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မိုျကရေ��မိုှာကရေ��ခုတ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�၌ ထု��ံစီအံာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာစီကရော�အတဲကရေ� 
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ထုကရေ�ပုွဲ��သာ ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကုရေ� မိုတူညီီ�သာဥပွဲ�ဒီအဆိုင့်�်မိုျာ�ထုာ�ကရော �ေး�ခုျယူ�သတ�မှိုတ�

ထုာ�နုှ�င့်�သညီ�။ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� မိုျာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော� 

မိုျာ�အတဲကရေ� ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ကရေု�လညီ�� ဖွဲ့န်�တီ��ပွဲ�နှု�င့်�ကရော လူအ�ပွဲ�စီ�

မိုျာ�နှှင့်�် လူပွဲ�ဂ္ဂဂု�လ�တစီ�ဦး�ခုျင့်��စီီကရေု� ၎င့်��တု��၏မိုူလဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�သဲယူ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်၊ ထုု�

ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေထုမံိုှ�န်��ဆိုာင့်�မိုုေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်တု�� �ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

မိုျာ�သညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ေ�နှှင့်�် တော�စီီေင့်��ေ�တု��တဲင့်�အသ��ံဖြပွဲ�ေမိုည်ီ�ဘုာသာစီကရော�ကုရေ�လညီ�� 

�ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အဆိုင့်�်စီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�စီန်စီ�မိုျာ�၌ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ� 

သညီ� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အသီ�သီ�အတဲကရေ� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�) �ေး�ခုျယူ�အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�်

အာဏာာ အပွဲ�နှှင့်��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဤစီာတမို��သညီ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီဒီီဇုို�င့်��ေုှ ဘုာသာစီကရော�အခုန်��ကရေဏ္ဍာ၊ ထုညီ�်သဲင့်�� 

စီဉ်��စီာ�စီောအဓိုကရေအခုျကရေ�မိုျာ�၊ ဘုာသာစီကရော�စီ�နံှု�င့်�င့်ံမိုျာ�၌ �ပွဲ်�ပွဲါကရေ�လာနှု�င့်��သာ ဂ္ဂယူကရေ� 

ရုုံး�ကရေ�ခုတ�မုိုမိုျာ�နှှင့်�် စုီန်��ခု်မုိုမိုျာ�တု��ကုရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�နှှင့်�်ဆုို�င့်��သာအဆုို� 

အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစအဖြဖွဲ့စီ� �ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သညီ်�အဖြပွဲင့်� ထုု�

အဆိုု�မိုျာ�ကရေု� �အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ပွဲါကရေ (သု��) မို�ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ပွဲါကရေ �ပွဲ်�ပွဲါကရေ�လာ

နုှ�င့်�သညီ�် အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�မိုျာ�အ��ကရောင့်��ကုရေ�လညီ�� �ဆဲို��နဲှ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� နုှ�င့်�င့်ံ်�န်�ထုမို��

မိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သူကရေု��န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�ော၌ မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�)ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�

မိုညီ�န်ညီ��၊ အစီု��ေစီာသင့်��ကရေျာင့်��မိုျာ�၌ ပွဲညီာသင့်��ကရော�ောတဲင့်� မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�       

(မိုျာ�)ကုရေ� အသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�န်ညီ��၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�နှှင့်�် ယူင့်��အတဲကရေ� �ဆဲို��နဲှ�မုိုမိုျာ�တု��တဲင့်� မိုညီ�သညီ�်

ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�)ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�န်ညီ��၊ တော�စီီေင့်��ေ�၌ တော�စီဲ�ဆိုု�ောနှှင့်�် စီီေင့်�ောတု��

တဲင့်� မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�)ကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�န်ညီ��၊ ပွဲ�ဂ္ဂဂု�လ�မိုျာ�၊ လူန်ညီ��စီ�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�၊ 

ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�တု��အတဲကရေ� တန်��တူညီီမို်ေှု�စီေန်�နှှင့်�် အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�၊ �န်ော�ပွဲ�

နုှ�င့်��စီေန်� ဘုာသာစီကရော�ဆုို�င့်�ော (သု��) ဘုာသာ��ဒီဆုို�င့်�ောအခဲုင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ကုရေ� မိုညီ�သု���ေ�ဆဲို� 
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သင့်�်သန်ညီ�� အစီေှုသညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ�လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�မိုျာ�၌ ဘုာသာစီကရော�

နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ �ပွဲ်�ပွဲါကရေ�လာနှု�င့်��သာ အဓိုကရေ�မို�ခုဲန်��အခုျ�ု�ကရေု�လညီ�� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ထုာ�ပွဲါသညီ�။

ဤစီာတမို��၌ ‘ရုံး��ံသ��ံ’ဘုာသာစီကရော�ဟူုသညီ�ကုရေ� အစုီ��ေတစီ�ေပွဲ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် ရုံး��ံလ�ပွဲ�င့်န်��မိုျာ� 

န်ုစီစဓိူ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ော၌ အသ��ံဖြပွဲ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�) ဟုူ၍ အန်ကရေ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ပွဲါသညီ�။ 

ဆိုန််�ကရေျင့်�ဘုကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ‘နှု�င့်�င့်�ံတာ�’ဘုာသာစီကရော�ဟုူသညီ�ကရေု� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ေှု ဖြပွဲညီ�သူ(မိုျာ�) 

ဘု�အံသ��ံဖြပွဲ��ကရေသညီ်� ဘုာသာစီကရော�ဟုူ၍ အန်ကရေ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ထုု�ဘုာသာစီကရော�၏ ဥပွဲ�ဒီ

အဆိုင့်�်နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ သဲယူ��ု�ကရေ�ညွှှန်��ဆိုု�ထုာ�ဖြခုင့်��မိုေှုပွဲါ။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအခုျ�ု�ကရေမိုူ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကုရေ� ေညီ�ညှွှန်��ောတဲင့်� ‘နုှ�င့်�င့်�ံတာ�’ဘုာသာစီကရော�ဟူုသည်ီ� ��ါဟုာေ

ကုရေ�အသ��ံဖြပွဲ��သာ�လညီ�� ထုု���ါဟုာေနှှစီ�ေပွဲ�သညီ� အပြီးမို�ထုပွဲ�တူမိုကရေျပွဲါ။ ဤစီာတမို��တဲင့်� ကရေွနှ��ပွဲ�

တု��သညီ� တော��င့်�အ�ခု်အ��်မိုျာ�အစီာ� အ��ကရောင့်��အောအ�ပွဲ် အ�လ��ပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သဖြဖွဲ့င့်�်

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု�သာ ေညီ�ညွှှန်���ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲါမိုညီ�။

ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�သညီ� နုှ�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာစီကရော�သာမိုကရေ ရုံး��ံသ��ံအဆိုင့်�်ေုှ�န်ဖြခုင့်��မိုျ�ု� 

ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာ�လညီ�� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဘုာသာစီကရော�တု�� မိုတူညီီ�န်ဖြခုင့်��မိုှာ 

ဖြဖွဲ့စီ��ကရောင့်��ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သညီ�။ ဘုာသာစီကရော� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�လံင့်��သာ နှု�င့်�င့်မံိုျာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ေှု 

လူအ�ပွဲ�စီ�အခုျ�ု� (သု��) လူပွဲ�ဂ္ဂဂု�လ�အခုျ�ု� အသ��ံဖြပွဲ��ကရေသညီ်� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�သညီ� 

�ဒီသအေစီ�စီညီ���န်သညီ�မိုျ�ု�  (သု��) ဖြပွဲန် �်ကရေျ��န်သညီ�မိုျ�ု�ေုှ�န်နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�စီ�သံညီ�် 

နှု�င့်�င့်တံစီ�နှု�င့်�င့်သံညီ� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော� တစီ�ခု�ထုကရေ�ပွဲု�၍ သတ�မိုှတ�အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

ထုု��အဖြပွဲင့်� �ဟုု�ဦး�စီီ�နှု�င့်�င့်နံှှင့်�် ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှု�င့်�င့်တံု�� နှှစီ�မိုျ�ု�စီလ��ံတဲင့်� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဆိုင့််�

သညီ� �ဒီသအ�ပွဲ်မိုူတညီ�၍ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုျာ�၏ ဥပွဲ�ဒီအဆိုင့်�်

သညီ�လညီ�� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၊ အသ�ံ��င့်�မိုု၊ တော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်တု��အ�ပွဲ်မူိုတညီ�၍ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�နှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ�။ (အခုန်�� (၄) ၌ ဤအ��ကရောင့်�� အကရေျယူ�ေှင့်��ထုာ�သညီ�)

နှု�င့်�င့်ံဟုူသညီ� အစီု��ေ၏ န်ုစီစဓိူ�လ�ပွဲ�င့်န်��ကရေုစီစမိုျာ�နှှင့််� �န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�ဖြခုင့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

ော၌ ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု� (သု��) အခုျ�ု�ကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�သာ လညီ�ပွဲတ�လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ�။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကုရေ� (သု��) တစီ�ခု�မိုကရေကုရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့်�် သတ�မှိုတ� 

အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� နှု�င့်�င့်၏ံ�ု�သသလကရေခဏာာနှှင့်�် ဖြပွဲညီ�သူအမိုျာ�၏ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာ 
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တု��ကရေု� သတ�မိုှတ�ောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သညီ�်အဖြပွဲင့်� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�လံင့်��သာ ဖြပွဲညီ�သူမိုျာ�

အ�ကရော� အသု�ကရေ�အ�န်��စုီတ�ဓိာတ�တညီ��ဆိုာကရေ�ော၌လညီ�� ပွဲံ်ပုွဲ���ပွဲ�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။

သု��ောတဲင့်� ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�)ကရေု� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

ဖြဖွဲ့င့်�်သတ�မှိုတ�အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� လူအ�ပွဲ�စီ�အခုျ�ု�ကုရေ� နုှ�င့်�င့်အံတဲင့်�� အာဏာာစုီ��မုို��သူမိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ�သု�� 

�ောကရေ��စီနုှ�င့်�သညီ�်ဖြပွဲင့်� ဘုာသာစီကရော�အသုအမှိုတ�ဖြပွဲ� မိုခုေံ�သာသူမိုျာ�ကုရေ��သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ 

�န်��ဆိုာင့်�မိုုေယူူော၊ တော�စီီေင့်�ခုံော၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�လ�ပွဲ�ကရေု�င့်�ော စီသညီ�တု��၌ ဘုာသာ 

စီကရော��ေး�ခုျယူ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အတဲကရေ� အကရောအကရေဲယူ�လ��ံလာကရေ�စီဲာမိုေေှု�ကရေသူမိုျာ�ကရေု� �သာ�လညီ�� 

�ကရောင့်�� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်�မုိုနုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�)ကုရေ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ�

�ေး�ခုျယူ�ဖြခုင့်��သညီ� နုှ�င့်�င့်၏ံယူဉ်��ကရေျ�မုိုလကရေခဏာာ၌ သ�ကရေ�တပုွဲ�င့်��ဆုို�င့်�ောဂ္ဂယူကရေ� ရုံးု�ကရေ�ခုတ�မိုု

မိုျာ� န်ကရေ�ရုံးုင့်��စီဲာဖြဖွဲ့စီ��စီပွဲါသညီ�။ ထုု�ရုံးု�ကရေ�ခုတ�မိုုမိုှတစီ�ဆိုင့်�် ဆိုူပွဲူအ�ကံြွကရေမိုု�သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ 

အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ��သာပွဲဋုိပွဲကရေခပွဲင့်��သာ�လညီ���ကရောင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�လာနုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

မိုျာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� သတ�မိုှတ�အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အာ� ဆိုန််�ကရေျင့်�ကရေန််�ကရေဲကရေ�သညီ�်

အဆုို�မိုျာ�သညီ��သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော��ေး�ခုျယူ�ေသည်ီ�ကုရေစီစကုရေ� �န်ော(ပွဲထု�ီ 

အေ) နှှင့်�် အသ��ံ�င့်�မုိုအလု�ကရေ�ပုွဲ�င့်��ဖြခုာ�ပြီးပီွဲ� လူန်ညီ��စီ�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�၏ဘုာသာ စီကရော�ဆိုု�င့်�ော အခုဲင့်�် 

အ�ေ�နှှင့်�်�ပွဲါင့်��စီညီ��လု�သည်ီ� အဆုို�မိုျာ�သညီ��သာ�လညီ���ကရောင့်�� ဤအ�ေ�ကုရေစီစမိုျာ���ကရောင့်�် 

�ပွဲ်�ပွဲါကရေ�လာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်��စီ�ံ �ော�နှှာအသ��ံဖြပွဲ��န်�ကရေသညီ်� မိုညီ�သညီ�်နှု�င့်�င့်မံိုဆိုု� (အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�

 ဘုာသာစီကရော� ကရေဲာဖြခုာ�မိုုမိုျာ�ကရေ နှု�င့်�င့်�ံေ�အကရေဲ�အပြီးပွဲ�မိုျာ�၊ ေှုနှှင့်�်ပြီးပွဲီ�သာ� ပွဲဋိုပွဲကရေခမိုျာ�တု��နှှင့််�

ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်�ကရေသညီ်� နှု�င့်�င့်ံမိုျာ�) တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 

အ�ေ�ကရေုစီစမိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 
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နုှ�င့်�င့်ဟူံုသညီ� နု်စီစဓူိ�လ�ပွဲ�င့်န်��ကုရေစီစမိုျာ�အတဲကရေ� ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု� သု��မိုဟု�တ� အခုျ�ု�ကုရေ� 

အသ��ံဖြပွဲ�လညီ�ပွဲတ�ေပွဲါသညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့စီ�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�သူမိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ

ေှု ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�)ကရေု� ရုံး�ံ�သ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�သု��မိုညီ�ပွဲ� ံသတ�မိုှတ�

အသ��ံဖြပွဲ�သင့်�်��ကရောင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ထုု�သု��သတ�မှိုတ�အသ��ံဖြပွဲ�ေန်� သင့်�်မိုသင့်�်တု��ကုရေ� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�

ေပွဲါမိုညီ�။ ဤသု��ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�ဖြခုင့်��သညီ� လူန်ညီ��စီ�သာ အသ��ံဖြပွဲ��သာ ဘုာသာစီကရော�

မိုျာ�ကရေု� မိုညီ�သု��မိုညီ�ပွဲ�အံသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ေမိုညီ�၊ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ေမိုညီ�၊ �န်ော�ပွဲ�ေမိုညီ�ဟုူသညီ�် 

အ�ေ�ကရေုစီစနှှင့််�ကရေဲာဖြခုာ��သာ�လညီ�� ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်ပွဲါသညီ�။ အခုျ�ု��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

တု��တဲင့်� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြခုင့်��မိုေှုသည်ီ�ဖြပွဲင့်� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့်�် ထုု�

အခုျကရေ�ကရေု� သကရေ�တမို���ကရောေှညီ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီမိုျာ� အသ�ံ�ဖြပွဲ��သာနှု�င့်�င့်ံမိုျာ�

(ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဩစီ��တ�လျ၊ အ�မိုေုကရေန်�ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�)တဲင့်� �တဲ�ေပွဲါသညီ�။ ၎င့်��နှု�င့်�င့်ံမိုျာ�

တဲင့်� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆဲို�သူမိုျာ�အသ��ံဖြပွဲ�သည်ီ� ဘုာသာစီကရော�ကုရေ� �ဖြမိုဖြပွဲင့်�၌လကရေ��တဲ� 

သ��ံ�သာဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� မိုှတ�ယူူခု�သ်ညီ�။ သု���သာ� �ခုတ�ပြီးပွဲု�င့်�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

မိုျာ�သညီ� ပွဲဲင့်�်လင့်��ဖြမိုင့်�သာ�ေ�နှှင့််� ေှင့်��လင့်��တုကရေျ�ေ�တု��အတဲကရေ�သာမိုကရေ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််� 

အလမို��မိုျာ�၊ နုှ�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာနှှင့်�် ယူဉ်��ကရေျ�မုိုလကရေခဏာာတု��အ�ပွဲ် ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ဆုို�င့်�ော 

မိုူ�ါဒီ၏  ဂ္ဂယူကရေ�ရုံးု�ကရေ�ခုတ�မိုု��ကရောင့််�လညီ�� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�ကရေုစီစကရေု� အစီဉ်�သဖြဖွဲ့င့််� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��

ထုာ��ကရေပွဲါသညီ�။

လာမိုညီ�်အခုန်��တဲင့်� ေှင့်��ဖြပွဲ�ပွဲ�မိုညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုျာ���ကရောင့််� နှု�င့်�င့်မံိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်ံ

အတဲင့်���န်ထုု�င့်��ကရေသူမိုျာ� �ဖြပွဲာဆုို��ကရေသည်ီ� ဘုာသာစီကရော�တု�င့်��ဖြဖွဲ့င့်�် မိုလညီ�ပွဲတ�မိုလ�ပွဲ��ဆိုာင့်� 

နှု�င့်��ကရေပွဲါ။ ဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်��စီ�ေံှုော နှု�င့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကရေု� မိုုခုင့်�ဘုာသာ 

စီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� �ဖြပွဲာဆိုု�အသ��ံဖြပွဲ��ကရေသညီ်� အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�တစီ�စီ�မိုကရေသညီ� အ��ကရောင့်��ေင့်� တစီ�ခု�

ထုကရေ�မိုန်ညီ����ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ �ဒီသတစီ�ခု�ထုကရေ�မိုန်ညီ��တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ၎င့်��တု��၏ မိုုခုင့်�ဘုာသာ 

စီကရော�အတဲကရေ� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဆိုင့်�် သတ�မိုှတ��ပွဲ�ေန်� �တာင့်��ဆိုု�လာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

ထုု�သု��သတ�မိုှတ��ပွဲ�သညီ်� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အေအဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ကရေုစီစမိုျာ� ဖြဖွဲ့စီ�

�လေ်ှုပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အီသီယူု�ပွဲီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်၌ံ အမို�ဟုာေစီ� ဘုာသာစီကရော�သညီ� 
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လကရေ�ေှုတဲင့်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေ၏ တစီ�ခု�တညီ���သာ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လညီ�� 

အာဖွဲ့ေုကရေန်�ဘုာသာစီကရော� �န်ာကရေ�တစီ�ခု�ကရေု�လညီ�� ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ထုညီ�်သဲင့်��

သတ�မိုှတ�ေန်� သင့်�်မိုသင့်�်၊ သတ�မိုှတ�မိုညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ�သင့်�်သညီ�

ဟုူ၍ �ဆိုဲ��နှဲ�ဖြင့်င့်��ခု��ံန်ပွဲါသညီ�။ ထုု�ဒီ�တုယူ�ဖြမိုာကရေ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��

�ေ�၊ �န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ��ေ�တု��၌ အသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ကရေင့်�မိုေးန်��နှု�င့်�င့်၌ံဆိုု�လ်င့်� တော� 

စီီေင့်��ေ�၌ ကရေု�လု�န်ီ�ခုတ�တဲင့်� စီတင့်��ောကရေ�ေှုလာခု��်သာ ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော�နှှင့်�် အဂ္ဂ�လုပွဲ�

ဘုာသာစီကရော�တု��အန်ကရေ�မိုှ မိုညီ�သညီ�ကရေု�သာအသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ သ�ဘုာထုာ�ကဲရေ�လဲ�

�န်ပွဲါသညီ�။ နီ်�ပွဲါနုှ�င့်�င့်၌ံမူို အုနုိှယူနှှင့်�်ထုုစီပွဲ��န်�သာ အ�ေှ��တာင့်�ပုွဲ�င့်��ေုှ မိုဒိီဟုကရေ�ေှ��ဒီသတဲင့်� 

ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော�ကရေု� န်ီပွဲါလီဘုာသာစီကရော�နှှင့်�်တန်��တူ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ�အသ��ံ 

ဖြပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ� မိုဖြပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ဆိုု��သာကရေုစီစသညီ� အဓိုကရေအ�ေ�ကရေုစီစတစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ��န်ပွဲါ သညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ဘုာသာစီကရော�ကရေုစီစ ကရေု�င့်�တဲယူ�ထုာ�ပွဲ�သံညီ� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို���ေ�၊ ဒီီမိုု�    

ကရေ �ေစီီအ�ေ�နှှင့်�် လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�တု���ပွဲ် အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�မိုျာ� ကြီးကရေီ�မိုာ�စီဲာ သကရေ��ောကရေ�ပွဲါသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ဘုာသာစီကရော�ကရေုစီစ ဖြပွဲ�မိုူကရေု�င့်�တဲယူ�ဖြခုင့်��သညီ� အကရေျ�ု�မိုျာ�နှု�င့်��သာ� 

လညီ�� အနှတောယူ�ကြီးကရေီ�သညီ်� အ�ေ�ကရေုစီစမိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� စီီမိုခံုန််�ခုဲ�ပွဲ�လံဲ�မိုှာ�ပွဲါကရေ နှု�င့်�င့်�ံေ�အ�ကံြွကရေမိုုနှှင့်�် 

အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုတု��သာမိုကရေ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��စီစီ�ပွဲါ ဖြဖွဲ့စီ�လာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�ကရေုစီစအ�ပွဲ် 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ကရေု�င့်�တဲယူ�ပွဲ�သံညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အာဏာာ လကရေ�လှမို��မိုီနှု�င့်�မိုု၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�

အခုဲင့်�်အလမို��နှှင့်�် ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာတု���ပွဲ် ဂ္ဂယူကရေ�ရုံးု�ကရေ�ခုတ�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော� 

တစီ�ခု�တညီ��ကုရေ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဆိုင့်�် သတ�မှိုတ��ပွဲ�သည်ီ� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�သညီ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီနှှင့်�်ညီီ�သာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှု�င့်�င့်၏ံ ‘ဖြပွဲညီ�သူမိုျာ�’ ဟု�ဆိုု�လ်င့်� မိုညီ�သူတု��ကရေု� ဆိုု�လု�

��ကရောင့်�� အမိုျာ�န်ာ�လညီ�ထုာ�မိုုကရေု� ပွဲ�သံဲင့်��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�သညီ� အခုျ�ု�န်ယူ�ပွဲယူ�

မိုျာ�တဲင့်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ�/�ဟုု�ခုျ�ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု�လ်ာခ်ုျ�ေ�၊ �ဒီသနှတေအစီု��ေ၊ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ� 

အခဲုင့်�်အ�ေ�မိုျာ�၊ လဲတ�လပွဲ�စဲီာ�ဖြပွဲာဆုို�ခဲုင့်�်နှှင့်�် သတင့်��မီိုဒီီယူာ၊ ပွဲညီာသင့်�ယူူခဲုင့်�်တု�� ကရေ�သု်���သာ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အဖြခုာ�အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�နှှင့််� အထုူ�ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်ပြီးပွဲီ� သီ�ဖြခုာ�

အဖြဖွဲ့စီ� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�၍ မိုေနှု�င့်�ပွဲါ။
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စ္စဉ်းး�စ္စ��စ္စး� အရေးခံ�ကိး (၁)

အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ကရေုစီစတဲင့်� �ကရော��န်�ါဒီကရေျင့််�သ��ံ�သာန်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန်� ကြီးကရေု��ပွဲမို��နှု�င့်�သညီ�် 

ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ��ံကရေညီ�မိုု၊ တု�င့်��ေင့်��သာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု၊ လုင့်�ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု အစီေှု�သာ နှု�င့်�င့်�ံေ�အကရေဲ�အပြီးပွဲ�

�ပွဲ်�ပွဲါကရေ�စီော အ��ကရောင့်��ခုမံိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ�လာနှု�င့်�သညီ�် ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�လကရေခဏာာဆိုု�င့်�ော အဖြခုာ�အောမိုျာ�နှှင့််�

မိုတူသညီ�်အခုျကရေ�မိုှာ ဘုာသာစီကရော�အ�ေ�တဲင့်� �ကရော��န်အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�မိုေနှု�င့်�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�  

(�ခုျာင့်�ဒီေီ၊ ၂၀၀၉ ခု�နှှစီ�)။ နုှ�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��မုိုကုရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့်�် တာ�ဖြမိုစီ�နုှ�င့်�

�သာ�လညီ�� နှု�င့်�င့်တံစီ�နှု�င့်�င့်အံ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု� (သု��) အခုျ�ု�ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�၍ လညီ�ပွဲတ� 

လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန်� �ေး�ခုျယူ�ေပွဲါမိုညီ�။ နှု�င့်�င့်သံာ�မိုျာ��ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသညီ်� ဘုာသာစီကရော�တု�င့်��ကရေု� အသ�ံ� 

ဖြပွဲ�၍ လညီ�ပွဲတ�လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန်�မိုှာမိုူ မိုဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါ။ ထုု�အခုျကရေ�သညီ� ပွဲု�နှဲမို��ပွဲါ��သာ နှု�င့်�င့်မံိုျာ�၌သာ

မိုကရေ ခုျမို��သာ�သာနှု�င့်�င့်မံိုျာ�တဲင့်�လညီ�� မိုှန်�ကရေန်��န်ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ�သူ 

မိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာစီကရော� တစီ�စီ�တံစီ�ော (သု��) အခုျ�ု�ကရေု� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဆိုင့််� သတ�မိုှတ�

�ပွဲ�သင့််� မို�ပွဲ�သင့််� မိုညီ�သု��ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သင့်�်သန်ညီ��။ သတ�မိုှတ��ပွဲ�သင့််��သာ� မိုညီ�သု���ေး�ခုျယူ�သင့်�်

သန်ညီ��။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ� �ဖြပွဲာဆိုု�အသ��ံဖြပွဲ��ကရေသူမိုျာ�

ကရေု� မိုညီ�သု��မိုညီ�ပွဲ� ံအသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��ပွဲ�၊ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�၊ �န်ော�ပွဲ�သင့််�သန်ညီ��။
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သမိုု�င့်��အ�တဲ�အကြုံကရေ�မံိုျာ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ေး�မိုျာ�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�လကရေခဏာာမိုျာ�၊ ယူဉ်��ကရေျ�မိုု

မိုျာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ� လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�တု�င့်��ကရေု� ပွဲ�သံဲင့်��ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ �ေ�ဆဲို�သူမိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် ဤ�န်ာကရေ�ခံုအ��ကရောင့်��အော၊ လူ်အဖဲွဲ့��အစီညီ��အတဲင့်�� 

ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�လကရေခဏာာမိုျာ�နှှင့််� ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်�ံေ�မိုျာ�တု��၏ 

ဖြပွဲ�မိုူလ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲ�မံိုျာ�၊ နှု�င့်�င့်အံတဲင့်�� ဘုာသာစီကရော�အသု�ကရေ�အ�န်��အမိုျ�ု�မိုျ�ု�၏ လု�အပွဲ�ခုျကရေ�

မိုျာ�နှှင့်�် ဆိုနှိမိုျာ�တု��အ��ကရောင့်�� သုေှုန်ာ�လညီ�ထုာ�ေန်� လု�အပွဲ�ပွဲါသညီ�။

ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�တညီ��ကရေု� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ�အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အာ� 

ကရေျယူ�ဖြပွဲန််��သာ ပွဲန်��တု�င့်�သ��ံေပွဲ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြခုင့်��အဖြဖွဲ့စီ� ရုံးုဖြမိုင့်�ပွဲါသညီ�။ ပွဲထုမိုပွဲန်��တု�င့်�မိုှာ 

နှု�င့်�င့်ံသာ�တု�င့်�� မို��ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်နှှင့်�် အလှညီ�်ကရေျပွဲ�မံိုှန်�ကရေျင့်��ပွဲသညီ�် မို�ဆိုနှိ�ပွဲ�ပွဲဲ�မိုျာ�တု��၏ သဘုာ�

အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�အဖြဖွဲ့စီ�လူထု�ပွဲါ�င့်��သာ ဒီီမုို�ကရေေကရေ�တစီ�နုှ�င့်�င့်�ံေ�ကုရေစီစမိုျာ�အတဲကရေ� ဘု�ပံွဲလကရေ��ဖွဲ့ာင့်�� 

တစီ�ခု�ဖွဲ့န်�တီ��ပွဲ�ေန်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဒီ�တုယူမိုှာ လူမိုု�ေ�နှှင့််�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၌ �ေး�လျာ�နှု�င့်�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�

တင့်�ော၊ ဂ္ဂ�ဏာ�ဖြဒီပွဲ�အဆိုင့်�်ဆိုင့်�်ေှု�န်မိုုကရေု� ပြီးဖွဲ့ု�ဖွဲ့ျကရေ�ောတု��တဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�ေန်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ 

သညီ�။ အဘုယူ���ကရောင့််�ဆိုု��သာ� အမိုျာ�သ��ံဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့င့်�် စီာတတ��ဖြမိုာကရေ�မိုုကရေု�

ဖြမှိုင့်�်တင့်��ပွဲ�လ်င့်� စီီ�ပဲွဲာ��ေ�အခဲုင့်�်အလမို��မိုျာ�ကုရေ� ထုု�ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�သူ အသု�ကရေ�အ�န်�� 

ထုကရေ��ကရေျာ�လဲန်�၍ တစီ�နှု�င့်�င့်လံ�ံ�သု��ခုျ��ထုဲင့်��ပွဲ�ော�ောကရေ��သာ��ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ တတုယူမိုှာ 

လူမိုုစီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော �န််စီဉ်�ဘု�ထုကရေ� �ကရေျာ�လဲန်��သာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခုျကရေ�မိုျာ� လ�ပွဲ�ကရေု�င့်��န်

�ကရေသညီ်� နှု�င့်�င့်သံာ�မိုျာ�နှှင့််� အစီု��ေစီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်��တု��အ�ကရော�၌ �ခုတ�မိုီနှု�င့်�င့်အံဖြဖွဲ့စီ�သု�� 

တု��တကရေ��ေ�အတဲကရေ� လု�အပွဲ�သညီ�်တု�ကရေ�ရုံးု�ကရေ�ဆိုကရေ�သဲယူ�နှု�င့်�မိုုအတဲကရေ� အ�ဖြခုခုတံစီ�ေပွဲ��ပွဲ�

စီဲမို��ေန်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 
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ဘုာသာစီကရော� အ�ပွဲ�စီ�တစီ�စီ�ကရေ ကြီးကရေီ�စီု���န်�သာ၊ ထုု�ဘုာသာစီကရော�ကရေ အမိုျ�ု�သာ��ေ�

လကရေခဏာာနှှင့်�်ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်�သာ၊ ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ� အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ� သုသုသာသာ 

မိုေှု�သာနှု�င့်�င့်မံိုျာ�၌ ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�တညီ��ကရေု� ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�လ်င့်� 

အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ော မိုေှု�ကရောင့်�� မိုေှုနှု�င့်�ပွဲါ။ ထုု�ဘုာသာစီကရော�သညီ� အပြီးမို�မိုဟု�တ��သာ�ဖြင့်ာ� 

မိုျာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အာဏာာေှုသူ နှု�င့်�င့်ံသာ�အမိုျာ�စီ�၏ ဘုာသာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ��လေ်ှု

ပွဲါသညီ�။ ဆိုန််�ကရေျင့်�ဘုကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူနံှု�င့်�င့်တံဲင့်�မိုူ မိုူလရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�သညီ� 

ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်ပြီးပွဲီ� သမိုု�င့်��တဲင့်� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�၌ ဖြပွဲင့်�သစီ�နှု�င့်�င့်ံသာ� 

လူန်ညီ��စီ�၏ကြီးကရေီ�စီု��မိုုကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ�၊ ထုုန်��သုမို��ထုာ�ဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

နှု�င့်�င့်အံမိုျာ�အဖြပွဲာ�၌မိုူ ကရေု�ယူ�်�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�် �တာင့်��ဆိုု��န်သူမိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 

ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ� အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှှစီ�မိုျ�ု�လ��ံဖြဖွဲ့စီ��စီ အပွဲါအ�င့်� �ကရောင့်��စီဲာ

သတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ� အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�ေှု�ကရေပြီးပွဲီ� ဘုာသာစီကရော�

တစီ�ခု�တညီ��ကရေု� ရုံး��ံသ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ��သာ� ထုု�သူတု��အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အေ 

သ�ဘုာထုာ�ကရေဲ�လဲ��စီော �ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ ဤအ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�အဖွဲ့ု�� ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော အခုဲင့်�် 

အ�ေ�မိုျာ�၊ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခုံေမိုု၊ ဥပွဲ�ဒီအဆိုင့်�်တု��သညီ� ယူဉ်��ကရေျ�မုိုလကရေခဏာာ၊ နှု�င့်�င့်�ံေ� 

အာဏာာ၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��မိုျာ�တု��နှှင့်�် သကရေ�ဆိုု�င့်�သဖြဖွဲ့င့််� လဲန်�စီဲာအ�ေ�ကြီးကရေီ�ပွဲါသညီ�          

(�အာကရေ�တဲင့်� အ�သ�စီုတ�ေှင့်��လင့်��ထုာ�သညီ�)။

ထုု��ဖြပွဲင့်� ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�မိုု၌ မိုျ�ု�ဆိုကရေ�အေကရေဲာဖြခုာ��န်ဖြခုင့်��လညီ�� ဖြဖွဲ့စီ��ကရောင့်��ဖြဖွဲ့စီ�

နုှ�င့်�သညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အ�ေှ�တီ�မိုာနုှ�င့်�ငံ့်၌ မိုျ�ု�ဆိုကရေ�သစီ�မိုျာ�သညီ� ဘုဟုာဆိုာအင့်�ဒုီ�နီ်�ေှာ�    

(မို�လ��ဒီသုယူစီကရော�တစီ�မိုျ�ု�) ဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု��လေ်ှုပြီးပွဲီ� မိုျ�ု�ဆိုကရေ��ဟုာင့်��မိုျာ�ကရေမိုူ 

�ပွဲ်တူဂ္ဂီဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု�ခု��်ကရေသညီ�။ စီာမိုေှု၊ စီကရော�သာေှု�သာ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�

ဘုာသာစီကရော�အမိုျာ�အဖြပွဲာ�ကရေု�လညီ�� �ဖြပွဲာဆိုု�အသ��ံဖြပွဲ��ကရေသညီ�။ 

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီ�ခု�၌ ဘုာသာစီကရော�ကုရေစီစကုရေ� ကုရေ�င့်�တဲယူ�ထုာ�ပွဲ�သံညီ� ပြီးငု့်မို��ခုျမို���ေ�

အတဲကရေ� သုသာထုင့်�ေှာ��သာ အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�မိုျာ�ေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�သညီ� ပွဲဋိုပွဲကရေခ

ဖြဖွဲ့စီ��စီ�သာအောဖြဖွဲ့စီ��န်ပွဲါကရေ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

�ေ�ဆိုဲ��ေ�လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�မိုျာ�စီီစီဉ်��ေ�ဆိုဲ��ကရေသူမိုျာ�သညီ� ၎င့်��တု��၏အစီီအစီဉ်�မိုျာ�တဲင့်� ဘုာသာ 

စီကရော�အ�ေ�ကရေုစီစကရေု� ထုညီ�်သဲင့်���ကရေေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ပွဲျကရေ�ကရေဲကရေ�ပွဲါကရေ အနှတောယူ�ကြီးကရေီ�မိုာ�ပွဲါသညီ�။ 

ယူင့်��အခုျကရေ�သညီ� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ� စီ�����န်ထုု�င့်��ကရေသည်ီ� နုှ�င့်�င့်မံိုျာ�၌ အထူု� 

မိုှန်�ကရေန်��န်ပြီးပွဲီ� ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�တညီ��ကရေု� ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ�သတ�မိုှတ�လု�ကရေ�ပွဲါကရေ နှု�င့်�င့်�ံေ�

ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်�မုိုနှှင့်�် အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မုိုတု��သာမိုကရေ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��စီစီ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�လာနုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် 
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သီေုလကရေ�ာနှု�င့်�င့်တံဲင့်� လဲတ�လပွဲ��ေ�ေပြီးပွဲီ��န်ာကရေ� ဆိုင့်�ဟုာလာဘုာသာစီကရော�ကရေု� တစီ�ခု�တညီ��

�သာ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ�ခု�်�ကရေသညီ�။ ယူင့်��သု��သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်����ကရောင့််�     

တမိုီ�လ�ဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�မိုှာ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုခံုေံပြီးပွဲီ� ဆိုနှိမို��ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ပွဲါ ရုံး�တ�သုမို��

ခုေံသညီ�။ ထုု�သူမိုျာ�သညီ�လညီ�� မိုူလအစီတဲင့်� �ဟုု�အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�၌ ဘုာသာစီကရော�

နှှစီ�ခု�စီလ��ံအသ��ံဖြပွဲ�ေန်� �တာင့်��ဆုို�ခု��်ကရေော �န်ာကရေ�ပုွဲ�င့်��တဲင့်� တမီို�လ�လူမိုျ�ု�အမိုျာ�စီ��န်ထုု�င့်�ော 

ဖြပွဲညီ�န်ယူ�တစီ�ခု�သတ�မိုှတ��ပွဲ�မိုညီ်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ�မိုှသညီ� ခုဲ�ထုဲကရေ��ေ�အထုုပွဲါ တု��၍�တာင့်��

ဆိုု�လာ�ကရေသညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်တံဲင့်�� ဆိုယူ�စီ�နှှစီ�မိုျာ��ကရော�အာင့်� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��စီစီ�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�ပ်ြီးပွဲီ� 

�သဲ��ခုျာင့်��စီီ�ခု�သ်ညီ�။ ယူင့်��နှှင့်�်နှုင့်��ယူှဉ်�၍ဆိုု�ေ�သာ� အင့်�ဒီု�န်ီ�ေှာ�နှု�င့်�င့်တံဲင့်� တု�င့်��ေင့်��သာ�

လူမိုျ�ု�စီ�အမိုျ�ု�မိုျ�ု� �ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသညီ� ် ဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်�� ၇၀၀ �ကရေျာ�ေှုော လူဦး��ေ၏ ၅ 

ောခုု�င့်�နှုန်���အာကရေ�သာ�ဖြပွဲာဆိုု��သာ ဘုဟုာဆိုာအင့်�ဒီု�န်ီ�ေှာ� ဘုာသာစီကရော�ကရေု� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� သမိုာတဆူိုကရောနုှ�ကရေ လဲတ�လပွဲ��ေ�ေခုျနု်�၌ �ေး�ခုျယူ�သတ�မှိုတ�ခု�သ်ညီ� (အင့်�ဒုီ�နီ်�ေှာ� 

နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီပွဲ�ဒီ�မို (၃၆))။ မို�လ�ဘုာသာစီကရော�ကရေု� လူမိုျ�ု��ေ�အေ �ကရော��န်

အဖြဖွဲ့စီ� ရုံးုဖြမိုင့်�ခု�်�ကရေော ၎င့်��ကရေု� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�ဖြခုင့်��သညီ� လူတု�င့်��အကရေျ�ံ� 

�င့်��သာ အမိုျ�ု�သာ��ေ�လကရေခဏာာေပွဲ�တစီ�ခု� တညီ��ဆိုာကရေ�ော၌ အဓိုကရေအဆိုင့်�်တစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်

သညီ�။1

ကရေု�လု�န်ီအဖြဖွဲ့စီ�မိုှ လဲတ�လပွဲ��ေ�ေလာခု��်သာ နှု�င့်�င့်မံိုျာ�တဲင့်� ကရေု�လု�န်ီဖြပွဲ�သူနှု�င့်�င့်မံိုျာ�၏ 

ဘုာသာစီကရော�သညီ� နှု�င့်�င့်ံေှု ဘုာသာစီကရော�အသု�ကရေ�အ�န်�� အမိုျ�ု�မိုျ�ု�အ�ကရော� အန်ုမို�်ဆို��ံအာ� 

ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့်�်စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အထုကရေ�တန်��လှာ၌  အသ�ံ�ဖြပွဲ�သညီ�် ဘု�ဘံုာသာစီကရော�မိုျ�ု�အဖြဖွဲ့စီ� 

ေှု�န်နှု�င့်�သညီ�။ ၎င့်��တု��တဲင့်� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�) �ေး�ခုျယူ��ကရေော၌ သမိုု�င့်��အ�တဲ�အကြုံကရေ�ံ

မိုျာ���ကရောင့််� �ု�ောဓို�ပွဲ်�ပွဲါကရေ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ကရေု�လု�န်ီဖြပွဲ�သူနှု�င့်�င့်မံိုျာ��သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ လူ 

အမိုျာ�စီ��သာ�လညီ���ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခု��်ကရေသညီ်�ဘုာသာစီကရော�ကရေု� အသ��ံမိုဖြပွဲ��တာဖ်ြခုင့်��သညီ� 

အတုတ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�ဖွဲ့��ံကရော�ခုျပြီးပွဲီ� အမိုျ�ု�သာ��ေ�လကရေခဏာာနှှင့််� ယူဉ်��ကရေျ�မိုု�ဟု��ါဒီတု��ကရေု� (ဖြပွဲန်� 

လညီ�) အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��စီော�ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ အဖြခုာ�တစီ�ဖွဲ့ကရေ�တဲင့်�မိုူ အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�

နှှင့်�် အစီု��ေလ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�မိုျာ�တု��၌အသာ�ကရေျပြီးပွဲီ�သာ� ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့င့်�် လ�ပွဲ�ကရေု�င့်��ဆိုာင့်� 

ေးကရေ�လ်င့်� �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�နှှင့်�် ဘုဏ္ဍာာ�ေ�တု��၌ ထုု�ောကရေ�ဖြမိုန်�ဆိုန်��စီနှု�င့်�သညီ�်အဖြပွဲင့်� 

နှု�င့်�င့်ံေှု ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�အန်ကရေ� ကရေု�လု�န်ီဘုာသာစီကရော�ကရေု� ဘုကရေ�မိုလု�ကရေ��သာ �ေး�ခုျယူ�စီော

အဖြဖွဲ့စီ� ရုံးုဖြမိုင့်�နှု�င့်�သညီ�။
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ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�၌ ဘုာသာစီကရော�ကရေုစီစကရေု� �ေှ�တန်��တင့်�လာနှု�င့်�သညီ�်

ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ� သ��ံမိုျ�ု�အ��ကရောင့်��ခဲု�ဖြခုာ�သုေုှထုာ�လ်င့်� အ�ထုာကရေ�အကူရေဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 

(ကရေ) ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုဲင့်�်�တာင့်��ဆိုု��ကရေသညီ်� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�၊ (ခု) ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုဲင့်�်မို�တာင့်��ဆိုု�သညီ�် ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ� နှှင့်�် (ဂ္ဂ) ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ� 

(Kymlicka 2007) ဟုူ၍ ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ၎င့်��တု��၏ �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ� ထုပွဲ�တူကရေျ�သာ�လညီ��  

ထုု�ထုူ�ဖြခုာ�ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� သုေှုထုာ�လ်င့်� �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�၏ အ��ကရောင့်��အောနှှင့်�် ကရေု�င့်�တဲယူ�

�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ော၌ အသ�ံ�ဖြပွဲ�နှု�င့်��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ� �ေး�ခုျယူ�စီောမိုျာ�တု��

အ��ကရောင့်�� န်ာ�လညီ�သုေှုော၌ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�နှှင့်�်ဆုို�င့်��သာ ယှူဉ်�ပြီးပုွဲ�င့်��တာင့်��ဆုို�ခုျကရေ�မိုျာ�ကုရေ� ကုရေ�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�နုှ�င့်� 

သညီ�်အော ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ� (Kymlicka and Patten 2003)။

ဘုာသာစီကရော�စီ�နံှု�င့်�င့်အံမိုျာ�အဖြပွဲာ� (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူ၊ံ ကရေင့်�မိုေးန်��၊ ကရေ�န်ဒီါ၊ 

အီသီယူု�ပွဲီ�ယူာ�၊ သီေုလကရေ�ာနှှင့််� တူေကရေီ) တဲင့်� လူအမိုျာ�စီ�မိုဟု�တ�သညီ�် ဘုာသာစီကရော�

လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�သညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုဲင့်�် သု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�် �တာင့်��ဆိုု��ကရေပွဲါ 

သညီ�။2 ထုု�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�သညီ� သီ�ဖြခုာ��ဒီသတဲင့်� စီ�စီညီ���န်ထုု�င့်��လေ်ှု�ကရေပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ဆိုနှိ

အ�လျာကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တု�ကရေ�ခုု�ကရေ�သုမို��ယူူခုေံဖြခုင့်����ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ နှု�င့်�င့်အံတဲင့်�� သဲတ�သဲင့်��မိုခုံေ 

မိုီ၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�တု�� ေှုခု��်ကရေသညီ�။

ယူခုင့်�ကရေတညီ��ကရေ လူအမိုျာ�စီ��ဖြပွဲာဆိုု�ခု�်�ကရေသညီ်� ဘုာသာစီကရော�ကရေု� တစီ�ခု�တညီ���သာ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ�ခု�်သညီ�် နှု�င့်�င့်မံိုျာ�တဲင့်� အဆိုု�ပွဲါနှု�င့်�င့်�ံေ�လုပွဲ�ေှာ�မိုုမိုျာ� 

�ပွဲ်�ပွဲါကရေ�တတ�ပွဲါသညီ�။ အဘုယူ���ကရောင့််�ဆိုု��သာ� ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမိုျာ�သညီ� 

ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ�သတ�မိုှတ�မိုခုံေ�သာ ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� �ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသူမိုျာ�အာ� နှု�င့်�င့်�ံေ� 

အာဏာာ၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��မိုျာ�၊ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုဆိုု�င့်�ော အ�လ��ပွဲ�ခုေံမိုုတု��နှှင့်�်ကရေင့်��ကရေဲာ

�စီ�သာ�လညီ�� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသူမိုျာ�အဖွဲ့ု��မိုူ ထုု�အခုဲင့်�်ထုူ�မိုျာ�ေေှု�စီ�သာ

��ကရောင့််� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့စီ�ော �ဒီသအလု�ကရေ�စီ�စီညီ���န်ထုု�င့်��ကရေသညီ်� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�

မိုျာ�သညီ� ၎င့်��တု��၏ ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ�ထုာ�ေှုမိုည်ီ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��

စီညီ��မိုျာ�တညီ��ထုာင့်�ေန်� �ေှ�ရုုံးလာနုှ�င့်�သညီ�။ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ�၊ �ဟုု�အာဏာာ�လ်ာခ်ုျ�ေ�၊ အထူု�

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်တု��အန်ကရေ�မိုှ မိုညီ�သညီ�(တု��)မိုဆိုု�ဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န်ဒီါ)၊ 
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နှု�င့်�င့်အံဆိုင့်�် ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�နှှင့််�တန်��တူ အခုဲင့်�်အ�ေ�ေေန်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အီသီ

ယူု�ပွဲီ�ယူာ�နှှင့််� စီပွဲုန်�) ကြီးကရေု��ပွဲမို��ဖြခုင့်��မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဖြပွဲညီ�သူ်�န်�ထုမို��မိုျာ�နှှင့်�်ဆိုကရေ�သဲယူ��ဆိုာင့်� 

ေးကရေ�ဖြခုင့်�� (�ဖြမိုာကရေ�မိုကရေ�ဆိုီဒီု�န်ီ�ယူာ�မိုှာကရေ�သ်ု��) အစီေှုသညီ�် လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော 

အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုျာ�နှှင့်�် ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်��စီ� ံ စီ�����န်ထုု�င့်�သညီ�် နှု�င့်�င့်ံ်

�ု�သသလကရေခဏာာ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခုေံ�ေ� (ယူင့်��သညီ� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်အံတဲကရေ� အထုူ�

အ�ေ�ကြီးကရေီ�သညီ�) ကရေ�သ်ု���သာ သ�ကရေ�တပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုျာ���ကရောင့််� ၎င့်��တု��၏

ဘုာသာစီကရော�ကရေု� �ဟုု�အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�၌ ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ��ပွဲ�ေန်�လညီ�� 

�တာင့်��ဆိုု�လာနှု�င့်�သညီ�။    

ဤ�တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� ဘုာသာစီကရော� အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�မိုှ အစီ�အဖွဲ့ဲ��အလု�ကရေ�      

(ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အဖြဖွဲ့စီ�) ကရေျင့်�်သ��ံ�ကရေသညီ်� အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ�သဖြဖွဲ့င့််�     

၎င့်��တု��ကရေု� အမိုျာ�ဆိုု�င့်�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ဟု� �ခု်��်�လေ်ှုသညီ� (Choudhry 2012)။ ဘုာသာ 

စီကရော�အေ အမိုျာ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ�သူမိုျာ�ကရေမိုူ ထုု��တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ အစီု��ေအ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�

�ေ�နှှင့်�် စီီ�ပွဲဲာ��ေ��ေး�လျာ�နှု�င့်�မိုုတု��အ�ပွဲ် ပြီးခုုမို���ဖြခုာကရေ�ော�ောကရေ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်သံာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� 

ယူ�တ��လျာ�်စီသညီ�၊ နှု�င့်�င့်တံညီ�တံ်�ေ�အ�ပွဲ် အနှတောယူ�ေှု�စီသညီ�၊ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုေံာ�ောကရေ�

�စီသညီ� (ဥပွဲမိုာ - တူေကရေီနှု�င့်�င့်မံိုှာကရေ�သ်ု��) အစီေှုသညီ�် အ��ကရောင့်��ဖြပွဲခုျကရေ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုန််�ကရေျင့်�

လာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�လ�ပွဲ�ထု��ံအသစီ�မိုျာ�သညီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�ထုမံိုှ 

ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော အမိုျာ�ဆိုု�င့်�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ� အလာ�တူ�တာင့်��ဆိုု�လာမိုညီ�် ဘုာသာ 

စီကရော�လူန်ညီ��စီ� နှှစီ�ထုပွဲ�ကရေဲမို��မိုျာ� (‘လူန်ညီ��စီ�အတဲင့်��မိုှ လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�’ ဟု� �ခု်��်�လေ်ှု) 

အသစီ��ပွဲ်�ပွဲါကရေ��စီနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာသူမိုျာ�ကရေ လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်

သညီ�် ကရေဲီ�ဘုကရေ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�နှှင့်�် ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာသူမိုျာ�ကရေ လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်သညီ�် 

အဂ္ဂ�လုပွဲ�စီကရော��ဖြပွဲာဖြပွဲညီ�န်ယူ�ကုရေ��ခု�တု��ေုှ�န်သည်ီ� ကရေ�န်ဒီါနုှ�င့်�င့်၌ံဆုို�လ်င့်� ၎င့်��သညီ�အ�ေ�ကြီးကီရေ� 

သညီ�်ကရေုစီစ ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။



16  International IDEA

ဇိုယ်��ကိကွိး (၃.၁) အရေးိနိုိိယ်နိုိ�င်းးင်းတံွွင်းး ဘ�သာ�စ္စကိ��အရေးလိ�ကိး ခြပုံည်းးနိယ်းသာတွးမှာာတွး�သာ�   

�ကိးဒါးယ်းစ္စနိစ္စး ဆိုင်းး်ကိ��ခြပုံ�င်းး�လ�လ�ပုံ�ံ

အုနှိုယူနှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဘုာသာစီကရော�အလု�ကရေ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�သတ�မိုှတ�ေန်� တင့်�သဲင့်��လာသညီ�် အဆိုု�ဖြပွဲ�

ခုျကရေ�ကုရေ� တု�င့်��ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီ�ဖြပွဲ�လှတ��တာ� (၁၉၄၆-၁၉၄၈) ကရေ ပွဲယူ�ခုျခု�သ်ညီ�။ ပွဲါကရေစီစတန်�-အုနုိှယူ ခဲု�ထဲုကရေ�

�ေ�ကရေုစီစ �ပွဲ်�ပွဲါကရေ�လာအပြီးပွဲီ�နှှင့််� လဲတ�လပွဲ��ေ�မိုေမိုီတဲင့်� ကရေဲန်�ဂ္ဂေကရေ�ပွဲါတီသညီ� ဘုာသာစီကရော�

အလု�ကရေ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�သတ�မိုှတ�ေန်� ကရေတုကရေ�တ�ထုာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခု�်�သာ�ဖြင့်ာ� ခုဲ�ထုဲကရေ�မိုုမိုျာ� 

ဆိုကရေ�လကရေ��ပွဲ်�ပွဲါကရေ� မိုလာ�စီေန်�အလု��င့်ှာ ဘုာသာစီကရော�အလု�ကရေ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�သတ�မိုှတ��သာ  

ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ�ကရေု� ပွဲယူ�ခုျခု�်သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ဤသု��ပွဲယူ�ခုျဖြခုင့်��သညီ� ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော�ကရေု� 

ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�၏ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်

လညီ�� ကရေု�ကရေ�ညီီ�န်သညီ�။ ယူင့်��ေပွဲ�တညီ�ခုျကရေ� နှှစီ�ေပွဲ�လ��ံသညီ� ဘုာသာစီကရော�နှှင့်�်�ဒီသ ကရေဲာဖြခုာ�

ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� �ကရေျာ�လဲန်�သညီ�်၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�၌ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုု၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��မိုျာ�နှှင့်�် 

အမိုျ�ု�သာ��ေ�လကရေခဏာာတု��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် အုနှိုယူတစီ�တု�င့်��လ��ံ နှု�င့်�င့်သံာ�ဖြဖွဲ့စီ��ေ� 

အယူူအဆိုတဲင့်� ဖြမိုစီ�ဖွဲ့ျာ�ခုပံွဲါသညီ�။

သု���သာ� ဘုာသာစီကရော�အလု�ကရေ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�သတ�မိုှတ��ေ�ကရေုစီစ ပွဲယူ�ခုျမိုုမိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��

ဟုင့်�ဒီီမိုဟု�တ��သာ ဘုာသာစီကရော�မိုျာ��ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသညီ်��ဒီသမိုျာ�၌ လဲတ�လပွဲ��ေ�မိုေမိုီတ�န်��ကရေ 

ပွဲျကရေ�ဖြပွဲာ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ ၁၉၅၃ ခု�နှှစီ�တဲင့်� မိုဒီေပွဲ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�၌ တမီို�လ�လူမိုျ�ု�အမိုျာ�စီ��န်ထုု�င့်�ပြီးပီွဲ� �တလဂူ္ဂ 

ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာဆိုု�သညီ်� �ဒီသမိုျာ�စီ��ပွဲါင့်��၍ အန်�ဒီောဖြပွဲညီ�န်ယူ� (�န်ာင့်�တဲင့်� အန်�ဒီါောပွဲောဒီ

ကရေ�ေှ�ဟု� �ခု်သညီ�) ကရေု� သတ�မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�ခု�သ်ညီ�။ ယူင့်��သု��တညီ��ထုာင့်�ဖြခုင့်����ကရောင့််� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�

ဖြပွဲန်�လညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ���ေ��ကရော�မိုေှင့်� (States Reorganization Commission) ကရေု� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပြီးပီွဲ��လလ်ာ

ခု�ေ်ာ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�န်ယူ�နု်မုိုတ�သတ�မှိုတ�ောတဲင့်� ဘုာသာစီကရော�ကုရေ�ထုည်ီ�သဲင့်��စီဉ်��စီာ�သင့်�်သညီ�ဟုူ၍ ထုု�

�ကရော�မိုေှင့်�ကရေ�ကရောကရေ�ခုျကရေ�ခုျခု�သ်ညီ�။ �ကရော�မိုေှင့်�၏အကြုံကရေဖံြပွဲ�ခုျကရေ�အေ အုနုိှယူပွဲါလီမိုန်�သညီ� အာသ၊ံ

�ီဟုာ၊ ဘု��ံဘုဖြပွဲညီ�န်ယူ�၊ ဂ္ဂျမို�မူိုနှှင့်�်ကရေကရေ�ေှ�မီို�ယူာ�၊ ကီရေောလာ၊ မိုဇိုဈ�ဒီသ၊ မိုဒီေပွဲ� (�န်ာင့်�တဲင့်� တမီို�လ� 

န်ာဒီူ ဟု� �ခု်��်)၊ မိုု�င့်�စီူရုံးူ (�န်ာင့်�တဲင့်� ကရောန်တကရေ ဟု� �ခု်��်)၊  ဩေုဿ (�န်ာင့်�တဲင့်� အု�ဒီုသ် ဟု�

�ခု်��်) နှှင့်�် ပွဲန်�ဂ္ဂျပွဲ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�ကုရေ� ၁၉၅၆ ခု�နှှစီ�တဲင့်� သတ�မိုှတ��ပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ ဘုာသာစီကရော�

စီ�လံင့်�သညီ�် ဘု��ံဘုဖြပွဲညီ�န်ယူ�ကရေု� ၁၉၆၀ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ဂ္ဂူဂ္ဂျေတ�နှှင့်�် မိုဟုာေဋ္ဌာအဖြဖွဲ့စီ�လညီ���ကရောင့်��၊ ပွဲန်�

ဂ္ဂျပွဲ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�ကရေု�လညီ�� ၁၉၆၆ ခု�နှှစီ�တဲင့်� ပွဲန်�ဂ္ဂျပွဲ�နှှင့်�် ဟုာေုယူန်အဖြဖွဲ့စီ�လညီ���ကရောင့်�� ဆိုကရေ�လကရေ�

ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�ခု�သ်ညီ�။ ယူင့်��သညီ� ၂၀ ောစီ�နှှစီ�အတဲင့်�� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��နှု�င့်�င့်ံ�ေ�န်ယူ�န်ုမိုုတ�မိုျာ�ကရေု� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��

စီဲာ ဖြပွဲန်�လညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ခု�မ်ိုုမိုျာ�အန်ကရေ� အကြီးကရေီ�ကရေျယူ�ဆို�ံ��သာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ��လာကရေ�ပွဲါသညီ� (Choudhry 

2016)။
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ဘုာသာစီကရော�နှှင့်�် ကုရေ�ယူ�ပုွဲ�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခဲုင့်�်�တာင့်��ဆုို�ခုျကရေ�တု�� ပူွဲ�တဲ�မို�န်သညီ�် လူ်အဖဲွဲ့��အစီညီ��

မိုျာ�၌လညီ�� ဘုာသာစီကရော�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောအ�ေ�ကရေုစီစ ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 

နှု�င့်�င့်အံမိုျာ�အဖြပွဲာ� (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဩစီ��တ�လျ၊ ဂ္ဂျာမိုန်ီနှှင့်�် အာေပွဲ��စီာ�ဘုဲာ�မိုျာ�နှု�င့်�င့်)ံ ၌ 

လူ�င့်�မိုု��ကရောင့််� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ကရောလေှညီ��န်ထုု�င့်�သူမိုျာ� မိုျာ�စီဲာေှုပွဲါ 

သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� အာဖွဲ့ေုကရေတု�ကရေ� (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�ဂ္ဂျ�ီေီ�ယူာ�) နှှင့်�် အာေှတု�ကရေ� 

(ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြမိုန်�မိုာနှု�င့်�င့်)ံ တု��၌ နှု�င့်�င့်တံစီ�ခု�အတဲင့်�� န်ယူ�န်ုမိုုတ�အေ �ော�ထုဲ�ယူှကရေ�နှဲယူ�

�န်�သာ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�ံလင့်�သညီ�် ဘုာသာစီကရော�အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် ကရေု�လု�န်ီဘု�မိုှ 

လဲတ�လပွဲ��ေ�ေဖြခုင့်����ကရောင့်�် စီ�စီညီ��မုိုသဲာ��သာဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်��စီ� ံစီ�����န်ထုု�င့်��ကရေသည်ီ� 

နှု�င့်�င့်ံမိုျာ�လညီ�� အမိုျာ�အဖြပွဲာ� ေှုပွဲါသညီ�။

ဘုာသာစီကရော�အေ လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�သညီ� �န်အုမို�၊ အသု�ကရေ�အ�န်��နှှင့်�် ဘုာသာ�ေ�အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��တု��အတဲင့်��၌ ၎င့်��တု��၏ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� �ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲါသညီ�။ သု���သာ� ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

အလ�ပွဲ�ခုဲင့်�၊ �ယူ�သူမိုျာ�ထု�ံန်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ��ကရော�ဖြင့်ာဖြခုင့်��တု��ကရေ�သ်ု���သာ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ကရေုစီစ

မိုျာ�၌ ၎င့်��တု��၏ဘုာသာစီကရော�ကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�လု��ကရေနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာ 

စီကရော�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ်ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� နှှစီ�မိုျ�ု�လ�ံ�ဖြဖွဲ့င့််� သင့်��ကရော��ပွဲ�ပြီးပီွဲ� �အာင့်�လကရေ�မိုှတ�ကရေု�

လညီ�� အစီု��ေကရေ တော��င့်�အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ��သာ အစီု��ေ�ကရေျာင့်��နှှင့်�် ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေ�ကရေျာင့်��မိုျာ�၌

ပွဲါ ၎င့်��တု��ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� သင့်��ကရော��ပွဲ��စီလု�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တု��အသု�ကရေ�အ�န်��အတဲကရေ� 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲ�နံှှုပွဲ�ထု�တ���ေန်�၊ ရုံး�ပွဲ�ဖြမိုင့်�သံ�ကရော�ထု�တ�လှင့်�်ေန်� ဆိုနှိေှုနှု�င့်�သညီ�။ 

ဘုာသာစီကရော�အေ လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�သညီ� အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၌လညီ�� ၎င့်��

တု��ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေ�န်��ဆိုာင့်�မိုုမိုျာ� ေေှုလု�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အနှတုမိုအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ောဇို�တ�မိုု

ဆိုု�င့်�ော တော�စီီေင့်��ေ�၌ စီဲပွဲ�စီဲ�ခုံေသူမိုျာ�၊ တော�ခုမံိုျာ�၊ သကရေ��သမိုျာ�တု��အတဲကရေ� ဘုာသာ

ဖြပွဲန်�ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ေလု�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တု��ပွဲန်��တု�င့်�မိုှာ စီီမိုခံုန််�ခုဲ��ေ�နှှင့်�် တော�စီီေင့်��ေ�တု��၌ အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မိုျာ� စီင့်�ပြီးပွဲု�င့်� (သု��) သီ�ဖြခုာ� တညီ��ထုာင့်�ေန်�မိုဟု�တ�ဘု� လကရေ�ေှုဘု�အံဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�နှှင့်�်

ထုု�တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ော၌ စီညီ��ကရေမို��ခုျကရေ�မိုျာ� သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� တန်��တူညီီမို် ဆိုကရေ�ဆိုံခုေံ

ေန်�နှှင့်�် အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�အတဲကရေ� အကရောအကရေဲယူ�ေ�စီေန်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

အထုကရေ�ပွဲါ �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�အမိုျာ�အဖြပွဲာ�သညီ� ပွဲ�ဂ္ဂဂလ (တစီ�ဦး�ခုျင့်��) အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�

အတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��တု��သညီ�လဲတ�လပွဲ�စီဲာထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု�ခုဲင့််�၊ လဲတ�လပွဲ�စီဲာအသင့်�� 

အပွဲင့်��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ခုဲင့်�်၊ တူညီီ�သာဥပွဲ�ဒီကရေျင့်�်သ�ံ�ခုေံခုဲင့်�်၊ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုကရေင့်��စီဲာ တန်��တူညီီမို် 

ဆိုကရေ�ဆိုခံုေံခဲုင့်�်တု��ကရေ�သု်���သာ၊ ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ� အာ�လ��ံအကရေျ��ံ�င့်�သညီ�် �တာင့်�� 

ဆုို�ခုျကရေ�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� အဓိုပွဲါါယူ��ကရောကရေ�နှု�င့်��သာ အ�ဖြခုခုံလူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�နှှင့်�် ထုပွဲ�တူကရေျ
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�လေုှ်ပွဲါသညီ�။ ကုရေ�ယူ�ပုွဲ�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခဲုင့်�်�တာင့်��ဆုို��ကရေသည်ီ� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�ကရေလညီ�� 

လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�အ�ဖြခုခု�ံသာ ထုု��တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�လာနှု�င့်�သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� ထုု�သု���သာအခုဲင့််�အ�ေ�မိုျာ� (အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� ောဇို�တ�မိုုဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီ

လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�မိုျာ�နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍) အတဲကရေ� အ�သအခုျာအာမိုခု�ံပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ� (အခုန်�� (၄) ကရေု�

ရုံးု)။

ဘုာသာစီကရော�သညီ� ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 

အ�ေ�ကရေုစီစမိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အလ�ပွဲ�သမိုာ�အဖဲွဲ့�� (ILO) ၏ ဌာာ�န်

တု�င့်��ေင့်��သာ�နှှင့်�် မိုျ�ု�နှဲယူ�စီ�မိုျာ�ဆိုု�င့်�ော သ�ဘုာတူညီီခုျကရေ� (အမိုှတ� (၁၆၉)) တဲင့်� ဌာာ�န်

တု�င့်��ေင့်��သာ� ဟုူသညီ�ကရေု� �အာကရေ�ပွဲါအတု�င့်�� အန်ကရေ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�ထုာ�သညီ�။

“… တု�ကရေ�ခုု�ကရေ�သုမို��ယူူခုေံခုျနု်� သု��မိုဟု�တ� ကရေု�လု�န်ီဖြပွဲ�ခုေံခုျနု်�၌လညီ���ကရောင့်��၊ မိုျကရေ��မိုှာကရေ�

�ခုတ� နှု�င့်�င့်ံ်န်ယူ�န်ုမိုုတ�မိုျာ� သတ�မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�ခုျနု်�၌လညီ���ကရောင့်�� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 

နှု�င့်�င့်၏ံ ပွဲထု�ီ�ဒီသတစီ�ခု�အတဲင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုှီတင့်���န်ထုု�င့်�ခု�်�ကရေသူမိုျာ�ထုမံိုှ မိုျ�ု�ရုံးု��သကရေ�ဆိုင့်��

လာပြီးပွဲီ� လူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုနှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�တု��၌ ဥပွဲ�ဒီအဆိုင့်�်မိုညီ�မို်ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�အခုျ�ု� သု��မိုဟု�တ� အစီ�ံအလင့်�ေှု�ကရေသူမိုျာ�။” (ILO ၁၉၈၉ ခု�နှှစီ�၊

အပွဲု�ဒီ� ၁(၁-ခု))

နှု�င့်�င့်တံကရောဥပွဲ�ဒီအေ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ အခုု�င့်�မိုာ

ဆို��ံ�သာ ထု�တ�ဖြပွဲန်�ခုျကရေ�မိုှာ ကရေ�လသမိုဂ္ဂဂ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�အခုဲင့်�်အ�ေ� ��ကရေညီာစီာတမို�� 

(UNDRIP ၊ UN ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ�) ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��တဲင့်� ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�တု��၏ �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�

အမိုျာ�အဖြပွဲာ� ထုင့်�ဟုပွဲ��န်ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�အခုျ�ု�သညီ� ဘုာသာစီကရော�အတဲကရေ� 

အထုူ�ေညီ�ညွှှန်��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��တဲင့်� မိုုမိုုတု��ဘုာသာစီကရော�ကရေု� ဖြပွဲန်�လညီ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�၊ �ဖြပွဲာဆိုု�၊ 

ခုျ��ထုဲင့်�၊ သာ�စီဉ်��ဖြမို�ဆိုကရေ� လကရေ�ဆိုင့်�်ကရေမို��ခုဲင့်�် (UN 2007 အပွဲု�ဒီ� (၁၄-၃)၊ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�

မိုျာ�အဖွဲ့ု�� မိုုမိုုတု��ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသင့်�ယူူနှု�င့်��စီေန်� ထုု�ောကရေ��သာ အစီီအမိုမံိုျာ� ထုာ�

ေှု�ပွဲ�ေမိုညီ်� အစီု��ေ�တတော� (UN ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ� အပွဲု�ဒီ� (၁၄-၃)) နှှင့်�် မိုုမိုုတု��ဘုာသာစီကရော� 

သတင့်��မိုီဒီီယူာ တညီ��ထုာင့်�လ�ပွဲ�ကရေု�င့်�ခုဲင့်�် (UN ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ� အပွဲု�ဒီ� (၁၆-၁)) တု��ပွဲါ�င့်�သညီ�။

ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ� ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေျင့်�်သ��ံ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သညီ�် အ�လအ်ထုမိုျာ�

အာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အာဏာာအာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ကရောကရေဲယူ�ထုုန်��သုမို��ခုဲင့်�်ကရေု�လညီ�� ကရေ�လသမိုဂ္ဂဂ ဌာာ�န်

တု�င့်��ေင့်��သာ�အခုဲင့်�်အ�ေ� ��ကရေညီာစီာတမို��ကရေ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

အသု�ကရေ�အ�န်��တဲင့်�� သု��မိုဟု�တ� �ဒီသတဲင့်�� အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�နှှင့််�ဆိုု�င့်��သာ ကရေုစီစေပွဲ�မိုျာ�၌ 
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ကုရေ�ယူ�ပုွဲ�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�် (UN ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ� အပုွဲ�ဒီ� (၄))၊ နုှ�င့်�င့်�ံေ�၊ ဥပွဲ�ဒီ၊ စီီ�ပဲွဲာ��ေ�၊ လူမုို�ေ�၊ 

ယူဉ်��ကရေျ�မိုုတု��၌ သီ�ဖြခုာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ� ထုာ�ေှု၍ အင့်�အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�တင့်��ခုဲင့်�် (UN ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ� 

အပွဲု�ဒီ� (၅))၊ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုဓိ�လမ်ိုျာ� ဖြပွဲန်�လညီ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ကရေျင့်�်သ��ံခုဲင့်�် (UN ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ� အပွဲု�ဒီ�  

(၁၁)) နှှင့်�် ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ��ံကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ော ထု�ံ�တမို��စီဉ်�လာမိုျာ� ကရေျင့်�်သ��ံခုဲင့်�် (UN ၂၀၀၇ ခု�နှှစီ� 

အပွဲု�ဒီ� (၁၁)) တု�� ပွဲါ�င့်�သညီ�။ ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုဲင့်�်�တာင့်��ဆိုု��ကရေ�သာ 

ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ� (န်ယူ�ပွဲယူ�အေမိုူ ပွဲု�ကရေျဉ်���ဖြမိုာင့်��) နှှင့်�် မို�တာင့်��ဆိုု��ကရေ�သာ 

ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ� နှှစီ�ေပွဲ�စီလ��ံမိုှ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခုံေလု�သညီ�် အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ� 

ပွဲါ�င့်��န်ပွဲါသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�၌ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�နှှင့််�ဆိုု�င့်�သညီ�် ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ� 

ထုညီ�်သဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�မိုု မိုျာ�ဖြပွဲာ�လာ�န်ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တု��သညီ� မိုျာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အမိုျာ�

ဆိုု�င့်�အခုဲင့်�်အ�ေ�အသဲင့်�ေှု�ကရေပြီးပွဲီ� �ဖြမိုယူာနှှင့်�် ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ကရေ�သ်ု���သာ အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�

�ပွဲ် အ�လ��ပွဲ�သညီ�။ ၎င့်��တု��သညီ� ဘုာသာစီကရော�နှှင့််�ဆိုု�င့်�သညီ�် အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ� (အထုူ� 

သဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍) ကရေု�လညီ�� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ထုာ�သညီ� (အခုန်�� (၅) ကရေု� ရုံးု)။ အထုူ� 

သဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ထုု�အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�သညီ� လကရေ�တင့်�အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�     

(ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုု�လီ�ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်)ံ တဲင့်� အနှှ�ံအဖြပွဲာ� ေှု�န်ပွဲါသညီ�။

စ္စဉ်းး�စ္စ��စ္စး� အရေးခံ�ကိး (၂) 

သင့်�်နုှ�င့်�င့်၌ံ မိုညီ�သညီ�်အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�သညီ� ဘုာသာစီကရော�နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံု 

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော�တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ� �တာင့်��ဆိုု�လာနှု�င့်�သန်ညီ��။ ထုု�အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�သညီ� �ဒီသ

အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် စီ�စီညီ��လျကရေ�(သု��) ဖြပွဲန် �်ကရေျ�လျကရေ��န်ထုု�င့်��ကရေပွဲါသလာ�။ အခုျ�ု�အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�၌ ဘုာသာ 

စီကရော�အတဲကရေ� �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�် �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်ပွဲါ

သလာ�။ ၎င့်��တု��သညီ� ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�အဆိုင့်�်နှှင့်�်ဆိုကရေ�စီပွဲ�ပွဲါသလာ�။ ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ� 

မိုျာ�ထုမံိုှ ပွဲ�ဂ္ဂဂလအခုဲင့်�်အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�ေှုပွဲါသလာ�။ ထုု��တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�သု��မိုညီ�ပွဲ�ံအသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�၊ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သန်ညီ��။

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�မိုုသညီ� အာဏာာခုဲ���ပွဲ�၊ံ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��မိုျာ� 

လကရေ�လှမို��မိုီေေှုမိုုနှှင့််� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာ ထုုန်��သုမို���စီာင့််��ေှာကရေ��ေ�တု���ပွဲ် ဂ္ဂယူကရေ�ရုံးု�ကရေ�

ခုတ�ပွဲါသညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့စီ�ော ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�မိုုကရေု�သာမိုကရေ နှု�င့်�င့်�ံတာ�



20  International IDEA

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�၊ ၎င့်��တု��နှှင့်�်ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်�သာ အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�နှှင့််� တာ�န်�မိုျာ�တု��အာ� 

အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကရေု�လညီ�� ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲင့်��ထုန်�ထုန်� ဆိုန််�ကရေျင့်�ကရေန််�ကရေဲကရေ�ခုေံနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာ ခုဲ����ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�

ဘုာသာစီကရော�ကရေု� �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�သညီ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�၌၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�ပွဲါတီတဲင့်�� �ခုါင့်���ဆိုာင့်�

ောထုူ�ဆိုကရေ�ခုံော၌၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ��လာကရေတဲင့်� ပွဲါ�င့်�လုပွဲ�ေှာ�ော၌ ပွဲု�မိုု�အာ�သာခုျကရေ�ေှုပွဲါသညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အာဏာာအတဲကရေ� အဖြခုာ�ဇိုာစီ�ဖြမိုစီ�တစီ�ခု�မိုှာ နှု�င့်�င့်၏ံ�ျ�ရုံးု�ကရေ�ေစီီစီန်စီ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ်�န်�ထုမို��မိုျာ� �ခု်ယူူခုန််�ထုာ�ောနှှင့်�် အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်��တု��တဲင့်� 

အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါကရေ ထုု�ဘုာသာစီကရော�ကရေု� �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�အဖွဲ့ု�� အ�လ�သာ�စီသညီ�။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမိုျာ�သညီ� ၎င့်��တု��ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အာဏာာေေှုမိုုန်ညီ��ပွဲါ�သညီ�် ဒီ�တုယူတန်��

စီာ� နုှ�င့်�င့်သံာ�ဘု�သု�� �ောကရေ��စီသညီ�ဟူု၍ ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�ကရေ ဆုို�လာနုှ�င့်�သညီ�။ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီမိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၌ အာ�လ��ံအကရေျ��ံ�င့်�နှု�င့်�မိုုကရေု� �ဆိုာင့်��ကရေဉ်���ပွဲ�

ေမိုညီ�် အ�ဖြခုခုံသ�ဘုာတော�မိုျာ� ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�်အစီာ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်�မိုု�စီသည်ီ� သ�ဘုာတော�မိုျာ� 

ဖြဖွဲ့စီ�လာနှု�င့်�သညီ�။

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� မိုူ�ါဒီမိုျာ�သညီ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��မိုျာ�ထု ံလကရေ�လှမို��မိုီနှု�င့်�မိုု

ကရေု�လညီ�� ပွဲ��ံဖွဲ့ာ�ပွဲါသညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ်�န်�ထုမို�� ခုန််�အပွဲ�မိုုသညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အေအဖြပွဲင့်� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အေ

လညီ�� အ�ေ�ပွဲါသညီ�။ ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမိုျာ���ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ�လာ�သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ောပွဲဋုိပွဲကရေခမိုျာ�သညီ� အစုီ��ေကရေဏ္ဍာ၌ အလ�ပွဲ�ေေုှ�ေ�နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဘုာသာ 

စီကရော�အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�အ�ကရော� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အေ ယူှဉ်�ပြီးပွဲု�င့်��ကရေမိုု၌ ဖြမိုစီ�ဖွဲ့ျာ�ခုပံွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� 

စီီ�ပဲွဲာ��ေ�လ�ပွဲ�င့်န်��မိုျာ�အဖုွဲ့�� အစုီ��ေနှှင့်�်ဘုာသာစီကရော�တူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန်� စီီ�ပဲွဲာ��ေ�အေ မိုကရေ�လ��ံ

မိုျာ�ေှုသဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေကရေဏ္ဍာေှု ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော���ကရောင့််� ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေကရေဏ္ဍာ�ပွဲ် ဖြပွဲင့်�ပွဲ

သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုျာ� ေှုပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေဲီ�ဘုတ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�၌ ဖြပွဲင့်�သစီ�ကရေု� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�

ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� အသ��ံဖြပွဲ�ေဖြခုင့်��၏ အ�ဖြခုခုအံ��ကရောင့်��မိုှာ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေ၏ ရုံး��ံသ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ��န်ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ မုိုမုိုတု��ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် စီီ�ပဲွဲာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�် 

�တာင့်��ဆိုု�ဖြခုင့်��သညီ� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အဖွဲ့ု�� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�တဲင့်� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

ဖြဖွဲ့င့်�် �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ကရေေသညီ�၌ကြုံကရေ�ေံနုှ�င့်��သာ အခဲုင့်�်မိုသာမုိုဟူုသမို်ကုရေ� �လျာပ်ွဲါ�သကရေ�သာ�စီနှု�င့်�

ပွဲါသညီ�။
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ဘုာသာစီကရော�သညီ� ဘု�လံကရေခဏာာေပွဲ�ကရေု� �ဆိုာင့်��ကရေဉ်���ပွဲ��သာအော ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��

သညီ� အ�ပွဲ�စီ�တစီ�ခု�၏ ဘု�အံမိုှတ�သညီာမိုျာ� သု��လှာင့်�ထုာ�ောဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုကရေု� မိုျ�ု�ရုံးု�� 

စီဉ်�ဆိုကရေ� လကရေ�ဆိုင့်�်ကရေမို��ော န်ညီ��လမို��လညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အနှ�ပွဲညီာနှှင့်�်စီာ�ပွဲကရေ�သု်�� ယူဉ်��ကရေျ�မုို

ဆိုု�င့်�ော ဘု��ံဆိုာင့်�ေးကရေ�ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု�လညီ�� လမို��ဖွဲ့ဲင့်�်�ပွဲ�သညီ�။ ယူင့်��သညီ� ဘုာသာ�ေ�ဓိ�လ်

မိုျာ�နှှင့်�်လညီ�� န်ီ�ကရေပွဲ�စီဲာဆိုကရေ�စီပွဲ��န်ပွဲါသညီ�။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� မိုူ�ါဒီမိုျာ�သညီ� လူန်ညီ��စီ�

တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�လကရေခဏာာအတဲကရေ� ဘုာသာစီကရော�၏အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ကံရေု� အသုအမိုှတ�မိုဖြပွဲ�သညီ�်

အဖြပွဲင့်� ယူဉ်��ကရေျ�မိုု�ါ�ပြီးမိုု�ဖြခုင့်��ကရေု�ပွဲံ်ပွဲု��ေန်� �ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�ဟုူသညီ�် အ��ကရောင့်��မိုျာ�

��ကရောင့််� ကရေန််�ကရေဲကရေ�ခုေံ�လ ်ေှုပွဲါသညီ�။

ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာ၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��မိုျာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာတု��အ�ပွဲ် 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� မိုူ�ါဒီ၏ သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုျာ�သညီ� ထုပွဲ�တူကရေျ�လေ်ှုပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဆိုင့်�်၌  ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� ကရေျကရေျန်န် ကရေု�င့်�တဲယူ�

�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန်�ပွဲျကရေ�ကရေဲကရေ�ပွဲါကရေ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့်�် စီီ�ပွဲဲာ��ေ�တု��၌ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်�ခုျန်�လှပွဲ�မိုုကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�

သညီ�်ဖြပွဲင့်� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာ�ပွဲျာကရေ�ကရေဲယူ��စီေန်� တဲန်��ပွဲု��ော�ောကရေ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။  ဥပွဲမိုာ

အာ�ဖြဖွဲ့င့််� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် ထု�တ�လှင့်�်�သာသတင့်��မိုီဒီီယူာသညီ� သတင့်��အခုျကရေ� 

အလကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် �ဆဲို��နဲှ�ောအေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ဖြခုင့်�� န်ညီ��လမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့်�် နုှ�င့်�င့်�ံေ�

၌ လူအမိုျာ�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာကရေု� ထုုန်�� 

သုမို��ရုံး�သံာမိုကရေ ဒီီမုို�ကရေ�ေစီီကုရေ�လညီ��တု��တကရေ��စီပွဲါသညီ�။ အလာ�တူပွဲင့်� မုိုခုင့်�ဘုာသာစီကရော� 

ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသင့်�ယူူခုဲင့်�်သညီ� လကရေ�တင့်�အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�အနှှ�ံ (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုု�လီ�ီ�ယူာ�၊    

ဘုောဇိုီ�၊ ကရေု�လမို�ဘုီယူာ၊ �င့်�န်ီဇိုဲ�လာ�) ေှု ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�အတဲကရေ�နှှင့်�် စီကရေင့်�ဒီီ�န်�   

�ီ�ယူာ� (ဖွဲ့င့်�လန်�၊ �န်ာ���၊ ဆိုဲီဒီင့်�) ေှု ဆိုာမိုီလူမိုျ�ု�မိုျာ�တု��အတဲကရေ� ကရောလေှညီ�မို�ဖြပွဲလညီ�နှု�င့်�

�သ�သည်ီ� အ�ေ�ကုရေစီစဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် ပွဲညီာသင့်��ကရော�ဖြခုင့်�� 

သညီ� ယူဉ်��ကရေျ�မုိုမိုတုမို��ကရော�ေ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�ရုံး�သံာမိုကရေ နှု�င့်�င့်�ံတာ�/ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ 

စီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� စီာတတ��ဖြမိုာကရေ��စီ�သာ��ကရောင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အခုဲင့်�်အလမို��မိုျာ�ကရေု�လညီ�� 

ခုျ��ထုဲင့်��ပွဲ�သညီ�။ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာနှှင့်�် လူန်ညီ��စီ�ပွဲု�င့်�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�လ�ပွဲ�င့်န်��မိုျာ� �အာင့်�ဖြမိုင့်�

�စီ�ေ�တု��ကရေု� ဖြမိုှင့်�်တင့်��ပွဲ�ေန်�အလု��င့်ှာ လူ�င့်�နှုန်��ဖြမိုင့််��သာယူဉ်��ကရေျ�မိုု�ပွဲါင့်��စီ�သံညီ�် လူ်အဖွဲ့ဲ�� 

အစီညီ��မိုျာ� (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န်ဒီါနှု�င့်�င့်)ံ ၏ စီီ�ပွဲဲာ�ကရေူ�သန်���ေ�၌ အစီု��ေနှှင့်�်မိုဆိုု�င့်��သာ 

အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�အတဲင့်�� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ�

ပွဲါသညီ�။
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စ္စဉ်းး�စ္စ��စ္စး� အရေးခံ�ကိး (၃) 

သင့်�်နှု�င့်�င့်၌ံ �န်ထုု�င့်��ကရေ�သာ အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�သညီ� ဘုာသာစီကရော�နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ မိုညီ�

သညီ�်�တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ� �တာင့်��ဆိုု��ကရေသန်ညီ��။ ထုု��တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာ၊ 

စီီ�ပဲွဲာ��ေ�အခဲုင့်�်အလမို��၊ ယူဉ်��ကရေျ�မုိုလကရေခဏာာတု��အန်ကရေ� မိုညီ�သညီ�(တု��)မိုဆုို�အ�ပွဲ် ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ 

စီကရော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမိုျာ�၏ သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုျာ���ကရောင့််� �ပွဲ်�ပွဲါကရေ�လာသလာ�။ ဘုာသာစီကရော�

လူန်ညီ��စီ�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�၏ စီု��ေုမို�ပွဲူပွဲန်�မိုုမိုျာ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��ကရေပွဲါသလာ�။ ထုု�အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�ကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ�

�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန်� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�သညီ�်မိုူ�ါဒီမိုျာ�နှှင့်�် မိုညီ�သညီ�်အခုဲင့်�်အ�ေ�

မိုျာ� ေေှုလု��ကရေသန်ညီ��။ နှု�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာ၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��၊ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာတု��နှှင့််�

စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီနှှင့်�် ဘုာသာစီကရော�

လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�၏ စီု��ေုမို�ပွဲူပွဲန်�မိုုတု��ကရေု� မိုညီ�သု��ဟုန်�ခုျကရေ�မို်�ပွဲ�သင့််�သန်ညီ��။

1 မို�လ�ေှာ�နှု�င့်�င့်တံဲင့်�မိုူ မို�လ�ဘုာသာစီကရော�ကရေု� လူမိုျာ�စီ�ကရေ �ဖြပွဲာဆိုု��သာ�လညီ�� 

အဂ္ဂ�လုပွဲ�၊ တရုံး�တ�နှှင့်�် ဟုင့်�ဒီီ �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�၏ မိုုခုင့်�ဘုာသာစီကရော�မိုဟု�တ�သဖြဖွဲ့င့််� တစီ�ခု�

တညီ���သာ ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ောတဲင့်� ဆိုန််�ကရေျင့်�ဘုကရေ�

အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�ေခု�သ်ညီ�။

2 ကရေု�ယူ�်�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုဲင့်�် �တာင့်��ဆိုု�မိုုမိုျာ�ကရေု� ခုဲ�ထုဲကရေ��ေ�ဟု� မိုှာ�ယူဲင့်��မိုှတ�ယူူမိုု�လ်

ေှုသညီ� (Cats-Baril 2018 ကရေု�ရုံးု)။
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အခုျ�ု�နှု�င့်�င့်မံိုျာ�တဲင့်� မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�)ကရေု�မိုဆိုု� ‘ရုံး��ံသ��ံ’အဖြဖွဲ့စီ� ဥပွဲ�ဒီအေ

�ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြခုင့်�� မိုေှုပွဲါ။ ထုု��အစီာ� သမိုု�င့်��နှှင့်�်ဓိ�လတ်ု��အေ လကရေ��တဲ�အသ��ံဖြပွဲ�

�န်�သာ ဘုာသာစီကရော�ကရေု� �ေး�ခုျယူ��ကရေ�သာ�လညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��မို

ထုာ�ပွဲါ။ ယူင့်��အတဲကရေ� အထုင့်�ေှာ�ဆို�ံ�ဥပွဲမိုာမိုှာ အ�မိုေုကရေန်�နှု�င့်�င့်ဖံြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��၌ ဖွဲ့ယူ�ဒီေယူ�

အစီု��ေသညီ� အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာ�ဖြင့်ာ� အဂ္ဂ�လုပွဲ�သညီ� တော��င့်�

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုဟု�တ�ပွဲါ။ သု���သာ�လညီ�� အထုကရေ�၌ ေှင့်��လင့်��ခု�သ်ညီ�်အတု�င့်��ပွဲင့်� �ခုတ�

ပြီးပွဲု�င့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�ကရေုစီစကရေု� မို�ခုျကရေု�င့်�တဲယူ�ေသညီ�။ 

ထုု�သု���သာ �ေး�ခုျယူ�မိုုမိုျ�ု�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�ပွဲါင့်�� ၁၅၆ နှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��

ထုာ�ပြီးပွဲီ� အဖြခုာ�နှု�င့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်�မိုူ ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� အဆိုင့်�်အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�ေှုပွဲါသညီ�။ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� မိုသတ�မိုှတ�ထုာ��သာနှု�င့်�င့်မံိုျ�ု� အန်ညီ��အကရေျဉ်��သာ ေှုပွဲါသညီ�။ 

အစုီ��ေအဖဲွဲ့��အစီညီ��မိုျာ�၌ ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�မုိုနှှင့်�်ဆုို�င့်��သာ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါ�သာအ�ဖြခုခုမံိုူမိုှာ ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဘုာသာစီကရော�

တစီ�ခု�ကရေု� ရုံး�ံ�သ�ံ�အဆိုင့်�်သတ�မိုှတ�လု�ကရေ�ပွဲါကရေ ၎င့်��ကရေု� အစီု��ေ၏လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုု န်ယူ�ပွဲယူ�တု�င့်��

တဲင့်� အသ��ံဖြပွဲ�ေမိုညီ�ဟု� မိုှတ�ယူူ�ကရေ�လေ်ှုသညီ�။ သု���သာ� ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��သညီ� 

န်ယူ�ပွဲယူ�တု�င့်��၊ အစီု��ေအဆိုင့်�်တု�င့်��၌ ထုု�ဘုာသာစီကရော�ကရေု� တူညီီ�သာန်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အသ��ံဖြပွဲ�ေ

မိုညီ�ဟု� အဓိုပွဲါါယူ�မိုသကရေ��ောကရေ�ပွဲါ။ ထုု��အစီာ� ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�ော၌ �ေး�ခုျယူ�မိုု

န်ယူ�ပွဲယူ�နှှင့်�် အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�မိုျာ�အေကဲရေ�ဖြပွဲာ��ကရောင့်�� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��န်နှု�င့်��သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အလု�ကရေ� 

သီ�ဖြခုာ��ေး�ခုျယူ�မိုုမိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�တာအေနှှင့်�် �န်ောအေပွဲု�င့်��ဖြခုာ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�တာအေဆိုု�ေ�သာ� စီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�တု��

အတဲကရေ� ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီမိုျာ� သီ�ဖြခုာ�ခုျမိုှတ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ စီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၌ အစီု��ေ

အတဲင့်�� အသ�ံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�် ရုံး��ံတဲင့်��ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� အစီု��ေ�န်��ဆိုာင့်�မိုုမိုျာ�၌ အသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�် ရုံး��ံ
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ဖြပွဲင့်�ပွဲဘုာသာစီကရော�ဟု� ထုပွဲ�မိုပုံွဲ�င့်��ဖြခုာ�နုှ�င့်�သညီ�။ အစုီ��ေ၏�န်��ဆိုာင့်�မုိုမိုျာ�၌မူို ပွဲညီာ�ေ�ကုရေ�

သီ�ဖြခုာ�ကရေု�င့်�တဲယူ�ေ�လေ်ှုပြီးပွဲီ� မိုူလတန်��နှှင့်�် အလယူ�တန်��ပွဲညီာ�ေ�၊ အထုကရေ�တန်��ပွဲညီာ�ေ� 

ဟုူ၍ထုပွဲ�မိုပံွဲု�င့်��ဖြခုာ�သညီ�။ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�နှှင့်�် တော�စီီေင့်��ေ�တု��၌မိုူ လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�မိုျာ�နှှင့်�်တော� 

စီဲ�ဆိုု�မိုုမိုျာ�၌ �ဆိုဲ��နှဲ�ခုျင့်�်ခုျနု်�ဖြခုင့်�� (ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မိုျာ�နှှင့််� တော�ရုံး��ံ�ကရော�န်ာမိုုမိုျာ�) နှှင့်�်

၎င့်��၏ေလဒီ�မိုျာ� (ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် စီီေင့်�ခုျကရေ�ခုျဖြခုင့်��) ဟု�ပုွဲ�င့်��ဖြခုာ�နုှ�င့်�သညီ�။ လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�တာ

အေ ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�မိုုအတဲကရေ� �အာကရေ�တဲင့်�ဥပွဲမိုာမိုျာ��ပွဲ�ထုာ�သညီ�။

�န်ောအေဆိုု�ေ�သာ� �ဟုု�ဦး�စီီ�နှု�င့်�င့်နံှှင့်�် ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှု�င့်�င့်နံှှစီ�မိုျ�ု�စီလ��ံ၌ အစီု��ေမိုျာ�အ�န် 

ဖြဖွဲ့င့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ဤ�ေး�ခုျယူ�မိုုမိုျာ� ဖြပွဲ�နှု�င့်��ကရေပွဲါသညီ�။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�

မိုကရေ ထုာ�ေှုဖြခုင့်��သညီ� အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�နှှင့်�် န်ီ�ကရေပွဲ�စီဲာဆိုကရေ�နှှယူ��န်�သာ�လညီ�� ထုု�နှု�င့်�င့်ံ

၌ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ��သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ �ဟုု�ခုျ�ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု�လ်ာခ်ုျဖြခုင့်���သာ�လညီ���ကရောင့်�� ေှုေ

မိုညီ�ဟု� အဓိုပွဲါါယူ�မိုသကရေ��ောကရေ�ပွဲါ။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဟုု�ဦး�စီီ�နှု�င့်�င့်ံအ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် နှု�င့်�င့်အံနှှ�ံ၌ �ဒီသ

လူထု�၏ ဘုာသာစီကရော�အခုျ�ု�အစီာ�နှှင့်�်အညီီ ဘုာသာစီကရော�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့်�် အစုီ��ေ�န်��ဆိုာင့်�မုို 

မိုျာ��ပွဲ�ေန်� �ေး�ခုျယူ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု�န်ညီ��တူ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှု�င့်�င့်တံဲင့်�လညီ�� �ဟုု�အစီု��ေသညီ� 

�ဒီသအသီ�သီ�တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�အမိုျ�ု�မိုျ�ု� လ�ပွဲ�ကရေု�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

အ�ဖြခုခုသံ�ဘုာတော�အေ အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�အဆိုင့်�်တု�င့်��၌ လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�တာဆုို�င့်�ော တူညီီ 

�သာအ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�ေှု�န်နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုူ�ဘုာင့်�ဖြဖွဲ့င့််� ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ထုာ�ပွဲါကရေ ၎င့်��

တု��အတဲကရေ� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�အမိုျ�ု�မိုျ�ု� ခုျမိုှတ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီကရေု� မိုညီ�သု���ေ�ဆိုဲ�သင့််�သညီ�ဟုူသညီ�်ကရေုစီစသညီ� ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ�

သတ�မှိုတ�ေန်� သင့်�်�တာ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�အ�ေအတဲကရေ�၊ ထုု�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�၏ ��ါဟုာေ 

ကြွကရေယူ��မိုု၊ ဘုဏ္ဍာာ�ေ�နှှင့်�် �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�အဟုန််�အတာ�မိုျာ�၊ အေန်�သင့်�်ဘုာသာဖြပွဲန်� 

ဆုို�နုှ�င့်�မုိုတု��အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ��သာ အခုျကရေ�မိုျာ��ပွဲ်မူိုတညီ�၍ �န်ာကရေ�ခုအံ��ကရောင့်��အောကုရေ� လဲန်�စဲီာ 

ခုျင့်�်ခုျနု်�ေ�သာဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�မိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

နှု�င့်�င့်အံတဲင့်�� မိုှီတင့်���န်ထုု�င့်�သူမိုျာ� �ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသညီ်� ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� ရုံး��ံလ�ပွဲ�င့်န်��

မိုျာ�၌ တတ�နှု�င့်�သမို် စီ�ံလင့်�စီဲာအသ��ံဖြပွဲ�၍ လညီ�ပွဲတ�လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲါကရေ စီသံတ�မိုှတ�မိုုအေ 

အစီု��ေအတဲကရေ� လု�လာ�ဖွဲ့ဲယူ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လညီ�� ဘုဏ္ဍာာ�ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�

ဆိုု�င့်�ော ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�စီောအခုျကရေ�မိုျာ���ကရောင့််� မိုဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါ။ ယူင့်��အခုျကရေ�သညီ� နှဲမို��ပွဲါ�

�သာနှု�င့်�င့်မံိုျာ�၌သာမိုကရေ ခုျမို��သာ�သာနှု�င့်�င့်မံိုျာ�၌လညီ�� မိုှန်�ကရေန်�သညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�၌ အသ�ံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�် ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ �မို�ခုဲန်��ထု�တ�
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�သာ� ဘုဏ္ဍာာ�ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကရေု� အလဲယူ� 

တကရေူပွဲင့်�ဖြမိုင့်��တဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ �ျ�ရုံးု�ကရေ�ေစီီစီန်စီ�တစီ�ခု�၌ ဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်��စီ�လံင့်�သညီ�်ဖြပွဲင့်�

ဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်��စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� �န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�နှု�င့်�သညီ� ဆိုု��ကရေပွဲါစီု��။ လူ�တဲ��န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�ော

နှှင့်�် ဖွဲ့�န်��ဖြဖွဲ့င့််��န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�ောတု��၌ ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�မိုကရေ အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေန်� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သညီ�ဆိုု�

ပွဲါကရေ ထုု�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီာအ�ပွဲ�မိုျာ�၊ စီာေးကရေ�စီာတမို��မိုျာ� ဖြပွဲ�စီ��ေ�သာ�ေန်�လညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�

နှု�င့်�ပွဲါသလာ�။ နှု�င့်�င့်ံ်�န်�ထုမို��အခုျင့်��ခုျင့်�� ဆိုကရေ�သဲယူ��ဖြပွဲာဆိုု�ော၌သ��ံသညီ�် ရုံး��ံတဲင့်��ဘုာသာ 

စီကရော�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� ၎င့်��တု��အာ�လ��ံကုရေ� လကရေ��တဲ�ကရေျကရေျအသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�လာ�။ ထုု�အ�ေ�ကရေုစီစ

မိုျာ�အတဲကရေ�အဖြပွဲင့်� ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� မိုညီ�သညီ�်�န်ောတဲင့်� မိုညီ�သု��အသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�နှှင့်�်

စီပွဲ�လျဉ်���သာ အဖြခုာ�အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�အတဲကရေ�လညီ�� အ�ဖြဖွဲ့ေှာော၌ ကရေ�န်�ကရေျနှု�င့်�သညီ�် အဖွဲ့ု�� 

အခုနှှင့်�် �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�အေ ဖြဖွဲ့စီ��ဖြမိုာကရေ�နှု�င့်��ဖြခုေှုမိုုတု��သညီ� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�ေမိုညီ်� 

အဓိုကရေအ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကရေု� ရုံး��ံသ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�

ဖြခုင့်��၌ ဥပွဲ�ဒီအေ ခုု�င့်�မိုာ�သာအကရေျ�ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုျာ� အပြီးမို�မိုေှုပွဲါ။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အုနှိုယူ

နှု�င့်�င့်၏ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဋ္ဌာမိုဇိုယူာ� (၁၉၄၉) ၌ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��

ခုျကရေ�သညီ� နုှ�င့်�င့်အံဆိုင့်�် (ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�) နှှင့်�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အဆိုင့်�် (တု�င့်���ဒီသ) ေုှ စီီမံိုအ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၊

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�တု��တဲင့်� အသ��ံဖြပွဲ�ေမိုညီ�ဟုူ�သာ ဥပွဲ�ဒီအကရေျ�ု�သကရေ��ောကရေ�မိုု  

မိုေှုပွဲါ။ ထုု�သု�� ရုံး�ံ�သ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ�သတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဖြခုင့်��သညီ� သ�ကရေ�တမို်သာ ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ မိုညီ�သု��

ပွဲင့်�ဆိုု��စီကရောမိုူ အဋ္ဌာမိုဇိုယူာ�နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်�ံေ�ကရေုစီစမိုျာ�

ေှုပွဲါသညီ�။ ၎င့်��၌ အုနှိုယူတဲင့်�အသ�ံ�အမိုျာ�ဆို��ံ�သာ သကရေကတနှဲယူ� ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� 

ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ��သာ�ဖြင့်ာ� အနှှ�ံအဖြပွဲာ��ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသညီ်� အူေဒီူနှှင့်�် အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�

ကရေု�မိုူ ခုျန်�လှပွဲ�ထုာ�သညီ�။ အဋ္ဌာမိုအခုန်��၌ အူေဒီူဘုာသာစီကရော�ကရေု� ခုျန်�လှပွဲ�ထုာ�ဖြခုင့်��သညီ� 

အုနှိုယူ-ပွဲါကရေစီစတန်� ခုဲ�ထုဲကရေ��ေ�၏ သမိုု�င့်��အ�မိုဲဖြဖွဲ့စီ�သညီ�်အဖြပွဲင့်� လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ�သူမိုဲတ�စီလင့်�

မိုျာ�အ�ပွဲ် စီန်စီ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�်ခဲု�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုဖံြခုင့်��လညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အဋ္ဌာမိုအခုန်��၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာ 

စီကရော�ကရေု�ခုျန်�လှပွဲ�ထုာ�ဖြခုင့်��သညီ� အုနှိုယူဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ�တဲင့်� ကရေု�လု�န်ီဆိုန််� 

ကရေျင့်��ေ� သ�ဘုာတော�မိုျာ�မိုှ ပွဲါေှု�န်ခု�ဖ်ြခုင့်��ကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ��န်ပွဲါသညီ�။ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�

ကရေု� ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ� အဋ္ဌာမိုအခုန်��၌ �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြခုင့်��မိုေှု�သာ�ဖြင့်ာ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၊ 

တော�စီီေင့်��ေ�နှှင့်�် စီီမိုံအ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�တု��တဲင့်� အသ��ံဖြပွဲ��သာဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ပွဲါသညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၁၂၀၊ ၂၁၀၊ ၃၄၃၊ ၃၄၄ နှှင့််� ၃၄၈)။ 
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ဆိုန််�ကရေျင့်�ဘုကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�မိုူ အီေတ�နှု�င့်�င့်၏ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၂၀၀၅) တဲင့်� အာေ�ီ

နှှင့်�် ကရောဒ်ီစီ�ေှ� ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကုရေ� ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ��ေး�ခုျယူ�သတ�မှိုတ�ထုာ�ပြီးပီွဲ� အစုီ��ေဖြပွဲန်�တမို��၊ 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၊ အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��၊  တော�ရုံး�ံ�မိုျာ�နှှင့်�် စီာခုျ�ပွဲ�စီာတမို��မိုျာ�တု��တဲင့်� အစီု��ေ၏ဆို��ံဖြဖွဲ့တ� 

ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� ထု�တ�ဖြပွဲန်�ော၌အသ��ံဖြပွဲ�ေမိုညီ�ဟုူ၍ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ�။ အ�သ�စီုတ�ကရေု�မိုူ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��

ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�သတ�မိုှတ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��၌ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၄) အ�ပွဲ်

အ�ဖြခုခု၍ံ အသ�ံ�ဖြပွဲ�မိုုအတု�င့်��အတာမိုျာ�ကရေု� ခုျ��ထုဲင့်�နှု�င့်�သညီ�။ အီေတ�နှု�င့်�င့်၏ံ ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��

သညီ� ခုု�င့်�မိုာစီဲာအသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် သ�ကရေ�တဆိုု�င့်�ော အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တု��ကရေု� �ော�နှှာထုာ� 

သညီ�။

ခုု�င့်�မိုာစီဲာအသ��ံဖြပွဲ��ေ�အတဲကရေ� ဘုဏ္ဍာာ�ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 

အတာ�အဆိုီ�မိုျာ�ေှု�န်သညီ်� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်နံှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဇိုယူာ�ကရေဲကရေ� (၄.၁) တဲင့်� 

ေှင့်��လင့်��ထုာ�သညီ်�အတု�င့်��ပွဲင့်� အခုျ�ု��သာနှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ��ကရောင့်��အောမိုျာ�၌ သ�ကရေ�တပွဲု�င့်��

ဆိုု�င့်�ော အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကရေု� အစီာ�ထုု��အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။

ဇိုယ်��ကိွကိး (၄.၁) �တွ�င်းးအရေး��းိကိနိုိ�င်းးင်း၏ံ ရုံး��ံသာ��ံဘ�သာ�စ္စကိ�� မှာူဝါါဒါ

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� မိုူ�ါဒီသညီ� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်၏ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အကရေူ�        

အ �ဖြပွဲာင့်��၌ အ�ခုျအတင့်�ဖြင့်င့်��ခု�ေံသညီ�် အ�ေ�ကရေုစီစမိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်ပွဲါသညီ�။ လူမိုျ�ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ��သာ ယူခုင့်�

အစီု��ေစီန်စီ��အာကရေ�တဲင့်� အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် အာဖွဲ့ေုကရေန်� ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ�သတ�မိုှတ�ခု�်

ပြီးပွဲီ� လှတ��တာ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�နှှင့်�် စီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�တု��၌ အသ��ံဖြပွဲ�ခု�သ်ညီ�။ အဖြခုာ��သာ အာဖွဲ့ေုကရေ

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� ရုံး��ံသ��ံအဆိုင့်�် သတ�မိုှတ�မို�ပွဲ�ခု�ပ်ွဲါ။

လူမိုျ�ု��ေ�ခုဲ�ဖြခုာ��သာ ထုု�အတုတ�ကရေု� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၆) 

၌ တော�သဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီထုာ�သညီ်�ဖြပွဲင့်� ၎င့်��တဲင့်� လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�တာအေနှှင့်�် �န်ောအေ ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�မိုု၊ 

သ�ကရေ�တပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�မိုု၊ ဘုဏ္ဍာာ�ေ�နှှင့််� �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ� အတာ�အဆိုီ�မိုျာ�

�ပွဲ် ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�ဖြခုင့်��တု��ကရေု� �ော�နှှာထုာ�ပွဲါသညီ�။ အပွဲု�ဒီ� (၆-၁) ၌ “ဆိုီပွဲီဒီီ၊ ဆိုီဆိုု�သု�၊ ဆိုကရေ�

ဆိုဲာန်ာ၊ ဆိုီဆိုဲာတီ၊ ေှီ�န်�ဒီါ၊ ဆိုဲန်�ဂ္ဂါ၊ အာဖွဲ့ေုကရေန်�၊ အဂ္ဂ�လုပွဲ�၊ အန်�ဒီယူ�ဘု�လီ၊ ဇိုု�ဆိုာ နှှင့်�် ဇိုူ�လူ�’ တု��ကရေု�

�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်၏ံ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� ��ကရေညီာထုာ�သညီ�။ သု��ောတဲင့်� ရုံး�ံ�သ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ��သာ�ဖြင့်ာ� ခုု�င့်�မိုာ�သာအကရေျ�ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုျာ� အလု� 

အ�လျာကရေ�ေမိုလာပွဲါ။ သ�ကရေ�တပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�မိုုနှှင့်�် ရုံး��ံလ�ပွဲ�င့်န်��ကရေုစီစမိုျာ�တဲင့်� အစီု��ေ

အ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် အသ�ံ�ဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် ဘုာသာစီကရော�မိုျာ� စီာေင့်��ဖြပွဲ�စီ��ပွဲ�ဖြခုင့်��တု��ဟုူသညီ်� အသ��ံ�င့်�မိုုနှှစီ�ခု�

သာ ေှုပွဲါသညီ�။

သ�ကရေ�တပွဲု�င့်��အေ ‘ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� အာ�လ��ံကရေု� တန်��တူေညီ�တူ �လ�စီာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 

သာတူညီီမို်ဆိုကရေ�ဆိုေံမိုညီ�’ ဟု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ� (အပွဲု�ဒီ� (၆-၄))။ ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�သညီ� ရုံး�ံ�သ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�၏ တန်��တူညီီမို်မုိုအ�ေ�ပွဲါပွဲ�ကုံရေ�အတညီ�ဖြပွဲ��ပွဲ��သာ�လညီ�� ဖြပွဲ�မူိုဆိုကရေ�ဆို�ံေ�၌မူို
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တန်��တူညီီမို်မိုဟု�တ�ဘု� ‘သာတူညီီမို်’ ဟု�သာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော အကရေျ�ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�စီ

မိုညီ�် ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောတာ�န်�မိုျာ�ေှုခု�လ််င့်�ပွဲင့်� န်ညီ��ပွဲါ�လှမိုညီ်��လျာေ်��သာစီခံုျနု်�မိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ��န်ပွဲါသညီ�။

အပွဲု�ဒီ� (၆-၃) သညီ� ခုု�င့်�မိုာ�သာ အကရေျ�ု�သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုျာ�နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ�ပွဲါသညီ�။ �ဟုု�အစီု��ေ

နှှင့်�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေအ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ‘စီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၌’ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�မိုျာ� သီ�ဖြခုာ�အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�

��ကရောင့်�� ၎င့်��အပုွဲ�ဒီ�ကရေအခဲုင့်�်အာဏာာ�ပွဲ�ထုာ�သညီ�။ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစုီ��ေအာ�လ��ံနှှင့်�် �ဟုု�အစုီ��ေတု��ကရေ 

ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�မိုျာ� သီ�ဖြခုာ�ခုျမိုှတ�နှု�င့်�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော �န်ောအလု�ကရေ� ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�မိုုကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ပွဲ�ထုာ���ကရောင့်�� အဓိုပွဲါါယူ�သကရေ��ောကရေ�သညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� အစီု��ေတု�င့်��အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ‘

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� နှှစီ�ခု�ထုကရေ�မိုန်ညီ�� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေမိုညီ�’ ဟု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ော လကရေ��တဲ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� အာဖွဲ့ေုကရေဘုာသာစီကရော� တစီ�မိုျ�ု�မိုျ�ု�ကရေု� ေညီ�ေးယူ�ပွဲါသညီ�။ သု���သာ� 

လညီ�� စီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၌ ထုု�ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�နှှစီ�မိုျ�ု�ကရေု� တန်��တူညီီမို် အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေမိုညီ�ဟုူ၍ 

အတုအကရေျ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ဖြခုင့်�� မိုေှုသညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�တာအလု�ကရေ� ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�မိုုကရေု� ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�

��ကရောင့်�� အဓိုပွဲါါယူ��ောကရေ�သညီ�။ အနှတုမိုအာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီီမိုံအ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�အတဲကရေ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

မိုျာ�နှှင့်�် အသ��ံဖြပွဲ�သင့်�်သညီ�် အဆိုင့်�အဖြပွဲင့်�တု��ကုရေ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ော၌ ဘုဏ္ဍာာ�ေ�နှှင့်�် �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပုွဲ���ဆိုာင့်��ေ� 

ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�စီော အခုျကရေ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ��ကရေသညီ်� အသ�ံ�ဖြပွဲ�မိုု၊ လကရေ��တဲ�ကရေျမိုု၊ စီေုတ�စီကရေ၊ �ဒီသ 

တဲင့်�� အ�ဖြခုအ�န်မိုျာ�တု��အဖြပွဲင့်� တစီ�နှု�င့်�င့်လံ��ံ (သု��) သကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲညီ�န်ယူ�တစီ�ခု�လ��ံ၏ လု�အပွဲ� 

ခုျကရေ�မိုျာ�နှှင့်�် လု�လာ�ခုျကရေ�မိုျာ� ဟုန်�ခုျကရေ�မို်�ေ�ကရေု�လညီ�� အစီု��ေမိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�

သင့်�်ပွဲါသညီ�။

စ္စဉ်းး�စ္စ��စ္စး� အရေးခံ�ကိး (၄) 

သင့်�်နှု�င့်�င့်ေံှု ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�သညီ� ၎င့်��တု��၏ဘုာသာစီကရော�ကရေု� ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ� 

သတ�မိုှတ��ပွဲ�ေန်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော မိုညီ�သညီ�်�န်ာကရေ�ခုံအ��ကရောင့်��အော၌ �တာင့်��ဆိုု�သန်ညီ��။ 

၎င့်��တု��၏ �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� သ�ကရေ�တဆိုု�င့်�ော အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ခုေံ�ေ�အတဲကရေ��သာ� 

လညီ���ကရောင့်��၊ နှု�င့်�င့်ံ်ကရေုစီစေပွဲ�မိုျာ� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ခုေံ�ေ�အတဲကရေ��သာ�လညီ���ကရောင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသလာ�။ 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�နှှင့်�်ဆိုု�င့်�သညီ�် ကရေုစီစေပွဲ�ဟုူသမို်၌ ၎င့်��တု��ဘုာသာစီကရော�ကရေု� ရုံး��ံဖြပွဲင့်�ပွဲဆိုကရေ�ဆိုံ�ဖြပွဲာ 

ဆိုု��ေ�ကရေုစီစေပွဲ�မိုျာ�၌ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ရုံး�ံ�တဲင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ခုျင့်�်ခုျနု်��ေ� ကရေုစီစေပွဲ�မိုျာ�၌ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှှစီ�မိုျ�ု�စီလ�ံ�၌  

ဖြဖွဲ့စီ��စီ အသ��ံဖြပွဲ��စီလု�ပွဲါသလာ�။ ဘုဏ္ဍာာ�ေ�ဆုို�င့်�ောနှှင့်�် �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပုွဲ���ဆိုာင့်��ေ�ဆုို�င့်�ော မိုညီ�သညီ�် 

အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ� ပွဲါ�င့်�ပွဲတ�သကရေ��န်သန်ညီ��။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဆိုင့််�သညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�

အ�ကရော�၊ စီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�အလှာမိုျာ�အ�ကရော� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��န်နှု�င့်�ပွဲါသလာ�။
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နှု�င့်�င့်၌ံ �ဟုု�ဦး�စီီ��သာစီန်စီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ� သု��မိုဟု�တ� �ဟုု�ခုျ�ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု�လ်ာခ်ုျ

ထုာ��သာစီန်စီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ကရေျင့်�်သ�ံ�သညီ�ဆိုု��သာ အခုျကရေ�သညီ� ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�

သတ�မိုှတ��ေ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ဆဲို��ေ�ဆိုု�င့်�ော �ေး�ခုျယူ�စီောမိုျာ�အ�ပွဲ် လှမို��မိုု��ပွဲါသညီ�။ 

အလှာစီ�ံစီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�စီန်စီ�မိုျာ�၌ အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�အလှာမိုျာ�သညီ� ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ 

စီီေင့်�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်န်ယူ�န်ုမိုုတ�အတဲင့်�� ဘုာသာစီကရော�အဆိုင့််� သတ�မိုှတ��ပွဲ�ေန်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီအေ အာဏာာအပွဲ�နှှင့်��ခုေံနှု�င့်�သညီ�။ တစီ�န်ညီ��အာ�ဖြဖွဲ့င့််�လညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

သညီ� �ဒီသမိုျာ�၌ ဘုာသာစီကရော�အဆိုင့််� အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကရေု�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ��ပွဲ�ေန်�အလု��င့်ှာ �န်ောအပွဲု�င့်�� 

အဖြခုာ�မိုျာ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်သညီ�် ယူနှတော�မိုျာ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ သတ�မိုှတ�တညီ��ထုာင့်��ပွဲ�

နှု�င့်�သညီ�။

ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ော န်ညီ��လမို��မိုျာ�အန်ကရေ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ�ကရေျင့်�်သ��ံဖြခုင့်��သညီ� 

ကရေု�ယူ�်�ကရေမိုာာကရေု�ယူ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ေ��တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ော၌ အ�ထုာကရေ� 

အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်��သာ န်ညီ��လမို��တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့စီ��သာ��ကရောင့််� အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာစီကရော�

နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်���သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ� 

ကရေျင့်�်သ��ံ�ေ� (သု��) �ဟုု�ခုျ�ပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု�လ်ာခ်ုျ�ေ� �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်နှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ� (Bulmer 2015)။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ဘုာသာစီကရော�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုအ�ပွဲ်အ�ဖြခုခံု၍ �ဘု�ဖွဲ့ယူ�ခု�၊် ခုဲ�ဖြခုာ�

ဆိုကရေ�ဆိုံခု�၊် ဖွဲ့��ကရေဉ်�ခုျန်�လှပွဲ�ခု�်�သာ နှု�င့်�င့်မံိုျာ�တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�အလု�ကရေ� န်ယူ�န်ုမိုုတ�မိုျာ�

သတ�မိုှတ�၍ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ� (ဖြပွဲန်�လညီ�) ဖွဲ့ဲ��စီညီ���ပွဲ�ေန်��တာင့်��ဆိုု��ကရေမိုုမိုျာ� ထုင့်�ေှာ�

နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ခုဲ�ထုဲကရေ��ေ�ပြီးခုုမို���ဖြခုာကရေ�မိုုပွဲါ ပွဲါေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု�သု��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ခု�သ်ညီ�် နှု�င့်�င့်မံိုျာ�မိုှာ ဥပွဲမိုာ

အာ�ဖြဖွဲ့င့််� လဲတ�လပွဲ��ေ�ေပြီးပွဲီ�စီ အုနှိုယူနှု�င့်�င့် ံ (၁၉၅၀ ခု�နှှစီ�မိုျာ�နှှင့်�် ၁၉၆၀ ခု�နှှစီ�မိုျာ�၌လညီ�� 

ဖြပွဲညီ�န်ယူ�န်ယူ�နု်မုိုတ�မိုျာ� ဖြပွဲန်�လညီ�သတ�မှိုတ��ေ�အတဲကရေ�ထုပွဲ�ကြုံကရေ��ံတဲ�ေ)၊ သီေုလကရေ�ာ(အထူု� 

သဖြဖွဲ့င့််� တမိုီ�လ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ အသု�ကရေ�အ�န်��အတဲင့်��)၊ ပွဲါကရေစီစတန်� (အ�ေှ�ပွဲါကရေစီစတန်� 

ခုဲ�ထုဲကရေ��ေ� ဆိုကရေ�လကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ပြီးပွဲီ� ဘုဂ္ဂ�လာ��ဒီေ်ှ�နှု�င့်�င့် ံတညီ��ထုာင့်�) နှှင့်�် န်ီ�ပွဲါ (အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််�

အုနှိုယူန်ယူ�စီပွဲ� မိုဒီိဟုကရေ�ေှ��ဒီသေှု ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�အ�ကရော�) တု�� ဖြဖွဲ့စီ��ကရေ

သညီ� (Choudhry 2009)။

သု��ောတဲင့်� �ဟုု�ဦး�စီီ�နှု�င့်�င့်ံမိုျာ�၌လညီ�� ဘုာသာစီကရော�အတဲကရေ� �ဒီသအလု�ကရေ� မိုူ�ါဒီ

အမိုျ�ု�မိုျ�ု� ကရေျင့်�်သ�ံ�နှု�င့်���ကရောင့်�� သုေှုေပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တု��တဲင့်� �ဟုု�အစီု��ေမိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်၏ံ 

�ဒီသအသီ�သီ�၌ ဘုာသာစီကရော�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့်�် လညီ�ပွဲတ�လ�ပွဲ�ကုရေ�င့်�နုှ�င့်��ကရေသညီ�။ ကဲရောဖြခုာ�ခုျကရေ� 
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မိုှာ �ဟုု�ဦး�စီီ�နှု�င့်�င့်ံေှု ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အဆိုင့်�်အစီု��ေမိုျာ�တဲင့်� ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီကရေု� �ေ�ဆိုဲ�နှု�င့်�

သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီလာ အခုဲင့်�်အာဏာာမိုျ�ု�မိုေှုနှု�င့်��ပွဲ။ အကရေ�စီတု��န်ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်ကံရေမိုူ 

ခုွင့်��ခုျကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အကရေ�စီတု��နီ်�ယူန်��ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာဆုို�သူမိုျာ�ကရေ လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်သညီ�် 

�ဒီသမိုျာ�တဲင့်� ‘�ဒီသနှတေအစီု��ေမိုျာ�သညီ� �ဒီသ၌အပြီးမို��န်ထုု�င့်��ကရေသူအမိုျာ�စီ�၏ ဘုာသာ 

စီကရော�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီ၌ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ��သာ လ�ပွဲ�ထု��ံနှှင့်�်အညီီ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� အသ��ံဖြပွဲ�

နှု�င့်�သညီ�’ (အကရေ�စီတု��န်ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၂)၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅၂))။

အလှာစီ�ံစီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�စီန်စီ� ပွဲါေှု�သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�၌ နှု�င့်�င့်အံတဲင့်�� 

လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လညီ�� ဖြပွဲညီ�န်ယူ� (သု��) �ဒီသ၌မိုူ လူမိုျာ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်သညီ�်၊ �ဒီသအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

စီ�����န်ထုု�င့်��ကရေသညီ်� ဘုာသာစီကရော�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�ကရေု��န်ော�ပွဲ�မိုညီ်� ယူနှတော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�

အဆိုင့်�်နှှင့်�် �ဒီသနှတေအဆိုင့်�် အစီု��ေမိုျာ�အတဲကရေ� သီ�ဖြခုာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ� ပွဲါေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ 

ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူနံှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၈၃၁) တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�

အ�ပွဲ်အ�ဖြခုခု၍ံ ဒီတ�ခုျ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ�ဒီသ၊ ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ�ဒီသ၊ ဂ္ဂျာမိုန်�

ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ�ဒီသနှှင့််� ဘုာသာစီကရော�နှှစီ�မိုျ�ု��ဖြပွဲာ (ဒီတ�ခုျ�နှှင့်�် ဖြပွဲင့်�သစီ�) ပြီးမိုု���တာ�ဘု

ေပွဲ�ဆို�လ��ဒီသဟုူ၍ �ဒီသ�လ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� နှု�င့်�င့်ံကရေု�ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�ထုာ�သညီ� (အပွဲု�ဒီ� (၄))။

ဇိုယ်��ကိွကိး (၄.၂) ဘယ်းလးဂျီ�ယီ်နံိုိ�င်းးင်းတံွွင်းး �ွ��စ္စည်းး�ပုံ�အံရေး�ခြခံခံံဥပုံ�ဒါခြ�င်း်း ဘ�သာ�စ္စကိ�� 

�းး�ခံ�ယ်း၊ ခြပုံဋ္ဌာ�နိး�ခြခံင်းး�

ဖြပွဲင့်�သစီ�နှှင့်�် ဖွဲ့လင့်��မိုစီ�ေှ� ဘုာသာစီကရော�တု��၏ ရုံး�ံ�သ��ံအဆိုင့်�်နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ နှှစီ�တစီ�ော�ကရော 

အ�ခုျအတင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်ောမိုှ ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူနံှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ကံရေု� 

�ဖြပွဲာင့်��လ�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�ပ်ွဲါသညီ�။ နှု�င့်�င့်၌ံ �ဒီသအာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီ�စီညီ���န်ထုု�င့်��ကရေ�သာ ဘုာသာစီကရော�အသု�ကရေ� 

အ�န်��မိုျာ� သီ�ဖြခုာ�ေှု�ကရေ�လော ၎င့်��တု��အ�ကရော� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမိုျာ�ကရေု� စီီမိုကံရေု�င့်�တဲယူ�၍ နှု�င့်�င့်မံိုပြီးပွဲု�ကရေဲ�

�အာင့်�ထုုန်��သုမို��ထုာ�ေန်� ဘုာသာစီကရော�အလု�ကရေ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ� ဖြပွဲန်�လညီ�သတ�မိုှတ�ခု�်ပွဲါသညီ�။

ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူသံညီ� ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�တညီ��သာအသ��ံဖြပွဲ��သာ �ဟုု�ဦး�စီီ�နုှ�င့်�င့်အံဖြဖွဲ့စီ�မှိုသညီ� 

န်ယူ��ဖြမိုအခုျ�ု� ဘု�တံူ�န်�သာ �ဒီသအစီု��ေမိုျာ� (နှှစီ�ခု�) နှှင့်�် ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ေ ဘုာသာစီကရော�

အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ� (သ��ံခု�) တု�� �ပွဲါင့်��စီညီ��ထုာ��သာ ရုံးုပွဲ��ထုဲ�လှသညီ်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှု�င့်�င့်အံဖြဖွဲ့စီ�သု�� 

ဆိုင့်�်ကရေ��ဖြပွဲာင့်��လ�လာခု�သ်ညီ�။ ၎င့်��တဲင့်� အစီု��ေ၏ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�၊ ဘုာသာစီကရော�အလု�ကရေ� 

သီ�ဖြခုာ�န်ယူ��ဖြမိုမိုျာ�ေှု နှု�င့်�င့်�ံေ��လာကရေနှှင့်�် စီီ�ပွဲဲာ��ေ��လာကရေ၊ အာဏာာခုဲ���မိုုတု��အတဲကရေ� �ဒီသ

အလဲန်�အ�ဖြခုဖြပွဲ��သာ ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��ကရေု� အဓိုကရေအသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။
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ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူ၌ံ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�သညီ�်န်ညီ��ကရေု� မိုညီ�သညီ�်အခုါကရေမို် အသ�ံ�မိုဖြပွဲ�ခု��်သာ�လညီ�� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ဘုာသာစီကရော�အ�ေ�ကရေုစီစကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��သည်ီ� အစီီအမိုမံိုျာ�သာ 

မိုေှုခု�ပ်ွဲါကရေ ဖွဲ့လင့်��မိုစီ�ေှ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ လူမိုျာ�စီ�တု�� ခုဲ�ထုဲကရေ��ေ� �တာင့်��ဆိုု�လာ�ကရေမိုညီ�မိုှာ 

အ�သအခုျာပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� �န်ော�ပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အာဏာာခုဲ����ေ� ယူနှတော�

တု�� ထုု�သု��ရုံးုပွဲ��ထုဲ�စီဲာ ေှု�သာ�လညီ�� နှု�င့်�င့်�ံေ��လာကရေတဲင့်� ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်�ံေ�ကရေုစီစ

မိုျာ� ေှု�န်ဆို�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူနံှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော 

ပွဲဋိုပွဲကရေခမိုျာ�ကရေု� စီီမိုကံရေု�င့်�တဲယူ�ေန်� မိုူ�ဘုာင့်�ခုျမိုှတ��ပွဲ�ထုာ��သာ�လညီ�� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုပြီးပွဲီ��သ�ပွဲါ။

ဒီ�တုယူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မိုှာ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေထု ံရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�

သညီ�် အခဲုင့်�်အာဏာာအပွဲ�နှှင့်��ဖြခုင့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ နီ်�ပွဲါနုှ�င့်�င့် ံဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၂၀၁၅) 

၌ဆိုု�လ်င့်� ‘နှု�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာစီကရော�’ တစီ�ခု�ကရေု� သု��မိုဟု�တ� တစီ�ခု�မိုကရေကရေု� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော�အဖြဖွဲ့စီ��ေး�ခုျယူ�နှု�င့်��စီေန်� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�ထု ံ အခုဲင့်�်�ပွဲ�ထုာ�သညီ�။ ‘နှု�င့်�င့်�ံတာ�’ 

ဘုာသာစီကရော�ဟုူသညီ� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�ကရေုစီစဖြဖွဲ့စီ��လော ‘န်ီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်အံတဲင့်�� �ဖြပွဲာဆိုု��ကရေသညီ်� 

မုိုခုင့်�ဘုာသာစီကရော�အာ�လ��ံ’ ဟူု၍ အန်ကရေ�ဖဲွဲ့င့်�်ဆုို�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�်�ေှာင့်�လှ�ထုာ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၆ နှှင့်�် ၇) ။

ဆိုဲစီ�ဇိုာလန်�နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၉) ကရေမိုူ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုျာ� �ေး�ခုျယူ�

နှု�င့်�သညီ�် အခုဲင့်�်အာဏာာကရေု� �ဒီသအစီု��ေမိုျာ�ထု ံ �ပွဲ�ထုာ��သာ�ဖြင့်ာ� ‘ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�၏ 

န်ယူ��ဖြမိုဖြဖွဲ့န််�ကရေျကရေ�ပွဲ�ကံရေု� အ�လ�ထုာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ� ဘုာသာစီကရော�လူ 

န်ညီ��စီ�မိုျာ�ကရေု� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ�’ ဟု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��သညီ�်န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အဆိုင့်�် 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ကရေု� ကရေန််�သတ�ထုာ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၇၀ (၂))။

ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�အဖွဲ့ု�� တတုယူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မိုှာ နှု�င့်�င့်အံနှှ�ံအသ��ံဖြပွဲ��သာ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�်သာမိုကရေ �ဒီသတဲင့်��အသ��ံဖြပွဲ��သာ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ဖြဖွဲ့င့်�်လညီ�� လညီ�ပွဲတ�

လ�ပွဲ�ကရေု�င့်�ေန်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီပွဲုန်�နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၇၈) ၌ စီပွဲုန်�

ဘုာသာစီကရော�ကရေု� ‘နှု�င့်�င့်�ံတာ� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�’ (ပွဲ�ဒီ�မို ၃ (၁)) အဖြဖွဲ့စီ� လညီ���ကရောင့်��၊ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�အေ �ေး�ခုျယူ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�သညီ�်အတု�င့်�� ‘အဖြခုာ�

�သာ စီပွဲုန်�နှဲယူ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�’ ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ေ�ဒီသမိုျာ�၌ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၃ (၂)) လညီ���ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ�။ 
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စီတ�တထမိုှာမိုူ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှု�င့်�င့်မံိုဟု�တ�သညီ�် ခုရုံးု��အ�ေှာ�၏ ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 

၎င့်��တဲင့်� �ဒီသနှတေအစီု��ေမိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ခုရုံးု��အ�ေှန်��ဘုာသာစီကရော�အဖြပွဲင့်� အဖြခုာ�ဘုာသာ 

စီကရော�တစီ�ခု�ကုရေ� ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�နုှ�င့်��သာ�လညီ�� ဥပွဲ�ဒီတဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သည်ီ� စီညီ��ကရေမို��

ခုျကရေ�မိုျာ�နှှင့်�်အညီီ ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�ဟုူ၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၂))၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ� 

သညီ�။

အဆိုု�ပွဲါဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မိုျာ�အာ�လ��ံတဲင့်� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�သညီ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အဆိုင့်�် အစီု��ေ

အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၌ ဌာာန်တဲင့်��အသ�ံ�ဖြပွဲ��သာ ဘုာသာစီကရော�မိုျာ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�မိုကရေ အသ��ံဖြပွဲ�သည်ီ� အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�စီန်စီ�မိုျာ�၌ �ပွဲ်�ပွဲါကရေ�

နှု�င့်��သာအ�ေ�ကရေုစီစမိုှာ အစီု��ေမိုျာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�သဲယူ�နှု�င့်��စီမိုညီ�် ‘�ပွဲါင့်��ကရေူ�’ဘုာသာစီကရော�

တစီ�ခု�ကရေု�လု�အပွဲ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော� အလဲန်�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�လံင့်��သာ လူ်အဖွဲ့ဲ�� 

အစီညီ��မိုျာ�၌ �ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော�သညီ� ကရေု�လု�န်ီ�ခုတ�၏ သမိုု�င့်��အ�မိုဲမိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ��န်တတ�

ပွဲါသညီ�။ ဘုု�လီ�ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်၏ံ ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မိုှာမိုူ အစီု��ေနှှင့်�် ဦး�စီီ�ဌာာန်မိုျာ�၌ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော� နှှစီ�ခု�ထုကရေ�မိုန်ညီ�� အသ��ံဖြပွဲ�ေသညီ�တဲင့်� စီပုွဲန်�ဘုာသာစီကရော�ကုရေ� မိုဖြဖွဲ့စီ�မို�န်သ��ံေသဖြဖွဲ့င့်�် 

ယူင့်��သညီ� �ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ဘုု�လီ�ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

ပွဲ�ဒီ�မို ၅ (၂))။ အုနှိုယူနှု�င့်�င့်တံဲင့်�လညီ�� �ဟုု�အစီု��ေနှှင့််� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�တု��အ�ကရော� ဆိုကရေ�

သဲယူ��ေ�၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် ဟုင့်�ဒီီဟုူ၍ �ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော�နှှစီ�ခု�ေှုသညီ�။

�ဟုု�ဦး�စီီ�နှု�င့်�င့်ံမိုျာ�သညီ�လညီ�� �ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ� အသ�ံ�ဖြပွဲ�နှု�င့်��ကရေပွဲါသညီ�။ 

ယူူဂ္ဂန်�ဒီါ၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�သညီ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပီွဲ� ဆဲိုာဟီုလီဘုာသာစီကရော�ကရေမူို ‘လှတ��တာ�

ကရေ ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��သတ�မိုှတ��ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် အ�ဖြခုအ�န်မိုျာ�၌ အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေသညီ်�’ ဒီ�တုယူ

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ယူူဂ္ဂန်�ဒီါနုှ�င့်�င့် ံဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၅၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၆)။ ဖြပွဲင့်�သစီ�

စီကရော��ဖြပွဲာ အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်မံိုျာ�၌မူို တတုယူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ��ကရေော ဖြပွဲင့်�သစီ�ကရေု� 

တစီ�ခု�တညီ���သာ ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ� အာဖွဲ့ေုကရေဘုာသာ 

စီကရော�မိုျာ�ကရေု�မိုူ ရုံး�ံ�သ�ံ�မိုဟု�တ�သညီ�် ‘နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�’ ဟုူ၍လညီ���ကရောင့်��    

(ကရေဲန်�ဂ္ဂု�ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ�သမိုာတနှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၂၀၀၅ ၊ ပွဲ�ဒီ�မို (၁))၊ ‘�ပွဲါင့်��ကရေူ�

ဘုာသာစီကရော� (langues véhiculaires)’ ဟုူ၍လညီ���ကရောင့်�� (ကရေဲန်�ဂ္ဂု�သမိုာတနှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၂၀၁၅၊ ပွဲ�ဒီ�မို (၄)) ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခု�သ်ညီ�။ ဆိုီန်ီ�ဂ္ဂါနှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဖြပွဲင့်�သစီ�သညီ� ရုံး��ံသ��ံ 
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ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လညီ�� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီကရေ နုှ�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာစီကရော��ဖြခုာကရေ�ခု� 

ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ‘အဖြခုာ�နှု�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာစီကရော� မိုညီ�သညီ�မိုဆိုု�ကရေု�လညီ�� ဥပွဲ�ဒီ 

ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ေမိုညီ�’ ဟုူ၍ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို (၁))။ အဖြခုာ�ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မိုှာမိုူ ဘုာသာ 

စီကရော�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�လံင့်�သညီ�် နှု�င့်�င့်မံိုျ�ု�တဲင့်� လကရေ��တဲ�အသ��ံဖြပွဲ��န်သညီ�် တစီ�ခု�တညီ���သာ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ကရေု� �ပွဲါင့်��ကရေူ�အဖြဖွဲ့စီ� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််�      

တန်�ဇိုန်�န်ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်၌ံ ဆိုဲာဟုီလီသညီ� �ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ထုု�သု��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ဖြခုင့်�� မိုေှုပွဲါ။

ဇိုယ်��ကွိကိး (၄.၃) အိရေးနိိိုယ်နိို�င်းးင်းတွံွင်းး ရုံး��ံသာ��ံဘ�သာ�စ္စကိ��မူှာဝါါဒါအရေး�း��ဆွို��နွို�ညိိ်းနုိုင်းး�ခြခံင်းး�

အုနှိုယူနှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အစီု��ေအတဲကရေ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�ဖြခုင့်��သညီ� တု�င့်��

ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီ�ဖြပွဲ�လှတ��တာ� (၁၉၄၆-၁၉၄၈) အတဲင့်�� သ�ဘုာထုာ�ကရေဲ�လဲ��စီခု�ဆ်ို��ံ�သာ အ�ေ�ကရေုစီစ ဖြဖွဲ့စီ�

ပွဲါသညီ� (Choudhry 2016)။ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�သညီ� ပြီး�ုတုသ်ကရေု�လု�န်ီလကရေ�ထုကရေ�တဲင့်� ရုံး�ံ�သ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်ော လဲတ�လပွဲ��ေ�ေခုျနု်�၌ လူဦး��ေ၏ ၁ ောခုု�င့်�နှုန်���အာကရေ�သာ �ဖြပွဲာဆိုု��ကရေ

ပွဲါသညီ�။ လူဦး��ေ ၄၀ ောခုု�င့်�နှုန်��ခုန််�ကရေ ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာဆိုု��သာ�လညီ�� အဖြခုာ�ဘုာသာ 

စီကရော��ဖြပွဲာသူမိုျာ�၌ ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု�သူအလဲန်�န်ညီ��ပွဲါ�ပွဲါသညီ�။

ယူင့်��တဲင့်� အဂ္ဂ�လုပွဲ�အစီာ� ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�ဘုာသာစီကရော� တစီ�ခု�ကရေု� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အစီု��ေ

၏ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� အသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�၊ မိုဖြပွဲ�မိုညီ�ဟုူ�သာ ကရေုစီစသညီ� အဓိုကရေဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဟုင့်�

ဒီီဘုာသာစီကရော�ကရေု� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အစီု��ေနှှင့်�် ဥပွဲ�ဒီစီန်စီ�တု��၌ တစီ�ခု�တညီ���သာ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော�အဖြဖွဲ့စီ�အသ��ံဖြပွဲ�ေန်� �ထုာကရေ�ခုခံု�်သူမိုျာ�ေှုခု�ေ်ာ အဖြခုာ�တစီ�ဘုကရေ�ကရေလညီ�� အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် ဟုင့်�ဒီီ

နှှစီ�ခု�စီလ��ံကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�သင့်�်သညီ�ဟု� ဆိုု�ခု��်ကရေသညီ�။ ေလဒီ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော�ကရေု� ရုံး��ံသ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ��ကရေညီာခု��်သာ�လညီ�� သာမိုန်�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အကရေန််�အသတ�မိုေှု သကရေ�တမို��တု��

နှု�င့်�မိုညီ�် ၁၅ နှှစီ� ဆိုု�င့်��င့်ံ်ကရောလ သတ�မိုှတ�ထုာ�ေန်� ညီှုနှုင့်��နှု�င့်�ခု�်သညီ�။ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�မိုှ 

ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော�သု�� ကရေူ��ဖြပွဲာင့်���ေ�အတဲကရေ� အစီီအစီဉ်��ေ�ဆိုဲ�ေန်� လ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ေထုာ�သညီ်� 

အစီု��ေ�ကရော�မိုေှင့်�ကရေ ထုု� ၁၅ နှှစီ� ဆိုု�င့်��င့်ံ်ကရောလကရေု� ထုပွဲ�တု��ေန်� မိုလု�အပွဲ�ဟု� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�သ်ညီ�။

သ�ဘုာထုာ�ကရေဲ�လဲ�မိုုသညီ�ဖြပွဲင့်��ထုန်�ခု�်ော ဟုင့်�ဒီီဆိုန််�ကရေျင့်��ေ�ဆိုနှိဖြပွဲပွဲဲ�မိုျာ�၌ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�ကရေ�န်� 

�ကရေသညီ�အထုု ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်သညီ�။ အထုူ�သဖြဖွဲ့င့်�် အုနှိုယူနှု�င့်�င့်ံ်�န်�ထုမို�� �င့်�ခုဲင့်�်စီာ�မို�ပဲွဲ�အ�ပွဲ် ဂ္ဂယူကရေ�ရုံးု�ကရေ�

ခုတ�လာနှု�င့်�ဖြခုင့်��နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဆိုန််�ကရေျင့်�ကရေန််�ကရေဲကရေ�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�စီာ�မို�ပွဲဲ�သညီ� �ဟုု�အစီု��ေ

နှှင့်�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�တု��၏ �ျ�ရုံးု�ကရေ�ေစီီယူနှတော�၌ အကြီးကရေီ�တန်��ောထုူ�အမိုျာ�စီ�အတဲကရေ� �င့်�ခုဲင့်�်

ဖြဖွဲ့စီ��န်�လော နှု�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာနှှင့်�် စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အခုဲင့််�အလမို��မိုျာ� လကရေ�လှမို��မိုီနှု�င့်�မိုုနှှင့်�် အလဲန်�

ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်ပွဲါသညီ�။ ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော�ကရေု� �ေး�ခုျယူ�ဖြခုင့်��သညီ� မိုုမိုုတု��ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�အ�ပွဲ် 

�ခုတ�သစီ�ကရေု�လု�န်ီဖြပွဲ�ော�ောကရေ�သညီ�ဟုူ၍ ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော�မို�ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�ကရေဆိုု�ခု��်ကရေသညီ�။
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ညီှုနှုင့်��ခု�ေ်ာတဲင့်� ဟုင့်�ဒီီဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာမိုဟု�တ�သညီ�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�တု�င့်��၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�

ကရေု� ဆိုကရေ�လကရေ�အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်��စီေန်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဥပွဲ�ဒီအေ �ီတု�အာဏာာ�ပွဲ�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အဂ္ဂ�လုပွဲ�

ဘုာသာစီကရော�၏ ရုံး��ံသ��ံအဆိုင့်�်ကရေု� အကရေန််�အသတ�မိုေှု ထုုန်��သုမို��နှု�င့်��စီခု�်သညီ�။

စ္စဉ်းး�စ္စ��စ္စး� အရေးခံ�ကိး (၅) 

သင့်�်နုှ�င့်�င့်တဲံင့်� အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သညီ�် စီန်စီ�မိုျ�ု�ေုှပွဲါသလာ�။ ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�သညီ� 

�ဒီသအေ စီ�စီညီ���န်ထုု�င့်�ပွဲါသလာ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�တစီ�ခု�ခု�တဲင့်� လူမိုျာ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်ပွဲါသလာ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�အဖွဲ့ု�� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�) �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ��ပွဲ�သင့််�ပွဲါ

သလာ�။ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�အတဲကရေ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�ထု ံ အခုဲင့်�်အာဏာာ အပွဲ�နှှင့်��သင့်�်ပွဲါ

သလာ�။ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�၌ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�နှှစီ�ခု� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�သင့်�်ပွဲါသလာ�။ ရုံး�ံ�သ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�(မိုျာ�) နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍  ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�ထု ံန်ညီ��ပွဲါ��သာ သု��မိုဟု�တ� အ�ဖြခုအ�န်

�ပွဲ်မိုူတညီ��သာ အခုဲင့်�်အာဏာာမိုျ�ု� အပွဲ�နှှင့်��သင့်�်ပွဲါသလာ�။ �ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု� အသ��ံ

 ဖြပွဲ��ေ�ကရေု� ထုညီ်�သဲင့်��စီဉ်��စီာ�သင့််�ပွဲါသလာ�။

ဘုာသာစီကရော�အေ လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏မုိုခုင့်�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် �န်��ဆိုာင့်�မုို 

ေယူူနှု�င့်�သညီ�် အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာ 

စီကရော�ဆိုု�င့်�ော ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ကရေု� မိုညီ�သညီ�်အစီု��ေအဆိုင့်�်၌မိုဆိုု� အာမိုခုံ�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

နှု�င့်�င့်ံ်အစီု��ေမိုျာ�အဖွဲ့ု�� ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��တစီ�ေပွဲ�မိုှာ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု�သူ 

လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အတဲကရေ� အစီု��ေ၏ ပွဲင့်�မိုရုံး��ံမိုျာ�၌ ဆိုကရေ�သဲယူ��ဖြပွဲာဆိုု�၊ �န်��ဆိုာင့်�မိုုေယူူနှု�င့်�သညီ�်

အကြွကရေင့်��မို�အ်ခုဲင့်�်အ�ေ�နှှင့်�် �ဒီသနှတေရုံး�ံ�မိုျာ�၌လညီ�� ထုု�သု��ဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�် ခြွခုင့်��ခုျကရေ�ေှု�သာအခုဲင့််� 

အ�ေ�ဟုူ၍ အခုဲင့်�်အ�ေ�နှှစီ�မိုျ�ု�တဲ��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န်ဒီါနှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၈၂) အေ အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် ဖြပွဲင့်�သစီ�တု��သညီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေ၏ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာ

စီကရော�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ��ကရေပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သူမိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေလကရေ��အာကရေ�ေှု အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မိုျာ�၏ မိုညီ�သညီ�်�ဟုု�ရုံး��ံ၌မိုဆုို� အဂ္ဂ�လုပွဲ� (သု��) ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် ဆိုကရေ�သဲယူ��ဖြပွဲာဆုို�၊

�န်��ဆိုာင့်�မိုုေယူူနှု�င့်�သညီ�် အခုဲင့်�်အ�ေ�ေှုပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ‘အဆိုု�ပွဲါရုံး��ံ၌ ယူင့်��ဘုာသာစီကရော�
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ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�သဲယူ��ဖြပွဲာဆိုု�၊ �န်��ဆိုာင့်�မိုုေယူူေန်� �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ� အလ�အံ�လာကရေ�ေှုပွဲါကရေ’ ယူင့်��

ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� �ဖြပွဲာဆိုု�ဆိုကရေ�ဆိုံနှု�င့်�သညီ�် တူညီီ�သာအခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�လညီ�� ေှုပွဲါသညီ�     

(ပွဲ�ဒီ�မို ၁၆ နှှင့်�် ၂၀)။ ၎င့်��သညီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေကရေ လူမိုျာ�စီ�ဘုာသာစီကရော� (အဂ္ဂ�လုပွဲ� 

သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲင့်�သစီ�) ဖြဖွဲ့င့််� လညီ�ပွဲတ�လ�ပွဲ�ကရေု�င့်��န်�သာ�ဒီသမိုျာ�ေှု ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�

မိုျာ�အတဲကရေ� လကရေ��တဲ�အသ��ံ�င့်�မိုုနှှင့်�် သကရေ�ဆိုု�င့်�သညီ�။ ‘�တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ� အလ�အံ�လာကရေ�’ 

ဟုူသညီ�် အသ�ံ�အနှုန်��ကရေမိုူ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အဓိုပွဲါါယူ��ကရောကရေ�ယူူခုျကရေ�အ�ပွဲ် မိုူတညီ�

ပွဲါသညီ�။

�ဟုု�ဦး�စီီ�နှု�င့်�င့်ဖံြဖွဲ့စီ��သာ �ဖြမိုာကရေ�မိုကရေ�ဆိုီဒီု��န်ီ�ယူာ�တဲင့်�လညီ�� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ကရေု� 

�ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�အတဲကရေ� အလာ�တူအခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ� �ပွဲ�ထုာ��သာ�လညီ�� အခုဲင့်�်အ�ေ�၏ 

န်ယူ�ပွဲယူ�အတု�င့်��အတာကရေု� သတ�မိုှတ�ော၌ ောခုု�င့်�နှုန်��ဖြဖွဲ့င့််�တဲကရေ�ခုျကရေ�သညီ�။ ယူင့်��၌ မိုကရေ�ဆိုီဒီု��

န်ီ�ယူန်��ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� လူဦး��ေ ၂၀ ောခုု�င့်�နှုန်��ထုကရေ�မိုန်ညီ�� �ဖြပွဲာဆိုု�သညီ�် အဖြခုာ��သာ 

မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�မိုဆိုု� (လကရေ��တဲ�၌မိုူ အယူ�လ��ဘု�န်ီ�ယူန်��ဘုာသာစီကရော�)ကရေု� ရုံး��ံသ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ��ဒီသတစီ�ခု�၌ အယူ�လ�

�ဘု�န်ီ�ယူန်�� ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�သညီ� ၂၀ ောခုု�င့်�နှုန်��ထုကရေ�မိုန်ညီ�� ေှုသညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော 

နှု�င့်�င့်ံ်အစီု��ေ၏ �ဒီသရုံး�ံ�မိုျာ�၌ ၎င့်��တု��၏ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�သဲယူ��ဖြပွဲာဆိုု�ေန်� အခုဲင့်�် 

အ�ေ�ေှုပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� အယူ�လ��ဘု�န်ီ�ယူန်�� ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာဆုို�သူတု�င့်��သညီ� နှု�င့်�င့်ံ်

အစုီ��ေလကရေ��အာကရေ�ေုှ�ဟုု�ရုံး��ံမိုျာ�၌ ၎င့်��ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် ဆိုကရေ�သဲယူ��ဖြပွဲာဆုို�နုှ�င့်�သညီ�် အခဲုင့်�် 

အ�ေ�ေှုပွဲါသညီ� (�ဖြမိုာကရေ�မိုကရေ�ဆိုီဒီု��န်ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့် ံ၁၉၉၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျကရေ� 

(၅))။

အထုကရေ�၌ �ဆိုဲ��နှဲ�ခု�်သညီ�်အတု�င့်��ပွဲင့်� ဘုာသာစီကရော�စီ�သံညီ�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�ေှု အလှာစီ�ံ

အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�အဖွဲ့ု�� သ�ဘုာတော�တစီ�ခု�မိုှာ �ဒီသအာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီ�စီညီ���န်ထုု�င့်��ကရေသညီ်� ဘုာသာ 

စီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�၌ လူမိုျာ�စီ�အဖြဖွဲ့စီ��ဖြပွဲာင့်��လ��ပွဲ�ေန်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��

အတဲကရေ� ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူ၊ံ ကရေ�န်ဒီါ၊ အီသီယူု�ပွဲီ�ယူာ�၊ အုနှိုယူနှှင့်�် စီပွဲုန်�တု��မိုှာ ဥပွဲမိုာနှု�င့်�င့်မံိုျာ� 

ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� �ဟုု�အစီု��ေ၏ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� (အထုကရေ�၌ ရုံးု) မိုဟု�တ�

�သာ အဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကရေု� ရုံး�ံ�သ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ�သတ�မိုှတ�ေန်� အခုဲင့်�်အာဏာာေှုသညီ� ဆိုု�

ပွဲါကရေ ထုု�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေ�န်��ဆိုာင့်�မိုုမိုျာ��ပွဲ�ေန်� အခုဲင့်�်အာဏာာေှုသညီ�ဟုူ၍ သဲယူ� 

�ု�ကရေ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အဓုိပွဲါါယူ�သကရေ��ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�ဆုို�င့်�ော အခဲုင့်�်အ�ေ�တစီ�ေပွဲ�

ဟူု၍ တော��င့်�စီညီ��ကရေမို��မိုျာ�၌�ေ�ဆဲို�မိုထုာ��သာ�ဖြင့်ာ� လကရေ��တဲ�အသ��ံဖြပွဲ��န်�သာ ဘုာသာ 

စီကရော��ပွဲ် မိုူတညီ�၍ စီီေင့်�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်န်ယူ�န်ုမိုုတ�မိုျာ� ခုဲ���သတ�မိုှတ��ပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� ဘုာသာစီကရော�
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လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အတဲကရေ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��အခုဲင့်�်အ�ေ�တစီ�မိုျ�ု�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ�၊ �ဟုု�အာဏာာ

�လ်ာခ်ုျ�ေ�၊ အထုူ�ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ဆိုု�င့်�ော လ�ပွဲ�ထု��ံမိုျာ�တု��နှှင့်�်ဆိုု�င့်��သာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�မိုုအတု�င့်��အတာကရေု� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ော၌ ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�ေမိုညီ်� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ကရေုစီစ ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ 

သညီ�။

သု���သာ�လညီ�� ဘုာသာစီကရော��ပွဲ် မိုူတညီ�၍ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�အတဲကရေ� န်ယူ�န်ုမိုုတ�

မိုျာ� သတ�မှိုတ��ပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� နှှစီ�ထုပွဲ�ကဲရေမို��ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�နှှင့်�်ဆုို�င့်�သညီ�် ဖြပွဲဿန်ာ

ကရေု� ဖွဲ့န်�တီ�လာနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအခုျ�ု�ကရေမိုူ ထုု�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�

အစီု��ေမိုျာ�ထုမံိုှ ဘုာသာစီကရော�အခုဲင့််�အ�ေ�မိုျာ� ေေှု�စီသညီ်�န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��အ�ေ�ကရေုစီစကရေု� 

ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ပွဲါသညီ�။ စီပွဲုန်�နှု�င့်�င့်၌ံဆိုု�လ်င့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ေ�ဒီသမိုျာ�တဲင့်� စီပွဲုန်�

နှှင့်�် �ဒီသဘုာသာစီကရော�တု�� နှှစီ�မိုျ�ု�လ�ံ�ကရေု� ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��သည်ီ�အဖြပွဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ်�န်�ထုမို�� 

�ေး�ခုျယူ�ောတဲင့်� ဘုာသာစီကရော�နှှစီ�မိုျ�ု�စီလ�ံ�၌ အ�ေ�အ�ဖြပွဲာကရေွမို��ကရေျင့်�မိုုကရေု� လု�အပွဲ�ခုျကရေ�

အဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ�သညီ�် န်ညီ��လမို��မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့်�် ၎င့်��ဖြပွဲဿန်ာကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ထုာ�ပွဲါသညီ�။ အကရေျ�ု�ဆိုကရေ�

အာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီပွဲုန်�နှု�င့်�င့်တံဲင့်� နှှစီ�ထုပွဲ�ကရေဲမို�� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ� (ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ေ 

�ဒီသအခုျ�ု�၌ စီပွဲုန်�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာသူမိုျာ�လညီ�� လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်နှု�င့်�) သညီ� ၎င့်��တု��၏

မိုုခုင့်�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေ�န်��ဆိုာင့်�မိုုမိုျာ� ေေှုနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

တစီ�ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�နှု�င့်�င့်မံိုျာ�၌လညီ�� အလာ�တူလ�ပွဲ�ထု�ံ�မိုျာ� ေှု�ကရေပွဲါသညီ�။ ကရေု�ဆိုု��ု�နှု�င့်�င့်ံ

တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ� တစီ�စီ�သညီ� ‘ဥပွဲ�ဒီအေ လူဦး��ေ၏ ောခုု�င့်�နှုန်��တစီ�ခု�ကရေု� ဖြပွဲညီ�်မိုီ

ပွဲါကရေ’ ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေု� ေေှုနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဥပွဲ�ဒီ၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်��စီေန်� လမို��ဖွဲ့ဲင့်�်�ပွဲ�

ထုာ�ဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ� (ကရေု�ဆိုု��ု�နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ၂၀၀၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅၉)။ 

အစီု��ေ�ကရေျာင့်��ပွဲညီာ�ေ�၌ အသ�ံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�် ဘုာသာစီကရော�အတဲကရေ� �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမိုျာ�မိုှာ 

နှု�င့်�င့်အံမိုျာ�အဖြပွဲာ�တဲင့်� အထုူ�အ�ေ�ကရေုစီစဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဤကရေုစီစသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

အေ မိုူလတန်��နှှင့်�် အလယူ�တန်��ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််� အထုူ�သကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�

လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�သညီ� အဓိုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုမိုတုမို��ကရော�ေ�အတဲကရေ� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာ 

စီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသင့်�ခုဲင့်�်ကရေု��တာင့်��ဆိုု��လေ်ှု�ကရေသညီ�။ အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ� စီန်စီ�မိုျာ�တဲင့်� 

မိုူလတန်��နှှင့်�် အလယူ�တန်��ပွဲညီာ�ေ�သညီ� အ�ဖြခုခုမံိုူအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အ�ေ�ကရေုစီစသာ ဖြဖွဲ့စီ�

�သာ��ကရောင့်�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစုီ��ေ၌ သင့်��ကရော��ေ�သ��ံဘုာသာစီကရော� အပွဲါအ�င့်� သင့်�ရုုံး��ညှွှန်��တမို��

ကုရေ��ေ�ဆဲို�နုှ�င့်�သညီ�် အခဲုင့်�်အာဏာာမိုျ�ု�ေုှ��ကရောင့်�� အဓုိပွဲါါယူ�သကရေ��ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��အတဲကရေ� 

ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူ၊ံ ကရေ�န်ဒီါ၊ အုနှိုယူနှှင့်�် စီပွဲုန်�တု��မိုှာ ဥပွဲမိုာနှု�င့်�င့်မံိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ၎င့်��တု��တဲင့်� �ဒီသ
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အာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီ�စီညီ���န်ထုု�င့်��ကရေ�သာ၊ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အတဲင့်�� လူမိုျာ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ ဘုာသာစီကရော�

လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�၌ အစီ�အဖွဲ့ဲ��အခုဲင့်�်အ�ေ�တစီ�ခု�အဖြဖွဲ့စီ� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသင့်�

ခုဲင့်�် ေှု�ကရေပွဲါသညီ�။ အထုကရေ�တန်��ပွဲညီာကရေု�မိုူ တကရေကသု�လ�မိုျာ�အာ� �ဟုု�အစီု��ေလကရေ��အာကရေ�၌ 

ထုာ�ေှုသညီ်� စီပွဲုန်�နှု�င့်�င့်ံမိုှာကရေ�သ်ု�� သီ�ဖြခုာ�ကရေု�င့်�တဲယူ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

သု���သာ�လညီ�� �ယူဘု�ယူျအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေ�န်��ဆိုာင့်�မိုုမိုျာ�၌ နှှစီ�ထုပွဲ�ကရေဲမို�� ဘုာသာ 

စီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ� (သု��) ‘လူန်ညီ��စီ�အတဲင့်��မိုှ လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�’ အ�ေ�ဖြပွဲဿန်ာ ေှုပွဲါသညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ� အဆိုု�ပွဲါအ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�နှှင့်�် ဖြပွဲညီ�သူမိုျာ�အတဲကရေ� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာ 

စီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသင့်�ခုဲင့်�် ကရေု� ဖွဲ့န်�တီ��ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဇိုယ်��ကိွကိး (၄.၄) ‘နိုာစ္စးထပုံးကိွမှား� ဘ�သာ�စ္စကိ��လူနိည်းး�စ္စ�မှာ���’ အရေးတွွကိး အရေးစ္စိ��း

�ကိ��င်းး�ပုံည်း��း�

‘နှှစီ�ထုပွဲ�ကရေဲမို�� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�’အတဲကရေ�  အစီု��ေ�ကရေျာင့်��ပွဲညီာ�ေ� ပွဲ�စံီံသ��ံမိုျ�ု�ကရေု�               

ကရေ �န်ဒီါ၊ အုနှိုယူနှှင့်�် ဆိုလု����န်ီ�ယူာ�တု��၌ �တဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဤနှု�င့်�င့်မံိုျာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီလာပွဲညီာသင့်�ခဲုင့်�်ကုရေ�အဖြပွဲင့်� ထုု�အခဲုင့်�်အ�ေ�နှှင့်�်ဆိုကရေ�စီပွဲ��သာ အစုီ��ေ�တတော�မိုျာ�၏သ�ဘုာ 

သဘုာ�ကရေု�လညီ�� �ေ�ဆိုဲ�သတ�မိုှတ�ော၌ မိုတူညီီ�သာခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မိုျာ� အသ�ံ�ဖြပွဲ��ကရေသညီ�။ လူ်

အခုဲင့်�်အ�ေ�အာ�လ��ံနှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍မိုူ လဲတ�လပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်သညီ� တစီ�စီ�တံစီ�ောမိုဖြပွဲ�နှု�င့်��စီေန်� တာ�ဖြမိုစီ�

ော�ောကရေ�နှု�င့်�သညီ�်န်ညီ��မိုျ�ု�အာ� လူပွဲ�ဂ္ဂဂု�လ�မိုျာ�အ�ပွဲ် မိုဖြပွဲ�နှု�င့်��လ�အာင့်� အစီု��ေကရေု�တာ�ဖြမိုစီ��ပွဲ�

ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အဖွဲ့ု�� ၎င့်��တု��ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� သင့်��ကရော�

သင့်�ယူူမိုညီ�် ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေ�ကရေျာင့်��မိုျာ� တညီ��ထုာင့်�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်သညီ� ပွဲညီာ�ေ�လဲတ�လပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်၌ အကရေျ�ံ� 

�င့်�ပွဲါသညီ�။ ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေမိုူလူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� သင့်��ကရော�မိုညီ်�စီာသင့်��ကရေျာင့်��မိုျာ� တညီ� 

�ထုာင့်��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� �င့်ဲ�ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�ေဖြခုင့်��ကရေ�သ်ု���သာ အစီု��ေအ�န်ဖြဖွဲ့င့််�ဖြပွဲ��ပွဲ�ေမိုညီ�် တာ�န်�မိုျာ�ကရေု� 

သတ�မိုှတ��ပွဲ�သညီ�။

အုနှိုယူနှု�င့်�င့်သံညီ� ပွဲညီာသင့်�ခုဲင့်�်နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ ၎င့်��၏ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၄၉ ခု�နှှစီ�၊ 

အပုွဲ�ဒီ� (၃၀)) ၌ လဲတ�လပွဲ�ပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�်နှှင့်�် ေေုှပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�်နှှစီ�မိုျ�ု��ော၍ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��တဲင့်� ဘုာသာ

�ေ�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�နှှင့််� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�တု��၏ ပွဲညီာ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ� တညီ��ထုာင့်�

လ�ပွဲ�ကရေု�င့်�ခုဲင့်�် (လဲတ�လပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်) နှှင့်�် ထုု�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�ကရေု� �ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�ော၌ 

ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုမိုဖြပွဲ�ေန်� အစီု��ေအ�ပွဲ် တာ�ဖြမိုစီ�ခုျကရေ� (ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်) တု�� ပွဲါ�င့်�သညီ�။ ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�

သညီ� မိုူအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�တု�င့်��နှှင့်�် သကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါသညီ�။ လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�၏ ဘုာသာ 

စီကရော� အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်���သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော သ�ဘုာထုာ�ကရေဲ�လဲ�မိုု

မိုျာ�သညီ� ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�၏ လဲတ�လပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ရုံးု�ထုာင့်�်မိုှ �ပွဲ်�ပွဲါကရေ�လာခု�ပ်ွဲါသညီ�။ အထုူ� 

သဖြဖွဲ့င့်�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် ပွဲညီာသင့်��ကရော�ဖြခုင့်�� နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍
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ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ ခုဲင့်�်ဖြပွဲ�ထုာ�သညီ�် လဲတ�လပွဲ�ခုဲင့်�်အတု�င့်��အတာအ�ပွဲ် သ�ဘုာထုာ�

ကရေဲ�လဲ��ကရေပွဲါသညီ�။

ကရေ�န်ဒီါနှု�င့်�င့်ကံရေမိုူ ဆိုန််�ကရေျင့်�ဘုကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�၏ ဘုာသာစီကရော�အခုဲင့််�အ�ေ�နှှင့်�်

စီပွဲ�လျဉ်���သာေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်မိုျာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၈၂) ၌ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ပွဲါသညီ�။ သု���သာ� 

လညီ�� အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�ကရေ လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်ပြီးပွဲီ� ‘အ�ေအတဲကရေ�

အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အ��ကရောင့်��ခုု�င့်�လ��ံသာ’ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�အတဲကရေ�သာဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၂၃)။ ထုု�သတ�မှိုတ�

လူဦး��ေ ဖြပွဲညီ�်မိုီခုျနု်�ကရေု�စီုစီစီ�မိုညီ�် စီစီ��ဆို�န်ညီ��တစီ�န်ညီ��ကရေု� ကရေ�န်ဒီါတော�ရုံး��ံမိုျာ� �ေ�ဆိုဲ�ကရေျင့််�သ��ံ

ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

ဆိုလု����န်ီ�ယူာ�နှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၁) ကရေမိုူ အီတာလျနံှှင့်�် ဟုန်��ဂ္ဂေီယူန်� 

ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�အတဲကရေ� ‘ဥပွဲ�ဒီအညီီ’ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာ 

သင့်�ခုဲင့်�် ကရေု� အာမိုခု�ံပွဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၆၄)။ ဤခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��၌မိုူ အခုဲင့်�်အ�ေ�၏ န်ယူ�ပွဲယူ�

အတု�င့်��အတာသညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�အ�ပွဲ် မိုူတညီ��န်ပွဲါသညီ�။ ဆိုလု��ကရေ�ကရေီ�ယူာ�သညီ�လညီ��

 ‘နှု�င့်�င့်ေံှု လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�’အတဲကရေ� အလာ�တူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါသညီ� (ဆိုလု��ကရေ�ကရေီ�ယူာ�

နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ၁၉၉၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၄)။

ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�သညီ�  တော�စီီေင့်��ေ�၌ အသ��ံဖြပွဲ��သာ ဘုာသာစီကရော�ကရေု�              

မို �ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲါကရေ တော��ေ�၊ တူညီီ�သာဥပွဲ�ဒီ ကရေျင့်�်သ��ံ�ေ�၊ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�တု��နှှင့််�

စီပွဲ�လျဉ်��၍ စီု��ေုမို�စီောဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��အခုျကရေ�သညီ� ောဇို�တ�မိုုဆိုု�င့်�ော တော�စီဲ�မိုုမိုျာ�၌ 

အထုူ�မိုှန်�ကရေန်��န်ပြီးပွဲီ� အကရေျဉ်��ခုျခုေံဖြခုင့်����ကရောင့််� လဲတ�လပွဲ�ခုဲင့်�်ဆို��ံရုံးု�ံေမိုုမိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ�လာနှု�င့်�ပွဲါ 

သညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� ဤအ�ေ�ကရေုစီစကရေု� န်ညီ��နှှစီ�န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ကရေပွဲါ 

သညီ�။ ပွဲထုမိုန်ညီ��မိုှာ တူညီီ�သာဥပွဲ�ဒီကရေျင့််�သ�ံ��ေ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� ဘုာသာ 

စီကရော�ဆိုု�င့်�ော ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မိုျာ� အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဒီ�တုယူန်ညီ��မိုှာမိုူ တော�စီဲ�ောနှှင့််� စီီေင့်�

ောတု��၌သ��ံေမိုညီ်� ဘုာသာစီကရော�အတဲကရေ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� ထုု�ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ�� နှှစီ�န်ညီ��စီလ��ံကရေု��ော�နှှာ၍ အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� ောဇို�တ�မိုုနှှင့်�် တော�မိုမိုုတု��နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ တူညီီ�သာ

ဥပွဲ�ဒီကရေျင့််�သ��ံခုေံခုဲင့်�် အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကရေု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ဤအခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�သညီ� မိုညီ�သညီ�်

ဘုာသာစီကရော�မိုဆိုု� �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�နှှင့််�သကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဆိုု�လု�သညီ�မိုှာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုဲင့်�် 
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�တာင့်��ဆိုု��ကရေသူမိုျာ�နှှင့််� မို�တာင့်��ဆိုု��ကရေသူမိုျာ�၊ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ� စီသဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာ 

စီကရော�အ�ပွဲ�စီ�အာ�လ��ံကရေ လကရေ��တဲ�ကရေျင့််�သ�ံ��ကရေပွဲါသညီ�။

ောဇို�တ�မိုုဆိုု�င့်�ော တော�စီဲ�မိုုမိုျာ�နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ အမိုျာ�အဖြပွဲာ�

သညီ� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်သံာ�နှှင့်�်နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ဆိုု�င့်�ောပွဲဋိုညီာဉ်� (ICCPR ၊

OHCHR (၁၉၉၆)) နှှင့်�် လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဥ�ောပွဲသ�ဘုာတူစီာခုျ�ပွဲ� (ECHR ၊ ဥ�ောပွဲ

�ကရောင့်�စီီ (၁၉၅၀)) တု��ကရေ�သု်���သာ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆုို�င့်�ောနှှင့်�် �ဒီသတဲင့်��လူ်အခဲုင့်�်အ�ေ�စီာခုျ�ပွဲ� 

စီာတမို��မိုျာ�၌ပွဲါေှု�သာ အကရောအကရေဲယူ�မိုျာ�အတု�င့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ပွဲါသညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ သ�ဘုာတူ

စီာခုျ�ပွဲ�မိုျာ�သညီ� တော�စီဲ�ဆိုု�ခုသံူအဖွဲ့ု�� စီဲ�ခုျကရေ�၏သ�ဘုာသဘုာ�နှှင့်�် အ��ကရောင့်��ေင့်��တု��

အ��ကရောင့်�� ထုု�သူန်ာ�လညီ��သာ ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အ�သ�စီုတ�ကရေျကရေျ လကရေ�င့်င့်��အသု�ပွဲ�မိုု

ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်၊ တော�ရုံး�ံ�၌အသ�ံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�် ဘုာသာစီကရော�ကရေု� န်ာ�မိုလညီ�နှု�င့်� (သု��) မို�ဖြပွဲာဆိုု�နှု�င့်�ပွဲါကရေ

စီကရော�ဖြပွဲန်�အကူရေအညီီ အခုမို�ေ်ေုှပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�် (ICCPR အပုွဲ�ဒီ� (၁၄)၊ ECHR အပုွဲ�ဒီ� (၆-၃)(ကရေ) နှှင့်�် (င့်)) 

တု��ကရေု�အာမိုခု�ံပွဲ�ပွဲါသညီ�။ အလာ�တူ�သာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� အင့်�တီဂ္ဂဲာနှှင့်�် ဘုာဘုူဒီါနှု�င့်�င့် ံ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၈၁ ခု�နှှစီ�၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၅)၊ ဂ္ဂမို�ဘုီယူာနှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ       

(၁၉၉၆ ခု�နှှစီ�၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၉ (၃) (ခု) နှှင့်�် (စီ))၊ ဂ္ဂါန်ာနှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၂ ခု�နှှစီ�၊ 

ပွဲ�ဒီ�မို (၁၉) (၂) (ဃ) နှှင့်�် (ဇို))၊ �န်ာ�ရူုံး�နုှ�င့်�င့် ံဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၆၈ ခု�နှှစီ�၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၀ (၃) 

(ခု) နှှင့်�် (ဃ)) စီသညီ�တု�� ဖြဖွဲ့စီ��ကရေသညီ�။

ဒီ�တုယူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��မှိုာမူို စီကရော�ဖြပွဲန်�အကူရေအညီီေေုှပုွဲ�င့်�ခဲုင့်�်ကုရေ� ောဇို�တ�မုိုမိုျာ�အတဲကရေ�သာ 

ဟုူ၍ကရေန််�သတ�ပြီးပွဲီ� ဦး�တု�ကရေ��လ်ာကရေ�ထုာ�ခုျကရေ�မိုျာ�၌ အသ�ံ�မိုဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့စီ�ော 

နှု�င့်�င့်တံကရောလူ်အခုဲင့််�အ�ေ�ဥပွဲ�ဒီ၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ်� အကရောအကရေဲယူ�ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ကရေျဉ်���ဖြမိုာင့်��

ပွဲါသညီ�။ သကရေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်တံကရောလူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ဥပွဲ�ဒီသ�ဘုာတူစီာခုျ�ပွဲ�မိုျာ�ထုကရေ� �စီာ၍

�ေ�ဆိုဲ�ခု��်သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ� (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အီတလီနှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ (၁၉၄၇) ပွဲ�ဒီ�မို (၁၁၁)) နှှင့်�် မို�ကရော�သ�မိုီကရေမိုှ �ေ�ဆိုဲ�ခု�သ်ညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

မိုျာ� (ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုလု��ကရေ�ကရေီ�ယူာ�နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၄၇) တု��

သာမိုကရေ ကရေ�န်ဒီါနှု�င့်�င့် ံ(၁၉၈၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၄)၊   န်ယူူ�ဇိုီလန်�နှု�င့်�င့် ံ(၁၉၉၀၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၄ (ဆို))၊ �တာင့်�

အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့် ံ(၁၉၉၆၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၅ (၃) (ဋိ)) ဟုူသညီ�် ဓိန်ဿဟုာယူနှု�င့်�င့် ံသ��ံနှု�င့်�င့်ံကရေလညီ�� 

ဤခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��ကုရေ� အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ၎င့်��သညီ� လူ်အခဲုင့်�်အ�ေ�ဆုို�င့်�ော အ�မိုေုကရေန်�သ�ဘုာ 

တူစီာခုျ�ပွဲ� (ACHR ၊ OAS (၁၉၆၉) အပွဲု�ဒီ� (၈-၂) (ကရေ)) ၌လညီ�� အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။

တတုယူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��ကရေမိုူ ဖွဲ့မို��ဆိုီ�ေဖြခုင့်��အ��ကရောင့်��ေင့်��နှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��၍ စီဲ�ခုျကရေ�မိုတင့်�မိုီ

၌ ဘုာသာဖြပွဲန်�ဆုို��ပွဲ��စီေန်� နုှ�င့်�င့်တံကရောလူ်အခဲုင့်�်အ�ေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သည်ီ� အကရော 

အကရေဲယူ�မိုျာ�ကရေု� ခုျ��ထုဲင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ယူင့်��အတဲကရေ� ဥပွဲမိုာနှု�င့်�င့်မံိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဥ�ောပွဲတု�ကရေ�ေှု
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အာ�မို�န်ီ�ယူာ� (၁၉၉၅၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၇ (၂) နှှင့်�် ၆၇ (၁))၊ အကရေ�စီတု��န်ီ�ယူာ� (၁၉၉၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၁) နှှင့်�်

မိုဲန်�တီန်ီဂ္ဂရုံးု�� (၂၀၀၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၉ နှှင့်�် ၃၇)၊ အာဖွဲ့ေုကရေတု�ကရေ�ေှု ကရေု��တ�ဒီီ�ဲာ (၂၀၁၆၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၇)၊ အီေီ

ထုေီ�ယူာ� (၁၉၉၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၇)၊ အီသီယူု�ပွဲီ�ယူာ�   (၁၉၉၄၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၉ နှှင့်�် ၂၀)၊ �မိုာေစီ�သ်နုှ�င့်�င့် ံ  

(၁၉၆၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅ (၂)၊ ၅ (၄)(ကရေ)၊ ၁၀ (၂)(ခု) နှှင့်�် ၁၀ (၂)(စီ)) နှု�င့်�ဂ္ဂျ�ီေီ�ယူာ� (၁၉၉၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၅ 

(၃)၊ ၃၅ (၆) (ကရေ) နှှင့်�် ၃၅ (၆)(င့်))၊ �ဆို�ေှ� (၁၉၉၃၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၈ (၃)၊ ၁၉ (၂)(ခု) နှှင့်�် ၁၉ (၂)(စီ)) 

နှှင့်�် ဆီိုယူာောလီယူဲန်�� (၁၉၉၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၉ (၂)(ကရေ) နှှင့်�် ၂၃ (၅)(ကရေ))  တု�� ေှု�ကရေသညီ�။ ကရေင့်�ညီာ

နှု�င့်�င့်၌ံမိုူ ထုု�အကရောအကရေဲယူ�မိုျာ�ကရေု� ထုပွဲ�ဆိုင့်�်တု��ဖြမိုှင့််�ထုာ�ော အဖွဲ့မို��ခုေံသူတဲင့်� နှုတ�ဆိုုတ��န်

ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ေှု��ကရောင့်��၊ �ဖြပွဲာ�ကရော�ခုျကရေ�တု�င့်��ကရေု�တော�ရုံး��ံထုတံင့်�ဖြပွဲမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� ထုု�သူန်ာ�လညီ�

သညီ�်ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အသု�ပွဲ�ေန်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ� (၂၀၁၀၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၄၉ (၁)(ကရေ))။

စီတ�တထခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��ကရေမိုူ ောဇို�တ�မိုုအတဲကရေ� တော�စီဲ�ဆိုု�ောတဲင့်� တော�လု�တော�ခု ံ

မိုဟု�တ��သာ�ဖြင့်ာ� အကရေျ�ု�စီီ�ပွဲဲာ�အ�ပွဲ် အနှတောယူ�ကြုံကရေ�ံေနှု�င့်�သညီ�် သကရေ��သထုဲကရေ�ဆိုု�သူမိုျာ�

လညီ�� အကရေျ�ံ��င့်�နှု�င့်��စီေန်�အလု��င့်ှာ စီကရော�ဖြပွဲန်�အကရေူအညီီေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေု� ခုျ��ထုဲင့်��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ� 

သညီ�။ ယူင့်��အတဲကရေ� ဥပွဲမိုာနုှ�င့်�င့်မံိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� ကရေ�န်ဒီါ (၁၉၈၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၄)၊ ဖီွဲ့ဂ္ဂျ ီ(၂၀၁၃၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၅

(၆) နှှင့်�် ၁၅ (၇)) ၊ ထုေီနီ်ဒီတ�နှှင့်�်တု�ဘုတ�ဂု္ဂ� (၁၉၆၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅ (၂) (ဆို)) တ�ု� ေှုသညီ�။

ောဇို�တ�မိုုဆိုု�င့်�ော တော�စီီေင့်�မိုုမိုျာ�၌ စီဲ�ဆိုု�ခုံေသူအတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ သကရေ��သထုဲကရေ�ဆိုု�

သူမိုျာ�အတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဘုာသာဖြပွဲန်�အကရေူအညီီ ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်သညီ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သညီ�် တော�စီဲ�ဆိုု�မိုု၌ �ယူဘု�ယူျအသ��ံဖြပွဲ�ေမိုညီ်� ဘုာသာစီကရော�ကရေု� မို�ဖြပွဲာင့်��လ�

�စီပွဲါ။ ထုု��ဖြပွဲင့်� အထုကရေ�၌�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�သ်ညီ�် တူညီီ�သာဥပွဲ�ဒီကရေျင့််�သ��ံခုေံခုဲင့်�်သညီ� တော�သူကြီးကရေီ�

�ေှ��မိုှာကရေ� �ောကရေ�ေှုလာ�ကရေသညီ်� တော�တ�ပွဲါင့်�မိုျာ�အန်ကရေ� အမိုျာ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�် ောဇို�တ�မိုု

မိုဟု�တ��သာ တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုမိုျာ�နှှင့််� မိုျာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� မိုသကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါ။ တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုနှှင့်�်

စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကရေု� ရုံး�ံ�သ�ံ�အဆိုင့်�် သတ�မိုှတ�ထုာ�သညီ�် ဘုာသာစီကရော�စီ� ံလူ် 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�၌ ဥပွဲ�ဒီအကြုံကရေ�ံပွဲ�မိုျာ�နှှင့််� တော�သူကြီးကရေီ�မိုျာ�တု�� အပွဲါအ�င့်� တော�စီဲ�ဆိုု�မိုု

ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်�တစီ�ခု�လ�ံ�တဲင့်� ထုု�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကရေု�

ဥပွဲ�ဒီစီန်စီ�၏ ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ�ထုာ�ေန်�လု�အပွဲ�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော ၎င့်��ကရေု� 

�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ော၌ အလဲန်�ပွဲင့်�ရုံးုပွဲ��ထုဲ�ပြီးပွဲီ� အကရေ�န်�အကရေျမိုျာ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ သု���သာ�လညီ�� ဥပွဲမိုာ

အာ�ဖြဖွဲ့င့််� တော�စီဲ�ဆိုု�ောနှှင့််� စီီေင့်�ခုျကရေ�ခုျောတု��၌ ဘုာသာစီကရော�ခုဲ�ဖြခုာ�ထုာ�ဖြခုင့်�� ကရေ�သ်ု���သာ 

အဖြခုာ��ေး�ခုျယူ�စီောမိုျာ� ေှုပွဲါသညီ�။

ဘုာသာစီကရော�စီ�နံှု�င့်�င့်ံမိုျာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� ဤအ�ေ�ကရေုစီစအတဲကရေ� 

�အာကရေ�ပွဲါခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ�� သ�ံ�ခု�အန်ကရေ�မိုှတစီ�ခု�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါသညီ�။
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ပွဲထုမိုခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��၌ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�နှှစီ�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့်�် �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နုှ�င့်���ကရောင့်�� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ� ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေ တော�ရုံး��ံမိုျာ�ကရေု� လ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်�ပွဲ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န်ဒီါတဲင့်� မိုညီ�

သညီ�် ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�တော�ရုံး��ံ၌မိုဆိုု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ကရေဲီ�ဘုတ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�၏ မိုညီ�သညီ�်တော�ရုံး��ံ၌မိုဆိုု�    

ဖြဖွဲ့စီ��စီ တင့်�သဲင့်��သညီ�်တု�င့်��ကရော�စီာတဲင့်� အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�ကရေု��သာ�လညီ���ကရောင့်��၊  

ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော�ကရေု��သာ�လညီ���ကရောင့်�� အသ�ံ�ဖြပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခု�သ်ညီ� (၁၈၆၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၃၃)။ ထုု���န်ာကရေ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�တော�ရုံး��ံမိုျာ�နှှင့်�် န်ယူူ�ဘုေမို��

�ှစီ�ခု�ဖြပွဲညီ�န်ယူ� တော�ရုံး��ံမိုျာ�တု��တဲင့်� တော�စီဲ�ဆိုု�ော၌ မိုညီ�သညီ�်ကရေဏ္ဍာအတဲကရေ�မိုဆိုု� အဂ္ဂ�လုပွဲ�

ဘုာသာစီကရော� သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော� အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေု�ခြုံခု�ံင့်�မံိုု�စီေန်� ထုု�အခုဲင့်�် 

အ�ေ�ကရေု� ခုျ��ထုဲင့်�ခု��်ကရေသညီ� (၁၉၈၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၉ နှှင့်�် ၁၉.၁)။

ဒီ�တုယူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��အဖြဖွဲ့စီ� အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�စီန်စီ�မိုျာ�၌ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

သညီ� ဘုာသာစီကရော� လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�ကရေ လူမိုျာ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ��န်သညီ�် ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�ကရေု� တော�ခုဲင့်�သ��ံ

ဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�နှု�င့်��သာ အခုဲင့်�်အာဏာာမိုျ�ု� �ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။ အုနှိုယူနှု�င့်�င့်ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�

တော�ခုျ�ပွဲ�ရုံး��ံမိုျာ�၌ တော�စီဲ�ဆိုု�ောတဲင့်� အသ��ံဖြပွဲ��သာ ဘုာသာစီကရော�သညီ� အဂ္ဂ�လုပွဲ� (တော�

လှတ��တာ�ခုျ�ပွဲ�၌လညီ��သ�ံ�သညီ�) ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ တော�ရုံး��ံခုျ�ပွဲ�၌ တော�စီဲ�ဆိုု�ောတဲင့်� ဟုင့်�ဒီီကရေု�

ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှု�င့်�င့်၏ံရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အသ��ံဖြပွဲ�ခုဲင့်�်�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� မိုူအာ�ဖြဖွဲ့င့််�လညီ�� အဂ္ဂ�လုပွဲ�

ဘုာသာစီကရော� အသ��ံဖြပွဲ�မိုုကရေု�ပွဲယူ�ဖွဲ့ျကရေ�မိုညီ�် (သု���သာ�လညီ�� မိုညီ�သညီ�်ဖြပွဲညီ�န်ယူ�ကရေမို် မိုပွဲယူ� 

ဖွဲ့ျကရေ��သ�) ဥပွဲ�ဒီမိုျ�ု��ေ�ဆိုဲ�ေန်� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�၌ အခုဲင့်�်အာဏာာေှုသညီ�။ သု���သာ� အဂ္ဂ�လုပွဲ�

ဘုာသာစီကရော�သာအသ��ံဖြပွဲ��သာ တော�လှတ��တာ�ခုျ�ပွဲ�ထု ံအယူူခုတံင့်�မိုုမိုျာ�ကရေု� ပွဲံ်ပွဲု��နှု�င့်��စီ

ေန်�အလု��င့်ှာ စီီေင့်�ခုျကရေ�မိုျာ�၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�သာ အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေမိုညီ�ဆိုု��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ� (၁၉၄၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၄၈) ကရေု�မိုူ မို�ဖြပွဲာင့်��လ�နှု�င့်�ပွဲါ။

တတုယူခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��၌ အစီု��ေအ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ� ဟု�တ�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 

မိုဟု�တ�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ တော�ခုဲင့်�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� သတ�မိုှတ�နှု�င့်��သာ အခုဲင့်�်အာဏာာမိုျ�ု�ကရေု� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေ အပွဲ�နှှင့်��နှု�င့်�သညီ�။ ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူနံှု�င့်�င့်၌ံ �ဒီသအလု�ကရေ� ခုဲ�ဖြခုာ�စီီစီဉ်�

ထုာ��သာတော�ရုံး��ံမိုျာ�သညီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�မိုူအေ လ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အာဏာာေှုသညီ�်အဖြပွဲင့်� တော�စီဲ�ဆိုု�

မိုု၌ အသ�ံ�ဖြပွဲ��သာဘုာသာစီကရော�ကရေု� တော�ရုံး��ံေှုော�ဒီသ၏ ဘုာသာစီကရော��ပွဲ် မိုူတညီ�၍ 

�ေး�ခုျယူ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�သညီ�။
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ဘုာသာစီကရော�စီ� ံနှု�င့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�သညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၌ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော� ဖြဖွဲ့စီ��န်ပွဲါကရေ မိုညီ�သညီ�်ကရေဏ္ဍာမိုျာ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�သန်ညီ��ဟုူ၍ �မို�ခုဲန်��ထု�တ�ေပွဲါမိုညီ�။ 

ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� မိုူ�ကရေမို��မိုျာ�၊ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျကရေ�မိုျာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�ကရေ�သ်ု���သာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��စီာမိုျာ�၌ 

အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါသလာ�။ အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််�လညီ�� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�နှှင့််� �ကရော�မိုတီတု��၏ အစီီအစီဉ်�

မိုျာ�၌ အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါသလာ�။ တော�စီီေင့်��ေ�မိုှာကရေ�သ်ု��ပွဲင့်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၌လညီ�� လူန်ညီ��စီ�

ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကရေု� ရုံး�ံ�သ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��သညီ� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော�

ဖြဖွဲ့င့််� မိုှတ�ခုျကရေ��ပွဲ�လာ�သာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�အမိုတ�အတဲကရေ� လကရေ�တန်��စီကရော�ဖြပွဲန်� ထုာ�ေှု�ပွဲ�ဖြခုင့်��

ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�၍ရုံးုပွဲ��ထုဲ�၊ အကရေ�န်�အကရေျမိုျာ�၊ ကရေျယူ�ဖြပွဲန််�ပွဲါသညီ�။ တော�စီီေင့်��ေ�မိုှာကရေ�သ်ု��ပွဲင့်� 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ� �ဆိုဲ��နှဲ�ခုျင့်�်ခုျနု်�မိုုနှှင့်�် ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��မိုုတု��၌ ရုံး�ံ�သ��ံဘုာသာစီကရော�မိုျာ� ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�

အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ� �ဆဲို��နဲှ�ခုျင့်�်ခုျနု်�မုိုမိုျာ�တဲင့်� ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�မိုကရေ အသ��ံဖြပွဲ�ေန်� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအခုျ�ု�၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်၏ံ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ� 

လှတ��တာ��ဆိုဲ��နှဲ�ခုန်��မိုျာ�တဲင့်� ဆိုဲာဟုီလီ၊ အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် ကရေင့်�ညီာသ�ကရေ�တဘုာသာစီကရော� 

တု��ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။ ကရေင့်�ညီာ သ�ကရေ�တဘုာသာစီကရော�ကရေု� ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ�ဖြခုင့်��သညီ�     

မိုသန်�စီဲမို��သူမိုျာ�အ�ေ�ကရေု� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� မိုူ�ါဒီ၌ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ��ပွဲ�ေန်� လု�အပွဲ�

��ကရောင့်�� မိုီ��မိုာင့်��ထုု��ဖြပွဲဖြခုင့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အီေတ�နှု�င့်�င့်၏ံ လှတ��တာ�၌ ကရောဒ်ီစီ�ေှ�ဘုာသာ 

စီကရော�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အာေ�ီဘုာသာစီကရော�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ� (အီေတ�နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ၂၀၀၅၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၄)။ �ဟုု�ဦး�စီီ�စီန်စီ�အတဲကရေ� ဥပွဲမိုာနုှ�င့်�င့်မှံိုာ စီကရေ�ာပူွဲဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပီွဲ� ၎င့်��တဲင့်�              

မို �လ�၊ အဂ္ဂ�လုပွဲ�၊ တရုံး�တ�နှှင့်�် တမိုီ�လ�ဟုူ၍ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော��လ�ခု�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�သညီ�။ 

ဥပွဲ�ဒီ၌တစီ�မိုျ�ု�တစီ�ဖွဲ့�ဖံြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ဖြခုင့်��မိုေှုပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�တဲင့်� ၎င့်��တု��အာ�လ��ံကရေု� အသ��ံ 

ဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ ပွဲယူ�ဖွဲ့ျကရေ��ဖြပွဲာင့်��လ�နှု�င့်��သာကရေုစီစဖြဖွဲ့စီ�သညီ�     

(၁၉၆၃၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅၃ နှှင့်�် ၁၅၃ ကရေ)။

အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော� အဓိုကရေ�ဖြပွဲာဆိုု��သာ အာဖွဲ့ေုကရေ�ဒီသမိုျာ�ေှု ဘုာသာစီကရော�စီ�ံ

နှု�င့်�င့်အံခုျ�ု�တဲင့်� အဂ္ဂ�လုပွဲ�ကရေု� ပွဲယူ�ဖွဲ့ျကရေ��ဖြပွဲာင့်��လ�နှု�င့်��သာ မိုူလရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ��သာ�လညီ�� အဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� ထုပွဲ�

�ဆိုာင့်��သတ�မိုှတ�နှု�င့်��စီေန်�လညီ�� လမို��ဖွဲ့ဲင့်�်�ပွဲ�ထုာ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� လု�ကရေ��ဘု�ေီ�

ယူာ�နှု�င့်�င့်၏ံ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�သညီ� ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လညီ�� ‘လှတ��တာ�

၏ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� အတညီ�ဖြပွဲ�သညီ�်အတု�င့်��’ နှှင့်�် ‘လ��ံလာကရေ�စီဲာ ကြီးကရေု�တင့်�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� 
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ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ’ ဟူုသညီ�် အ�ဖြခုအ�န်နှှစီ�ေပွဲ�နှှင့်�် ဖြပွဲည်ီ�စီ��ံသာ� အဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�ကုရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 

တစီ�ခု�မိုကရေကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီအသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ� (လု�ကရေ��ဘု�ေီ�ယူာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၈၆၊ 

ပွဲ�ဒီ�မို ၄၁)။

အဖြခုာ�ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��ကရေု�မိုူ ဂ္ဂမို�ဘုီယူာနှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုူ�ကရေမို�� (၂၀၂၀) ၌ 

�တဲ�နှု�င့်�သညီ�။ ၎င့်��တဲင့်� အမိုျ�ု�သာ�လှတ��တာ�သညီ� အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�အဖြပွဲင့်� ‘ဂ္ဂမို�

ဘုီယူာနှု�င့်�င့်၏ံ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ� အဖြခုာ�မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�မိုဆိုု�’ဖြဖွဲ့င့််�လညီ�� လ�ပွဲ�ကရေု�င့်�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်���ကရောင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့စီ�ော လှတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လှယူ�မိုျာ�အတဲကရေ�

အဖြပွဲ�သ�ဘုာဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�မိုျ�ု� (ဥပွဲမိုာ - ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� သု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�)      

မိုလု�အပွဲ�ဘု� အခုဲင့်�်အ�ေ��ပွဲ�ထုာ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၁၅၇ (၁))။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ဘုာသာဖြပွဲန်�ဆိုု�မိုု ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��

�ပွဲ��သာ�လညီ�� လှတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လှယူ�အာ�လ��ံ လကရေ��တဲ�အသ��ံဖြပွဲ�ေမိုညီ်� အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် 

ဂ္ဂမို�ဘီုယူန်�သ�ကရေ�တဘုာသာစီကရော�တု��အတဲကရေ�သာဖြဖွဲ့စီ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၁၅၇ (၂))။

ဇိုယ်��ကိွကိး (၄.၅) နိုိ�င်းးဂျီ��ီးီ�ယ်��နိုိ�င်းးင်း ံအရေးမှာ��ိ�သာ��လှတွး�တွ�းအရေးတွွကိး ရုံး��ံသာ��ံဘ�သာ�

စ္စကိ��မှာ���

နှု�င့်�ဂ္ဂျ�ီေီ�ယူာ�သညီ� ဘုာသာစီကရော�အေ အလဲန်�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�လံင့်�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်အံတဲင့်�� ဘုာသာစီကရော�

�ပွဲါင့်�� ၅၀၀ �ကရေျာ� �ဖြပွဲာဆိုု�သညီ�။ အသ��ံမိုျာ�ဆို��ံ အာဖွဲ့ေုကရေဘုာသာစီကရော�မိုျာ�အန်ကရေ� သ��ံမိုျ�ု�မိုှာ 

�ဟုာင့်�ဆိုာ၊ အီဘုု�နှှင့်�် �ယူာ�ရုံးူဘုာတု�� ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ေံှု လူဦး��ေအမိုျာ�ဆို��ံ တု�င့်��ေင့်��သာ�သ��ံမိုျ�ု�၏ 

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ထုု�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်သံာ�အမိုျာ�စီ�ကရေ မို�ဖြပွဲာဆိုု��ကရေ�ပွဲ။    

နုှ�င့်�ဂ္ဂျ�ီေီ�ယူာ�သညီ� ပြီး�ုတုသ်ကုရေ�လု�နီ်ဖြဖွဲ့စီ�ခု�ဖူ်ွဲ့�ော အဂ္ဂ�လုပွဲ�သညီ�လကရေ��တဲ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် �ပွဲါင့်��ကူရေ�ဘုာသာ 

စီကရော�ဖြဖွဲ့စီ��န်သညီ�။ ဤသု��ဖြဖွဲ့င့််� အဂ္ဂ�လုပွဲ�သညီ� အမိုျ�ု�သာ�အဆိုင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�ကရေုစီစမိုျာ�တဲင့်� အဓိုကရေ

အသ��ံဖြပွဲ��သာ ဘုာသာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။

နှု�င့်�ဂ္ဂျ�ီေီ�ယူာ�နှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ (၁၉၉၉) ၌ ‘အမိုျ�ု�သာ�လှတ��တာ�၏ လ�ပွဲ�င့်န်��

ကရေုစီစမိုျာ�ကရေု� အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�အဖြပွဲင့်� �ဟုာင့်�ဆိုာ၊ အီဘုု�နှှင့်�် �ယူာ�ရုံးူဘုာ ဘုာသာစီကရော�

တု��အတဲကရေ� ဖြပွဲညီ�်စီ�လံ��ံလာကရေ�စီဲာ စီီစီဉ်�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ�ပွဲါကရေလညီ�� ထုု�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

လ�ပွဲ�ကရေု�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�’ ဟုူ၍ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၅၅)။ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�အစီီအစီဉ်�မိုျာ�

အတဲကရေ� အဂ္ဂ�လုပွဲ�သညီ� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� �ဟုာင့်�ဆိုာ၊ အီဘုု�နှှင့်�် �ယူာ�ရုံးူဘုာတု��လညီ�� 

ရုံး��ံသ��ံဖြဖွဲ့စီ�လာနှု�င့်��သာ�ဖြင့်ာ� လ��ံလာကရေ�စီဲာစီီစီဉ်�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�ေမိုညီ� ဟုူ၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သဖြဖွဲ့င့််� လကရေ��တဲ�အသ��ံဖြပွဲ��ေ�၌ �ကရေန််��ကရော�န်သညီ�။ ဤအခုျကရေ�သညီ� ဘုဏ္ဍာာ�ေ�နှှင့််�

�ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�တု��၌ အခုကရေ�အခု�မိုျာ� ေှု��ကရောင့်��ကရေု� သဲယူ��ု�ကရေ�၍ အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ထုာ�ဖြခုင့်��

ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ အဆိုု�ပွဲါဘုာသာစီကရော�သ��ံမိုျ�ု�ကရေု� အမိုျ�ု�သာ�လှတ��တာ�အတဲကရေ� ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ� 

သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�သညီ� လူတု�င့်��အကရေျ��ံ�င့်��ေ� သ�ကရေ�တသတင့်��စီကရော�

လညီ�� ပွဲါ�ပွဲါသညီ�။
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ဖွဲ့ဲ��စီညီ��အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအခုျ�ု�သညီ� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�မိုကရေဖြဖွဲ့င့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�နှု�င့်��စီ

ေန်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ဤအတဲကရေ� ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��တစီ�ခု�မိုှာ �ဆိုဲ��နှဲ�ခုျင့်�်ခုျနု်��ေ�၌ 

အသ��ံ ဖြပွဲ��သာဘုာသာစီကရော�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�၌လညီ�� အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ကရေ�န်ဒီါ

နှု�င့်�င့်၌ံဆိုု�လ်င့်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�ကရေု� အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�်ဖြပွဲင့်�သစီ� နှှစီ�ဘုာသာစီလ��ံဖြဖွဲ့င့််� ထု�တ�ဖြပွဲန်�

ေသညီ� (၁၈၆၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၃၃၊ ၁၉၈၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို၁၈ (၁))။ ကရေဲီ�ဘုတ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ� (၁၈၆၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၃၃) 

နှှင့်�် န်ယူူ�ဘုေမို���ှစီ�ခု�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�(၁၉၈၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၈ (၂)) တု��တဲင့်�လညီ�� ထုု�န်ညီ��လညီ���ကရောင့်��

ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ကရေ�န်ဒီါနှု�င့်�င့်၌ံ ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� နှှစီ�ခု�တညီ��သာေှုသဖြဖွဲ့င့််� ဤခုျဉ်��ကရေပွဲ�

န်ညီ��ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�ဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အသီ�သီ�၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�နှှင့်�် ဟုင့်�ဒီီတု��အဖြပွဲင့်� လကရေ��တဲ�အသ��ံဖြပွဲ��န်�သာ ရုံး�ံ�သ��ံ 

ဘုာသာစီကရော��ပွဲါင့်�� တစီ�ဒီါဇိုင့်��ကရေျာ�ေှု�သာ အုနှိုယူကရေ�သ်ု��နှု�င့်�င့်မံိုျ�ု�၌မိုူ ကရေ�န်ဒီါ၏ခုျဉ်��ကရေပွဲ�

န်ညီ��ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�ေန်� ခုကရေ�ခု�နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့စီ�ော လှတ��တာ�ကရေတစီ�မိုျ�ု�တစီ�ဖွဲ့� ံဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�

�သာ� ဥပွဲ�ဒီအာ�လ��ံ၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�ကရေု�သာ အသ��ံဖြပွဲ�ေမိုညီ�ဟုူ၍ အုနှိုယူနှု�င့်�င့် ံ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ပွဲါသညီ� (၁၉၄၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၄၈ (၁))။ ယူင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ� 

သညီ� ဥပွဲ�ဒီတစီ�ခု�၏အဂ္ဂ�လုပွဲ�မိုူကရေဲ�နှှင့်�် အဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲ�စီ�ထုာ��သာ မိုူကရေဲ�တု��

အ�ကရော�ကရေဲ�လဲ��န်ခု��်သာ� အဂ္ဂ�လုပွဲ�မိုူကရေဲ�ကရေု�သာအတညီ�ဟု� မိုှတ�ေမိုညီ�ဟုူ၍ အဓိုပွဲါါယူ�သကရေ� 

�ောကရေ��ပွဲသညီ�။ လကရေ��တဲ�၌ ယူင့်��သညီ� ဥပွဲ�ဒီစီန်စီ�၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�၏ အခုော

ကရေျမိုုကရေု� အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ပွဲ�ေန်�ဖြဖွဲ့စီ��န်ပွဲါသညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�သညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�

၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ�မိုဟု�တ��သာအဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေန်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ပွဲ�နှု�င့်��သာ�လညီ��

အဂ္ဂ�လုပွဲ�မိုူကရေဲ�သညီ�သာလ်င့်� အတညီ� (၁၉၄၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၄၈ (၂))  ဖြဖွဲ့စီ�သဖြဖွဲ့င့််� လကရေ��တဲ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�

မိုူ အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�၏ အခုောကရေျမိုုကရေု�အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ပွဲ�ော �ောကရေ��န်ပွဲါသညီ�။
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ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအခုျ�ု�သညီ� ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�ဘုာသာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�

အတဲကရေ� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�

မိုျာ�သညီ� အဆိုင့်�အဖြပွဲင့်�အေ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�လမို�ဘုီယူာနှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဘုာသာ 

စီကရော�နှှစီ�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့်�် သင့်��ကရော�ေန်� (၁၉၉၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၀)  ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ��သာ�လညီ�� ဘုောဇိုီ�နှု�င့်�င့်၌ံ 

ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�အတဲကရေ� အစီု��ေ၏ �ပွဲ်တူဂ္ဂီဘုာသာစီကရော�သ��ံပွဲညီာ�ေ�နှှင့််�တန်��တူ 

တု�င့်��ေင့်��သာ� ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�သင့်��ကရော�ခုဲင့််� (၁၉၈၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၁)၊ �င့်�န်ီဇိုဲ�လာ�၌မိုူ ဌာာ�န်

တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ပွဲညီာ�ေ�စီန်စီ�ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�် (၁၉၉၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၂၁) �ပွဲ�ထုာ� 

သညီ�။ ဘုု�လီ�ီ�ယူာ�၏ ခုျဉ်��ကရေပွဲ�န်ညီ��၌မိုူ အထုကရေ�တန်��နှှင့်�် အဆိုင့်�်ဖြမိုင့်�ပ်ွဲညီာ�ေ�အဆိုင့််�မိုျာ�

အပွဲါအ�င့်� ပွဲညီာ�ေ�စီန်စီ�တစီ�ခု�လ��ံ၌ ဘုာသာစီကရော�စီ�ဖံြဖွဲ့စီ��စီေန်� ကရေတုကရေ�တ�ထုာ�ေုှ��ကရောင့်��

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ပွဲါသညီ� (၂၀၀၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၇၈ (၂)၊ ၈၀ (၂)၊ ၉၁ (၂) နှှင့်�် ၉၅    

(၂))။

ဘုာသာစီကရော�အ�ဖြခုခု�ံသာ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�သညီ�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

လာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� န်ယူ�ပွဲယူ�စီ�သံကရေ��ောကရေ�ပွဲါသညီ�။ လူမိုျ�ု�၊ လုင့်�ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မုို၊ ကုရေ��ကဲရေယူ�

ယူ��ံကရေညီ�မိုု၊ တု�င့်��ေင့်��သာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု၊ လုင့်�စီုတ�တုမို��ညွှှတ�မိုု အစီေှုသညီ�် အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုျာ��ပွဲ် 

အ�ဖြခုခု၍ံ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုမိုဖြပွဲ�ေန်� တာ�ဖြမိုစီ��သာဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�၌ ဘုာသာစီကရော�ကရေု�လညီ�� 

ထုညီ�်သဲင့်��ထုာ��လ ်ေှု�ကရေသညီ�။ ဤတဲင့်� အဓိုကရေကရေျ�သာ�မို�ခုဲန်��မိုှာ ဘုာသာစီကရော�အ�ဖြခုခုံ

�သာ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုအာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ�ဖြခုင့်��ကရေု� ဘုာသာစီကရော�

အန်ညီ��င့်ယူ�အာ� ရုံး��ံသ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��၊ ထုု�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ� 

လကရေ�ပုွဲ�င့်��ဖြခုာ�ဖြခုင့်��တု��နှှင့်�် မိုညီ�သု��ခုျနု်�ညုှီမိုညီ�န်ညီ��ဟူု၍ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ယူင့်��သညီ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ

ဥပွဲ�ဒီအ�ပွဲ် အဓုိပွဲါါယူ��ကရောကရေ�ယူူမုိုနှှင့်�်ဆုို�င့်��သာ ကုရေစီစမိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ မိုညီ�သညီ�်ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ 

စီကရော�မိုဆိုု�အာ� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုမိုဖြပွဲ��ေ�အပွဲု�ဒီ�၏ခုွင့်��ခုျကရေ�အဖြဖွဲ့စီ�လညီ���ကရောင့်��၊ ၎င့်��မိုှကရေင့်�� 



International IDEA   45

လဲတ�ခဲုင့်�်�ပွဲ�ေန်�လညီ���ကရောင့်�� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီ၌ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ခုျကရေ�ကုရေ� ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော တော�ရုံး��ံမိုျာ�ကရေ စီုစီစီ�နှု�င့်�သညီ�။

�ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော� (သု��) လူမိုျာ�စီ�ဘုာသာစီကရော�အဖြပွဲင့်� လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�ဘုာသာ 

စီကရော�မိုျာ�သညီ� ရုံး��ံသ�ံ�အဆိုင့်�် ေှုပွဲါကရေ လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�

အာ� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�၏ဖြပွဲင့်�ပွဲ၌ အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေု�လညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���ပွဲ�ေပွဲါမိုညီ�။ ဤသု���သာ ပွဲ�ဂ္ဂဂလအဆိုင့်�်�ဖြပွဲာဆိုု�ဆိုကရေ�သဲယူ�မိုုမိုျာ�ဟုူသညီ�၌ �န်��ကရေျင့်�

အ�ဖြခုအ�န်အမိုျ�ု�မိုျ�ု� အကရေျ��ံ�င့်�ပွဲါသညီ�။ အန်ုမို�်ဆို��ံအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��သညီ� �န်အုမို�တဲင့်��နှှင့်�် 

မိုုသာ�စီ�တဲင့်�� �ဖြပွဲာဆိုု�ဆိုကရေ�သဲယူ�ဖြခုင့်�� နှှင့်�်သကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါသညီ�။ အလယူ�အလတ�အဆိုင့်�်အာ� 

ဖြဖွဲ့င့်�် အသု�ကရေ�အ�န်��ထု�ေုှ အဖဲွဲ့��အစီညီ��မိုျာ�၊ ယူဉ်��ကရေျ�မုိုဆုို�င့်�ော �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မုိုမိုျာ�၊ ဘုာသာ�ေ� 

အဖဲွဲ့��အစီညီ��မိုျာ�တု��နှှင့်�်ဆုို�င့်��သာသင့်��ပွဲင့်��ဖဲွဲ့��စီညီ��မုိုမိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ အဖြမိုင့်�်ဆို��ံအာ�ဖြဖွဲ့င့်�်မူို ဆုို�င့်�� 

ဘု�တ�မိုျာ�၊ စီာ�သ��ံသူ�န်��ဆိုာင့်�မိုုနှှင့်�် လ�ပွဲ�င့်န်��ခုဲင့်�တု��၌အသ��ံဖြပွဲ�သည်ီ� ဘုာသာစီကရော�လညီ�� 

အကရေျ��ံ�င့်��သာ စီီ�ပွဲဲာ�ကရေူ�သန်���ေ�ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ တူညီီ�သာဥပွဲ�ဒီကရေျင့််�သ��ံခုေံခုဲင့်�်နှှင့်�်အလာ� 

တူပွဲင့်� ဤအခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�သညီ� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ� သ��ံမိုျ�ု�စီလ��ံ (ကရေု�ယူ�်�ကရေမိုာာကုရေ�ယူ�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခဲုင့်�်�တာင့်��ဆုို�သူမိုျာ�နှှင့်�် မို�တာင့်��ဆုို�သူမိုျာ�၊ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�)အတဲကရေ� လကရေ� 

�တဲ�ကရေျကရေျ အ�ေ�ပွဲါပွဲါသညီ�။

လဲတ�လပွဲ�စီဲာ စီ����ခုဲင့််�၊ သင့်��ပွဲင့်��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ခုဲင့်�်၊ ထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု�ခုဲင့််�၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ��ံကရေညီ�

ခုဲင့်�် အစီေှုသညီ�် လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�သညီ� ထုု�လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမိုျာ�၌ အသ��ံဖြပွဲ�မိုညီ�် ဘုာသာစီကရော�

အာ� �ေး�ခုျယူ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်လညီ��  သကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�သညီ� နှု�င့်�င့်သံာ�တု��၏ 

အ�ဖြခုခုအံခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�၌ ပွဲါ�င့်��န်�လေ်ှုပွဲါသညီ�။ သု���သာ�လညီ�� ပွဲ�ဂ္ဂဂလအဆိုင့်�် ဘုာသာ 

စီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အခုဲင့်�်အ�ေ�အာ� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သညီ်� သီ�ဖြခုာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအမိုျာ�အဖြပွဲာ�၌ ထုညီ်�သဲင့်���ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။

လူပွဲ�ဂ္ဂဂု�လ�မိုျာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�မိုုနှှင့်�်စီပွဲ�လျဉ်��ပြီးပွဲီ� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မိုျာ�ဖြပွဲင့်�ပွဲ၌ ပွဲ�ဂ္ဂဂလအဆိုင့်�် အသ�ံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အတဲကရေ�ဟုူ၍ အတုအကရေျ�သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ သဲယူ� 

�ု�ကရေ�၍�သာ�လညီ���ကရောင့်�� ကရေန််�သတ�ထုာ�သညီ်� အာ�လ��ံအတဲကရေ�အကရေျ�ံ��င့်��သာ အခုဲင့်�် 

အ�ေ�မိုျာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအခုျ�ု�၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�သု���သာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�

မိုျာ�ကရေု� ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဂ္ဂမို�ဘုီယူာ (၁၉၉၆၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၂)၊ �ဂ္ဂျာ�ဂ္ဂျယီူာ (၁၉၉၅၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၁)၊ အုနှိုယူ
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(၁၉၅၀၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၉)၊ မိုာလာ�ီ (၁၉၉၄၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၆)၊ မို�လ�ေှာ� (၁၉၅၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၅၂)၊ ဖြမိုန်�မိုာ          

(၂၀၀၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၅၄)၊ န်ယူူ�ဇိုီလန်� (၁၉၉၀၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၀)၊ နှု�င့်�ဂ္ဂျာ (၂၀၁၀၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅)၊ ပွဲါကရေစီစတန်�      

(၁၉၇၃၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၈) ၊ ပွဲု�လန်� (၁၉၉၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၅) ၊ ရုံးု��မို�န်ီ�ယူာ� (၁၉၉၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၂)  နှှင့်�် ဆိုူဒီန်�   

(၂၀၁၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၆၆) တု��တဲင့်�အနံှှ�အဖြပွဲာ��တဲ�နုှ�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဘုု�လီ�ီ�ယူာ� (၂၀၀၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၀ (၂)(၉))၊ 

ဘုောဇီို�(၁၉၈၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၁၀ (၂))၊ ကုရေ�လမို�ဘီုယူာ (၁၉၉၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၀)၊ ကုရေ��စီ�တာေီကရော (၁၉၄၉၊ 

ပွဲ�ဒီ�မို ၇၆)၊ အီ�ကရေဲ�ဒီါ (၂၀၀၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂)၊ အယူ�လ�ဆိုာ���ဒီု�� (၁၉၈၃၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၆၂)၊ မိုကရေကဆိုီကရေု�       

(၁၉၁၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂ (ကရေ)(၄))၊ န်ီကရောောဂ္ဂဲာ (၁၉၈၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၉၀) နှှင့်�် ပွဲါော�ဂ္ဂဲ� (၁၉၉၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၄၀)  

ဟုူသညီ�် လကရေ�တင့်�အ �မိုေုကရေနှု�င့်�င့်ံမိုျာ�၌ ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေအဆိုင့််� ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�မိုုကရေု� ဌာာ�န်

တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ�အတဲကရေ�ဟူု၍ ကရေန်�်သတ�ထုာ�သညီ�တဲင့်� ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�ဘုာသာစီကရော� 

မိုျာ�ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�၊ အ�လ�ထုာ�ေမိုညီ်� အစီု��ေတာ�န်�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� အတု 

အကရေျ�သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ သဲယူ��ု�ကရေ�၍�သာ�လညီ���ကရောင့်�� ကရေန််�သတ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။

ဤအခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�သညီ� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုထု��ံတမို��ဓိ�လမ်ိုျာ�၌ ပွဲါ�င့်�လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ခုဲင့်�်နှှင့်�်

ဆိုု�င့်��သာ ပွဲု�မိုု�ကရေျယူ�ဖြပွဲန််�သညီ�် ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ�တဲင့်�လညီ�� ပွဲါ�င့်��န်�လေ်ှုပွဲါသညီ�။

အစီု��ေမိုှ ဖွဲ့ဲင့်�်လှစီ�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ �င့်ဲ�ထုာကရေ�ပွဲံ်ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှှစီ�မိုျ�ု�လ��ံဖြဖွဲ့စီ��စီ     

ဖြပွဲ�ထုာ�သညီ်� လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ စီာသင့်��ကရေျာင့်��မိုျာ�နှှင့်�်မိုဆိုု�င့်��သာ ကရေုစီစမိုှာမိုူ 

ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အဖွဲ့ု�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� သင့်��ကရော�မိုညီ်� ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေ

�ကရေျာင့်��မိုျာ� တညီ��ထုာင့်�လ�ပွဲ�ကရေု�င့်�ခုဲင့်�်ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ ဤအခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ၌ အတုအကရေျဖြပွဲဋ္ဌာာန်��နှု�င့်�ပွဲါသညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ယူူကရေေုန်��နှု�င့်�င့် ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ (၁၉၉၄) တဲင့်� လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏စီာသင့်��ကရေျာင့်��မိုျာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ေှု

ယူဉ်��ကရေျ�မိုုဆိုု�င့်�ောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�တု��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� သင့်�ယူူ�လလ်ာ

ခုဲင့်�်ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၅၃)။  ဘုူ�ဂ္ဂ�ေီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ� 

သညီ� မိုသင့်�မို�န်ေသင့်�ယူူေမိုညီ်� ဘုူ�ဂ္ဂ�ေီ�ယူန်��ဘုာသာစီကရော�အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��၏ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု�လညီ�� သင့်�ယူူေန်�အခုဲင့်�်အ�ေ�ေှုသညီ� (ဘုူ�ဂ္ဂ�ေီ�ယူာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ ၁၉၉၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၆)။။ တူေကရေီနှု�င့်�င့်၌ံမိုူ မိုညီ�သညီ�်အစီု��ေ�ကရေျာင့်��၌မိုဆိုု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သညီ�်

ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေ�ကရေျာင့်��၌မိုဆုို�ဖြဖွဲ့စီ��စီ တု�င့်��တပွဲါ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကုရေ� ဒီ�တုယူဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� 

သင့်��ကရော�နုှ�င့်��သာ�ဖြင့်ာ� တူေကီရေမိုဟု�တ��သာ အဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကုရေ� မုိုခုင့်�ဘုာသာစီကရော� 

အဖြဖွဲ့စီ� သင့်��ကရော�ဖြခုင့်��မိုဖြပွဲ�ေန်� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ�သညီ� (ပွဲ�ဒီ�မို ၄၂)။
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နှု�င့်�င့်ံ်အစီု��ေမိုျာ�သညီ� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုဆိုု�င့်�ော ဘု�လံကရေခဏာာကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန်�အလု��င့်ှာ ပွဲ�ဂ္ဂဂလ

အဆိုင့်�် ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�မိုု�ပွဲ် စီညီ��ကရေမို���ကရေပွဲ�မိုတ�လာနှု�င့်�သညီ�။ ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေအဆိုင့််� 

ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အာ�လ�ံ�အကရေျ��ံ�င့်��သာ အခုဲင့်�်အ�ေ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ လစီ�ဘု

ေယူ�မိုူ တစီ�ခု�ခု�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အ�ဖြခုခုလံျကရေ� ထုု�ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ စီုန်��ခု်

ကရေန််�ကရေဲကရေ�လာနှု�င့်�သညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န်ဒီါနှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဖြပွဲင့်�သစီ�စီကရော��ဖြပွဲာ ကရေဲီ�ဘုတ�

ဖြပွဲညီ�န်ယူ�သညီ� ဆိုု�င့်��ဘု�တ�မိုျာ�၊ ပွဲု�စီတာမိုျာ�၊ ��ကရော�ဖြင့်ာမိုျာ�၌ ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော�ကရေု�သာ 

အသ��ံဖြပွဲ�ေန်� သတ�မိုှတ�သညီ�် ဥပွဲ�ဒီကရေု��ေ�ဆိုဲ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခု�သ်ညီ�။ ယူင့်��ဥပွဲ�ဒီသညီ� ဖြပွဲင့်�သစီ�

ဘုာသာစီကရော� အသ��ံဖြပွဲ�မိုုကရေု�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန်�ဟုူသညီ�် ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�်ညီီ�သာ ေညီ�ေးယူ�ခုျကရေ�အတု�င့်�� 

ဖြဖွဲ့စီ��သာ�လညီ�� လဲတ�လပွဲ�စီဲာထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု�ခုဲင့််�ကရေု� ခုျ�ု��ဖွဲ့ာကရေ��န်ပြီးပွဲီ� မို်တဖြခုင့်��မိုေှုဟုူ၍ 

တော�ရုံး��ံမိုျာ�ကရေ စီီေင့်�ခုျကရေ�ခုျခု�်သညီ�။ သု��ဖြဖွဲ့စီ�ော ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော�အာ� အဓိုကရေအသ��ံဖြပွဲ�

ေန်� သတ�မိုှတ�သညီ�် ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျကရေ�ကရေု� ကရေဲီ�ဘုတ�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�ကရေ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခု�သ်ညီ�။
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နှု�င့်�င့်တံကရောဥပွဲ�ဒီသညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဤ�ေး�ခုျယူ�မိုုမိုျာ� ဖြပွဲ�လ�ပွဲ��ကရေ

သညီ�် ဥပွဲ�ဒီ�န်��ကရေျင့်�၏ တစီ�စီုတ�တစီ��ဒီသဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� စီဖံြပွဲ�စီောအဖြဖွဲ့စီ� လှမို��မိုု��ပွဲါသညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ�သူမိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� 

�ေ�ဆိုဲ�ော၌ အဆိုု�ပွဲါဥပွဲ�ဒီမိုျာ�ကရေု� လု�ကရေ�န်ာေနှု�င့်�ပွဲါသညီ�။

ECHR (ဥ�ောပွဲ�ကရောင့်�စီီ၊ ၁၉၅၀ ခု�နှှစီ�)၊ ICCPR (OHCHR ၊ ၁၉၆၆ ခု�နှှစီ�)၊ ACHR (OAS ၊

 ၁၉၆၉ ခု�နှှစီ�) နှှင့်�် အာဖွဲ့ေုကရေတု�ကရေ� လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�ပွဲဋိုညီာဉ်� (ACHPR ၊ OAU ၊ ၁၉၈၁ ခု�နှှစီ�) 

တု�� ကရေ�သ်ု���သာ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် �ဒီသတဲင့်�� လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�သ�ဘုာတူစီာခုျ�ပွဲ�မိုျာ�၌ 

လဲတ�လပွဲ�စီဲာ စီ����ခုဲင့််�၊ သင့်��ပွဲင့်��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ခုဲင့်�်၊ ထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု�ခုဲင့််�၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ��ံကရေညီ်�ခုဲင့်�် 

အစီေှုသညီ�် လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ကရေု� ထုညီ�်သဲင့်���ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ပွဲါသညီ�။ ထုု�အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�သညီ�

ပွဲ�ဂ္ဂဂလအဆိုင့်�် ဘုာသာစီကရော�အသ��ံဖြပွဲ�ခုဲင့်�်ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသညီ�။ ထုု��ဖြပွဲင့်� ECHR၊ 

ICCPR နှှင့်�် ACHR တု��သညီ� ောဇို�တ�မိုုဆိုု�င့်�ော တော�စီီေင့်��ေ�စီန်စီ�၌ စီဲ�ခုျကရေ�တင့်�၊ တော�စီဲ�ဆိုု�

ခုေံသူမိုျာ�အတဲကရေ� ဘုာသာဖြပွဲန်�အကရေူအညီီေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်ကရေု�အာမိုခု�ံပွဲ�ပွဲါသညီ� (အခုန်�� (၄) ကရေု� ရုံးု)။

အဆိုု�ပွဲါဥပွဲ�ဒီမိုျာ�အာ�လ��ံသညီ� ဘုာသာစီကရော�အ�ဖြခုခု�ံသာ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုုကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�

ပွဲါသညီ�။ အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာ ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�အဖြဖွဲ့စီ� �ျ�ရုံးု�ကရေေကရေ�အောေှုမိုျာ�အ�န်ဖြဖွဲ့င့််� ဘုာသာ 

စီကရော�လူန်ညီ��စီ� အသု�ကရေ�အ�န်��တစီ�ခု�ထု ံ �န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�ောတဲင့်� ထုု�လူန်ညီ��စီ�၏ဘုာသာ 

စီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� �န်��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ��စီေမိုညီ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ်အစီု��ေကရေဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ပွဲါကရေ ဘုာသာစီကရော�အ�ဖြခုခုံ

�သာ ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုမံိုု�ဖြမိုာကရေ���ကရောင့်�� ကရေ�လသမိုဂ္ဂဂ လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ��ကရော�မိုတီ (၁၉၉၆) ကရေ 

ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခု�သ်ညီ� (ဒီီယူာဂ္ဂါဒ်ီ� နှှင့်�် န်မိုီ�ဘုီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်)ံ။ ကရေဲ�လဲ��န်�သာ သ�ဘုာထုာ�မိုျာ�ကရေု� 

မီို��မိုာင့်��ထုု��ဖြပွဲ�သာ�ဖြင့်ာ� အစုီ��ေအ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�ကုရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နုှ�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာ 

စီကရော�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�သညီ�်�ပွဲ် ကရေန််�သတ�မိုထုာ��သာ ကရေျဉ်���ဖြမိုာင့်��သညီ�် 

အဆိုု�မို်သာ ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီနှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� တော�စီီေင့်��ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�

နှှင့်�် အစီု��ေ၏ ဌာာန်တဲင့်��ဘုာသာစီကရော�တု��ကရေ�သ်ု���သာ အထုကရေ�ပွဲါအ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�သညီ� လူ်

အခုဲင့်�်အ�ေ�သ�ဘုာတူစီာခုျ�ပွဲ�မိုျာ�နှှင့်�် အလဲန်�ပွဲင့်�အလှမို�����ပွဲါသညီ�။
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၁။ သင့်�်ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၌ ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော� တစီ�ခု�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တစီ�ခု�မိုကရေဖြဖွဲ့စီ��စီ 

�ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�သင့်�်ပွဲါသလာ�။ �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲ�မိုညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ မိုညီ�သညီ�်

အကရေျ�ု��ကရေျ�ဇိုူ�မိုျာ� ေမိုညီ�န်ညီ��။ မိုဖြပွဲ�ပွဲါကရေ မိုညီ�သညီ�်ဆိုု��ကရေျ�ု�မိုျာ� ေမိုညီ�န်ညီ��။

၂။ သင့်�်နှု�င့်�င့်၌ံ ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီ၏ သမိုု�င့်����ကရောင့်��မိုှာ အဘုယူ�န်ညီ��။ ၎င့်��သညီ� 

ယူခုင့်�၌ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစ ဖြဖွဲ့စီ�ခု�်ပွဲါသလာ�။ သင့်�်နှု�င့်�င့်သံညီ� 

ကရေု�လု�န်ီဖြပွဲ�ခုေံဖွဲ့ူ�သညီ်� သမိုု�င့်����ကရောင့်��ေှုခု�ပ်ွဲါသလာ�။ ေှုခု�ပ်ွဲါကရေ ထုု�အခုျကရေ�သညီ� ရုံး�ံ�သ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီအ�ေ� �ခုတ�ပြီးပွဲု�င့်��ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမိုျာ�ကရေု� ပွဲ�သံဲင့်��ခု�ပ်ွဲါသလာ�။

၃။ သင့်�်နှု�င့်�င့်တံဲင့်� ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ� မိုညီ�သညီ�်အမိုျ�ု�အစီာ�မိုျာ� ေှု�ကရေသန်ညီ��။ ၎င့်��

တု��သညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုဲင့်�် �တာင့်��ဆိုု�ပွဲါသလာ�။ �ဒီသအေ စီ�စီညီ��လျကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 

ဖြပွဲန််�ကရေျ�လျကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ �န်ထုု�င့်��ကရေပွဲါသလာ�။ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�မိုျာ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသလာ�။ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီနှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ မိုညီ�သညီ�်အခုျကရေ�မိုျာ� �တာင့်��ဆိုု��ကရေသန်ညီ��။ 

�တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�အမိုျ�ု�အစီာ�မိုျာ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��န် (သု��) ထုပွဲ�တူကရေျ�န်ပွဲါသလာ�။

၄။ သင့်�်နှု�င့်�င့်၌ံ ရုံး�ံ�သ�ံ�ဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီသညီ� အာဏာာခုဲ���ပွဲ�နံှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��န်ပွဲါသလာ�။ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မူို�ါဒီသညီ� စီီ�ပဲွဲာ��ေ�အခဲုင့်�်အလမို��မိုျာ�ထံု လကရေ�လှမို��မီိုမုိုကုရေ� ဖွဲ့န်�တီ�

�ပွဲ�ပွဲါသလာ�။ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုလကရေခဏာာသညီ� ဘုာသာစီကရော�အ�ေ� �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမိုျာ�၌ 

မိုညီ�သု��ပွဲါ�င့်�သကရေ�ဆိုု�င့်��န်သန်ညီ��။ ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�၏�တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ� 

သညီ� ယူဉ်��ကရေျ�မုို၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ နှု�င့်�င့်တံု��၌ သီ�ဖြခုာ�စီီ�သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ စီ��ပွဲါင့်��၍�သာ� 

လညီ���ကရောင့်�� အခုဲင့်�်မိုသာမိုုမိုျာ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသလာ�။

၅။ ကရေ�လသမိုဂ္ဂဂ ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�အခုဲင့်�်အ�ေ� ��ကရေညီာစီာတမို��သညီ� သင့်�်နှု�င့်�င့်၌ံ ဥပွဲ�ဒီ

အဆိုင့်�် မိုညီ�မို်ေှုသန်ညီ��။ အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်��သာ ဘုာသာစီကရော�နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ ��ကရေညီာ 

စီာတမို��၌ ဘုာသာစီကရော�နှှင့်�်ဆိုု�င့်��သာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အ�ေ�ကရေုစီစမိုျာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

ေှုပွဲါသလာ�။
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၆။ သင့်�်နှု�င့်�င့်တံဲင့်� ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�မိုူ�ါဒီနှှင့်�်ဆိုု�င့်��သာ �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�ကရေု� လ�ပွဲ�င့်န်�� 

�ဆိုာင့်�တာအေ ပုွဲ�င့်��ဖြခုာ�ထုာ�ပွဲါသလာ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အစုီ��ေ၏ မိုဏု္ဍာ�င့်�အမိုျ�ု�မိုျ�ု� (စီီမို ံ

အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�နှှင့််� တော�စီီေင့်��ေ�) အလု�ကရေ�နှှင့်�် ထုု�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�၏ 

လ�ပွဲ�င့်န်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု ရုံးု�ထုာင့်�်အမိုျ�ု�မိုျ�ု� (ရုံး��ံဖြပွဲင့်�ပွဲဆိုကရေ�သဲယူ�မိုုမိုျာ�၊ ရုံး��ံတဲင့်���ဆိုဲ��နှဲ�

ခုျင့်�်ခုျနု်�မိုုမိုျာ�၊ ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�ထု�တ�ဖြပွဲန်�စီာမိုျာ�) အလု�ကရေ�ဟုူ၍ ပွဲု�င့်��ဖြခုာ�ပွဲါသလာ�။

၇။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� တစီ�ခု�မိုကရေကရေု� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ော၌ �ထုာကရေ�ပွဲံ်ပွဲု���ဆိုာင့်��ေ�နှှင့်�် 

ဘုဏ္ဍာာ�ေ�နှှစီ�ေပွဲ�စီလ��ံေုှ လကရေ��တဲ�ကရေျ�သာ အ�ေ�ကုရေစီစမိုျာ�မှိုာအဘုယူ�န်ညီ��။ ဤအ�ေ�

ကရေုစီစမိုျာ�၏ အတု�င့်��အတာသညီ� �န်ာကရေ�ခုံအ�ဖြခုအ�န်အလု�ကရေ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ပွဲါသလာ�။ ဥပွဲမိုာ

အာ�ဖြဖွဲ့င့််�ဆိုု�လ်င့်� အစီု��ေ၏�န်��ဆိုာင့်�မိုုမိုျာ�၌ ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�မိုကရေဖြဖွဲ့င့််� �န်��ဆိုာင့်�မိုု

�ပွဲ�ဖြခုင့်��သညီ� အလာ�တူန်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဖြခုင့်��ထုကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တော�စီဲ�ဆိုု�မိုု၌ စီီေင့်�

ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��ထုကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ပွဲု�မိုု�လဲယူ�ကရေူ�န်ပွဲါသညီ�။

၈။ နှု�င့်�င့်ံေှု ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� ရုံး�သံ�ံ�အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ောတဲင့်� ခုု�င့်�မိုာ�သာသကရေ� 

�ောကရေ�မုိုမိုျာ�မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဘု� သတ�မှိုတ�ဖြခုင့်��သညီ� သ�ကရေ�တဆုို�င့်�ောအသုအမှိုတ�ဖြပွဲ�မုိုအတဲကရေ� 

တန်�ဖွဲ့ု��တစီ�စီ�ံတစီ�ော ေှုပွဲါသလာ�။ နှု�င့်�င့်ံေှု ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� ရုံး�ံ�သ��ံအဖြဖွဲ့စီ��ေး�ခုျယူ�

သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��အတဲကရေ� စီမံိုှတ��ကရေျာကရေ�မိုျာ�မိုှာ မိုညီ�သညီ�တု��ဖြဖွဲ့စီ�မိုညီ�န်ညီ��။ အကရေန််� 

အသတ�ေှုသညီ�် သု��မိုဟု�တ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုအာ� �ေး�ဆိုု�င့်��ထုာ�နှု�င့်�သညီ�် ခုု�င့်�မိုာ 

�သာ သကရေ��ောကရေ�မိုုမိုျာ�နှှင့်�် သ�ကရေ�တဆိုု�င့်�ောအသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�မိုုတု��ကရေု� �ပွဲါင့်��စီညီ��ေန်� 

ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�မိုညီ�လာ�။

၉။ သင့်�်နှု�င့်�င့်၌ံ ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော�အဆိုင့်�် သတ�မိုှတ��ပွဲ��ေ� �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�မိုျာ�သညီ� 

အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန်�အတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ဘုာသာစီကရော�အလု�ကရေ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�

သတ�မိုှတ��စီေန်�အတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အလှာစီ�အံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ�ပွဲါသလာ�။ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�

အစီု��ေ၏ အခုဲင့်�်အာဏာာနှှင့်�် ရုံး��ံသ�ံ�ဘုာသာစီကရော� မိုူ�ါဒီတု��အတဲကရေ� မိုညီ�သညီ�်�ေး�ခုျယူ�

စီောမိုျာ�ကရေု� ထုညီ�်သဲင့်��စီဉ်��စီာ�သင့််�သန်ညီ��။ �ပွဲါင့်��ကရေူ�ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု� �ေး�ခုျယူ�

သတ�မိုှတ�သင့်�်ပွဲါသလာ�။ သတ�မိုှတ�မိုညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�မိုညီ�

န်ညီ��။

၁၀။ သင့်�်နှု�င့်�င့်၌ံ အစီု��ေ�န်��ဆိုာင့်�မိုု မိုညီ�သညီ�်အမိုျ�ု�အစီာ�မိုျာ�ကရေု� ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�  

တစီ�ခု�မိုကရေဖြဖွဲ့င့််� ဖြဖွဲ့ညီ�်ဆိုညီ���ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�န်ညီ��။ ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�မိုကရေဖြဖွဲ့င့််� �န်��ဆိုာင့်�မိုု

�ပွဲ�ေန်� �တာင့်��ဆိုု�ခုျကရေ�သညီ� နှု�င့်�င့်အံနှှ�ံတဲင့်� �ဒီသအလု�ကရေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��ကရေပွဲါသလာ�။
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၁၁။ ဘုာသာစီကရော�လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�သညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�ပွဲညီာသင့်�ခုဲင့်�် ေေှု�ေ� 

�တာင့်��ဆိုု�ပွဲါသလာ�။ မိုူလတန်��၊ အလယူ�တန်��၊ အထုကရေ�တန်��တု��အန်ကရေ� မိုညီ�သညီ�်

အဆိုင့်�်(မိုျာ�)အတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သန်ညီ��။ ၎င့်��သညီ� အစုီ��ေ�ကရေျာင့်��ပွဲညီာ�ေ�အတဲကရေ� သု��မိုဟု�တ�

ပွဲ�ဂ္ဂဂလုကရေ�ကရေျာင့်��ပွဲညီာ�ေ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသလာ�။ လူန်ညီ��စီ�ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� ရုံး��ံသ��ံ 

ဘုာသာစီကရော�တု��နှှစီ�မိုျ�ု�လ�ံ�ဖြဖွဲ့င့််� သင့်��ကရော�သင့်�ယူူသညီ�်ပွဲညီာ�ေ�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါသလာ�။
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ခံ�ဉ်းး�ကိပုံးနိည်းး� ပုံ�ဒါးမှာ ခြပုံဋ္ဌာ�နိး�ခံ�ကိး

ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေ၏ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� 

�ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�

ဖြခုင့်��

ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူံ

(၁၈၃၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၄)

‘ဘုယူ�လ�ဂ္ဂျယီူနံှု�င့်�င့်၌ံ ဒီတ�ခုျ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ 

�ဒီသ၊ ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ �ဒီသ၊ ထုု�

ဘုာသာစီကရော� နှှစီ�မိုျ�ု�လ��ံ �ဖြပွဲာဆိုု��သာ ပြီးမိုု���တာ�

ဘုေပွဲ�ဆို�လ��ဒီသ နှှင့်�် ဂ္ဂျာမိုန်�ဘုာသာစီကရော��ဖြပွဲာ 

�ဒီသ ဟုူ၍ ဘုာသာစီကရော�အေ �ဒီသ�လ�ခု� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲါ�င့်�သညီ�။’

ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�

ထု ံအခုဲင့်�်အာဏာာ 

အပွဲ�နှှင့်��ဖြခုင့်��

န်ီ�ပွဲါ

(၂၀၁၅၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၇)

‘၁။ �ဒီ�ါဏာဂ္ဂီေုစီာဖြဖွဲ့င့််� �ေ��သာ န်ီပွဲါလီဘုာသာ 

စီကရော�ကရေု� န်ီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်၏ံ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

ဟု� သတ�မိုှတ�သညီ�။’

‘၂။ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�တစီ�ခု�သညီ� န်ီပွဲါလီဘုာသာစီကရော�

အဖြပွဲင့်� ၎င့်��ေှု လူမိုျာ�စီ��ဖြပွဲာဆိုု�သညီ်� နှု�င့်�င့်�ံတာ�

ဘုာသာစီကရော� တစီ�ခု�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တစီ�ခု�မိုကရေကရေု�

ဖြဖွဲ့စီ��စီ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�

ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�်အညီီ �ေး�ခုျယူ�ေမိုညီ�။’

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

နှှစီ�ခု� �ေး�ခုျယူ�

သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��

စီပွဲုန်�

(၁၉၇၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃)

‘၁။ ကရေတ�စီ�တ�လီယူန်��သညီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�၏ ရုံး��ံသ��ံ 

စီပွဲုန်�ဘုာသာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ နှု�င့်�င့်ံသာ�တု�င့်��

သညီ� ထုု�ဘုာသာစီကရော�ကရေု� သင့်�ယူူေန်� 

တာ�န်�ေှုပြီးပွဲီ� အသ��ံဖြပွဲ�ေန်� အခုဲင့်�်အ�ေ�ေှုသညီ�။’

‘၂။ အဖြခုာ��သာ စီပွဲုန်�နှဲယူ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�သညီ� 

သကရေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ေဖြပွဲညီ�န်ယူ�

မိုျာ�၌ ထုု�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�၏ ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�်အညီီ ရုံး��ံသ��ံ 

ဘုာသာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။’
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ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစီု��ေမိုျာ�

ထု ံန်ညီ��ပွဲါ��သာ (သု��) 

အ�ဖြခုအ�န်�ပွဲ်

မိုူတညီ��သာ အခုဲင့်�် 

အာဏာာမိုျ�ု� အပွဲ�နှှင့်��

ဖြခုင့်��

ခုရုံးု��အ�ေှာ�

(၁၉၉၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၂)

‘ခုရုံးု��အ�ေှန်��ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� လကရေ�တင့်�စီာတု��ကရေု� 

ခုရုံးု��အ�ေှာ�သမိုာတနှု�င့်�င့်၏ံ ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ� သတ�မိုှတ�

သညီ�။ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ�၌ အဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�

အဖြပွဲင့်� ဆိုီေီလစီ�စီာ (သု��) အဖြခုာ�စီာတစီ�မိုျ�ု� ကရေု�

လညီ�� ခုရုံးု��အ�ေှန်��ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� လကရေ�တင့်�စီာ

တု�� နှှင့်�်အတူ ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သညီ်� 

အ�ဖြခုအ�န်မိုျာ�နှှင့်�်အညီီ ရုံး��ံသ��ံအဖြဖွဲ့စီ� အသ��ံဖြပွဲ�

နှု�င့်�သညီ�။’

�ပွဲါင့်��ကရေူ�

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�

ဆိုီန်ီ�ဂ္ဂါ

(၂၀၀၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁)

‘ဆိုီန်ီ�ဂ္ဂါသမိုာတနှု�င့်�င့်၏ံ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�သညီ� 

ဖြပွဲင့်�သစီ�ဘုာသာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�သညီ�။ ဒီီယူု�လာ၊ မိုလင့်�

ကရေီ၊ ပွဲူလာ၊ ဆို��ေေီ၊ �ဆိုာန်�န်င့်�ကရေီနှှင့်�် �ု��လာဖ်ွဲ့�တု��

အဖြပွဲင့်� နှု�င့်�င့်တံဲင့်��အသ��ံဖြပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲ�ဒီ၌ ထုညီ်�သဲင့်��

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��နှု�င့်��သာ အဖြခုာ�ဘုာသာစီကရော� ဟုူသမို်ကရေု�

လညီ�� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စီ� 

သတ�မိုှတ�သညီ�။’
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ခံ�ဉ်းး�ကိပုံးနိည်းး� နိုိ�င်းးင်းံ ခြပုံဋ္ဌာ�နိး�ခံ�ကိး

နှု�င့်�င့်ံ်အစီု��ေနှှင့်�် ထုု

�တဲ�ဆိုကရေ�ဆို�ံေ�၌ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

မိုျာ� �ဖြပွဲာဆိုု�သူ 

လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အတဲကရေ� 

အခုဲင့်�်အ�ေ�နှှစီ�မိုျ�ု�တဲ� 

�ပွဲ�ဖြခုင့်��

�ဖြမိုာကရေ�မိုကရေ�ဆိုီဒီု��န်ီ�

ယူာ�

(၂၀၁၁၊ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�

ခုျကရေ� (၅))

‘မိုကရေ�ဆိုီဒီု��န်ီ�ယူန်��မိုဟု�တ��သာ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာ

စီကရော� အဖြခုာ�တစီ�မိုျ�ု�မိုျ�ု�ကရေု� �ဖြပွဲာဆိုု�သူမိုျာ�ကရေ 

�ဒီသလူဦး��ေ၏ ၂၀ ောခုု�င့်�နှုန်��ထုကရေ�မိုန်ညီ�� ေှု�န်

သညီ�် ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့်�်ေ �ဒီသမိုျာ�၌ �န်ထုု�င့်�

�ကရေသူတု�င့်��သညီ� �ဟုု�အစီု��ေ၏ သကရေ�ဆိုု�င့်�ော     

�ဒီသနှတေနှှင့်�် ဆိုကရေ�ဆိုံ�ဖြပွဲာဆိုု�ောတဲင့်� အဆိုု�ပွဲါ

ဘုာသာစီကရော�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ထုု�ရုံး��ံသညီ�လညီ�� 

မိုကရေ�ဆိုီဒီု��န်ီ�ယူန်��ဖြဖွဲ့င့််�သာမိုကရေ ယူင့်��ဘုာသာစီကရော�

ဖြဖွဲ့င့််�ပွဲါ အ��ကရောင့်��ဖြပွဲန်�ေမိုညီ�။ မိုညီ�သူ မိုဆိုု�သညီ� 

�ဟုု�အစီု��ေ၏ ပွဲင့်�မိုရုံး��ံမိုျာ�နှှင့်�်ဆိုကရေ�သဲယူ��ဖြပွဲာဆိုု�ော

၌ မိုညီ�သညီ�်ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�မိုဆိုု�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�

နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ထုု�ရုံး��ံသညီ�လညီ�� မိုကရေ�ဆိုီဒီု��န်ီ�ယူန်��ဖြဖွဲ့င့််�သာ

မိုကရေ ယူင့်��ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�ပွဲါ အ��ကရောင့်��ဖြပွဲန်�ေ

မိုညီ�။’

ဘုာသာစီကရော�

လူန်ညီ��စီ�မိုျာ�အတဲကရေ� 

ဖြမို�န်ီစီီပွဲယူ� အာဏာာ 

ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ� 

နှှင့်�်ထုု�တဲ�ဆိုကရေ�ဆိုခံုဲင့်�် 

�ပွဲ�ဖြခုင့်��

ကရေု�ဆိုု��ု�

(၂၀၀၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅၉)

‘ဖြပွဲညီ�န်ယူ�သာ�မိုျာ�သညီ� … ေန်�အလု��င့်ှာ တစီ�ဦး�

ခုျင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အလု�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အခုဲင့်�်အ�ေ�

ေှုသညီ�။ (၆) ဥပွဲ�ဒီအေ လူဦး��ေောခုု�င့်�နှုန်��တစီ�ေပွဲ�

ကရေု� ဖြပွဲညီ်�မိုီ�သာ�ဒီသမိုျာ�၌ ဖြမို�န်ီစီီပွဲယူ�အာဏာာပွဲု�င့်� 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�နှှင့်�်ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ �ဟုု�အာဏာာပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မိုျာ�၏ �ဒီသနှတေရုံး��ံမိုျာ�နှှင့်�်ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဆိုကရေ�ဆိုံ

ောတဲင့်� မိုုမိုုတု��၏ ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� စီာတု��ကရေု� 

အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။ စီကရော�ဖြပွဲန်��သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ 

ဘုာသာဖြပွဲန်��သာ�လညီ���ကရောင့်�� အသ��ံဖြပွဲ�ေဖြခုင့်��

အတဲကရေ� ကရေ�န်�ကရေျသညီ�်စီေုတ�ကရေု� သကရေ�ဆိုု�င့်�ော 

တာ�န်�ေှု�သာ အာဏာာပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ကရေ ကရေျခုေံ

မိုညီ�။’
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ဘ�သာ�စ္စကိ��ဆိုိ�င်းးး� တွူည်းီ�သာ�ဥပုံ�ဒါကိ�င်း်းသာ��ံခံးံခံွင်း်း

ခံ�ဉ်းး�ကိပုံးနိည်းး� နိုိ�င်းးင်းံ ခြပုံဋ္ဌာ�နိး�ခံ�ကိး

စီဲပွဲ�စီဲ�ခုံေသူအတဲကရေ� 

စီဲ�ခုျကရေ�၏ သ�ဘုာ 

သဘုာ�နှှင့်�်အ��ကရောင့်�� 

ေင့်��တု��အ��ကရောင့်�� 

ဘုာသာဖြပွဲန်�ဆိုု�ခုျကရေ�

အဖြပွဲင့်� တော�ရုံး��ံ၌ 

အခုမို�စ်ီကရော�ဖြပွဲန်�အကရေူ 

အညီီ ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်

အန်�တီဂ္ဂဲာနှှင့်�်

ဘုာဘုူဒီါ

(၁၉၈၁၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၅)

‘ောဇို�တ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� စီဲ�ခုျကရေ�တင့်�ခုံေသူတု�င့်��ကရေု� … 

စီဲ�ခုျကရေ�၏ သ�ဘုာသဘုာ�အ��ကရောင့်�� ၎င့်��

န်ာ�လညီ��သာ ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�တတ�နှု�င့်�သမို် 

�ဆိုာလျင့်�စီဲာ နှုတ�ဖြဖွဲ့င့််�၊ စီာဖြဖွဲ့င့််� အသု�ပွဲ�ေမိုညီ�။’

စီဲပွဲ�စီဲ�ခုံေသူအဖွဲ့ု�� 

တော�ရုံး��ံ၌ စီကရော�ဖြပွဲန်�

အကရေူအညီီ အခုမို�ေ်ေှု

ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်

အီတလီ

(၁၉၄၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၁၁)

‘တော�စီဲ�ဆိုု�ော၌ တော�ခုဲင့်�၌ အသ��ံဖြပွဲ��သာ 

ဘုာသာစီကရော�ကရေု� တော�ခုအံ�န်ဖြဖွဲ့င့်�် �ဖြပွဲာဆိုု�ဖြခုင့်��

ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ န်ာ�လညီ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုေှုပွဲါကရေ ထုု�သူ၌ 

စီကရော�ဖြပွဲန်�အကရေူအညီီေပွဲု�င့်�ခုဲင့်�် ေှုသညီ�။’

စီဲပွဲ�စီဲ�ခုံေသူအတဲကရေ� 

စီဲ�ခုျကရေ�၏ သ�ဘုာ 

သဘုာ�နှှင့်�်အ��ကရောင့်�� 

ေင့်��တု��အ��ကရောင့်�� 

ဘုာသာဖြပွဲန်�ဆိုု�ခုျကရေ�

အဖြပွဲင့်� တော�ရုံး��ံ၌ 

အခုမို�စ်ီကရော�ဖြပွဲန်�

အကရေူအညီီ ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်

+

ဖွဲ့မို��ဆိုီ�ေဖြခုင့်�� 

အ��ကရောင့်��ေင့်��

အတဲကရေ� ဘုာသာ

ဖြပွဲန်�ဆိုု�ခုျကရေ�ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်

ကရေု��တ� ဒီီ�ဲာ

(၂၀၁၆၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၇)

‘ဖွဲ့မို��ဆိုီ�ေသူဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ခုျ�ပွဲ��နှှာင့်�ခုေံသူဖြဖွဲ့စီ��စီ 

မိုညီ�သူမိုဆိုု�အာ� … ဖွဲ့မို��ဆိုီ�ေဖြခုင့်�� (သု��) ခုျ�ပွဲ��နှှာင့်�

ေဖြခုင့်�� အ��ကရောင့်��ေင့်��နှှင့်�် ၎င့်��၏အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�

တု��အ��ကရောင့်�� ၎င့်��န်ာ�လညီ��သာ ဘုာသာစီကရော�

ဖြဖွဲ့င့််� လကရေ�င့်င့်��အသု�ပွဲ�ေမိုညီ�။
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စီဲပွဲ�စီဲ�ခုံေသူအတဲကရေ� 

စီဲ�ခုျကရေ�၏ သ�ဘုာ 

သဘုာ�နှှင့်�်အ��ကရောင့်�� 

ေင့်��တု��အ��ကရောင့်�� 

ဘုာသာဖြပွဲန်�ဆိုု�ခုျကရေ�

အဖြပွဲင့်� တော�ရုံး��ံ၌ 

အခုမို�စ်ီကရော�ဖြပွဲန်�

အကရေူအညီီ ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်

+

သကရေ��သထုဲကရေ�ဆိုု�သူ

အတဲကရေ� ဘုာသာ

ဖြပွဲန်�ဆိုု�ခုျကရေ� ေေှုပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်

ဖွဲ့ီဂ္ဂျ ီ

(၂၀၁၃၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၃)

‘၆။ ဖြပွဲစီ�မိုုတစီ�ခု�ဖြဖွဲ့င့်�် စီဲ�ခုျကရေ�တင့်�ခုံေသူတု�င့်��၊ 

တော�မိုမိုု၌ ပွဲါ�င့်�ပွဲတ�သကရေ�သူတု�င့်��နှှင့်�် 

ောဇို�တ�မိုုတဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တော�မိုမိုုတဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

မိုျကရေ�ဖြမိုင့်�သကရေ��သအဖြဖွဲ့စီ� ထုဲကရေ�ဆိုု�သူတု�င့်��

သညီ� ၎င့်��တု��န်ာ�လညီ��သာ ဘုာသာစီကရော�

ဖြဖွဲ့င့််� ထုဲကရေ�ဆိုု�ေန်��သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ စီစီ��မို�ခုံ

ေေန်� �သာ�လညီ���ကရောင့်�� အခုဲင့်�်အ�ေ�ေှုသညီ�။’

‘၇။ ဖြပွဲစီ�မိုုတစီ�ခု�ဖြဖွဲ့င့်�် စီဲ�ခုျကရေ�တင့်�ခုံေသူတု�င့်��နှှင့်�် 

တော�မိုမိုု၌ ပွဲါ�င့်�ပွဲတ�သကရေ�သူတု�င့်��သညီ� ၎င့်��

န်ာ�လညီ��သာ ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်� ်တော�ခုဲင့်�၌ 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�် ေှုသညီ�။’

တွး��စ္စွ�ဆိုိ�မှာုမှာ���နိုာင်း်း စ္စီးင်းးမှာုမှာ���တွိ��အရေးတွွကိး ဘ�သာ�စ္စကိ��အရေးခံွင်း်းအရေး�း�မှာ���

ခံ�ဉ်းး�ကိပုံးနိည်းး� နိုိ�င်းးင်းံ ခြပုံဋ္ဌာ�နိး�ခံ�ကိး

တော�စီဲ�ဆိုု�မိုုမိုျာ�၌ 

ဘုာသာစီကရော� 

�ေး�ခုျယူ�မိုု

ကရေ�န်ဒီါ

(၁၉၈၂၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၉)

‘လှတ��တာ�ကရေ သတ�မိုှတ�တညီ��ထုာင့်��ပွဲ�ထုာ�

�သာ မိုညီ�သညီ�်တော�ရုံး��ံမိုဆိုု�၌ အဂ္ဂ�လုပွဲ� 

သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲင့်�သစီ� ဘုာသာစီကရော�ကရေု� မိုညီ�သူမိုဆိုု�

ကရေဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သညီ�်�လ်ာကရေ�လ�ခုျကရေ�မိုဆိုု�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�

�စီ၊ တော�ရုံး��ံကရေခုျမိုှတ��သာ မိုညီ�သညီ�်လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�

မိုဆိုု�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အသ��ံဖြပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။’
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ဥပုံ�ဒါခြပုံ��း� �ဆိုွ��နိုွ�ခံ�င်းး်ခံ�နိိးမှာုမှာ���

ခံ�ဉ်းး�ကိပုံးနိည်းး� နိုိ�င်းးင်းံ ခြပုံဋ္ဌာ�နိး�ခံ�ကိး

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ� 

�ဆိုဲ��နှဲ�ခုျင့်�်ခုျနု်�မိုုမိုျာ�

၌ ဘုာသာစီကရော�တစီ�

ခု�မိုကရေ အသ��ံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��

စီကရေ�ာပွဲူ

(၁၉၆၃၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅၃)

‘လှတ��တာ�တဲင့်�� �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမိုျာ� နှှင့််�စီပွဲ�လျဉ်��၍ 

ဥပွဲ�ဒီ၌ တစီ�မိုျ�ု�တစီ�ဖွဲ့� ံဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ဖြခုင့်�� မိုေှုသမို်

ကရောလပွဲတ�လ��ံ မို�လ�၊ အဂ္ဂ�လုပွဲ�၊ တရုံး�တ�နှှင့်�်      

တမိုီ�လ� ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�ေမိုညီ�။’

ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု�

ကရေု� ပွဲယူ�ဖွဲ့ျကရေ�

�ဖြပွဲာင့်��လ�နှု�င့်��သာ 

ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော�

အဖြဖွဲ့စီ� �ေး�ခုျယူ�

သတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ� အဖြခုာ�

ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ကရေု� 

ထုညီ�်သဲင့်��သတ�မိုှတ�

နှု�င့်�ဖြခုင့်��

လု�ကရေ��ဘု�ေီ�ယူာ�

(၁၉၈၆၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၄၁)

‘ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�ကရေုစီစကရေု� အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� 

�သာ�လညီ���ကရောင့်��၊ နှု�င့်�င့်ေံှု ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�

အန်ကရေ� လှတ��တာ�၏ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�ခုျကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� အတညီ�ဖြပွဲ�

ထုာ�သညီ�် ဘုာသာစီကရော�တစီ�ခု� သု��မိုဟု�တ� တစီ�ခု�

မိုကရေအတဲကရေ� လ��ံလာကရေ�စီဲာ ကြီးကရေု�တင့်�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ပြီးပွဲီ�

ပွဲါကရေ ထုု�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််��သာ�လညီ���ကရောင့်�� 

န်ုဂ္ဂ��ံခုျ�ပွဲ�ေမိုညီ�။’

အဂ္ဂ�လုပွဲ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 

အဖြခုာ�ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်�� 

သာ� မိုညီ�သညီ�်

ဘုာသာစီကရော�မိုဆိုု� 

ဖြဖွဲ့စီ��စီ အသ��ံဖြပွဲ�ခုဲင့်�်

ဂ္ဂမို�ဘုီယူာနှု�င့်�င့် ံ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီ မိုူ�ကရေမို��

(၂၀၂၀၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၅၇)

‘၁။ အမိုျ�ု�သာ�လှတ��တာ�၏ လ�ပွဲ�င့်န်��ကရေုစီစမိုျာ�

အတဲကရေ� အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊    

ဂ္ဂမို�ဘုီယူာနှု�င့်�င့်ေံှု အဖြခုာ��သာ ဌာာ�န်

တု�င့်��ေင့်��သာ�ဘုာသာစီကရော� မိုညီ�သညီ�မိုဆိုု�ကရေု�

ဖြဖွဲ့စီ��စီအသ��ံဖြပွဲ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။’

‘၂။ လှတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လှယူ�တစီ�ဦး�သညီ� 

လှတ��တာ�လ�ပွဲ�င့်န်��ကရေုစီစမိုျာ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ော

၌ နှု�င့်�င့်ံေှု ဌာာ�န်တု�င့်��ေင့်��သာ�ဘုာသာစီကရော� 

တစီ�ခု�ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�ပွဲါကရေ ယူင့်��အတဲကရေ� 

အဂ္ဂ�လုပွဲ�ဘုာသာစီကရော�နှှင့််� ဂ္ဂမို�ဘုီယူာသ��ံ 

သ�ကရေ�တဘုာသာစီကရော�သု��သာ ဘုာသာဖြပွဲန်�ဆိုု�

�ပွဲ�နှု�င့်�သညီ�။
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�ွ��စ္စည်းး�ပုံ�အံရေး�ခြခံခံံဥပုံ�ဒါ အရေး��လ��ံအရေးကိ��ံ�ဝါင်းး�သာ� ခြပုံဋ္ဌာ�နိး�ခံ�ကိး

ဘုောဇိုီ�

(၁၉၉၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၃၁)

‘အင့်��ဒီီ�ယူန်��တု��၏ လူမိုုဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�၊ံ ထု��ံတမို��မိုျာ�၊ ဘုာသာစီကရော�မိုျာ�၊ 

ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ��ံကရေညီ�မိုုမိုျာ�နှှင့်�် ဓိ�လမ်ိုျာ�တု��ကရေု� အသုအမိုှတ�ဖြပွဲ�သညီ�။’

�ဂ္ဂျာ�ဂ္ဂျယီူာ

(၁၉၉၅၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၁၁)

‘မိုညီ�သညီ�်လူမိုျ�ု�မိုဆိုု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာတော�မိုဆိုု�ကရေု� ကရေု��ကရေဲယူ�

ယူ��ံကရေညီ�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သညီ�်ဘုာသာစီကရော�မိုဆိုု� �ဖြပွဲာဆိုု�သညီ�ဖြဖွဲ့စီ�

�စီ နှု�င့်�င့်သံာ�တု�င့်��သညီ� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုကရေ�ဆိုခံုေံဖြခုင့်��အလျဉ်��မိုေှုဘု� မိုုမိုုတု��၏

ယူဉ်��ကရေျ�မိုုကရေု� ထုုန်��သုမို��တု��တကရေ��စီခုဲင့်�်၊ မိုုခုင့်�ဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� 

�ဖြပွဲာဆိုု�ခုဲင့််� ေှုသညီ�။’

အုနှိုယူ

(၁၉၄၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၂၉)

‘အုနှိုယူနှု�င့်�င့်၏ံ ပွဲု�င့်�န်ကရေ�အတဲင့်��၌ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှု�င့်�င့်အံတဲင့်��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာ 

စီကရော� သု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီာ သု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်��ကရေျ�မိုုေှုသညီ်� 

မိုညီ�သညီ�်�ဒီသမိုဆိုု�၌ဖြဖွဲ့စီ��စီ �န်ထုု�င့်��ကရေ�သာ နှု�င့်�င့်ံသာ�မိုျာ�သညီ� 

အဆိုု�ပွဲါ ဘုာသာစီကရော�၊ စီာနှှင့််� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုတု��ကရေု� ထုုန်��သုမို��ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�် ေှု

သညီ�။’

ဖြမိုန်�မိုာ

(၂၀၀၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၅၄)

‘နှု�င့်�င့်သံာ�တု�င့်��သညီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�လ�ခံြုံခု�ံ�ေ�၊ တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�၊ 

ေပွဲ�ေးာ�အ�ခုျမို��သာယူာ�ေ� သု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�သူတု��၏ကရေု�ယူ�ကရေျင့်�်တော�

အကရေျ�ု�င့်ှာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သညီ်� ဥပွဲ�ဒီမိုျာ�နှှင့််� မိုဆိုန််�ကရေျင့်�လ်င့်� �အာကရေ�ပွဲါ

အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ�ကရေု� လဲတ�လပွဲ�စီဲာသ��ံစီဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခုဲင့်�်ေှုသညီ� … 

တု�င့်��ေင့်��သာ�လူမိုျ�ု� တစီ�မိုျ�ု�နှှင့်�်တစီ�မိုျ�ု� သု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာ�

လူမိုျ�ု�အခုျင့်��ခုျင့်��ကရေု�လညီ���ကရောင့်��၊ အဖြခုာ�ဘုာသာသာသန်ာကရေု�

လညီ���ကရောင့်�� ထုုခုု�ကရေ�န်စီ�န်ာ�စီမိုုမိုေှုဘု� မိုုမိုုခုျစီ�ခုင့်�ဖြမိုတ�နှု��သညီ�် စီကရော�၊ 

စီာ�ပွဲ၊ ယူဉ်��ကရေျ�မိုု၊ ကရေု��ကရေဲယူ�သညီ�် ဘုာသာသာသန်ာနှှင့်�် ဓိ�လ်

ထု��ံတမို��မိုျာ�ကရေု� လဲတ�လပွဲ�စီဲာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်။’

န်ီကရောောဂ္ဂဲာ

(၁၉၈၈၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၉၀)

‘အတတလန်�တစီ�ကရေမို��ရုံးု��တန်��ေှု အသု�ကရေ�အ�န်��မိုျာ�သညီ� ၎င့်��တု��၏ 

ဘုာသာစီကရော�၊ အနှ�ပွဲညီာနှှင့််� ယူဉ်��ကရေျ�မိုုတု��ကရေု� လဲတ�လပွဲ�စီဲာ�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�

ထုုန်��သုမို��ေန်� အခုဲင့်�်အ�ေ�ေှုသညီ�။

နှု�င့်�ဂ္ဂျာ

(၂၀၁၀၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၅)

‘နှု�င့်�ဂ္ဂျာနှု�င့်�င့်၌ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲါ�င့်��န်�သာ အသု�ကရေ�အ�န်��အာ�လ��ံသညီ� 

တစီ�ဦး�နှှင့်�်တစီ�ဦး� အ�လ�ထုာ�လျကရေ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�မိုျာ� 

ကရေျင့်�်သ��ံေန်� အခုဲင့်�်အ�ေ�ေှုသညီ�။’
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ပွဲု�လန်�

(၁၉၉၇၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၃၅)

‘ပွဲု�လန်�သမိုာတနှု�င့်�င့်သံညီ� နှု�င့်�င့်၌ံလူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ သု��မိုဟု�တ� 

တု�င့်��ေင့်��သာ�လူန်ညီ��စီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာ နှု�င့်�င့်သံာ�မိုျာ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဘုာသာစီကရော�ကရေု� ထုုန်��သုမို��တု��တကရေ��စီခုဲင့်�်၊ ဓိ�လထ်ု��ံတမို��မိုျာ�ကရေု� 

ထုုန်��သုမို��ခုဲင့်�်၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်��ကရေျ�မိုုကရေု� ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု���စီခုဲင့််�တု�� �ဆိုာင့်��ကရေဉ်��

�ပွဲ�ေမိုညီ�။’

ဆိုူဒီန်�နှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ 

��ကရေညီာစီာတမို��

(၂၀၁၉၊ ပွဲ�ဒီ�မို ၆၆)

‘တု�င့်��ေင့်��သာ�လူမိုျ�ု�မိုျာ�၊ ယူဉ်��ကရေျ�မိုုအ�ပွဲ�စီ�မိုျာ� အာ�လ��ံသညီ� 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်��ကရေျ�မိုုကရေု� လဲတ�လပွဲ�စီဲာခုံစီာ�၍ ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု���စီေန်� အခုဲင့်�်အ�ေ�

ေှုသညီ�။ ထုု�အ�ပွဲ�စီ�မိုျာ�မိုှ ပွဲ�ဂ္ဂဂု�လ�မိုျာ�သညီ�လညီ�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာတော�

ကရေု� ကရေု��ကရေဲယူ�ေန်�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘုာသာစီကရော�ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�ေန်�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဘုာသာတော�နှှင့်�် ဓိ�လမ်ိုျာ�အတု�င့်�� ကရေျင့််�ကြုံကရေ�ံန်ထုု�င့်�ေန်�၊ မိုုမိုုတု��၏ 

သာ�သမိုီ�မိုျာ�ကရေု� ထုု�ဓိ�လထ်ု��ံတမို��မိုျာ�နှှင့်�်အညီီ ပွဲျ�ု��ထုာင့်�ေန်� 

အခုဲင့်�်အ�ေ�ေှုသညီ�။’
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ဤစ္စ�တွမှား�တွွင်းး ကိိ��ကိ��ထ���သာ� �ွ��စ္စည်းး�ပုံ�အံရေး�ခြခံခံံဥပုံ�ဒါမှာ���ကိိ� းာ���ွးနိး

ကရေု��ကရော�ထုာ��သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအာ�လ��ံကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ
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Sujit Choudhry သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော နှုင့်��ယူှဉ်��လလ်ာမိုုပွဲညီာေပွဲ�၌ 

နှု�င့်�င့်တံကရောအသုအမိုှတ�ဖြပွဲ� ကရေွမို��ကရေျင့်�ပွဲညီာေှင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အီဂ္ဂျစီ�၊ အီသီယူု�ပွဲီ�ယူာ�၊ �ဂ္ဂျာ�ဒီန်�၊     

လစီ��ျာ�၊ ဖြမိုန်�မိုာ၊ န်ီ�ပွဲါ၊ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၊ သီေုလကရေ�ာ၊ တူန်ီ�ေှာ�၊ ယူူကရေေုန်��၊ ယူီမိုင့်�နှှင့်�်         

ဇိုင့်� ဘုာ�ဘုဲတု��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖြမိုှင့််�တင့်��ေ�နှှင့်�် ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��

�ေ�လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�မိုျာ�အတဲကရေ� အကြုံကရေ�ံပွဲ�ပွဲ�ဂ္ဂဂ�ုလ�အဖြဖွဲ့စီ� နှှစီ� ၂၀ �ကရေျာ�လ�ပွဲ�ကုရေ�င့်�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 

Center for Constitutional Transitions ကုရေ�လညီ��တညီ��ထုာင့်�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� စီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��န်ပွဲါသညီ�။ 

�ဆိုာင့်��ပွဲါ� ၁၀၀ �ကရေျာ�၊ စီာ�ပွဲအခုန်��ကြီးကရေီ�မိုျာ�၊ မိုူ�ါဒီ�ေ�ောလကရေ�စီဲ�မိုျာ�၊ အစီီေင့်�ခုံစီာမိုျာ�၊ 

သ��တသန်စီာတမို��မိုျာ� ၁၀၀ �ကရေျာ�ကရေု�ထု�တ���ခု�ပ်ြီးပွဲီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ တညီ��ဖြဖွဲ့တ�ထု�တ���ပြီးပွဲီ�

�သာစီာအ�ပွဲ�မိုျာ�၌ Security Sector Reform in Constitutional Transititions (�အာကရေ�    

စီဖွဲ့ု��တကရေကသု�လ� ပွဲ�နံှှုပွဲ�တု�ကရေ�၊ ၂၀၁၉ ခု�နှှစီ�)၊ Territory and Power in Constitutional Tran-

sitions (�အာကရေ�စီဖွဲ့ု��တကရေကသု�လ� ပွဲ�နံှှုပွဲ�တု�ကရေ�၊ ၂၀၁၉ ခု�နှှစီ�)၊ The Oxford Handbook of the 

Indian Constitution (�အာကရေ�စီဖွဲ့ု��တကရေကသု�လ� ပွဲ�နံှှုပွဲ�တု�ကရေ�၊ ၂၀၁၆ ခု�နှှစီ�)၊ Constitution 

Making (အကရေ�ဒီ�ပွဲ� အယူ�လ�ဂ္ဂါ၊ ၂၀၁၆ ခု�နှှစီ�)၊ Constitutional Design for Divided Soci-

eties (�အာကရေ�စီဖွဲ့ု��တကရေကသု�လ� ပွဲ�နံှှုပွဲ�တု�ကရေ�၊ ၂၀၀၈ ခု�နှှစီ�) နှှင့်�် The Migration of Constitu-

tional Ideas (�အာကရေ�စီဖွဲ့ု��တကရေကသု�လ� ပွဲ�နံှှုပွဲ�တု�ကရေ�၊ ၂၀၀၅ ခု�နှှစီ�) တု�� အပွဲါအ�င့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ 

ပွဲါ�မိုာကရေခ Choudhry သညီ� �တာ�ေးန်�တု�တကရေကသု�လ�၊ န်ယူူ��ယူာကရေ�တကရေကသု�လ�နှှင့်�် ဘုာက်ရေလီ 

ကရေယူ�လီဖွဲ့ု��န်ီ�ယူာ�တကရေကသု�လ� (ဘုာက်ရေလီ ဥပွဲ�ဒီဌာာန်၌ ဌာာန်မိုှ��အဖြဖွဲ့စီ� တာ�န်�ထုမို���ဆိုာင့်�ခု�်

စီဉ်�) တု��၌ အခုျနု်�ဖြပွဲညီ�် မိုဟုာဌာာန်အဖွဲ့ဲ���င့်�ဆိုောလညီ��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� လကရေ�ေှုတဲင့်� WZB ဘုာလင့်�လူမိုု 

�ေ�သုပွဲါ�ံကရေျာင့်��၌ ဧညီ်�သ��တသီအဖြဖွဲ့စီ� တာ�န်�ထုမို���ဆိုာင့်��န်ပွဲါသညီ�။

Erin Colleen Houlihan သညီ� International IDEA ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�

မိုုဆိုု�င့်�ော အစီီအစီဉ်�၏ အောေှုတစီ�ဦး�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ သူမို၏ သ��တသန်နှှင့်�် အကြုံကရေ�ံပွဲ�မိုုတု�� 

သညီ� အဓိုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေမိုာာတစီ��န်��ေှု ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််�ပွဲဋိုပွဲကရေခ ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��မိုုမိုျာ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�
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ပွဲါသညီ�။ နှု�င့်�င့်အံတဲင့်�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လ��ေ�အစီီအစီဉ်�မိုျာ�၌ 

အ��ကရောင့်��အောအခုျ�ု�အတဲကရေ� န်ညီ��ပွဲညီာပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော အကရေူအညီီ�ပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ကရေမိုာာအဆိုင့်�် 

နှုင့်��ယူှဉ်��လလ်ာမိုုပွဲညီာေပွဲ�၊ မိုူ�ါဒီ�ေ�ောနှှင့််� စီညီ��ရုံး��ံလုံ်�ဆိုာ��ေ�စီာ�ပွဲမိုျာ� �ေ�သာ�ဖြပွဲ�စီ�

ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ� လ�ပွဲ�င့်န်��စီဉ်�မိုျာ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအဆိုင့်� 

အဖြပွဲင့်�တု�� နှှစီ�ေပွဲ�စီလ��ံနှှင့်�်ဆိုု�င့်��သာ န်ညီ��ကရေုေုယူာမိုျာ�နှှင့််� �ဒီတာ�ဘုစ်ီ�မိုျာ� စီီမိုံခုန််�ခုဲ�ဖြခုင့်��တု��

လ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲါသညီ�။ သူမိုသညီ� အထုူ�သဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဋိုပွဲကရေခသင့််� နှု�င့်�င့်မံိုျာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်အံ�ဖြခုဖြပွဲ��သာ 

တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��မိုု၊ လူ်အခုဲင့်�်အ�ေ�နှှင့်�် �ကရောင့်��မိုဲန်��သာစီီမိုအံ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ�မိုုတု�� ထုဲန်��ကရော��ေ� 

အ�ထုာကရေ�အကရေူအစီီအစီဉ်�မိုျာ�၌ အကြီးကရေီ�တန်��အကြုံကရေ�ံပွဲ�တာ�န်�အမိုျ�ု�မိုျ�ု� ထုမို���ဆိုာင့်�ခု�ပ်ြီးပွဲီ� 

ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ �ာဂ္ဂျင့်��န်ီ�ယူာ�တကရေကသု�လ�မိုှ ဥပွဲ�ဒီ�ဒီါကရေ�တာဘုဲ��နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ဖံြခုာ��ေ� မိုဟုာ�ုဇိုာာ

ဘုဲ��၊ လု�ယူု�လာ �မိုေီ�မိုာင့််� တကရေကသု�လ�မိုှ အထုူ�ပွဲညီာ�ေ� မိုဟုာ�ုဇိုာာဘုဲ��တု�� ေေှုထုာ�ပွဲါသညီ�။

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ောအကရေူအအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်�င့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� 

(International IDEA) သညီ� ဒီီမုို�ကရေ�ေစီီကုရေ� လူသာ�ထု�တစီ�ေပွဲ�လ��ံ၏ဆိုနိှနှှင့်�် �ေေှညီ�တညီ�တံ် 

ခုု�င့်�ပြီးမို��သာ ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� လမို��ဖွဲ့ဲင့်�်�ပွဲ�သညီ်�အောတု��အဖြဖွဲ့စီ� ကရေမိုာာတစီ��န်��၌ တု�� 

တကရေ�ထဲုန်��ကရော��စီေန်�ဟူုသည်ီ�တာ�န်�ဖြဖွဲ့င့်�် အစုီ��ေမိုျာ�အ�ကရော� ဖဲွဲ့��စီညီ��ထုာ��သာအဖဲွဲ့��အစီညီ�� 

တစီ�ခု� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။ အဆိုင့်�်အာ�လ�ံ�၌ ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�နှှင့်�် ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်�

မိုျာ�တု��ကရေု�တညီ��ဆိုာကရေ�၊ အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�၊ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သညီ်�န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ဤတာ�န်�ကရေု� ထုမို��ေးကရေ�

ပွဲါသညီ�။ အာ�လ�ံ�အကရေျ��ံ�င့်��သာ၊ တာ�န်�ခုမံိုုေှု�သာ၊ �ေေှညီ�တညီ�တံ်ခုု�င့်�ပြီးမို�သညီ်� ဖွဲ့ဲ�ံပြီးဖွဲ့ု��

တု��တကရေ�မိုုကရေု� လူသာ�အာ�လ��ံအတဲကရေ� �ဆိုာင့်��ကရေဉ်���ပွဲ��သာ ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ� ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်�မိုျာ�၊ 

ပွဲါ�င့်�သူမိုျာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�်စီ�ံသညီ�်ကရေမိုာာမိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ်�ေ�သညီ� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏

ေညီ�မိုှန်��ခုျကရေ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသညီ�။

International IDEA ၏ MyConstitution Programme သညီ� လ�ပွဲ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖွဲ့ကရေ�

သကရေ�ဆုို�င့်�သူမိုျာ�၏ ဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ�ဖြခုင့်��ဆုို�င့်�ော အသုပွဲညီာမိုျာ�ကုရေ� ဖြမှိုင့်�် 

တင့်��ပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် အလ��ံစီ�ံခြုံခု�ံင့်�စံီဉ်��စီာ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်��သာ၊ အမိုျာ�ပွဲါ�င့်�မိုုေှု�သာ၊ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဖြဖွဲ့စီ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ယူဉ်��ကရေျ�မိုုတစီ�ေပွဲ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ေန်� ေညီ�ေးယူ�ပွဲါသညီ�။
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International IDEA မိုှ ထု�တ���လျကရေ�ေှု�သာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�

ဖြခုင့်��စီာတမို��မိုျာ�သညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ရုံးုပွဲ��ထုဲ��ပွဲဲလီလှ�သာ အ�ေ�ကရေုစီစ

မိုျာ�ကရေု� လဲယူ�ကရေူဖြမိုန်�ဆိုန်��သာန်ညီ��မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့်�်ေှင့်��ဖြပွဲေန်� ေညီ�ေးယူ�ပွဲါသညီ�။

၁။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�သညီ�မိုှာ အဘုယူ�န်ညီ��။ အ�ဖြခုခုံသ�ဘုာတော�မိုျာ�နှှင့််� အယူူ

အဆိုမိုျာ� *

၂။ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လှတ�နှှစီ�ေပွဲ� ထုာ�ေှုဖြခုင့်�� *

၃။ တု�ကရေ�ရုံးု�ကရေ�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီန်စီ� *

၄။ တော�သူကြီးကရေီ�မိုျာ� �ေး�ခုျယူ�ခုန််�အပွဲ�ဖြခုင့်�� *

၅။ တော��ေ�ဆိုု�င့်�ော ောထုူ�မိုျာ�၏ တညီ�ပြီးမို�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်၊ ထု�တ�ပွဲယူ�ဖြခုင့်��၊ ကရေင့်��လဲတ�ခုဲင့်�်မိုျာ�နှှင့်�် 

တာ�န်�ခုမံိုု *

၆။ ပွဲါလီမိုန်�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီန်စီ�၏ အ�ပွဲ�ခုျ�ပွဲ��ေ�တဲင့်� မိုပွဲါ�င့်��သာ သမိုာတမိုျာ� *

၇။ ပွဲါလီမိုန်�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီန်စီ�မိုျာ�ေှု စီညီ��မိုျဉ်��ခုဘံု�ေင့်�မိုျာ� 

၈။ သာသန်ာ-နှု�င့်�င့်�ံတာ� ဆိုကရေ�နှှယူ�မိုုမိုျာ� 

၉။ လူမိုု�ေ�နှှင့််�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အခုဲင့်�်အ�ေ�မိုျာ� *

၁၀။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုု လ�ပွဲ�ထု��ံလ�ပွဲ�န်ညီ��မိုျာ� *

၁၁။ ကရေန််�သတ�မိုုဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျကရေ�မိုျာ� *

၁၂။ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီန်စီ� *

၁၃။ �ဒီသနှတေ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီန်စီ� *

၁၄။ သမိုာတ၏ �ီတု�အာဏာာမိုျာ� 

၁၅။ သမိုာတ၏ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ��ေ�အာဏာာမိုျာ� 

၁၆။ ပွဲါလီမိုန်�ဖွဲ့ျကရေ�သုမို��ဖြခုင့်�� 

၁၇။ အစီု��ေဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြခုင့်��နှှင့်�်ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြခုင့်�� ယူနှတော�မိုျာ� *

၁၈။ အ�ေ��ပွဲ်အ�ဖြခုအ�န်ဆိုု�င့်�ော လ�ပွဲ�ပွဲု�င့်�ခုဲင့်�်အာဏာာမိုျာ� *

၁၉။ ထုုန်��ညုှီဖြခုင့်��နှှင့်�် ကြီးကီရေ��ကရေပွဲ�ကဲရေပွဲ�ကရေ�ဖြခုင့်��ဆုို�င့်�ော လဲတ�လပွဲ��သာ (စီတ�တထမိုဏု္ဍာ�င့်�) အင့်�စီတီ 

ကရေျ��ေှင့်��မိုျာ� *
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ယခု စာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းနွင့္ ပံုနွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

လူဇင္ဘာ့ခ္နိုင္ငံ အစိုးရ၊ ဖင္လန္နိုင္ငံႏွင့္ ဆြီဒင္နိုင္ငံတို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။

၂၀။ ရုံး��ံသ��ံဘုာသာစီကရော� �ေး�ခုျယူ�သတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� *

၂၁။ သမိုာတစီန်စီ�နှှင့်�် တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��သမိုာတစီန်စီ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီမိုျာ�၌ သမိုာတ�ေး��ကရောကရေ�

တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ဖြခုင့်�� 

* ဖြမိုန်�မိုာဘုာသာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့တ�ရုံးုနှု�င့်�သညီ�။

စီာတမို��မိုျာ� �ဒီါင့်��လ�တ�ေယူူေန်� - <https://www.idea.int/publications/categories/

primers>

ConstitutionNet သု�� �င့်��ောကရေ��လလ်ာေန်� - <https://constitutionnet.org/primers>
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