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ံ ဆိုု�င််ရာာ
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ဤစာာတမ်းး�အားး� သဘော�ာ�တရား�းပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့်�် စာာတမ်းး�အားး�ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုရာာ
တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�နှှင့်�်ပတ််သတ််၍ အထော��ာက််
အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် အသိိအမြ�င််များ��းမျှဝေ��ေပေး�းခဲ့့�သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�မှကျေး���း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�၍တစ််ဖုံံ� စကားး�ဖြ�င့််�တစ််မျိုး�း�� အဖိုးး��မဖြ�တ််နိုု�င််သည့််�အကူူအညီီပေး�းခဲ့့�ကြ�သော�ာ အက််ဒင််
ဘာ့့�စကားး�ဝိုု�င်းး� တက််ရော�ာက််ခဲ့့�ကြ�သူူများ��း၊ သုံးး��သပ််မှုု၊ တည်းး�ဖြ�တ််မှုုများ��း ကြိ�ိမ််ဖန််များ��းစွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််
ပေး�းပါါသော�ာ အက််ဒင််ဘာ့့�တက္ကကသိုလ််
�ု နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တရား�းမျှှတရေး�း�ဆိုုင််ရာ
� ာ အပြ�ည််ပြ�ည််
ဆိုုင််ရာ
� ာ စင််တာာတို့့��မှှ လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��း၊ အဓိိကအချျက််များ��းအားး� ခြုံ�ံ�ငုံံ�မြ�င််စေ�ရန််ကူူညီီပေး�းသည့််�
Lars Waldorf နှှင့််� Christina Murray အပါါအဝင််အခြား��းပြ�င််ပမှှ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််သူူများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််�
အင််မတန််မှှလိုု�အပ််သည့််� အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််၊ အထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�းအပ််သော�ာ International IDEA ၏
ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း အစီီအစဉ််မှှ Sumit Bisarya တို့့��အားး�
ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
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ပြ�ည််တွွင်းး�ပဋိိပက္ခခအပြီး�း� ဖြ�စ််ပွား��းမှုုများ��းပြား�း�လာာသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွွင််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး� လေ့�့လာာ
စရာာနှှင့်�် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နယ််ပယ််အဖြ�စ်် ပိုု�၍အာာရုံံ�စိုု�က််လာာကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည််။
သို့့��သော်�်� အဆိုု�ပါါနယ််ပယ််နှှစ််ခုုအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုက ၎င်းး�တို့့��အသီးး�
သီးး�၏ သက််ဆိုု�င််ရာာရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းသာာမက ဘုံံ�ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး� မည့််�သို့့�ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ပြု�ုနိုု�င််
သည််ကိုု�နား�းလည််ဖို့့�ရန်် အားး�ထုုတ််မှုုနည်းး�ပါးး�ကြ�သည််။ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုု အတူူယှှဉ််တွဲဲ�ရပ််တည််နိုု�င််
သည်် (မကြာ�ာခဏအတူူယှှဉ််တွဲဲ�ရပ််တည််သည််) ဆိုု�သည့််�အချျက််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�
ထိုု�အတူူ ယှှဉ််တွဲဲ�ရပ််တည််မှုုနှှင့်�် ထိုု�ယှှဉ််တွဲဲ�ရပ််တည််မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နေ�သော�ာအချျက််များ��းအားး�
ထိုု�နယ််ပယ််နှှစ််ခုုရှိိ� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းမှှ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�နား�းလည််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဤ
စာာတမ်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
ကြား�း�ရှိိ� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအားး� မည််သို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ပြု�ုလုုပ််ရမည််ကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််ခြ�င်းး�ဆီီသို့့� ပထမဆုံးး��
ခြေ�ေလှှမ်းး�တစ််လှှမ်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�စာာတမ်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းကြား�း�ရှိိ� နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုနှင့်
ှ ်� ထပ််တူူကျျမှုများ
ု ��းကိုုအလေး
� �း�
ပေး�းဖော်�်�ပြ�သည််။ ထို့့�ပြ�င််
�
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုဆိုု�သည့််� အလုံးး��စုံံ�
ပန်းး�တိုု�င််ကိုု�လှှမ်းး�ယူူနိုု�င််ရန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�း၏

အားး�သာာချျက််များ��းအသီးး�သီးး�ကိုု�

အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််သည့််�

နည်းး�လမ်းး�များ��း

စဉ်းး�စား�းရန်် ထိုုန
� ယ််ပယ််ရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသူများ
ူ ��းနှှင့််� ပညာာရှှင််များ��းအားး� ၎င်းး�စာာတမ်းး�မှှတိုက််တွွန်းး
�ု
�အားး�ပေး�း
ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခတားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�အော�ာင််မြ�င််ရန််၊ ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
အားး� ပိုု�မိုု�နက််ရှိုုင်းး�စေ�ရန််နှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုုင််မြဲ�ဲသော�
�
ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုုမြှ�
� င့်
ှ တ
်� င််ရန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��အားး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�ရရှိိ�
လာာမည့််� အလားး�အလာာရှိိ�သည့််�စွွမ်းး�အားး�ကိုု� ဤစာာတမ်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�မှှလည်းး�
အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််အားး� ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�လည်းး�
အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ပုံံ�စံံများ��း သို့့��မဟုုတ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုများ��း တိိတိိကျျကျျမတင််ပြ�ဘဲဲ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��သည်် တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုတွွန်းး�
ပြို�ု�င််နေ�သည််ဟုုမမြ�င််ဘဲဲ တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုအပြ�န််အလှှန််အကျိုးး���ပြု�ုသည််ဟုုမြ�င််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ကြော��ာင်းး�
စာာတမ်းး�၌အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့�ပြ�င််
�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုမှှ ၎င်းး�ကိုုယ််တို
�
င််အားး
�ု
�မြှ�ှင့်တ
်� င််ရန််
မည််သည််ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည်် ဆိုု�သည့််�အချျက််အပြ�င်် သီးး�ခြား��းကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�မှုုများ��းကိုု�
ချိုး�း��ဖျျက််၍ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��
ကြား�း�ရှိိ� သိိမ််မွေ့�့�သည့််�အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုကိုု� စူးး�စမ်းး�ခြ�င်းး�က အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တွွင််တွေ့�့�ရှိိ�ရ
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သော�ာ ကြီး�း�မား�းသည့််�စိိန််ခေါ်�်မှုများ
ု ��းအားး� ကူူညီဖြေ�ေရှ
ီ
င်းး
ှ �ပေး�းနိုုင််
� သည််ဆိုုသ
� ည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းအပေါ်�်�တွွင််ပါါ
ကျွွန်ုု�တို့့၏
� နား�းလည််သဘော�ာ� ပေါ�ါက််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််စေ�ပါ
�
ါသည််။
ဤစာာတမ်းး�၌ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ သီီအိုု�ရီီအားး� ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာလက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ရာာ၌ မူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�သူူများ��းနှှင့်�် ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းအတွွက်် အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�ရန်် ဤလေ့�့လာာ
ဆန်းး�စစ််မှုုနှှင့်သုုတေ�
�်
သနမှှ ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာ အဓိိကတွေ့�့��ရှိိ�ချျက််များ��းနှှင့်�် မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း
ကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
၁။	မူူဝါါဒချျမှှတ်သ
် ည့််�အဆင့််�၌ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�စဉ်းး�စား�းတွေး�း�ခေါ်�်ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့�၏
� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုနှင့်
ှ ်�
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုတို့့�အတွွက်် မူူဝါါဒပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့်�် မူူဘော�ာင််များ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�ရန််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု�
ကျျင့််သုံးး�
� �ကြ�သော�ာ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းကြား�း� နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�များ��းပိုု�မိုု�ရှိိ�ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။
၂၀၁၈ခုုနှှစ်် ၌ ကျျင်းး�ပသော��ာ ၅ ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် အက််ဒင််ဘာ့့� စကားး�ဝိုု�င်းး�မှှ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနယ််ပယ််များ��းမှှ အဓိိက ကျွွမ်းး�ကျျင််
ပညာာရှှင််များ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� အတူူတကွွစုုစည်းး�ပေး�းပါါသည််။ ထိုု�သို့့�စုုစည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�
ထိုု�နယ််ပယ််နှှစ််ခုုကြား�း�ရှိိ�ဘုံံ�တူူညီီမှုုများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််သာာမက ထိုု�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှစ််ခုုကြား�း�ရှိိ� အပြ�န််
အလှှန််ပတ််သတ််ခြ�င်းး� မရှိိ�မှုုကိုု�လည်းး� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ခဲ့့�ပါါသည််။ အများ��းပြ�ည််သူူ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အတွွက်် ပိုု�မိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းတိုးး��မြှ�ှင့်�ခြ�င်းး
် �၊
ထိုုလုုပ််ငန်းး
�
�စဉ််နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် မကြာ�ာခဏပြို�ု�လဲဲခြ�င်းး�များ��း၊ နယ််ပယ််တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီ၌ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��း
များ��းပြား�း�လာာခြ�င်းး�၊ ရည််မှှန်းး�သော�ာရလဒ််များ��းနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ အမှှန််တကယ််ရလဒ််များ��းအကြား�း�
ရှိိ� ဘုံံ�ကွွက််လပ်် စသည့််� ဆင််တူူသော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအားး� အဆိုု�ပါါနယ််ပယ််နှှစ််ခုုလုံးး��မှှ မကြာ�ာ
သေး�းခင််သော�ာနှှစ််များ��းအတွွင်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည််။
ထိုု�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှစ််ခုုသည်် ၎င်းး�တို့့��အချျင်းး�ချျင်းး�ထံံမှှ များ��းစွာာ�အပြ�န််အလှှန်် လေ့�့လာာသင််ယူူ
နိုု�င််သည််။ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဗျူူ�ဟာာ/မူူဝါါဒအဆင့််�၌ အပြ�န််အလှှန််ထိတွေ့��့�� ဆက််ဆံံနိုု�င််ရန်် အခွွင့််� အ
လမ်းး�များ��း ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေရန််အလို့့��ငှာာ� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာမှှ အလှူူ�ရှှင််များ��း၊ အဓိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််
နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့်�် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု�ယ််တိုု�င််မှှ

တက််တက််ကြွ�ကြွ� ကြိုး�း��စား�းလုုပ််

ဆော�ာင််သင့််�သည််။
၂။ အထော��ာက််အပံ့့�များ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ခြ် �င်းး� - အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�
နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏အထော��ာက််အပံ့့�များ��းအားး�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ည််တွွင်းး�မှှပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံအ
ံ ဆင့််� အလှူူ�ရှှင််
များ��းမှှ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� ဖန််တီးး�ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�သည််။
မူူဝါါဒအဆင့််�၌ သဘော�ာ�တရား�းပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုဆိုု�သည့််� အတွေး�း��အမြ�င််ထက််ကျော်�်��
လွွန််၍ ဤစာာတမ်းး�သည်် လက််တွေ့�့�ကျျင့််သုံးး�
� �နေ�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာယန္တတရား�းများ��း၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
ဆိုု�င််ရာာပုံံ�စံံအပေါ်�်�တွွင်် သက််ရော�ာက််မှုုများ��းရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ၊ အင်္ဂဂ�လန််အထက််ကော်�်�မရှှင််၏ ငွေကြေး���း��
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အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�င့််� ဂမ််ဘီီယာာ တရား�းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာမှှ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ၂ ခုုအားး� ကြီး�း�
ကြ�ပ််ရန်် သီးး�ခြား��းရုံးး��တစ််ရုံးး��ဖန််တီးး�ခဲ့့�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််မျာ�ာအားး� ပုံံ�စံံချရေး��း�ဆွဲဲခြ�င်းး
� �၊ အစဉ််လိုုက််
�
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် လွွတ််လပ််သည့််� ကော်�်�မရှှင််နှှစ််ခုု တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ဤသို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
က အစိုးး��ရမှှလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုုကြား�း�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ပါါသည််။ ဤချျည်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�အားး�
အခြား��းနော�ာင််ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ နီီပေါ�ါတွွင်် ဆန့််�ကျျင််ဘက််
ဆော�ာင််သော�ာ ဥပမာာတစ််ခုုတွေ့�့�ရသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အပေါ်�်� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရန််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�တစ််ခုုပါါဝင််သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနအားး�တည််
ထော�ာင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ထိုုဝန််ကြီး�း
�
�ဌာာနအားး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံနှင့်
ှ �် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အရ လုံးး��ဝသီးး�ခြား��းဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။
ထိုု�နည်းး�တူူစွာာ�ပဲဲ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာမှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ထော�ာက််ပံ့့�မှုုသည်် အဆက််မပြ�တ််စေ�ရန််၊ အနုုစိိတ််ကျျမှုုလုံံ�လော�ာက််စွာာ�ဖြ�င့််� အနည်းး�
ဆုံးး��တစ််ယော�ာက််က အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုုလုံးး��အားး� အဆက််မပြ�တ််လေ့�့လာာရန်် လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�
သည််။ ဤသို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််သည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ နှှင့်�် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�ကြား�း� ပိုု�င်းး�ခြား��းမှုုရှိသော����ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ပိုု�၍မှှန််သည််။ (ဥပမာာ၊ အမေ�ေရိိကန််သံံရုံးး��/ပြ�ည််နယ််ဌာာနနှှင့််� အမေ�ေရိိကန််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
ရေး�း အေ�ဂျျင််စီီ၊ ကုုလသမဂ္ဂဂနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုရေး�းရာာဌာာနနှှင့်�် ကုုလသမဂ္ဂဂ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအစီီအစဉ််) ထိုုလုုပ််ငန်းး
�
�စဉ််များ��းအတွွက်် နိုုင််ငံ
� ရေး�းအနေ
ံ
�ေအထားး�များ��းနှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းအထော��ာက််
အပံ့့�အပေါ်�်�ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�များ��းကိုု� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။
၃။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအဖွဲ့့��
များ��းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုု - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
အဖွဲ့့��များ��းနှှင့်�် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််များ��းသည်် (သို့့��မဟုုတ်် ပုံံ�စံံတူူ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အဖွဲ့့��များ��း) တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါက
၎င်းး�တို့့��၏ တွေ့�့�ရှိိ�မှုုများ��းနှှင့်�် ၎င်းး�တို့့��အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� ဦးးတည််ရာာများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် အခွွင့််�
အလမ်းး�များ��း တက််ကြွ�စွာာ�ရှာာ�သင့််�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ထိုု�သို့့�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအားး�လည်းး�
အများ��းပြ�ည််သူူအားး�တင််ပြ�နိုု�င််ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းမျှဝေ��ေရန််နှှင့််� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံမှုုများ��း
ကိုု�ရယူူရန်် ကြိုး�း��စား�းသင့််ပါ
� ါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းနှှင့်�် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််
များ��းတွွင်် ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း များ��းစွာာ�ရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဤစာာတမ်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ မကြာ�ာ
ခဏဆိုုသ
� လိုု� ၎င်းး�တို့့�သ
� ည််ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််ကြ�သည််၊ အတိိတ််တွွင််မှား��းခဲ့့�သော�ာ
အရာာများ��းအပေါ်�်�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��မှှသဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ရန််ကြိုး�း��စား�းသလိုု� ထိုု�အမှား��းများ��းအားး� နော�ာင််တွွင််
ရှော�ာ�င််ကျျဉ််နိုု�င််ရန်် ကုုစား�းမှုုများ��းအပေါ်�်�တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရန်် ကြိုး�း��စား�းကြ�သည််။ ထို့့��သို့့�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု
များ��းတွွင်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုုလုံးး��သည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ အတိိတ််နှှင့််� အနာာဂါါတ််အကြော��ာ�င်းး�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တစ််
ခုု ဖန််တီးး�ရန််ကြိုး�း��စား�းကြ�သည််။ ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ထိုု�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�များ��းသည််
တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုမဆန့််�ကျျင််ဘဲဲ အပြ�န််အလှှန််အားး�ကော�ာင်းး�မှုုရှိစေ���ေရန်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။
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၄။ အရှေ့�့��အနော�ာ�က််အစီီအစဉ််သတ််မှှတ်ခြ် �င်းး� - ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းသည်် အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�
စဉ််နှှစ််ခုု၏ ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲမှု
�ဲ အပေါ်
ု �်� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအချို့့���ရှိိ�ပါါက အရှေ့�့��အနော�ာ�က််အစီီအစဉ််သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�ကိုု� ဂရုုတစိုုက််သုံးး�
�
�သပ််သင့််�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုုကိုု� မည််သည့့်�အချိိ�န််တွွင််ဆော�ာင််ရွွက််
မည််ဟုု စီီစဉ််သတ််မှှတ််ရာာ၌ သက််ရော�ာက််မှုုအနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�ပါါက မတူူညီီသော�ာ အရှေ့�့��
အနော�ာ�က်် အစီီအစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၏ အပေး�း�အယူူမျှချေ��ေ�ညှိိ�မှုုများ��းကိုု� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူ
များ��းမှှသိိရှိိ�ရန််နှှင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််လျှှင်် ထိုု�အပေး�း�အယူူမျှချေ��ေ�ညှိိ�မှုုများ��းကိုု� မည််သို့့��စီီမံမည််ကို
ံ
ု� သိိထားး�
သင့််�သည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််
ငန်းး�စဉ််များ��းအားး� မည််ကဲ့့�သို့့��အရှေ့�့��အနော�ာ�က််အစီီအစဉ်် သတ််မှှတ််ရမည််နည်းး�ဟူူသည့််� မေး�းခွွန်းး�များ��း
အတွွက်် အဖြေ�ေ�မှှန််တစ််ခုုမရှိိ�ပါါ။ လက််ရှိိ�ဖြ�စ််နေ�သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်�တွွင်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းစွာာ�
က မူူတည််နေ�ကြ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းထက်် စော�ာလျျင််စွာာ�ဖြ�စ််ပွား��း
ပါါက (သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတ ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းထက်် စော�ာလျျင််စွာာ�ဖြ�စ််ပွား��းပါါက) ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းသင့််သ
� ည့််�
အကျိူးး���ဆက််ရှိိ�လာာမည့််� အပေး�း�အယူူမျှချေ��ေ�ညှိသော���ာ�ကိိစ္စစရပ််များ��းရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းထက်် စော�ာလျျင််စွာာ�ဖြ�စ််ပွား��းပါါက ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အတိိတ််က
အမှား��းများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ရန််ကူူညီနို
ီ င််
�ု သည့််အ
� ပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် အစီီအစဉ််တစ််ခုုသတ််မှှတ််
ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကာာလအတွွင်းး�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည့််� အဖွဲ့့�� အစည်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအတွွက်် အကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��း
ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�များ��းလည်းး� အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တွွင််
၎င်းး�တို့့��၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုနှင့်
ှ ်� အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ နိုုင််ငံ
� ရေး�းလို
ံ
လားး
�ု �မှုုရှိစေ���ေရန််အလို့့�ငှာာ�
�
ထွွက််ခွာာ�သွားး��
မည့််အ
� စိုးး��ရနှှင့်�် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအားး� အရေး�း�ပါါသော�ာအာာမခံံချျက််များ��းပေး�းအပ််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
၅။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ/အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် အကြံ�ံပြု�ု
ချျက််များ��းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််သည်် ပိုု�မိုု�ရိုးး��ရှှင်းး�၊ တိိကျျပြီး�း� ရှှင်းး�
လင်းး�ပြ�တ််သားး�သင့််�သည််။
အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််၏ အစီီရင််ခံစာ
ံ ာများ��းသည်် လမ်းး�ညွှှန််မှုုထပ််ဆော�ာင်းး�မပေး�း�
ဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�
လဲဲမှုုအတွွက်် အကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��း မကြာ�ာခဏပေး�း�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အသေး�း�စိိတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပုံံ�စံံ
ဆိုုင််ရာ
� ာအကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းသည်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှင််များ
ှ ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ထက်် ကျော်�်��
လွွန်် (ကျော်�်��လွွန််သင့််�ပါါသည််) သော်�်�လည်းး� အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ဖြ�စ််ရပ််
ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် ထိုု�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တို့့��၏ခံံစား�းမှုုရသကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�
အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� အသုံးး��ချျသင့််ပါ
� ါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ‘အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအပေါ်�်� ပိုု�မိုု�အားး�
ကော�ာင်းး�သော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု’ သို့့��မဟုုတ်် ‘လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်� အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�
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ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု’ ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပိုု�၍ခိုု�င််မာာသည့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းအတွွင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��းကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�သည့််�အပြ�င်် ထိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��းကိုု�
ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းနှှင့်�် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ပတ််သတ််မှုု၊ အခွွင့််�အရေး�း�အခြေ�ေ�ခံံမူူဘော�ာင််တို့့��ဖြ�င့််� အားး�ပေး�း
ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းစေ�ပါါသည််။
၆။	နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံ၏
ံ
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�သော�ာ နိုု�င််ငံရေး�းဖြေ�ေရှ
ံ
ှင်းး�မှုုတွွင်် ပါါဝင််သည့််�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�တို့့�တွွင််
�
တူူညီီသော�ာမူူလဇစ််မြ�စ််များ��းရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�မူူလဇစ််မြ�စ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� အရှိိ�န််
အဟုုန််တည််မြဲ�ဲစေ�ရန််အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ထိုုနှ
� စ််ရပ််လုံးး�
ှ
�၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ အပြ�န််အလှှန််
အလျော့��့��ပေး�းမှုုများ��းနှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအနေ�ေအထားး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနှှင့်�် နီီပေါ�ါ နှှစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာသုံးး��စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့်�် ဓလေ့�့�ထုံးး��များ��းကိုု�
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေများ��း၏ တရား�းဝင််မှုုအားး�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် တရား�းရေး�းကိိစ္စစရပ််
များ��းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�ဖြ�စ််ရပ််နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�
နှှင့်ပတ််
်�
သတ််သော�ာ ဥပဒေ�ေများ��း၏ အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း လုံးး��ဝရပ််တန့််�သွားး��စေ�နိုု�င််သည််အထိိ ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။
အနည်းး�ဆုံးး��တော့�့� နီီပေါ�ါ၏ အဖြ�စ််အပျျက််တွွင်် (အခန်းး� ၅ ရှိိ� ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုကိုု�ကြ�ည့်ရှု
�် ုပါါ) နှီးး��နွွယ််
သော�ာဥပဒေ�ေအားး� မပြ�င််ဆင််ချိိ�န််ထိိ

အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အားး�ပေး�း

ထော�ာက််ပံ့့�ရန်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအသိုု�င်းး�အဝန်းး�မှှလည်းး� ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအရ အားး�နည်းး�နှှင့််�ပြီး�း�သော�ာ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််၊ အတင်းး�အဓမ္မမဖျော�ာ�က််ဖျျက််ခံရသော
ံ ��ာလူူများ��းအကြော��ာ�င်းး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မရှှင််တို့့�
အတွွက်် ဘဏ္ဍာာရေး�းထော�ာက််ပံ့့�မှုု သို့့��မဟုုတ်် နည်းး�ပညာာထော�ာက််ပံ့့�မှုု မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� အထော��ာက််
အပံ့့�ပေး�းမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� အဓိိကခံံစား�းရသော��ာသူူများ��းမှာာ� ပြ�စ််မှုုအကျူးး��လွွန််ခံံရသော��ာ နစ််နာာသူူများ��းပင််ဖြ�စ််
သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံရာာတွွင်် ‘ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သည့််�အဖြေ�ေ�’ရှာာ�ဖွေ�ေ
ရန်် အလွွန််အမင်းး�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုကြော��ာင့််� ‘ကော�ာင်းး�သည့််ရလဒ််
�
’ကိုု� မဆုံးး��ရှုံးး��စေ�ရန်် စံံဖြ�စ််ရပ််နှှင့််� လက််တွေ့�့�
ကျျမှုုတို့့�အကြား�း� မျှခြေ��ေ�ကိုု�ရှာာ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ အရေး�း�ပါါသော�ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�စံံနှုုန်းး�များ��း၊ ဝတ္တတရား�း
များ��းမှှ သွေ�ေဖယ််ခြ�င်းး�မဖြ�စ််စေ�ဘဲဲ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ်် ပတ််သတ််မှုုသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
အပေါ်�်�တွွင်် သက််ရော�ာက််နေ�သည့််� အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�ဆန့််ကျျင့့်�နေ�သော�
�
ာ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််အချို့့���အားး�
မည််သို့့�� ကူူညီီထိိန်းး�ညှိပေး���း�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�၊ အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုသည်် မည််မျှှ
အရေး�း�ကြီး�း�ကြော��ာင်းး� ဤစာာတမ်းး�မှှ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
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(အခက််အခဲဲတွေ�ေ) ရှိနေ���ေသမျှှ ထိုုအ
� ခက််အခဲဲတွေ�ေကိုုကျော်�်�
�
လွှားး�
� �ဖို့့�� တွွန်းး�အားး�တွေ�ေလည်းး� ရှိနေ���ေ
မှာာ�ဖြ�စ််တယ််၊ အကြော��ာ�င်းး�အရာာတွေ�ေဟာာ မတူူညီီနိုု�င််ဘူးး�ဆိုု�သည့််� အတွေး�း��အမြ�င််ကိုု� ဆက််
လက််ထိိမ်းး�သိိမ်းး�မည့််� တင်းး�မာာမှုုတွေ�ေလည်းး� ရှိနေ���ေမည််ဖြ�စ််သည််။

စိိန််ခေါ်�်မှုုတွေ�ေအားး�လုံးး��

ဆိိတ််သုံးး��သွားး��တဲ့့�အချိိ�န််ဟာာ တကယ့််အ
� န္တတရာာယ််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာတဲ့့�အချိိ�န််ပါါ (Langa ၂၀၀၆ :
၃၆၀)။

‘ထိိလွွယ််ရှှလွွယ််အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုု၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုနှှင့်�်
တရား�းမျှှတမှုု တုုန့််�ပြ�န််ချျက််များ��းအကြား�း� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု’ ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််
ကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လက််ခံံလာာကြ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည်် (Powell ၂၀၁၀ : ၂၃၁)။ ထို့့��ပြ�င်် အဆိုု�ပါါ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
တည််ဆော�ာက််မှုု၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု၊ တရား�းမျှှတမှုု တုုန့််�ပြ�န််ချျက််များ��းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခအလွွန််နှှင့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��း၏ အခြား��းရှုုထော�ာင့််�များ��းအကြား�း� ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာချိိ�တ််ဆက််များ��းကိုု�လည်းး� ပိုု�မိုု�အာာရုံံ�
စိုုက််မှု
�
ပေး�းရန််လို
ု
အ
�ု ပ််ကြော��ာင်းး� ပိုုမို
� သိိရှိိ�လက််ခံ
�ု
လာ
ံ ာကြ�ပါါသည််။ အဆိုုပါ
� ါလိုုအ
� ပ််ချျက််များ��းကိုု� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််အကြား�း�ရှိိ�
အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုအပေါ်�်�အလေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤစာာတမ်းး�က ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းထားး�သည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််
ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််သည်် မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု� ထပ််တူူကျျသည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းသည့််�အပြ�င််
ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းတွွင််လည်းး� အရေး�း�ပါါသော�ာထပ််တူူကျျမှုုရှိသော����ာ
ကြော��ာင့််� ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််ကြား�း�ရှိိ� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�သည််
အကျိုးး���ရှိိ�ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််အားး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရန််မျှော်�်��မှှန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ�ပုံံ�စံံချျစီီစဉ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှစ််ခုုလုံးး��သည်် ပြ�န််လည််သင့််မြ�တ််ခြ�င်းး
�
�၊ အဖွဲ့့�� အစည်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် ရေ�ရှှည််တည််တန့််�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတို့့�� အပါါအဝင်် ၎င်းး�
တို့့��ဆိုု�ထားး�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပြ�ည့််�မှီီ�နိုု�င််ပါါသည််။
အထူးး�သဖြ�င့််�

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််

ဆော�ာက််ရေး�းအကြား�း�ရှိိ� ဆက််ဆံံရေး�းအားး� လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းမှှ
ပိုု�မိုု�နား�းလည််ထားး�လျှှင်် အသုံးး��ဝင််ကြော��ာင်းး� ဤစာာတမ်းး�မှှဆိုု�ထားး�ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ၁။ အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််နှှင့််�တစ််ရပ်် သဟဇတဖြ�စ််အော�ာင််
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုနှှင့်�် ထပ််တူူကျျမှုုအားး�
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အနည်းး�ဆုံးး��အလေး�း�ပေး�း ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ရှိစေ���ေနိုု�င််သော�ာ ဆင််တူူသည့််�
ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းရယူူရန်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုအားး�
သီးး�ခြား��းမမှီီ�ခိုု�ဘဲဲ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��သည်် တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုအပြ�န််အလှှန်် မည််သို့့��အားး�ပြု�ုကြော��ာင်းး�၊ အကြီး�း�စား�းဘုံံ�
ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�ရယူူနိုု�င််ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာအားး�သာာချျက််များ��းကိုု�
မည််သို့့��အသုံးး��ချျနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
၂။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��
သည်် တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု အပြ�န််အလှှန််အားး�ပြု�ုရန်် အလားး�အလာာများ��းစွာာ�ရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််အကြား�း� ထပ််တူူကျျမှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််မှှ အခြား��းတစ််ရပ််အားး�
ယုုတ််လျော့�့��စေ�နိုုင််
� သည့််� အန္တတရာာယ််လည်းး�ရှိိ�သည််။ သို့့�မ
� ဟုုတ်် အနည်းး�ဆုံးး��တော့�့� ၎င်းး�တို့့�နှ
� စ််ရပ််
ှ
အကြား�း� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုပျော�ာ�က််ဆုံးး��နိုု�င််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအရအလေး�း�ပေး�းမှုုနှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းရှာာ�ဖွေ�ေမှုု
အပိုု�င်းး�တို့့��တွွင််

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါသည််။

ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အန္တတရာာယ််များ��း

ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ

နည်းး�ပါးး�သွားး��လျှှင်် အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််ကြား�း�ရှိိ� ဆက််ဆံံရေး�းအားး� ပိုု�မိုု�သဘော�ာ�ပေါ�ါက််
နား�းလည််လာာမည််ဖြ�စ််သည််။
၃။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းအားး� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ� အစဉ််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�
အခက််အခဲဲ (တစ််ခါါတစ််ရံံ ရည််ရွွယ််သည့််�အတိုု�င်းး� အစဉ််မချျမှှတ််နိုု�င််လော�ာက််သည့််�အနေ�ေ အ
ထားး�ရှိိ�သည််) ကိုု�သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး�၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��

မည််သို့့��အပြ�န််အလှှန််

နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််ကြော��ာင်းး�

ကော�ာင်းး�စွာာ�သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််စီီ၏ အားး�သာာချျက််များ��းအားး� ကော�ာင်းး�
စွာာ� သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး�များ��းရှိိ�ပါါက အစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�မှှ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
မှုုကိုု� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းနိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� စော�ာလျျင််စွာာ�တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
ထို့့��ပြ�င်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့်�် ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း မည််သို့့�� ဆက််
နွွယ််ကြော��ာင်းး� ပြ�ည််သူူအားး�ထိရော��ာ�က််စွာာ� တင််ပြ�နိုု�င််မှုုတို့့�လည်းး� ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
၄။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��
သည်် တရား�းရေး�းရာာနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�းရာ
ံ
ာအထော��ာက််အပံ့့�များ��း တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုအပြ�န််အလှှန််ပေး�း
နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� တစ််ခုုမှှအခြား��းတစ််ခုုအားး� ကာာကွွယ််မှုုနှင့်
ှ ်� အရှိိ�န််အဟုုန််အထော��ာက််
အပံ့့� ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�နှှစ််ခုုလုံးး��၏ အလားး�အလားး�များ��းကိုု� နား�းလည််၍ သေ�ချာ�ာ
စီီမံံထားး�မှှသာာ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း ရရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
၅။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း နှှစ််ခုု
လုံးး��သည်် ၎င်းး�တို့့��ဖြ�စ််ပွား��းသည့််� နေ�ရပ််တိိတိိကျျကျျကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� သေ�ချာ�ာ
စီီစဉ််၊ စီီမံ၊ံ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည့်�် အခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်� များ��းစွာာ�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။ ကြိ�ိမ််ဖန််များ��းစွာာ� လက််တွေ့�့�ကျျင့််သုံးး�
� �မှုုနှှင့်�် များ��းပြား�း�လှသော��ာ� အတွေ့�့��
အကြုံ�ံ�များ��းမှကော���ာက််နှုုတ််ရလျှှင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��မည််သို့့� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််သည်် ဆိုု�သည့််�
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ယေ�ဘုုယျျ လှုံံ�ဆော်�်�မှုုများ��းအားး� ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပြ�ထားး�
သော�ာဥပမာာများ��း စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�က အကျိုးး���ရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဆိုု�ထားး�ပါါသည််။
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၌ကျျင်းး�ပသော��ာ ၅ ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် အက််ဒင််ဘာ့့�စကားး�ဝိုု�င်းး�တွွင်် ပညာာရှှင််များ��းနှှင့်�်
လက််တွေ့�့�ကျျင့််သုံးး�
� �နေ�သော�ာ ဦးးဆော�ာင််ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းအကြား�း�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��း1၊ စာာပေ�နှှင့်�်
ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းအားး� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ဆန်းး�စစ််မှုုအရ

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�

နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��အကြား�း�တွွင်် အမှှန််တကယ််ပဲဲ အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််
ပတ််သတ််မှုုများ��းစွာာ�ရှိိ�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််မှှ တစ််ခုုနဲ့့�တစ််ခုု အပြ�န််အလှှန််အားး�ပြု�ုပေး�းနိုု�င််
သော�ာ အလားး�အလားး�ကော�ာင်းး�များ��းစွာာ�လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး�
‘ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�’ ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုဆိုသ
�ု ည််မှာာ� နစ််နာာကြေး��းများ��းအားး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ သေး�းငယ််သည့််�ကိိစ္စစ မှှစ၍ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််�အရင်းး�အမြ�စ််
ရယူူခွွင့််အားး
� � ရာာသက််ပန််လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရန်် နိုု�င််ငံံအားး�ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကျျယ််ပြ�န့််သ
� ည့််�
ကိိစ္စစများ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့� အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််ကြို�ု�ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ အခွွင့််�
အရေး�း�များ��းအမှှန််တကယ််ဖြ�စ််လာာမှုုနှှင့်�် ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၏သက််ရော�ာက််မှုုတို့့�အားး� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�
စေ�ပါါသည််။ အလားး�တူူပင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံသည့််�

ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

ထို့့�ကြော
� ��ာင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််အားး� နိုု�င််ငံရေး�းအရော
ံ
�ာ�င််မဆိုးး��သော�ာ လျော်�်��ကန််သည့််�အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မည််သို့့��
အထော��ာက််အပံ့့�ပြု�ုနိုု�င််ကြော��ာင်းး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�မှှ ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။
အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� ပဋိိပက္ခခအလွွန််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အများ��းစုုတွွင််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့�သ
� ည်် ‘သဘော�ာ�
တူူညီီထားး�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််’တစ််ခုု၏ လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�ခံံရပြီး�း� ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီထားး�သော�ာ
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အဖြ�စ်် ရလဒ််ထွွက််လာာပါါသည််။ ထိုု�သဘာာတူူညီီထားး�သော�ာ အကူူအပြော�ာ��င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််သည်် ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််ဖြ�စ််သော�ာ ဆန့််ကျျင််ဘက််
�
အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ
ပြီး�း� ဂရုုစိုု�က််တည််ဆော�ာက််၍ ရေ�ရှှည််တည််တံံရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ထားး�ရမည့််� အရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အကူးး�
အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းသည်် တစ််ဖြော��ာင့််�တည်းး�ရှိိ�မနေ�ေပါါ၊ ၎င်းး�တို့့��သည်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုနှှင့်�်
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််အာ
� ာဏာာကိုု� အသုံးး��ချျမှုုအပေါ်�်�မူူတည််သမျှှ ဤနိုု�င််ငံရေး�းဖြေ�ေရှ
ံ
ှင်းး�ချျက််သည်် … လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုု၏ အဆုံးး��ထက်် ၎င်းး�၏အစအဖြ�စ်် ပိုု�၍ရှုုမြ�င််ကြ�ပါါသည််။ အကူးး�
အပြော��ာင်းး�ဖြ�စ််စဉ််သည်် ၎င်းး�၏သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့်�် ဦးးတည််ရာာအပေါ်�်� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ပြို�ု�င််
ဆိုု�င််နေ�သည့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဖြ�စ််နေ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ဟုု နား�းလည််ထားး�ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််အနေ�ေဖြ�င့််�၊ နိုု�င််ငံ၏
ံ အနေ�ေအထားး�အပေါ်�်� နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု၏အစိိတ််အပိုုင်းး
� �တစ််ခုုအဖြ�စ််ပါါဝင််သည့််� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုအတွွက်် အသုံးး��
ပြု�ုသော�ာယာာဉ််အဖြ�စ်် အတိိတ််ကိုု�ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ယန္တတရား�းများ��းအားး�
နား�းလည််ထားး�ရမည််ဖြ�စ််သည်် (Bell ၂၀၁၇:၉၅၊ လေး�းနက််မှုု ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််)။
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အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ရှိိ�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သော�ာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး�
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် အတိိတ််နှှင့််� အနာာဂါါတ််အကြား�း�မျှချေ��ေ�ကိုု� ဂရုုတစိုု�က််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရမည််။ ထိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ဆိုု�သည််မှာာ� ၎င်းး�၏
အစပြု�ုနေ�ရာာကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုဖို့့�ခက််ခဲဲသလိုု� အဆုံးး��မှာာ�လည်းး� လှှမ်းး�မမြ�င််နိုု�င််သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု�ဖြ�စ််စေ�သော�ာ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုု
၏ ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့်�် ထိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုကိုု� လိုု�က််နာာမှုုတို့့�အားး�မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန်် အကူးး�
အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��အားး� အတူူတကွွ
အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််နှှင့််ပတ််
�
သတ််သည့််� အများ��းပြ�ည််သူူ၏ အမြ�င််ပြော��ာဆိုု�ချျက််
များ��းနှှင့်�် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းအားး� မေး�းမြ�န်းး�၊ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််လည်းး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��အားး� အတူူတကွွအသုံးး��ချျနိုု�င််ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခ
သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််အပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�၏ ခွွင့််�ပြု�ုမှုုအပါါ
အဝင်် ထော�ာက််ခံံမှုုအများ��းအပြား�း� လိုု�အပ််ပါါသည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက််
ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့်�် အထက််တန်းး�လွှာာ�၏ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� ရယူူရန််အလို့့��ငှာာ� အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းမှုု
နှှင့််� ပျော့�့��ပျော�ာ�င်းး�မှုုတို့့�ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုနှှင့်�် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုအားး� မျှခြေ��ေ�ညီီစေ�ရန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး� စီီစဉ််ဖန််တီးး�ရမည််။ အကူးး�
ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှစ််ခုုပေါ�ါင်းး�သည်် အကူးး�
အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��၏ တရား�းဝင််မှုုဇစ််မြ�စ််နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� ကော�ာင်းး�စွာာ�မျှခြေ��ေ�ညှိိ�ခြ�င်းး�
ကိုု� အားး�ပေး�းပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆီီသို့့� လှှမ်းး�ချီီ�နေ�မှုုအားး�
အရှိိ�န််အဟုုန်် ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲနေ�စေ�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�ဖြ�င့််� အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း နှှစ််ခုုပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု ပန်းး�တိုု�င်် ၁၆ ဖြ�စ််သည့််� ‘ရေ�ရှှည််ခိုု�င််ခံံတည််မြဲ�ဲသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု
အတွွက်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�၍ လူူတိုင်းး
�ု �ပါါဝင််နိုု�င််သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန််၊ အဆင့််တို
� ု�င်းး�၌ တာာဝန််
ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�၍ ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတည််ထော�ာင််ရန််၊ အားး�လုံးး��အတွွက်် တရား�း
မျှှတမှုုစနစ််ရရှိိ�နိုု�င််ရန််’ စသည််တို့့��ကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာ၌ အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။
အပိုု�င်းး� ၁ တွွင်် အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းတို့့�� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေအားး� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�
ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�၊ ထိုု�အချျက််နှှင့်ပတ််
်�
သတ််သော�ာ အထူးး�စဉ်းး�စား�းသုံးး��သပ််မှုုများ��း၊ အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာနယ််ပယ််များ��းကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််
ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�များ��းဖြ�င့််� ဤစာာတမ်းး�ကိုု� အစပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် အပိုု�င်းး� ၂ တွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
အခြေ�ေ�အနေ�ေ၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး� အကျျယ််တဝင့််�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��း တင််ပြ�ထားး�သည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း၊ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�၊
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု စသည့််�ဘုံံ�ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး� ရယူူ
ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
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ရေး�းတို့့��မှှ အပြ�န််အလှှန်် အကျိုးး���ပြု�ုနိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဤစာာတမ်းး�၏ သဘော�ာ�တရား�းဆိုု�င််ရာာ
မူူဘော�ာင်် (အပိုုင်းး
� � ၃) တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််၊� တရား�းမျှှတမှုုအတွွက်် အခွွင့််အရေး
� �း�၊
နစ််နာာကြေး��းခံံစား�းခွွင့််�၊ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းမှုုကိုု� အာာမခံံသည့််�အခွွင့််အရေး
� �း� စသည့််�အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုကိုု�ပံ့့�ပိုးး��သည့််� အခွွင့််အရေး
� �း� ၄ မျိုး�း��အပေါ်�်�မူူတည််၍ သဘော�ာ�တရား�းဆိုု�င််ရာာ
မူူဘော�ာင််အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််
သတ််မှုုသည်် ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�အားး� ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး� မည့််�သို့့�လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သည််နှှင့််�
မည််ကဲ့့�သို့့�� အော�ာင််အော�ာင််မြ�င််မြ�င်် လွှှမ််မိုးး��နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဤစာာတမ်းး�မှဆွေး���း�နွေး�း�ထားး�သည််။ မိိတ််ဆက််
နှှင့််� သဘော�ာ�တရား�းဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင်် အခန်းး�တို့့��တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ပြ�ဿနာာများ��းအားး� ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာ
မှုု ၆ ခုု၏အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ထားး�ပါါသည််။ ထိုု�ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု ၆ ခုုအားး� အခန်းး� ၅
တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�၍ ၎င်းး�တို့့�မှာာ�
� ကိုုလံ
� ဘီ
ံ ယာ
ီ ာ၊ ဂွါါ�တီီမာာလာာ၊ နီီပေါ�ါ၊ ရဝမ််ဒါါ၊ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့််� တူူနီးး�ရှား��း
တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ဖော်�်�ထုုတ််ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ အဓိိက သင််ခန်းး�စာာများ��းကိုု�ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရန်် ဖြ�စ််ရပ််
လေ့�့လာာမှုုတစ််ခုုချျင်းး�စီီအားး� ရွေး�း�ချျယ််ထားး�ပါါသည််။
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1. International IDEA၊ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုု သုုတေ�သနအစီီအစဉ််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အက််ဒင််ဘာ့့�စင််တာာတို့့��မှှ ၂၀၁၈ ဒီီဇင််ဘာာလ ၁၀၊ ၁၁ ရက််နေ့�့တွွင််ကျျင်းး�ပသော��ာ ၅
ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် နှှစ််ပတ််လည်် အက််ဒင််ဘာ့့�စကားး�ဝိုု�င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတ
ရေး�းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုု၊
ထပ််တူူကျျသည့််�

နေ�ရာာများ��းကိုု�လေ့�့လာာစူးး�စမ်းး�ရန််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တရား�းမျှှတရေး�း�၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် ပဋိိပက္ခခဖြ�န််ဖြေ�ေရေး�းနယ််ပယ််များ��းမှှ ပညာာရှှင််များ��း
နှှင့််� လက််တွေ့�့�ကျျင့််သုံးး�
� �နေ�သော�ာ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းအားး� စုုစည်းး�ပေး�းပါါသည််။
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လူ့့�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တွေ�ေဟာာ ကျိုးး���ပဲ့့�ပျျက််စီးး�နေ�တဲ့့� အုုတ််ကျိုးး���အပိုု�င်းး�အစတွေ�ေ�ကနေ�ေ ရုုန်းး�ထ
ပြီး�း� သူူတို့့�အတွွက်် တရား�းရေး�းစနစ််သစ််တစ််ခုု ဘယ််လိုု�ဖန််တီးး�ခဲ့့�ကြ�သလဲဲ။ (Mendez ၂၀၁၂
: ၁၂၇၁)

အာာဂျျင််တီးး�နား�း၊ ချီီ�လီီ၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ ရဝမ််ဒါါ၊ တော�ာင််အာာဖရိိကကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဆိုးး��ရွား��းပြ�င်းး�ထန််
သည့််� ပဋိိပက္ခခနှှင့်�/် သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး�ရှှည််ကြာ�ာ အာာဏာာရှှင််စနစ််အော�ာက််မှှ ရုုန်းး�ထွွက််လာာသည့််�နိုု�င််ငံံ
များ��း ယခင််ကရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရသော��ာ ပုံံ�စံံတူူစိိန််ခေါ်�်မှုုကိုု� ယခုုတွွင်် ဂမ််ဘီီယာာ၊ လစ််ဗျား��း၊ ဆိုု�မာာလီီယာာ၊
တော�ာင််ဆူူဒန််၊ ဆူူဒန််နှှင့််� ယီီမင်် အပါါအဝင်် များ��းစွာာ�သော�ာထိိလွွယ််ခိုု�က််လွွယ််နှှင့််� ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််�နိုု�င််ငံံ
များ��း ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။ ယင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းမှာာ� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်ထော�
�
ာက််ခံံမှုု၊ တရား�းဝင််လက််ခံံမှုု
ရှိသော����ာ တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင််နှှင့််� နိုု�င််ငံရေး�းမူ
ံ
ူဘော�ာင််တစ််ခုုကိုု� အနာာဂါါတ််အတွွက်် တည််ဆော�ာက််
နေ�သည့််� တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််� ပြ�ည််သူူပြ�ည််သားး�များ��းက ၎င်းး�တို့့��၏အတိိတ််ဖြ�စ််ရပ််အားး� ရင််
ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စေ�သည့််� တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့်�် တရား�းမျှှတမှုု မူူဘော�ာင််တစ််ခုုကိုု�ဘယ််လိုု�တည််ဆော�ာက််ရ
မည််ဆိုု�သည့််� အချျက််ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌ အပြ�န််အလှှန်် နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််၍
ထပ််တူူကျျမှုုများ��းရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််ဖြ�စ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�်
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့�� ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သည််။
လူ့့�အသိုု�င်းး�ဝိုု�င်းး�များ��းအားး� အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ဆီီသို့့�ဖြ�စ််စေ�၊ ပဋိိပက္ခခမှှ ငြိ�ိမ်းး�
ချျမ်းး�ရေး�းဆီီသို့့�ဖြ�စ််စေ� ပို့့��ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းနှှင့်�် လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��းပြီး�း�နော�ာက်် ကျျယ််ပြ�န့််သ
� ည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
တည််ဆော�ာက််မှုုကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�၏ အရေး�း�ပါါသော�ာအစိိတ််အပိုု�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��၏
အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုသည်် ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သော�ာတင်းး�မာာမှုုများ��းကိုု� မည််သို့့��ကိုု�င််တွွယ််ရမည််၊
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� မည််သို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မြှ�ှင့်�တ
် င််ရမည်် စသည့််မေး�းခွွန်းး
�
�များ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပါါသည််။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုဆိုု�သည််မှာာ� ရာာသက််ပန််သဘော�ာ�တရား�းတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း�

ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှှင့်�်

ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုတွေ�ေအမှှန််တကယ််ဖြ�စ််နိုင််
�ု သည့််� ဝန်းး�ကျျင််တစ််ခုုကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းသော�ာ ကမ္ဘာာ�တစ််ခုု
ကိုု� ရှုုမျှော်�်�ကြ�ည့်
�
�ခြ�င်းး
် �ပင််ဖြ�စ််သည််။ … ယင်းး�ဝန်းး�ကျျင််တွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ကြို�ု�တင််မှှန်းး�ဆ
ထားး�၍မရပေ�ေမယ့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသဘော�ာ�တရား�းကတော့�့�� အမြဲ�ဲတည််ရှိနေ���ေမည်် (Langa
၂၀၀၆:၃၅၄)။
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ပဋိိပက္ခခ အသွွင်ကူး
် း�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအားး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့်�ဆိုု
် �ခြ�င်းး�
ပဋိိပက္ခခမှှ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းသည်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းကိုု� လျော့�့��ချျနိုု�င််စေ�သည့််�၊
အပြ�န််အလှှန််အကျိုးး���တိုုက််ရို
�
က််
�ု သက််ရော�ာက််မှုုနှင့်
ှ ်� လူူမှုအ
ု သိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �အတွွင်းး� တရား�းမျှှတမှုုတိုးး�� ပွား��း
စေ�သည့််� လူူသားး�တို့့�၏
� ဆက််ဆံံရေး�းရှိိ� လက််တွေ့�့�ဘဝပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းနိုုင််
� သည့််� အပြု�ု
သဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�ဖန််တီးး�ပေး�းရန်် ဘဝပေး�း�အခွွင့််�အလမ်းး�
များ��းကဲ့့�သို့့��မှှတ််ယူူ၍ အနိိမ့််�အမြ�င့််�အတက််အကျျသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ လူူမှုုရေး�းပဋိိပက္ခခကိုု� ဖြေ�ေ
ရှှင်းး�ရန််ဖြ�စ််သည်် (Lederach ၂၀၀၃:၁၄)။
ပဋိိပက္ခခအလွွန််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််သည်် ‘ပဋိိပက္ခခအားး� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ နှှင့်�် တရား�းဥပဒေ�ေ
ရေး�းရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်�် တရား�းဥပဒေ�ေရေး�းရာာအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံသဘော�ာ�မတူူညီမှု
ီ ကို
ု ကို
�ု င််တွွယ််ဖြေ�ေရှ
�ု
င်းး
ှ �နိုုင််
� သည့််� အကြ�မ်းး�မဖက််သော�ာအခြေ�ေ�
အနေ�ေတစ််ခုု ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ မျှော်�်��လင့််�ချျက််သည်် ပဋိိပက္ခခကိုု� “ဖြေ�ေရှှင်းး�မည့််�” အစား�း
အနည်းး�ဆုံးး��ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရန််ကာာကွွယ််၍ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနည်းး�ပါးး�သော�ာပုံံ�စံံအဖြ�စ််သို့့� “ပြော��ာင်းး�လဲဲ
နိုု�င််ရေး�း” ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် နော�ာင််တွွင်် ပဋိိပက္ခခကိုု�ကျော်�်�လွ
� ွန််၍ (Bell ၂၀၁၇: ၉၅) ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အလမ်းး�အသစ််များ��းကိုု�’ ဖန််တီးး�ရန််နှှင့််� ပျိုး�း��ထော�ာင််ရန််
ဖြ�စ််သည််။ ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�သဘော�ာ�တရား�းများ��းသည်် အကူးး�
အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ ဗဟိုု�ချျက််ဖြ�စ််
ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ရှိိ� အဆိုုပါ
� ါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��၏အရေး�း�ပါါမှုုကို�ု နား�းလည််သိိရှိိ�ရန်် အဓိိက
အချျက််လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အတိိတ််မှမေး��း�ခွွန်းး�ပုုစ္စာာ�များ��း၊ တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုများ��းအခါါ
အားး�လျော်�်��စွာာ� ပြ�န််လည််ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုု၏ အစနှှင့််� အဆုံးး��
ကိုု�သတ််မှှတ််ရန်် ခက််ခဲဲပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
၏ရည််မှှန်းး�ချျက််သည်် အဆိုု�ပါါမေး�းခွွန်းး�ပုုစ္စာာ�များ��း ကိုု� အဆုံးး��သတ််စေ�ဖို့့�� မဟုုတ််ဘဲဲ ထိုု�မေး�းခွွန်းး�များ��းအားး�
အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည့််�နှှင့််�အမျှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�မည့််�စနစ််များ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဖန််တီးး�တည််ထော�ာင််
ရန််ဖြ�စ််သည်် (Bell ၂၀၁၇)။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
ချျင်းး� အမှှန််တကယ််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည်် ဖြ�စ််သည်် (Waldorf ၂၀၁၇ : ၄၂)။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တရား�းမျှှတရေး�း� ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းဖြ�စ််သည့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့်ပြ�စ််ဒ
�်
ဏ််မှှ
လွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�အားး� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�၊ တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုနှှင့်�် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််
မြဲ�ဲသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအားး�မြှ�ှင့်�တ
် င််ခြ�င်းး�တို့့��သည်် ပဋိိပက္ခခအလွွန်် နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ ပင််မအသက််ပင််ဖြ�စ််သည််။ ပိုု�မိုု�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာ၊ အားး�လုံးး��ပါါဝင််
မှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံတော်�်အ
� သစ််တစ််ခုုအတွွက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် တရား�းဥပဒေ�ေရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ထိုု�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််
ပါါသည််။ ထို့့�ကြော
� ��ာင့််� တရား�းမျှှတသော�ာ�၊ ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာ၊ တာာဝန််ယူူမှုတာ
ု ာဝန််ခံံမှုရှိသော��
ု ��ာ အဖွဲ့့�� အစည်းး�
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များ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာ၊ တရား�းမျှှတ၍ အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််သည့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�
အဝိုု�င်းး�များ��း မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ရေ�ရှှည််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုရည််မှှန်းး�ချျက်် ၁၆ (SDG 16) ကိုု� အမှှန််
တကယ််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရေး�းတွွင်် အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှစ််ခုုလုံးး�� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍရှိိ�သည်် (ဥပမာာ ICTJ ၂၀၁၉ ဂ ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ)။

အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�်

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် ထိုု�လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ဆီီသို့့� လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရာာတွွင်် အခွွင့််အရေး
� �း�
အခြေ�ေ�ပြု�ု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််ကြား�း�ရှိိ�
အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုများ��းကိုု� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မြှ�ှင့်တ
်� င််ရန််အလေး�း�
ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းသည်် SDG 16 ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့��
ဖြ�င့််� တရား�းမျှှတမှုုအခွွင့််�အရေး�း�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခွွင့််အရေး
� �း�အခြေ�ေ�ပြု�ု ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းနှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််မှုု
ရှိသော����ာ၊ ပြ�ည််သူူများ��းလွွယ််ကူူစွာာ�နား�းလည််လွွယ််နိုုင််သော�
�
ာ နက််ရှိုုင်းး�သည့််ပြု�ုပြ�င််ပြော��
�
ာင်းး�လဲဲမှုုကို�ု အားး�ပေး�း
စေ�ပါါသည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလများ��းရှိိ� ဥပဒေ�ေသည်် ရှေ့�့�မျှော်�်��ကြ�ည့်�သ
် ည့််� သဘော�ာ�ဆော�ာင််သလိုု�၊
နော�ာက််ပြ�န််ကြ�ည့််�သည့််� သဘော�ာ�လည်းး�ရှိိ�သည််၊ နော�ာက််ကြော��ာင်းး�ပြ�န််ဆွဲဲ�သလိုု�၊ ရှေ့�့�အလားး�
အလာာလည်းး�ရှိိ�သည််၊ အဆက််မပြ�တ််ရှိိ�သလိုု၊� အဆက််ပြ�တ််သွားး��သည််လည်းး�ရှိိ�သည်် (Teitel
၂၀၀၀: ၂၁၅)။

အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှစ််ခုုလုံးး��
သည်် နော�ာက််ပြ�န််ဆွဲဲ�သည့််� ချျည်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�လိုု�သလိုု� တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပဲဲ ရှေ့�့�အလားး�အလာာကိုု�
မျှော်�်��ကြ�ည့်�သ
် ည့််� ချျည်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�လည်းး� လိုု�အပ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� (လူူမှုုရေး�းအရ၊ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အရ ဖယ််ကြ�ဉ််ခြ�င်းး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ) ဖိိနှိိ�ပ််မှုုနှှင့်�် ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��း၊ အတိိတ််မှှ နာာကြ�ည်းး�မှုုများ��းကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� တပြို�ု�င််နက််တည်းး�ပင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲ
သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�မှုု ရည််မှှန်းး�ချျက််ကိုု� ရည််မျှော်�်��ကြ�ည့်�ခြ�င်းး
် �ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ ရှေ့�့�မျှော်�်��ကြ�ည့်�ရှု
် ု
ခြ�င်းး� နှှင့််� နော�ာက််ပြ�န််ကြ�ည့််�ရှုုခြ�င်းး�အကြား�း�ရှိိ�တင်းး�မာာမှုုအားး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�် တရား�းမျှှတမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�
ခြ�င်းး�တို့့��ကြား�း�ရှိိ� တင်းး�မာာမှုုဟုုနား�းလည််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ မည််သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််မဆိုု�အဆင််
ပြေ�ေစေ�ရန်် အတိိတ််ကဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အတိိတ််
ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�သည််လည်းး� စဉ််ဆက််မပြ�တ််လုုပ််နေ�ရမည့််�၊ အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ဖြ�စ််နေ�မည့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တစ််ရပ််ဖြ�စ််၍ ကြေ��ကွဲဲ�လွွယ််သည့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအားး� ပျျက််စီးး�
စေ�နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိကြော�����ာင်းး�လည်းး� နား�းလည််သိိရှိိ�ရမည််။ အတိိတ််ကမတရား�းမှုုများ��းမှှ ပိုု�၍တရား�း
မျှှတ၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာအနာာဂါါတ််ဆီီသို့့� လှှမ်းး�ချီီ�ရာာတွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�လိုု�လားး�သူူများ��းနှှင့်�် ထွွက််သွားး��
မည့််�အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� အကူးး�
အပြော��ာင်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့�မှ
� ှ ဖြ�ည့််�
ဆည်းး�ပေး�းရန််လိုု�ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ ပုံံ�စံံနှှင့််�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုတို့့�သည်် လက််ရှိဖြေ���ေ�ရှှင်းး�နေ�ရသော��ာ
အကူးး� အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ သဘော�ာ�သဘာာဝ၊နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�်ပတ််သတ််သည့််� သဘော�ာ�တူူ
ညီီမှုုကိုု� ထင််ဟပ််ဖို့့��ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
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အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သို့့�� ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ချျည်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�ဆိုု�သည့််�
အတွွင်းး�ရေး�းမှုးး�ချုု�ပ််၏ လမ်းး�ညွှှန််မှှတ််စုုတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ‘ပဋိိပက္ခခ
သို့့��မဟုုတ်် ဖိိနှိိ�ပ််ချုု�ပ််ချျယ််အုုပ််စိုးး��မှုုအားး�တည််မြဲ�ဲစေ�သည့််� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း
အားး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေ�ကိုု�ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲစေ�သည့််�၊ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််သည့််�၊ တရား�း
ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုကိုု�လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသော�ာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု�ပျိုး�း��ထော�ာင််ပေး�းသည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း
အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််’ လိုု�အပ််သည််ဟုု ကုုလသမဂ္ဂဂ (၂၀၁၀) မှှ မှှတ််ယူူထားး�သည််။ အဆိုု�ပါါကြေ��ညာာ
ချျက််တွွင်် ပဋိိပက္ခခ သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာရှှင််စနစ််ပြီး�း�နော�ာက်် နိုု�င််ငံ၏
ံ ယဉ််ကျေး�း�မှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ဆိုု�င််ရာာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာတို့့��တွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ နက််ရှိုုင်းး�သည့််�အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�
ပေး�းရန််ရည််ရွွယ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည့့်� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ နက််
ရှိုုင်းး�မှုု၊ လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သည့််�နယ််ပယ််နှှင့််� ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုတို့့�ကိုု� မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမှှ အားး�ဖြ�ည့်�ပေး�း
် သည့််�အပြ�င်် ၎င်းး�အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ကိုု�ယ််
တိုု�င််သည််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် အပတ််တကုုတ််အားး�ထုုတ််မှုုပေး�းပါါ
သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ ထပ််တူူကျျမှုုများ��းရှိသော်����်�ငြား��းလည်းး� အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််
ကြား�း�ရှိိ�သဟဇာာတဖြ�စ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုသီီအိုု�ရီီအကြော��ာ�င်းး� အရေး�း�တယူူစဉ်းး�စား�းမှုု မရှိိ�သည့််�
အပြ�င်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းကြား�း�ရှိိ�
ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းအားး� အနည်းး�ငယ််သာာထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းကြ�သည်် (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၁)။ ထိုု�သို့့�
ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ကံံမကော��ာင်းး�လှသော��ာ� လစ််လပ််မှုုဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ တူူညီီသော�ာရည််ရွွယ််ချျက််
များ��း၊ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််ကြား�း�ရှိိ� အပြ�န််အလှှန််
နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုများ��း၊ တစ််ရပ််နှှင့််�တစ််ရပ်် အပြ�န််အလှှန််အကျိုးး���ပြု�ုနေ�မည််ပင််ဖြ�စ််သည််။ အထူးး�
သဖြ�င့််� ထိုုကဲ့့�သို့့
�
အ
� လားး�အလာာကော�ာင်းး�ရှိသော����ာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုကိုသိိရှိိ�ထားး
�ု
�ကာာ ရေး�းဆွဲဲထားး
�
�သည့််လုုပ််ငန်းး
�
�
စဉ််ဒီီဇိုင်းး
�ု �ပုံံ�စံံမှတ
ှ ဆင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုစီ၏
ီ နှိုုင်းး�ယှှဉ််အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းကိုု� အမြ�င့််ဆုံးး�
� �ရရှိစေ���ေနိုုင််မည််
�
ဖြ�စ််သည််။
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််မပြု�ု လက််မခံံပါါက လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််အားး�
နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ အရ ပိုု၍
� အလေး�း�ပေး�းမှုု အန္တတရာာယ်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအားး�
တစ််ခုုနှှင့့်�တစ််ခုု ဆန့််�ကျျင််သော�ာအနေ�ေအထားး�ဖြ�စ််စေ�သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�
တွွင်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၌ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရသော��ာ Wickremesinghe–Sirisena အစိုးး��ရသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�ထက်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး� ထိုုအ
� ချိိ�န််မှှစ၍ အလေး�း�
ထားး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််မှာာ� ‘အတိိတ််အကြော��ာ�င်းး�များ��း၊ တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုု
အကြော��ာ�င်းး�ကိုုပြော��
� ာဆိုုခြ�င်းး
� �က ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် ဖန််တီးး�ထားး�သော�ာ
ကြေ��ကွဲဲလွ
� ွယ််သည့််အ
� ရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု� ပျျက််စီးး�စေ�နိုုင််သော�
�
ာကြော��ာင့််၊� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််အပေါ်�်�
တွွင််သာာ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုထားး�ရှိိ�ရမည််’ဟုု ယူူဆသော�ာ�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည်် (Fonseka ၂၀၁၈)။ အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် အဖွဲ့့�� အသီးး�အသီးး�ကိုုအ
� ပြ�စ််ပုံံ�ချျရန်် တာာဝန််ပေး�းအပ််
သကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူ

ညီီမှုုရယူူရာာတွွင်် ခက််ခဲဲစေ�မည််ဟုု အခိုု�င််အမာာပြော��ာဆိုု�ကာာ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
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ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ (နော�ာက််ဆုံးး��တွွင််အသီးး�အပွွင့််� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုုမရှိိ�
သည့််�) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��
တွွင်် တူူညီီသော�ာရည််ရွွယ််ချျက််များ��းရှိသော်����်�လည်းး� ယင်းး�တူူညီီချျက််များ��းကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��
ကိုု� တစ််ခုုတည်းး�တစ််ပေါ�ါင်းး�တည်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််

သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုမှှ အခြား��းတစ််ခုု၏

လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အားး�လုံးး��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆသည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ယင်းး�
ဖြ�စ််စဉ််များ��းကိုု�

အရာာအားး�လုံးး��ထက််တန််ဖိုးး��အရှိိ�ဆုံးး��/အရေး�း�ပါါဆုံးး��ဟူူ၍

ဖြ�စ််စဉ််တစ််ရပ််ချျင်းး�စီီအပေါ်�်�

မျှော်�်��မှန်းး
ှ �ချျက််များ��း၊ လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််စွွမ်းး
�
�အခွွင့််အ
� လမ်းး�များ��းကိုု� လွွန််ကြူး�း�စွာာ�ချဲ့့��ကားး�ပါါကလည်းး� အန္တတရာာယ််
ရှိိ�ပါါသည််။ အဆုံးး��မှာာ�တော့�့� သဲဲထဲဲရေ�သွွန််ဖြ�စ််ရပါါလိိမ့််�မည််(Waldorf ၂၀၁၇: ၅၄-၅၅၊ Mendez ၂၀၁၂ :
၁၂၇၂ တို့့��၏ ဥပမာာကြ�ည့််ပါ
� ါ)။ ဤအကြော��ာ�င်းး�ကိုု� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� စာာပေ�တွွင််
အကျျယ််တဝင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း
ကော်�်�မရှင််များ
ှ ��းအပေါ်�်�တွွင််ထားး�ရှိသော����ာမြ�င့််မား�း
� သည့််မျှော်�်�
�
လ
� င့််ချျက််များ
�
��းကိုု� ကြ�ည့််နို
� င််
�ု သည်် (ICTJ ၂၀၁၄)။
တစ််ချို့့���အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တစ််ခုုထဲဲမှှ ရည််ရွွယ််ချျက််တစ််ခုုကိုု� ပြ�ည့််မှီီ�အော�
�
ာင််မစွွမ်းး�နိုု�င််သည််လည်းး�ရှိိ�နိုု�င််
သည််ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ထားး�ပြီး�း� ထပ််တူူကျျသည့််�နယ််ပယ််များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
ဥပမာာ၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အလွွန်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အသစ််အားး� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန််လိုု�အပ််မည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�အားး�လုံးး��ကိုု� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းမှှ မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�နိုု�င််ပါါ။ အလားး�တူူပင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည််လည်းး� နစ််နာာ
သူူများ��း၏လက််ငင်းး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�ပေး�းနိုု�င််သည့််� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��နည်းး�လမ်းး�မဟုုတ််ပါါ။
ထို့့��ကြော��ာင့််� အဓိိကရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းဖြ�စ််သည့််�ပဋိိပက္ခခအသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခတားး�ဆီးး�ကာာ
ကွွယ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းရရှိိ�ရန်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ မည််သည့််�
နေ�ရာာတွွင်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််သည််ဆိုု�သည့််�အချျက််ကိုု�သာာ အလေး�း�ပေး�းစဉ်းး�စား�းရန််အကြံ�ပြု�ုပါ
ံ
ါသည််။
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် တစ််ခုုစီီအပေါ်�်�ထားး�ရှိသော����ာ

မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ��းအားး� အလွွန််အကြူး�း�ချဲ့့��ကားး�ခြ�င်းး�သည််

ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�ပြ�ည််သူူလူူထုုမှှ စိိတ််ပျျက််သွားး��စေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ တရား�းဝင််မှုုကိုု�
ပျျက််ယွွင်းး�စေ�ပါါသည််။ ဥပမာာ အခန်းး� ၅ ရှိိ� ဂွါါ�တီီမာာလာာ ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုတွွင်် တွေ့�့�ရသည့််�အတိုု�င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််တူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််မပါါရှိိ�ဘဲဲ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�်
ပြ�ည််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််သည်် ၎င်းး�တို့့��ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ထားး�သည့််� ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည််ဟုု ပြ�ည််သူူလူူထုုမှှ မျှော်�်��လင့််�ကြ�ပေ�လိိမ့်�မည််
်
။
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အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င်ရာာတရား
်
�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး�
အဓိိပ္ပါ�ါ ယ််ဖွင့်
ွ ်�ဆိုုခြ� �င်းး�
အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�
အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ဆိုု�သည််မှာာ� ပြ�င်းး�ထန််၍ ကြီး�း�လေး�းသော�ာ လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ တုုန့််�ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်းး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််တွွင်် အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�
အားး� ‘တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုု၊ တရား�းမျှှတမှုု၊ ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းများ��းရရှိစေ���ေရန်် ကြီး�း�မား�းလှှ
သော�ာ အတိိတ််မှှကျူးး��လွွန််မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််ကြိုး�း��စား�းသည့််� လူူမှုအ
ု သိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �တစ််ခုု၏ လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��း၊ ယန္တတရား�းများ��းအားး�လုံးး��’ ဟုုဆိုု�ထားး�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၂ :၂)။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုထက််ပိုု�၍ ရှုုပ််ထွေး�း�ပါါသည််’။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု�
နား�းလည််ဖို့့��ဆိုု�ရင်် ‘ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှပေါ်��်�
ထွွက််လာာသော�ာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ရေ�ရှှည််တည််မြဲ�ဲစေ�သော�ာ လက််တွေ့�့�လိုု�က််နာာကျျင့််သုံးး�
� �
မှုုများ��း’ ကြား�း�တွွင််ကွာာ�ခြား��းမှုုရှိကြော�����ာင်းး� သိိရှိိ�ရန််လိုု�အပ််သလိုု� အဆိုု�ပါါလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််နှှစ််ရပ််လုံးး��
ကိုုတ
� ည််ဆော�ာက််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လည်းး� လိုုအ
� ပ််ပါါသည်် (International IDEA ၂၀၀၆ : ၉)။
International IDEA ၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
သည်် ‘နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အသိုု�င်းး�အဝန်းး�တစ််ခုုက စံံနှုုန်းး�တန််ဖိုးး��များ��းနှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််တစ််ခုုကိုု� တည််
ထော�ာင််ရန််၊ ယင်းး�တန််ဖိုးး��/ဥပဒေ�ေများ��းအတိုု�င်းး�လိုု�က််နာာရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
ဖြ�စ််သကဲ့့�သို့့��…. …ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ
ကျျယ််ပြော��ာလာာပြီး�း� အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းပါါဝင််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ရေး�း
သားး� ပြု�ုစုုခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၏ အကျိုးး���အကြော��ာ�င်းး�ဆီီလျော�ာ�မှုုနှှင့်�် ပြော��ာင်းး�လဲဲဖြ�စ််ပေါ်�်မှုုကို�ု
ဖွွင့််ဆို
� ရာ
�ု ာတွွင်် အထော��ာက််ကူူပြု�ုပေး�းခြ�င််စသည့််� ဆင့််ကဲဲတိုးး
�
�� တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲသော�ာ ဖြ�စ််စဉ််တစ််ရပ််
ဖြ�စ််သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ibid)။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��၏
အပြ�န််အလှှန်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းအတွွက်် သဘော�ာ�တရား�းမူူဘော�ာင််အားး�မတင််ပြ�မီီ ထိုုလုုပ််ငန်းး
�
�စဉ််
နှှစ််ရပ်် အပြ�န််အလှှန််အကျိုးး���သက််ရော�ာက််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း (အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ရှိိ� အခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��း) ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ထားး�ရန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် နိုုင််ငံ
� ံ
တစ််နိုုင််ငံ
� ၏
ံ သမိုုင်းး
� �တွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာအချိိ�န််အပိုုင်းး
� �အခြား��းကိုု� ကိုုယ််စား�းပြု�ုပါ
�
ါသည််။ ၎င်းး�သည််အတိိတ််
မှှ တရား�းမျှှတမှုုများ��းမရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� တချိိ�န်းး�တည်းး�ပင််
ထိုုသို့့
� � ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုကြော��ာင့််� အခက််အခဲဲများ��း သို့့�မ
� ဟုုတ်် ကန့််သ
� တ််ချျက််များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�နိုုင််သော�
�
ာ
အတိိတ််အားး� ဆက််လက််တည််ရှိစေ���ေသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��ဖြ�စ််သည််(Duthie ၂၀၁၇ : ၉)။ ဤနည်းး�
ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် ယန္တတရား�းများ��းသည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် ဆက််လက််
တည််ရှိိ�မှုုတို့့�အကြား�း� မရေ�ေရာာသော�ာမျှခြေ��ေ�ကိုု� ထိိန်းး�ညှိိ�ယူူရမည််ဖြ�စ််သည််။

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် ‘ယခင််က ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံခဲ့့�ရသော��ာ အစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့်�် အုုပ််စုုများ��း
ပါါဝင််စေ�ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာကိုု� မည််သို့့��ကိုု�င််တွွယ််မည််၊ မည််သို့့��ကျျင့််�သုံးး��မည််ကိုု� ပြ�န််လည််စီီစဉ််ရန််
အတွွက်် နိုုင််ငံ
� ကို
ံ �ု (ပြ�န််လည််) ဖွဲ့့�� စည်းး�တည််ဆော�ာက််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််’� ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာနိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ ဆိုုင််ရာ
� ာ
ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိိ�ပါါသည်် (Bell ၂၀၁၇ : ၈၅)။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့�� အပြ�န််အလှှန််အကျိုးး���ပြု�ုပုံံ�ကိုု� နား�းလည််
ရန််မှာာ� ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းအားး�လုံးး�� အပြ�န််
အလှှန််သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�နား�းလည််ရန််လိုုအ
� ပ််သည််။ ဆိုုလို
� သ
�ု ည််မှာာ� ပဋိိပက္ခခအလွွန််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ထိုုလုုပ််ငန်းး
�
�
စဉ််နှှစ််ရပ််သည်် အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း�၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တစ််ခုုအတွွက်် လိုု�အပ််
သည့််� အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းမှုုများ��း၏ အရေး�း�ပါါသော�ာအစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ ပဋိိပက္ခခနှှင့်�်
သက််ဆိုု�င််သော�ာအဖွဲ့့��များ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကလည်းး� လွှှမ်းး�မိုးး��ခံံရသည််ဟူူ၍
နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု ရှုုထော�ာင့််မှ
� ှကြ�ည့််�ပါါက ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည််နိုု�င််ပါါသည်် (Bell ၂၀၁၇ : ၉၃)။ ဤ
နေ�ရာာတွွင်် အဓိိကစကားး�စုုသည်် အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းမှုုဖြ�စ််သည််။ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ပဋိိပက္ခခ
အားး�ဖယ််ရှား��းရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် အဓိိကမဟုုတ််ဘဲဲ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပါါဝင််သည့််�ပဋိိပက္ခခ
အားး�အဆုံးး��သတ််၍ နော�ာင််တွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည့််� ပဋိိပက္ခခအားး�စစ််ပွဲဲ�အသွွင််သို့့��ပြော��ာင်းး�မသွားး��အော�ာင််
ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတည််ထော�ာင််ရန််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�
ပဋိိပက္ခခအလွွန််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဖြ�န််ဖြေ�ေခြ�င်းး�များ��းလိုုအ
� ပ််ပါါသည််။
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နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််တစ််ခုုသည်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစံံနှုုန်းး�များ��းအားး� ဖော�ာက််ဖျျက််နေ�နိုု�င််
သလိုု�၊ ၎င်းး�စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့်တို
�် ု�င်းး�တာာပါါက ပြ�ည့််စုံံ�မှု
� ုမရှိိ�နိုု�င််ပါါ၊ သို့့��သော်�်� ရလဒ််အကျိုးး���ဆက််မှာာ� မတည််ငြိ�ိမ််
မှုု သို့့��မဟုုတ်် စစ််ပွဲဲ�အားး�ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�စေ�ပါါက အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရမည််
ဖြ�စ််သည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် သီးး�ခြား��းဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ယုုတ််ရင်းး�ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််သော�ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��
ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပေး�းသော�
�
ာကိိစ္စစဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ‘ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
မတိုုင််ခင််
�
အစော�ာ�ပိုုင်းး
� �အဆင့််တွွင််
�
ပြ�ည််နှှင််ဒဏ််ပေး�းခံံထားး�ရသော��ာသူူများ��း စကားး�ဝိုုင်းး
� �များ��းတွွင််ပါါဝင််နိုုင််ဖို့့
� �
နိုုင််ငံ
� အ
ံ တွွင်းး�ပြ�န််လာာနိုုင််ရန််
�
ကျူးး��လွွန််မှုုများ��းမှှအရေး�း�မယူူကြော��ာင်းး� အာာမခံံချျက််အရင််ထုုတ််ပေး�းရသည််’
(Bell ၂၀၁၇ : ၈၉) ၊ ကိုု�လမ််ဘီီယာာနှှင့်�် အာာချေး�း�တွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�သည်် ‘အထူးး�သဖြ�င့််ပြ�စ််မှု
�
ု
ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သည့််�သူူများ��းအကြား�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန်် အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
ကူူညီီဖန််တီးး�ပေး�းခဲ့့�နိုု�င််သည််’ (Waldorf ၂၀၁၇ : ၅၇)။ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစံံနှုုန်းး�များ��းသည်် ယုုတ််ရင်းး�ကြ�မ်းး�
ကြု�ုတ််သော�ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး� အလုံးး��စုံံ�လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််� ပေး�းခြ�င်းး�အားး�တားး�မြ�စ််
ထားး�သော်�်�လည်းး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တစ််ခုုခုုပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�ရန်် ရှေ့�့�ပြေး��းအခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််အဖြ�စ်် လွွတ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််� ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��မျိုး�း��တော့�့�လိုု�အပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�သည်် အခြေ�ေ�ခံံနိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေ
ရှှင်းး�ချျက််၏ မပါါမဖြ�စ််ပါါရမည့််� အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ ဂမ််ဘီီယာာတွွင််အမှှန််တရား�း၊ ပြ�န််လည််
သင့််�မြ�တ််ရေး�းနှှင့်�် လျော်�်��ကြေး��းများ��းကော်�်�မရှှင််အားး�တည််ထော�ာင််သော�ာဥပဒေ�ေသည်် ၎င်းး�ကော်�်�မရှှင််အားး�
‘သင့််လျော်�်�
�
သော�
�
ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််’ လူူများ��းအားး� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််� ထော�ာက််ခံံပေး�းနိုင််ရန််
�ု
အခွွင့််�
အာာဏာာပေး�းထားး�သည််။ ဤသည််မှာာ�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��း၏ ဒီီဇိုင်းး
�ု �ပုံံ�စံံတွွင််သာာမက အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��း၌ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််
ရေး�းတွွင််ပါါတွေ့�့�ရသော��ာ တင်းး�မာာမှုုဖြ�စ််သည််၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတွွင်် ထွွက််ခွာာ�
သွားး��မည့််� အထက််တန်းး�အလွှာာ�အသိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �မှှ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဖြ�စ််
မြော��ာက််ဖို့့��ခွွင့််ပြု�ုပေး�းရန််
�
၎င်းး�တို့့��အတွွက််လိုု�က််လျော�ာ�မှုုများ��း ပေး�းကော�ာင်းး�ပေး�းရနိုု�င််သည််။ အကယ််၍
အဆိုုပါ
� ါလိုုက််လျော�ာ�မှု
�
များ
ု ��းအားး� မေ့�့လျော့�့��သွားး��ပါါက သို့့�မ
� ဟုုတ်် နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာအသိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �မှှ တရား�းမဝင််
ဟုုယူဆပါ
ူ
ါက နိုုင််ငံ
� ရေး�းပြေ�ေလည််မှု
ံ
တ
ု စ််ခုုလုံးး�� ယိုုယွွင်းး
�
�သွားး��နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ခြုံ�ံ�ပြော��ာရလျှှင်် စည်းး�မျျဉ်းး�စံံနှုန်းး
ု �
များ��းသည်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ၊ တရား�းဝင််သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ ရန််သူူဖြ�စ််မလာာသင့််ပါ
� ါ။ ဖြ�စ််ရပ််အများ��းစုု
တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတမှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းမည််သို့့��စီီစဉ််မည််၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မည််ကိုု� 'ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု၏
ရှုုပ််ထွေး�း�၍ ဖုံးး��ကွွယ််ထားး�သော�ာအင်္ဂါါ��ရပ််များ��း' (Bell ၂၀၁၇ : ၁၀၂) ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာဖြေ�ေရှှင်း�း ချျက််ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့်�ဆိုု
် �ခြ�င်းး�
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အတွွင်းး� နှှင့်�/် သို့့��မဟုုတ်် ပြီး�း�နော�ာက်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�အာာဏာာကိုု�
မည််သို့့�� ကျျင့််သုံးး�
� �မည််ဆိုု�သည််ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ထားး�သည့််� တရား�းဝင််နှှင့််�အလွွတ််သဘော�ာ� နိုု�င််ငံံရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းဖြ�စ််သည််။ အလုုပ််သဘော�ာ� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််မှာာ� - နိုု�င််ငံံရေး�းအထက််တန်းး�
လွှာာ�များ��း၏ အရေး�း�ပါါဆုံးး��သော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း သို့့��မဟုုတ်် လက််ခံံယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း
အခွွင့််�အာာဏာာဖြ�င့််� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�းမူူဘော�ာင််တစ််ခုုတွွင်် လက််ခံံကျျင့််သုံးး�
� �စေ�မှုုမှှတဆင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အကြား�း� ဘုံံ�နား�းလည််လက််ခံံမှုု တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု
ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည်် (Di John နှှင့်�် Putzel ၂၀၀၉ : ၄) ။
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အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တစ််ခုုလုံးး��နှှင့်သ
်� က််ဆိုုင််သော�
�
ာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သည့််�
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရခင်် ကြို�ု�တင််ပေး�းခဲ့့�သော�ာကတိိကဝတ််များ��း (ကြို�ု�တင််ကတိိကဝတ််များ��း) အပါါအဝင််
အကန့််အ
� သတ််များ��းစွာာ�ရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လေ့�့ရှိိ�ပါါ
သည််။ ဥပမာာ တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန်် အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းတည််ထော�ာင််မည််ဟုု ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အစော�ာ�ပိုုင်းး
� �ကတိိကဝတ််ပေး�းခဲ့့�ခြ�င်းး�က
ကျျန််ရှိိ�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အားး�ရှေ့�့�သို့့��ဆက််လက််ရွေ့�့�လျားး��စေ�ရန်် အရေး�း�ပါါသော�ာယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််
ဆော�ာက််ရေး�း အစီီအမံံဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည်် (Bell ၂၀၁၇ : ၈၈) ။ ဆွေး�း�နွေး�း�မည့််�သူူများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�မည့််�စား�းပွဲဲ�
ဝိုု�င်းး�သို့့��ခေါ်�်ယူူရန််နှှင့််� မှှန််ကန််သည့််�စိိတ််စေ�တနာာဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရေး�းတွွင်် ကြို�ု�တင််ကတိိကဝတ််များ��းသည်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံ
တွွင်် ကြို�ု�တင််ကတိိကဝတ််များ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�
ရန််ကြိုး�း��စား�းနေ�သည့််� တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ထွွက််ခွာာ�သွားး��မည့််အ
� စိုးး��ရအားး� အကာာကွွယ််ပေး�းမည့််� အပေး�း�
အယူူသဘော�ာ�တူူညီချျက််များ
ီ
��းအဖြ�စ််လည်းး�ရှုုမြ�င််နိုင််
�ု သည််။ အလျှော့��့��ပေး�းမှုုများ��းဖြ�စ််နိုင််
�ု သည််။ ဤအခြေ�ေ�
အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် လက််ရှိနေ���ေမြဲ�ဲအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှင့်
ှ ်� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုတို့့သ
� ည်် ရွေး�း�ချျယ််
စရာာများ��းအဖြ�စ််ရှိနေ���ေကြ�သည််၊ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
သည်် ထိုု�တွွန်းး�အားး�များ��းနှှင့်�် ထိုု�တွွန်းး�အားး�တို့့��အားး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအကြား�း�
အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ်် ပတ််သတ််မှုုကိုု� ထင််ဟပ််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။
ထွွက််ခွာာ�သွားး��မည့််� အစိုးး��ရများ��းနှှင့်�/် သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��း
အားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�များ��းဖြ�င့််� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�န််လည််ထည့််သွွင်းး
�
�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�တက််သည််။ ယင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အားး�
ရှုုမြ�င််သည့််အနေ
� �ေအထားး�ပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�သ
� ည််လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏တရား�းဝင််ဖြ�စ််မှုကို
ု �ု အထော��ာက််
အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သလိုု� သို့့��မဟုုတ်် အန္တတရယ််လည်းး�ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုများ��း
ရှိိ�သည့််�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ဥပမာာသည်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ တော�ာင််အာာဖရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊
ဇယားး� ၆၊ အပိုု�ဒ်် ၂၂ တွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သားး�ခွွင့််�အတွွက်် အခွွင့််�အာာဏာာအားး� ၁၉၉၃ ကြား�း�ဖြ�တ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ဖြ�ည့်�စွွက််ချျက််မှ
်
ှ ရယူူထားး�ပါါသည််)။ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�
အားး� ခိုု�င််မာာစေ�ရန််‘အမြ�င့််�ဆုံးး�� ဥပဒေ�ေအာာဏာာ’ သဘော�ာ�ရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုုသို့့
� ဖြ� �င့််� တာာဝန််ခံံမှုတာ
ု ာဝန််ယူူမှုနှ
ု င့်
ှ ်� တရား�းမျှှတမှုုတို့့ကို
� စတေး
�ု ��းခံံ၍ ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�
ခွွင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရသည််အထိိသာာမက ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် အခြား��းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ရှေ့�့�သို့့��လျှော�ာ�က််
လှှမ်းး�နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် လမ်းး�ဖွွင့််ပေး�းနို
�
င််ရန််
�ု
ထွွက််ခွာာ�သွားး��မည့််အ
� စိုးး��ရများ��းအားး� မက််လုံးး��တစ််ခုုဖြ�စ််စေ�
ပါါသည််။ (ဥပမာာ၊ အထက််တန်းး�အလွှာာ�များ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး�၏ အန္တတရာာယ််နှှင့််ပတ််
�
သတ််လျှှင်် Cheng ၊
Goodhand နှှင့််� Meehan ၂၀၁၈ တို့့��ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�က တရား�းရုံးး��မှှထိုု�လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�ဥပဒေ�ေများ��းအားး� ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�ကိုု�ကာာကွွယ််
နိုု�င််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�ဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း�� အာာဂျျင််တီးး�နား�းတွွင်် ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််၌ ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�အကာာအကွွယ််
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ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး�� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အားး� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််စေ�ရန်် အာာဏာာ
လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ရရှိိ�ရန််အလို့့��ငှာာ� ထွွက််ခွာာ�သွားး��မည့််�အစိုးး��ရ၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း
အားး� ထပ််ဆော�ာင်းး�အာာမခံံချျက််များ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းများ��းပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
သာာခွွင့််�များ��း၊ အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�၏

ကြို�ု�တင််ကတိိကဝတ််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��သည်် ကွဲဲ�လွဲဲ�သော�ာလမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��
မှာာ� - ‘(၁) အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဆီသို့့
ီ � ပြ�န််လည််ဦးးတည််ခြ�င်းး� - အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �တို့့�၏
� အပေး�း�
အယူူညှိိ�နှိုုင်းး�ချျက််များ��းမစော�ာ�င့််ထိိန်းး
�
�နိုု�င််ဘဲဲ၊ ကြီး�း�မား�းသော�ာအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ အခြေ�ေ�
အနေ�ေ။ (၂) အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�၏ မော�ာင််ပိုု�င််စည်းး�မှုု - အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�
တို့့�၏
� အပေး�း�အယူူညှိိ�နှိုင်းး
ု �ချျက််များ��းကိုု� ထိိမ်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုုင််
� ပြီး�း� လက််နက််ကိုုင််
� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း လျှော့�့��ချျ
ရေး�းကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််သော်�်
�
လည်းး
�
� အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �မှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၏
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းကိုုလက််ဝါးး
�
�ကြီး�း�အုုပ််၍ ရေ�ရှှည််တိုးး�� တက််မှုုရှိသော����ာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုရှိိ�ရန်် နယ််ပယ််အနည်းး�
ငယ််သာာကျျန််ရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ။ (၃) ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုရှိသော����ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း - အထက််တန်းး�လွှာာ�
အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�၏ အပေး�း�အယူူညှိိ�နှိုုင်းး�ချျက််များ��းကိုု�ထိိမ်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််ပြီး�း� ပိုု�၍တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ၊ အားး�လုံးး��
ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြေ�ေလည််မှုုဆီီသို့့�လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရာာ၌ အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည့််�
အခြေ�ေ�အနေ�ေ’ (Cheng ၊ Goodhand ၊ Meehan ၂၀၁၈ : ၃) ။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ ရှှင််သန််မှုုနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််မြဲ�ဲမှုုအတွွက်် အကြို�ု�ကတိိကဝတ််များ��း
အားး�လိုုက််နာ
�
ာခြ�င်းး�၊ အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်နော�
�် ာက််ဆက််တွဲဲများ
� ��းအားး� ကော�ာင်းး�
စွာာ�နား�းလည််ရန်် ‘မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပေး�းနို
�
ု�င််သော�ာ’ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပြ�င်် မည််သည့််�
အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ထိုု�ကတိိကဝတ််များ��းအားး� ရိုးး��ရိုးး��သားး�သားး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််လဲဲဆိုု�သည််ကိုု�
ဆန်းး�စစ််ကြ�ည့််�ရန််လိုု�အပ််သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််� ပေး�းနိုု�င််သော�ာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ပြ�စ််ဒဏ််မှှကင်းး�လွွတ််ခွွင့််ပေး�းခြ�င်းး
�
�အားး�တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ရုုတ််
လျော့�့��စေ�နိုု�င််သည််ဟုုယူူဆနိုု�င််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��စီီမှှ တရား�းဝင််တန််ဖိုးး��အားး� ယုုတ််လျော့�့��စေ�ပါါ
သည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း��အားး� ဂါါနာာတွွင််တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ တရား�းဥပဒေ�ေအရအရေး�း�ယူူမှုုမှှကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�
/လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််အ
� ပိုုဒ််ငယ််အားး
�
� ၁၉၉၂ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (အပိုုင်းး
� � ၃၄(၁))၏ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုုင််ရာ
� ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဇယားး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထိုုသို့့
� ပြု�ုမူ
�
ခြ�င်းး
ူ �အားး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံ
ရှိိ� အစိုးး��ရဖြ�စ််သည့််� ကြား�း�ဖြ�တ််နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�ကာာကွွယ််ရေး�းကော�ာင််စီီ (PNDC) ၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှ
အတင်းး�အကျျပ််တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�သည်် ( Atta-Kesson ၂၀၁၈)။ တော�ာင််အာာဖရိိက၏ လွွတ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပြ�
� ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် နှှစ််ဖက််စလုံးး��အားး�အကျိုးး���ပြု�ု၍

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆီီသို့့� လှှမ်းး�ချီီ�

သော�ာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် အစီီအစဉ််ချျထားး�သော�ာကြော��ာင့််� ထော�ာက််
ခံံမှုကျျယ််ကျျယ််ပျံ့့�
ု
�ပျံ့့��ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့်မတူ
်�
သ
ူ ည််မှာာ� ဂါါနာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာ
ခွွင့််�များ��းကိုု� PNDCအားး� အရေး�း�ယူူမှုုမှှ ကာာကွွယ််ရန််နည်းး�လမ်းး�သက််သက််အဖြ�စ််သာာ အစီီအစဉ််ချျထားး�
ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ယူူဆခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။
အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �တို့့�၏
� သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ များ
ု ��းသည်် နိုုင််ငံ
� ရေး�းဖြေ�ေရှ
ံ
င်းး
ှ �ချျက််အသစ််
တစ််ခုု အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ရရှိိ�ရန််အရေး�း�ပါါသော်�်�လည်းး� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရန််အတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့်�် သာာမန်် နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းတို့့��
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အားး� မျှခြေ��ေ�ညီီအော�ာင််ထိိန်းး�ညှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး� စီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််ပုံံ�သည်် ပြ�န််
လည််သင့််�မြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံံတော်�်တ
� ည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ရည််
ရွွယ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�် ရေ�ရှှည််တည််မြဲ�ဲ
မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�လာာကြ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ ခေ�တ််သစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတွွင်် ‘ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါဝင််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာထက်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်�တွွင်် ပိုု�မိုု�အလေး�း�ထားး�လာာကြ�သည််’ (Saunders
၂၀၁၂ : ၁၂) ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��အားး� မည််သို့့�� စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည််အပေါ်�်�မူူတည််၍ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ရှိိ�
ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��ကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းနိုု�င််သည်် (ဥပမာာ၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အတွွက်် Duthie၂၀၁၇ : ၁၆ နှှင့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၆ : ၉ တို့့��တွွင််ကြ�ည့်�ပါ
် ါ၊
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် International IDEA ၂၀၀၆ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့်�် ညှိိ�နှိုုင်းး�တိုု�င််ပင််မှုုများ��းအားး�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပါါက လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကပဲဲ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ကုုစား�းနိုု�င််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တစ််ခုုအားး� စီီစဉ််ပုံံ�နည်းး�လမ်းး�သည်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�အော�ာင််မြ�င််မည််၊ မအော��ာင််မြ�င််မည််၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ထိုု�
လုုပ််ငန်းး�၏ရလဒ််များ��းအားး� မည််မျှှတရား�းဝင််သည််ဟုုစဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ကော�ာင်းး�စွာာ�စီီမံံ
ထားး�ပါါက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှင့်
ှ ်� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�း
မျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််သော�ာဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းအားး�
အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းနှှင့်�် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းတို့့��ဖြ�င့််သာ
� ာ ရပ််ဆိုု�င်းး�မ
နေ�စေ�ပါါ။ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ နစ််နာာသူူများ��းနှှင့်�် ဖယ််
ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံအဖွဲ့့��များ��းအားး� ပါါဝင််ခွွင့််ပေး�းနို
�
ု�င််ပါါသည််။
သို့့��သော်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံမှှ အမြ�င််များ��းပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံရေး�းလော�
ံ
ာကနှှင့်�် စစ််ဖက််
ဆိုု�င််ရာာ အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ လက််ခံံသဘော�ာ�တူူရန်် ပြ�င််ဆင််ထားး�သည််များ��းအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�ပါါသေး�းသည််။ ထိုု�သို့့�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အတွွက််လိုု�အပ််သော�ာ
တရား�းဝင််မှုုဇစ််မြ�စ််နှှစ််ခုုအားး� တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု မကိုု�က််ညီီမှုုကိုု� ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််
လုံးး��၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ််ပါါဝင််လေ့�့ရှိသော����ာ အထူးး�သဖြ�င့််ပြ�ည််သူ
�
ူလူူထုုနှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာ၌
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��း အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််သော�ာအခါါ အဆိုု�ပါါ အန္တတရာာယ််အားး�လျှော့�့��ချျရန်် သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�င််
တွွယ််ရန်် ပိုု�၍ ခက််ခဲဲပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််အားး� အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ခုုတည်းး�
တွွင််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါက (အနည်းး�ဆုံးး��တော့�့�) ပိုု�မိုု�အရေး�း�ပါါမှုု၊ အထိိအခိုု�က််လွွယ််မှုုတို့့�နှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍
ပြ�ည််သူူလူူထုုမှှ အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�များ��းဖော်�်�ပြ�ရန်် အခွွင့််�အရေး�း�နှှစ််ခုုရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့�ဖြ�င့််� သဘော�ာ�တူူ
ညီီမှုုတည််ဆော�ာက််ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းပိုု�များ��းခြ�င်းး�အပြ�င်် ဆန့််ကျျင််ဘက််
�
အမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�နှှစ််ရပ််
ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည့််� အလားး�အလာာရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံရေး�းဖြေ�ေရှ
ံ
ှင်းး�ချျက််နှှင့်မကို
်�
ု�က််ညီီသော�ာ ကြို�ု�က််
နှှစ််သက််မှုုများ��းအားး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််ပါါသည််။
ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ကိုု�ဆန့််ကျျင််နို
�
ု�င််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏အမြ�င််
သဘော�ာ�ထားး�များ��းအားး� စုုစည်းး�ကော�ာက််ခံံသည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းပြား�း�သော�ာကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
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ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ အပြ�န််အလှှန််
အကျိုးး���ပြု�ုမှုုသည်် ရေ�တိုု�နိုု�င််ငံရေး�း
ံ တည််ငြိ�ိမ််မှုုကိုု� အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သလိုု�၊ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တွွင်် ရှိိ�
နှှင့််�ပြီး�း�သားး� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��း၊ တင်းး�မာာမှုုများ��းအားး�နည်းး�ပါးး�စေ�ရမည့််�အစား�း ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းလာာစေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
နိုု�င််ငံရေး�းဖြေ�ေရှ
ံ
ှင်းး�ချျက််တစ််ခုုလုံးး��အားး� အန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က်် နိုု�င််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ပြ�ည််သူူများ��း၏ပါါဝင််မှုု
ကိုု� ၎င်းး�တို့့�၏
� အနက််ဖွွင့််ဆို
� ချျက််ပေါ်�်အခြေ
�ု
�ေ�ခံံ၍ဖွွင့််ဆို
� ပြီး�ု �း� ၎င်းး�တို့့�သ
� ည်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ုအားး� အမှှန််တကယ််
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနေ�ပါါသည််ဟုု တစ််ဖက််ဖက််မှှ အခိုု�င််အမာာပြော��ာဆိုု�ကာာ လူူထုုတွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု�
အပိုုင််စီးး
� �ခြ�င်းး�၊ အလွွန််အမင်းး� နိုုင််ငံ
� ရေး�းအရော
ံ
�ာ�င််ဆိုးး��ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််သည့််အခြေ
� �ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််အထက််ပါါ
ဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း��သည်် ပိုု�၍မှှန််ကန််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသော�ာကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တစ််ခုုအားး� သေ�ချာ�ာစွာာ�စီီမံမထားး
ံ
�ပါါက အကျိုးး���ဆက််များ��းစွာာ� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ရေး�းကိုု� မညီီမျှှမှုု သို့့��မဟုုတ်် အခွွင့််�ထူးး�ခံံမှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ပြ�န််အသက််သွွင်းး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ပွွင့််�လင်းး�
မြ�င််သာာမှုုနှှင့်�် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုကိုု� အားး�နည်းး�စေ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့�မှ
� ှ အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုင််သော�
�ု
ာအလားး�
အလာာကော�ာင်းး�များ��းကိုု� ယုုတ််လျော့�့��စေ�သော�ာ ဆန့််ကျျင််ဘက််ရလဒ််များ
�
��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပါါ သည််။
ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍ပြော��ာရလျှှင်် နိုု�င််ငံရေး�းဖြေ�ေရှ
ံ
ှင်းး�ချျက််ရယူူရန််နှှင့််� ကာာကွွယ််ရန််၊ အရေး�း�ပါါသော�ာ အကြို�ု�
ကတိိကဝတ််များ��းအားး� ကာာကွွယ််ရန််၊ လုံံ�လော�ာက််သော�ာပြ�ည််သူူလူထု
ူ ုပါါဝင််မှုုနှင့်
ှ ်� အများ��းထော�ာက််ခံံသော�ာ
တရား�းဝင််မှုုရရှိစေ���ေရန်် စသည့််�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� မျှခြေ��ေ�ညှိိ�ရန််အလို့့��ငှာာ� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းများ��း၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဂရုုတစိုု�က်် ထည့််�
သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
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နက််နဲဲသော�ာ စုုဖွဲ့့�� စီီစဉ််ပုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမျိုး�း��မရှိိ�ပါါက အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�သည််
၎င်းး�၏ လက််ငင်းး�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းရရှိအော����ာင််ပင်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ခြေ�ေနည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ အကူးး�ပြော��ာင်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည််

ပဋိိပက္ခခနှှင့်�် ဖိိနှိိ�ပ််မှုု၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပြီး�း�

အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအားး� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
သို့့��သော်�်� ၎င်းး�တို့့��သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပုံံ�စံဆို
ံ ု�င််ရာာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းအားး� မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သလိုု�၊ အကော��ာင််
အထည််မဖော်�်��နိုင််ပါ
�ု ါ၊ သို့့�မ
� ဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၏အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�များ��းကိုုလည်းး
�
� မဖယ််ရှား��းနိုုင််ပါ
� ါ
(Duthie ၂၀၁၇ :၂၅၊၂၇) ။ ‘အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပျျက််စီးး�ယိုု�ယွွင်းး�မှုုများ��းအားး� ဖော်�်�ထုုတ််ထော�ာက််
ပြ�ခြ�င်းး�၊ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက််လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အဖွဲ့့��များ��းသည်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် အသေး�း�
စိိတ်် အစီီအမံံများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််’ (Waldorf ၂၀၁၇ : ၅၈) ။ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှ
‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံနား�းလည််မှုု’ ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််
သက််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အတူူတကွွအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�ပေး�းနိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု�တည််ထော�ာင််ရန်် သဘော�ာ�တူူလာာကြ�ပြီး�း� သဘော�ာ�မတူူညီီမှုုများ��းအားး� ယခင််ကထက််ပိုု�
၍ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�ဖြ�င့််�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််လာာကြ�သည်် ( Bell ၂၀၁၇ : ၉၆) ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ‘အသေး�း�စိိတ််အစီီအမံံ’ပေါ်�်တွွင်် တည််ဆော�ာက််
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အတွွက််ကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ အရှိိ�န််အဟုုန််
အားး� အနာာဂါါတ််သို့့��သယ််ယူူပေး�းသွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနယ််ပယ််တစ််ခုုလုံးး��တွွင်် အားး�နည်းး�
ကော�ာင်းး�နည်းး�နိုု�င််သော�ာ ယာာယီီအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အကြုံ�ံ�ပြု�ုချျက််များ��းအားး�
တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ အမြ�င့််ဆုံးး�
� �ဥပဒေ�ေတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကန့််သ
� တ််ချျက််များ��းအဖြ�စ််
လည်းး�ကော�ာင်းး�နှှင့်�် ကတိိကဝတ််များ��းအဖြ�စ််လည််ကော�ာင်းး� ပြ�န််ဆိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�၏
အခြေ�ေ�ခံံမဏ္ဍိုု�င်် ၄ ခုုဖြ�စ််သည့််� အမှှန််တရား�း၊ တရား�းမျှှတမှုု၊ လျော်�်��ကြေး��းနှှင့်�် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မ
ဖြ�စ််ပွား��းမှုုတို့့�ကိုု� ထုံးး��တမ်းး�ဓလေ့�့�ဖြ�စ််အော�ာင််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုနှှင့်�် အခြေ�ေ�ခိုု�င််မာာမှုုအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါ
သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းနှှင့်�် ကြိုး�း��ပမ််မှုုများ��း
ကိုု�အားး�ဖြ�ည့်�ပေး�းပါ
်
ါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခြ�င်းး�သည်် အဆိုု�ပါါမဏ္ဍိုု�င်် ၄ ခုုလုံးး��၏ အသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုစွွမ်းး�ရည််အားး� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဤ
စာာတမ်းး�တွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�’
ဆိုု�သည််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမှှတစ််ဆင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
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ရေး�း အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းအားး�ထည့််�သွွင်းး�ရန််နှှင့််� မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန််

ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�စွာာ�နှှင့်�်ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်�

ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နစ််နာာကြေး��းခံံစား�းခွွင့််အားး
� �အသုံးး��ပြု�ု၍ ဥပမာာပြ�ရလျှှင်် အဆိုု�ပါါ
ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�သော�ာသဘော�ာ�ဖြ�င့််� လျော်�်��ကြေး��းခံံစား�းခွွင့််အားး
� � ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
ဆိုု�သည််မှာာ� ထိုု�ခံံစား�းခွွင့််အားး
� � ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�
သည််။ ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်သဘော
� �ာ�ဖြ�င့််�ဆိုု�လျှှင်် နစ််နာာကြေး��းခံံစား�းခွွင့််အားး
� � ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�အသုံးး��ပြု�ုကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်အာ
� ာဏာာနှှင့််� အရင်းး�
အမြ�စ််များ��းအားး� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင််အလိုု�က်် ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ဖို့့�� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
ကို
� ု�ပြ�ည််လည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အတိိတ််မှှထိိခိုု�က််မှုုများ��းနှှင့်�် ဖယ််ကြ�ဉ််သော�ာမူူဝါါဒများ��းကြော��ာင့််� နစ််နာာမှုုများ��းကိုု�
တုုန့််ပြ�န််
� သည့််အနေ
� �ေဖြ�င့််� မြေ�ေယာာများ��းအားး� တန်းး�တူူညီမျှ
ီ ှရပိုုင််ခွွ
� င့််ရရှိစေ��
� �ေရေး�းအတွွက်် မြေ�ေယာာကော်�်�မရှင််
ှ
တစ််ရပ််တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�တိုု�၌ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။

အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််၏ လမ်းး�ညွှှန််မှှတ််စုု။ အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ဆီီသို့့� ကုုလသမဂ္ဂဂ၏
ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�မှာာ� အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး� အဆင့််�မြှ�ှင့်�တ
် င််ရာာတွွင််သုံးး��သည့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ
လုုပ််ငန်းး�၏စံံနှုန်းး
ု �အုုတ််မြ�စ််သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�နှှင့််� ခေ�တ််သစ််နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာ
ဥပဒေ�ေစနစ််၏ မဏ္ဍိုု�င်် ၄ ခုုဖြ�စ််သည့််� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဥပဒေ�ေ၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဥပဒေ�ေ၊ နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာမှုုခင်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာဒုုက္ခခသည််
များ��းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေတို့့��ဖြ�စ််သည််။ အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ ကုုလသမဂ္ဂဂစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းသည််
တရား�းမျှှတမှုုခံစား�းခွွ
ံ
င့််�၊ အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�၊ လျော်�်��ကြေး��းခံံစား�းခွွင့််�နှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း
ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းပါါဟုု အာာမခံံချျက််များ��း (ကာာကွွယ််ရေး�းတာာဝန််)နှှင့််� နှီးး��နွွယ််သော�ာ အခွွင့််�
အရေး�း�များ��း၊ တာာဝန််များ��းအားး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၂ : ၃-၄)။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�်

အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တရား�းမျှှတရေး�း�၏

အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းဖြ�စ််သည့််� အမှှန််တရား�း၊ တရား�းမျှှတမှုု၊ လျော်�်��ကြေး��းနှှင့်�် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��း
ကြော��ာင်းး�အာာမခံံချျက််တို့့�ကြား�း� ဆုံံ�မှှတ််များ��းကိုု� ဤအခန်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််� အမှှန််တကယ််ဖြ�စ််
ပေါ်�်လာာရေး�းအတွွက်် နည်းး�လမ်းး�နှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််� ကူူညီီပေး�းနိုု�င််ပါါသည််၊ (က) အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် လက််ရှိိ�တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့်�်ပေး�းခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏
လွွတ််လပ််မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ကအာာမခံံထားး�သော�ာ အာာဏာာများ��းကိုု�
ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။ (ခ) အတိိတ််တွွင်် ဖြ�စ််ခဲ့့�သည့််� ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�အားး� တရား�းဝင််အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုပေး�းနိုင််
�ု သည််။ ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာနည်းး�တစ််နည်းး�ပဲဲဖြ�စ််စေ�၊ နှှစ််နည်းး�ပေါ�ါင်းး�ဖြ�စ််စေ�ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခတားး�ဆီးး�ရေး�းအတွွက်် အဓိိက
ဖြ�စ််သည့််� အတိိတ််နှှင့်ပတ််
်�
သတ််သော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းနှှင့်�် တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ပွွင့််�လင်းး�စွာာ�
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လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််သည့််အ
� ခင်းး�အကျျင်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းရာာတွွင််အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပဲဲ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််များ��းမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက််

အကြုံ�ံ�ပြု�ုချျက််များ��းပြု�ုလုုပ််သော�ာအခါါ အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််� အမှှန််

တကယ်် ဖြ�စ််မြော��ာက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��း အပေါ်�်�လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ပါါသည််။
အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််� အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ဒေ�သန္တတရ
တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာခုံံ�ရုံးး��များ��းက အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။ ထုံးး��စံံအားး�ဖြ�င့််� အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�
အားး� ထော�ာက််ခံံသော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းသည်် ပဋိိပက္ခခအလွွန််နှှင့််�
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလရှိိ� လူူမှုအ
ု သိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �များ��းမှှ အတိိတ််တွွင််ဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််
မှုုများ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန််နှှင့််� အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််များ��း၊ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မရှှင််
များ��း သို့့��မဟုုတ်် အချျက််အလက််ရှာာ�ဖွေရေး���း� အဖွဲ့့��များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ု
ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၈) ။ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ နီီပေါ�ါနှှင့််� တူူနီးး�ရှား��းမှာာ�ကဲ့့�သို့့�� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�ရှှင််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း အမှှန််တရား�းရှာာ�ပုံံ�တော်�်�အဖွဲ့့��များ��းအားး� သီးး�သန့််�
(တစ််ဦးးတည််ရပ််တည််သော�ာ) အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအဖြ�စ််တည််ထော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
များ��းသည်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုုက််
� နှှင့််� အချိိ�န််အတိုုင်းး
� �အတာာအရပါါ ကန့််သ
� တ််မှုုရှိသော်����်�လည်းး� ဆိုးး��ရွား��း
ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ လူ့့�အခွွင့််ရေး�းချိုး
�
�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး� မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�၊ ခြေ�ေရာာခံံခြ�င်းး�၊ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�း
ခြ�င်းး�၊ အများ��းသိိရန်် လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�၊ တစ််ဦးးချျင်းး�သီးး�သန့််နှ
� ှင့််� အများ��းပြ�ည််သူူကြား�း�နာာခွွင့််များ
� ��း ပါါဝင််နိုု�င််ပါါ
သည််။ သို့့��သော်�်� အခြေ�ေ�အနေ�ေအရလိုု�အပ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�သည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� အမှှန််တရား�း
ရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််များ��း၏ထိရော��ာ�က််မှုုမှာာ� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာဖြ�စ််နေ�ပါါသေး�းသည််၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နယ််ပယ််တွွင်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��း၏ ဘယ််လော�ာက််ထိိ
နက််နက််ရှိုုင်းး�ရှိုုင်းး� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််မလဲဲဆိုု�သည့််� တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျသော��ာ� မေး�းခွွန်းး�များ��းရှိိ�ပါါသည််
(ဥပမာာ၊ ICTJ ၂၀၁၄ အားး�ကြ�ည့််�ပါါ)။ ကျျယ််ပြ�န့််သ
� ည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စုုဖွဲ့့��ထားး�ပုံံ�နှှင့််�
ချိိ�တ််ဆက််ထားး�ခြ�င်းး�မျိုး�း��မရှိိ�လျှှင်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှင််များ
ှ ��းသည်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ
ချိိ�နဲ့့�မှုုဒဏ််များ��းကိုု� ခံံရနိုု�င််သည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ကော်�်�မရှှင််များ��းသည်် တရား�းဝင််ဆက််လက််
တည််ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏သက််ရော�ာက််မှုုသည်် အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�
သည််ဖြ�စ််စေ� သို့့��မဟုုတ်် မရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� လျော့�့��နည်းး�သွားး��သည်် (Waldorf ၂၀၁၇)။ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််
သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအဖြ�စ်် တည််ထော�ာင််သော်�်�လည်းး� အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််များ��းသည််
တရား�းဝင််မှုုအရသော်��်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလွွတ််သဘော�ာ�အရသော်��်�လည်းး�ကော�ာင်းး� လက််ရှိိ�အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�၌သာာရပ််တည််မှုုရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကော်�်�မရှှင််က ကျျင််လည််ဆော�ာင််
ရွွက််ရသည့််� ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာပဋိိပက္ခခအလွွန််အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� သက််ရော�ာက််သည့််� တူူညီီသော�ာ အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာအားး�နည်းး�မှုုများ��း၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုုလည်းး
�
�ခံံစား�းရနိုင််ပါ
�ု ါသည်် (Waldorf ၂၀၁၇) ။
ထို့့��အပြ�င်် သစ္စာာ�ခံံဆက််ဆံံရေး�းနှှင့်�် ဘက််လိုု�က််မှုုကဲ့့�သို့့� အလွွတ််သဘော�ာ� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းသည်် အမှှန််တရား�း ရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််များ��းတွွင််လည်းး�
ထပ််မံံဖြ�စ််ပေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည််။ ရလဒ််မှာာ� ယခင််စနစ််ဟော�ာင်းး�၏စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းက အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�သစ််
အပေါ်�်�တွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��နေ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။1
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အထူးး�ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် လက််ရှိိ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ထပ််တိုးး��ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုထဲဲ
မှှအချို့့���သည်် အစော�ာ�ကတည်းး�က ပဋိိပက္ခခနှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််ကော�ာင်းး�ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ
အန္တတရယ််သည်် အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််ရရန််
�
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအားး� ပိုု၍
� ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတို့့�ဖြ�င့််ချိိ�တ််ဆက််
�
၍ဖြေ�ေရှှင်းး�သင့််�သည််ဟုုအဓိိပ္ပါါ�ယ််ရသည််။
ဥပမာာ ကိုု�လမ််ဘီီယာာနှှင့်�် ဆိုု�မာာလီီယာာကဲ့့�သို့့��သော�ာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ အမှှန််တရား�း
ရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််အားး� ခေါ်�်ဆိုု�နိုု�င််သည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံ၏
ံ ၂၀၁၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည့််အ
� တိုု�င်းး� အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််အစား�း သို့့��မဟုုတ်် အမှှန််
တရား�း ရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှင််
ှ အပြ�င်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရခွွင့််ပြု�ုထားး
�
�သည့််� သီးး�ခြား��း သို့့�မ
� ဟုုတ်် အဆင့််�
မြှ�ှင့်�တ
် င််ထားး�သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းစွွမ်းး�ရည််ရှိိ�သည့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ကော်�်�မရှှင််များ��း တည််ထော�ာင််
ခြ�င်းး�ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ နီီပေါ�ါရှိိ� နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာလူ့့�အခွွင့််�ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််အားး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းနိုု�င််သော�ာ
စွွမ်းး�ရည််များ��းနှှင့်�် ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�ထားး�ရုံံ�သာာမက အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�ရယူူရန််လည်းး� ကျျယ််ကျျယ််
ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််အာ
� ာဏာာများ��းပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည််။
(က)

၎င်းး�တို့့��၏ထွွက််ဆိုု�ချျက််အားး� မှှတ််တမ်းး�တင််ရန််၊ ထွွက််ဆိုု�ချျက််များ��းအားး� စစ််ဆေး�းရန််၊ သက််
သေ�များ��းလက််ခံံယူူရန််နှှင့််� စစ််ဆေး�းရန််၊ ရုုပ််ဝတ္တုု�သက််သေ�ထုုတ််ပြ�ရန််အမိိန့််�ပေး�းရန််အတွွက််
မည််သူူကိုု�မဆိုု� ကော်�်�မရှှင််၏ ရှေ့�့�မှော�ာ�က််သို့့��ဆင့််�ခေါ်�်ရန်် လိုု�အပ််သော�ာအခါါတွွင်် တရား�းရုံးး��
ကဲ့့�သို့့�� အလားး�တူူအခွွင့််�အာာဏာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။

(ခ)	လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ယော�ာက််၏ အိိမ်် သို့့��မဟုုတ်် ရုံးး��ခန်းး�အားး� ဝင််ရော�ာက််ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််သည််၊ ထိုု�နေ�ရာာ
တွွင််တွေ့�့�ရှိသော����ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုနှှင့်ပတ််
�်
သတ််သည့််� သက််သေ�များ��း၊ စာာရွွက််
စာာတမ်းး�များ��းအားး� သိိမ်းး�ယူူနိုု�င််သည််။
(ဂ)	လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည််ဟုု ကော်�်�မရှှင််မှှသတင်းး�ရ၍ ကယ််ယူူရန််
ချျက််ချျင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ဖို့့��လိုု�အပ််ပါါက မည််သည့််� အစိုးး��ရပိုု�င််နယ််မြေ�ေ အဝန်းး�အဝိုု�င်းး�အတွွင်းး�
သို့့��မဟုုတ်် မည့််�သည့််နေ�ရာ
�
ာဖြ�စ််ဖြ�စ်် ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််သည််။
(နီီပေါ�ါသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၅ ၊ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၂၄၉ (၃))
နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းအပေါ်�်�မူူတည််၍ အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�လည်းး�
စဉ််ဆက််မပြ�တ်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုစွွမ်းး�ရည််များ��း ပေး�းအပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ‘တိုု�င််ကြား�း�စာာ သို့့��မဟုုတ််
တိုု�င််ကြား�း�စာာမရှိိ�ဘဲဲ လက််ရှိိ�နှှင့်�် အတိိတ််မှမြေ��ေ�ယာာတရား�းမမျှှတမှုုများ��းအားး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ရေး�းစတင််နိုု�င််၍
သင့််�တော်�်�သော�ာနစ််နာာကြေး��း အကြံ�ပြု�ုနို
ံ
ု�င််သည့််�’ အခွွင့််အာ
� ာဏာာရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံတော်�်မြေ�ေယာ
�
ာကော်�်�မရှှင််
အားး� ကင််ညာာဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှတည််ထော�ာင််ထားး�သည်် (အပိုုင်းး
� � ၁ ၊ ဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၆၇ (၂) (င)) ။
အကယ််၍ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� အခွွင့််�အာာဏာာမျိုး�း��ဖြ�င့််� ကော်�်�မရှှင််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အပ််နှှင်းး�
ထားး�ပါါက ၎င်းး�တို့့�၏
� လုုပ််ငန်းး�သည်် ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍တည််ထော�ာင််လိုုက််သော�
�
ာ အထူးး�ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�သည့််ကော်�်
�
မရှ
� ှင်် (ah hoc commission) များ��းထက်် ပိုု�မိုု� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ

တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာကော်�်�မရှှင််များ��းသည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအင်္ဂါါ��ရပ််
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အတွွင်းး�၌ ပိုုမို
� ခို
�ု င််မာ
�ု ာသော�ာ အနေ�ေအထားး�တစ််ရပ််ရှိလေ့���့�ရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့�ပြ�င််
�
၎င်းး�တို့့�၏
� အဖွဲ့့�� အစည်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�ခွွင့််�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််များ
� ��းသည်် အထူးး�ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�သည့််ကော်�်
�
မရှ
� ှင််
(ah hoc commission) များ��းထက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််နှှင့််�
ပိုု�မိုု�ကိုု�က််ညီီ၍ ကာာကွွယ််မှုုရရှိိ�ထားး�ပါါသည်် (Mendez ၂၀၁၂) ။ ထို့့��အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အဓွွန့််�ရှှည််သမျှှကာာလပတ််လုံးး��

၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််များ
� ��းလည်းး�

တည််မြဲ�ဲနေ�မည််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�

ကော်�်�မရှှင််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအင်္ဂါါ��ရပ််အတွွင်းး�သို့့�� ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�၊ အခွွင့််အာ
� ာဏာာအပ််နှှင်းး�
ခြ�င်းး�တို့့�သ
� ည်် ရေ�ရှှည််ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ အထော��ာက််အကူူစွွမ်းး�ရည််ကိုု�
မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ၎င်းး�၏မူူလသဘော�ာ�တရား�းအရ ဥပဒေ�ေများ��း
ထက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််ခက််ခဲဲပါါသည််၊ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအားး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ ဖျျက််
သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံရေး�းခြ�ယ််လှ
ံ
ှယ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အစီီအစဉ််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းဒဏ််မှှ
နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ပြ�င််ပတွွင်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင်် တည််ထော�ာင််
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဆက််စပ််သော�ာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းအပြ�င်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� လက််တွေ့�့�
ကျျင့််သုံးး�
� �သည့််� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းအရ ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအပေါ်�်�မူူတည််၍ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေဖော်���်��
ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲများ��းကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါသည််။ တစ််ဦးးချျင်းး� ကြား�း�နာာမှုုများ��းမှှရရှိသော����ာ
အမှှန််တရား�းများ��းထက်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းသည့််�ပုံံ�သဏ္ဍာာန််များ��း၊ ပဋိိပက္ခခ၏ ဖြ�စ််ရပ််မှှန််အချျက််အလက််
နှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာများ��းကိုု� ယခုုအခါါ ပိုု�၍အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာကြ�သည်် (Teitel ၂၀၀၀)။ ‘တစ််ဦးးတစ််
ယော�ာက််ချျင်းး�၏ တာာဝန််ခံံမှုုကိုု� အလေး�း�ပေး�းသည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််အစား�း လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ု
သော�ာအယူူအဆကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသည့််�’ (Teitel ၂၀၁၄ : ၅၇) အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏
ဆင့််�ကဲ့့�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေသော���ာ� ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် သင့််လျော်�်�
�
ကို
� ု�က််ညီီပါါသည််။ ဥပမာာ အတိိတ််နှှင့်ပတ််
်�
သတ််၍ ဘုံံ�အမှှန််တရား�းအားး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�များ��းထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး� ကိုု�ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ည််
ထော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််ကြော��ာင်းး� လက််ခံံမှုုသည််လည်းး� ထိုု�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းဆင့််ကဲဲပြော��
�
ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�အ
် တူူ တွဲဲ�ပါါလာာပါါသည််။ အတိိတ််အကြော��ာ�င်းး�များ��းအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
ပဋိိပက္ခခအားး� မည််သို့့��အဆုံးး��သတ််မည််ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်� နိုု�င််ငံရေး�းညှိိ�နှို
ံ
ုင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း�ရှိိ� နီးး�ကပ််သော�ာ
ဆက််စပ််မှုု ရှိသော����ာကြော��ာင့််� အမှှန််တရား�းအဓိိပ္ပါါ�ယ််အားး� (သို့့��မဟုုတ်် အမှှန််တရား�းဖော်�်�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု
များ��း၏ ရလဒ််များ��း) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံနည်းး�လမ်းး�တကျျထည့််သွွင်းး
�
�ခြ�င်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ရေး�းအတွွက်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုအတွွင်းး�ရှိိ�ပဋိိပက္ခခတွွင်် ပဋိိပက္ခခ ၂ ခုု ရှိလေ့���့�ရှိိ�သည််၊
ပထမတစ််ခုုမှှ ထိုု�ပဋိိပက္ခခကိုု�ယ််တိုု�င််ဖြ�စ််၍ ဒုုတိိယတစ််ခုုမှာာ� “ထပ််ဆင့််ပွား��း
�
ပဋိိပက္ခခ” ဟုုခေါ်�်သော�ာ
ပဋိိပက္ခခသည်် မည့််�သည့််အကြော
� ��ာ�င်းး�အရာာအတွွက်် ဖြ�စ််သည််ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်� အငြ�င်းး�ပွား��းကာာ ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည်် ( Bell ၂၀၁၇ : ၉၁)။ နိုု�င််ငံံရေး�းပြေ�ေလည််မှုုတစ််ခုုခိုု�င််မာာစေ�ရန်် အဆိုု�ပါါပဋိိပက္ခခ
၂ ခုုလုံးး��အားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်စ
� ဉ်းး�စား�းပါါက အမှှန််တရား�းဖော်�်�ထုုတ််
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် အနာာဂါါတ််အတွွက််တိုးး��တက််မှုု၊ ကုုစား�းမှုုများ��းဖြ�စ််စေ�မည့်�် အတိိတ်် သို့့��မဟုုတ််
လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် စုုပေါ�ါင်းး�အမှှန််တရား�းအကြော��ာ�င်းး� သဘော�ာ�တူူညီီထားး�သော�ာ
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ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တစ််ခုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည့််� ထပ််ဆင့််�ပွား��းပဋိိပက္ခခ အားး�ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ�ဖြေ�ေရှ
�
ှင်းး�ခြ�င်းး�
နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့်�် မက််ဘရိုု�က််အမှုု (၂၀၁၁) တွွင်် ‘လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု၏
မမျှှတမှုုများ��းမှှ

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆီီသို့့� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တွွင််

အမှှန််တရား�းကိုု�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေ�ခံံလိုု�က််နာာရမည့််� ကိုု�ယ််ကျျင့််�တရား�းပင််ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြော��ာဆိုု�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�’ တော�ာင််အာာဖရိိကဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းတွွင််
အမှှန််တရား�း၏ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည်် ( ICTJ ၂၀၁၃ : ၅) ။
အနာာဂါါတ််ဆီီသို့့�လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းနိုု�င််မည့်�် အတိိတ််ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�အားး�အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အတိိတ််မှှစိိတ််နာာကြ�ည်းး�မှုုများ��းနှှင့်�် ရက််စက််ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််မှုုများ��းအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေများ��းသည်် အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တအားး�ဖြ�င့််� အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည််ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�
များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံ၏
ံ ဘုံံ�သမိုု�င်းး�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�အားး� ဖော်�်�ပြ�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််၊ ပဋိိပက္ခခပြီး�း�မှှ ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�စ််ပါါက ထိုုအ
� ဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�များ��းသည်် နိုုင််ငံ
� ၏
ံ အမြ�င့််ဆုံးး�
� �တရား�းဥပဒေ�ေထဲဲ၌ အတိိတ််
အကြော��ာ�င်းး�နား�းလည််ခြ�င်းး�များ��းအားး� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ကော�ာင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အဖွွင့််�နိိဒါါန်းး�
တွွင််ဖော်�်�ပြ�ရန်် အတိိတ််၏ထပ််ဆင့််ပွား��းပ
�
ဋိိပက္ခခ ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ထိုု�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တည််
ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််သူူနှင့်
ှ ချိိ�တ််ဆက််ဖို့့
�်
� ရည််ရွွယ််သော�ာ အခြား��းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှ အထော��ာက််အကူူပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��ခံံခဲ့့�ရသည့််� အမှား��းများ��းအားး� ကျျယ််
ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်� အသိိအမှှတ််အပြု�ုမှုုလိုု�အပ််သော�ာ နစ််နာာသူူများ��းအုုပ််စုုနှှင့််� အရေး�း�ပါါသူူများ��းအတွွက််
ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�အားး� အခြေ�ေ�ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ဥပမာာ ရဝမ််ဒါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သကဲ့့�သို့့�� - ‘ရဝမ််ဒါါ၏ တစ််သန်းး�ကျော်�်��သော�ာ သားး�များ��း၊ သမီးး�များ��း
အားး� သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့�သည့့်� တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်�ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာလူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုအားး� သိိရှိိ�
ခြ�င်းး�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�နိုု�င််ငံ၏
ံ
ဝမ်းး�နည််ဖွွယ််ရာာကော�ာင်းး�သော�ာ သမိုု�င်းး�အားး�သိိရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် … လူူမျိုး�း��တုုန်းး�
သတ််ဖြ�တ််မှုုရာာဇဝတ််မှုုအားး� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�၊ ထိုု�ရာာဇဝတ််မှုုအားး� အပြ�စ််ပေး�းခြ�င််များ��း ပြု�ုလုုပ််
ခြ�င်းး�…. [နှှင့်�]် ကိုးး��ကွွယ််မှုုဘာာသာာအရ သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��ရေး�းအရ သို့့��မဟုုတ်် အကြော��ာ�င်းး�အချျက််
တစ််ခုုခုုအပေါ်�်�မူူတည််၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �နှှင့်�် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�များ��းအားး� …. အမြ�စ််လှှန််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက််
ကတိိသစ္စာာ�ပြု�ုစေ�ပါါသည််’ (ရဝမ််ဒါါ သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၃/၂၀၁၅ : ၈)။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် အတိိတ််နှှင့််�
ပစ္စုု�ပ္ပပန်် အကြား�း�မည််သို့့�� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ပေး�းနိုု�င််မည််ကိုု� အဖွွင့််�နိိဒါါန်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၎င်းး�သည််
လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုဖြု �စ််ပွား��းခဲ့့�သည့့်� ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�ကိုုဖော်�်
�
ပြ�
� ၍ ခွဲဲခြား��းဆက််ဆံ
�
မှု
ံ မရှိရေး��
ု �း�အပါါအဝင််
အချို့့���ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုဖြ�စ််ပွား��းမှုုကိုု�
အနာာဂါါတ််တွွင်် ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််ရန်် ကတိိသစ္စာာ�ပြု�ုမှုုကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�များ��း
အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�အားး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�အဖြ�စ်် ကူူညီီ
ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််သည််။ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�အားး� လူူတစ််ဦးးချျင်းး�အနေ�ေအထားး�အလိုု�က်် စဉ်းး�စား�း
ကြ�ည့််�ပါါက (ဥပမာာ) သတင်းး�အချျက််အလက််ရပိုု�င််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ မှှတ််တမ်းး�
များ��းအားး�ကြ�ည့််ရှု
� ုခွွင့််� (ထိုု�အကြော��ာ�င်းး�အရာာသည်် အလယ််ပိုု�င်းး�ဥရော�ာပနှှင့်�် အရှေ့�့��ဥရော�ာပတွွင်် ပြ�ဿနာာ
တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည််၊ ဥပမာာအဖြ�စ််

Halmai ၂၀၁၇ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။ အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် အကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� ယန္တတရား�းများ��းတစ််မျိုး�း��တည်းး�မှှ
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ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အချိိ�န််အကန့််အ
� သတ််ထက်် နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းအားး� ကြာ�ာရှှည််စွာာ�အချိိ�န််ယူူ၍ အမှှန််တရား�း
ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် အခွွင့််အရေး
� �း�ပေး�းပါါသည််။

ဤကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း��အားး� သီီရိိလင်္ကာ�ာ�တွွင်် ၁၉ ကြိ�ိမ််မြော��ာက််

ပြ�င််ဆင််မှုုမှှတစ််ဆင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�ပြ�င််ဆင််ချျက််၌ သတင်းး�အချျက််အလက်် ရပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�စ််
သည့််� ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၄ (က) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သည််။ ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ
လမ်းး�စဉ််များ��းအရ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းတင််ပြ�နေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းမှှ ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�အပေါ်�်�တွွင််
မူူတည််ခဲ့့�ပါါသည်် (ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�အားး� မည််သို့့�� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််ကိုု� လေ့�့လာာ
ရန်် CPA ၂၀၁၈ ကိုု�ကြ�ည့်ပါ
�် ါ) ။
တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပဲဲ တစ််ချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းအားး� ပြ�စ််မှုု
ကျူးး��လွွန််သူူများ��းနှှင့်�် နစ််နာာသူူများ��းဟူူ၍ တစ််ပိုု�င်းး�စီီ ခွဲဲ�ထုုတ််မှုုကိုု� ဖြ�စ််စေ�သည့််� တစ််ဖက််သက်် ဇာာတ််
ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ရေး�းသားး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဆီီသို့့� ဦးးတည််စေ�သည့််� အန္တတရာာယ််
များ��းရှိိ�ပါါသည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် အချို့့���ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ပုံံ�၊ လက််တွေ့�့�ကျျင့််သုံးး�
� �ပုံံ�အပေါ်�်�မူူတည််၍
လူူအများ��းအားး� စိိတ််ဝမ်းး�ကွဲဲ�စေ�နိုု�င််သော်�်လည်းး
�
� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�
အပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းသည်် တရား�းဝင််သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း
အားး�ရရှိိ�ရန််နှှင့််� လူူထုုပေါ�ါင်းး�စည်းး�ညီီညွွတ််မှုကို
ု �ု မြှ�ှင့်တ
်� င််ရန််ဖြ�စ််သည််။ စိိတ််ဝင််စား�းစရာာကော�ာင်းး�သည််မှာာ�
အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ရဝမ််ဒါါ အဖွွင့််�နိိဒါါန်းး�အားး� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၀၃ မူူလ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နော�ာက််မှှထည့်သွွင်းး
�်
�သည့််� ‘တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��းအားး�’ ဆိုု�သည့််� စကားး�စုုမပါါ
ဘဲဲ ‘လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုအားး� သိိရှိိ�ခြ�င်းး�’ သာာပါါရှိိ�ပါါသည််။ ဤဖြ�စ််ရပ််ကိုု�ကြ�ည့်ခြ�င်းး
�် �အားး�ဖြ�င့််�
ထပ််ဆင့််�ပွား��းပဋိိပက္ခခဇာာတ််ကြော��ာင်းး�အားး� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုပြီး�း�စီးး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််အ
� ချိိ�န််တွွင််တော�ာင််မှှ ပဋိိပက္ခခ
သမိုု�င်းး�အပေါ်�်�ရှိိ�သည့််� အမြ�င််များ��းသည််အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ ခတ််ထန််တင်းး�မာာလာာနိုု�င််ကြော��ာင်းး�
သိိနိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� တည််ငြိ�ိမ််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သည့််နို
� ု�င််ငံရေး�း
ံ
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််သည််
အုုပ််စုုတစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတစ််ခုုအားး�အရေး�း�ပေး�း၍ အခြား��းတစ််ခုုအားး� အန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က််
စေ�သည့််� ခတ််ထန််တင်းး�မာာသော�ာဇာာတ််ကြော��ာင်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ပြ�င််ဆင််လိုု�က််သော�ာ

ရဝမ််ဒါါ

၏ အဖွွင့််�နိိဒါါန်းး�သည်် အရင််ကထက််ကြား�း�နေ�မှုုသဘော�ာ� လျော့�့��နည်းး�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဇာာတ််
ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုအားး� အလွွန််အမင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းအရော�ာ�င််ဆိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သို့့��မဟုုတ်် တစ််ဖက််သက််ဆန််စွာာ�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခ အသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့်�် တားး�ဆီးး�ကာာ
ကွွယ််ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ယုုတ််လျော့�့��စေ�နိုု�င််ပါါသည််။
အန္တတရာာယ််များ��းရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး�

အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းနှှင့်�်

ယန္တတရား�းများ��း

အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��
၏အထော��ာက််အကူူပြု�ုမှုုကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ပါါသည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပဲဲ အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�အားး�
အမှှန််တကယ််ရရှိိ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး� တစ််နည်းး�
တစ််ဖုံံ� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ်် လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�
ကော်�်�မရှှင််၏ အစီီရင််ခံံစာာများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့့်�အပြ�င်် ထိုု�လိုု�အပ််ချျက််အားး� ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ခြ�င်းး� ၊ အကြုံ�ံ�ပြု�ုချျက််များ��းပေး�းခြ�င်းး� စသည််
တို့့�� ပြု�ုလုုပ််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းရှိိ�တစ််ချို့့���ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းအားး� ပြ�ည််သူူ
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ထံံသို့့� ကော�ာင်းး�စွာာ�ရှှင်းး�မပြ�သည််များ��းရှိသော်����်�လည်းး�

အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််၏ ကြား�း�နာာမှုု

များ��းနှှင့်�် အစီီရင််ခံံစာာများ��းသည်် ယင်းး�ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းအားး� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန််နှှင့််� ချျမှှတ််ထားး�
သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းနှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ု
နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အခန်းး�ကဏ္ဍအားး�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််
များ��းအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တရား�းမျှှတမှုုအခွွင့််�အရေး�း�အားး� မြှ�ှင့်�တ
် င််ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််
ပါါသည််။ ဆီီရာာလီီယွွန်် (Sierra Leone) တွွင်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် အကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းစွာာ� ပေး�းခဲ့့�
သည််၊ ဤသို့့��ဖြ�င့််� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေလေ့�့လာာသုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မတီီမှှ အကြံ�ပြု�ု
ံ
ချျက်် ၁၃၈ ချျက််ပေး�းစေ�သည််ထိိ ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�အထဲဲမှှ အကြံ�ပြု�ုချျက််
ံ
၃၃ ချျက််ကိုု�သာာ
အစိုးး��ရမှှလက််ခံံခဲ့့�သည်် (Cambayma ၂၀၁၇) ။ မော်�်�ရိုု�ကိုု�တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််
ရေး�းကော်�်�မရှှင််သည်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၌ ၎င်းး�၏ အပြီး�း�သတ််အစီီရင််ခံစာ
ံ ာတွွင်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုု
ကျူးး��လွွန််ခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ကျျရှုံးး��လာာမှုုတို့့�နှှင့်ဆက််စပ််
�်
သည််ဟုု ကော်�်�မရှှင််မှှယူူဆသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�
ဆိုု�င််ရာာပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ဖော်�်ပြ�ခဲ့့�
� သည််။ ‘အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�းအခြေ�ေ�ခံံမူူအားး�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�၊ တရား�း
စီီရင််ရေး�းရာာကိိစ္စစဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှှကြား�း�ဝင််စွွက််ဖက််မှုုအားး� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ
တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�’၊ နိုု�င််ငံံတာာအသိိအမှှတ််ပြု�ု လူူအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းတို့့��၏လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� တရား�းစီီရင််ရေး�းမှှ ပြ�န််
လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�အားး� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုု
များ��းအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကော်�်�မရှှင််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအချျက််များ��းကိုု�
အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည်် (မော်�်�ရိုု�ကိုု�ဘုုရင့််�နိုု�င််ငံံ ၂၀၀၅)။ ထိုု�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအားး� ချျက််ချျင်းး� အကော��ာင််
အထည််မဖော်�်��သေး�းသော်�်လည်းး
�
� ၎င်းး�တို့့��အားး� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပါါ
သည််။

တရား�းမျှှတမှုုအခွွင့််အရေး
� �း�၊ မျှှတသော�ာ� တရား�းစီီရင််မှုစံ
ု နှု
ံ န်းး
ု �များ��းနှှင့််� မျှှတသော�ာ�တရား�းစီီရင််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီစေ�ရန်် အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍရှိိ� အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းမှှအရေး�း�ပါါသော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််စေ�ခြ�င်းး�တို့့��အပါါအဝင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� တရား�းမျှှတမှုုရရှိရေး���း�ကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပဋိိပက္ခခနှှင့်�် အုုတ််အော်�်�သော�ာင်းး�နင်းး�ဖြ�စ််မှုုအားး� ကာာကွွယ််နိုု�င််စေ�မည့်�် တရား�း
ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကိုု� ပြ�န််လည််အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ရေး�းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�း (အာာဏာာရှိိ�သူူများ��းအပါါအဝင်် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု� ကန့််သ
� တ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရှိိ� တရား�းဥပဒေ�ေအုုပ််စိုးး��မှုုအားး� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း) ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုုအ
� သိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အာာဏာာ
သက််ရော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��မှုု၏အရေး�း�ပါါပုံံ�နှှင့််� ထိုု�အာာဏာာသက််ရော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��မှုုအားး� အကာာအကွွယ််ပေး�း
နိုု�င််သည့််� တရား�းရုံးး��များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍစသည််တို့့��အားး� ပြ�န််လည််အလေး�း�အနက််ဂရုုပြု�ုလာာစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
တရား�းမျှှတမှုုရရှိရေး���း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအားး� မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ပဋိိပက္ခခအားး� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း
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လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းမှှတဆင့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရေ�ရှှည််
တည််တံံခိုင််မြဲ�ဲသော�
�ု
ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုင််ပါ
�ု ါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ကြီး�း�မား�း
သည့််� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာပြ�စ််မှုုများ��းကျူးး��လွွန််ထားး�သူူများ��းအားး�အရေး�း�ယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� သို့့��မဟုုတ်် တရား�းစီီရင််ရေး�း
နှှင့််� ရဲဲ ကဲ့့�သို့့�သော�
�
ာ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအားး�ပိုု၍
� တာာဝန််ယူူမှုတာ
ု ာဝန််ခံံမှုရှိိ�
ု ပြီး�း� အားး�လုံးး��
ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ ဦးးတည််ချျက််ဖြ�င့််� ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုကိုု� ပြ�န််
လည််ကူူညီတ
ီ ည််ဆော�ာက််ရေး�း သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပိုုမို
� အားး
�ု �ကော�ာင်းး�အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းတို့့�တွွင််
�
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�က အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာတရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခြား��းအစီီအမံံများ��းဖြ�င့််� တစ််ဦးးချျင်းး�တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�
သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ အရေး�း�ပါါသော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ထိုု�
ကဲ့့�သို့့�� ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းသည်် ယခင်် သို့့��မဟုုတ်် ယခုုတွွင်် ပြ�စ််မှုုမြော��ာက််သည််ဟုု ပြ�ည််တွွင်းး�
ဥပဒေ�ေတွွင််မယူူဆသည့််ယုုတ််ယင်းး
�
�ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််သော�ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက်် အပြ�စ််
ပေး�းခြ�င်းး�အားး�လက််ခံံနိုု�င််မှုု

သို့့��မဟုုတ်် ‘ပြ�စ််မှုုမြော��ာက််’ကြော��ာင်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းသော�ာ ပြ�င််ပတရား�းရုံးး��

များ��း၏ တရား�းဝင််မှုုအားး�လက််ခံံနိုု�င််မှုု စသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာမေး�းခွွန်းး�များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�
ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ပြ�စ််ဒဏ််မှှကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�အစား�း တာာဝန််ယူူမှုု
ဆိုု�သည့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ရန််ရည််ရွွယ််သည််။ ထိုု�ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု� ယိုု�ယွွင်းး�စေ�သည့််�
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့်�်ပြ�ည််ပမှှ တွွန်းး�လှှန််မှုုကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပါါသည််။ တစ််ချို့့���
အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��းကိုု� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခံရခြ�င်းး
ံ
�အတွွက်် ကြော��ာက််စရာာမလိုု�ဘဲဲ
လူူများ��းရှေ့�့�ထွွက််လာာပြီး�း� အမှှန််တရား�းပြော��ာဆိုု�ရန်် မက််လုံးး��ပေး�းသည့််�နည်းး�လမ်းး�ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။
သို့့��သော်�်� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��းသည်် တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး� သိိသိိသာာသာာ
ယိုု�ယွွင်းး�စေ�သည််၊ ပေး�းအပ််လိုု�က််သည့််� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််အပေါ်
� �်�မူူတည််၍ ပြ�စ််မှုုမှှ ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�
ပေး�းခြ�င််အားး� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းသည််ဟုုလည်းး� ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပါ
� ါသည့််�တိုု�င်် အခြေ�ေ�ခံံနိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််အားး� အကာာအကွွယ််ပေး�း
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သို့့��မဟုုတ်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�/မရှိိ�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ အရေး�း�ပါါသည့််�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််ရန််
တရား�းရုံးး��များ��းအားး� အခွွင့််အာ
� ာဏာာပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အဓိိကအခန်းး�ကဏ္ဍ
မှှ ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််တော�
�
ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�များ��းကိုု� ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာတရား�းစီီရင််ရေး�းအပိုု�င်းး�မှှ
ငြ�င်းး�ပယ််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည်် (တူူနီးး�ရှား��း ပုုဒ််မ ၁၄၈)။
ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ကို
� ု� အကာာအကွွယ််ပေး�း၍လည်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ပါါ
သည်် (တော�ာင််အာာဖရိိက ဇယားး� ၆ ပုုဒ််မ ၂၂)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် နား�း
လည််မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သည့််� ‘တရား�းမျှှတရေး�း�’ ကိုု� ဖွွင့််�ဆိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။ ထို့့��နော�ာက််တွွင်် ထိုု� နား�းလည််မှုု
များ��းအားး�အကဲဲဖြ�တ််ရန််နှှင့််� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရန်် တရား�းရုံးး��များ��းအားး�တော�ာင်းး�ဆိုု�ကော�ာင်းး� တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််
သည််။ အာာဂျျင််တီးး�နား�း၊ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ နီီပေါ�ါ၊ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့်�် အခြား��းတစ််ချို့့���သော�ာ
တရား�းရုံးး��များ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေများ��း၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်ကို
�် ု�က််ညီီမှုုနှှင့်�်ပတ််သတ််၍ အရေး�း�ပါါသော�ာအမိိန့််ချျမှ
� ှတ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�
ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� ယန္တတရား�းများ��းအားး� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�
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သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�တို့့��မှာာ� အရေး�း�မကြီး�း�ပါါ၊ အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� တရား�းရုံးး��တစ််ခုုမှှ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အားး�လုံးး��၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး�လုံးး��သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�ကို
် ု�က််ညီီရမည််ဟုု အခိုု�င််အမာာအဆိုု�
ပြု�ုသော�ာအချျက််ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုနှှင့်�် တရား�းမျှှတမှုုအတွွက််အလားး�
အလာာများ��းအားး� ပြ�န််လည််တည််ထော�ာင််ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ကာာလအတွွင်းး� မြ�င််တွေ့�့�ရသော��ာ တရား�းမျှှတမှုုရရှိရေး���း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုနှှင့်�် တရား�း
မျှှတမှုုအခွွင့််အရေး
� �း�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် လက််ရှိိ�တရား�းရုံးး��များ��းအားး�
အခွွင့််�အာာဏာာ ပြ�န််လည််အပ််နှှင်းး�စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တရား�းရုံးး��အသစ််များ��း တည််ထော�ာင််စေ�ခြ�င်းး�ကိုု�ဖြ�စ််
ပေါ်�်စေ�ပါါသည််။
ကုုလသမဂ္ဂဂအထူးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််သည်် မတူူညီီသော�ာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအပေါ်�်�အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းနိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး�
ခြုံ�ံ�ငုံံ�ဖော်�်ပြ�ထားး
�
�ပါါသည််။

ဤသို့့��ဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း

စီီမံကိိန်းး
ံ
�အားး�

အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ပါါသည််။ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�သည်် အရည််အသွေး�း��မပြ�ည့််�မီီသည့််� ဝန််ထမ်းး�
များ��းကိုု�ဖော်�်ထု
� ုတ််၍ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�အကြုံ�ံ�ပြု�ုပေး�းနိုု�င််
သည််။ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းမှုုများ��းသည်် နစ််နာာသူူများ��း၏အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တရား�း
ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ပါါသည််။ တရား�းမျှှတမှုုရယူူ
နိုုင််
� ပြီး�း� ပြ�ည််တွွင်းး�တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��းကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုုင််မာ
� ာစေ�နိုုင််ကြော
� ��ာင်းး�ကိုု� တရား�းစွဲဲဆို
� အရေး
�ု �း�
ယူူခြ�င်းး�များ��းက သက််သေ�ခံံပြ�နိုု�င််ပါါသည််(ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၂)။ သို့့��သော်�်� ရည််ရွွယ််ထားး�သကဲ့့�သို့့�� တရား�း
ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုအားး�မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန််မှာာ� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပြီး�း�နော�ာက်် တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
ချျက််များ��းသည်် ဘက််လိုု�က််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ကော�ာင်းး�စွာာ�လည််ပတ််နေ�သော�ာ တရား�းဥပဒမူူဘော�ာင််နှှင့််� တသားး�
တည်းး�ရှိကြော�����ာင်းး� ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�ခံံရရန်် လိုု�အပ််ပါါမည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂက ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့�� ‘တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုု
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုုနှှင့်�် တရား�းဝင််မှုုရှိိ�ဖို့့�ရန််အတွွက်် စွွပ််စွဲဲ�ခံံထားး�ရ
သည့််� ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းမည််သူူပင််ဖြ�စ််ပါါစေ� ထိုု�တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုမရှိိ�ဘဲဲ၊
သမာာသမတ််ကျသော��ာ� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၇)။ ထိုု�သို့့�
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မှှလာာလေ့�့ရှိိ�သည့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့်�်ပတ််သတ််
သော�ာ အတိုုင်းး
� �အတာာနှှင့််� တရား�းစီီရင််ပိုင််ခွွ
�ု င့််� စသည််တို့့�နှ
� င့်
ှ ်� ဆက််စပ််သည့််စံ
� နှု
ံ န်းး
ု �များ��းလိုုအ
� ပ််လာာကြော��ာင်းး�
ဤအချျက််ကထော�ာ�က််ပြ�နေ�သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် မျှှတသော�ာ�တရား�း
စီီရင််ရေး�းများ��း၊ ဥပဒေ�ေနှှင့်�်ကိုု�က််ညီီသော�ာခုုခံံမှုုတို့့�နှှင့့်� ပတ််သတ််သည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာစံံနှုုန်းး�များ��း ပေး�းအပ််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��း၏ တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာမှုုနှှင့်�် လက််
တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုတို့့�အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ပြ�သနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့်ဆက််စပ််
�်
သည့််� လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််များ��းအပေါ်�်� မျှှတမှုုရှိကြော�����ာင်းး� ရှုုမြ�င််စေ�ရန််မှာာ� အဆိုု�ပါါစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့်ကို
�် ု�က််ညီီမှုု အပေါ်�်�တွွင််
မူူတည််သည််။2 အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�း ယန္တတရား�းများ��းသည်် နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
အ
� ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ စွွမ်းး�ရည််တည််ဆော�ာက််မှုုအတွွက်် အခွွင့််အရေး
� �း�
အခြေ�ေ�ပြု�ုသည့််� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံအ
ံ ဆင့််� စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းရေး�းနှှင့်�်

တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုစွွမ်းး�ရည််များ��း၊

လွွတ််လပ််၍ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာ

တရား�းစီီရင််ရေး�း၊

လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာခုုခံံချေ�ေပခွွင့််�၊ သက််သေ�ခံံများ��းနှှင့်�် နစ််နာာသူူများ��းအတွွက််
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အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုနှှင့်�် အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းမှုု၊ လူူသားး�ဆန််သော�ာပြ�င််ဆင််ရေး�းစခန်းး�များ��းစသည််တို့့��ကိုု�
ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် တည််ထော�ာင််ရန််ရည််မှှန်းး�ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၇)။
သို့့��သော်�်လည်းး
�
� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� ယန္တတရား�းတစ််ခုုတည်းး�ဖြ�င့််� ယင်းး�ရည််မှှန်းး�ချျက််
များ��းအားး�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််မှာာ� ဖြ�စ််နိုင််ခြေ�ေ
�ု
နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ ယင်းး�ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲပြ�င််ဆင််ရန်် မလိုု�အပ််ပါါက ၎င်းး�တို့့��အားး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�မှှ
မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််ပါါသည််။
တရား�းမျှှတသော�ာ�တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��းအတွွက်် ရှေ့�့�ပြေး��းလိုု�အပ််ချျက််များ��း (ဥပမာာ - နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
လွွတ််လပ််မှုု၊ ဘတ််ဂျျက််ဆိုု�င််ရာာကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံံခန့််ခွဲ
� ဲ�မှုု၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အပေါ်�်�မူူတည််၍ ခန့််�အပ််သော�ာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကဲ့့�သို့့��) သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းစုုတွွင်် မရှိိ�နိုု�င််သော�ာ
စွွမ်းး�ရည််များ��းပင််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အထူးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၄၊
အပိုု�ဒ်် ၈၈)။ ထိုု�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�် ပတ််သတ််
သည့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လိုု�အပ််မှှဖွဲ့့��စည်းး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ဖက််စပ််ဖြ�စ််သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာနှှင့်�် အပြ�ည့််�အဝသက််ဆိုု�င််သော�ာခုံံ�ရုံးး��များ��းအားး� တည််ထော�ာင််ကြ�ပါါသည််။ အမှှန််
တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း� ကော်�်�မရှှင််များ��းနှှင့််�ပတ််သတ််သော�ာ အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� အခက််အခဲဲများ��းနှှင့်�်
စပ််လျျဉ်းး�၍ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့��ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းမှာာ� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပေး�းရပါါမည််။ နက််နဲဲသော�ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�
လဲဲမှုုမရှိိ�သည့််� လက််ရှိိ�အခင်းး�အကျျင်းး�ထဲဲသို့့�� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ရပ််ရပ််ကိုု� ထပ််မံံထည့်�်သွွင်းး�လိုု�က််ပါါ
က လက််ရှိိ�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ပုံံ�တူူပွား��းထပ််တိုးး��ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� အန္ဒဒရာာယ််များ��းရှိစေ���ေ
နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုအများ��းစုုသည်် ပဋိိပက္ခခနှှင့်�် ဖိိနှိိ�ပ််ချုု�ပ််ခြ�ယ််မှုုများ��းကိုု� ဖြ�စ််စေ�သည့််� ကနဦးး
အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�များ��း ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဂွါါ�တီီမာာလာာမှာာ�တွေ့�့�မြ�င််ရသကဲ့့�သို့့�� လိုု�အပ််မှှဖွဲ့့��စည်းး�သည့််�
ယန္တတရား�းများ��းသည်် ကျျယ််ပြ�န့််သ
� ည့််� ရဲဲလုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် တရား�းမျှှတမှုုကဏ္ဍများ��းနှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််မှုုမရှိသော����ာ
ကြော��ာင့််� ထိုု�ယန္တတရား�းများ��းမှှ ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအားး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊
လိုု�က််နာာမှုုရှိစေ���ေရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ တရား�းစီီရင််ရေး�း၏လွွတ််လပ််မှုုကိုု�
အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့််� သို့့�မ
� ဟုုတ်် တရား�းစွဲဲဆို
� ခြ�င်းး
�ု �ဆိုုင််ရာ
� ာလွွတ််လပ််ခွွင့််အားး
� � မြှ�ှင့်တ
်� င််သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုများ��း၏ အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� ရေ�ရှှည််၌တရား�းမျှှတမှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််
နိုု�င််ပြီး�း� အရေး�း�ပါါသော�ာ ပဋိိပက္ခခအသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။ ဥပမာာ
မော်�်�ရိုု�ကိုု�၏ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််သည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုု
တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာမှှ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�တားး�ဆီးး�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ဖို့့�� အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�ပြု�ုမူူခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရှိိ� တရား�းစီီရင််ရေး�း၏လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််၊ ဤသည််ကိုု� တရား�း
မျှှတမှုုရရှိရေး���း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအားး� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်အ
� ကာာအကွွယ််ပေး�းသည့််�အစီီအမံံအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုု�င််
သည််။ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�းနှှင့်�် တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍတို့့�နှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ခိုု�င််လုံံ�ကြော��ာင်းး�
ကိုု� ကော်�်�မရှှင််မှှ ကော�ာင်းး�စွာာ�ချျက််ကျျလက််ကျထော��ာ�က််ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
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ထို့့�ကြော
� ��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််စလုံးး��နှှင့်�် ရေ�ရှှည််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုတို့့�ကိုု�ဖော်�်ဆော�
�
ာင််ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ စွွမ်းး�ရည််ကိုု� အပြ�န််
အလှှန်် အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�သည်် အသေး�း�စိိတ််
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�မှှသာာမက 'နိုု�င််ငံံရေး�းစီီမံကိိန်းး
ံ
�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််' မှှလည်းး� အကျိုးး���ရရှိိ�သည်် (Tanzarella ၂၀၁၇)။ မျှှတသည့််� တရား�းစီီရင််
ရေး�း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��း၊ တရား�းဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့်�် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �မရှိိ�မှုုအားး�
အာာမခံံခြ�င်းး�၊ အာာဏာာခွဲဲဝေ
� �ခြ�င်းး�နှှင့်သ
်� က််ဆိုုင််သော�
�
ာထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းမှုုများ��း စသည််တို့့�နှ
� င့်
ှ ပတ််
်�
သတ််၍
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ယ််တိုု�င််သည်် (အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�) ‘အစီီအမံံများ��း
အားး� အသုံးး��ချျပုံံ�အပေါ်�်�တွွင်် ကြီး�း�မား�းသည့််� ကန့််သ
� တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််နိုင််
�ု သည််’ (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၃)။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တွွင််တည််ထော�ာင််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ‘အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််ပါါရှိလေ့���့�ရှိိ�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း� ယန္တတရား�းများ��းနှှင့်�် လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း၏ တရား�းဝင််မှုုအားး� တိုု�င်းး�တာာစစ််ဆေး�းနိုု�င််သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့််�လည်းး� ဖြ�စ််လာာပါါသည််’ (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၂)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာကန့််သ
� တ််ချျက််
များ��းအတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက မည််သို့့��မည််ပုံံ� လမ်းး�ညွှှန််မှုုပေး�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး�အားး� ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သ
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� အစဉ််အလာာတစ််ခုုတည််ထော�ာင််ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ
သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� အစဉ််အလာာတစ််ခုုတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံမှှ
တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�သည့််� အစဉ််အလာာတစ််ခုု တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် တူူညီီပါါသည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််�
နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�မှှ တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုဆိုု�သည့််� ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာအယူူအဆအားး� စတေး��းခံံ၍ တစ််ဦးးချျင်းး�
တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုအားး� ပိုု�မိုု�အလေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�သည့််�

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ ဝေ�ဖန််ချျက််များ��းထဲဲမှှတစ််ခုုအားး� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပါါသည််။

လျော်�်��ကြေး��းများ��းသည််

‘နစ််နာာသူူများ��းအားး� ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရ၊ အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တအရ အကျိုးး���

ခံံစား�းခွွင့််ပေး�းခြ�င်းး
�
�ဖြ�င့််လူ
� အ
ူ ခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး�ကုုစား�းရန််ကြိုး�း��စား�းခြ�င်းး�’ပင််ဖြ�စ််သည်် (ကုုလ
သမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၈)။ လျော်�်��ကြေး��းများ��းသည်် တစ််ဦးးချျင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သလိုု�၊ အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က််လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််
သည််။ လျော်�်��ကြေး��းများ��းတွွင်် ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�၊ လူူမှုုစိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၊ ဆေး�း
ကုုသမှုုအစီီအစဉ််များ��း၊ ပညာာသင််ဆုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် သမိုု�င်းး�သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��းအားး� ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�၊
အော�ာက််မေ့�့သတိိရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ မြေ�ေယာာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းအားး� ပြ�န််လည််
အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် လူူသိိရှှင််ကြား�း� ဝန််ချတော���ာင်းး�ပန််ခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််သည််။ နစ််နာာသူူ
များ��းသည်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေအော�ာက််တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျော်�်�ကြေး
� ��းခံံစား�းခွွင့််ရှိိ�
� သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ
၂၀၀၆)။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နစ််နာာသူူများ��းကိုု�ယ််တိုု�င်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့�� နစ််နာာသူူများ��း၏လိုု�အပ််ချျက််
များ��းကိုု�ပြ�ည့်မီ
�် ီသည့််� လျော်�်��ကြေး��းပေး�းသည့််�အစီီအစဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််
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တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�စီီမံလုုပ််ဆော�
ံ
ာင််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါက လျော်�်��ကြေး��းများ��းသည်် နစ််နာာသူူများ��းအားး�
ခိုုင််မာ
� ာသော�ာကုုစား�းမှုုများ��းပေး�းခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််သင့််မြ�တ််ရေး�းအားး
�
�မြှ�ှင့်တ
်� င််ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� အပေါ်
ံ �်� အများ��း ပြ�ည််
သူူ၏ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�်
တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�အရေး�း�ယူူရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအတွွက်် ထိိထိိရော�ာက််ရော�ာက််၊ လျျင််လျျင််မြ�န််မြ�န််ဖြ�င့််�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့်�် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�မျိုး�း��ထပ််လော�ာင်းး�ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၈)။ အထူးး�
သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းမတိုု�င််မီီ (သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�
စဉ််တွွင််) ယာာယီီ သို့့��မဟုုတ်် လိုု�အပ််ချျက််အရ ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� လျော်�်��ကြေး��းပေး�းအစီီအစဉ််များ��းအားး�
သဘော�ာ�တူူညီီ၍ စီီမံဆော�
ံ
ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါက အရေး�း�ပါါသော�ာယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရေး�း အစီီအမံံများ��း
အဖြ�စ်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� လျော်�်��ကြေး��းများ��းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််
အတွွက်် အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု�ထိိန်းး�ညှိပေး���း�နိုု�င််ပြီး�း� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့��
ဖြ�င့််ရေ�ရှ
�
ှည််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် အလားး�အလာာများ��းကိုု�ပါါ ကော�ာင်းး�
ကျိုးး���ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။
(က) အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တ လျော်�်��ကြေး��း (ခ) အထူးး�အမျိုး�း��အစား�းအဖြ�စ်် ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််�နစ််နာာ
သူူများ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��းလျော်�်��ကြေး��းများ��း (ဂ) ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရသော��ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် လျော်�်��
ကြေး��းများ��း (အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��အားး� ဖယ််ကြ�ဉ််ခြ�င်းး�သည်် မတည််ငြိ�ိမ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ပဋိိပက္ခခ၏ ဇစ််မြ�စ််
များ��းနှှင့်�် ဆက််စပ််နေ�သော�ာ လူူအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းအတွွက််လျော်�်��ကြေး��း) ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် နစ််နာာသူူများ��းအတွွက်် လျော်�်��ကြေး��းရယူူခွွင့််အားး
� �
အထော��ာက််အကူူကော�ာင်းး�ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ထိုုလျော်�်�
�
ကြေး
� ��းအမျိုး�း��အစား�းတစ််ခုုစီအကြော
ီ ��ာ�င်းး� အော�ာက််တွွင််
ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါမည််။

ရုုပ််ဝတ္ထုု�ပစ္စစည်းး�များ��းဖြ�င့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းမှုုအပြ�င်် အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တသဘော�ာ�လျော်�်��ကြေး��းကဲ့့�သို့့��
အခြား��းနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�သည််လည်းး�အရေး�း�ပါါကြော��ာင်းး� တိုးး��၍အသိိအမှှတ်် ပြု�ု
လာာပါါသည််။ လူူသိိရှှင််ကြား�း� ဝန််ချတော���ာင်းး�ပန််ခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�များ��းအားး� လျော်�်��ကြေး��း
ဟုုယူူဆပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စာာသားး�သည််လည်းး�
(အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�နှှင့််�ပတ််သတ််၍ အထက််တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််အ
� တိုု�င်းး�) လျော်�်��ကြေး��းဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ
သည််။ ဥပမာာ တော�ာင််အာာဖရိိက၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�တွွင်် ‘ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� တော�ာင််အာာဖရိိက
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏အတိိတ််မှှ တရား�းမျှှတမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််၊ ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့��မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် တရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် လွွတ််လပ််မှုုတို့့�အတွွက်် ဒုုက္ခခခံံစား�းခဲ့့�ကြ�သူူများ��းအားး� ဂုုဏ််ပြု�ုပါါသည််’
(တော�ာင််အာာဖရိိက သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၆)။ တူူနီးး�ရှား��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�တွွင်် ‘နိုု�င််ငံံ
ကိုု� ထူူထော�ာင််ရန််….၊ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာလ ၁၇ မှှ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၁၄ ရက််နေ့�့ထိိ တော်�်�
လှှန််ရေး�းတွွင်် လွွတ််လပ််မှုုနှှင့်ဂုု
�် ဏ််သိိက္ခာာ�အတွွက်် တော်�်�လှှန််ရေး�း၏ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအားး�အော�ာင််မြ�င််
စေ�ရန််၊ ကိုုယ့်
� ကျျ
်� င့််သိိက္ခာာ�မြ�
�
င့််မား�း
� သည့််� အာာဇာာနည််များ��း၏သွေး�း�အားး� သစ္စာာ�စော�ာင့််သိိမှု
�
နှ
ု င့်
ှ အ
်� တူူ မျိုး�း��ဆက််
များ��းအလိုု�က်် တူူနီးး�ရှား��းအမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ကိုု�ယ််ကျိုးး���စွွန့််�အနစ််နာာခံံမှုုများ��းအတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့��နိုု�င််ငံံသားး�များ��းမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းအတွွက််ကြိုး�း��စား�းရုုန်းး�ကန််မှုုများ��းအားး� ဂုုဏ််ယူူပါါကြော��ာင်းး�’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည်် (တူူနီးး�ရှား��း သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၄)။3
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လျော်�်��ကြေး��းသည်် အလံံပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သအမည််ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နစ််နာာ
သော�ာလူူမျိုး�း��စုုများ��း၏ အရေး�း�ပါါသော�ာအမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တကိိစ္စစရပ််များ��းအားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
၎င်းး�တို့့��၏ အရေး�း�ပါါမှုုအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� စသည့််� အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တ
ပုံံ�သဏ္ဍာာန််အသွွင််လည်းး� ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ဆားး�ဗီးး�ယားး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာအားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််ရှော�ာ�က််ခွွ
�
င့််�ဖြ�စ််သည့််� ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၇၉ သည််
နိုု�င််ငံံ လူူနည်းး�စုုအဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ ‘အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တများ��းအားး� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာနေ�ရာာများ��း၊ ရိုးး��ရာာ
ဒေ�သခံံ အမည််နာာမများ��း၊ လမ်းး�နာာမည််များ��း၊ အခြေ�ေ�ကျနေ�ေ�ထိုု�င််သော�ာ နယ််မြေ�ေအမည််များ��းနှှင့်�် နေ�ရာာ
ဒေ�သအမည််များ��းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�’ စသည့််�အခွွင့််အရေး
� �း�အားး� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� အကာာအကွွယ််ပေး�း
ပါါသည်် (ဆားး�ဗီးး�ယားး�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၆)။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််လည်းး� အင််မတန််
အရေး�း�ပါါလှသော��ာ� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် လူူနည်းး�စုုများ��းအားး� ဗီီတိုု�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ပေး�းအပ််
ထားး�ပါါသည််။ လူူမျိုး�း��စုုများ��း၏ အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တများ��းနှှင့်�် အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အားး�လပ််ရပ််များ��းအပါါ
အဝင်် အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တအသုံးး��ပြု�ုမှုုအပေါ်�်�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သော�ာ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍လည်းး� ဗီီတိုု�အာာဏာာ
ပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည်် (ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၈/၂၀၁၆ : အခန်းး� ၁(၈))။ ထိုု�ကဲ့့�သိုု� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�
များ��းသည်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရသော��ာလူူမျိုး�း��စုုများ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��အတွွက််အရေး�း�ပါါသော�ာ အမှှတ််လက္ခခဏာာများ��း
ကိုု� အနာာဂါါတ််တွွင််ကာာကွွယ််ရန်် အခွွင့််အာ
� ာဏာာနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�မှှ ရုုပ််ထုုတစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် ပြ�တိုု�က််တစ််တိုု�က်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းခြ�င်းး�အစား�း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ လူူမျိုး�း��စုုများ��းအတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တများ��းအားး�
တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး
�
�တို့့��အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျနိုု�င််
ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းပေး�းအပ််ပါါသည််။

နစ််နာာသူူများ��းအတွွက််သီးး�ခြား��းလျော်�်��ကြေး��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရေ�ရှှည််တည််တံံသည့််� အထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ အတိိတ််မှှမကော��ာင်းး�မှုုအပြ�စ််များ��း
အတွွက်် အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တလျော်��်��ကြေး��းပုံံ�သဏ္ဍာာန််အားး� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာကုုသမှုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လျော်�်��ကြေး��းပေး�းနိုု�င််ပါါသည်် (Mendez

၂၀၁၂

: ၁၂၈၀)။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေများ��းသည်် ရေ�ရှှည််တွွင််နစ််နာာသူူများ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�
ကူူညီီနိုု�င််ပါါသည််။ နစ််နာာသူူများ��းသည်် ယခင််ကဖယ််ကျျဉ််ခံံခဲ့့�ရသော��ာ သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
နှှင့််� နိုု�င််ငံရေး�းလုုပ််ငန်းး
ံ
�စဉ််များ��းမှှ စနစ််တကျျဖယ််ထုုတ််ထားး�ခံံရသော��ာ လူူဦးးရေ�အချိုး�း��အစား�းတစ််ခုုအားး�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါက အထက််ပါါလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််သည်် အထူးး�အဖိုးး��တန််ပါါသည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် နီီပေါ�ါ
နိုု�င််ငံထံ
ံ ံမှှ ဥပမာာကော�ာင်းး�တစ််ခုုကိုု�လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။ နီီပေါ�ါ၏ ၂၀၁၅ ပဋိိပက္ခခအလွွန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််�နစ််နာာသူူများ��းအားး� အထူးး�ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပေး�းရမည့််� အုုပ််စုုတစ််ခုု
အဖြ�စ်် ပုုဒ််မ ၄၂ (၅) အပါါအဝင်် လူူမှုုရေး�းတရား�းမျှှတမှုု အခွွင့််အရေး
� �း�အပိုု�င်းး�တစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ပါါသည််။ ‘လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း၊ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��းနှှင့်�် နီီပေါ�ါတွွင််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�
လဲဲရေး�း တော်�်�လှှန််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏အသက််ကိုု�စွွန့််ခဲ့့�ကြ�သော�
�
ာ အာာဇာာနည််ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏
မိိသားး�စုုများ��း၊ ဖျော�ာ�က််ဖျျက််ခံံလိုု�က််သော�ာ သူူများ��း၏မိိသားး�စုုများ��း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတွွက်် တိုု�က််ပွဲဲ�ဝင််ခဲ့့�ကြ�
သူူများ��း၊ ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််�နစ််နာာသူူများ��း၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခံံရသော��ာ နစ််နာာသူူများ��း၊ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အစိိတ််အပိုု�င်းး�
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ချို့့���ယွွင်းး�သွားး��သူူများ��း၊ ဒဏ််ရာာရသူူများ��းနှှင့်�် နစ််နာာသူူများ��းသည်် တရား�းဥပဒေ�ေမှပေး��း�အပ််ထားး�သည််နှှင့််�
အညီီ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိိ�မှုု၊ အိုးး��အိိမ််၊ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းတို့့�အားး� တရား�းမျှှတမှုု၊
ထိုု�က််သင့််�သော�ာ လေး�းစား�းမှုုတို့့�နှှင့်�အ
် တူူ ဦးးစား�းပေး�းရပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ရမည််’ (နီီပေါ�ါသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၅)။
နော�ာက််ထပ်် ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ကလေး�း�သူူငယ််အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််သည့််� ပုုဒ််မ ၃၉ (၉)ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ဥပဒေ�ေ
ပုုဒ််မသည်် ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််�ခံံရသော��ာ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
မှ
� ှ ‘အထူးး� အကာာ
အကွွယ််’ ပေး�းရန်် ကတိိကဝတ််ပေး�းပါါသည််။ ဤကဲ့့�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ပဋိိပက္ခခတားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရေး�း၏ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� တိုးး��တက််စေ�နိုုင််သော်�်
�
လည်းး
�
�
အခန်းး� ၅ ရှိိ� ရဝမ််ဒါါဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့�� ပြ�ဿနာာလည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
ရဝမ််ဒါါ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််လည်းး� နစ််နာာသူူများ��းအားး� - ‘တုုဆီီလူူမျိုး�း��စုုအပေါ်�်�
ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုမှ
ု ဆင်းး
ှ
�ရဲဲသော�ာအသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူများ
ူ ��း၏ စား�းဝတ််နေ�ရေး�း၊
ကျျန်းး�မာာရေး�း’ ဟုုဆိုု�သော�ာ အထူးး�အမျိုး�း��အစား�းအုုပ််စုုအဖြ�စ်် အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�ပါါသည်် (ရဝမ််ဒါါ
သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၃/၂၀၁၅ : ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၅၀)။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� ‘ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �မပြု�ုရေး�း ဥပဒေ�ေအပိုု�ဒ််
ငယ််များ��းအပါါအဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းအတွွက််အကာာအကွွယ််များ��း
အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�’ ကိုု� အကြံ�ံပြု�ုထားး�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး�သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏
လမ်းး�ညွှှန််မှှတ််စုုကိုု� ပမာာပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််(ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၁၀)။ သို့့��သော်�်� ရဝမ််ဒါါဖြ�စ််ရပ််
သည်် သတိိပြု�ုစရာာအချျက််တစ််ခုု လည်းး�ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�သော�ာ
ပုုဒ််မ ၅၀ တွွင်် ‘တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်�ကျူးး��လွွန််သော�ာ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုု’ ဟုုဖတ််ရှုုရန်် ပြ�င််ဆင််
ထားး�သော�ာ စာာသားး�သည်် နော�ာက််ထပ််ဂရုုပြု�ုသင့််�သည့််� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းဖြ�စ််ရပ််မှှတစ််ဆင့််�ကြ�ည့်လျှ
�် ှင်် ရဝမ််ဒါါတွွင်် နစ််နာာသူူများ��း၏ ဘဝကိုု�
၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််သရုုပ််လက္ခခဏာာနှှင့်�် တန်းး�ညှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�ခံံရမှုုနှှင့်�အ
် တူူ လူူအုုပ််စုုတစ််စုုကိုု�သာာ ပေး�း
အပ််ရန််လျော်�်��ကြေး��းများ��းအားး� (တို့့�ချဲ့့
� �� မထားး�ပါါ) ကန့််သ
� တ််ထားး�ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�း
မျှှတရေး�း�သည်် နစ််နာာသူူများ��းရှိိ�သည့််� ‘အထူးး�သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာမဲဲဆန္ဒဒနယ််မြေ�ေ’ကိုု� အလေး�း�ပေး�းရန််
လိုု�အပ််ချျက််ရှိသော����ာကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းအကြား�း�ရှိိ� တင်းး�မာာမှုုဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည််ကိုု� ဤဖြ�စ််ရပ််မှှ ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ (ဥပမာာ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူအားး�လုံးး��မှှ ‘အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း နှှင့််�ယန္တတရား�း
များ��းအားး� စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ နစ််နာာသူူများ��းအားး� ဗဟိုု�ပြု�ု၍ဆော�ာင််ရွွက််
ရန််’ ကုုလသမဂ္ဂဂမှတော���ာင်းး�ဆိုု�ထားး�ပါါသည််၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ပတ််သတ််
သော�ာ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအားး�လုံးး��၏ ‘ဗဟိုု�တွွင်် နစ််နာာသူူများ��း’အားး� ထားး�ရှိိ�ရန်် ကုုလသမဂ္ဂဂမှှ တော�ာင်းး�ဆိုု�ထားး�
ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၆))။

ပဋိိပက္ခခ သို့့��မဟုုတ်် ဖိိနှိိ�ပ််ချုု�ပ််ချျယ််မှုုသည်် လူူမျိုး�း��စုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��စုုတစ််ချို့့���၏ သမိုု�င်းး�အစဉ််အဆက်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရမှုုအပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံပါါက လူူမှုုရေး�းနှှင့်�နို
် ု�င််ငံရေး�း
ံ
ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုမတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံအုုပ််စုုများ��း တန်းး�တူူညီီမျှှစွာာ�ပါါဝင််စေ�ရေး�းကိုု� တော�ာင်းး�
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ဆိုု�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုကိုု� အဆုံးး��သတ််ရေး�း
အစီီအမံံများ��း (affirmative action mechanism) ထည့််�သွွင်းး�ထားး�နိုု�င််ပါါသည်် (Böckenförde၊
Hedling နှ့့�င်် Wahiu ၂၀၁၁)။ ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် တရား�းမျှှတမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၏ ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု�ဖြေ�ေ
ရှှင်းး�နိုု�င််၍ ပဋိိပက္ခခနှှင့်ဖယ််ကြ�ဉ််မှု
�်
ုတို့့�၏ စိိတ််ဒဏ််ရာာများ��းအားး�ကုုသရန်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ၊
တရား�းဝင််ဖြ�စ််သော�ာ၊ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရှိသော����ာ အစီီအမံံများ��းလည်းး�ပေး�းအပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် (အထူးး�သဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိိစ္စစရပ််များ��း
သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာလွှဲဲ�အပ််ခြ�င်းး� ပုံံ�စံံများ��းတွွင််) တရား�းမျှှတမှုုမရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံပိုု�င််သယံံဇာာတများ��းအားး�
ရယူူသုံးး��စွဲဲ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် သမိုု�င်းး�အစဉ််အဆက််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုတို့့�ကိုု� ကုုစား�းရန််
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံမှ
ံ ှ ဥပမာာနော�ာက််တစ််ခုုအားး�လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသေး�းသည််။
နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� နီီပေါ�ါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
၏ အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�သည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအသစ််တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပေါ်�်ပေါ်�်ထင််ထင်် ချိိ�တ််
ဆက််ထားး�ပါါသည်် - ‘ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဖြ�င့််� ရာာသက််ပန််တည််မြဲ�ဲသော�ာ
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််၊ ဖွံံ�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုနှင့်
ှ ်� သာာယာာဝပြော��ာ�ရေး�းမျှော်�်��မှန်းး
ှ �ချျက််
များ��းကိုု� ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�ရန်် ပဒေ�ေသရာာဇ််စနစ််၊ အာာဏာာရှှင််စနစ််၊ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုစနစ််နှှင့််� သက််ဦးးဆံံပိုု�င််စနစ််
တို့့��မှှ ဖန်းး�တီးး�ခဲ့့�သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုနှှင့်�် ဖိိနှိိ�ပ််ချုု�ပ််ချျယ််မှုုပုံံ�စံံများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တရား�းဝင််ကြေ��ငြာ�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််သည််’ ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (နီီပေါ�ါ
သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၅ ၊ အထူးး�အလေး�း�ပေး�းချျက််ဖြ�င့််� ထည့််�ပေါ�ါင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ပြ�ည််သူ့့�
အာာဏာာနှှင့််�ဘဏ္ဍာာအပေါ်�်� မျှှတသော�ာ�ရယူူခွွင့််�နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခွွင့််�ရရှိစေ���ေရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှှတဆင့််� သမိုု�င်းး�အစဉ််အဆက််ဖယ််ကြ�ဉ််ခြ�င်းး�၊ ဖိိနှိိ�ပ််
ချုု�ပ််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အုုပ််စုုအချို့့���၏ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းကိုု� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကုုစား�းနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�အစီီအမံံ
များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် နော�ာင််လာာမည့််� မျိုး�း��ဆက််အဆက််ဆက််
အတွွက်် ထိရော��ာ�က််မှုုအလားး�အလာာကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းပါါသည််။
‘အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာလျော်�်��ကြေး��းများ��း’ ဆိုု�သည့််�အနှှစ််သာာရပါါဝင််စေ�ရန်် လျော်�်��ကြေး��းပေး�း
ခြ�င်းး�၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််အားး� တိုးး��ချဲ့့��လာာနေ့�့သည့််� ခေ�တ််ရေ�စီးး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုရှိိ�ပါါသည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ရေး�းဆိုု�င််ရာာလျော်�်��ကြေး��းများ��း ဆိုု�သည််မှာာ� ‘နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အရ ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းမလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ ကျားး��မ
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ယခင််ရှိနေ���ေမြဲ�ဲအခြေ�ေ�အနေ�ေဆီီသို့့� နစ််နာာသူူများ��းအားး� ပြ�န််လည််
ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��စေ�ခြ�င်းး�အစား�း ယုုတ််ရင်းး�ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််သည့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းမတိုု�င််ခင််
“မျှှတသော�ာ�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ရရှိိ�ရမည့်�် အရာာများ��းကိုု�” နစ််နာာသူူများ��းအားး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဟုုဆိုု�လိုု�
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ထိုု�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လျော်�်��ကြေး��းများ��းသည်် အမှား��းအားး�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သလိုု� မျှဝေ��ေရာာလည်းး�ရော�ာက််သည််၊ တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� နော�ာက််လည်းး�ပြ�န််ကြ�ည့််�သလိုု� ရှေ့�့�မျှော်�်��ကြ�ည့်�်
သည့််� သဘော�ာ�လည်းး�ဖြ�စ််သည််၊ တဖန်် တစ််ဦးးချျင်းး�ဖြ�စ််သလိုု� အဖွဲ့့��အစည်းး�အလိုု�က််လည်းး�ဖြ�စ််သည််’
(Waldorf ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�ရန််ရှိိ�သည််)။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�း မျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းသည်် အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုကိုဖော်�်
�ု
ဆော�
�
ာင််ရန်် မသင့််တော်�်
�
ပါ
� ါဆိုုသ
� ည့််ဝေ
� �ဖန််ချျက််ကိုု� ဤအချျက််မှဖြေ��ေ�ရှှင်းး�လိုုက််
� သည့််�
သဘော�ာ�ပင််ဖြ�စ််သည််။ တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းဖြ�င့််� ယင်းး�ဝေ�ဖန််ချျက််မျိုး�း��ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��တစ််စိိတ််တစ််ပိုုင်းး
� �ဖြေ�ေ
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ရှှင်းး�နိုု�င််ပါါသည််၊ ဤသို့့��ဖြ�င့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာလူူမှုု အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း
အတွွက်် တိိကျျပြ�တ််သားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းအပ််လိုု�က််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််ပါါသည််။ လျော်�်��ကြေး��းများ��း
အားး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုတွွင်် ထည့််သွွင်းး
�
�ခြ�င်းး�သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာလက္ခခဏာာ
ပိုု�၍ဆော�ာင််စေ�ပြီး�း� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�် ဖွံံ�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအားး� အထော��ာက််အကူူ
ပြု�ုရန်် စွွမ်းး�ရည််များ��းကိုု�မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းရာာလည်းး� ရော�ာက််ပါါသည််။ တစ််ကြိ�ိမ််တစ််ခါါပဲဲပေး�းသော�ာထော�ာက််ပံ့့�
မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�တစ််ခုုအားး� ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့်�အ
် တူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာလျော်�်��ကြေး��းများ��းသည်် လူူမျိုး�း��တူူနိုင််ငံ
�ု တ
ံ စ််နိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ သယံံဇာာတများ��း၊ အာာဏာာ
နှှင့််� ချျမ်းး�သာာကြွ�ယ််မှုုအားး� တန်းး�တူူညီီမျှှစွာာ�ရပိုု�င််ခွွင့််�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံကျျစွာာ�သက််ရော�ာက််ပါါသည််။ ဤ
နေ�ရာာတွွင်် မြေ�ေယာာကိိစ္စစနှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ သင့််�တော်�်သော�
�
ာ ဥပမာာတစ််ခုုလေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ‘အကူးး�
အ ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အစီီအမံံများ��းသည်် မြေ�ေယာာကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာသက််
ရော�ာက််မှုု ရှိိ�နိုု�င််ခြေ�ေနည်းး�ပါးး�သော်�်�လည်းး�’ (Huggins ၂၀၀၉ :၂) ထိုု�အစီီအမံံများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာသက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ အကူးး�
အ ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် မူူလပိုု�င််ရှှင််ထံသို့့
ံ � ပြ�န််လည််အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�
သို့့�မ
� ဟုုတ်် တရား�းမဝင််သိိမ်းး�ယူူထားး�သော�ာ ပိုုင််
� ဆိုုင််မှု
� များ
ု ��းအားး�ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�တို့့�ကို
� �ု အဓိိကထားး�
ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� ‘တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမရှိိ�သည့််� မြေ�ေယာာအခွွင့််�အရေး�း�သည်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််
ပွား��းရသည့််�အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�ခံံဖြ�စ််သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် မူူလပိုု�င််ရှှင််ထံသို့့
ံ �ပြ�န်် လည််အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�သည််
မြေ�ေယာာပိုုင််
� ဆိုုင််မှု
� ပြု�ုပြ�င််ပြော��
ု
ာင်းး�လဲဲရေး�းအားး� ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုုအ
� စား�းထိုးး��ပေး�းနိုုင််မှု
� မ
ု ဟုုတ််ဘဲဲ၊ အထော��ာက််
အပံ့့�သာာပြု�ုနိုုင််ပါ
� ါသည််’ (Huggins ၂၀၀၉ : ၃)။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် မြေ�ေယာာ
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပုံံ�စံများ
ံ ��း၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်�် အခြား��းစနစ််တကျျပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် သမိုု�င်းး�
အစဉ််အဆက်် မညီီမျှှမှုုများ��းကဲ့့�သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အားး�ဖြ�ည့်�ပေး�းနို
်
ု�င််သည််။ ထိုု�သို့့�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နေ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် ပဋိိပက္ခခလက္ခခဏာာရပ််များ��းကိုု�သာာမက ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု�ပါါ
ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�၏ လက််လှှမ်းး�မီီမှုုနင့််� ထိရော��ာ�က််မှုု
အတိုု�င်းး�အတာာကိုု�လည်းး�ကျျယ််ပြ�န့််စေ�ပါ
�
ါသည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းအားး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ပဋိိ
ပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအားး� ပိုုမို
� လေး�း
�ု
နက််စေ�၍ အနာာဂါါတ််တွွင််လည်းး�ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�မှှ တားး�ဆီးး�
ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

ပြ�စ််ဒဏ််အားး�ကင်းး�လွွတ််စေ�ခြ�င်းး�မှှတိုု�က််ဖျျက််ရန်် အရေး�း�ယူူမှုုမှှတစ််ဆင့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�
များ��းကိုု�အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းတွွင်် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််
လည်် ဖြ�စ််ပွား��းမှုုမရှိရေး���း�အာာမခံံချျက််အားး�

ဦးးစွာာ�အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ပါါသည်် (၁၉၉၇၊ ၂၀၀၅ တွွင််

ပြ�န််လည််မွွမ်းး�မံံချျက််)။ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းမှုု မရှိရေး���း�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူ ၃၅ တွွင်် ‘တရား�း
ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုရှိစေ���ေရန််၊ လူူအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသော�ာ
ယဉ််ကျေး�း�မှုုတစ််ခုု ပြု�ုစုုပျိုး�း��ထော�ာင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူများ��း၏
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအားး� ပြ�န််လည််ရယူူရန်် သို့့��မဟုုတ်် တည််ဆော�ာက််ရန်် နိုု�င််ငံံများ��းသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းနှှင့်�် လိုု�အပ််သော�ာအခြား��းအစီီအမံံများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ

42

International IDEA

၂၀၀၅ : ၁၇)။ ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းကိုု�တိုု�က််ဖျျက််ရန််၊
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် အခြား��းအစီီအမံံများ��းအသုံးး��ပြု�ု၍ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�အားး�
တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း
အားး�လုံးး��ကိုု� နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််သည်် နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံပါါ
သည််။ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�
၏ ‘ရှေ့�့�ရေး�းမျှော်�်��ကြ�ည့်�သော�
်
ာ’ အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဖြ�စ််၍ (Waldorf 2017 : 54)၊ လူူအခွွင့််�အရေး�း�များ��း
အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��း ဖြ�စ််စေ�သည့််�
အဓိိကအခွွင့််အရေး
� �း�အဖြ�စ််လည်းး� ယူူဆကြ�သည််။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အကျျယ််ပြ�န့််ဆုံးး�
� �နှှင့်�် အနည်းး�ဆုံးး��
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််ဆို
� ထားး
�ု �သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း� အစိိတ််အပိုုင်းး
� �ဖြ�စ််သည့််� နော�ာက််ထပ််
ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
ထပ််တူူကျျသည့််� အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�တွွင််
အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ��းပါါဝင််သည််ဟုု ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေအရ နော�ာက််ထပ််
ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််သည်် သဘော�ာ�တရား�းဆိုု�င််ရာာချဲ့့��ကားး�မှုု ခံံရနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင််အားး� တည််ထော�ာင််သော�ာကြော��ာင့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််ကြိုး�း��စား�းသည့််� မည််သည့််�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုမဆိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းမှှ အမြဲ�ဲတစေ�ေမြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည်် ဖြ�စ််ပွား��းမှုုမရှိရေး���း�အာာမခံံသော�ာ ထိရော��ာ�က််သည့််�
နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုု�င််သည််။
ကုုလသမဂ္ဂဂသည်် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းမှုုမရှိရေး���း�အာာမခံံချျက််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�
အနေ�ေဖြ�င့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် ‘ပဋိိပက္ခခ
သို့့��မဟုုတ်် ဖိိနှိိ�ပ််ချုု�ပ််ခြ�ယ််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည့််� အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုု�ရေ�ရှှည််တည််မြဲ�ဲစေ�သော�ာ၊ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု� အကာာ
အကွွယ််ပေး�းသော�ာ၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသည့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုတစ််ရပ််ကိုု� ပျိုး�း��
ထော�ာင််ပေး�းသည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအဖြ�စ််သို့့� အသွွင််ပြော��ာင်းး�ယူူရမည််ဟုု ဆိုု�ထားး�သည််။ မျှှတ၍
အကျိုးး���ရှိသော����ာ အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအားး� တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ပဋိိပက္ခခအလွွန််နှှင့််� အကူးး�

အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအစိုးး��ရများ��းအားး�

အနာာဂါါတ််တွွင််လူ့့�အခွွင့််�ရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��း

ခြ�င်းး�အားး�တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရန််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�သည််’ လည်းး�ဆိုု�ထားး�ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ :
၉)။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစင််တာာ (ICTJ) သည််လည်းး� ‘အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အစိိတ််အပိုု�င်းး�အားး� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� (အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ) ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းအားး�တာာဝန််ယူူမှုတာ
ု ာဝန််ခံံမှုရှိစေ��
ု �ေ၍ အကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုများ��းဖြ�စ််ပွား��းစေ�သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�များ��းကိုုရပ််
� တန့််စေ�ပါ
�
ါကြော��ာင်းး�’ ဆိုုထားး
�
�ပါါသည််(ICTJ ၂၀၁၉ က)။
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရမည့််� ပုံံ�စံံမျိုး�း��ဖြ�င့််�
ပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�အရ သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းအရဖြ�စ််နိုု�င််သလိုု�

လူ့့�အခွွင့််ရေး�းချိုး
�
�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းတွွင််

ဆိုးး��ရွား��းစေ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ကြံ�ရာ
ံ ာပါါဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး��အားး�
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ကြ�ည့််�ရှုုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

စုုဖွဲ့့��မှုုပုံံ�စံံကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခအသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအပေါ်�်�ရှိိ�

အဆိုု�ပါါချျည်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�နှှစ််မျိုး�း��၏ သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််ပါါသည််၊ သို့့��သော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းမှှ အကျိူးး���အများ��းစုုပေး�း
နိုု�င််သော�ာနယ််ပယ််သည်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�၌ အာာဏာာကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�၊ ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�်ပတ််သတ််သော�ာ နက််ရှိုုင်းး�
သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းတွွင််ဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််သည်် အဓိိကနည်းး�လမ်းး� ၂ မျိုး�း��ဖြ�င့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််
နိုု�င််သည််။ ပထမနည်းး�လမ်းး� - အတိိတ််တွွင််ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ ပဋိိပက္ခခ သို့့��မဟုုတ်် ဖိိနှိိ�ပ််ချုု�ပ််ခြ�ယ််မှုု၏
အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�ခံံဖြ�စ််သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမူူအကျျင့််�များ��းနှှင့်�် အာာဏာာကျျင့််သုံးး�
� �မှုုကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််
စေ�သည့််� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�စုုဖွဲ့့��ထားး�မှုုပုံံ�စံံနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့်�အ
် င််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
ဆိုုင််ရာ
� ာ တီီထွွင််ဆန်းး�သစ််မှုုမှတ
ှ စ််ဆင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယနည်းး�လမ်းး� - ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အမိိန့််�အာာဏာာဖြ�င့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�အကာာအကွွယ််များ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ အာာဏာာ
များ��းကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�၊ အတိိတ််တွွင်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံခဲ့့�ရသော��ာ သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းစွာာ�ခံံစား�းခဲ့့�ရသော��ာ
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။

ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကဏ္ဍရှိိ�အာာဏာာအားး�
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�နှှင့်�် ပိုု�မိုု�လွွတ််လပ််သော�ာတရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအပေါ်�်�
ပြ�ည််သူူများ��း၏ပိုုမို
� ကြီး�း
�ု �ကြ�ပ််မှုု၊ ပိုုမို
� ပြို�
�ု �ု င််ဆိုုင််မှု
� များ
ု ��းသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲနို
� င််ငံ
�ု ရေး�းစ
ံ
နစ််တို့့�သ
� ည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်
မူူတည််၍ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�း၏ ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု�လည်းး�တိုု�က််ရိုု�က်် အထော��ာက််အကူူ
ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ မော်�်�ရိုု�ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််သည်် အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းအာာဏာာကိုုကန့်
�
်သ
� တ််ထားး�ရန််အာာဏာာခွဲဲဝေ
� �ရေး�းအခြေ�ေ�ခံံမူအားး
ူ � ခိုုင််မာ
� ာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�နိုုင််ရန််
�
အကြံ�ံ
ပြု�ုခဲ့့�သည််၊ ကုုလသမဂ္ဂဂသည်် ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ကွွန််ဂိုု�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ (DRC)ရှိိ� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတမှုုလိုအ
�ု ပ််ချျက််များ��းအားး� အသေး�း�စိိတ််မှှတ််တမ်းး�တင််ရာာတွွင်် ‘ကွွန််ဂိုုနို
� င််ငံ
�ု ၏
ံ နယ််နိိမိိတ််အတွွင်းး�
ကြီး�း�မား�းသော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််သူူများ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာလူူသားး�ခြ�င်းး� စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�း
ဥပဒေ�ေအားး�ချိုး�း��ဖော�ာက််သူူများ��းသည်် ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� မှုုခင်းး�များ��းထပ််မန််တလဲဲလဲဲဖြ�စ််ပွား��း
သော�ာ အနေ�ေအထားး�တွွင်် နိုု�င််ငံ၏
ံ တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းအားး� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသည်် အင််မတန််အရေး�း�ပါါကြော��ာင်းး�’ ကုုလသမဂ္ဂဂမှှ ဆိုု�ထားး�ပါါသည််။ ‘အစိုးး��ရဌာာနများ��း
အတွွင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�သော�ာ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�သည််လည်းး� တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််အားး� လွွတ််
လပ််စေ�ကြော��ာင်းး�’ ဆိုု�ထားး�ပါါသည်် (OHCHR ၂၀၀၃)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�ကော်�်�မရှှင််
များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏အစီီရင််ခံံစာာများ��းနှှင့်�်
အခြား��းစာာတမ်းး�များ��းမှှအကြံ�ပြု�ု
ံ သည့််� ကြီး�း�မား�းသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ��း
အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��း၊ လိုု�အပ််နေ�သော�ာ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ပြ�ရှှင်းး�ပြ�မှုုများ��းပေး�းအပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့��
ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�သ
� ည်် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့််� တင််ပြ�ထားး�သည့််ပြု�ုပြ�င််ပြော��
�
ာင်းး�
လဲဲရေး�းများ��းအကြား�း� ရှှင်းး�လင်းး�မြ�င််သာာသော�ာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််လာာသည််။
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ဤသည််မှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုမှှ ‘အခြား��းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၏အလုုပ််ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််သော�ာ
နယ််ပယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အသင့််�တော်�်�ဆုံးး��ဥပမာာမှာာ� သီီရိိလင်္ကာ�ာ�ပင််ဖြ�စ််သည််။ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�၏ ပဋိိပက္ခခ
သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသမ္မမတ၏ အခွွင့််အာ
� ာဏာာအားး�လွွန််စွာာ�တိုးး��ချဲ့့��ရာာမှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည််ဟုု နား�းလည််
လက််ခံံကြ�သည်် - ‘Rajapaksa အစိုးး��ရ၏ အုုပ််စိုးး��ကာာလ (၂၀၀၅-၂၀၁၅)တွွင်် အာာဏာာအားး� အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းသမ္မမတထံံတွွင်် စုုစည်းး�ထားး�သော�ာကြော��ာင့််�

ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာအာာဏာာရှှင််စနစ််နှှင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််

ကိုု�င််မှုုဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းအားး� ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�ဆီီသို့့� ဦးးတည််သွားး��စေ�
ပါါသည််’ (Fonseka ၂၀၁၈)။ ပဋိိပက္ခခပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� အော�ာင််မြ�င််သည့််�တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ပဋိိပက္ခခကိုု�ဖြ�စ််စေ�သည့််� ထိုု�အချျက််ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရည််ရွွယ််ခဲ့့�
သည်် - ၁၉ ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််မှုုတွွင်် သမ္မမတ၏အခွွင့််အာ
� ာဏာာအားး�လျော့�့��
ချျ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
စိိစစ််ရေး�း
�်
အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၏လွွတ််လပ််မှုုကိုု�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခဲ့့�ပြီး�း� အထက််တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော�ာ အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�ကဏ္ဍ
အော�ာက််၌ သတင်းး�အချျက််အလက််ရပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� မိိတ််ဆက််ထည့််သွွင်းး
�
�ခဲ့့�သည််။ သမ္မမတ၏အခွွင့််�အာာဏာာ
ကိုု�ကန့််သ
� တ််ရာာ၌ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် ပဋိိ
ပက္ခခ သို့့��မဟုုတ်် မတည််ငြိ�ိမ််မှုု၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု� ကုုစား�းနိုု�င််သည့််� နက််ရှိုုင်းး�သော�ာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ကိုု�မည််သို့့� မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သီီရိိလင်္ကာ�ာ�မှှ ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ထုံးး��စံံ အစီီအမံံများ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူ
ပြု�ုပါါသည််။
နိုု�င််ငံ၏
ံ စုုဖွဲ့့��မှုုပုံံ�စံံ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံ�စံံအားး� အကြီး�း�စား�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအပြ�င််
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာတီီထွွင််ဆန်းး�သစ််မှုုသည််လည်းး� နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအတွွက််
အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။ ‘တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�၊ လွွတ််လပ််မှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�နှှင့်�် တုုန့််�ပြ�န််မှုုမြှ�ှင့်�တ
် င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သမာာသမတ််ကျျမှုုနှှင့်�် တရား�းဝင််မှုုကိုု�မြှ�ှင့်�တ
် င််
ရန်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအားး� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သည််’ (ICTJ ၂၀၁၉ က) နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််
မဖြ�စ််ပွား��းရေး�း အာာမခံံချျက််များ��းအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�
နိုု�င််ငံ၏
ံ အဆင့််မြ�
� င့််ဆုံးး�
� �ဥပဒေ�ေတွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််အာ
� ာဏာာပေး�းအပ််လိုု�က််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ု
ပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသည်် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််များ��းကိုု� အဓွွန့််ရှ
� ည််စေ�ပါ
ှ
ါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တရား�းမျှှတမှုုတရား�းရုံးး��များ��း သို့့��မဟုုတ်် စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�စိိစစ််ရေး�း
်
အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��း တည််ထော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ကော်�်�မရှှင််များ��းအားး�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�အပ််
နှှင်းး�သည့််� အဆင့််�အတန်းး�ကိုု�ပေး�းအပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ဘန််အလီီအစိုးး��ရလက််အော�ာက်် (၁၉၈၇၂၀၁၁) ၌ အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုုများ��းနှှင့်�် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းမရိုးး��သားး�စွာာ�ရယူူခြ�င်းး�များ��းသည်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််
ပွား��းစေ�သည့််�အချျက််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည့််� တူူနီးး�ရှား��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် အဂတိိတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည်် (တူူနီးး�ရှား��း
သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၄ : ခေါ�ါင်းး�စဉ်် ၆၊ အပိုု�င်းး� ၅၊ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၃၀)။
ဤနေ�ရာာတွွင်် ‘အသစ််ဖြ�စ််စေ�၊ အလုံးး��စုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််သည့််� မည််သည့််�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
ကမှှ စာာရွွက််အလွွတ််တစ််ရွွက််လိုု� ရှှင်းး�လင်းး�မနေ�ေကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုရန််လိုု�သည််။ ဖြ�စ််ရပ််အတော်��်�တော်�်�
များ��းများ��းတွွင်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာဖန််တီးး�ခြ�င်းး�ကိုု� လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�သည့််�စနစ််အတွွင်းး�ရှိိ� ကန့််�
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သတ််မှုုရှိသော����ာ ဆန်းး�သစ််ဖန််တီးး�ခြ�င်းး� (bounded innovation) ဟုု နား�းလည််ထားး�ကြ�သည််’ (Walddorf ၂၀၁၇ : ၄၄ တွွင််ကိုးး��ကားး�ထားး�သော�ာ Fiona Mackay၊ အထူးး�အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််)။
အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းဖြ�င့််� ထပ််တိုးး��လိုုက််သော�
�
ာအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး� အသစ််များ��းပင််လျျင်် လက််ရှိိ�
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ နယ််ပယ််ဝန်းး�ကျျင််များ��းအထဲဲသို့့�� ‘ထည့််�သွွင်းး�’ခံံရပြီး�း� (Waldorf ၂၀၁၇ : ၄၅)
ကြို�ု�တင််ရှိိ�နှှင့်�ပြီး် �း�သားး� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနည်းး�တူူ အပေး�း�အယူူဆက််ဆံရေး�းကဲ့့�သို့့
ံ
�သော�ာ အလွွတ််
သဘော�ာ� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််သည့််�ရုံးး��အဖွဲ့့��ဆိုု�င််ရာာ အစဉ််အလာာများ��းနှှင့်�် ထုံးး��တမ်းး�များ��းအပေါ်�်�မှီီ�ခိုု�
သည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်သို့့��ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ဆန်းး�သစ််မှုုများ��းနှှင့်�်
ကိုု�က််ညီီသည့််�

အပြု�ုအမူူပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�အပေါ်�်� တူူညီီစွာာ�အလေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အင််စတီီ

ကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ အခက််အခဲဲများ��းကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ�
� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြ�ပါါသည််။
ဥပမာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�အကြော��ာ�င်းး�ရေး�းသားး�ထားး�သည့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ၏လမ်းး�ညွှှန််
မှှတ််စုုတွွင်် အကျုံးး���ဝင််သည့််�လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းနှှင့်�နို
် ု�င််ငံတ
ံ ကာာ လူူသားး�ခြ�င်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�း
ဥပဒေ�ေစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ ပြ�ည််သူ့့�အရာာထမ်းး�များ��းနှှင့်�် အမှုုထမ်းး�များ��းအတွွက်် ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ
သင််တန်းး�အစီီအစဉ််များ��းထည့််�သွွင်းး�ရန်် အစိုးး��ရများ��းအားး� တော�ာင်းး�ဆိုု�ထားး�ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ :
၉)။ ပဋိိပက္ခခအသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန်် ၎င်းး�၏အစွွမ်းး�အစတို့့��အားး� အမှှန််
တကယ််ဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့်�အ
် တူူ အမူူအကျျင့််�ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ရှိိ�
ရန်် လိုု�အပ််သည််ကိုု� အလေး�း�ပေး�းပြော��ာဆိုု�၍ အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ပုံံ�စံံတူူအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု�
လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အမူူအကျျင့််ပြော��
� ာင်းး�လဲဲမှုု၏အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််သကဲ့့�သို့့�� အထူးး�သဖြ�င့််� အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတို့့�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် ဆက််စပ််နေ�သော�ာအခါါ ထိုု�တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတို့့��သည််
အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ထားး�ရန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဤကဲ့့�သို့့��အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ထိုု�သို့့�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအားး� ရပ််တန့််�သော�ာအခါါ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းလိုု�လားး�မှုု လျော့�့��ကျျသွားး��သော�ာ
အခါါ အကြီး�း�စား�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏အရှိိ�န််အဟုုန််အားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရန်် အကူူအပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ရှိနေ���ေပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တာာ�ရား�းများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
များ��းထက်် လျျင််လျျင််မြ�န််မြ�န််တည််ထော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််၊ ဤအချျက််သည််နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့်နို
်� ု�င််ငံသားး
ံ �များ��းအကြား�း�
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုလျော့�့��နည်းး�နေ�သည့််�

ပဋိိပက္ခခအလွွန််နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််

အရေး�း�ပါါ ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�
တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သက််သေ�ပြ�နိုုင််
� သည့််� သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� တိုးး��တက််မှုုရလဒ််သည်် အစိုးး��ရနှှင့််�
အထက််တန်းး�လွှာာ� အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တို့့��သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် အစဉ််တစိုု�က််ဆော�ာင််ရွွက််
မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပြ�ည််သူူအားး�သံံသယကင်းး�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အရေး�း�
ပါါပါါသည််။

အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအပြ�င်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု�ပိုု�မိုု�ကာာကွွယ််
မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန်် တရား�းဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းအားး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��း
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ရေး�းကိုု� ပိုု၍
� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုင််ပါ
�ု ါသည််။ ဤပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအဆင့််�
တွွင််ဖြ�စ််ပွား��းပါါက အလေး�း�နက််အခိုု�င််မာာဆုံးး��ဖြ�စ််မည််ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း�အစီီအမံံများ��းနှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းက လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�း
နိုု�င််သလိုု� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည််လည်းး� ယင်းး�အစီီအမံံများ��းအပေါ်�်� သက််
ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�
တရား�းစီီရင််ရေး�းအတွွင်းး�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့််သွွင်းး
�
�ခြ�င်းး�သည်် အတိိတ််ဖြ�စ််ရပ််များ��းအားး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက ချျမှှတ််သည့််�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့်�် ယင်းး�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း မည််သို့့��မည််ပုံံ�ချျမှှတ််ရ
မည််ဆိုု�သည့််� ကန့််သ
� တ််ချျက််များ��းကိုု� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််စေ�ရန််အတွွက််အရေး�း�ပါါသော�ာကြော��ာင့််�’
ဖြ�စ််သည်် (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၃)။ ဥပမာာ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��သည််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အစီီအမံံများ��း ထော�ာက််ခံံအတည််ပြု�ုရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖျျက််သိိမ်းး�
ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အစဉ််တစိုု�က််အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�
များ��း၊ ဗဟုုဝါါဒနှှင့််� တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုတို့့�ဖော်�်ဆော�
�
ာင််ရေး�းကတိိကဝတ််အသစ််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််
ပြု�ုရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဤသည််မှာာ� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းမှှ ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�နိုု�င််သည့််� အတိိတ််မှှအပြ�စ််များ��းအားး�နား�းလည််ခြ�င်းး�
ကိုု�တုုန့််ပြ�န််
� သည့််�အပေါ်�်�မူူတည််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအတွွက််ရည််မှှန်းး�ချျက််တစ််ခုု ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ‘လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းသည်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််အာ
� ာဏာာကန့််သ
� တ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််
ပေး�းသလိုု� ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််၊ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််
ပြီး�း�နော�ာက်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းအတွွက်် အသစ််ဖြ�စ််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််တည််ထော�ာင််ထားး�
သော�ာ ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�်ပတ််သတ််၍ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�
၏အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််’ (Bell ၂၀၁၇ : ၉၈)။
အချို့့���ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည််လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းအပေါ်�်� အစဉ််
တစ််စိုု�က််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စာာသားး�များ��းတွွင််ထည့််သွွင်းး
�
�ကြ�သည််။ ဥပမာာ
ကွွန််ဂိုု�နိုု�င််ငံ၏
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�တွွင်် - ‘ကလေး�း�သူူငယ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အမျိုး�း��
သမီးး�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းဆိုု�င််ရာာကုုလသမဂ္ဂဂ၏သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းအားး� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�မှှလိုု�က််နာာမှုုနှှင့််� အတူူ
တွဲဲ�ရှိိ�မှုုတို့့�အားး� တစ််ဖန််အခိုု�င််အမာာဆိုု�ခြ�င်းး�’ ဟုုဆိုု�ထားး�ပါါသည်် (ကွွန််ဂိုု�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၅/၂၀၁၁)။
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဝတ္တတရား�းများ��းအားး� ပြ�ည််တွွင်းး�တွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် အခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေများ��းသည်် သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းအတွွက်် သိိသာာမြ�င််သာာစွာာ� အထူးး�အဆင့််�တစ််ရပ်် ဖန််တီးး�ကြ�
သည််။ ထိုုကဲ့့�သို
�
ဖြ�ု �စ််ရပ််မျိုး�း��အားး� ကိုုလံ
� ဘီ
ံ ယာ
ီ ာ၏ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၉၃ တွွင််တွေ့�့�နိုုင််
� သည်် (ကိုုလံ
� ဘီ
ံ ယာ
ီ ာသမ္မမတ
နိုု�င််ငံံ ၁၉၉၁/၂၀၁၅)။

နော�ာက််ထပ််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� အာာဂျျင််တီးး�နား�း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�စ််

သည််။ ၎င်းး�၏ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၇၅(၂၂)တွွင်် ‘သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့်�် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းသည်် ဥပဒေ�ေ
များ��းထက််ပိုု�၍ အဆင့််�မြ�င့််ပါ
� ါသည််၊ ထိုု�နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�ပါါက
အော�ာက််ပါါ (နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းစာာရင်းး�) ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� အဆင့််တူ
� ညီ
ူ ပါ
ီ ါသည််၊
(သို့့�သော်�်
�
)� ၎င်းး�တို့့�သ
� ည်် ဤဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ပထမအပိုုင်းး
� �ရှိိ� မည််သည့််ဥ
� ပဒေ�ေပုုဒ််မကိုုမျှ
� ှမပယ််
ဖျျက််ပါါ၊ ၎င်းး�တို့့��အားး� ထိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းနှှင့်�် အာာမခံံမှုု
များ��းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုကြော��ာင်းး� နား�းလည််ရမည််’ (အာာဂျျင််တီးး�နား�း ၁၈၅၃/၁၉၉၄)။ အာာဂျျင််
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တီးး�နား�းရှိိ�တရား�းရုံးး��များ��းသည်် ယခင််မှှလွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပယ််ဖျျက််ရန်် ဤအချျက််
အပေါ်�်�တွွင်် မှီီ�ခိုု�ကြ�သည်် (Mendez ၂၀၁၂ : ၁၂၇၇)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုသည်် အကူးး�
အ ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ စိိတ််ငြိ�ိမ််နေ�လျှှင််တော�ာင်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း� တာာဝန််
ဝတ္တတရား�းများ��းပါါဝင််အော�ာင််ပြု�ုလုုပ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသည်် ပြ�စ််ဒဏ််မှှ
လွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�ပတ််
်
သတ််သည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုအပေါ်�်�အလေး�း�ပေး�းနိုု�င််၍ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မ
ဖြ�စ််ပွား��းရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််အားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။

အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖယ််ရှား��းရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး� (lustration) ဆိုု�သည််မှာာ�
ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််သည့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက်် တာာဝန််ရှိသော����ာပြ�ည််သူ့့�အရာာထမ်းး�များ��း
အားး� ရုံးး��ဌာာနမှှဖယ််ရှား��းရန်် လက််ရှိိ�ဝန််ထမ်းး�များ��း၏ အမူူအကျျင့််�နှှင့််� နော�ာက််ကြော��ာင်းး�ရာာဇဝင််များ��းအားး�
စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င်် ဝန််ထမ်းး�ခန့််�ထားး�ရေး�း စံံနှုုန်းး�အသစ််များ��းထည့််သွွင်းး
�
�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
၎င်းး�တို့့��သည်် ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််သော�ာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက်် တာာဝန််ရှိကြော�����ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�
ပါါက လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့�� တစ််ခုုလုံးး��များ��းအားး� ဆိုုင်းး
� �ငံံခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�လည်းး
�
�ပါါဝင််ပါါသည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တရား�းမျှှတရေး�း�၏

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ််

နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�၌ဖြော��ာင့််မှ
� ှတ််

မှှန််ကန််မှုုနှှင့်�် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုုအားး� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန်် အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု�
အသုံးး��ချျကြ�သည််၊ ‘အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းထဲဲအနက်် အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�သည်် မယုံံ�ကြ�ည််ထိုု�က််သော�ာသူူများ��းအားး� ဖယ််ရှား��းသော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�သည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�
ဆိုု�င််ရာာယုံံ�ကြ�ည််မှုုအပေါ်�်�တွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာသက််ရော�ာက််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� ယူူဆနိုု�င််သည််’ (Waldorf
၂၀၁၇ : ၅၉)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ‘ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ယုံံ�ကြ�ည််မှုု’ ကိုု�ရရှိစေ���ေရန်် အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သာာမက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်ဆက််စပ််
�်
သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်တ
� ည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� ရည််ရွွယ််ချျက််တို့့��အကြား�း� ကျျယ််ပြ�န့််�
သော�ာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုကိုု� မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််သော�ာ အရေး�း�ပါါ
သည့််� နယ််ပယ််တစ််ခုုလည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုသည်် မည််သူူသည်် ပြ�ည််သူ့့�
ရုံးး��ဌာာနတွွင်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ််တာာဝန််ထမ်းး�နိုု�င််သည််ဆိုု�
သည့််အ
� ချျက််နှှင့်ပတ််
်�
သတ််၍ ကန့််သ
� တ််ချျက််များ��းထည့််သွွင်းး
�
�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အသေး�း�စိိတ်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�း
ခြ�င်းး�အားး� ဥပဒေ�ေတွွင််အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�လျှှင််တော�ာင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းအတွွက််

ကန့််�သတ််မှုုနယ််ပယ််များ��းကိုု�

မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု�သတ််မှှတ််၍

ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း

ကိုု�ယ််တိုု�င််သည််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ/တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််များ��းရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုခံံ
ရပါါသည််။ ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�သည်် ‘မျှှတသော�ာ�တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းစနစ််၊ ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုမရှိရေး��
ု �း�အခြေ�ေ�ခံံမူတို့့
ူ နှ
� င့်
ှ ်� ကိုုက််
� ညီီရမည််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််’� ဤအချျက််သည််အရေး�း�ပါါပါါသည််
(ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၉)၊ ထို့့��ပြ�င်် ဝန်းး�ထမ်းး�များ��းအားး�ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�သည်် ရည််ရွွယ််ထားး�သော�ာအကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုများ��းရှိစေ���ေရန်် မျှှတမှုုရှိိ�သည််ဟူူသည့််�အမြ�င််အားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည်် - ‘ဝန််ထမ်းး�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဥပဒေ�ေသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာစံံနှုန်းး
ု �များ��းနှှင့််� ကိုုက််
� ညီီသင့််�
သော�ာကြော��ာင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအတိိအကျျဖြ�စ််မှုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််၊ မရေ�ေရာာမသေ�ေချာ�ာမှုုနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
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ကြား�း�ဝင််စွွက််ဖက််မှုုကိုု�ရှော�ာ�င််ကျျဉ််ရန်် ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�တိိကျျဖို့့�� လိုု�အပ််ပါါသည််’ (OHCHR ၂၀၀၆ :
၁၀)။ ဥပမာာ ချျက််သမ္မမတနိုု�င််ငံံတွွင်် သန့််စင််ရေး�း
�
ဥပဒေ�ေအားး�အသုံးး��ချျမှုုနှှင့်�်ပတ််တတ််၍ ပါါလီီမန််အမတ််
၉၉ ယော�ာက််မှှ ဝေ�ဖန််ထော�ာက််ပြ�ပြီး�း�နော�ာက်် ၁၉၉၂ တွွင်် ဖယ််ရှား��းရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေ (Lustration
Law) ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�မရှိိ�အပေါ်�်�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တရား�းရုံးး��ကိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�တရား�းရုံးး��သည်် ဖယ််ရှား��းရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေအားး� ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� ထော�ာက််ခံံသည့််�အလျော��ာ�က်် ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�နှှင့်�် ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝင််ကြီး�း�တို့့��မှှ ‘နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း’ ကိုုအခြေ
� �ေ�ခံံ၍ လူူပုုဂ္ဂို��ု လ််များ��းအားး� အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုမှှ ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််ပေး�းနို
�
င််
�ု သည့််�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�တရား�းရုံးး��ကဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�သည်် (Priban ၂၀၀၇ : ၃၁၄)။ ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည််
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့်�် မျှှတသော�ာ�တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််သည််ဟုု တရား�းရုံးး��
မှှဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ အသေး�း�စိိတ်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�သည်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတမှုု
အမျိုး�း��အစား�းတစ််ခုုဟုု တစ််ခါါတစ််ရံံမှှတ််ယူူကြ�ကြော��ာင်းး� သိိထားး�သင့််�ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�သည်် တရား�းမျှှတမှုုစနစ််တစ််ခုု၏ ကဏ္ဍများ��းအပေါ်�်�မည််သို့့��ဖြ�န့််ကျျက််ကြော
�
��ာင်းး� (အဖွဲ့့��
အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာမှှ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ထိုု�မှှပြ�စ််မှုုတရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�များ��း) ဥပမာာပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ကျျယ််
ပြ�န််သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအင်္ဂါါ��စဉ််တွွင်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် မည််သို့့��လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ရှိိ�
ရန််လိုု�ကြော��ာင်းး� ပြ�သခြ�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ အသေး�း�စိိတ််စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
၏ မျှှတသော�ာ�တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််နှှင့်�် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုမရှိရေး���း� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းဖြ�င့််ကို
� ု�က််ညီီပါါက ၎င်းး�
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အင်္ဂါါ��စဉ််၏တရား�းဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ရာာလည်းး�ရော�ာက််ပါါသည််။ ဥပမာာ
ကင််ညာာတွွင်် အာာဏာာရှှင််အကြွ�င်းး�အကျျန််များ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််အသုံးး��ချျမှုုကိုု�မညစ််
ညမ်းး�စေ�ရန််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််ထိိန်းး
�
�ရန်် တရား�းသူူကြီး�း�အသစ််များ��း

လိုု�အပ််သည််ကိုု� လက််ခံံခဲ့့�ကြ�သည််။ လွွတ််လပ််သော�ာအသေး�း�စိိတ်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအဖွဲ့့��မှှ တရား�း
သူူကြီး�း� ၅၃ ယော�ာက််နှှင့််အော�
�
ာက််ရုံးး��တရား�းသူူကြီး�း� ၂၉၈ အားး�စစ််ဆေး�းခဲ့့�ရာာ အယူူခံရုံးး�
ံ �တရား�းသူူကြီး�း� ၄၄
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၊ ဗဟိုု�တရား�းရုံးး��တရား�းသူူကြီး�း� ၄၄ ယော�ာက််ထဲဲမှှ ၇ ယော�ာက််နှှင့််� အော�ာက််ရုံးး��တရား�းသူူကြီး�း� ၁၄
ယော�ာက််သည်် တရား�းရေး�းရာာရုံးး��အတွွက််မသင့််�တော်�်ကြော
� ��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည်် (Cottrell Ghai ၂၀၁၂)။
ကော�ာက််ချျက််ချျရလျှှင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််
ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��ကြား�း�ရှိိ� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုသည်် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��း
ရေး�း အာာမခံံချျက််အားး�သေ�ချာ�ာစေ�သည့််� ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််သည့််�
နည်းး�များ��းစွာာ�ရှိိ�ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�်ယန္တတရား�းတို့့�၏ ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ််စေ�သည့််�အရာာများ��းအားး� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာလေ့�့လာာခြ�င်းး�အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ အရေး�း�ပါါသော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�
ဆိုု�င််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (တစ််ဦးးချျင်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ ကဏ္ဍအလိုု�က််ဖြ�စ််စေ�၊ နိုု�င််ငံဖွဲ့
ံ ့��စည်းး�ပုံံ�အဆင့််�၌ဖြ�စ််စေ�)
အားး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�င့််� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဤသို့့�ဖြ� �င့််� သီးး�ခြား��း
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအားး� အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�ပျိုး�း��ထော�ာင််
သည့််�နည်းး�လမ်းး�ကိုု�လည်းး� အနာာဂါါတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းအတွွက်် ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ ရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််များ��း (အမှှန််တရား�းဖြ�စ််စေ�၊ တရား�းမျှှတမှုုဖြ�စ််စေ�၊ လျော်�်��ကြေး��း
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းဖြ�စ််စေ�) အားး� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအတွွက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�်
တရား�းရေး�းနယ််ပယ််ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�သည်် ထိုု�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း၏သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�တိုးး��မြှ�ှင့်�နို
် ု�င််၍ ရေ�ရှှည််
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ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေအတွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး� မှုုမရှိိ�ပါါက နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ရေး�း ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတ
ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် အခန်းး� ၅ ရှိိ� ဂွါါ�တီီမာာလာာဖြ�စ််ရပ််မှာာ� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည့််�အတိုု�င်းး� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
လိုု�လားး�မှုုလျော့�့��နည်းး�သွားး��ခြ�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းခြ�ယ််လှှယ််ခြ�င်းး�တို့့��၏ ဒဏ််ကိုု�ခံရနို
ံ ု�င််ပါါသည််။
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မှှတ််စုုများ��း
၁။ အထူးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းစွာာ�ထံံမှှ ပူးး�တွဲဲ�စာာစော�ာင််တွွင်် (၂၀၁၉) ကုုလသမဂ္ဂဂသည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ကော်�်�မရှှင််အတွွက်် ခန့််�ထားး�ရေး�းလမ်းး�စဉ််များ��းအားး�
နိုု�င််ငံံရေး�းအရော�ာ�င််စိုးး��မှုုနှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ စိုးး��ရိိမ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ကွွန််ဂိုု�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ
တွွင်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ အုုပ််စုုများ��း၏အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး�လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�်
သံံသယရှိသော်����်�လည်းး� ကော်�်�မရှှင််တွွင််ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည့််�

နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အလွွယ််လမ်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�အားး�

ကုုလသမဂ္ဂဂမှှ စိုးး��ရိိမ််ကြော��ာင်းး� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သေး�းသည််( ICTJ ၂၀၁၄)။
၂။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတစ််လျော�ာ�က်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�အခြေ�ေ�
အနေ�ေတွွင််သာာမက လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပေး�း
� အပ််သော�ာဆက််စပ််သည့််� နယ််ပယ််တွွင််၌လည်းး�
တရား�းမျှှတသည့််�အမြ�င််များ��းသည်် အမှှန််တကယ်် သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််ပါါသည််။ ဥပမာာ တော�ာင််
အာာဖရိိကတွွင်် ANC သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့်စာ
�် ာလျှှင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��း
ပိုု�၍ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤအချျက််သည်် နည်းး�လမ်းး�နှှစ််သွွယ််ဖြ�င့််� အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ပထမနည်းး�လမ်းး�
မှာာ� - ထိုု�ဖြ�စ််ရပ််ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ဘက််လိုု�က််မှုု၊ တစ််ဘက််သက််ဦးးစား�းပေး�းမှုုကဲ့့�သို့့�သော�ာ
ဝေ�ဖန််ချျက််များ��းကိုု�ခံရနို
ံ ု�င််ပြီး�း� သမာာသမတ််ကျျမှုုအတွွက်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုလိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့်�်
ပတ််သတ််၍ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏တရား�းဝင််မှုုတစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�ပါါသည််။ ဒုုတိိယ - အမှှန််တရား�း
၏ ရင်းး�မြ�စ််များ��းသည််

ANC အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ အမြ�င််များ��းတွွင်် နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာကြော��ာင့််�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာအမှှန််တရား�းတန််ဖိုးး��ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�ပါါသည််။
၃။	ထိုု�မဏ္ဍိုု�င််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး�သို့့�� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�၏ မတူူညီီသော�ာမဏ္ဍိုု�င််များ��းအကြား�း� ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာထပ််တူူကျျမှုုကိုု� ဤ
နေ�ရာာတွွင်် သတိိပြု�ုသင့််ပါ
� ါသည််။ အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စာာသားး�များ��းသည်် အမှှန််
တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဟုုရှုုမြ�င််နိုု�င််သည်် (ထပ််ဆင့််ပွား��းဇာ
�
ာတ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုလျျက််)။ သို့့��မဟုုတ်် အာာဇာာနည််များ��းနှှင့်�အ
် ခြား��းအုုပ််စုုများ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းသည့််� ကဏ္ဍတစ််ခုုဟုုလည်းး� ရှုုမြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ မော်�်�ရိုု�ကိုု�၏ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့်�်
ပြ�န််လည််သင့််မြ�တ််ရေး�းကော်�်
�
မရှ
� င််
ှ သည်် အမှှန််တရား�းအားး� လျော်�်��ကြေး��းပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��အဖြ�စ်် ရည််ညွှှန်းး�
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နား�းလည််ရန်် အလေး�း�အနက််ထားး�သင့််�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင််နှှင့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတစ််လျော�ာ�က််တွွင်် အစဉ််လိုု�က််သတ််မှှတ််မှုု၊ ဦးးစား�းပေး�းမှုုတို့့� လိုု�အပ််ကော�ာင်းး�လိုု�အပ််
နိုု�င််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းအားး� မည််သို့့�ပူးး
� �ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သင့််သ
� ည််နှှင့််� ရှေ့�့�နော�ာက််အစီီအစဉ််ထားး�ရှိိ�မှုု သတ််မှှတ််
သင့််�သည််ဆိုု�သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�လျျက်် ဤအခန်းး�သည်် ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍
အမြ�င််များ��းဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််မှှ တစ််ရပ််အားး�
အသုံးး��ပြု�ု၍ အခြား��းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ကိုုခြ�ယ််လှ
�
ယ််
ှ သည်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် တားး�ဆီီသည််ဆိုုသ
� ည့််အ
� န္တတရာာယ််
လည်းး�ရှိသေး����းသည််။ ဥပမာာ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�တွွင်် နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း
ရုံးး��ကိုု� ဦးးဆော�ာင််သည့််�သမ္မမတဟော�ာ�င်းး� Chandrika Bandaranaike Kumaratunga သည်် ‘ခင််ဗျား��း
စစ််ရာာဇဝတ််မှုုစစ််ဆေး�းရေး�းခုံံ�ရုံးး��တွေ�ေကိုု� အခုုစမယ််ဆိုုရင််သေ�ချာ
�
�ာတယ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (အသစ််)
လုံးး��ဝမရှိစေ���ေရဘူးး�’ ဟုု ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��အားး� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
လိုု�လားး�မှုုအတွွက်် ပြို�ု�င််ဆိုု�င််စေ�လျျက်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််အားး� အခြား��းတစ််ရပ််ထက်် ပိုု�၍ဦးးစား�းပေး�း
နိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ်် အလျျင််လိုု�မှုုပေး�းနိုု�င််သည််။ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�ကဲ့့�သို့့� နီီပေါ�ါသည််လည်းး� ထိုု�အချျက််ကိုု�
ထော�ာက််ပြ�ခဲ့့�သည််။ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�တွွင်် ဆင််ဟာာလ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််လူူမျိုး�း��တူူနိုု�င််ငံအားး
ံ � လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�
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နေ�ထိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် ပြ�န််လည််ဖွဲ့့�� စည်းး�ရန််လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ပိုုမို
� ကျျယ််ပြ�န့်
�ု
်သ
� ည့််စီ
� မံ
ီ ကိိန်းး
ံ
�အားး�
အထိိအခိုုက််
� ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး� တွွန်းး�အားး�ပေး�းသော�ာကြော��ာင့််� ကိုု�
လံံဘိုု� လစ််ဗရယ််အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အားး� ဝေ�ဖန််ခဲ့့�ကြ�သည်် (Guruparan ၂၀၁၇)။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှစ််ခုု
လုံးး��၏ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််သည်် လက််ရှိမြေ���ေ�ပြ�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေ�အနေ�ေအားး�
အသေး�း�စိိတ်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာလေ့�့လာာခြ�င်းး�၊ အရေး�း�ပါါသူူ/အာာဏာာရှိိ�သူူအရေ�ေအတွွက််နှှင့််� အနေ�ေအထားး�
အားး�အသေး�း�စိိတ််မှှတ််သားး�ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� ပိုု�၍အလေး�း�အနက််ထားး�ဖော်�်�
ပြ�သည််။ ဥပမာာ Kemmerer(၂၀၀၈ : ၈)တွွင်် ‘သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့်�ယဉ််ကျေး�း
်
�မှုုရေး�းရာာအခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��းအားး� သေ�ချာ�ာစွာာ�ဆန်းး�စစ််မှုုသည်် အော�ာင််မြ�င််သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုအတွွက်် အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�သော�ာ အထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�းရန််ရည််ရွွယ််သည့််� ပြ�င််ပမှှ
ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းသူူများ��း၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ဖြ�စ််သည််’ ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််
သည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုနှှင့်နီးး
�် �ကပ််စွာာ�ကိုု�က််ညီီပါါက (အထက််တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�)
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းမှှ ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာရည််
ရွွယ််ချျက််အားး� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ရယူူနိုု�င််သည့််� အလားး�အလာာများ��းကိုု�တိုးး��မြှ�ှင့်�နို
် ု�င််မည််ဟုု

နယ််ပယ််နှှစ််ခုု

လုံးး��ရှိိ� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းမှှ ဆိုု�ထားး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသော��ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၏
နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာစီးး�ပွား��းရေး�း၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာအကြို�ု�လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့်�် လူူမှုုစီးး�ပွား��း အဖြ�စ််အမှှန််
များ��း (ပဋိိပက္ခခသမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းအပါါအဝင််) အားး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််လုံးး��မှှ သေ�ချာ�ာစွာာ�နား�းလည််

ထားး�ပါါက အော�ာင််မြ�င််မှုုအလားး�အလာာလည်းး� တိုးး��မြ�င့််�နိုု�င််သည််။ အခြေ�ေ�အနေ�ေ၏ အာာဏာာမျှခြေ��ေ�အားး�
နား�းလည််ထားး�ခြ�င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��ရှိိ� ‘အပေး�း�အယူူများ��း၏ အပြ�န််အလှှန််ပတ််
သတ််ဆက််စပ််မှုု’ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည််နိုု�င််ပါါသည်် (Bell ၂၀၁၇ : ၉၆)။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ အပြ�န််အလှှန််သက််
ရော�ာက််မှုုအားး� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာလေ့�့လာာသော�ာအခါါ ‘အခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် အရေး�း�ပါါသည််’ဆိုု�သည့််� အချျက််
၏ ကြီး�း�ကြီး�း�ငယ််ငယ်် ရှု့့�ထော�ာင့််�နှှစ််ရပ််လုံးး��အားး� စဉ်းး�စား�းရန််အရေး�း�ပါါပါါသည််။
ဤအချျက််ကိုု�

ဥပမာာပုံံ�ပြ�ရန််

ဤစာာတမ်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််�

ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းအားး�

ရွေး�း�ချျယ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ��းဖြ�စ််သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ပဋိိပက္ခခနှှင့်�အ
် ကြ�မ်းး�ဖက််မှုု၏အမည််၊ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အခင်းး�အကျျင်းး�၊ မည််သူူက
မည််မျှှအာာဏာာရှိိ�သည့််�ဆိုု�သည့််အနေ
� �ေအထားး�၊ အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�ခံံစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်လူ
�် ူမှု့့� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရေး�းရာာ
ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့်စပ််လျျ
�်
ဉ်းး�၍ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် မည််သို့့�အ
� ပြ�န််အလှှန််ပတ််သတ််သည်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် မတူူညီသော�
ီ
ာအခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��းတွွင်် မပတ််သတ််ပါါဆိုု�သည််အားး�

ထိုု�ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းမှာာ� ဖော်�်�ပြ�ပါါသည်် (Duthie

၂၀၁၇)။ အခြေ�ေ�အနေ�ေ၏အရေး�း�ပါါပုံံ�အတွွက််ဤသတိပေး��း�ချျက််နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းသည်် အခြေ�ေ�
အနေ�ေနှှင့််� မည််မျှှနက််ရှိုုင်းး�စွာာ�ပတ််သတ််နေ�ကြော��ာင်းး� သတိပေး��း�ချျက််သည်် ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းမှှ
‘နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုတည်းး�ဖြ�င့််� အရာာအားး�လုံးး��ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််ဆို့့��သည့််� ပုံံ�သေ�နည်းး�’ နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
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ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ‘နိုု�င််ငံံခြား��းပုံံ�စံများ
ံ ��း
တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၀ : ၅)ကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််နိုု�င််ရန််ကူူညီီပါါသည််။

၁။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််�
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််၍ အရှိိ�န််အဟုုန််လည်းး�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပေး�းပါါသည််။
၂။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အဆင့််မြ�
� င့််�တရား�း
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််မှုု (တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� လိုု�က််နာာစေ�ခြ�င်းး�) ရှိိ�လာာစေ�နိုု�င််
ပါါသည်် - ဤကဲ့့�သိုု�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�တွွင်် ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ��း (ခိုု�င််မာာသော�ာကာာကွွယ််မှုုများ��း) ရှိိ�သလိုု�
ဆိုးး��ကျိုးး���များ��း (ပြ�န််လည််သင့််မြ�တ််ရေး�းအပေါ်
�
�်� အလေး�း�ထားး�မှုုအားး�လျော့�့��ခြ�င်းး�၊ တရား�းဝင်် တရား�း
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� ပိုု�လွွန််စွာာ�အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး� ) ရှိိ�သည််။
၃။ အထူးး�သဖြ�င့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အားး�အတည််ဖြ�စ််စေ�ရန်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန်် လိုု�အပ််
သော�ာနေ�ရာာများ��း၌ အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �၏ မပြ�ည့််စုံံ�
� သည့််သဘော
� �ာ� တူူညီချျက််များ
ီ
��း
သည်် အဖျျက််အမှော�ာ��က််များ��း ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။

၁၉၆၀ ခုုနှှစ််များ��းမှှစတင််၍ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် လူူမှုုရေး�းနှှင့်�စီးး
် �ပွား��းရေး�းတင်းး�မာာမှုုများ��း၊
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့်�်ပတ််သတ််၍ အစိုးး��ရနှှင့်�် အမျိုး�း��စုံံ�ပျော�ာ�က််ကျားး��
တပ််ဖွဲ့့�� များ��းအကြား�း� လက််နက််ကိုုင််ပ
� ဋိိပက္ခခ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည််။ ထိုုပ
� ဋိိပက္ခခကြော��ာင့််� လူူသေ�ဆုံးး��မှုုပေါ�ါင်းး�
၂၆၂,၀၀၀၊ လူူပျော�ာ�က််ဆုံးး��မှုု ၈၀,၅၁၄ (ထိုု�အထဲဲမှှ ၇၀,၅၈၇ သည်် ပျော�ာ�က််ဆုံးး��နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််)၊ ပြ�န််
ပေး�းဆွဲဲ�မှုုပေါ�ါင်းး� ၃၇,၀၉၄ မှုု၊ လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအကြ�မ်းး�ဖက််ခံံရသူူပေါ�ါင်းး� ၁၅,၆၈၇ နှှင့််� ပဋိိပက္ခခစစ််
အတွွင်းး� ဆွဲဲသွွင်းး
�
�ခံံရသည့််� အရွွယ််မရော�ာ�က််သေး�းသူူပေါ�ါင်းး� ၁၇,၈၀၄ ရှိိ�ခဲ့့�သည်် (သမိုုင်းး
� �မှှတ််တမ်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ
နိုု�င််ငံံတော်�်�စင််တာာ ၂၀၁၈)။ လက််ယာာယိိမ်းး�လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��အပါါအဝင်် ပျော�ာ�က််ကျားး��တပ််ဖွဲ့့��ဝင််
များ��းနှှင့်နို
�် ု�င််ငံတ
ံ ပ််ဖွဲ့့��တို့့��အပြ�င်် အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းရှိိ�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� အခြား��းတရား�းမဝင််လက််နက််ကိုု�င််
အုုပ််စုုများ��းမှှ ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရနှှင့်�် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�
မှုုများ��းသည်် ၁၉၈၂ ခုုနှှစ််တွွင််စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� အော�ာင််မြ�င််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာ မျိုး�း��စုံံ�ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ M-19 အဖွဲ့့��၊
လက််ဝဲဲပျော�ာ�က််ကျားး��တပ််ဖွဲ့့�� ဝင််များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည်် ၁၉၉၀ တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�
တူူညီီမှုုရရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတွွင်် M-19 အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအတွွက်် အလုံးး��စုံံ�လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�
ပါါဝင််ပါါသည််။ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအားး� လက််မှှတ််ထိုးး��ခြ�င်းး�အပြ�င်် ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ်် တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�အားး�ပေး�းအားး�မြှော��ာ�က််ပြု�ုခဲ့့�သည််ဟုု အများ��းက
လက််ခံံသည့််� အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�လည်းး� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�တွွင််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ကြို�ု�တင််မှှန်းး�ဆရန််၊ အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန်် သီးး�ခြား��း
ဘာာသာာစကားး�လည်းး� ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််�အတူူ ၂၀၀၅ ခုုနှှစ််တွွင်် တရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
ရေး�းဥပဒေ�ေ (CJA ၂၀၁၆ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)၊ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် နစ််နာာသူူများ��းဥပဒေ�ေ (လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�စော�ာင့််�
ကြ�ည့််ရေး�း
� အဖွဲ့့�� ၂၀၁၁ ကိုု�ကြ�ည့်�ရှု
် ုပါါ) အပါါအဝင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေများ��း
စွာာ�ကိုုကွွန််ဂရက််မှ
�
အ
ှ တည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာအကာာအကွွယ််နှှင့််� တရား�းဥပဒေ�ေ
ဖွံံ�ဖြိုး�း��ရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�အစီီအစဉ််ကိုု� ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�တွွင််
အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� တရား�းဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအရ အစဉ််တစိုု�က််စိိန််ခေါ်�်မှုုခံခဲ့့�ရသော်
ံ ��်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��သည်် ထိုု�ဥပဒေ�ေ
များ��းကိုု� ခုုခံံကာာကွွယ််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့်�် အခွွင့််�အာာဏာာတို့့��ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် အပြီး�း�သတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု
အတွွက်် တရား�းဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင်် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းအပ််ခဲ့့�သော�ာ၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� အရှိိ�န််အဟုုန််
အသစ််ပေး�းအပ််ခဲ့့�သော�ာ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၆၆ အပါါအဝင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ထည့််�
သွွင်းး�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာတော်�်�လှှန််ရေး�း
တပ််ဖွဲ့့��များ��း (FARC) နှှင့််� အစိုးး��ရတို့့��သည်် လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခကိုု� အဆုံးး��သတ််သည့််� အပြီး�း�သတ််
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�၏ ၂၀၀၂-၂၀၁၀ သမ္မမတသက််တမ်းး�ကာာလ
အတွွင်းး�ရှိိ� FARC နှှင့်ပတ််
်�
သတ််၍ခက််ထန််သော�ာအသွွင််ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ယခင်် သမ္မမတဟော�ာ�င်းး� Alvaro Uribe
က ထိုု�အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအားး� ဆန့််ကျျင််ခဲ့့�
�
သည််။
အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� တိုု�က််
ရိုု�က််မတော��ာင်းး�ဆိုု�ဘဲဲ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�သာ
် ာ အဓိိကပတ််သတ််သော်�်�လည်းး�
အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ကို
ု အကော
�ု ��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�သိိရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက််မူူဘော�ာင်် အစီီအစဉ််သည််
‘လိုု�အပ််သော�ာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် တရား�းဥပဒေ�ေရေး�းရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း’အတွွက််
စီီစဉ််သင့််�သည််ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

(ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာသမ္မမတနိုု�င််ငံ၏
ံ
သမ္မမတ ၂၀၁၆ : ၃၃)။ ၂၀၁၆

အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းသူူ ၃၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှှ ကန့််�ကွွက််မဲဲ ၅၀.၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် ထော�ာက််ခံံမဲဲ
၄၉.၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည််

ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပါါ

(BBC ၂၀၁၆)။ နော�ာင်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််သမ္မမတရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််အနိုု�င််ရမည့်�် အထက််လွှှတ််တော်�်အ
� မတ််
Ivan Duque အပါါအဝင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဗဟိုု�ပါါတီီရှိိ� Alvaro Uribe နှှင့််� ၎င်းး�၏ လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��းမှှ
‘ကန့််ကွွက််
�
’ မဲဲအားး� ကော�ာင်းး�စွာာ�စည်းး�ရုံးး��ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်� ၂၀၁၆ နိုု�ဝင််ဘာာ ၁၂ တွွင်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�နှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ အဓိိကအတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��း
နှှင့််� လျျင််လျျင််မြ�န််မြ�န််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ FARC နှှင့််� ပြ�န််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�များ��းပြီး�း�နော�ာက််
အစိုးး��ရသည်် လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�အားး�ကွွင်းး�ဝိုု�က််သည့််� အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ပြ�င််ဆင််ချျက််အသစ််
အားး� အတည််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ကွွန််ဂရက််ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ရရှိိ�ရန််ချျက််ချျက််ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည်် (International Crisis
Group 2017)။ ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�အားး� ၂၀၁၆ ဇွွန််လမှှ ‘ယာာယီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပြ�င််ဆင််ချျက််များ��း’မှှ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�ယာာယီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းသည်် အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ နှ
ု င့်
ှ ဆက််စပ််
်�
သည့််ဥ
� ပဒေ�ေများ��း၏ ကွွန််ဂရက််ထော�ာက််
ခံံချျက််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မြ�န််ဆန််စေ�ခဲ့့�ပါါသည််။
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‘သဘော�ာ�တူူညီီမှုု၏အချျက််များ��းကိုု�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဖို့့�

ဥပဒေ�ေကဲ့့�သို့့�� အာာဏာာရှိသော����ာ အမိိန့််များ
� ��းထုုတ််ပြ�န််ရန််’ နှှင့််� ဂျီီ�နီီဗာာသဘော�ာ�တူူညီီမှုု၏ ဘုံံ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
၃ အတွွက်် “အထူးး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုု” အားး� အများ��းပြ�ည််သူူမှှ တိုု�က််ရိုု�က််မဲဲပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�အတည််ပြု�ု၍
အကော��ာင််အထည််ပြီး�း�နော�ာက်် ‘FARC နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုယူူရန််’ သမ္မမတအားး� အာာဏာာ
အလုံးး��စုံံ�အပ််နှှင်းး�ပါါသည််။ ထို့့�ပြ�င််
�
ထိုုပြ�င််ဆင််ချျက််များ
�
��းသည်် ထိုုသဘော
� �ာ�တူူညီမှု
ီ အားး
ု � “ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း” သို့့��မဟုုတ်် ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအင်္ဂါါ��စဉ််အတွွင်းး�သို့့�� အလိုု�
အလျော��ာ�က််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး�လည်းး� ဆိုု�ပါါသည်် (Landau 2016)။ အထူးး�သဖြ�င့််� အပြီး�း�သတ််
သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ သ
ု ည်် ‘ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း’၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုုင်းး
� �ဖြ�စ််သည််ဆိုုသ
� ည့််�
အဆိုု�ပြု�ုချျက််နှှင့်ပတ််
်�
သက််၍

ထိုု�ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��း၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�ကို
် ု�က််ညီီမှုုသည််

ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��၏ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ခံံရနိုင််
�ု သည််။ ‘၁၉၉၁ ကိုုလံ
� ဘီ
ံ ယာ
ီ ာဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဥပဒေ�ေနှှင့်�် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာလူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�း
ဥပဒေ�ေကဲ့့�သို့့��သော�ာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေ၏ အဓိိကအပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး�’ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��၏ တရား�းရေး�းစနစ််သည်် ယူူဆပါါသည်် (Landau ၂၀၁၆)။ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစံံနှုုန်းး�
များ��းကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းနှှင့်�် တရား�းဥပဒေ�ေများ��းတွွင််အသုံးး��ချျရန်် ဤတရား�းရေး�းစနစ််ကိုု�
ယခင််ကအသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ဖူးး�သည််။ ထိုု�သို့့�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏သက််ရော�ာက််မှုုသည််
၎င်းး�၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�ကျော်�်�လွ
� ွန််စေ�ပါါသည််၊ သို့့��သော်�်� အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် ယခင််
က ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း’တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းကဲ့့�သို့့�� တူူညီီသော�ာအဆင့််ရှိိ�
� သည််ဟုု မည််သို့့��စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး�မှာာ�
မရှှင်းး�လင်းး�ပေ� (Landau၂၀၁၆)။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းသည်် အထူးး�သဖြ�င့််�အခွွင့််�အာာဏာာအပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ခံံရ
သည့််� တရား�းရုံးး��တစ််ရုံးး��နှှင့်အ
်� တူူ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�အစီီအစဉ််အားး� မည််သို့့�အ
� ကာာ
အကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး�

ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ၏ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုမှှ သက််သေ�ခံံနေ�ပါါသည််။ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ

တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအတွွက််ကတိိသစ္စာာ�ပြု�ုမှုုအားး� ‘လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ’
ဆိုု�သည့််�စာာပိုု�ဒ််ဖြ�င့််� ၁၉၉၁ခုုနှှစ််တွွင်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ပြ�တ််သားး�စွာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ (‘လူူအခွွင့််အ
� ရးးဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ’ ဟုုခေါ်�်ဆိုုခြ�င်းး
� �မှာာ� ကိုုလံ
� ဘီ
ံ ယာ
ီ ာတွွင်် လူ့့�အခွွင့့်�
အရေး�း�ကာာကွွယ််မှုုအတွွက်် ၎င်းး�၏အရေး�း�ပါါသော�ာ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််) (International
IDEA ၂၀၁၆)။ ၁၉၉၁ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ကဏ္ဍ ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်ပါ
� ါ
သည့််�အပြ�င်် ကာာကွွယ််မှုုကိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ထိုု�လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာကြ�ရန််လည်းး�
ကြိုး�း��ပမ်းး�ပါါသည််။ ကာာကွွယ််မှုုဆိုု�သည််မှာာ� အမိိန့််ဟန််ပါ
�
ါသည့််�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� ရုံးး��ဌာာနသို့့��လွွယ််
ကူူစွာာ�တင််ပြ�နိုု�င််သည််၊ ထို့့��ပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�ချိုး�း��
ဖော�ာက််ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ပါါက ထိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််ကိုု� လွွယ််ကူူစွာာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�
နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအခွွင့််အရေး
� �း�များ��းအားး� သေ�ချာ�ာစွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�အခန်းး�၏အပိုု�င်းး�တစ််
ခုုတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ‘ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသည်် အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့်တာ
�် ာဝန််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး�
မဖြ�စ််မနေ�ေလိုု�က််နာာရမည််’ ဟုုဆိုု�ခဲ့့�သည််( ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၁/၂၀၁၅ : ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၂၂)။
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ဤဥပဒေ�ေပုုဒ််မသည်် (ဥပဒေ�ေအရလိုု�က််နာာစေ�မည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာခြ�င်းး�)
ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၉၃၊ (“ဤပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းနှှင့်�် တာာဝန််ဝတ္တတရား�း
များ��းကိုု� ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာမှှအတည််ပြု�ုထားး�သည့််� လူူအခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာသဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း
နှှင့်ကို
်� ု�က််ညီီစွာာ� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရမည််”) ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
မှုုမရှိရေး���း�တို့့��နှှင့်�ပတ််
်
သတ််သည့််� ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၃ တို့့��နှှင့််�တွဲဲ�လျျက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းဥပဒေ�ေများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းမှှ အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့််� တရား�းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံပင််ဖြ�စ််သည််။
ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၉၃ သည်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့်�် နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��း
ရေး�းအတွွက်် သဘာာတူူညီီမှုုကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး� ကိုု�ယ််
စား�းပြု�ုသည့််�အတွွက််အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ၁၉၉၁ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏အခြား��းပုုဒ််မများ��းသည််လည်းး�
နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအတွွက်် အာာမခံံရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည််၊ ဥပမာာ
ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၆၇ သည်် ‘လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတို့့�နှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ ကိုု�လံံ
ဘီီယာာနိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းကိုု�သင််ကြား�း�ပေး�းရန််’ အသိိပညာာများ��းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါသည််၊ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၉၅(၆)
သည်် ‘ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းရရှိိ�ရန််နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�’ သည််
နိုု�င််ငံသားး
ံ �တို့့��၏တာာဝန််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််၊ ထို့့��ပြ�င်် ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၂၁၈ သည််လည်းး� ‘ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာနိုု�င််ငံံ
တွွင််နေ�ထိုု�င််သူူများ��း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�အတူူတကွနေ��ေထိုု�င််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အာာမခံံပေး�းရန််’ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တွွင််
အဓိိကတာာဝန််ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�ထားး�ပါါသည််။
၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�မှှတစ််ဆင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲ
သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအတွွက်် အပတ််တကုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရန််

ကွွန််ဂရက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အတိိအကျျအားး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၆၆ တွွင်် ဤသို့့�� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း … ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိကရည််ရွွယ််ချျက််သည််
ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာနိုု�င််ငံသားး
ံ �အားး�လုံးး��အတွွက်် ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအာာမခံံချျက််များ��း အပါါ
အဝင်် ပြ�ည််တွွင်းး�လက််နက််ကိုုင််
� ပဋိိပက္ခခအဆုံးး��သတ််မှုုအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုရေး�း၊ တည််ငြိ�ိမ််၍ရှှည််
ကြာ�ာသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအားး� ရရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းသည်် နစ််နာာသူူ
များ��း၏ အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�၊ တရား�းမျှှတမှုုအခွွင့််�အရေး�း�နှှင့်�် လျော်�်��ကြေး��းရပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�အားး� ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ
အမြ�င့််ဆုံးး�
� �အဆင့််�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရမည်် (ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၁/၂၀၁၅ : အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၆၆)။

အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း� ကော်�်�မရှှင််တစ််ခုုတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�အပြ�င်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၆၆ သည်် - ပြ�စ််မှုုများ��းစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် အပြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် တရား�းစီီရင််ရေး�း
သို့့��မဟုုတ်် တရား�းဥပဒေ�ေပြ�င််ပယန္တတရား�းများ��းကိုု� အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းအပ််သည််၊ ပဋိိပက္ခခအချိိ�န််ကာာလရှိိ�
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် အကျုံးး���ဝင််သော�ာလက််ခံံနိုု�င််သည့််� ချွွင်းး�
ချျက််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််သည််၊ အခြား��းအရာာများ��းအပြ�င်် စစ််မက််ရေး�းရာာများ��းရပ််တန့််ခြ�င်းး
� �အတွွက််အခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��းတည််ဆော�ာက််မည််ဟုုလည်းး� အာာမခံံပေး�းပါါသည််။နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ‘အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�
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ခဲ့့�သော�ာ အထူးး�ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းအားး� အသုံးး��ချျမှုုသည်် လက််
နက််များ��းအားး�စွွန့််လွှ
� ှတ််ခြ�င်းး�၊ တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�နှှင့်�် နစ််နာာသူူများ��း
အတွွက််လျော်�်��ကြေး��းအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဓား�းစား�းခံံများ��းအားး�လွှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ တရား�းမဝင််
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ တရား�းမဝင််ဆွဲဲ�ယူူခန့််ထားး
�
�သော�ာ အရွွယ််မရော�ာ�က််သေး�းသူူများ��းအားး�
ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ကင်းး�ကွာာ�စေ�ခြ�င်းး�’ စသည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� လိုု�က််နာာရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
အဆိုု�ပြု�ု၍

ဥပဒေ�ေပဒ််မ ၆၆ သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုု၏ အချျက််အလက််များ��းကိုု� အကာာ

အကွွယ််ပေး�းပါါသည်် (ibid)။ ထိုု�ဥပဒေ�ေပုုဒ််မသည်် ပျော�ာ�က််ကျားး��တပ််ဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်� ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ
ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာဒဏ််ခတ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�နိုု�င််သည့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေပေး�းအပ််ထားး�သည််။ ထို့့��ပြ�င််

ဥပဒေ�ေ

ပုုဒ််မ ၆၆ သည်် ထိုု�တပ််ဖွဲ့့��များ��းမှှ စစ််မက််ရေး�းရာာများ��းကိုု�ရပ််ဆိုု�င်းး�ရန်် သဘော�ာ�တူူညီီပါါက အနာာဂါါတ််
တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါဝင််မှုုကိုု�လည်းး� အာာမခံံပါါသည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေ
ပုုဒ််များ��း ၁၂ နှှင့််� ၁၃ တွွင််ပါါဝင််သော�ာ အခြား��းကတိိကဝတ််များ��းကိုု� အားး�ဖြ�ည့်�ရာ
် ာရော�ာက််ပါါသည််။
ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�းသည့််� အစဉ််အလာာအားး� ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲစေ�သည့််�အတွွက်် ထိုု�ပြ�င််
ဆင််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�စ််တင််ဝေ�ဖန််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၁၃ (ဂ-၅၇၆၊ ဂ-၅၇၉) ခုုနှှစ််တွွင်် ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၆၆
အားး� ဆက််တိုု�က််ဝေ�ဖန််စိိန််ခေါ်�်ခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��မှှ ပဋိိပက္ခခအသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းသည်် တရား�းမျှှတမှုုအခြေ�ေ�ခံံနည်းး�လမ်းး�သက််သက််ထက်် ပိုု�လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�၊ ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းရယူူရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် အလျှော့��့��ပေး�းမှုုများ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုလျျက်် ထိုု�ပုုဒ််မ ၆၆ အားး� ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည်် (Cepeda Espinosa နှှင့်�် Landau၂၀၁၇)။
၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းသည်် FARC နှှင့််� အစိုးး��ရအကြား�း�
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာမူူဘော�ာင််တစ််ခုုပေး�းအပ််ခဲ့့�ပြီး�း� ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအားး� ပေါ်�်ပေါ်�်တင််တင််မတော��ာင်းး�ဆိုု�ပေ�မယ့်�လို
် ု�အပ််သည််
ဟုု ရည််ညွှှန်းး�ထားး�သည့််� သေ�ချာ�ာစွာာ�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာအပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုု (အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သကဲ့့�သို့့��) ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် အတည််မပြု�ု
နိုု�င််ခဲ့့�သော်�်လည်းး
�
� သမ္မမတ Santos အစိုးး��ရသည်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအင်္ဂါါ��စဉ််တွွင််အခြေ�ေ�ခိုုင််စေ�ရန််
�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အတည််
ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� (ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း အက််ဥပဒေ�ေများ��း ၁၊ ၂ နှှင့််� ၃ ; ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၇ က၊ ၂၀၁၇ ခ၊
၂၀၁၇ ဂ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ) လျော့�့��ပါးး�သွားး��သည့််နို
� ု�င််ငံံရေး�း အထော��ာက််အပံ့့�မှှ အစီီအစဉ််အားး� သီးး�ခြား��းထားး�ရှိိ�
ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီ
မှုုသည််

နော�ာင်် ၁၂ နှှစ််ကြာ�ာသည််အထိိ အစိုးး��ရအပေါ်�်�တွွင်် ချျည််နှော�ာ�င််ထားး�စေ�ရန်် ထိုု�ပြ�င််ဆင််ချျက််

များ��းကိုု�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခဲ့့�သည်် (ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၇ခ)။

(ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�သည်် ဥပဒေ�ေအရမလုုပ််မနေ�ေရမဟုုတ််သော်�်�လည်းး�

လက််ရှိိ�တာာဝန််

ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�သော�ာ သမ္မမတ Juan Manual Santos (၂၀၁၀-၂၀၁၈) မှှကျျင်းး�ပရန််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််)
ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အားး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရတရား�းဝင််မှုုပေး�းအပ််ရန်် အဓိိက
သော့�့�ချျက််ဟုု မျှော်�်��မှှန်းး�သော်�်�လည်းး� ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုသည်် အထူးး�သဖြ�င့််အာ
� ာဏာာရှိိ�
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သော�ာ အထက််တန်းး�အလွှာာ�ကိုု�ဖယ််ထုုတ််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုအားး� တရား�းဝင််ဖြ�စ််စေ�ရန််
ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�ဖိိတ််ခေါ်�်ရာာမှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� တင်းး�မာာမှုုများ��းကိုု� ဥပမာာပြ�ပါါသည််။ အပြ�ည့််�အစုံံ�ဝန််ခံံ
မည့််� သာာမာာန််တိုု�က််ခိုု�က််ရေး�းသမား�းများ��းအတွွက််စီီစဉ််ထားး�သည့််� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််� ကတိိကဝတ််
များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းဒဏ််ခတ််မှုုများ��း (ပြ�စ််မှုုအတွွက််ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းခြ�င်းး�အပြ�င််) နှှင့်နို
်� ု�င််ငံရေး�းလုုပ််ငန်းး
ံ
�
စဉ််များ��းတွွင််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�အတွွက်် အာာမခံံချျက််များ��းသည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း
တွွင််ပါါဝင််ရန်် FARC အတွွက်် အဓိိက အကြို�ု�ကတိိတဝတ််များ��းပင််ဖြ�စ််သည်် (International Crisis
Group ၂၀၁၇)။ သို့့��သော်�်� ထိုု�ကိိစ္စစရပ််များ��းသည််ပင််လျျင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဗဟိုု�ပါါတီီမှှ ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�
ကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ဆန့််ကျျင််မှု
�
ုအားး� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခဲ့့�ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�ဖြ�စ််သည််။
FARC ပျော�ာ�က််ကျားး��တပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး� နိုု�င််ငံရေး�းတွွင််ပါ
ံ
ါဝင််ခွွင့််�နှှင့််� ပြ�စ််ဒဏ််မှှကင်းး�လွွတ််ခွွင့််များ
� ��း ခွွင့််�
ပြု�ုခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လူူအများ��းစုုမှှ အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် အကြ�မ်းး�ဖက််သော�ာင်းး�ကျျန်းး�သူူများ��း
ဟုု မှှတ််ယူူထားး�ကြ�သည့််� ‘လူူသတ််မှုုကျူးး��လွွန််သော�ာ

သူူပုုန််များ��းကိုု� လွှှတ််ပေး�းလိုု�က််သည််’ (BBC

2016) ဟုု ခံံစား�းခဲ့့�ကြ�ရသည််။
ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�အတွွက်် ဥပဒေ�ေများ��းအားး�ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရာာတွွင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��မှှ ‘ထော�ာက််ခံံ’ မဲဲ တစ််မဲဲသည်် အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ အင်္ဂါါ��စဉ််၏တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� အလိုု�အလျော��ာ�က််ဖြ�စ််လာာမည််ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််မပေါ်�်�ကြော��ာင်းး�အခိုု�င််
အမာာပြော��ာဆိုု�သော်�်လည်းး
�
� ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မတိုု�င််ခင်် အစိုးး��ရသည်် အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုနှှင့်�်
ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး�သို့့��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး� ၎င်းး�တို့့��၏ခွွင့််ပြု�ုချျက််ကို
�
ု�
အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းစွာာ�ကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�၌ကျျရှုံးး��ပြီး�း�နော�ာက်် အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏အမြ�င််ကိုု�လစ််လျူူ�ရှုု၍ ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီမှုု
အားး� ဖွဲ့့��စည််ပုံံ�အခြေံ�ံ��ဥပဒေ�ေနှှင့်�ညီ
် ီသော�ာ အဆင့််�ပေး�းအပ််ရေး�းကိုု� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� (ဥပမာာ
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအရေး�း�အခင်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့�� ၂၀၁၇ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)၊ ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အားး� ပုံံ�စံံတစ််
မျိုး�း��ပြ�င််၍ ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်မှ
� ှတစ််ဆင့််�အတည််ပြု�ုရေး�းအားး�လည်းး�ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။
ယခုုအခါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��သည်် ခက််ခဲဲသည့််� ရွေး�း�ချျက််မှုုများ��းစွာာ�နှှင့်�် ကြုံ�ံ�
တွေ့�့�ရတော့��့� မည််ဖြ�စ််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��သည်် အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာအစီီအမံံတစ််ခုုခုုအားး�(အထူးး�သဖြ�င့််�
FARC သဘော�ာ�တူူညီီချျမှှ တိုု�က််ရိုု�က််လာာသည့််� အစီီအမံံများ��း) ပယ််ချျမည််ဆိုု�လျှှင်် အပတ််တကုုန််
ကြိုး�း��စား�းထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�ထိိခိုု�က််ပျျက််ဆီးး�စေ�ပြီး�း�

ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ လူူမှုုရေး�းနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�း

အကျိုးး���ဆက််များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံရေး�းဖိိအားး�ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��မှှ ၎င်းး�၏လက််ရှိိ�အယူူဝါါဒများ��းကိုု� လွွန််စွာာ�ပျော့�့��ပျော�ာ�င်းး�စေ�ပါါက တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း၊
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစံံတန််ဖိုးး��များ��း၊ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့်�နို
် ု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေတို့့��အကြား�း�
ခိုု�င််မာာသော�ာတရား�းဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ချိိ�တ််ဆက််မှုုတို့့�အားး� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး�တွွင်် အော�ာင််မြ�င််မှုု
နည်းး�ပါးး�နိုု�င််သည််။ မည််သည့််�အန္တတရာာယ််ကပိုု�ကြီး�း�ကြော��ာင်းး� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််သင့််�ပါါသည််၊ တရား�းစီီရင််ရေး�း
၏ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုနည်းး�ပါးး�လျှှင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််ပိုု၍
� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�နိုုင််မည််လားး
�
�ဆိုုသ
� ည််မှာာ�
လည်းး� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််စရာာဖြ�စ််လာာသည်် (Landau၂၀၁၆)။

International IDEA

65

အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုနှှင့်�် ထိုု�အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအပေါ်�်�ထားး�ရှိသော����ာ ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ အမြ�င််သဘော�ာ�တရား�းကြား�း�ရှိိ�တင်းး�မာာမှုုသည်် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််
အကူူပြု�ုရန််အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏စွွမ်းး�ရည််ကိုု� ကန့််သ
� တ််လိုု�က််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််(Mitchel 2017)။
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏စိုးး��ရိိမ််မှုုများ��း (၂၀၁၆ အော�ာက််တိုု�ဘာာ ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် စိုးး��ရိိမ််မှုုအားး� ပေါ်�်
ပေါ်�်ထင််ထင််ပြ�ခဲ့့�သည််) ရှိသော်����်�လည်းး� အစိုးး��ရသည်် အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ဆက််လက််လုုပ််
ဆော�ာင််ရန််ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�သော�ာအခါါ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏တည််ငြိ�ိမ််မှုုသည်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခံံရပြီး�း�
နိုု�င််ငံံရေး�းသည််လည်းး� အနည်းး�နဲ့့�အများ��း ကွဲဲ�ပြား�း�လာာခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ကွွန််ဂရက််အတွွက််ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု�ဆန့််ကျျင််
�
သည့််�၊ FARCကိုု�ပေး�းအပ််ထားး�သော�ာအကာာ
ကွွယ််များ��းကိုု� အားး�နည်းး�စေ�ရန််လုုပ််ဆော�ာင််မည််ဟုု ကတိိကဝတ််ပေး�းစည်းး�ရုံးး��ခဲ့့�သည့််� အစိုးး��ရအသစ််ကိုု�
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခဲ့့�ကြ�သည်် (Casey ၂၀၁၉)။

ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုု

အပြ�န််အလှှန််အကျိုးး���ပြု�ုသည့််�

ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာဖြ�စ််ရပ််တွွင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��ကြား�း�ရှိိ�
အပြ�န််အလှှန််သက််ရော�ာက််မှုုသည်် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတ
ရေး�းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် အရှိိ�န််အဟုုန််နှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ပေး�းအပ််
ပြီး�း� အပြ�န််အလှှန််အနေ�ေဖြ�င့််� ထိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
နှှင့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုတို့့�အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကာာအကွွယ််ပေး�းအပ််ပါါသည််။
ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာရှိိ�နိုု�င််ငံရေး�းကွဲ
ံ
ဲ�ပြား�း�မှုု၏တစ််ဖက််သည်် အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတစ််လျော�ာ�က််လုံးး�� ဆန့််�
ကျျင််ကန့််ကွွက််နေ�သော�
�
ာကြော��ာင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ‘နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� အတွေ့�့��များ��းရသော��ာဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� နစ််နာာသူူ
များ��းအခွွင့််အရေး
� �း�အားး�အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််အားး�’ ဖိိအားး�ပေး�းခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ၎င်းး�၏တရား�း
ဥပဒေ�ေစနစ််သည်် များ��းပြား�း�လှသော��ာ�အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းရှိိ�၍ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင််ရှိိ�သည််။
ထို့့��ပြ�င််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��မှှ ‘နိုု�င််ငံံရေး�းလှုုပ််ရှား��းသူူများ��းအားး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု�လစ််လျူူ�ရှုုရန်် ဆင််ခြေ�ေတစ််ခုု
မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�၊ ထိုု�အစား�း နိုု�င််ငံရေး�းလှု
ံ
ုပ််ရှား��းသူူများ��းမှှ သာာမာာန််နှှင့်သာ
်� ာမာာန််မဟုုတ််သည််ကိုု� ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််’ စေ�ပါါသည်် (Landau ၂၀၁၆)။ ဤအရေး�း�ပါါမှုုကိုု�
လျော့�့��နည်းး�မှုုမဖြ�စ််စေ�ဘဲဲ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� တရား�းရေး�းစနစ််အတွွင်းး�သို့့�� ထည့််�သွွင်းး�ပါါက အခြား��း
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအပေါ်�်�တွွင်် မည််သည့််�အကျိုးး���သက််ရော�ာက််
မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််ကိုု� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
ယနေ့�့�အထိိ ကိုု�လံံဘီီယာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�ပုံံ�ဖော်�်�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် တရား�း
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းသည်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဓိိကအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း�
ရေ�ရှှည််ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် အဓိိကကျသော��ာ� အချို့့���အစီီအစဉ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််
ခြ�င်းး�အားး� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�ပါါသည်် (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လျော်�်��ကြေး��းများ��းနှှင့်�် ကျေး�း�လက််မြေ�ေယာာ ပြု�ုပြ�င််
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ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း)။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု လက််မှှတ််ထိုးး��ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုု�င််ရာာ
အမေ�ေရိိကတိုု�က််နိုု�င််ငံများ
ံ ��းကော်�်�မရှှင််၏ အစီီရင််ခံံစာာများ��းသည်် ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာရှိိ� ကြီး�း�မား�းလာာသော�ာ
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� FARC ၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၊ အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ခုုခံံကာာကွွယ််
သော�ာ လူူမှုုရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့်�် ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အားး�ထော�ာက််ခံံပုံံ�ပေါ်�်သည့််� အခြား��းလူူများ��း
ကိုု�ပစ််မှှတ််ထားး�မှုုများ��းကိုု� သတိပေး��း�ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ အဆိုု�ပါါ အခြား��းလူူများ��းဆိုု�သည််မှာာ� အပြီး�း�သတ််
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ မြေ�ေယာာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခုုခံံ သို့့��မဟုုတ်် တော�ာင်းး�
ဆိုု�သော�ာ မြေ�ေယာာတရား�းလိုု�များ��းဖြ�စ််သည်် (အမေ�ေရိိကတိုု�က််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံများ��းအဖွဲ့့��အစည်းး� ၂၀၁၉)။
ဆက််လက််ဖြ�စ််နေ�သော�ာ ပြ�စ််ဒဏ််မှှကင်းး�လွွတ််ခွွင့််ပေး�းခြ�င်းး
�
�၊ မလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ အပြီး�း�သတ််သဘော�ာ�တူူညီီမှုု
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ တိုးး��တက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� စိိတ််ပျျက််နေ�သော�ာ FARC မဟာာမိိတ််
များ��းသည်် တပ််များ��းပြ�န််လည််စုုစည်းး�နေ�ကြော��ာင်းး� သိိရသည်် (Casey ၂၀၁၉)။ ဤဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ကိုု�လံံ
ဘီီယာာတွွင်် ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�များ��း မြ�င့််မား�းကြော
�
��ာင်းး�သက််သေ�ပြ�၍ နိုု�င််ငံသ
ံ ည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ရေ�ရှှည််တည််တံံခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆီီသို့့� လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရန်် အလှှမ်းး�
ဝေး�းနေ�ဆဲဲဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပြ�သနေ�ေခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� အဆိုု�ပါါရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�နိုု�င််ငံရေး�းလှ
ံ
ှည့်�ကွွက််များ
်
��းအားး� ကျော်�်��ဖြ�တ််
နိုု�င််ပြီး�း� အစီီအစဉ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�် ဆက််လက််ရှိနေ���ေစေ�ရန်် ကူူညီီပေး�းနိုု�င််မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရသည််။
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၁။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းမပါါသည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�
သည်် ရည််ရွွယ််ချျက််တစ််ချို့့���ကိုု� ကူူညီီဖော်�်ဆော�
�
ာင််နိုု�င််သော်�်လည်းး
�
� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�စုုစည်းး�မှုုတို့့�ပါါရှိိ�သည့််� ရေ�ရှှည််
အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််�မီီရန််မစွွမ်းး�နိုု�င််ပါါ။
၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းမပါါသည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတ
ရေး�းသည်် ခက််ခဲဲသည့််မျှော်�်�
�
မှ
� န်းး
ှ �ချျက််များ��းကိုု� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�း
များ��းနှှင့်�အ
် စီီအစဉ််များ��းအပေါ်�်� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�သို့့��ဦးးတည််စေ�နိုု�င််ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််သည််
ပြီး�း�မြော��ာက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ဆိုု�သည့််� အမြ�င််သဘော�ာ�တရား�းနှှင့်�် စိိတ််မ
ကျေ�ေနပ််မှုုများ��းဆီီသို့့�လည်းး� ဦးးတည််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။

အစိုးး��ရနှှင့််� လက််ဝဲဲယိိမ်းး� ဂွါါ�တီီမာာလာာ အမျိုး�း��သားး�တော်�်�လှန််ရေး�း
ှ
အဖွဲ့့�� အကြား�း� ဂွါါ�တီီမာာလာာ
ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််သည်် ၁၉၆၀ မှှ ၁၉၉၆ ထိိကြာ�ာမြ�င့််ခဲ့့�
� ပြီး�း� လူူပေါ�ါင်းး� ၂ သိိန်းး�ကျော်�်��သေ�ဆုံးး��မှုု သို့့��မဟုုတ််
ပျော�ာ�က််ဆုံးး��မှုုများ��းဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ အော်�်�စလိုု�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (၁၉၉၄) မှှတစ််ဆင့််�
စတင််တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ သမိုု�င်းး�ရေး�းရာာရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��းကော်�်�မရှှင်် (သမိုု�င်းး�ရေး�းရာာရှှင်းး�လင်းး�
ချျက််များ��းကော်�်�မရှှင်် သို့့��မဟုုတ်် CEH) သည်် နိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ၎င်းး�၏ ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအပေါ်�်�တွွင််
လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုကျူးး��လွွန််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�၊ ဂွါါ�တီီမာာလာာရှိိ� အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�ခံံလူူမျိုး�း��ရေး�းတင်းး�မာာ မှုု
များ��း (နိုု�င််ငံ၏
ံ ကိုု�လိုု�နီီသမိုု�င်းး�မှှ အမွေ�ေ�များ��း) မှှ ပဋိိပက္ခခကိုု� အဓိိကဖြ�စ််ပွား��းစေ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ကော�ာက််ချျက််ချျ
ခဲ့့�သည််(CEH ၁၉၉၉ : ၁၇)။ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ခိုု�င််မာာရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီ
မှုု (AFLP) ကိုု� လက််မှှတ််ထိုးး�� ၍ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ရပ််ခဲ့့�သည််။ ထိုုသဘော
� �ာ�တူူညီမှု
ီ သ
ု ည်် ယခင််က ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ၁၄ ခုု၏ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�ပြီး�း� CEH ကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့််� ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�း
များ��းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။

ခိုု�င််မာာရှှည််ကြာ�ာသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု (AFLP) ၏ အဖွွင့််�နိိဒါါန်းး�တွွင်် - ‘ဂွါါ�တီီ
မာာလာာနိုု�င််ငံသားး
ံ �အားး�လုံးး�� မျှဝေ��ေတာာဝန််ယူူရမည့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုု�ခိုု�င််မာာစေ�၍ ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််ရှော�ာ�က််
�
သည့််� တာာဝန််တစ််ရပ််ကိုု� နိုု�င််ငံမှ
ံ ှယခုုကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းသည််
ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းအားး�ကျော်�်��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု အသစ််တစ််ခုုအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််
များ��းချျခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ပြီး�း�ပြ�ည့််စုံံ�သော�
�
ာအစီီအစဉ််တစ််ခုုကိုု� နိုု�င််ငံံအားး�ပေး�းအပ််ပါါသည််’ (ကုုလသမ္မမဂ
၁၉၉၆ ခ: အဖွွင့််နိိဒါ
� ါန်းး�)။ ထိုု�အဆိုု�ပြု�ုချျက််တွွင််ရည််ရွွယ််သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတိုု�င်းး�အတာာကိုု�
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအားး�မြှ�ှင့်တ
်� င််ရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််
ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် အလားး�အလာာကိုု� AFLP မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည်် -
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‘ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ��းသည်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရ အတူူတကွွယှှဉ််တွဲဲ�နေ�ထိုု�င််ရေး�းနှှင့်�်
လူူအခွွင့််�အရေး�း�အားး� အပြ�ည့််�အဝတင်းး�တင်းး�ကျျပ််ကျျပ်် လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး�မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�တွွင်် ဂွါါ�
တီီမာာလာာလူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခြေ�ေ�ခံံကိုု�ဖော်�်ဆော�
�
ာင််ပေး�း
ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၆ခ : ဥပဒပုုဒ််မ ၁၂)။
ဖွဲ့့��စည််ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း နှှင့််� AFLP ၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အခွဲဲ�တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာစနစ််အပေါ်�်�ရှိိ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် (‘စတော့��့�ဟုုမ်းး� သဘော�ာ�တူူညီီမှုု’
ဟုုခေါ်�်တွွင််သည််၊

၁၉၉၆)

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပေ�ဒပြ�င််ဆင််ရေး�းတင််ပြ�ချျက််အချို့့���

ပါါဝင််ပါါသည််။

ဥပမာာ မာာယာာ၊ ဂရီီဖူူနာာ၊ ဇင််ကာာလူူမျိုး�း��များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊
လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းအားး� အပြ�ည့််�အဝလေး��းစား�းလိုု�က််နာာစေ�ရန််၊ ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�အားး�
အဆုံးး��သတ််စေ�ရန််နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအစဉ််အလာာကိုု� အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းတွွင််ပျိုး�း��ထော�ာင််ရန်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့်�် တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍများ��းအတွွက်် ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းပါါဝင််ပါါသည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ
၁၉၉၆ က : အပိုု�ဒ်် ၅-၉)။ AFLP အားး�လက််မှှတ််ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ဂွါါ�တီီမာာလာာသည်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််
ခြ�င်းး�များ��း ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်လုုပ််ဆော�
�
ာင််ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဆိုု�င််ရာာကော်�်�မရှှင်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ‘အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှလှုုပ််ရှား��း
သူူများ��းနှှင့်�် အထူးး�သဖြ�င့််� ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းနှှင့်�် အမျိုး�း��သမီးး�အရေး�း�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��း
အားး� နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံရေး�း
ံ အဆင့််�၌ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�များ��းတွွင်် လူူအများ��းစုုပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့်�်ပတ််
သတ််၍ အရေး�း�ပါါသော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�နှှင့််� သက််သေ�ပြ�သည့််� အခရာာကျသော��ာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း
ပေး�းအပ််ပါါသည််’ (Brett နှှင့်�် Delgado ၂၀၀၅ : ၁၆)။
အစိုးး��ရသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုချျက််
ရယူူရန််အတွွက်် ၁၉၉၇ မေ�လတွွင်် ကွွန််ဂရက််သို့့��တင််ပြ�ခဲ့့�သည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအချျက်် ၁၃
ချျက််ပါါသည့််� မူူလအကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းအားး� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််ကွွန််ဂရက််တွွင်် သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�ထော�ာက််ခံံချျက််ဖြ�င့််�
အတည်် ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း�သော�ာအခါါ နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့််� အကြံ�ပြု�ု
ံ သည့််�ပြု�ုပြ�င််ချျက််ပေါ�ါင်းး�
၅၀ ထိိတိုးး��မြ�င့််သွားး�
� �ခဲ့့�ပြီး�း� စတော့��့�ဟုုမ်းး�သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ တွွင််
ု
ပါါဝင််သော�ာအချျက််များ��းအပြ�င်် အခြား��းကိိစ္စစ
ရပ််များ��း အပေါ်�်�တွွင်် ရည််ညွှှန်းး�သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည်် (Brett နှှင့််� Delgado ၂၀၀၅ : ၂၆)။ ထိုု�အချျက််
ကြော��ာင့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း၏ အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�်နှီးး��နွွယ််မှုုကိုု� လူူထုုမှှနား�းလည််စေ�ရန််ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲ
စေ�ခဲ့့�သည််။အကြံ�ပြု�ု
ံ သည့််ပြ�င််ဆင််ချျက််များ
�
��း၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့််� ဟာာရီီ
ကိိန်းး�မုုန််တိုုင်းး
� �မစ််ချ််�အတွွင်းး�

ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သော�ာအရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��ကြော��ာင့််�

ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�

အားး�ကြေ��ငြာ�ာရန်် ပိုု�မိုု�နှော�ာ�င့််နှေး�း
� �ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� ပညာာပေး�းရန်် ၇၆ ရက််သာာရခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�အားး� ၁၉၉၉ခုု မေ�လ ၁၈ ရက််နေ့�့တွွင်် ျ�ျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�အချိိ�န််အခါါ၌ AFLP ၏ အရှိိ�န််အဟုုန််
မှာာ� နှေး�း�ကွေး�း�ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းသူူပါါဝင််မှုုအားး� ဝမ်းး�နည်းး�ဖွွယ််ရာာနည်းး�ပါးး�လှှပြီး�း� လာာရော�ာက််မဲဲ
ပေး�းသူူ ၁၈.၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာရှိိ�သည််။ ဂွါါ�တီီမာာလာာမြို့�့��တော်�်�အတွွင်းး�၌ မဲဲပေး�းသူူ ၂၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု�ထော�ာက််ခံံခဲ့့�ပြီး�း� ကျေး�း�လက််နှှင့််� ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နယ််မြေ�ေဘက််တွွင််
ထော�ာက််ခံံမှုု ပိုု�မိုု�များ��းခဲ့့�သည်် (၅၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�)။
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အထက််စာာပိုု�ဒ််တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််�အချျက််အနည်းး�ငယ််အပြ�င်် ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မအော��ာင််
မြ�င််ရသည့််� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းစွာာ�တင််ပြ�ခဲ့့�သည်် - နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် စိိတ််မဝင််စား�းသော�ာ
ကြော��ာင့််� သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ဆန့််�ကျျင််ကြ�သော�ာကြော��ာင့််�၊ မဲဲ
လက််မှှတ််သည်် အလွွန််အမင်းး�ရှုုပ််ထွေး�း�နေ�သော�ာကြော��ာင့််�၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�သည်် ဂွါါ�တီီ
မာာလာာ၏ ကံံကြ�မ္မာာ�ကိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�သည့််�ဟုု စွွပ််စွဲဲ�ပြီး�း� ‘အရမ်းး�သိိသာာထင််ရှား��းလွွန်းး�သော�ာ’
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ၏ပါါဝင််မှုုအပေါ်�်� အမြ�တ််ထုုတ််ခဲ့့�သည့််� ‘ကန့််ကွွက််
�
’ လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုကြော��ာင့််�၊ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေ
ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ယုံံ�ကြ�ည််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�
ပြ�ည််သူူအများ��းမှှ စိိတ််ပျျက််မှုုဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� ဝမ်းး�နည်းး�ဖွွယ််ရာာကော�ာင်းး�လော�ာက််အော�ာင်် မဲဲလာာရော�ာက််ပေး�းသူူ
အရေ�ေအတွွက်် နည်းး�ပါးး�မှုုတို့့�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ Brett နှှင့််� Delgado ၂၀၀၅ : ၂၂-၃၇ ကိုု�ကြ�ည့်�်
ပါါ)။ အတိိအကျျအကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�မှာာ� မည််သည့််�အရာာပင််ဖြ�စ််ပါါစေ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် အပတ််တကုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုသည်် ‘ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းအတွွက််
ဗဟိုု�ချျက််ဖြ�စ််၍

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��၏

ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�း

(တရား�းရေး�း)

အတွွက်် “အရေး�း�ပါါသည့််�အရာာများ��း” ဖြ�စ််သော်�်လည်းး
�
� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက််
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည််

ဂွါါ�တီီမာာလာာတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ရလဒ််များ��းနှှင့်�အ
် တူူ သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ပါါသည််

(Brett နှှင့််� Delgado၂၀၀၅ : ၁၆)။ ဂွါါ�တီီမာာလာာရှိိ� ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�အားး� ဆန့််ကျျင််
�
သည့််�
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာကော်�်�မရှှင််သည်် (CICIG) 2019 စက််တင််ဘာာလ ၎င်းး�တို့့�� ပိိတ််သိိမ်းး�သည့််�အချိိ�န််အထိိ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် ဆက််လက််စည်းး�ရုံးး��ထော�ာက််ခံံခဲ့့�ပါါ
သည််၊ သို့့��သော်�်� အမှှန််တကယ််ဖြ�စ််လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းမှှန််သမျှှ
သည်် ယနေ့�့�အထိိ ထိုုပြော��
� ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုုကြိုး�း
� ��ပမ်းး�လိုုခြ�င်းး
� �မရှိိ�သည့််� ဂွါါ�တီီမာာလာာကွွန််ဂရက််
၏ လက််ထဲဲတွွင််ရှိိ�သည်် (Sandoval ၂၀၁၇)။

ဂွါါ�တီီမာာလာာ၌

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ��း

မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့�သော�ာ

ကြော��ာင့််� ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု အော�ာင််မြ�င််ရေး�းရည််မှှန််ချျက််များ��းမှာာ� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်�သို့့�� ကျရော��ာ�က််ခဲ့့�သည််။ AFLP ၏ အချျက််များ��းမှှသက််သေ�ပြ�သကဲ့့�သို့့��
ဂွါါ�တီီမာာလာာရှိိ� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်လူ
�် ူမှုုဆက််ဆံံရေး�း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသည််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတမှုု

ကြိုး�း��ပမ်းး�ချျက််များ��းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာတွဲဲ�ဖက််ဟုု သုံးး��သပ််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းမရှိိ�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် ထော�ာက််ပြ�ထားး�သော�ာလိုု�အပ််ချျက််သည််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ပတ််သတ််ခဲ့့�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�း
မျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ထိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�ရယူူရာာတွွင်် အော�ာင််မြ�င််မှုုအနည်းး�ငယ််
သာာရှိိ�ခဲ့့�သည်် (ဥပမာာ Ross ၂၀၀၄ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။ ထို့့��ပြ�င်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အရပ််ဘက််လူူမှု့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် အစိုးး��ရတို့့��မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းအရော�ာ�င််ဆိုးး��ခြ�င်းး�လည်းး�
ခံံရနိုု�င််သည်် (Isaacs၂၀၁၀)။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတမှုုအခွွင့််�အရေး�း� ၄ ခုုကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် အမှှန််တရား�း
ရှာာ�ဖွေ�ေကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအနေ�ေဖြ�င့််� သမိုုင်းး
� �ရေး�းရာာရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��းကော်�်�မရှင််
ှ CEH တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ တရား�း
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မျှှတမှုုကြိုး�း��ပမ်းး�ချျက််အနေ�ေဖြ�င့််� CICIG မှှ လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် တရား�းခွွင််
စစ််ဆေး�းမှုုများ��း၊ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းအပ််သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့််�နစ််နာာသူူများ��းအားး� နစ််နာာကြေး��း
ပေး�းအပ််ရန်် နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းအစီီအစဉ််တို့့�� အပါါအဝင််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တရား�းမျှှတမှုုကြိုး�း��ပမ်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဂွါါ�တီီမာာလာာမှှ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�း
ခြ�င်းး�အားး�အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း အထူးး�သဖြ�င့််� ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း
အားး�လေး�းစား�းလိုု�က််နာာစေ�ခြ�င်းး�၊ သမ္မမတအာာဏာာ အားး�လျော့�့��ချျခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��း
ကိုု�ပစ််မှှတ််ထားး�ခဲ့့�မည့််� အကြံ�ပြု�ု
ံ တင််ပြ�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ��း
တွွင်် ထိုု�အချျက််အားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� လေး�းခုုမြော��ာက််မဏ္ဍိုု�င််ဖြ�စ််သည့််� နော�ာက်် ထပ််
ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအားး� အမှှန််တကယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ (ဥပမာာ Brett နှှင့််� Delgado 2005 ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း၏စွွမ်းး�ရည််များ��းကိုု� ပိုု�သာာစွာာ�မခန့််� မှှန်းး�ဘဲဲ
နှိုုင်းး�ယှှဉ််ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းအရ

ကော�ာင်းး�စွာာ�စီီမံထားး
ံ
�သော�ာ၊

နိုု�င််ငံံရေး�းအရထော��ာက််ခံံမှုုရှိသော����ာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ��း
အားး� ပိုု�မိုု�ပြ�ည့်စုံံ�စွာာ�ထော�
�်
ာက််ပံ့့�နိုု�င််ခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းမပါါဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းနှှင့်�် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�မချိိ�တ််ဆက််ဘဲဲ ရေ�ရှှည််အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအားး� အော�ာင််မြ�င််
စွာာ�ရယူူရန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုအပေါ်�်�မှီီ�ခိုု�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတမှုု
ကိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျင််

တွဲဲ�ပါါလာာနိုု�င််သည့််အ
� န္တတရာာယ််များ��းကိုု� ဂွါါ�တီီမာာလာာဖြ�စ််ရပ််မှှ သက််သေ�ပြ�နေ�သည််။

ထိုု�အန္တတရာာယ််အားး� ဂွါါ�တီီမာာလာာနိုု�င််ငံံ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့်�် အစီီ
အစဉ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရော�ာ�င််ဆိုးး��မှုုနှှင့်�် အနည်းး�ငယ််သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းတွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါ
သည်် (ဥပမာာ Issacs ၂၀၁၀ ; Watts ၂၀၁၃ ကိုု�ကြ�ည့်ပါ
�် ါ)။
ဂွါါ�တီီမာာလာာရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် ပတ််သတ််သော�ာ
နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည်် ရှုုပ််ထွေး�း�၍ ထိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် ဘယ််သော�ာအခါါမှှဖြ�စ််
မြော��ာက််မလာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဆိုးး��ရွား��းစွာာ�နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ခြ�င်းး� စသည့််�အန္တတရာာယ််ရှိကြော�����ာင်းး� သက််သေ�ခံံနေ�
ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဤသည််မှာာ� ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင််တွေ့�့�ရသကဲ့့�သို့့�� လူူအများ��းစုု၏အမြ�င််သဘော�ာ�
ထားး�မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််လိုု�က််သော�ာအခါါ တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရသည့််�အခက််အခဲဲတစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး� ရပ််တန့််�ခံံလိုု�က််ရသော��ာအခါါ
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့်�် အစီီအစဉ််များ��းအားး� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�သည််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု� မည််သို့့��ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််သည််၊ အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ
ပဋိိပက္ခခကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရေး�း ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအားး� မည့််�သို့့�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််ကိုု� ဂွါါ�တီီမာာလာာမှှ
တူူညီီစွာာ� သာာဓကပြ�နေ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံအားး� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲ
သော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆီီသို့့ပို့့
� ဆော�
�
ာင််ရန်် အချို့့���အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းအားး�ရယူူခဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု� အစိုးး��ရအစား�း
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသော�ာ မြ�င််သာာသည့််�လုုပ််ရပ််များ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််လျျင််တော့�့� ဂွါါ�တီီမာာလာာမှှ CEH အားး�
တည််ထော�ာင််နိုု�င််ပြီး�း� CICIG ဖြ�င့််� ဖမ်းး�ဆီးး�မှုုများ��းလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််ဆိုု�သည့််�အချျက််မှာာ� မှှတ််ယူူစရာာ
ကော�ာင်းး�လှှသည််။ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာကန့််သ
� တ််မှုုများ��းကိုု�ဖော်�်ပြ�နေ�
�
ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
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အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် မူူလနိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုု၏ တစ််စိိတ််
တစ််ပိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဆိုု�သည့််� နက််ရှိုုင်းး�သည့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏
မျှော်�်��လင့််�ချျက််အားး�မပြ�ည့််မီ
� နို
ီ င််ခဲ့့�ပါ
�ု
ါ။ တန််ပြ�န််အချျက််အလက််များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််ကြ�ည့််ရန််မ
�
ဖြ�စ််နိုင််ပါ
�ု ါ။
ဂွါါ�တီီမာာလာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း မဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ရှိိ�မြဲ�ဲနေ�မြဲ�ဲအခြေ�ေ�
အနေ�ေကိုု�တွွန်းး�ထော�ာက််ထားး�သည့််� တွွန်းး�အားး�များ��းနှှင့်�် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းရေး�းများ��းကိုု� ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှ အမှှန််
တကယ်် ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််သည််လားး�ဆိုု�သည််ကိုု� မည််သူူမှှမသိိပါါ။

သို့့��သော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�ယ််တိုု�င််သည်် အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တတင််သွွင်းး�မှုုရှိိ�ပြီး�း� (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််သည့််� ကတိိကဝတ််နှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအားး� ပြ�သခြ�င်းး�ကိုု�ဆိုု�လိုု�သည််) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းမပါါရှိိ�သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ထိုု�အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တတင််သွွင်းး�မှုုအားး� ဂွါါ�တီီ
မာာလာာတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ပြ�သခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််ကို
� �ု လေး�းစား�းရန််နှှင့််� ပဋိိပက္ခခအကြော��ာ�င်းး� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ၏
ု ထပ််ဆင့််ဇာ
� ာတ််
ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုဖန််တီးး�ရန်် CEHကိုု� ပဋိိပက္ခခအချိိ�န််ကာာလ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ သမာာသမတ််ကျသော��ာ�အစီီရင််ခံစာ
ံ ာထုုတ််ပြ�န််ရန််တာာဝန််ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၄)။
CEH သည်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု� မတော��ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််သော်�်လည်းး
�
� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�
လဲဲရေး�းအသက််ဝင််ရန််လိုုအ
� ပ််သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ဆိုုင််ရာ
� ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုုတော�
�
ာင်းး�ဆိုုခဲ့့�
� သည်် (ကုုလ
သမဂ္ဂဂ ၁၉၉၄)။ ထိုု�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမရှိသော����ာအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် CEH အပါါအဝင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� ယန္တတရား�းများ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းသည်် မြ�င့််မား�းနေ�ခဲ့့�
�
သည်် - ထိုု�ယန္တတရား�းများ��းမှှ အမှှန််တရား�းကိုု�ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�ခြ�င်းး�အပြ�င်် ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််
သင့််�မြ�တ််ခြ�င်းး�၊ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းနှှင့်�် အခြား��းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု�ပါါ မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန််
မျှော်�်��လင့််�ခဲ့့�ကြ�သည်် (Ross ၂၀၀၄ : ၇၃)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မထားး�သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� CEH ၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာအားး�နည်းး�ချျက််ကြော��ာင့််� မလုံံ�လော�ာက််သည့််�
ဘဏ္ဍာာရေး�း ထော�ာက််ပံံမှုုရေ�ရှှည််ပြ�ဿနာာနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာထော�ာက််ပံ့့�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�
သည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််� CEH သည်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ၏ အထော��ာက််အပံ့့�အပေါ်�်� ကြီး�း�မား�းစွာာ�မှီီ�ခိုု�မှုုဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�ပြီး�း�
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာမှှ ဘဏ္ဍာာရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�သည်် CEH ဘတ််ဂျျက်် ၉၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ထိိရှိိ�ခဲ့့�သည်် (ICTJ
၂၀၁၄ : ၅)။ ဂွါါ�တီီမာာလာာအစိုးး��ရ၏ အထော��ာက််အပံ့့�မရှိိ�မှုုနှှင့်�် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာမှှကြီး�း�မား�းစွာာ�ပါါဝင််ပတ််သတ််
မှုုတို့့�ကြော��ာင့််� CEH သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�မှှစိိတ််ဝင််စား�းမှုု (Ross ၂၀၀၄ : ၇၅) မရှိိ�ဟုု ဝေ�ဖန််မှုုများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်
စေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�ဖြ�စ််ရပ််ကြော��ာင့််� အရေး�း�ပါါသော�ာပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန််
CEH ၏ စွွမ်းး�ရည််နှှင့််� တရား�းဝင််မှုုကိုု� ယိုု�ယွွင်းး�စေ�ခဲ့့�ပါါသည််။
ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််သ
� ည့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအင်္ဂါါ��စဉ််နှှင့််� တရား�းဝင််ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းမရှိသော����ာ
ကြော��ာင့််� CEH သည်် အစိုးး��ရဌာာနများ��းမှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန်် အာာဏာာမရှိိ�ပါါ။
ဥပမာာ စစ််တပ််သည်် CEH ၏ စုံံ�စမ်းး�စစ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� မကြာ�ာခဏမေး�း�ခွွန်းး�ထုုတ််ခဲ့့�ပြီး�း� ပဋိိပက္ခခအတွွင်းး�
ရှိိ� စစ််နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ သတင်းး�အချျက််အလက််ရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� သမိုု�င်းး�မှှတ််တမ်းး�များ��း
တည််ရှိိ�မှုုကိုု�လည်းး� ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အတိိတ််အဖြ�စ််အပျျက်် ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုဖော်�်�
ဆော�ာင််ရန်် CEH ၏ ထိရော��ာ�က််မှုုနှှင့််� ၎င်းး�၏ စွွမ်းး�ရည််တို့့��သည််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခံံခဲ့့�ရပြီး�း� ၎င်းး�မှှအပြ�စ််ရှိကြော�����ာင်းး�
ပေါ်�်လွွင််သည့််� အပြီး�း�သတ််တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအားး� စစ််တပ််မှှတက််ညီီလက််ညီီ ကန့််�ကွွက််ခဲ့့�ကြ�သည််
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(Issacs ၂၀၁၀)။ CEH ၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အားး� နစ််နာာသူူအဖွဲ့့��များ��းမှှ ချီးး��ကျူးး��ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ထိုု�လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုမှာာ� နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ CEH၏ အစီီရင််ခံစာ
ံ ာမှှ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�
သတ််ဖြ�တ််မှုုဖြ�စ််ပွား��းရခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ တာာဝန််ဟုု ထော�ာက််ပြ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၄ ခုုနှှစ််မှှသာာ
ဂွါါ�တီီမာာလာာနိုု�င််ငံသ
ံ ည််

မာာယာာလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုကျုးး��လွွန််ရန်် မူူဝါါဒရှိိ�ခဲ့့�

ကြော��ာင်းး� တရား�းဝင််ဝန််ခံံခဲ့့�သည်် (အမေ�ေရိိကတိုု�က််ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် ကျော်�်��ကြား�း�သော�ာ
ပလန်် ဒီီဆန်းး�ချျက််စ််ရွာာ� (Plan de Sanchez) အမှုုတွွင်် တင််သွွင်းး�ခဲ့့�သော�ာ ဝန််ခံံချျက််)။ ထို့့��အပြ�င််
‘ပျော�ာ�က််ဆုံးး��သွားး��သည့််� လူူ ၄၀၀၀၀ ၏ ကံံကြ�မ္မာာ�နှှင့်ပတ််
�်
သတ််ပြီး�း� အစိုးး��ရမှှ သတင်းး�အချျက််အလက််
ပေး�းရန််တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�

ကြား�း�သိိလျျက််နှှင့််� လစ််လျူူ�ရှုုခဲ့့�သည််’ (ICTJ ၂၀၁၉)။ CEH သည််

အတိိတ််မှှ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး� အသေး�း�စိိတ််နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််သည့််� အကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အစီီရင််ခံံစာာ ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရမှှ လုုပ််ဆော�ာင််လိုု�စိိတ််မရှိသော����ာကြော��ာင့််� CEH သည်် ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��နိုု�င််သလိုု� တွွန်းး�အားး�လည်းး� မပေး�း�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််ခဲ့့�သည့််� အခြား��းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�း
မျှှတမှုုအစီီအစဉ််သည်် နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာလျော်�်��ကြေး��းပေး�းအစီီအစဉ််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အစီီအစဉ််ကိုု� အစိုးး��ရ
မှာာ� AFLP သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတွွင်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သော်�်လည်းး
�
� ဘတ််ဂျျက််လုံးး��ဝမချပေး��း�ခဲ့့�ချေ�ေ (ထိုု�သို့့�ဖြ�င့််�
ထိုု�အစီီအစဉ််ကိုု� ထိရော��ာ�က််မှုုမရှိစေ���ေခဲ့့�ပါါ)။ ထိုု�အချျက််သည််လည်းး� အမေ�ေရိိကတိုု�က််ဆိုု�င််ရာာ လူူအခွွင့််�
အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််မှှ ပြ�င်းး�ထန််စွာာ�ဝေ�ဖန််ခဲ့့�သော�ာ အချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည်် (IACHR ၂၀၁၇ : ၁၃၈)။
တရား�းမျှှတမှုု အခွွင့််အရေး
� �း�ကိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာ၌

CEH မှှ အကြံ�ပြု�ုခဲ့့�
ံ
သည့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�း၊

စစ််တပ််နှှင့််ပတ််
�
သတ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအပါါအဝင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�း မရှိိ�သည့််အခြေ
� �ေ�အနေ�ေတွွင်် ဂွါါ�တီီမာာလာာသည်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�
တို့့��ဖြ�င့််� တစ််ဦးးချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာတာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုကိုု� ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ CICIGသည်် ထင််ပေါ်�်ကျော်�်��
ကြား�း�သော�ာလူူများ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�သော�ာအခါါ တစ််ဦးးချျင်းး�ဆိုု�င််ရာာတာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုအပေါ်�်�အလေး�း�
ထားး�မှုုသည်် ဂွါါ�တီီမာာလာာတွွင်် ပြ�စ််ဒဏ််မှှကင်းး�လွွတ််ခွွင့််ပေး�းခြ�င်းး
�
� ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲနေ�မှုုအားး� မဖြေ�ေ�
ရှှင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ (ဥပမာာ IACHR ၂၀၁၇ : ၃၇ ; Ghitis ၂၀၁၉ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�
အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�မရှိသော����ာကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သည်် လျော့�့��ရဲဲသွားး��
သည့််�နိုု�င််ငံရေး�းလို
ံ
ု�လားး�မှုုနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းလှှည့်�ကွွက််တို့့
်
�၏ဒဏ််ကိုု� ခံံခဲ့့�ရသည််။ ဥပမာာ ဂွါါ�တီီမာာလာာ
သမ္မမတ Jimmy Morales သည်် မကြာ�ာသေး�းမီီကပင်် CICIG ၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကိုု� ဖယ််ရှား��းရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
ခဲ့့�သည််(Partlow ၂၀၁၈)။ အထူးး�သဖြ�င့််� ထိုု�အားး�နည်းး�ချျက််သည်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ်် Ríos Montt ဖြ�စ််ရပ််တွွင််
အလွွန်းး�ဆိုးး��ရွား��းခဲ့့�ပါါသည််။ ၁၉၈၂ နှှင့််� ၁၉၈၃ ကြား�း� အစ််ဇီီမာာယာာလူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး� ၁၇၇၁ ဦးး သေ�ဆုံးး��မှုု
တွွင်် Montt သည်် ကြံ�ရာ
ံ ာပါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� သူ့့�အပြ�စ််အားး� ဥပဒေ�ေသတ််မှှတ််ချျက််
ဘော�ာင််ကျျဉ်းး�ကျျဉ်းး�အတွွင်းး�မှှပဲဲ ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သည်် (Watts 2013)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အစ််ဇီီလူူမျိုး�း��ပဋိိပက္ခခမှှ
အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူ Ana Caba သည်် ‘ကျွွန််မ အလွွန််ကိုု� စိိတ််ထိိခိုု�က််ရပါါတယ််… အာာဏာာရှိိ�တဲ့့�သူူ
တွေ�ေဟာာ သူူတို့့�လုုပ််ချျင််တာာ လုုပ််ကြ�တယ််၊ ကျွွန််မတို့့�� ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်းး�ပါါသူူတွေ�ေနှှင့်�် ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
တွေ�ေကတော့�့�� တန််ဖိုးး��မဲ့့�စွာာ�ဆက််ဆံံခံံရပါါတယ််၊ ကျွွန််မတို့့�� တရား�းမျှှတမှုုမရပါါဘူးး�၊ တရား�းမျှှတမှုုဆိုု�တာာ
ကျွွန််မတို့့��အတွွက်် ဘာာအဓိိပ္ပါါ�ယ််ကိုု�မှှ မရှိတော့����့�ပါါဘူးး�’ ဟုုပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည်် (Watts ၂၀၁၃)။
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အဆိုု�ပါါဖြ�စ််ရပ််ကြော��ာင့််� ဂွါါ�တီီမာာလာာအစိုးး��ရမှှ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း� အစီီအမံံများ��းသည်် အမှှန််တရား�းသိိရှိိ�ခွွင့််�နှှင့််� တရား�းမျှှတမှုုအခွွင့််�အရေး�း�တို့့��နှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ မည််သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ဆော�ာင််ကျျဉ််ပေး�းနိုု�င််သနည်းး�ဟုု မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််စရာာဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�
သည််။

ဂွါါ�တီီမာာလာာတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့်�် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲ

သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလိုု�အပ််ဆဲဲလားး� မလိုု�အပ််ဘူးး�လားး�
ဆိုု�သည််မှာာ�လည်းး� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််စရာာဖြ�စ််သည််။ အကူူအပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��း
အကြား�း�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� ဂွါါ�တီီမာာလာာမှာာ�တွေ့�့�မြ�င််ရလျှှင််တော�ာင််မှှ ဤအချျက််က မှှန််နေ�မြဲ�ဲဖြ�စ််သည််၊
ဥပမာာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််ရက််စက််မှုုများ��းအတွွက်် Ríos Montt အားး� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာတွွင်် CEH
အစီီရင််ခံစာ
ံ ာကိုု� အခြေ�ေ�ခံံအသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည်် (USIP ၁၉၉၇)။
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၁။	နီီပေါ�ါ၏ ၂၀၁၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််၊ ဥပမာာ
နစ််နာာသူူများ��းအတွွက််လျော်�်��ကြေး��းများ��းအားး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး�ထည့််သွွင်းး
�
�ဖော်�်�ပြ�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုု�င််ရာာကော်�်�မရှှင််အားး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းဆိုု�င််ရာာစွွမ်းး�
ရည််များ��း ထည့််သွွင်းး
�
�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။
၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််ရည််ရွွယ််ပြီး�း� ‘အသွွင်းး�
ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု’ ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််ပေါ်�်ပေါ်�်ထင််ထင််ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံအားး� ဗဟိုု�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှှ ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖြ�စ််သို့့�

ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။

ထိုု�ရည််ရွွယ််ချျက််အားး�

နိုုင််ငံ
� ရေး�းအရော
ံ
�ာ�င််ဆိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အားး�နည်းး�ချိိ�နဲ့့�သွားး��စေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး�ကြိုး�း��ပမ်းး�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််
ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�၏ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေအတိိမ််အနက််ကိုု� ပြ�သပါါသည််။
၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််မရှိသော����ာ အထူးး�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�း
မျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��း (အမှှန််တရား�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််ကဲ့့�သို့့� ) သည််
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုနှှင့်�် ထိရော��ာ�က််မှုု အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည််။
၄။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် နော�ာက််ဆုံးး��သတ််မှှတ််ရက််ကြေ��ငြာ�ာရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အသက််ဝင််ကြော��ာင်းး�ကြေ��ငြာ�ာချျက််ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််
နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ရပ််တွွင်် တစ််ရပ််ရပ််အပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
ရှိိ�သည််၊ မရှိိ�သည််ဆိုု�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပါါသည််၊ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၏ အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု�
ဖယ််ထုုတ််လိုု�က််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််
ရော�ာက််ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။

နီီပေါ�ါတွွင်် မော်�်�စီီတုုန်းး�ကွွန််မြူ�ူနစ််အယူူဝါါဒကိုု� လိုု�က််နာာကျျင့််သုံးး�
� �သူူများ��းဖြ�စ််သည့််� ကွွန််မြူ�ူနစ််
ပြော��ာက််ကျားး��တပ််ဖွဲ့့��နှှင့်�် အစိုးး��ရအကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််သည်် ၁၉၉၆ မှှ ၂၀၀၆ အထိိကြာ�ာ
မြ�င့့်�ခဲ့့�သည််။ ပဋိိပက္ခခအတွွင်းး� ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေလူူဦးးရေ�ပေါ�ါင်းး� ၁၆,၀၀၀ သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�၍ ၁၃၀၀ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ခဲ့့�
ပြီး�း� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း အဖွဲ့့��နှှစ််ဖက််လုံးး��တွွင််ရှိနေ���ေခဲ့့�သည်် (နော�ာက််ဆုံးး��ရ အသေ�ေအပျော�ာ��က််
မှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အချျက််အလက််များ��းအတွွက်် OHCHR ၂၀၁၂ ; BBC ၂၀၀၉ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ) ။
လူူထုုအလွှာာ�မျိုး�း��စုံံ�တွွင်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမရှိိ�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းကြော��ာင့််� နီီပေါ�ါ၏ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခ အဓိိကဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�တန်းး�တူူမညီီမျှှမှုု
သည််

နိုု�င််ငံ၏
ံ အာာဏာာနှှင့်�သ
် ယံံဇာာတများ��းကိုု� မြို့�့��တော်�်�ခတ္တတမန္ဒုု�၌ လွွန််ကဲဲစွာာ� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�၊
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လူူမျိုး�း��/ဇာာတ််အနိိမ့််�အမြ�င့််အပေါ်
� �်�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� လူူအုုပ််စုုများ��းကိုု� စနစ််တကျျ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �ကိုု�ဖြ�စ််
စေ�သည့််� ဟိိန္ဒူူ�ဇာာတ််စနစ််ကိုု� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််ပျိုး�း��ထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ထိုု�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
ရည််ရွွယ််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုကိုု� အကြော��ာ�င်းး�ခံံသည့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းနှှင့်�် ပတ််သတ််
နေ�ခဲ့့�သည််။
မော်�်�စီီတုုန်းး�ကွွန််မြူ�ူနစ််အယူူဝါါဒကိုု� လိုု�က််နာာကျျင့််သုံးး�
� �သူူများ��းမှှ စစ််မက််ရေး�းရာာများ��းရပ််တန့််�
ခြ�င်းး�ကိုု� သဘော�ာ�မတူူမီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� နှှစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် ကတိိကဝတ််ထားး�ရန်် အလုံးး��စုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီ
စာာချုု�ပ်် (CPA) လက််မှှတ််မထိုးး��ခင််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည်် (နီီပေါ�ါအစိုးး��ရနှှင့်�် နီီပေါ�ါကွွန််မြူ�ူနစ််ပါါတီီ ၂၀၀၆)။
CPA တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��
အားး�ကွဲဲပြား�း
� �သည့််အ
� စိိတ််အပိုုင်းး
� �နှှစ််ခုုအဖြ�စ််ပါါဝင််သည််။ အခြား��းအရာာများ��းအပြ�င်် နိုုင််ငံ
� ကို
ံ ပြ�န််လည််
�ု
တည််
ဆော�ာက််မည့််� (CPA ပြ�ဌာာန်းး�ချျက်် ၃.၅) ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ခုုရေး�းသားး�ရန်် (CPA ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက်် ၃.၂) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ညီီလာာခံံမှှတစ််ဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဖော်�်�ဆော�ာင််ရမည််
ဖြ�စ််သည််။ အမှှန််တရား�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင်် (TRC) တည််ထော�ာင််၍ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ပဋိိပက္ခခအချိိ�န််ကာာလမှှ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
အတွွက််ဖြ�စ််သည််(CPA ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် ၅.၂.၅)။ CPA ကိုု�လက််မှှတ််ထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််
အားး� ‘နီီပေါ�ါအသစ််’ ဆီီသို့့�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သဘော�ာ�တရား�းအားး� ဖွွင့််�လှှစ််ပြ�သလိုု�က််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
ညီီလာာခံံအတွွက််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် အသေး�း�စိိတ််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအပါါအဝင်် အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု�လမ်းး�ညွှှန််ရန်် ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အသက််ဝင််
စေ�ခဲ့့�သည်် ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််နှှင့််� တစ််ဖန်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််တွွင်် နီီပေါ�ါ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ညီီလာာခံံ ၂ ခုုရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််၍ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင််
ကြေ��ငြာ�ာကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။
၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင်် (TRC) နှှင့််�
အတင်းး�အဓမ္မမဖျော�ာ�က််ဖျျက််ခံရသော
ံ ��ာလူူများ��းဆိုု�င််ရာာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မရှှင်် (CIEDP) တို့့��အားး�
တည််ထော�ာင််ခွွင့််�ပြု�ုသည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� နီီပေါ�ါတရား�းလွှှတ််
တော်�်�ချုု�ပ််မှှ ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�သည်် (Adkin 2015)။ သို့့��သော်�်� ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၁၅ တွွင်် နီီပေါ�ါအစိုးး��ရသည််
TRC နှှင့််� CIEDP ကော်�်�မရှှင််တို့့�ကိုု� သမာာသမတ််ကျျကျျ တရား�းဝင််တည််ထော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််၊
ကော်�်�မရှှင််များ��းသည််လည်းး� ထိုု�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� စိိတ််ရှှည််စွာာ�စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ခဲ့့�ပြီး�း�

၂၀၁၆ မတ််လတွွင််

ကော်�်�မရှှင််နာာများ��းခန့််အ
� ပ််ပြီး�း� တစ််နှှစ််ကျော်�်��ကြာ�ာပြီး�း�နော�ာက််မှှသာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းစတင်် လည််ပတ််လုုပ််
ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။

ထိုု�ကော်�်မရှ
� ှင်် ၂ခုု အားး� ထိရော��ာ�က််မှုုရှိစေ���ေရန််လိုု�အပ််သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�း၊ လူူသားး�

အရင်းး�အမြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�းအပ််ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့�ဘဲဲ ထိုု�ကော်�်မရှ
� ှင််များ��းသည််
ပင်် နစ််နာာသူူများ��းအကြား�း�တွွင်် အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�များ��းမရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ကော်�်�မရှှင််များ��းသည်် ခိုု�င််မာာသည့််�
ရလဒ််များ��းဆော�ာင််ကျျဉ်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏လေး�းနှှစ််တာာသက််တမ်းး�ကိုု� ကုုန််ဆုံးး��ခဲ့့�သည်် (ICTJ
၂၀၁၉)။ လက််ရှိိ�အစိုးး��ရသည််

ကော်�်�မရှှင််နာာအသစ််များ��းခန့််အ
� ပ််ရန်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုကိုု� စတင််ခဲ့့�

သည််။သို့့��သော်�်� တရား�းလွှှတ််တော်�်ချုု
� �ပ််မှှညွှှန််ကြား�း�သည့််�အတိုု�င်းး� အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�ခံံ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေများ��းအားး�
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နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့်ကို
�် ု�က််ညီီစေ�ရန််

ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ကိုု�

ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�သည််။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှှင့်�် တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမရှိသော����ာကြော��ာင့််� ကော်�်�မရှှင််နာာခန့််�ထားး�
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််လည်းး� ကုုလသမဂ္ဂဂနှှင့်�် အခြား��း ပညာာရှှင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ဝေ�ဖန််ခဲ့့�သည်် (လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�လေ့�့လာ
်
ာရေး�းအဖွဲ့့�� ၂၀၁၉)။
အလုံးး��စုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီစာ
ီ ာချုု�ပ်် CPA အားး�လက််မှှတ််ထိုးး�� ပြီး�း�နော�ာက်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
နှှင့်�် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ မော်�်�စီီတုုန်းး�ကွွန််မြူ�ူနစ််အယူူဝါါဒကိုု� လိုု�က််နာာကျျင့််သုံးး�
� �
သည့််� တပ််ဖွဲ့့��ဝင််ဟော�ာင်းး�များ��းအားး� နီီပေါ�ါ စစ််တပ််အတွွင်းး�ထည့််သွွင်းး
�
�ခြ�င်းး�၊ အလုံးး��စုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီစာ
ီ ာချုု�ပ်် CPA အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် နီီပေါ�ါအစိုးး��ရနှှင့််� အလှူူ�ရှှင််တို့့၏
� ပူးး�တွဲဲ�
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုဖြ�စ််သည့််� နီီပေါ�ါ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ််ရေး�းရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုု� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းတွွင််ပျိုး�း��ထော�ာင််ရန်် အခြား��းအဖွဲ့့�� အစည်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာနှှင့််� မူူဝါါဒဆိုုင််ရာ
� ာအစီီအမံံများ��းကိုု� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် ဌာာနေ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီများ��းအားး� ဌာာနေ�အဆင့််�၌
အကော��ာက််အကူူပြု�ုပြီး�း� ကြား�း�ဖြ�တ််ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းဖြ�င့််� နစ််နာာသူူများ��းအားး� လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ
များ��းပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� အစိုးး��ရသည်် ၂၀၁၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� တရား�းဝင််ကြေ��ငြာ�ာ
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ အဆုံးး��သတ််အဖြ�စ််ဖော်�်ဆော�
�
ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််
ဖြ�င့််� ပထမဆုံးး��ကြိ�ိမ်် ၂၀၁၇ အထွေ�ေ�အထွေရွေး��း����ကော�ာက််ပွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းကိုု�ပြ�န််လည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� နီီပေါ�ါငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းရံံပုံံ�ငွေ�ေနှှင့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနကိုု� ရုုတ််သိိမ်းး�ခဲ့့�သည််။

အလုံးး��စုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီစာာချုု�ပ်် CPAတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််
ရေး�းထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲဲ�စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး� နီီပေါ�ါ၏အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု
အစီီအစဉ််နှှင့််� တိိတိိကျျကျျ ချိိ�တ််ဆက််ခဲ့့�သည််သည််။ ‘နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုကဏ္ဍအပါါ
အဝင်် ကဏ္ဍအားး�လုံးး��၏ အဆင့််�အတန်းး�များ��း၊ ဇာာတ််စနစ််များ��း၊ ကျားး��မရေး�း�ရာာ၊ ဒေ�သစသည််တို့့��နှှင့််�နှှင့််�
ဆက််စပ််နေ�သော�ာ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရှေ့�့�ရှုုသော�ာအမြ�င််ဆော�ာင််သည့််� နိုု�င််ငံပြ�န််လည််
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၏ပြ�ည့််ဝသော
� ��ာသဘော�ာ�တရား�းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််မှာာ� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�လို့့�မရ
သည့််� လိုု�အပ််ချျက််ဖြ�စ််လာာကြော��ာင်းး�’ ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််� ၂၀၀၅ ၏ အချျက်် ၁၂ ချျက််နား�းလည််မှုု
အပေါ်�်�မူူတည််၍ နီီပေါ�ါတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် အရေး�း�ပါါ
သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််လမ်းး�ညွှှန််ကိုု� CPA မှှ ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ နီီပေါ�ါရှိိ� ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အထူးး�ရည််ရွွယ််သည့််� နိုု�င််ငံံပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာတော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�များ��းဖြ�င့််�
CPA သည်် ထိုု�အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုပေါ်�်တွွင်် တည််ဆော�ာက််ထားး�သည််။ CPA ၏ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၃.၅ တွွင််
‘အဆင့််�အတန်းး�၊ ဇာာတ််စနစ််၊ ဘာာသာာစကားး�၊ လိိင််၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဘာာသာာတရား�း
နှှင့််� ဒေ�သအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �အားး� အဆုံးး��သတ််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ဒက််
လစ််လူူမျိုး�း��များ��း (Dalit)၊ ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၊ ဂျျင််ဂျာ�ာတစ််စ််လူူမျိုး�း��များ��း(Janajatis)၊ မက််ဒက််ရှီီ�
လူူမျိုး�း��များ��း (Madheshi)၊ ဖိိနှိိ�ပ််ခံံလစ််လျူူ�ရှုုခံံ လူူနည်းး�စုုများ��း၊ တိုးး��တက််မှုုနှော�ာ�င့််�နှေး�း�သူူများ��းနှှင့်�် ပတ််
သတ််သော�ာပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််၊ လက််ရှိိ�ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုကြီး�း�စိုးး��သော�ာ နိုု�င််ငံဖွဲ့
ံ ့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု�အဆုံးး��
သတ််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ တိုးး��တက််ခြ�င်းး�တို့့��အားး�အခြေ�ေ�ခံံ၍ နိုု�င််ငံအားး
ံ �ပြ�န််လည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််’ ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထိုု�စာာသားး�အားး� ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေံ�ံ��ဥပဒေ�ေ၏ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၃၃
(ဃ)တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည်် (နီီပေါ�ါသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၇) ။
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နီီပေါ�ါ၏ ၂၀၁၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (နီီပေါ�ါသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၅) သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းစီီရင််ရေး�းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး� နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ပြ�သ
ထားး�သည််၊ ဥပမာာ ၁။ အဖွွင့််�နိိဒါါန်းး�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာစကားး�များ��းသည်် နီီပေါ�ါ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏
ထပ််ဆင့််�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််အားး� ပဋိိ
ပက္ခခ၏ ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုနှှင့်�် မြ�င််သာာစွာာ�ချိိ�တ််ဆက််ပါါသည်် ။
၂။	လူူမှုုရေး�းတရား�းမျှှတမှုု၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�နှှင့်�သ
် တ််သတ််၍ အထူးး�ထည့််သွွင်းး
�
�
စဉ်းး�စား�းပေး�းရမည့််�လူူများ��းဟုု အမျိုး�း��အစား�းတစ််ခုုအဖြ�စ်် ပဋိိပက္ခခနစ််နာာသူူများ��းကိုု� ပေါ်�်ပေါ်�်
ထင််ထင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည်် (ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၄၂ (၅))။
၃။ သမိုု�င်းး�အစဉ််အဆက်် အထင််အမြ�င််သေး�းစွာာ�ဆက််ဆံံခံရခြ�င်းး
ံ
�နှှင့်�် ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရခြ�င်းး�များ��းကိုု�
ကျော်�်��လွှားး��ရန်် နိုု�င််ငံအားး
ံ � ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် သမ္မမတနိုု�င််ငံတ
ံ စ််ခုုအဖြ�စ်် ပြ�န််လည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါသည််။
၄။	နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ကော်�်�မရှှင််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍ ထိုု�
ကော်�်�မရှှင််အားး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းစွွမ်းး�ရည််များ��းဖြ�င့််� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်� ပြ�ည့််�နှှက််စေ�ပါါ
သည််(အပိုု�င်းး� ၂၅)။
ထိုု�ကဲ့့�သို့့� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် ရေ�ရှှည််ကုုစား�းပေး�းနိုု�င််သော်�်လည်းး
�
�
ချျက််ချျင်းး�လက််ငင်းး�တွွင်် နီီပေါ�ါရှိိ�နစ််နာာသူူများ��းစွာာ�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��အပေါ်�်� စိိတ််ပျျက််နေ�မြဲ�ဲဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် မည််သည့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််တွွင််မှှ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ထင််ထင််ပေါ်�်ပေါ်�် အသိိအမှှတ််မပြု�ုပါါ၊ ဥပမာာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် TRC အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််မပြု�ုပါါ သို့့��မဟုုတ််
ပဋိိပက္ခခအချိိ�န််ကာာလ၏ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက်် တရား�းမျှှတမှုုရှာာ�ဖွေ�ေရန်် အထူးး�အစီီ
အမံံများ��း ထည့််�သွွင်းး�မထားး�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့််�နစ််နာာသူူ
များ��းကိုု� ပေါ်�်ပေါ်�်ထင််ထင််ရည််ညွှှန်းး�၍ ပဋိိပက္ခခဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ထင််ပေါ်�်သော�ာရည််ရွွယ််ချျက််
ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�သည်် (ပြ�ည််သူူလူူထုု၏အမြ�င််တွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ခံံ
အားး�ဖြ�င့််�) အထူးး�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် တရား�းမျှှတရေး�း�ယန္တတရား�းများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကြား�း�တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျသော��ာ�ချိိ�တ််ဆက််မှုုကိုမ
�ု တည််ဆော�ာက််နိုုင််ပါ
� ါ။ ထို့့�အ
� ပြ�င်် နီီပေါ�ါ
တွွင်် အာာဏာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််�အာာဏာာကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�အားး� ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ရန််ရည််ရွွယ််သည့််� ဖက််ဒရယ််
ပုံံ�စံံ၏အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းစွာာ�ကိုု� ၂၀၁၅ နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းမှှ အားး�နည်းး�စေ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
များ��းသည်် နီီပေါ�ါလူူမျိုး�း��မြော��ာက််များ��းစွာာ�၏ မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ��းကိုု� မဖြ�ည့်�တ
် င်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။။

နီီပေါ�ါသည်် နိုု�င််ငံံအားး� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုဘုုရင််စနစ််မှှ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် သမ္မမတနိုု�င််ငံံ
တစ််ခုုသို့့�� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုကိုု�အော�ာင််မြ�င််စွာာ� တရား�းဝင််ကြေ��ငြာ�ာ
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ကျျင့််သုံးး�
� �နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််သည်် အဆင့််�များ��းစွာာ�၌အရေး�း�ပါါပြီး�း� နိုု�င််ငံအားး
ံ �ပြ�န််လည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခ၏ဇစ််မြ�စ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
သည်် ရေ�ရှှည််လျော်�်�ကြေး
� ��းပေး�းခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့််�နစ််နာာသူူများ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�
တော�ာင်းး�ဆိုု�ပြီး�း� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု မည််မျှှရှိိ�မည််ဆိုု�သည််ကိုု� စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�လေ့�့လာ
်
ာရမည််ဖြ�စ််သည််။
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုစနစ််အားး� နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�လျော့�့��ချျခြ�င်းး�ပါါရှိိ�သည့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််အသစ််သည်် ဒေ�သ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းမှှ နိုု�င််ငံအ
ံ ဆင့််�တွွင််မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အစီီအမံံများ��းဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းပေး�း
အပ််ခဲ့့�ပါါသည်် ဒေ�သအဖွဲ့့��၏ အစီီအစဉ််များ��းမှာာ� တစ််စုုတစ််စည်းး�ထဲဲဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံအ
ံ ဆင့််�မူူဝါါဒအတွွက်် ပြ�ည့််စုံံ�သော�
�
ာ
အစား�းထိုးး��တစ််ခုုမဖြ�စ််နိုင််သော်�်
�ု
လည်းး
�
� အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တမှှရုုပ််ဝတ္ထု�ု အဖြ�စ်် နစ််နာာသူူများ��း၏ လျော်�်��ကြေး��း
လိုုအ
� ပ််ချျက််များ��းအလုံးး��စုံံ�အားး� တိုုက််ရို
�
က််ချျက််ချျင်းး
�ု
�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််

အစီီအမံံများ��းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�

အတွွက်် ထိုု�အာာဏာာများ��းမှှ အလားး�အလာာများ��းစွာာ�ပေး�းပါါသည််။ ထိုု�အစီီအစဉ််များ��းသည်် အစား�းအစာာ၊
အိုးး��အိိမ််၊ အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိိ�မှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ အလုုပ််အကိုု�င််ဖန််တီးး�ရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််ရှော�ာ�က််မှု
�
ု၊
ပညာာရေး�း၊ တရား�းဥပဒေ�ေဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၊ တရား�းဝင််စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းရရှိိ�ရန််အကူူအညီီ၊ အော�ာက််
မေ့�့သတိိရခြ�င်းး�အစီီအစဉ််များ��း၊ အများ��းပြ�ည််သူူအသိိအမှှတ််ပြု�ုရေး�း အခြား��းပုံံ�စံံများ��း၊ သိိရှိိ�နား�းလည််မှုုမြှ�ှင့်�်
တင််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းနှှင့်�် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�စော်�်�ကားး�မှုုများ��း ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�
ကာာကွွယ််ရန််ရည််ရွွယ််သည့််� အစီီအမံံများ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�စဉ်းး�စား�းထားး�ပါါသည််။ ထိုု�အစီီအမံံများ��းထဲဲမှှ
အများ��းစုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံသားး
ံ �အားး�လုံးး��ကိုု� အာာမခံံထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့်�် ခုုခံံနိုု�င််စွွမ်းး�နည်းး�သော�ာလူူထုုအတွွက်် စီီမံထားး
ံ
�သည့််ထပ််တိုးး
�
��အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု�
ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�နိုု�င််ပါါသည်် (ICTJ ၂၀၁၈ : ၁)။

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ဦးးစား�းပေး�းသတ််မှှတ််ပါါက
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််သည်် ၎င်းး�ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အခြေ�ေ�အနေ�ေအသစ််များ��း ဖွွင့််�ဟပေး�း�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��အကြား�း�ရှိိ�
အခြေ�ေ�ခံံအပြ�န််အလှှန်် နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုကိုု� ဤကိုးး��ကားး�ချျက််မှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ငံံပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရက််တစ််အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့််�
အလားး�အလာာအားး� စွွပ််စွဲဲ�ခြ�င်းး�များ��းရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၅ ဇွွန််လတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေလုုပ််ငန်းး�
စဉ််အားး�အဆုံးး��သတ််ရန်် အဓိိကနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ၄ ခုုမှှ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက ၁၆-ချျက်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုု
ကိုု� လက််မှှတ််ထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နီီပေါ�ါ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� လျျင််
လျျင််မြ�န််မြ�န််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရော�ာ�င််ဆိုးး��ခြ�င်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� အဆုံးး��သတ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအားး�
တရား�းလွှှတ််တော်�်ချုု
� �ပ််မှှ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�တရား�းမဝင််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သော်�်လည်းး
�
� နော�ာက််ကွွယ််ညှိိ�
နှိုုင်းး�မှုုများ��း သဘော�ာ�တူူပြီး�း�သည့််အ
� ချျက််မှာာ� လစ််လျူူ�ရှုု၍မရသလိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�

ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍

မြ�န််မြ�န််ဆန််ဆန််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။

ထိုု�

နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာ ပြေ�ေလည််မှုုအသစ််သည်် နိုု�င််ငံကို
ံ ု�ကွဲဲ�ပြား�း�စေ�ခဲ့့�သည််၊ နီီပေါ�ါတော�ာင််ပိုု�င်းး�ရှိိ� မက််ဒက််ရှီီ�
လူူမျိုး�း��များ��းလှုုပ််ရှား��းမှုုသည်် အားး�အသစ််အသွွင််မျိုး�း��ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််
နှှင့််� ၎င်းး�အားး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ငြ�င်းး�ပယ််ရေး�းကိုု�သာာ အာာရုံံ�စိုု�က််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းကြော��ာင့််�
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လူူများ��းစွာာ�သေ�ဆုံးး��၍ ဒဏ််ရာာရရှိိ�ခဲ့့�သည်် (Bisarya ၂၀၁၆)။ နီီပေါ�ါ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ�အနှိိ�မ််ခံံဖယ််ကြ�ဉ််ခံများ
ံ ��းအားး� အမှှန််တကယ််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ
သို့့��မဟုုတ်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ ဦးးဆော�ာင််ထားး�သည််ဟုု အများ��း
ကမြ�င််ကြ�သည့််အ
� ချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�ခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရှိိ� ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�
လူူမျိုး�း��စုုမတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််အားး� ဦးးစွာာ�ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့့်� လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း
အပေါ်�်� ဖက််ဒရယ််စနစ််သည်် မည််မျှှအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််သနည်းး�ဆိုု�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�
သည်် (ဥပမာာ Jha နှှင့််� Yadav ၂၀၁၈ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အားး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်မြ�င််သာ
�
ာစွာာ�ချိိ�တ််ဆက််
ပေး�းသည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့်�် ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�များ��း မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။
နီီပေါ�ါ၏စနစ််သည်် အသစ််ဖြ�စ််၍ ၂၀၁၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး�ပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း၊ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�အ
် တူူ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�ကိုု� တိုးး��တက််စေ�ရန်် အဖွဲ့့��အစည်းး�အသစ််များ��းဖြ�စ််သည့််� TRC နှှင့််� CIEDP တို့့��အားး�တည််
ထော�ာင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� တူူညီီသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအပြု�ုအမူူများ��းနှှင့်�် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�များ��း ဆက််လက််
ရှိနေ���ေသေး�းသည််။ အစိုးး��ရအသစ််သည်် နစ််နာာသူူများ��းနှှင့်�် အခြား��းစည်းး�ရုံးး��ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း၏ နေ�ရာာအပါါ
အဝင်် အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နေ�ရာာကိုု�ပိိတ််သိိမ်းး�ရန်် ဆက််တိုု�က််ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည်် (Budhathoki
၂၀၁၈)။ ‘နိုု�င််ငံ၏
ံ
နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�အခြေ�ေ�ခိုု�င််နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည့််� ပြ�စ််ဒဏ််မှှ လွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�စနစ််ကိုု�
နိုု�င််ငံံရေး�းအထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ ခုုခံံကာာကွွယ််ခြ�င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း�) (TJ) လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ဆက််လက််ယိုု�ယွွင်းး�စေ�သော�ာကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံရေး�းလော�
ံ
ာကအထက််တန်းး�
လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တို့့�� လွှှမ်းး�မိုးး��သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဆက််လည််တည််မြဲ�ဲနေ�မှုု
သည်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�အပေါ်�်�တွွင်် သက််ရော�ာက််မှုု
ရှိိ�ခဲ့့�သည်် (Bhandari ၂၀၁၈)။ အစိုးး��ရမှှ သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ များ
ု ��းစွာာ�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း�

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ကိုု� စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာနှှင့်�် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ နစ််နာာသူူများ��း၏ အသံံ
သို့့��မဟုုတ်် လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရန််ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ယနေ့�့�အထိိ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��း၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုသည်် နစ််နာာသူူများ��းနှှင့််� အစိုးး��ရအကြား�း�
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ဝါးး�စေ�ခဲ့့�သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် လွွတ််လပ််ပြီး�း�၊ နစ််နာာသူူများ��းအားး�ဗဟိုု�ပြု�ုသော�ာ
အမှှန််တရား�းနှှင့််� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��မှုုကော်�်မရှ
� င််များ
ှ ��းအတွွက်် ကနဦးးအဆိုုများ
� ��းသည်် နီီပေါ�ါတွွင််အတုုအယော��ာင််
အဆင့််�သာာဖြ�စ််သည််။
မကြာ�ာသေး�းမီီက ထိုု�ကော်�်မရှ
� ှင််နှှစ််ခုု၏ သက််တမ်းး�များ��းကိုု�တိုးး��ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ စွွမ်းး�
ရည််အပေါ်�်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု သို့့��မဟုုတ််

၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ဆော�ာင််မှုု အကျိုးး���ရှိစေ���ေရန််လိုု�အပ််သော�ာ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ

လိုု�လားး�မှုုအပေါ်�်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုသည်် အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�သည််။ ယေ�ဘူူယျျအားး�ဖြ�င့််� … တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုယန္တတရား�းများ��းသည်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းအတွွက်် တရား�းမျှှတမှုု ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�
နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ထို့့��ပြ�င်် နစ််နာာသူူများ��းနှှင့်�၎
် င်းး�တို့့��၏မိိသားး�စုုများ��းမှှ စွွပ််စွဲဲ�ထားး�သည့််�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း
အတွွက်် ကုုစား�းမှုုရှာာ�ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� အခက််အခဲဲများ��းကိုု�ဖော်�်ပြ�ရန််လည်းး
�
� မစွွမ်းး�သာာခဲ့့�။
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ပျော�ာ�က််ဆုံးး��မှုုများ��းနှှင့်�် ညှှင်းး�ပမ်းး�နှိိ�ပ််စက််မှုုကဲ့့�သို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု� ရာာဇဝတ််မှုု
မြော��ာက််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပတ််သတ််၍လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊ အများ��း
ဆိုု�င််ရာာစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု�တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�
အားး� အထော��ာက််အကူူပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာစည်းး�မျျဉ်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��းရှိစေ���ေခြ�င်းး�တို့့��နှှင့်�် ပတ််
သတ််၍လည်းး�ကော�ာင်းး� အကျုံးး���ဝင််သည့််ဥ
� ပဒေ�ေများ��းတွွင််လစ််ဟာာမှုုများ��းရှိနေ���ေခဲ့့�သည််။ ပဋိိပက္ခခနှှင့်�ဆက််
်
နွွယ််သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််များ��းနှှင့်�် မော်�်�စီီတုုန်းး�ကွွန်် မြူ�ူနစ််အယူူဝါါဒ
ကိုု� လိုု�က််နာာကျျင့််သုံးး�
� �သူူများ��းတို့့��မှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းပါါဝင််သော�ာ အမှုုများ��း
ကိုု� အစိုးး��ရမှှ အရေး�း�ယူူရန််ပျျက််ကွွက််မှုုတို့့�ကြော��ာင့််� ထိုု�လစ််ဟာာမှုုများ��း ပိုု�၍ဆိုးး��ရွား��းလာာပါါသည်် (OHCHR
၂၀၁၂ :၂၅) ။

နစ််နာာသူူများ��းမှှ ၎င်းး�တို့့��၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�ရသေး��းဟုု ခံံစား�းနေ�ရသေး��းသော်�်�
လည်းး� (Bhandari ၂၀၁၈)၊ မက််ဒက််ရှီီ�နှှင့်�် အက််ဒီီဗစီီ ဂျျင််ဂျာ�ာတစ််စ်် (ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း)
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အဓိိကအုုပ််စုုများ��းသည်် နိုု�င််ငံံပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််
ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး� စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုုမရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းအထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�
သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ပြီး�း�ဆုံးး��ပြီ�ီဟုုဆိုု�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသက််ဝင််ကြော��ာင်းး�တရား�း
ဝင််ကြေ��ငြာ�ာပြီး�း�သည့််�အချျက််ကိုု� အသုံးး��ချျကြ�သည််။ ထိုု�သို့့� စိိတ််မကျေ��ေနပ််မှုုများ��းကိုု� နီီပေါ�ါတော�ာင််ပိုု�င်းး�
တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းနှှင့်�် ထိိပ််တိုု�က််တွေ့�့�မှုုများ��းတွွင်် လူူဦးးရေ�ပေါ�ါင်းး� ၄၀ ကျော်�်��သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�သည့််�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသက််ဝင််ကြော��ာင်းး� တရား�းဝင််ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး�ကိုု� ရုုပ််ပျျက််ဆင်းး�ပျျက််ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည့််�
ပြ�င်းး�ထန််သည့််�ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��းမှှ သက််သေ�ခံံနေ�ပါါသည်် (Haviland ၂၀၁၅)။ နီီပေါ�ါ၏ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ အကျိုးး���သက််
ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု�ဆန်းး�စစ််ရန်် အစော�ာ�လွွန်းး�နေ�သော်�်�လည်းး� ချျက််ချျင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််� တုုန့််ပြ�န််ချျက််များ
�
��း
နှှင့််� စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာသည်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းမရရှိသေး����းဟုု ညွှှန်းး�
ဆိုု�နေ�ပါါသည်် (ဥပမာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာလွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််� ၂၀၁၈ ကိုု�ကြ�ည့်ပါ
�် ါ)။
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ထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််သည့််� အမှှန််တရား�းပုံံ�စံံတစ််ခုုကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်အခြေ�ေ�ခိုု�င််စေ�ပါါသည််။
၃။	ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ဖွွင့််�ဟလာာခြ�င်းး�အစား�း ပိိတ််သိိမ်းး�မှုု
ဆီီကိုဦးး
�ု တည််စေ�သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ
တရား�းမျှှတရေး�း�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�နှှင့်�် သဘော�ာ�တရား�းအားး� နိုု�င််ငံရေး�းခြ�ယ််လှ
ံ
ှယ််ခြ�င်းး�မှှ တွွန်းး�အားး�
ပေး�းပါါသည််။
ဘယ််နေ�ရာာ၊ ဘယ််အချိိ�န််မှာာ� ဘယ််သူူက လူူမျိုး�း��ရေး�းအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� စတင််ခဲ့့�သည််ဆိုု�သည့််�
မတူူညီီသော�ာ ဇတ််ကြော��ာင်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ရဝမ််ဒါါ၏သမိုု�င်းး�သည််

ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းစွာာ�ဖြ�င့််�ပြ�ည့်နေ�ခဲ့့�
�်
သည််။

သို့့��သော်�်လည်းး
�
� ၁၉၉၄ ဧပြီ�ီ ၆ ရက််နေ့�့တွွင်် ဟူူတူူလူူမျိုး�း��သမ္မမတ Habyarimana ၏ စီးး�နင်းး�လာာသော�ာ
လေ�ယာာဉ််ပစ််ချျခံံရသော��ာအခါါ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််အဖြ�စ်် ကြီး�း�မား�းစွာာ�မြ�င့််�တက််လာာခဲ့့�
သည််။ တုံ့့��ပြ�န့််သ
� ည့််အနေ
� �ေဖြ�င့််� ဟူူတူူအစွွန်းး�ရော�ာက််များ��းနှှင့်�် မဟာာမိိတ််စစ််သွေး�း�ကြွ�များ��းသည်် အစိုးး��ရ
ထိိမ်းး�ချုု�ပ််မှုုကိုု�သိိမ်းး�ပိုု�က််ခဲ့့�ပြီး�း� ရက််ပေါ�ါင်းး� ၁၀၀ အတွွင်းး� တုုဆီီလူူမျိုး�း�� ၄ ပုံံ� ၃ ပုံံ�အားး�သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့�သည့််�
လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုကိုု� စတင််ခဲ့့�သည်် (Straus ၂၀၁၉)။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီထော�ာက််ခံံသည့််� ဟူူတူူများ��းကိုု�
ဟူူတူအ
ူ စွွန်းး�ရော�ာက််များ��းမှှ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုဖြု �စ််စဉ််အတွွင်းး� ကျူးး��လွွန််သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�အပါါအဝင််
ဟူူတူူထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�လည်းး� သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�သည််။ ဟူူတူူအရပ််သားး� ၂၅,၀၀၀ မှှ ၄၀,၀၀၀ အထိိကိုု�
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လည်းး� ရဝမ််ဒါါမျိုး�း��ချျစ််တပ််ဦးးတပ််ဖွဲဲ�များ��း (RPF) မှှ ကျူးး��လွွန််သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့�သည်် (Des Forges ၁၉၉၉ :
Straus ၂၀၁၉)။
စစ််ပြီး�း�နော�ာက်် ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ရဝမ််ဒါါမှှ ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၁
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဆိုုင််ရာ
� ာ ထပ််တိုးး��လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့်အ
�် တူူ ၁၉၉၃
ခုုနှစ််
ှ ဩဂုုတ််လတွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။ အာာယူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းသည်် ၁၉၉၄ မှှ ၂၀၀၃
ခုုနှှစ််ထိိ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအတွွင်းး� ရဝမ််ဒါါ၏ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�စ််ခဲ့့�သည်် (International IDEA
၂၀၁၆)။

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရန််နှှင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််အားး�လွှှတ််တော်�်�

အတည််ပြု�ုချျက််ရရှိစေ���ေရန််အတွွက်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�င့််� ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််တွွင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကော်�်�မရှှင််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည်် (International IDEA
၂၀၁၆)။ ရဝမ််ဒါါမျိုး�း��ချျစ််တပ််ဦးးတပ််ဖွဲဲ�များ��း RPF ဦးးဆော�ာင််သော�ာအစိုးး��ရမှှ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ‘အလွွန်းး�
အမင်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််သည့််� လူူအများ��းပါါဝင််မှုု’ (အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အကျျပ််အတည်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��
၂၀၀၂) ဟုု ဝေ�ဖန််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�
တွွင်် ထော�ာက််ခံံမဲဲ ၉၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပါါသည််။

ရဝမ််ဒါါ၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် (ရဝမ််ဒါါသမ္မမတနိုုင််ငံ
� ံ ၂၀၀၃) အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ
တရား�းမျှှတရေး�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး� နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါသည်် ၁။ အမှှန််တရား�း - ၎င်းး�သည်် လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုသမိုု�င်းး�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပြီး�း� လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််
ဖြ�တ််သည့််�အယူူဝါါဒကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းသည််။ ဥပမာာ အဖွွင့််�
နိိဒါါန်းး�တွွင်် ‘မလေး��းစား�းထိုု�က််သော�ာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့်�် အခြား��းကျူးး��လွွန််သူူများ��းမှှ စည်းး�ရုံးး��
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခဲ့့�သည့််� ရဝမ််ဒါါ၏အရေ�ေအတွွက်် သန်းး�ကျော်�်��သော�ာ သားး�သမီးး�များ��းစွာာ�ကိုု� သတ််ဖြ�တ််
ခဲ့့�သည့််� … လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုု’ ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
၂။ လျော်�်��ကြေး��းများ��း - ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၄ တွွင်် (၂၀၀၃ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ) ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုမှှ အလွွန််အမင်းး�ဆင်းး�ရဲဲ ချို့့���တဲ့့�ရှာာ�သော�ာအသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူများ��း
အတွွက်် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရမည့််� နိုု�င််ငံ၏
ံ တာာဝန််ကိုု� ၎င်းး�မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။
၃။ နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ်ပွား�
် �းရေး�း - ဂတ််ချား��းချာ�ာ တရား�းရုံးး��များ��း (gacaca courts) ကဲ့့�သို့့��
သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အထူးး�ယန္တတရား�းများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််
သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််နှှင့််�၊ နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ၎င်းး�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ
၁၅၂ (အခန်းး�ခွဲဲ� ၂ (က)၊ ၂၀၀၈ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းနှှင့်�)် အော�ာက််တွွင်် တည််ထော�ာင််သည််။
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၄။ ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း - ‘ရဝမ််ဒါါနိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��း’ ဆိုု�သည့််မျှော်�်�
�
မှ
� ှန်းး�ချျက််၊ နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ
စည်းး�လုံးး��မှုု မြှ�ှင့့်�တင််ခြ�င်းး�အားး� ဦးးစား�းပေး�းသည့််အနေ
� �ေဖြ�င့််� ၂၀၀၃ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒ၏
မူူလစာာပုုဒ််များ��း၊ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင်် ဟူူတူူ သို့့��မဟုုတ်် တုုဆီီ ဆိုု�သည့််� စာာလုံးး��များ��းအားး�
ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတမှုုနှင့်
ှ ်� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
စဉ််တို့့��၏ အစော�ာ�ပိုု�င်းး�ကတိိကဝတ််များ��းရှိသော်����်�လည်းး� Paul Kagame ဦးးဆော�ာင််သော�ာ RFP တွွင််
အာာဏာာစုုစည်းး�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�မှှ ရဝမ််ဒါါအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု�သရုုပ််ဖော်�်�ခဲ့့�ပါါသည််။ ရဝမ််ဒါါ
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််လျှော�ာ�က်် RPF နှှင့်အ
်� စိုးး��ရအကြား�း�ကွာာ�ခြား��းမှုုဝေ�ဝါးး�သွားး��သည့််တို
� င််အော�
�ု
ာင််၊
တစ််ချို့့���အဖြ�စ််များ��းတွွင်် ကွာာ�ခြား��းမှုုမရှိိ�သည့််�တိုု�င််အော�ာင်် RPF သည်် နိုု�င််ငံရေး�းဆွေး�း
ံ
�နွေး�း�ပွဲဲ�အားး� ဆုံးး��ဖြ�တ််
၊ပုံံ�ဖော်�်�၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခဲ့့�ပါါသည်် (Ankut ၂၀၀၅ : ၁၁ ; Reyntjens၂၀၀၄ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။ ဤသည််မှာာ�
နိုု�င််ငံရေး�းအာ
ံ
ာဏာာအားး� ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအဖြ�စ််မှှဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ကိုု� လိုု�အပ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအစဉ််အလာာနှှင့်�် ဆန့််�ကျျင််ဘက််ဖြ�စ််နေ�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအင်္ဂါါ��ရပ််အားး� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််အဖြ�စ််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေမှဖော်��်��ပြ�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််သည်် RPF ၏ အာာဏာာ
စုုစည်းး�အားး�ကော�ာင်းး�မှုု၏ ဗဟိုု�ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၀၈ ၏ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းတွွင်် လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုု
အားး� ဖော်�်�ပြ�ရာာနေ�ရာာအားး�လုံးး��၌ ‘တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်�’ ဆိုု�သည့််� စာာလုံးး��များ��းထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သည််။
ဤသို့့��ထည့်သွွင်းး
�်
�ခြ�င်းး�က RPF ၏ သမိုု�င်းး�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပြု�ုပြီး�း� လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််
ဖြ�တ််မှုုဇာာတ််ကြော��ာင်းး�အားး� လက််နက််အဖြ�စ််အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််ပြု�ုခဲ့့�ပါ
�
ါသည််။
RPF ၏လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုဇာာတ််ကြော��ာင်းး�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ထည့််သွွင်းး
�
�
ခြ�င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အစီီအစဉ််များ��း၏ ထိရော��ာ�က််မှုုအပေါ်�်� ရေ�လှိုုင်းး�ထ
သကဲ့့�သို့့�� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ ‘၁၉၉၀အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၁ ရက််မှှ ၁၉၉၄ဒီီဇင််ဘာာ
၃၁ အကြား�း�ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ လူူသားး�မျိုး�း��နွွယ််အပေါ်�်�ကျူးး��လွွန််သော�ာ ရာာဇဝတ််မှုုများ��း၊ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�
သတ််ဖြ�တ််မှုု ရာာဇဝတ််မှုုများ��းနှှင့်�် အစွွပ််စွဲဲ�ခံရ
ံ သည့််� လူူများ��းအပေါ်�်�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�’
ပြု�ုလုုပ််ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််သာ
� ာ ဂတ််ချား��းချာ�ာ တရား�းရုံးး��များ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ထားး�သည််
(၂၀၀၈ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းပါါသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ)။ ထိုု�တရား�းရုံးး��များ��း၏ သက််တမ်းး�များ��းကိုု�
ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ လူူပေါ�ါင်းး� ၂ သန်းး�ခန့််�စစ််ဆေး�းပြီး�း�နော�ာက်် ၎င်းး�တို့့��ပိိတ််သိိမ်းး�ချိိ�န်် ၂၀၁၂ ထိိ သက််တမ်းး�တိုးး��ခဲ့့�
သည််။ ‘သို့့��သော်�်� ထိုု�တရား�းရုံးး��များ��းသည်် တရား�းမျှှတမှုုကိုု� ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သလားး�၊ အစိုးး��ရနှှင့်�်
နိုု�င််ငံသားး
ံ �တို့့��အကြား�း� တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ပေး�းနိုု�င််သလားး�၊ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််
မှုုမှှ ဖြ�စ််တည််ခဲ့့�သော�ာထင််ရှား��းသည့််လူ
� မျိုး
ူ �း��ရေး�းကွဲဲပြား�း
� �မှုုအချို့့���ကိုု� ကုုစား�းပေး�းနိုုင််
� သလားး�?’ (Seay ၂၀၁၄)။
ထိုု�မေး�းခွွန်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််ဖြ�င့််� ဂတ််ချား��းချာ�ာအားး� တိုု�က််ဆိုု�င််
စစ််ဆေး�းရန်် အဓိိကကျျသည့််� မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဂတ််ချား��းချာ�ာစနစ််ကိုု� စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�လေ့�့လာ
်
ာသော�ာ ပညာာရှှင််အချို့့���က အကော��ာင်းး�မြ�င််သော်�်�
လည်းး� (ဥပမာာ Clark ၂၀၁၀) အများ��းစုုသည်် တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��းအားး� နစ််နာာသူူများ��း၊ ဟူူတူူလူူမျိုး�း��များ��း
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အားး� ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သည့််�သူူများ��းဟုု ထည့််�သွွင်းး�ယူူဆသည့််� ဘက််လိုု�က််မှုုရှိသော����ာအကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�မှုုအပေါ်�်� ဝေ�ဖန််ခဲ့့�ကြ�သည်် (ဥပမာာ Chakravarty ၂၀၁၅ ; Ingelaere ၂၀၁၆ ; Rettig ၂၀၀၈ ;
Waldorf ၂၀၁၀ တို့့��ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုပြီး�း�နော�ာက််နှှစ််များ��းတွွင်် ဂတ််ချား��းချာ�ာများ��း
အားး� တရား�းစီီရင််ရေး�းပေး�းအပ််ခဲ့့�သည့််အ
� ချိိ�န််ကာာလတွွင်် ဟူူတူူလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��း နှှင့််�
RPF တို့့��မှှကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ရာာဇဝတ််မှုုများ��းမပါါဝင််ခဲ့့�ပါါ။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�လုုပ််ရပ််က တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုု
ကိုု� ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့််�၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းနိုု�င််သည့််� ဂတ််ချား��းချာ�ာတို့့��၏ စွွမ်းး�
ရည််ကိုု� ယိုုယွွင်းး
�
�စေ�ခဲ့့�ပါါသည်် … နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှု၏
ု ဗဟိုုချျက််
�
ဖြ�စ််သည့််� လူူမျိုး�း��
ရေး�းကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းကိုု�ခိုု�င််မာာစေ�ရန်် ကျူးး��လွွန််သူူများ��းနှှင့်�် နစ််နာာသူူများ��းအကြား�း�ရှိိ� ကွွက််လပ််ကိုု� ဂတ််ချား��း
ချာ�ာမှှ ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ပေး�းခြ�င်းး�မဟုုတ််ပါါ (Seay ၂၀၁၄)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််မှှ
တစ််ဆင့််� နစ််နာာသူူနှှင့််� ကျူးး��လွွန််သူူအကြား�း�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� မိိတ််ဆက််၍ အခြေ�ေ�ခိုု�င််စေ�ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�၏
ဘက််လိုု�က််မှုုများ��းအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ပြ�န််
လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကိုု�အထိိအခိုု�က််ခံံ၍ ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းသော�ာ တရား�းမျှှတမှုုအပေါ်�်� အလေး�း�ထားး�လုုပ််
ဆော�ာင််ခဲ့့�သည်် (ဥပမာာ Chakravarty ၂၀၁၅ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

ရဝမ််ဒါါလူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုု အနှှစ်် ၂၀ ပြ�ည့််မြော��
� ာက််သော�ာ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ရဝမ််ဒါါ
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��းတွေ့�့�ခဲ့့�ရသည်် - ‘ရဝမ််ဒါါ
နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ ဘဝသက််တမ်းး�သည်် လွွန််ခဲ့့�သည့််�ဆယ််စုုနှှစ််အတွွင်းး� ၂ ဆမြ�င့််�တက််ခဲ့့�ပြီး�း� ကလေး�း�
သေ�ဆုံးး��နှုုန်းး�နှှင့်�် HIV နှုုန်းး�များ��း ကျျဆင်းး�ခဲ့့�သည််။ ရဝမ််ဒါါ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််မှှစတင််ကာာ
အလွွန််မြ�င့််မား�း
� သည့််� ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� တိုးး��တက််ခဲ့့�ပြီး�း� ဆန်းး�စစ််မှုုတစ််ခုုအရ ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�ရန်် အကော��ာင်းး�
ဆုံးး�� အာာဖရိိကနိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံဖြံ �စ််လာာခဲ့့�သည််’ (Beauchamp ၂၀၁၄)။ လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုအပြီး�း�
ဖန််တီးး�ခံံခဲ့့�ရ၊ နိုု�င််ငံရေး�းအရော
ံ
�ာ�င််ဆိုးး��ခံံခဲ့့�ရ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဌာာန်းး�ခံံခဲ့့�ရသည့််� နစ််နာာသူူကျူးး��လွွန််သူူတို့့�၏ အမှှတ််လက္ခခဏာာများ��းသည်် ‘အမျိုး�း��သားး� စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�း’အတွွက်် လူူမျိုး�း��ရေး�း
အစွဲဲ�မပြု�ုသည့််� လူ့့�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တစ််ခုုတည််ဆော�ာက််မည််ဆိုု�သည့််� အစိုးး��ရ၏ဗျူူ�ဟာာနှှင့်�် ဆန့််�ကျျင််
လျျက်် ဟူူတူူလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း�ရှိိ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းကိုု� နက််ရှိုုင်းး�စေ�ခဲ့့�သည််။
နစ််နာာသူူ-ကျူးး��လွွန််သူူ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု၊ ထိုု�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့်�် အမှှတ််လက္ခခဏာာအကြား�း�က ချိိ�တ််ဆက််မှုု
(ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� တုုဆီီများ��းသည်် အမြဲ�ဲတမ်းး� နစ််နာာသူူများ��းဖြ�စ််၍ ဟူူတူူများ��းသည်် ကျူးး��လွွန််သူူများ��း
ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြော��ာဆိုုခြ�င်းး
� �)ကိုု� လက််နက််သဖွွယ််အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� Kagame သည်် သူ့့�အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� အားး� တုုဆီီ
များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခဲ့့�သည််။ ဟူူတူူလူူမျိုး�း��ဖြ�စ််သည့််� Pasteur Bizimungu အားး� သမ္မမအဖြ�စ််
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််သော�ာကြော��ာင့််� ‘နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� အရေး�း�ပါါသည့််� အာာဏာာရှိိ�သည့််� နေ�ရာာအားး�လုံးး��
နီးး�ပါးး�တွွင်် တုုဆီီလူူမျိုး�း��များ��းက နေ�ရာာယူူထားး�ကြ�သည််’ (French ၂၀၁၃)။ ‘မြော��ာက််များ��းလှှစွာာ�သော�ာ
အတင်းး�အဓမ္မမ ပြ�ည််နှှင််ဒဏ််ပေး�းခြ�င်းး�များ��း၊ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��မှုုများ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းအားး� လုုပ််ကြံ�ံ
သတ််ဖြ�တ််မှုုများ��းပြီး�း�နော�ာက်် Bizimungu သည်် ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််တွွင်် သမ္မမတရာာထူးး�မှှ နှုုတ််ထွွက််ခဲ့့�သော�ာ
ကြော��ာင့််� … အဆင့််�မြ�င့််ခေါ�
� ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုနေ�ရာာတွွင်် လူူမျိုး�း��ရေး�းမျှခြေ��ေ�ရှိိ�သည််ဆိုု�သည့််� ထင််ယော�ာင််ထင််မှား��း
ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု� အပြီး�း�ပြ�တ််အဆုံးး��သတ််လိုု�က််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််’ (ibid)။ ယခုု အစိုးး��ရသည်် လူူမျိုး�း��ရေး�း
တံံဆိိပ််တပ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ခွွင့််�မပြု�ုပါါ။ Bizimungu သည်် ၂၀၀၁ ခုုနှှစ််တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ တည််ထော�ာင််
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ခဲ့့�ပြီး�း� အစွွန်းး�ရော�ာက်် ဟူူတူူ အဖွဲ့့�� အစည်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ထိုုပါ
� ါတီီအားး� တရား�းမဝင််ဟုုကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည််။
၂၀၀၂ ခုုနှှစ််တွွင်် နိုု�င််ငံံကိုု�အန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က််စေ�သော�ာ စွွပ််စွဲဲ�ချျက််များ��းဖြ�င့််� Bizimungu ကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ခဲ့့�
ပြီး�း� ၎င်းး�အားး�ထော�ာင််ဒဏ်် ၁၅ နှှစ််ချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�၏ဇာာတ််လမ်းး�သည်် ကျျယ််ပြ�န့််သ
� ည့််� အလားး�
အလာာဦးးတည််ရာာကိုု� သရုုပ််ပြ�နေ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ တုုဆီီလူူမျိုး�း��ဖြ�စ််သည့််� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံဆို
ံ ု�င််ရာာ
ရဝမ််ဒါါ သံံအမတ််ဟော�ာင်းး� Theogene Rudasingwa မှှ ‘ခင််ဗျား��း အစိုးး��ရရဲ့့�အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�တွေ�ေ
ရဲ့့� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု�ကြ�ည့်မယ််
�်
ဆိုု�ရင်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််နေ�ရာာတွေ�ေကိုု� အပြ�င်် တုုဆီီတွေ�ေအကုုန််လုံးး��နီးး�ပါးး�က
သိိမ်းး�ယူူထားး�တယ််၊ စစ််တပ််ထဲဲမှာာ�လည်းး� ထိုု�နည်းး�လည်းး�ကော�ာင်းး�ပါါပဲဲ … ဟူူတူူတွေ�ေအတွွက််ကတော့�့��
သူူတို့့�ကိုု�လုံးး��ဝကိုု� ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�ရတာာပါါ၊ (သူူတို့့�အတွွက််) အခြေ�ေ�အနေ�ေတွေ�ေကတော့�့�� ဒီီနေ့�့လော�ာက််
ထိိ ဆိုးး��ဆိုးး��ရွား��းရွား��းမဖြ�စ််ခဲ့့�ဖူးး�ဘူးး�။ ၁၉၅၉ မှှ တဖြေး�း��ဖြေး��းစတင််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာတဲ့့� ဟူူတူူအထက််တန်းး�လွှာာ�
တစ််ခုုလုံးး��နီးး�ပါးး�ဟာာ နိုု�င််ငံံရဲ့့�အပြ�င််မှာာ�ရော�ာက််ရှိနေ���ေတာာ သို့့��မဟုုတ်် သေ�ဆုံးး��ကုုန််ကြ�ပါါပြီ�ီ။ သူူတို့့�က
အသတ််မခံံရပေ�ေမယ့််� ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရတယ််၊ ပျော�ာ�က််ကွွယ််ခြ�င်းး�ခံံခဲ့့�ရတယ်် ဒါ့့�အပြ�င်် ပြ�ည််နှှင််ဒဏ််ပေး�း
ခြ�င်းး�ခံံခဲ့့�ရပါါတယ််’ ဟုုပြော��ာခဲ့့�သည်် ( French၂၀၁၃ ကိုု� ကိုးး��ကားး�သည််)။
နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာစည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််ရှိသော်����်�လည်းး� ရဝမ််ဒါါအစိုးး��ရ၏ လုုပ််
ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် ထိုု�စာာသားး�နှှင့်�် ဆန့််�ကျျင််နေ�ပါါသည််။ မည့််�သည့််နို
� ု�င််ငံံရေး�းအတိုု�က််အခံံအကြော��ာ�င်းး�
နှှင့််� ရဝမ််ဒါါ၏ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအကြော��ာ�င်းး� တစ််နည်းး�တစ််ဖုံံ�ပြော��ာဆိုု�သည့််� မတူူညီီသော�ာဇာာတ််ကြော��ာင်းး�
များ��းအားး� ပျော�ာ�က််ကွွယ််ငြိ�ိမ််သက််သွားး��စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�များ��းအားး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ကိုု�
ပျော�ာ�က််ကွွယ််ငြိ�ိမ််သက််သွားး��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အရေး�း�ပါါ လိုု�အပ််သည််ဆိုု�သည့််� တုုဆီီ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�
ချျက််ပေး�းရန်် နစ််နာာသူူ-ကျူးး��လွွန််သူူ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� အခွွင့််ကော�
�
ာင်းး�ယူူသော�ာကြော��ာင့််� ထိုု�သို့့�ဆန့််�ကျျင််နေ�
ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည်် (Longman ၂၀၁၇ ; Reyntjens ၂၀၁၅ ; Straus နှှင့်�် Waldorf ၂၀၁၁ ကိုုကြ�ည့်
�
ပါ
်� ါ)။
အထူးး�သဖြ�င့််�၂၀၁၅ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းမှှ Kagame အားး� ၎င်းး�၏သမ္မမတသက််တမ်းး�တိုးး��ခွွင့််ပြု�ုချိိ�န််မှ
�
ှစ၍
ရဝမ််ဒါါရှိိ� အများ��းပြ�ည််သူူလွွတ််လပ််ခွွင့််� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ကျျဆင်းး�လာာမှုုကိုု� Freedom House မှှ မှှတ််တမ်းး�
တင််ထားး�ခဲ့့�ပြီး�း� Freedom House ၏ ၂၀၁၈ အစီီရင််ခံတွွင််
ံ
ရဝမ််ဒါါအားး� ‘လွွပ််လပ််မှုုမရှိိ�’ သော�ာနိုု�င််ငံဟု
ံ ု
သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။ ဟူူတူူ လူ့့�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�သည်် တုုဆီီအစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ဝေ�ဖန််ခြ�င်းး�နှှင့်�်ပတ််သတ််၍ အထူးး�နှုုတ််ဆိိတ််နေ�ခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရကိုု� ဝေ�ဖန််သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ ဟူူတူူလူူမျိုး�း��များ��း၏ ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ
သတင်းး�သမား�းများ��းကိုု� လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုကိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�အားး�တားး�မြ�စ််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��း၊ နိုု�င််ငံံ
လုံးး��ဆိုုင််ရာ
� ာစည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုအ
ု တွွက်် လူူမျိုး�း��ရေး�းအကြော��ာ�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�အားး� တားး�မြ�စ််သည့််� ဥပဒေ�ေ
များ��းဖြ�င့််� နှိိ�ပ််ဆက််ကြ�သည််။ ထို့့�ကြော
� ��ာင့််� Kagame အစိုးး�� ရ၏ အာာဏာာစုုစည်းး�အားး�ကော�ာင်းး�မှုုကို�ု အထော��ာက််
အပံ့့�ပြု�ုရန်် တစ််ဖက််သတ််ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ‘အမှှန််တရား�း’ ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ အမှှန််တရား�းနှှင့်�်
အာာဏာာရှှင်် ကျျင့််ထုံးး�
� �များ��းအကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််အတွွက်် Reyntjens ၂၀၁၁ ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ)။
ထိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ အတိုု�က််အခံံ နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည််လည်းး�
နှုုတ််ဆိိတ််နေ�ကြ�သည််။ ဥပမာာ အတိုု�က််အခံံနိုု�င််ငံရေး�း
ံ သမား�း Victoire Ingabire Umuhoza သည််
သမ္မမတနေ�ေရာာ ယှှဉ််ပြု�ုင််ရန်် ပြ�ည််ပမှှ ရဝမ််ဒါါဆီီသို့့� ပြ�န််လာာခဲ့့�သည််။ သူူမ၏ ပထမဆုံးး��ခရီးး�စဉ််သည််
လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုု အော�ာက််မေ့�့သတိိရ ဗိိမ္မာာ�န််ကိုု� သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�ဗိိမ္မာာ�န််
တွွင်် သူူမသည်် ‘ကျွွန််မတို့့��ဟာာ ဒီီဗိိမ္မာာ�န််မှာာ� လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုရဲ့့�နစ််နာာသူူ တုုဆီီလူူမျိုး�း��တွေ�ေကိုု�

International IDEA

89

ဂုုဏ််ပြု�ုကြ�တာာပါါ၊ ဟူူတူူလူူမျိုး�း��များ��းဟာာလည်းး� လူူသားး�မျိုး�း��နွွယ််အပေါ်�်�ကျူးး��လွွန််သော�ာ ရာာဇဝတ််မှုုများ��း၊
စစ််ရာာဇဝတ််မှုုများ��းရဲ့့� နစ််နာာသူူများ��းဖြ�စ််ခဲ့့�ကြ�ပါါတယ််၊ ဒါါပေ�မယ့််� သူူတို့့�ကိုု� ဒီီမှာာ�အော�ာက််မေ့�့သတိိမရ
သလိုု� ဂုုဏ််လည်းး�မပြု�ုကြ�ပါါဘူးး�… ဟူူတူူလူူမျိုး�း��တွေ�ေလည်းး� ခံံစား�းနေ�ကြ�ရပါါတယ််။ သူူတို့့�လူူမျိုး�း��တွေ�ေ
ကိုု� အော�ာက််မေ့�့သတိိရမယ့််�အချိိ�န်် ဘယ််တော့�့�ရော�ာက််လာာမလဲဲဆိုု�တာာကိုု� သူူတို့့�တွေး�း�တော�ာနေ�ကြ�ပါါ
တယ််။ တကယ််လိုု�ချျင််တဲ့့� ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကိုု� ရဖို့့��ဆိုု�ရင်် ဒုုက္ခခတွေ�ေခံံစား�းနေ�ရတဲ့့� ရဝမ််ဒါါတိုု�င်းး�
အတွွက်် ကျွွန််မတို့့��ဟာာ မျှှတပြီး�း� စာာနာာစိိတ််ရှိိ�ရပါါမယ််’ ဟုုပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည်် (French 2013 ကိုု� ကိုးး��ကားး�
ထားး�သည််)။ ‘လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုုအယူူဝါါဒ’ဖြ�င့််� သူူမသည််ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံခဲ့့�ရပြီး�း� Kagame သည်် သူူမ
အားး� စွဲဲ�ဆိုု�ထားး�သော�ာ စွွပ််စွဲဲ�ချျက််များ��းကိုု� ပြော��ာင််ပြော��ာင််တင်းး�တင်းး�ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည်် (French ၂၀၁၃)။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ရဝမ််ဒါါတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််ပိုု�မိုု�ရှိသော����ာ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တစ််ခုု တည််
ဆော�ာက််ရန်် လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််မှုအ
ု ပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သည့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် အခြား��းဖန််တီးး�တီီထွွင််မှုုများ��း (အမျိုး�း��သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�း နှှင့််� ပြ�န််လည််
သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််ကဲ့့�သို့့�သော�ာ) ရှိသော်����်�လည်းး� လူူမျိုး�း��ရေး�းနက််ရှိုုင်းး�စွာာ�ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�အမြ�င်် အယူူ
အဆများ��းသည်် ပြ�င်းး�ထန််လာာပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ၂၄ နှှစ််အတွွင်းး� ရဝမ််ဒါါတွွင်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကြီး�း�ကြီး�း�
မား�းမား�းမရှိိ�သည့််� အပေါ်�်�တွွင်် ကိုးး��ကားး�၍ Kagame အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဖွဲ့့��သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အားး�
အော�ာင််မြ�င််မှုုတစ််ခုုဟုု သတ််မှှတ််သည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�အချျက််သည်် ‘ပြ�ည််သူူများ��းမှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�်
စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ လွွတ််လပ််ခွွင့််�ကိုု� လဲဲလှှယ််လိုု�က််သည့််� ထုုတ််ဖော်�်�မပြော��ာ�
ဆိုု�သော်�်�လည်းး� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်� လက််ခံံထားး�သည့််� စာာချုု�ပ််တစ််ခုု’ အပေါ်�်�မှာာ� မူူတည််သည််ဟုု
The Economist

သတင်းး�စာာမှှ မှှတ််ချျက််ပြု့�့�ခဲ့့�သည်် (၂၀၁၉)။ ရဝမ််ဒါါ၏ ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုသည််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏အပြ�န််
အလှှန််နှီးး��နွွယ််မှုုသည်် ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း နှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၏
ရေ�ရှှည််ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� ယိုု�ယွွင်းး�စေ�သည့််� မရည််ရွွယ််သည့််�နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ
ကြော��ာင်းး� သရုုပ််ပြ�နေ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ရဝမ််ဒါါတွွင်် Kagame အစိုးး��ရလက််အော�ာက််ရှိိ� လူူမျိုး�း��ရေး�း၊
အာာဏာာတို့့��နှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််သည့််� နစ််နာာသူူ-ကျူးး��လွွန််သူူ အမှှတ််လက္ခခဏာာများ��း၊ အမှှန််တရား�းပုံံ�စံံတစ််
မျိုး�း��အားး� စုုစည်းး�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�မှုုကိုု�ခွွင့််�ပြု�ုသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� ခြ�ယ််
လှှယ််ရန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� စာာသားး�များ��းအားး� နိုု�င််ငံံရေး�းအရော�ာ�င််ဆိုးး�� အသုံးး��ချျ
ကြ�သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��
၏ အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််မှုုမှှ တစ််ဆင့််�အမှှန််တရား�းအတွွက််၊ ကုုစား�းရေး�းအတွွက််၊ ပြ�န််လည််သင့််� မြ�တ််
ရေး�းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� နေ�ရာာများ��းကိုု� ဖွွင့််�လစ််ပေး�းရမည့်�အ
် စား�း ပိိတ််သိိမ်းး�ခဲ့့�
ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရဝမ််ဒါါသည်် အနီးး�ကပ််လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ရမည့််� ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
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၁။ တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�ပြု�ုလုုပ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံအပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းမှုုများ��းကိုု�
လိုု�က််နာာစေ�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအာာမခံံချျက််များ��း နှှင့််� ကန့််သ
� တ််ချျက််
များ��းကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ညှိိ�နှိုုင်းး�
ခြ�င်းး�အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ��းပေး�းအပ််နိုု�င််ပါါသည််။
၂။	တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာအာာဏာာဖြ�န့််ဝေ
� �ခြ�င်းး�နှှင့်�်ပတ််သတ််၍ ပဋိိပက္ခခအသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နေ�ရသော်��်�လည်းး� တန်းး�တူူမညီီမျှှမှုု (လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း) သည်် ပဋိိ
ပက္ခခ၏ ဇစ််မြ�စ််အဖြ�စ််ဆက််လက််ရှိနေ���ေမြဲ�ဲဖြ�စ််သည််။

တော�ာင််အာာဖရိိကရှိိ� လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုုသည်် လူူတစ််စုုမှှ (အာာဖရိိကလူူဖြူ�ူများ��း) အုုပ််စိုးး��၍
အခြား��းလူူများ��းအားး� မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့််စသော
� ��ာ အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းဆုံးး��ရှုံးး��စေ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�လူူတစ််စုုမှှအုုပ််စိုးး��သော�ာ
အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ၏ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာအားး� လူူပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�သတ််ဖြ�တ််မှုများ
ု ��း၊ ညှှင်းး�ပမ်းး�နှိိ�ပ််ဆက််မှုု၊
ထော�ာင််အကျျဉ်းး�ချျခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံအာာဏာာကိုု� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းလုုပ််ခြ�င်းး�၊ လူူများ��းစုုဖြ�စ််သည့််� လူူမဲဲများ��းကိုု� စနစ််
တကျျဖိိနှိိ�ပ််၊ ဖယ််ကြ�ဉ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအစီီအစဉ််ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၁၉၈၀ နှော�ာ�င်းး�
ပိုု�င်းး�နှှင့်�် ၁၉၉၀ အစော�ာ�ပိုု�င်းး�တွွင်် အစိုးး��ရနှှင့်�် အာာဖရိိကနိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာကွွန််ဂရက်် (ANC)တို့့��အကြား�း�
ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု�လမ်းး�ညွှှန််ရန််နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�အတွွက်် လုုပ််
ပိုု�င််ခွွင့််ပေး�း
� အပ််ရန်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုကိုု� ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၃) တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာစည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�း
အစိုးး��ရနှှင့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ညီီလာာခံံ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုအော�ာက််၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� မူူ
ကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ၅ နှှစ််အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ပါါသည််။ လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းသော�ာ အစိုးး��ရ
သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမကျျင်းး�ပခင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�လိုု�
ခဲ့့�ပြီး�း� ANC သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််မတိုု�င််ခင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု�ကျျင်းး�ပလိုု�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� သိိ
ထားး�သင့််�သည်် (Powell ၂၀၁၀)။ အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�မည့်�် အဖွဲ့့��အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမတိုု�င််ခင်် တရား�းဥပဒေ�ေအရလိုု�က််နာာရမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အခြေ�ေ�ခံံမူူ ၃၄
ချျက််အပါါအဝင်် ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုု ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�သည်် အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူညီီ
သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် လမ်းး�စဉ််ဗျူူ�ဟာာတစ််ခုုပေး�းအပ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၄ တွွင်် ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု�ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မှှအတည််ပြု�ုနိုု�င််ရန်် လူူအ
များ��းစုု ၃ ပုံံ� ၂ ပုံံ�လျော့�့��လျော့�့��သာာ လိုု�အပ််သော်�်�လည်းး� ANC မှှ အများ��းစုုကိုု� အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ခုု မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အားး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုအဖြ�စ််ပုံံ�ဖော်�်ခဲ့့�
� သည််။ ထို့့��အပြ�င််အစဉ််အလာာအရအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းတွွင်် ၁၉၉၅ ၌ အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််
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(TRC) တည််ထော�ာင််မှုုပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ နစ််နာာသူူ၊ သက််သေ�ပေါ�ါင်းး� ၂၂,၀၀၀ တို့့��၏ သက််သေ�ခံံချျက််များ��း
ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ TRC သည်် ၎င်းး�၏ အပြီး�း�သတ််အစီီရင််ခံစာ
ံ ာကိုု� ၁၉၉၈ တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည်် (ICTJ
၂၀၁၉)။

တန််ဖိုးး��များ��း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအတွွက်် မူူဘော�ာင််နှှင့််� တော�ာင််အာာဖရိိက၏ ၁၉၉၆ တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းသည််

ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံ၏
ံ ချျည်းး�ကပ််နည်းး�

လမ်းး�ကိုု� ဖမ်းး�ဆုုပ််နိုု�င််ပါါသည်် ။ ထိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တော�ာင််အာာဖရိိကသမိုု�င်းး�တွွင်် ပထမ
ဆုံးး��အဖြ�စ်် လူူများ��းစုု လူူမဲဲများ��းအားး� အာာဏာာရပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းအပ််၍ သယံံဇာာတများ��းကိုု� မျှှတစွာာ�ခွဲဲ�ဝေ�ရန််
တော�ာင်းး�ဆိုု�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ပြီး�း�နော�ာက်် အတင်းး�အဓမ္မမအုုပ််စိုးး��ခံံရနိုု�င််သည််ဟုု ခံံစား�းနေ�ရ
သည့််� လူူနည်းး�စုုလူူဖြူ�ူများ��း၏ အကျိုးး���စီီပွား��းကိုု�လည်းး� အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါသည််။
အဖွွင့််�နိိဒါါန်းး�တွွင်် ကြေ��ငြာ�ာထားး�သကဲ့့�သို့့�� ‘အတိိတ််မှှ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းကိုု� ကုုစား�းရန််၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
စံံနှုုန်းး�တန််ဖိုးး��များ��း၊ လူူမှုုရေး�းတရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�တစ််ခုုတည််ထော�ာင််ရန််’ ၁၉၉၆ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အထူးး�
သဖြ�င့််� နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းနှှင့်�် လျော်�်��ကြေး��းပေး�းရေး�းများ��းဖြ�စ််သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််
ခုုလုံးး��မှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုထားး�သည််။ ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �မပြု�ုရေး�းနှှင့်�် တန်းး�တူူညီီမျှှ
မှုုအားး� ရည််ညွှှန်းး�ချျက််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အခန်းး� ၃ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပါါအဝင််

အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ‘အထူးး�သဖြ�င့််� လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု၏ လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း တရား�းမမျှှ
တမှုုများ��းကိုု�ကုုစား�းရန်် တော�ာင််အာာဖရိိကသည်် တရား�းရေး�းနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတည််ထော�ာင််
ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�အရေး�း�ပါါသည််များ��းမှာာ� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ကော်�်�မရှှင်် (အပိုု�င်းး� ၁၈၄)
နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��အပါါအဝင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှပေါ်��်�ထွွက််လာာသည့််� လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အဖွဲ့့��အစည်းး� များ��းဖြ�စ််သည်် (Powell ၂၀၁၀)။
တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် အလုံးး��စုံံ�လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ကို
� ု� ဆန့််ကျျင််သော�
�
ာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစံံနှုုန်းး�ထားး�များ��း
အကော��ာင််အထည်် မခိုု�င််မာာခင််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အာာဖရိိကလူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် နိုု�င််ငံံ
တကာာဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်�် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းထံံမှှ ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�သော�ာလမ်းး�ညွှှန််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ လွွတ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�နှှင့််� တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုတို့့�အတွွက်် ခက််ခဲဲသော�ာရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ရ
သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််မှုုသည်် သဘော�ာ�တူူညီီထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေ
လည််မှုုကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန််၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ� စား�းပွဲဲ�
၏ နှှစ််ဖက််လုံးး��ရှိခေါ���ါ�င်းး�ဆော�ာင််များ��းအကြား�း�တွွင်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခံံရခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�တရား�းကိုု� လျော့�့��ပါးး�စေ�
ရန်် ခက််ခဲဲသည့််�ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�င့််�
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�နှှင့််� အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခဲ့့�
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သည််။ ဇယားး� ၄ ရှိိ� အခြေ�ေ�ခံံမူူ ၃၄ ချျက်် ၊ နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််
ရေး�း၏ ဖြ�ည့်�စွွက််ချျက််
်
အပါါအဝင်် ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် တော�ာင််
အာာဖရိိကအသစ််တွွင်် လက််တုုန့််�ပြ�န််ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုကိုု�စိုးး��ရွံ့့��သော�ာ လူူဖြူ�ူလူူနည်းး�စုုအပါါအဝင်် ဥပဒေ�ေ
စိုးး��မိုးး��မှုုအော�ာက််၌

လူူအားး�လုံးး��အတွွက််

တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ

အကာာအကွွယ််ပေး�းမည့််�

အနာာဂါါတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုအတွွက်် အချျက််အလက််များ��း၊ မူူဘော�ာင််များ��း ချျမှှတ််ပေး�းလိုု�က််ခြ�င်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။
တစ််ချို့့���ပြ�စ််မှုုများ��းတွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််အားး
� � လက််ခံံစေ�နိုု�င််ခဲ့့�သည့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည််
ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့််� ပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုုလုံးး��ကိုု� အကျိုးး���ရှိစေ���ေခဲ့့�ပါါသည််။ ထွွက််ခွာာ�သွားး��မည့််�လူူဖြူ�ူအစိုးး��ရ
အတွွက်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််သော�ာ ထော�ာက််ခံံသူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ မိိတ််ဆွေ�ေများ��းနှှင့်�် မိိသားး�စုုဝင််များ��းရှိသော����ာ ထော�ာက််ခံံသူူများ��း
အတွွက်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသို့့�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းခြ�င်းး�သက််သက််ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််မပေါ်�်�
ကြော��ာင်းး� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��းမှှ သံံသယကင်းး�စေ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� သံံသယကင်းး�စေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�
ပါါက လူူဖြူ�ူအစိုးး��ရသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာအထော��ာက််အပံ့့�ရှိိ�ခဲ့့�မည််
မဟုုတ််ပါါ၊ အင််အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ တော�ာင််အာာဖရိိကလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းမှှ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�ဆန့််ကျျ
� င့််�
နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််လည်းး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ANC နှှင့််� အခြား��း လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုုကိုု� ဆန့််ကျျင််သော�
�
ာ လှုုပ််ရှား��းမှုု
များ��းသည််လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းမှှ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�ဆန့််ကျျင််မည််ကို
�
ု� စိုးး��ရိိမ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��း
သော�ာ တပ််ဖွဲ့့��ဟော�ာင်းး�များ��းမှှ ANC အစိုးး��ရအားး� မထော��ာက််ခံံ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရန််ခွွင့််မပြု�ုပါ
�
ါက ANC
အစိုးး��ရသည်် အနာာဂါါတ််တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််ရန််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေမရှိိ�ပါါ။ ထို့့��အပြ�င်် လွွတ််လပ််ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာ၌
ရာာဇဝတ််မှုုကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ANC အဖွဲ့့��ဝင််များ��းစွာာ�ကိုု�လည်းး� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပြ�
� ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှှ
အကာာအကွွယ််ပေး�းခဲ့့�သည််။
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�အတွွက်် သဘော�ာ�တူူညီီသော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အခြေ�ေ�ခံံမူူ နံံပါါတ်် ၃ နှှင့််� ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဖြ�ည့်�စွွက််ချျက််တွွင််
်
အကာာအကွွယ််ပြု�ု
ထားး�ပြီး�း� ၁၉၉၆ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဇယားး� ၆ အပိုု�င်းး� ၂၂ တွွင််လည်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် - “နိုု�င််ငံံ
လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း” ခေါ�ါင်းး�စဉ််အော�ာက််၌ ယခင််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပါါဝင််သော�ာ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အားး�လုံးး��ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် မှှတ််ယူူရမည််ဟုု’ ဆိုု�ထားး�သည််။ ကြား�း�ဖြ�တ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှစ််ခုုလုံးး��သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ဖြ�စ််သည့််� နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုအားး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််၊ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကုုစား�းမှုုများ��းကြိုး�း��ပမ်းး�ရေး�း
အတွွက်် တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုကိုု� အဆုံးး��ရှုံးး��အနစ််နာာခံံခြ�င်းး�သည်် လက််ခံံနိုု�င််သည််ဟုုလည်းး� အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��းသည်် ‘နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��
ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း’ နှှင့််� ကြီး�း�မား�းစွာာ�နှီးး��နွွယ််မှုုရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း�

ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းနှှင့်�်

လျော်�်��ကြေး��းပေး�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��း (အမှှန််တရား�းနှှင့််� လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�) အကျိုးး���အတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�၏ တရား�းမျှှတရေး�း�မဏ္ဍိုု�င််အပေါ်�်�တွွင်် အပြ�န််အလှှန်် အလျှော့��့��ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။
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ကနဦးး

နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုသည််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�်

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုကိုု� မည််သို့့��လွှှမ်းး�မိုးး��သည််နှှင့််�
ထိုု�အပြ�န််အလှှန်် နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုမှှ ကနဦးးနိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုကိုု� မည််သို့့��ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပေး�း
သည့့်�အကြော��ာ�င်းး� တော�ာင််အာာဖရိိကမှှ ဥပမာာကော�ာင်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််ပြ�
� သပါါသည််။ လူူများ��းစုုမှှလွှှမ်းး�မိုးး��
အုုပ််ချုု�ပ််သည့််�နိုု�င််ငံံရေး�းအော�ာက််၌ မလွဲဲ�မသွေ�ေ� လူူမဲဲအစိုးး��ရပေါ်�်�ပေါ�ါက််လာာမည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််
လူူနည်းး�စုုလူူဖြူ�ူမှှ စိိတ််လိုု�လက််ရ မပါါဝင််ခင်် ထွွက််သွားး��မည့််�လူူနည်းး�စုု လူူဖြူ�ူအာာဏာာရှှင််အတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာ အကာာအကွွယ််များ��းပေး�းလျျက််တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ‘ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့််ပြေ�ေ
�
လည််မှုုသည််သာာလျျင်် နိုု�င််ငံ၏
ံ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းနည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�’ ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�
လင်းး�သိိခဲ့့�သည်် (Powell ၂၀၁၀ : ၂၄၅)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး�� တိုးး��တက််ရန််
အတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းပြေ�ေလည််မှုုကိုု� အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် TRC အပါါအဝင််
ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� သဘော�ာ�မတူူခင််

အထူးး�

သဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အာာမခံံခြ�င်းး�အားး� ထွွက််သွားး��မည့််�လူူဖြူ�ူလူူနည်းး�စုုမှှ သေ�ချာ�ာပေါ�ါက််လိုု�အပ််စေ�ရန််
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုကိုု� အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး�သည််လည်းး� အရေး�း�ပါါသည််။ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဇယားး� ၄ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အခြေ�ေ�ခံံမူူ’ ၃၄ ချျက််သည််
ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီသည့််� အဓိိကလိုု�အပ််ချျက််များ��းအားး� တော�ာင််အာာဖရိိက၏
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�သွားး��မည််ဆိုု�သည့််� အာာမခံံချျက််ကိုု� ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။

အစော�ာ�ပိုု�င်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပွဲဲ�များ��းဖြ�င့််� တော�ာင််အာာဖရိိကဆွေး�း��နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�သူူများ��း
သည််

အနာာဂါါတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းအားး�စည်းး�နှော�ာ�င််မည့််�

တရား�းဥပဒေ�ေအရ

စည်းး�နှော�ာ�င််ထားး�သည့််� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအခြေ�ေ�ခံံမူူ’ ၃၄ ချျက််ကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�သည်် - ထိုု�
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�ရင််ဆိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
သည်် ‘၁၉၉၆ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ နော�ာက််ဆုံးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််၍ ဆွေး�း�နွေး�း�သည့််�
အတိုု�င်းး�အတာာပမာာဏကိုု� ကန့််သ
� တ််ခဲ့့�ပြီး�း�’ (Böckenförde ၊ Hedling နှှင့််� Wahiu ၂၀၁၁ : ၇) နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ဆိုုင််ရာ
� ာပြေ�ေလည််မှုု၏ ဗဟိုုချျက််ကို
�
ဆုုပ််ကို
�ု
င််နို
�ု င််ခဲ့့�ပါ
�ု
ါသည််။ ဥပမာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် လူူများ��းစုု
ဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုဖြ�စ််သည့််� ANC သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုကိုု� ကျျင့််သုံးး�
� �သည့််� နိုု�င််ငံတ
ံ စ််ခုုကိုု�
လိုု�လားး�သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေ�ခံံမူူ ၃၄ ချျက််သည်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံ�စံံကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�
ပါါသည််။ ထိုု�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် ထွွက််သွားး��မည့််�လူူဖြူ�ူအစိုးး��ရ၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််ဖြ�စ််
ပြီး�း� အစော�ာ�ပိုု�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� ANC မှှ သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််လည်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအားး� လိုု�က််နာာစေ�ရန််ဖိိအားး�ပေး�းနိုု�င််သည််၊ ၁၉၉၆ တွွင်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ
များ��းအားး� လုံံ�လော�ာက််သော�ာအာာဏာာပေး�းခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််အ
� တွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပထမဆုံးး��မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�သည်် (တော�ာင််အာာဖရိိက၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး�� ၁၉၉၆၊ စာာပိုု�ဒ်် ၄၇၁-၈၁)။
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အခြေ�ေ�ခံံမူများ
ူ ��းကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး� ထည့််သွွင်းး
�
�ခြ�င်းး�ဟာာ နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ အခင်းး�အကျျင်းး�
မှာာ�ကျေအေး���း�ခြ�င်းး� သဘော�ာ�တရား�းတို့့��သည််အဓိိကကျျပြီး�း� လူူနည်းး�စုုအကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�း
ခြ�င်းး�၊ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုအခြေ�ေ�တည််စေ�ဖို့့��အတွွက်် စေ့�့စပ််ညှိုု��နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�သဘော�ာ�တရား�းကိုု� အလေး�း�
ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�၊် ပါါတီီများ��းအားး�လုံးး�� ဘုုတ််အဖွဲ့့��တွွင််ရှိနေ���ေပြီး�း� အမှှန််တရား�းနှှင့်�် တရား�းမျှှတမှုုဆိုု�င််ရာာအဖြေ�ေ�
ရှာာ�ခြ�င်းး�တို့့��အပါါအဝင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အာာမခံံ
ပေး�းသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကဥပမာာသည်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး� ထည့််�သွွင်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အခင်းး�အကျျင်းး�မှာာ�ကျေအေး���း�ခြ�င်းး�သဘော�ာ�တရား�းတို့့��သည်် လူူနည်းး�စုုများ��း၏အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းကိုု�အာာမခံံခြ�င်းး�၊ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုအပါါအဝင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုနှှင့်�်
ဆက််စပ််နေ�သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့််လွ
� ွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ခြ�င်းး�တို့့�ဖြ� �င့််� ‘နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
တွွင်် ရှေ့�့�မတိုးး��နော�ာက််မဆုုတ််သာာအနေ�ေအထားး�အတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််ကိိရိိယာာတစ််ခုုသဖွွယ််နှှင့််�၊ အများ��း
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကူူညီီဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး�’ မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ပါါသည်် (Böckenförde
et al. ၂၀၁၁: ၄၇) ။

တော�ာင််အာာဖရိိက၏ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတို့့��တွွင်် လူူအများ��းစုုက လွှှမ်းး�မိုးး��အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု�ဆန့််�ကျျင််သော�ာအာာမခံံချျက််များ��းစွာာ�ပါါဝင််ပြီး�း� ထိုု�
ဆန့််�ကျျင််သော�ာ

အာာမခံံချျက််များ��းသည််

ထွွက််သွားး��မည့််�အာာဏာာရှှင််နှှင့်�်

ယခင််ဖိိနှိိ�ပ််အုုပ််စိုးး��သူူများ��း

အတွွက်် အာာမခံံချျက််များ��းပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရှိစေ���ေပါါသည််။ ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းနှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီ
ညွွတ််ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုနှင့်
ှ ပတ််
်�
သတ််သော�ာ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��း၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ကြား�း�ဖြ�တ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ထင််ရှား��းစွာာ�ဆက််စပ််မှုုရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့်�်
ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူ နံံပါါတ်် ၃၊ ထိုု�အခြေ�ေ�ခံံမူူ၏ ဖြ�ည့်စွွက််ချျက််တို့့
�်
�နှှင့်စပ််လျျ
်�
ဉ်းး�၍
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�ဖြ�ည့်�စွွက််ချျက််တွွင််
်
‘လက််စား�းချေ�ေရန််အတွွက််
မဟုုတ််ဘဲဲ နား�းလည််မှုုလိုု�အပ််သည််၊ လက််တုုန့််�ပြ�န််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းမှုုလိုု�အပ််သည််၊ မ
တရား�းဖိိနှိိ�ပ််ခံံရမှုုမဟုုတ််ဘဲဲ လူူသားး�ဆန််မှုု၊ သနား�းကြ�င််နာာမှုု၊ ကိုု�ယ််ချျင်းး�စာာမှုုတို့့� လိုု�အပ််သည််။ ထိုု�
ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့�� တိုးး��တက််မှုုရှိစေ���ေရန်် အတိိတ််မှှပဋိိပက္ခခများ��း
အတွွင်းး� ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း၊ ထိိမ််ချျန််မှုုများ��း၊ စော်�်�ကားး�မှုုများ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ််
ချျက််နှှင့်စပ််လျျ
်�
ဉ်းး�သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပေး�း
� အပ််ရမည််’ ဟုု
ရေး�းသားး�ထားး�သည်် (တော�ာင််အာာဖရိိက သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၃)။ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့်�် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ပြော��ာဆိုု�
ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််
ရေး�းနှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ထိုု�အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�း
မှုုအတွွက်် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်နား�းလည််မှု
�
ု (လက််မခံံလျှှင််တော�ာင််မှှ) ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချျက််ကြော��ာင့််�
အခြား��းဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းတွွင််တွေ့�့�ရသည့််� အများ��းပြ�ည််သူူ၏အမြ�င််နှှင့််� အထက််တန်းး�လွှာာ�အသိုု�င်းး�
အဝိုု�င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအကြား�း� တင်းး�မာာမှုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� အလျော့��့��နည်းး�ဆုံးး��
ဖြ�စ််စေ�သည််။
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တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် ဖိိနှိိ�ပ််မှုု၏ အတိိမ််အနက််နှှင့့်� လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု အခြေ�ေ�ခိုု�င််နေ�ခြ�င်းး�
သည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအော�ာင််မြ�င််ရန််လိုု�အပ််သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ အတိုု�င်းး�အတာာ
ပမာာဏကိုု� သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေ
လည််မှုု၏အချျက််အလက််များ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာလမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုု ပေး�း
အပ််ပြီး�း� နှှစ််ဖက််စလုံးး��အားး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််နှှင့််� ဆက််လက််သဘော�ာ�တူူညီီစေ�ရန်် ယခင််ကပဋိိ
ပက္ခခဖြ�စ််နေ�သော�ာအဖွဲ့့�� များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� အာာမခံံပေး�းပါါသည််။ ထိုုလုုပ််ငန်းး
�
�စဉ််သည်် နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
�
တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၊ အပြ�န််အလှှန််ထိိမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှုုဖြ�င့််� အာာဏာာ
ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း၊ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့်�် လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုုတဖန််
မဖြ�စ််ပွား��းစေ�သည့််�၊ တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် လူူဖြူ�ူလူူနည်းး�စုုများ��း နော�ာင််တွွင််ဖိိနှိိ�ပ််မှုုမခံရစေ
ံ �ေရန််အာာမခံံ
ပေး�းမည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကသည်် ထိုု�ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ရရှိိ�ခဲ့့�သည််ဟုု ပြော��ာနိုု�င််သည််။ ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��းရှိနေ���ေသေး�းပြီး�း� ရံံဖန််ရံခါ
ံ ါဆိုု�သလိုု� အပျျက််အစီးး�
များ��းရှိသော်����်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� မကျေ��ေနပ််မှုုများ��း၊ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတစ််ချို့့���ကိုု�
ထော�ာက််ခံံသည့််� စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုများ��းဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။ ယနေ့�့� တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် အကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုများ��းမရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုုန််နိုု�င််ပြီး�း� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ကြော��ာင်းး�
ဤအချျက််က သက််သေ�ပြ�နေ�သည်် (Bilchitz et al. ၂၀၁၆)။
သို့့��သော်�်� ရေ�ရှှည််ပဋိိပက္ခခအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအပေါ်�်� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုသည်် ယခုုအထိိ ငြ�င်းး�ခုုန်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲနေ�သော�ာ
လူူမျိုး�း��ရေး�းခံံစား�းချျက််များ��း၊ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သော�ာ အလားး�အလာာတို့့��နှှင့်�အ
် တူူ စနစ််တကျျ
ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းတန်းး�တူူမညီီမျှှမှုုမှာာ� ပြ�င်းး�ထန််နေ�သေး�းသည််၊ အိုးး��အိိမ််ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် လူူမှုုရေး�းအခွွင့််�အရေး�း�များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပျျက််ကွွက််မှုုများ��းစွာာ�သည််
လည်းး� စိိတ််ပျျက််မှုုများ��းဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိက TRC ၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းစွာာ�ကိုု�လည်းး�
အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ဖြ�ည့်�စွွက််ချျက််တွွင််အခြေ
်
�ေ�ခံံပြီး�း�
၁၉၉၅ နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းမြ�င့််�တင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အက််
ဥပဒေ�ေတွွင်် အကျျယ််ချဲ့့��ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ကော်�်�မရှှင််၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�တွွင်် အပိုု�င်းး� ၃ ပိုု�င်းး�ပါါဝင််ပါါသည်် (က) စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် ကြား�း�နာာမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� … ၁၉၆၀ ခုု မတ််လ ၁ ရက််နေ့�့မှှစ၍
ရပ််တန့််�သွားး��သည့််နေ့�့
� အထိိ ကာာလအတွွင်းး� ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ယုုတ််ရင်းး�ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််သည့််� လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း၏ အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�၊ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့်�် အတိုု�င်းး�အတာာတို့့��အားး�လုံးး��၏ ပုံံ�ရိိပ််
တစ််ခုုကိုု� ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှပြ�ည််စုံံ�စွာာ�တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ (ခ) ဤ အက််ဥပဒေ�ေ၏လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့်�် ကိုု�က််
ညီီသော�ာ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့်စပ််လျျ
်�
ဉ်းး�သည့််� သင့််�လျော်�်�သ
� ည့််�အချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အပြ�ည့််�
အစုံံ�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအားး� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပေး�း
� အပ််ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််
အကူူပေး�းခြ�င်းး� ၊ (ဂ) နစ််နာာသူူများ��း၏ကံံကြ�မ္မာာ� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ လက််ရှိိ�တည််နေ�ရာာအားး� အသိပေး��း�
ခြ�င်းး�နှှင့််� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့�ကို
� ယ််တို
�ု
င််
�ု နစ််နာာသူူများ��းဖြ�စ််ခဲ့့�သည့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၏ ကိုုယ််ပို
�
င််
�ု
ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��အားး�ဆက််နွွယ််ခွွင့််ပေး�းခြ�င်းး
�
�ဖြ�င့််�ထိုု�နစ််နာာသူူများ��း၏ လူူသားး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံသားး
ံ �
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ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကိုု� ပြ�န််လည််ဆယ််ယူူပေး�းခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် လျော်�်��ကြေး��းအစီီအမံံများ��း အကြံ�ပြု�ုခြ�င်းး
ံ
�တို့့��
ဖြ�စ််သည်် (တော�ာင််အာာဖရိိက သမ္မမတ နိုု�င််ငံံ ၁၉၉၅ : ၄)။

နိိဂုံးး��ချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�ဆိုု�သော်�်� ကော်�်�မရှှင််သည်် ထိုု� နယ််ပယ်် ၃ ခုုရှိိ� ၎င်းး�၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�သော�ာ အစီီရင််ခံံစာာတစ််စော�ာင်် ရေး�းသားး�ရန််ဖြ�စ််သည််။ ကြား�း�နာာမှုုများ��းကျျင်းး�ပပြီး�း�
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��း ပေး�းအပ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ကော်�်�မရှှင််၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� (ထိုု�အကြံ�ပြု�ု
ံ
ချျက််များ��းတွွင်် အသက််ရှှင််ကျျန််ရစ််သူူများ��းအားး� တစ််နှှစ််လျှှင်် တော�ာင််အာာဖရိိကရန်် (ငွေကြေး���း��) ZAR
၂၁,၀၀၀ ၆ နှှစ််ပေး�းရန်် နှှင့််� လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုုမှှ အမြ�တ််ထွွက််သွားး��သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း/လုုပ််ငန်းး�
အပေါ်�်�တွွင်် ‘ချျမ်းး�သာာခွွန််’ (ICTJ ၂၀၁၉) ပါါရှိိ�ပါါသည််) လုံးး��ဝ အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��ခဲ့့�ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အသက််ဝင််ကြော��ာင်းး� တရား�းဝင််ကြေ��ငြာ�ာပြီး�း�နော�ာက််မှှ TRC သည်် ၎င်းး�၏ အစီီရင်် ခံံ
စာာကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ TRC ၏ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််
များ��း၊ အကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ညီီလာာခံံမှထည့်
ှ
သွွင်းး
်�
�စဉ်းး�စား�းရန်် အခြေ�ေ�အနေ�ေမပေး�း�ခဲ့့�ပါါ။ ထို့့�ကြော
� ��ာင့််�
ဥပမာာ နီီပေါ�ါမှာာ� လျော်�်��ကြေး��းများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ထည့််သွွင်းး
�
� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
TRC မှှ အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည့််� လျော်�်��ကြေး��းများ��းကိုု� အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မထည့််သွွင်းး
�
�
သည့််�အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ထိုု�အချျက််ကြော��ာင့််ပင််
�
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး�သို့့��မ
ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�သည်် လျော့�့��ပါးး�သွားး��သည့််နို
� ု�င််ငံရေး�းလို
ံ
ု�လားး�မှုုနှှင့်�် ကန့််သ
� တ််မှုုရှိိ�သည့််� သယံံဇာာတ
အရင်းး�အမြ�စ််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည့််ကန့်
�
်�ကွွက််မှုုများ��းကြော��ာင့််� ထိုု�အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။

လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် ပတ််သတ််သည့််�မျှော်�်�လ
� င့််�

ထားး�သော�ာ တရား�းဥပဒေ�ေများ��းအားး� ဘယ််သော�ာအခါါမှှ အတည််မပြု�ုခဲ့့�သည့််�အချျက််သည်် သို့့��မဟုုတ််
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းရေး�းအစီီအစဉ််များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်၏
� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေအသုံးး��မပြု�ုခဲ့့�သော�ာ အချျက််သည််
ထိုု�အားး�နည်းး�ချျက််ကိုု�ပိုု�ဆိုးး��စေ�ပါါသည််။ အာာဏာာရပါါတီီ ANC မှှ မြေ�ေယာာများ��းပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ရန််အတွွက််
အစိုးး��ရအားး� မြေ�ေယာာများ��းသိိမ်းး�ယူူခွွင့််ပေး�း
� သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််တင််သွွင်းး�ခဲ့့�သော�ာ
ကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ မပြ�ည့််�စုံံ�သည့််� သဘော�ာ�သဘာာဝကိုု� ၂၀၁၉ တွွင်် မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�သ
ကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််သည်် (မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအများ��းစုုသည်် လူူဖြူ�ူလူူနည်းး�စုု၏ လက််ထဲဲတွွင်် ရှိိ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််)။
ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအတွွက်် အလဲဲအလှှယ််အဖြ�စ်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််� ကတိိကဝတ််
များ��းကိုု� တော�ာင််အာာဖရိိကတွွင်် အများ��းစုုမှှလက််ခံံခဲ့့�သော်�်လည်းး
�
� အမှှန််တရား�းအားး� ရှေ့�့�ထွွက််မပြော��ာ�ဆိုု�
သည့််� လူူများ��းကိုု� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခံရမည််
ံ
ဟုု မျှော်�်��လင့််�ချျက််အနည်းး�ငယ််ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�သို့့�
သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��း မဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ပါါ။

TRC တွွင်် ဘယ််သော�ာအခါါမှှ မပါါဝင််ခဲ့့�သည့််� လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု

ကာာလ ကျူးး��လွွန််သူူများ��းအတွွက်် နော�ာက််ကွွယ််တွွင််ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သည့််� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��း ခွွင့််�
ပြု�ုပေး�းရန်် အစီီအမံံများ��းစွာာ�ကိုု� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�မှှကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည်် (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ တရား�း
စွဲဲ�ဆိုု�ရေး�းအာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��၏ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရေး�းမူူဝါါဒကိုု�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််)။ ရေး�းသားး�ပြီး�း�နော�ာက််တွွင််
တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုအတွွက်် တော�ာင််အာာဖရိိကတရား�းရုံးး��များ��းရှေ့�့�တွွင််အမှုုတစ််ခုုမှှမရှိိ�ပါါ(ICTJ 2019)။ လူူမျိုး�း��
ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုုပြီး�း� ကာာလတွွင်် ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး� အစဉ််အလာာကိုု� ကုုစား�းခြ�င်းး�အစား�း
အကာာအကွွယ််ပေး�းကြ�သည််ဟုု အများ��းစုုမှှရှုမြ�င််သော�
ု
ာကြော��ာင့််� တရာာစွဲဲဆို
� မှု
�ု မရှိိ�ခြ�င်းး
ု
�က ရေ�ရှှည််ပဋိိပက္ခခ
အသွွင််ကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ရေး�းအတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ အထော��ာက််အကူူပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�
ယိုု�ယွွင်းး�စေ�ခဲ့့�သည််။
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၁။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏

နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာတိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�်

ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုတို့့�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တရား�းဝင််မှုုကိုု�
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််နိုု�င််ပါါသည််။
၂။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�
ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ပြ�ဿနာာသည်် အသေး�း�စိိတ််ထဲဲမှာာ� ရှိနေ���ေတတ််သည််၊ အဓိိကဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျ
မည့််�သူူများ��း၏ ရွေး�း�ချျယ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််ခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ရလဒ််များ��း၏ တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။
၃။	တူူညီီသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ပေါ်�်ထွွက််လာာသော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��သည်် မတူူညီီသည့််� လမ်းး�
ကြော��ာင်းး�များ��းအပေါ်�်�လျော�ာ�က််လမ်းး�နိုု�င််ပြီး�း� မတူူညီီသည့််တွွန်းး
�
�အားး�များ��း ပြ�သနိုု�င််ပါါသည််။

လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ၁၉၅၆ ခုုနှှစ််မှှစ၍ တူူနီးး�ရှား��း၏ တိုု�င်းး�ပြ�ည််အာာဏာာသည်် သမ္မမတ
နှှင့််� ၎င်းး�၏အာာဏာာရပါါတီီထံတွွင််သာ
ံ
ာ စုုစည်းး�နေ�ပါါသည််။ ၁၉၈၇ ခုုနှှစ််တွွင်် Zine El Abidine Ben Ali
သည်် အာာဏာာရရှိိ�လာာပြီး�း� ယခင်် ဒက််စတိုးး��ရီးး�ရန်းး�ဆိုု�ရှှယ််လစ််ပါါတီီ (PSD) ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေတစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
ဆိုုင််ရာ
� ာစုုရုံးး��ရေး�းပါါတီီ (RCD) အဖြ�စ်် ပြ�ည််လည််တည််ဆော�ာက််ပြီး�း� ပါါတီီ၏ပုံံ�ရိိပ််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ပါါသည််။
Ali အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမတိုု�င််ခင်် ထိုု�ပါါတီီသည်် (Habib Bourguiba ၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအော�ာက််တွွင််) လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း� ကန့််သ
� တ််မှုုများ��း၊ လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််အားး
� � ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�များ��းဖြ�င့််� သတင်းး�ဆိုးး��
ကျော်�်��ကြား�း�ခဲ့့�သည််။ Ben Ali အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည််လည်းး� ထိုု�အမွေ�ေ�ကိုု� လက််ဆင့််ကမ်းး
�
�ခဲ့့�ပြီး�း� အဂတိိလိုု�က််စား�း
မှုု များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိရော��ာ�က််သည့််� အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��းမရှိသော����ာကြော��ာင့််� ၂၀၁၁
မတိုု�င််ခင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းသည်် ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုကင်းး�မဲ့့�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၁ ဇန််နဝါါရီီ တူူနီးး�ရှား��း တော်�်�လှှန််ရေး�း
သည်် အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဖိိနှိိ�ပ််မှုုနှင့်
ှ ်� အဂတိိလိုုက််စား�းမှု
�
ကို
ု �ု အဆုံးး��သတ််ချျင််သော�ာ၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ကိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�ချျင််သော�ာ လူူအများ��းစုု၏တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခဲ့့�ခြ�င်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။ အာာဏာာမှှမဆင်းး�ခင်် Ben Ali သည်် စုံံ�စမ်းး�ရေး�းကော်�်�မရှှင်် ၂ ခုုတည််ထော�ာင််ရန််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�
ပြီး�း� တစ််ခုုမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းမှှ လွွန််ကဲဲစွာာ� အင််အားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန််နှှင့််� အခြား��း
တစ််ခုုမှာာ� အစိုးး��ရ၏ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု စွွပ််စွဲဲ�ချျက််များ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။ ကော်�်�မရှှင််များ��း
အားး� လိုု�မှှဖွဲ့့��စည်းး�သည့််� ပုံံ�စံံမျိုး�း��ဖြ�င့််� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််သူူများ��းစွာာ�၏ ဆန့််�ကျျင််မှုုခံခဲ့့�ရ
ံ သည််။
ထိုု�အထဲဲတွွင်် ထင််ထင််ရှား��းရှား��းဖြ�စ််ရပ််မှာာ� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအာာဏာာသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းထံတွွင််
ံ
သာာ ရှိိ�သင့််�သည််ဟုုပြော��ာဆိုု�၍ တရား�းစီီရင််ရေး�းသည်် ထိုု�ကော်�်မရှ
� ှင််များ��း၏ လိုု�မှှခွွင့််ပြု�ုထားး
�
�သည့််စုံံ�စမ်းး
�
�
စစ််ဆေး�းရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�သည််။
Ben Ali ဆော်�်�ဒီီအာာရေ�ဗျျသို့့�� ထွွက််ခွာာ�ပြီး�း�နော�ာက််နေ့�့ ၂၀၁၁ခုု ဇန််နဝါါရီီလ ၁၅ ရက််နေ့�့တွွင််
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် Mohamed Ghannouchi သည်် ယာာယီီအစိုးး��ရ ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််။ လူူများ��းစုု၏ဖိိအားး�ကိုု�
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တုံ့့��ပြ�န််သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၁၁ မတ််လတွွင်် ကြား�း�ဖြ�တ််သမ္မမတ Fouad Mbazaa သည်် ၁၉၅၉တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ဆိုု�င်းး�ငံ့့�၍ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ်် မူူ
ကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ညီီလာာခံံ (NCA) အတွွက််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန်် တော�ာင်းး�
ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ အစ္စစလာာမ််ပါါတီီ Ennahda သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အများ��းစုုကိုု�အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� လော�ာကီီ
လက််ဝဲဲယိိမ်းး�အုုပ််စုုနှှစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� သမ္မမတနိုု�င််ငံကွွန််ဂရက််
ံ
(Congress for the Republic [CPR])နှှင့်�်
Ettakatol တို့့��ဖြ�င့််� Troika (သုံးး��ပွွင့််�ဆိုု�င််)ဟုုခေါ်�်တွွင််သည့််� မဟာာမိိတ််အစိုးး��ရဖွဲ့့��ခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရ၏ ဌာာန
များ��းစွာာ�မှှတစ််ဆင့််� အာာဏာာကိုု�မည််သို့့� ကျျင့််သုံးး�
� �မည််၊ မည််သို့့��စီီမံမည််ကို
ံ
ု�ချျမှှတ််ရန််၊ အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအားး�ဖြ�င့််လည်းး
�
�ကော�ာင်းး� ထိုု�
အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ ဦးးစား�းပေး�းမှုုများ��းကိုု� သတ််မှှတ််ရန်် NCA သည်် ကြား�း�
ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (ယခင််က ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏ ယာာယီီအဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ်် သိိခဲ့့�
သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အက််ဥပဒေ�ေ နံံပါါတ်် ၂၀၁၁-၆) ကိုု� ၂၀၁၁ ခုု ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် ပထမ
အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�
ကိုု� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ပထမဆုံးး��ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး�
NCA ၏ ဦးးစား�းပေး�းတစ််ခုုအဖြ�စ်် ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေ (တူူနီးး�ရှား��းသမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၁) အားး�
၂၀၁၃ ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် NCA မှှ အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အခြား��းအရာာများ��းအပြ�င်် NCA သည်် ၁၉၅၆ နှှင့််�
၂၀၁၃ ကြား�း�ရှိိ� ရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန်် ၄ နှှစ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််ပေး�း
� အပ််ထားး�သည့််� အမှှန််တရား�း
ရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�် ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကော်�်�မရှှင်် (TDC) ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ရှှည််လျားး��ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ
ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််ပြီး�း�နော�ာက်် NCA သည်် ၂၀၁၄ တွွင်် အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အသက််ဝင််ကြော��ာင်းး�တရား�းဝင််ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေများ��းအားး�
အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�အပါါအဝင်် တူူနီးး�ရှား��း၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုသည့််�
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ပြေ�ေလည််မှုု၏ အဓိိကအပြ�န််အလှှန််အလျှော့��့��ပေး�းမှုုများ��းစွာာ�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခဲ့့�ပါါ
သည််။

တူူနီးး�ရှား��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၂၀၁၄) သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည်် ၁။ ၎င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� လုံးး��ဝဦးးစား�းပေး�းရမည့််� လုုပ််ဆော�ာင််
မှုုတစ််ခုုဟုု သတ််မှှတ််သည််၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၏ နော�ာက််ဆုံးး��အခန်းး�
တွွင်် ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၄၈.၉ သည်် ဆက််နွွယ််သည့််ဥ
� ပဒေ�ေများ��းမှှ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� နော�ာက််ဆုံးး��
သတ််မှှတ််ရက််အတွွင်းး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�စနစ််ကိုု� နိုု�င််ငံ၏
ံ
ကဏ္ဍ
အားး�လုံးး��တွွင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း�သည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုု၏ ဗဟိုု�ချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််စက
တည်းး�က ဆွေး�း�နွေး�း�နေ�သည့််အကြော
� ��ာ�င်းး�အရာာဖြ�စ််သော်�်လည်းး
�
� ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၄၈.၉ အားး� မူူ
ကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ နော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲသို့့�� ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�
ပါါသည််။ နော�ာက််ကျျမှှ ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� NCA အဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှှ ထိုု�ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ၏ အကျိုးး���
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သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�သုံးး��သပ််ရန်် အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််သာာရခဲ့့�သည််။ ထိုု�ဥပဒေ�ေ
ပုုဒ််မသည်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကော်�်မရှ
� ှင််မှှ ၎င်းး�၏ထိိလွွယ််ရှှလွွယ််မှုုများ��းကိုု� သက််သေ�ခံံ၍
အသေး�း�စိိတ််ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခဲ့့�သည့််� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာအခန်းး� ဖြ�စ််သည််။
၂။	ယခင််ကဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ ခက််ခဲဲသော�ာလွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��း၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း
မျှှတရေး�း�အတွွက်် အခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ/တရား�းဥပဒေ�ေ အတားး�အဆီးး�များ��းမှှ နိုု�င််ငံံ
အားး� ဖယ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��၏ အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု�ဖယ််ရှား��းသည််။ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၄၈.၉ တွွင်် - ‘ဥပဒေ�ေ
များ��း၏ နော�ာက််ကြော��ာင်းး�ပြ�န်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�အားး� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ ယခင််
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််များ
� ��း တည််ရှိိ�မှုု၊ အပြီး�း�သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပြီး�း�သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သည့််� အမှုု၏ အင််
အားး�၊ ပြ�စ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ပြ�စ််ဒဏ်် အကြံ�ပြု�ုချျက််တို့့
ံ
�သည်် တရား�းမဝင််ပါါ’ ဟုုဆိုု�ထားး�သည််။
၃။	နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရန်် အာာမခံံပေး�းမည့်�် ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းနဲ့့�အတူူ ၎င်းး�သည််
အဖွဲ့့��အစည်းး�အသစ််များ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ပါါသည််၊ ဥပမာာ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ သမာာသမတ််
ကျျမှုုနှှင့်�် တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုုကိုု�မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် အဂတိိ
လိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင်် (ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၃၀)။ TDCအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည််ကိုု� သတိိပြု�ုမိိသည််၊ ထို့့��ကြော��ာင့််� TDC သည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ခြ�ယ််လှှယ််မှုု ဒဏ််ပိုု�ခံံရနိုု�င််ခဲ့့�သည်် ။

တူူနီးး�ရှား��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ပြ�ဌာာန်းး�ရသည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် ထိုု�တရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� နော�ာက််ပိုု�င်းး�၌ နိုု�င််ငံံရေး�း
အရော�ာ�င််ဆိုးး��ခြ�င်းး�၊ ဦးးစား�းမပေး�း�ခြ�င်းး�တို့့��မှှ ကာာကွွယ််ရန််ရည််ရွွယ််သော်�်�လည်းး� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အကာာအကွွယ််
ပေး�းခြ�င်းး�သည်် အော�ာင််မြ�င််မှုုရှိိ�သည််၊ မရှိိ�သည််မှာာ� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၁ မှှစ၍ Ennahda
သည်် တော်�်�လှှန််ရေး�းဖြ�င့််� အာာဏာာသိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� အစီီအစဉ််အားး�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရယူူခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�သည်် ပါါတီီအတွွက်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အစီီအစဉ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််ဟုု၊ Ennahda ပါါတီီနှှင့််� အစ္စစလာာမ််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းနှှင့်�် ပတ််သတ််သော�ာ
အတိိတ််ကဖိိနှိိ�ပ််မှုု၏ နစ််နာာသူူများ��းအားး�ဦးးစား�းပေး�းသည််ဟုု အမြ�င််ပေါ်�်စေ�လျျက်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�တွွင်် လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနအားး� Ennahda ပါါတီီမှှ ဦးး
ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။
ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အလော��ာတကြီး�း�လုုပ််သည််ဟုု
ဝေ�ဖန််ခံံခဲ့့�ရပြီး�း� TDC ၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ခြ�ယ််လှှယ််မှုုရှိိ�သည််နှှင့််� တရား�းမဝင််ဖြ�စ််သည််ဟုု အမြ�င််ရော�ာက််စေ�ပါါသည််။ ကော်�်�မရှှင််နာာများ��း ရွေး�း�
ချျယ််မှုုအတွွက်် ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာစံံနှုုန်းး�များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းရှိသော်����်�လည်းး� ‘ကော်�်�
မရှှင််နာာများ��းအားး� ရွေး�း�ချျယ််ရန််အတွွက်် တာာဝန််ရှိသော����ာNCA သည်် ထိုု�ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််
အများ��းပြ�ည််သူူပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�သည််ဟုုမဖော်�်��ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ သို့့��မဟုုတ်် NCA သည်် အပြ�ည့််�အစုံံ� ပွွင့််�လင်းး�
မြ�င််သာာမှုု သို့့��မဟုုတ်် ပါါဝင််မှုုကိုု� မပျိုး�း��ထော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ’ (Gantri ၂၀၁၅ : ၃)။ ပါါတီီအုုပ််စုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု
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အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ကော်�်�မရှှင််နာာများ��း ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းအတွွက်် မူူလပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းပြီး�း�
အချိုး�း��ကျျမှုုစနစ််ဖြ�င့််�အစား�းထိုးး��၍ မူူလအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�း မျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�
သည််။ ထိုု�ပြ�င််ဆင််ချျက််သည်် Ennahda ပါါတီီအားး� NCA တွွင်် ခုံံ�အရေ�ေအတွွက််အများ��းဆုံးး��ပေး�းအပ််ပြီး�း�
NCA အတွွင်းး�ဖွဲ့့�� စည်းး�ထားး�သော�ာ ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းကော်�်�မတီတွွင််လည်းး
ီ
� ခုံံ�အများ��းဆုံးး��ပေး�းပါါသည််။ Ennahda
ပါါတီီမှှ အကြီး�း�အမှူး��းပြု�ုလုုပ််သော�ာ ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််သည်် TDC ကော်�်�မရှှင််နာာ ၁၅ ယော�ာက််ကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ကော်�်မတီ
�
ီသည်် ပြ�ည််သူူများ��း၏အမြ�င််ကိုု� လက််ခံံရန်် ၁၅ ရက််အချိိ�န််ပေး�းအပ််ခဲ့့�ပြီး�း�
ထိုု�အချိိ�န််သည်် လုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိိ�ဟုု အများ��းကရှု့့�မြ�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာများ��းရှိသော်����်�လည်းး�
ကော်�်�မတီီ၏ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�ကိုု� NCA ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�မှှ အတည််ပြု�ုခဲ့့�
သည််၊ အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� တရား�းရုံးး��၏စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းသည်် ထိုု�ခန့််ထားး
�
�မှုုများ��းအားး� မရပ််တန့််�
နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။ အော�ာင််မြ�င််မှုုမရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတရေး�း�အကြား�း�ရှိိ� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုကိုု� ပြ�သသော�ာ�ကြော��ာင့််� ထိုု�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း
သည်် ထင််ရှား��းသည််။ ဥပမာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ တရား�းဝင််မှုု
နှှင့််� တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့်ညီ
�် ီညွွတ််မှုုတို့့�အားး� တိုု�င်းး�တာာစစ််ဆေး�းရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရှိိ� စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုသော�ာအခါါတွွင််ဖြ�စ််သည််။
ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ နိုု�င််ငံရေး�းသဘော
ံ
�ာ�သဘာာဝသည်် ကော်�်�မတီီ၏ ထိရော��ာ�က််မှုုနှှင့်�်
တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၅ ဩဂုုတ််လတွွင်် ခန့််�အပ််ထားး�သည့််�
ကော်�်�မရှှင််များ��းထဲဲမှှ ၄ ယော�ာက််သည်် နှုုတ််ထွွက််သွားး��ပြီး�း� ၅ ယော�ာက််မြော��ာက််ကိုု� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ခံံခဲ့့�ရ
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ‘TDC အပေါ်�်� အများ��းပြ�ည််သူူအမြ�င််ကိုု� ယုုတ််လျော့�့��စေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�၏ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဖို့့� အနည်းး�ဆုံးး��သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ရရှိိ�ရန််
ု
ကော်�်�မရှင််
ှ ၏စွွမ်းး�ရည််ကိုု� ယိုုယွွင်းး
�
�စေ�သည့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� တင်းး�မာာသည့််�တွွန်းး�အားး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းစေ�ခဲ့့�သည််’ (Gantri ၂၀၁၅ : ၄)။ ပိုု�၍
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိသော����ာ၊ ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�င့််� ကော်�်�မရှှင််နာာများ��း၏ လဲဲလှှယ််ရန််တော�ာင်းး�
ဆိုု�မှုုများ��းရှိသော်����်�လည်းး� အစိုးး��ရသည်် တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ချျယ််မှုုကိုု� လိုု�လားး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ‘ရွေး�း�ချျယ််
ထားး�သည့််� ကော်�်�မရှှင််နာာများ��း၏ သမာာသမတ််ကျျမှုုမှာာ� ဝေ�ဖန််မှုုအများ��းစုု၏ အဓိိကအချျက််မဟုုတ််
သော်�်�လည်းး� ရွေး�း�ချျယ််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကြော��ာင့််� ပြ�ဿာာနာာကြီး�း�ကြီ�ီမား�းမား�းများ��းပေါ်�်လာာခဲ့့�သည်် … ကော်�်�မရှင််
ှ
နှှင့််ပတ််
�
သတ််သည့််�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ� သို့့��မဟုုတ်် မီီဒီီယာာဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုတိုု�င်းး�နီးး�ပါးး�တွွင်် အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုသည််
TDC ၏ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််�အလုုပ််၊ တိုးး��တက််မှုုနှှင့်�် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းမှှ

ကော်�်�မရှှင််နာာများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏

အယူူဝါါဒ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းဆက််နွွယ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် အတိိတ််မှှလုုပ််ရပ််များ��းနှှင့်�ပတ််
်
သတ််သည့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
များ��းအပေါ်�်�တွွင််သာာရှိနေ���ေသည််’ (Gantri ၂၀၁၅ : ၃) ။ TDC သည််၎င်းး�၏လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�
၂၀၁၈ ဒီီဇင််ဘာာ ၃၁ ရက််နေ့�့တွွင််ပြီး�း�စီးး�ခဲ့့�သည််။ TDC ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််ကို
� ု� သက််တမ်းး�မတိုးး��ရန််
လွှှတ််တော်�်�မှှ မဲဲပေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သော်�်လည်းး
�
� အစည်းး�အဝေး�း�တွွင််ရှိိ�ရမည့််� အနည်းး�ဆုံးး�� အဖွဲ့့��ဝင််အရေ�ေ
အတွွက််မပြ�ည့််�သော�ာကြော��ာင့််� ထိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မှာာ� တရား�းမဝင််ခဲ့့�ပါါ ။
ကော်�်�မရှှင််အားး� ပိိတ််သိိမ်းး�သော�ာအခါါတွွင်် ကော်�်�မရှှင််သည်် အမှုုများ��းကိုု� ၂၀၁၆ အမိိန့််(� နံံပါါတ််
၂၀၁၆ - ၁၃၈၂) ဖြ�င့််� တည််ထော�ာင််ထားး�ခဲ့့�သည့့်� အထူးး�တရား�းရုံးး��များ��းထံံသို့့� ညွှှန်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။
အာာဏာာရှှင််စနစ််ဖိိနှိိ�ပ််မှုုများ��း နော�ာက််ထပ််ပြ�န််လည််မဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအာာမခံံရန်် ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရံံပုံံ�ငွေ�ေနှှင့်�အ
် ဖွဲ့့��
အစည်းး�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းတွွင်် ကော်�်�မရှင််
ှ သည်် လျော်�်��ကြေး��းပေး�းရေး�းအားး�အကြံ�ပြု�ုခဲ့့�
ံ
သည််။ ၂၀၁၃
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အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရအားး� TDC ၏အကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းအကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သော်�်�လည်းး� ဦးးဆော�ာင််ပါါတီီများ��းမှှ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အမြ�င််/ ကတိိများ��းအပေါ်�်� တစ််
မျိုး�း��ပြော��ာင်းး�လဲဲပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် TDC တို့့��
၏ တရား�းဝင််မှုုလျော့�့��နည်းး�လာာသည့််�အတွွက်် မည််သည််များ��းဆက််ဖြ�စ််လာာမည််ကိုု� စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�ရမည််
်
ဖြ�စ််သည််။၎င်းး�၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�အားး� စည်းး�ရုံးး��ရန်် သို့့��မဟုုတ််
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရန််TDCဆက််လက််မတည််ရှိတော့����့�ပါါ (၎င်းး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မဟုုတ််သည့််� အဆင့််�
၏ဟာာကွွက််)၊ ထို့့��ကြော��ာင့််� အာာဏာာရအထက််တန်းး�လွှာာ�မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းလိုု�လားး�မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏
ရေ�ရှှည််အော�ာင််မြ�င််မှုုအတွွက်် အရေး�း�ပါါပါါသည််။ထို့့��ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရော�ာ�င််ဆိုးး��မှုုမှှ ကာာကွွယ််ရန််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ဥပဒေ�ေအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အပြ�ည့််�အဝ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ရန််၊ TDC ၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုု နှှင့််� အကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းအပေါ်�်� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုရှိစေ���ေရန်် အရပ််
ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည်် (Al-Khulidi ၂၀၁၇ : ၃၇ - ၃၈) ။ ယနေ့�့�အထိိ TDC မှှ
အထူးး�တရား�းရုံးး��များ��းသို့့�� ညွှှန်းး�ပေး�းခဲ့့�သည့််�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ စတင််ထားး�သည့််� ရာာဇဝတ််မှုုစုံးး��စမ်းး�စစ််ဆေး�း
ရေး�းများ��းသည်် ‘စွွပ််စွဲဲ�ခံရသူ
ံ
ူနှှင့်�် သက််သေ�များ��းကိုု�တရား�းရုံးး��သို့့��လာာရော�ာက််စေ�ရန်် ဖိိအားး�မပေး�း�နိုု�င််မှုုအပါါ
အဝင်် များ��းစွာာ�သော�ာအခက််အခဲဲများ��းစွာာ�ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံထားး�ရချိိ�န််တွွင်် နှိိ�ပ််စက််မှုု
ကြော��ာင့််� သေ�ဆုံးး��မှုုဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� ပထမ အထူးး�တရား�းရုံးး��အမှုုတွွင်် တရား�းခံံ ၁၄ ယော�ာက််လုံးး�� တရား�းရုံးး��
သို့့��မလာာခဲ့့�ပါါ’ (Goldstein ၂၀၁၉)။ စစ််ဖက််တရား�းရုံးး��များ��း၌ ၂၀၁၀/၂၀၁၁တွွင််ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ အကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုနှှင့်ပတ််
�်
သတ််၍ စစ််ဆေး�းခဲ့့�သည့််� အမှုုအနည်းး�ငယ််တွွင်် တရား�းမမျှှတသော�ာ� ပိုု�ပိုု�သာာသာာညှာာ�တာာ
သည့််� ပြ�စ််ဒဏ််များ��းချျမှှတ််ခဲ့့�သည့််အ
� တွွက််အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�၏ ဖိိအားး�ကြော��ာင့််� အထူးး�တရား�းရုံးး��
များ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�တရား�းရုံးး��များ��းသည်် တရား�းမျှှတရေး�း�စီီမံမှု
ံ ု၏ တီီထွွင််
ဖန််တီးး�မှုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော်�်လည်းး
�
� ၎င်းး�တို့့��သည်် အခြား��းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�
ယန္တတရား�းများ��းကဲ့့�သို့့�� လိုု�မှှဖွဲ့့��စည်းး�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သည််၊ ထို့့��ကြော��ာင့််� အထူးး�သဖြ�င့််� အခြား��းအစိုးး��ရ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�်�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််အာ
� ာဏာာနှှင့််� တရား�းဝင််မှုုသက််နှှင်းး�ရာာ၌ အခက််အခဲဲများ��း
စွာာ� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�သည််။ လာာမည့််ရွေး�
� း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမတိုု�င််ခင်် နိုု�င််ငံံရေး�းတွွက််ချျက််မှုုများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ
၍ Ennahda ပါါတီီ၏အထော��ာက််အပံ့့� နည်းး�ပါးး�လာာသော်�်�လည်းး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတ
ရေး�းအားး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပျိုး�း��ထော�ာင််ခြ�င်းး�သည််လည်းး� အခြား��းစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ရ
သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�၏ မူူလချျန််ပီီယံများ
ံ ��းဖြ�စ််သော်�်လည်းး
�
� စီးး�ပွား��းရေး�း
ရာာဇဝတ််မှုုများ��းအတွွက်် ‘အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း’ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုသည့််� အငြ�င်းး�ပွား��း
ဖွွယ််ရာာဥပဒေ�ေကိုု� ထိုု�ပါါတီီမှှ ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည်် (အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အကျျပ််အတည်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း
အုုပ််စုု ၂၀၁၆)။

ယနေ့�့�အချိိ�န််အထိိ တူူနီးး�ရှား��း၏ ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည်် အာာရပ််အရေး�း�
အခင်းး�များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံ၏
ံ အရေး�း�အခင်းး�သည်် လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်မှှ ဘေး�းချော်�်��မသွားး��သည့််� တစ််ခုုတည်းး�
သော�ာနိုု�င််ငံသာ
ံ ာလျှှင််ဖြ�စ််သည်် (Goldstein ၂၀၁၉)။ တရား�းဝင််သည့််၊� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့််လုုပ််ငန်းး
�
�စဉ််
များ��းမှှတစ််ဆင့််� နိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််မည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ပွွင့််�လင်းး�သည့််နို
� ု�င််ငံရေး�း
ံ
ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းပါါရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အင်္ဂါါ��စဉ််အသစ််ဆီီသို့့� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�
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ပါါသည််။

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း

ရှု့့�ထော�ာင့််�သည််

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း ရှိသော်����်�လည်းး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း� အစီီအစဉ််အတွွက်် (ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�) အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််၏ အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု�
သယ််ဆော�ာင််ပေး�းကြော��ာင်းး�မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ထို့့��ပြ�င််Ennahda ပါါတီီ (ယခင််က ဖိိနှိိ�ပ််ခံံရသော��ာအုုပ််စုု)
အားး� NCA တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�သေ�ချာ�ာစွာာ�ရေး�းဆွဲဲ� စီီမံပါ
ံ ါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအတွွက်် မည််သို့့��ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး� သက််သေ�ပြ�ခြ�င်းး�
ပင််ဖြ�စ််သည််။ Ennahda ပါါတီီ ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အနိုု�င််ရရှိိ�မှုု၊ အနာာဂါါတ််တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံ၏
ံ ပုံံ�စံံတွွင်် ထိုု�
ပါါတီီအားး� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��သည််ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��အားး� တရား�းဝင််စေ�ခဲ့့�သည်် (Goldstein
၂၀၁၉) ။ ဤရလဒ််သည်် တူူနီးး�ရှား��းရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�တို့့��အကြား�း�တွွင်် ထင််ရှား��းသော�ာ မတူူညီီမှုုကြော��ာင့််�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ TDC အဖွဲ့့��ဝင််
များ��းအားး� နိုု�င််ငံရေး�းလုုပ််ငန်းး
ံ
�စဉ််တစ််ခုုဖြ�င့််� (ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကြော��ာင့််� ကော်�်�မရှှင််၏ တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်� ရှု့့�
မြ�င််ချျက်် ကျျဆင်းး�စေ�ခဲ့့�သည််) ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�လမ်းး�ကျျ တရား�းဝင််မှုုနှှင့်�် NCA
ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုအပေါ်�်� ဝေ�ဖန််ချျက််များ��းမှှ ကင်းး�ဝေး�းစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� NCA ကိုု�ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခဲ့့�ပါါသည််။
ထို့့�ကြော
� ��ာင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာတရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှာာ� မပါါရှိိ�သည့််� တရား�းဝင််မှုုကို�ု ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါရှိစေ���ေခဲ့့�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကာာအကွွယ််ရှိသော်����်�လည်းး� တူူနီးး�ရှား��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််
ရာာတရား�းမျှှတမှုုအတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းလိုု�လားး�မှုုကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�သည်် စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််
လျျက််ရှိိ�သည််။ အစိုးး��ရအသစ််သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အားး� ကြေ��ကွဲဲ�လွွယ််သည့််�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတွွက်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုတစ််ခုုဟုု ရှုုမြ�င််သည််။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် Ben Ali ၊ ယခင််အာာဏာာရှှင််
အစိုးး��ရတို့့��နှှင့်ရှ
�် ှည််ကြာ�ာစွာာ�ပတ််သတ််မှုုရှိိ�သည့််� Beji Caid Essebsi ကိုု� သမ္မမတအဖြ�စ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြော��ာက််ခဲ့့�သည််၊ ၎င်းး�သည််အတိိတ််ကိုု�နော�ာက််တွွင််ချျန််ထားး�ခဲ့့�၍ ရှေ့�့�သို့့��သာာမျှော်�်��ကြ�ည့်မည််
�်
ဟုု ကတိိ
ကဝတ််ပြ�စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခဲ့့�သည်် (Abderrahmen ၂၀၁၈)။ အာာဏာာစတင််ယူူချိိ�န််မှှစ၍ ၎င်းး�၏စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် ထင််ထင််ရှား��းရှား��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထွွက််သွားး��မည့််� Ben Ali အစိုးး��ရ၏ စိုးး��ရိိမ််ကြော��ာက််ရွံ့့��မှုု
များ��းလျော့�့��နည်းး�စေ�ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းရာာဇဝတ််မှုုများ��းအတွွက်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့််ပေး�း
� သည့််� စီီမံအုုပ််
ံ
ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေ (၂၀၁၇)ကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�ကိုု� ယိုု�ယွွင်းး�အော�ာင််စတင််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�၏ ဆန့််�ကျျင််မှုုရှိသော်����်�လည်းး� ယနေ့�့�အထိိ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး�� မတည််ထော�ာင််ရ
သေး�းသော�ာကြော��ာင့််� ထိုု�ဥပဒေ�ေသည်် ဆက််လက််တည််ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၁၄၈.၉ နှှင့််�ဆန့််�
ကျျင််နေ�သော�ာကြော��ာင့််� ထိုု�ဥပဒေ�ေ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�ကို
် ု�က််ညီီမှုုကိုု� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ခံံနေ�ရ
သည််၊ သို့့��သော်�်� မူူကြ�မ်းး�ဥပဒေ�ေများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�ကို
် ု�က််ညီီမှုုအားး� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််
ခြ�င်းး�အတွွက်် ယာာယီီအဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး�� တည််ထော�ာင််ပြီး�း�သည််
အထိိ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််) ထိုု�ဖြ�စ််ရပ််အပေါ်�်�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရန်် အစည်းး�အဝေး�း�တွွင်် လိုု�အပ််သော�ာအနည်းး�ဆုံးး��အဖွဲ့့��အဝင််အရေ�ေအတွွက်် မပြ�ည့််�
ခဲ့့�ပါါ။ စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာပြ�န််လည်် သင့််�မြ�တ််ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် ထိုု�ဥပဒေ�ေတည််
မြဲ�ဲခြ�င်းး�သည်် တူူနီးး�ရှား��းတွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�သည့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
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ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုကိုု� ပျျက််ယွွင်းး�စေ�ပါါသည််။ ယနေ့�့�တွွင်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲထိုု�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်�ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းအထက််တန်းး�လွှာာ� အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တို့့��ထားး�ရှိသော����ာ ယုံံ�
ကြ�ည််မှုုပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည့်�် အပြ�န််အလှှန််အလျော့��့��ပေး�းမှုုကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််’ (နိုု�င််ငံံ
တကာာအရေး�း�အခင်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့�� ၂၀၁၆ : ၂၇)။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�အတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�

ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲနေ�သော်�်�လည်းး�

ထိုု�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�

အတူူ တည််ရှိနေ���ေမည့််� နိုု�င််ငံရေး�းလို
ံ
ု�လားး�မှုုမှာာ� ကင်းး�မဲ့့�လျှှက််ရှိနေ���ေသေး�းသည််။
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Agreement on a Firm and Lasting Peace, Guatemala
ANC	အာာဖရိိကနိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဂရက််
African National Congress
CEH

သမိုု�င်းး�ရေး�းရာာရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��းကော်�်�မရှှင််၊ ဂွါါ�တီီမာာလာာ
Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala

CICIG

ဂွါါ�တီီမာာလာာရှိိ� ပြ�စ််ဒဏ််မှှလွွတ််ကင်းး�ခွွင့််�အားး�ဆန့််�ကျျင့််�သည့််� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာကော်�်�မရှှင််
International Commission against Impunity in Guatemala

CIEDP

အတင်းး�အဓမ္မမဖျော�ာ�က််ဖျျက််ခံရသော
ံ ��ာ လူူများ��းဆိုု�င််ရာာစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မရှှင််၊ နီီပေါ�ါ
Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons, Nepal

CPA

အလုံးး��စုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီစာာချုု�ပ််၊ နီီပေါ�ါ
Comprehensive Peace Accord, Nepal

DRC

ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ကွွန််ဂိုု�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ
Democratic Republic of the Congo

FARC	ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာတော်�်�လှှန််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း
Revolutionary Armed Forces of Colombia
IACHR	အမေ�ေရိိကတိုု�က််ဆိုု�င််ရာာလူူအခွွင့််အရေး
� �း�ကော်�်�မရှှင််
Inter-American Commission on Human Rights
ICTJ

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာစင််တာာ
International Center for Transitional Justice

NCA	နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ညီီလာာခံံ
National Constituent Assembly, Tunisia
OHCHR 	လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုု�င််ရာာ အဆင့််�မြ�င်် ကော်�်�မရှှင််နာာရုံးး�� ၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ
Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations
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RPF	ရဝမ််ဒါါမျိုး�း��ချျစ််တပ််ဦးး
Rwandan Patriotic Front
SDG	ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှည််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုရည််မှှန်းး�ချျက််
United Nations Sustainable Development Goal
TDC

အမှှန််တရား�းရှာာ�ဖွေရေး���း�နှှင့်�ဂုု
် ဏ််သိိက္ခာာ�ကော်�်�မရှှင်် ၊ တူူနီးး�ရှား��း
Truth and Dignity Commission, Tunisia

TRC

အမှှန််တရား�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်မရှ
� ှင််
Truth and Reconciliation Commission
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Amanda Cats-Baril သည်် အာာရှှနှှင့်�် ပစိိဖစ််ဒေ�သတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် International IDEA ၏ အကြီး�း�တန်းး�အစီီအစဉ််အရာာရှိိ�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထိုု�ရာာထူးး�
စွွမ်းး�ရည််ဖြ�င့််� သူူမသည်် အစိုးး��ရများ��း၊ အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းနှှင့််� International IDEA စီီမံကိိန်းး
ံ
�
များ��းအတွွက်် နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အခြား��းနယ််ပယ််ဒေ�သများ��းအပြ�င်် နီီပေါ�ါ၊
မြ�န််မာာနှှင့်�် ဖိိလစ််ပိုု�င်် နိုု�င််ငံတို့့
ံ �တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
အထော��ာက််အကူူပေး�းလျှှက််ရှိိ�သည််။ Cats-Baril သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ လူ့့�အခွွင့််� အရေး�း�များ��း၊
ပဋိိပက္ခခအပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းနှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းများ��းတွွင်် အထူးး�ပြု�ုသော�ာ နိုု�င််ငံံ
တကာာ ရှေ့�့�နေ�တစ််ယော�ာက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ သူူမသည်် လူူနည်းး�စုုများ��းအားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�းနှှင့်�်
မြှ�ှင့်တ
်� င််ရေး�းတို့့�အပေါ်
� �်�တွွင်် အထူးး�ပြု�ုသည််၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ကြီး�း�မား�းသော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းရှိသော����ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေရှိိ� ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၊ အခွွင့််�အရေး�း�
များ��း၊ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််မြှ�ှင့်�တ
် င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ UNDP၊ ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၊ အာာရှဖော��ာ�င််ဒေး�း
ရှှင်းး�နှှင့်�် ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့�� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�
အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် သူူမသည်် အာာရှှတိုု�က််တခွွင််
တွွင်် တရား�းရေး�းရာာ သုုတေ�သန၊ အစီီအစဉ််များ��းနှှင့်�် စီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�မှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ International
IDEA နှှင့််� လက််မတွဲဲ�ခင်် သူူမသည်် USAID/နီီပေါ�ါ နှှင့််�အတူူ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကျွွမ်းး�ကျျင််သူူ
အဖြ�စ်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေလျော့�့��ခြ�င်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�အစိုးး�� ရ
စီီမံကိိန်းး
ံ
�များ��းကိုုစီ
� မံ
ီ ခဲ့့�
ံ ပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာကိိစ္စစရပ််များ��း၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတ
ရေး�းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခများ��းဆိုုင််ရာ
� ာ ထိိလွွယ််ရှှလွွယ််ဖြ�စ််မှုု တို့့�နှ
� င့်
ှ ပတ််
်�
သတ််၍ အမေ�ေရိိကန််အစိုးး�� ရကိုု� အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််
များ��းပေး�းခဲ့့�သည််။
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ဤစာာတမ်းး�သည်် International IDEA၊ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတမှုု အကယ််ဒမီီသင််
တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� (the Global Justice Academy) ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေငြိ�ိမ်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သန
အစီီအစဉ််၊ အက််ဒင််ဘာ့့�တက္ကကသိုု�လ််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အက််ဒင််ဘာ့့�စင််တာာတို့့��မှှ
ပူးး�တွဲဲ�ကျျင်းး�ပသည့််� ပဋိိပက္ခခအလွွန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အက််ဒင််ဘာ့့�
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�မှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာစာာတမ်းး�ဖြ�စ််သည််။

International IDEA
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�်

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ

အကူူအညီီပေး�းရေး�း

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�

(International IDEA) သည်် ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�
ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန်် ရည််မှှန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််
ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ အလွှာာ�အသီးး�သီးး�ရှိိ� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််နိုု�င််ငံံရေး�း အင််စတီီ
ကျုးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့်�် ဖြ�စ််စဉ််များ��းတည််ဆော�ာက််ရန််၊ အကာာအကွွယ််ရရှိိ�ရန််နှှင့်အားး
်� �ကော�ာင်းး�စေ�ရန််ထော�ာက််
ပံ့့�ပေး�းလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ International IDEA ၏မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖြ�စ််စဉ််များ��း၊ အင််အားး�စုု
များ��းနှှင့်�် အင််စတီီကျုးး��ရှှင်းး�များ��းသည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််ပြီး�း� တာာဝန််ခံံယူူမှုုလည်းး�ရှိိ�ကာာ ရေ�ရှှည််တည််တံံ
သော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့့်� ကမ္ဘာာ�တစ််ခုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
International IDEA သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါဝင််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခွွင့််�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� အဓိိက သုံးး��ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�ခြား��းလျျက််
ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ ကျားး��-မ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် လူူတိုု�င်းး�အကျုံးး���ဝင်် ပါါဝင််ခွွင့််ရှိိ�ခြ�င်းး
�
�၊ ပဋိိပက္ခခကိုု�
အလေး�း�ထားး� ဂရုုပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�
နယ််ပယ််အားး�လုံးး��တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ International IDEA သည်် နိုု�င််ငံံ
တကာာ ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် အလေ့�့�အကျျင့််ကော�
�
ာင်းး�များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာ၍ အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�
ကရတ််တစ််အင််အားး�စုုများ��းကိုု� ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုစွွမ်းး�ရည််နှှင့်န
်� ည်းး�ပညာာဆိုုင််ရာ
� ာ ထော�ာက််ပံ့့�
ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းတွွင်် လူူအများ��း
သိိရှိိ�နား�းလည်် ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််မည့်�် အခင်းး�အကျျင်းး�ပြ�င််ဆင််ပေး�းခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�ပေး�းလျှှက််
ရှိိ�ပါါသည််။
International IDEA သည်် စတော့��့�ဟုုမ်းး�မြို့�့��တွွင်် ရုံးး��စိုု�က််ပြီး�း� အာာဖရိိက၊ အာာရှှ-ပစိိဖိိတ််၊
လက််တင််အမေ�ေရိိကနှှင့်�် ကာာရေ�ဘီီယံံဒေ�သများ��းတွွင်် ရုံးး��များ��းဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ International
IDEA သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂတွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�လေ့�့လာာသူူနှှင့်�် Eurepean Union ၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ု အဖွဲ့့��
အစည်းး�လည်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
<http://idea.int>
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Global Justice Academy
The Global Justice Academy သည်် ပညာာရပ််စုံံ� ကွွန််ရက််တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ကမ္ဘာ့့��တရား�းစီီရင််
မှုုများ��းအားး� သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�၊ သင််ကြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့်�အ
် သိိပညာာဝေ�မျှှခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
အီီဒင််ဘာာရာာတက္ကကသိုု�လ််ရှိိ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့်�် စင််တာာလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကျျယ််ပြ�န့််�
စေ�ရန််လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ The Global Justice Academy သည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� အော�ာက််
ပါါလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။
•	ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ ပညာာရပ််စုံံ� ဌာာနတစ််ခုု ဖြ�စ််ရန််
•

တရား�းမျှှတသော�ာ� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ဖြ�စ််ရေး�းအတွွက်် စိိတ််ကူးး�အတွေး�း��အမြ�င််များ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ဖလှှယ််
ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုုဖြ�စ််ရန််

• 	ဒေ�သတွွင်းး�နှှင့်�် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� တရား�းမျှှတရေး�း� လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သူူများ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�
နိုု�င််မည့်�်ဖိုု�ရမ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ရန််
The Global Justice Academy သည်် တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ ပညာာရှှင််၊ ပညာာရေး�းဌာာနများ��းနှှင့်�်
ကွွန််ရက််များ��း၎င်းး�တို့့��၏ လေ့�့လာာမှုုကျျယ််ပြ�န့််စေ�ရန််
�
ဆွေး�း�နွေး�း�နှီးး��နှော�ာ�မှုုများ��းကိုု� ဖြ�ည့်�ဆည်းး
်
�ပေး�းလျှှက်် ရှိိ�
ပါါသည််။
အဓိိက ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� Global Justice Academy ၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာ၊
သင််ကြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အသိိပညာာဝေ�မျှှခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နယ််ပယ််တို့့��တွွင်် ပိုု�မိုု�၍သိိကျွွမ်းး�နား�းလည််စေ�ရန်် ဖြ�စ််
သည််။ ယခုု လုုပ််ဆော�ာင််မှုုဖြ�င့််� ကာာလမကြာ�ာမီီအတွွင်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�သုုတေ�သနပြု�ုသည့််� စီီမံကိိန်းး
ံ
�များ��း၊
သင််ကြား�း�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််သစ််များ��းနှှင့်�် လူူထုုဖြ�င့််�ထိတွေ့��့��ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� ပုံံ�စံံသစ််များ��း ပေါ်�်ထွွက််
လာာစေ�ရန်် မျှော်�်��လင့််�လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
<http://www.globaljusticeacademy.ed.ac.uk>

Edinburgh Centre for Constitutional Law
အီီဒင််ဘာာရာာ တက္ကကသိုု�လ််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အီီဒင််ဘာာရာာဌာာနသည်် ပြ�ည််သူ့့�
ဥပဒေ�ေနှှင့်ဖွဲ့
်� ��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သီီအိုရီ
�ု ဆို
ီ င််ရာ
�ု ာသုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် ဆုံံ�ချျက််တစ််ခုုလည်းး�
ဖြ�စ််ကာာ ဗြိ�ိတိိန််နှှင့််� အခြား��းသော�ာဒေ�သများ��းရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုများ��းကိုု�
လေ့�့လာာသုံးး��သပ််နေ�ပါါသည််။
ဌာာနတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�ဥပဒေ�ေ၊ ဥရော�ာပသမ္မမဂ ဥပဒေ�ေ၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ဥပဒေ�ေနှှင့်�် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာသီီအိုု�ရီီ
စသည့််�တို့့�တွွင််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သူူများ��းက အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအဖြ�စ်် ပါါဝင််မှုုရှိိ�ကြ�သည််။ အဓိိကထားး�ပြု�ုလုုပ််
သော�ာ သုုတေ�သနနယ််ပယ််လေး�းခုုမှာာ� - ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေနှှင့်�် ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ေ၊ ဖက််ဒရယ််နှှင့််� ပြ�ည််နယ််စုုတိုု�င်းး�ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သီီအိုု�ရီီနှှင့်�်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� လိုု�က််နာာသော�ာဝါါဒစသည််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
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အဖွဲ့့�� ဝင််များ��းသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ဆိုင််ရာ
�ု ာဥပဒေ�ေ၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�နှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဥပဒေ�ေ စသည့််န
� ယ််ပယ််တို့့�၏
� နော�ာက််ဆုံးး��
ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုများ��းအကြား�း� လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက်် ရှိိ�သည််။
<http://www.centreforconstitutionallaw.ed.ac.uk/>
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ပြ�ည််တွွင်းး�ပဋိိပက္ခခအပြီး�း� ဖြ�စ််ပွား��းမှုုများ��းပြား�း�လာာသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအားး� လေ့�့လာာစရာာနှှင့်�် ကြား�း�
ဖြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နယ််ပယ််အဖြ�စ်် ပိုု�၍အာာရုံံ�စိုု�က််လာာကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�နယ််ပယ််နှှစ််ခုု
အကြား�း�ရှိိ� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သတ််မှုုသည်် ထိုု�နယ််ပယ််တို့့��၏ သီးး�ခြား��းနှှင့်�် ဘုံံ�တူူရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု�
မည််သို့့�အထော
� ��ာက််အကူူပြု�ုနိုင််ကြော
�ု ��ာင်းး� နား�းလည််သိိရှိိ�ရန််အားး�ထုုတ််မှုုနည်းး�ပါးး�ကြ�သည််။ ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�သည််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကြား�း�ရှိိ� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအားး�အကြော��ာ�င်းး�
ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည််မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််၍ အဓိိကပန်းး�တိုု�င််ဖြ�စ််သည့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�်
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုကိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာ၌ ထိုု�နယ််ပယ််ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းနှှင့်�် ပညာာရှှင််များ��းအားး� အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��၏ အားး�သာာချျက််များ��းကိုု�
အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ဖို့့� နည်းး�လမ်းး�များ��းထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းပါါသည််။
ဤစာာတမ်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတို့့��၏ ဖြ�စ််နိုု�င််
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