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မဟုုတ််ဘဲဲ အနုုစိိတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရပြီး�း� အမှား��းကင်းး�ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� အခြား��းသူူများ��း၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််သင််ယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် တန််ဖိုးး��မဖြ�တ််နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အလမ်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤစာာစော�ာင််၏ မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဖတ််ရှုုသုံးး��သပ််ကာာ အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� အကြံ�ံပြု�ု
ချျက််များ��းပေး�းခဲ့့�သည့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းစီီမံံကိိန်းး�မှှ Jason Gluck၊ International IDEA မှှ
(ယခင််က ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုလေ့�့လာာရေး�း Max Planck အင််စတီီကျုု�မှှ)
Alexander Hudson၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ရေး�း အမြဲ�ဲတမ်းး�အထော��ာက််အကူူအဖွဲ့့��မှှ Christina Murray
နှှင့််� အူူမီီယာာတက္ကကသိုု�လ််မှှ Abrak Saati တို့့��ကိုု� အထူးး�ပင်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ ထုုတ််ဝေ�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�
ကြီး�း�ကြ�ပ််ပေး�းခဲ့့�သည့််� International IDEA မှှ Lisa Hagman နှှင့််� Tahseen Zayouna တို့့��ကိုု�လည်းး� ကျေး�း�ဇူးး�
တင််ရှိိ�ပါါသည််။
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၁။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အမြဲ�ဲတစေ�ေနီးး�ပါးး� ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရသည့််� အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
ပြ�ဿနာာအားး�လုံးး��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််မဟုုတ််ပေ�။ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု နေ�ရာာ
တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အစား�းထိုးး��အသုံးး��ပြု�ု၍မရသော်��်�လည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပြီး�း� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း
ကာာ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််�
အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�သည််။
၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းနှှင့််�
နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
အ
� ဆင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး� ထော�ာက််ကူူပေး�းနေ�သည့်�် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ပေး�းပု
ံ
ဂ္ဂို
ု ��ု လ််
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� သတိိချျပ််သင့််�သည််မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��
နည်းး�လမ်းး�ဟူူ၍ သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
၃။	ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််
သူူများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� အဓိိကမေး�း�ခွွန်းး�များ��းနှှင့််� အတွေ့�့��ရများ��းသော�ာ ဝိိဝါါဒများ��းရှိိ�ပြီး�း� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ
တွွင်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�၊ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေ ထည့််�သွွင်းး�
သုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းစီီမံံကိိန်းး�၏ သဘော�ာ�သဘာာဝတို့့��
အပေါ်�်� အခြေ�ေ�တည််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့််�
မေး�းခွွန်းး�များ��းမှာာ� - (ဆန္ဒဒမဲဲပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ကျော်�်��လွွန််သည့််�) ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�
အဘယ််ကြော��ာင့််� ထော�ာက််ကူူစီီမံံပေး�းသင့််�သနည်းး� - ထိုု�သို့့�� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�
အဘယ််နည်းး�၊ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သည့််အ
� ဖွဲ့့�� အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့�� အစည်းး�
များ��းက တာာဝန််ယူူစီီမံံသင့််�သနည်းး�၊ ပြ�ည််သူူများ��းအနက်် မည််သူူတို့့��နှှင့််� မည််သည့််�အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း
အကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မည််နည်းး�၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််�
အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ မတူူညီီ
သော�ာအဆင့််ဆ
� င့််တွွင််
�
မည််သည့််အ
� ချိိ�န်၌
် အသုံးး��ချျမည််နည်းး�၊ မည််သည့််ပါ
� ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျမည််နည်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရလဒ််များ��းကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့��
သုံးး��သပ််ကာာ ချိိ�န််ဆဆုံးး��ဖြ�တ််မည််နည်းး�။
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၄။	နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူတ
ူ ည််၍ မည််သည့််� အဓိိက အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူအု
ူ ပ််စု
ု များ��း
ု
(ဥပမာာ ဖယ််ကြ�ဉ််
ချျန််လှှပ််ခံံ အုုပ််စုုများ��း၊ ယခင််အုုပ််ချုု�ပ််သူူအဖွဲ့့��ဝင််များ��း သို့့��မဟုုတ်် လက််နက််ကိုု�င််တပ််သားး�ဟော�ာင်းး�များ��း)
ကိုု�ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�မည်် သို့့��မဟုုတ်် ချျန််လှှပ််မည််နှှင့််� ထိုု�သို့့��ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၏ နော�ာက််ကွွယ််မှှ
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် လက််ရှိိ�
အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား��းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ ပတ််သက််ဆက််နွှှယ််မှုု၊
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ယခင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း၊ ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ�
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊
အရင်းး�အမြ�စ််ရရှိိ�နိုု�င််မှုနှ
ု င့်
ှ �် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာစွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ရည််တို့့�ကို
� �ု မပျျက််မကွွက််ထည့််သွွင်းး
�
� စဉ်းး�စား�း
ရမည််ဖြ�စ််သည််။
၅။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််
တရား�းဝင််မှုု၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျသော��ာ�ရလဒ််များ��းနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�ကာာ အမြဲ�ဲတစေ�ေ
နီးး�ပါးး� ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ စံံနှုုန်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��း
လည်းး�ရှိိ�ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခဒဏ််ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရပြီး�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုု မြ�င့််�မား�းသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းတွွင်် ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည််။ စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််
ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််ရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းတစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝမှုုမရှိသော����ာ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုလုံးး�
ု �၏ တရား�း
ဝင််မှုုကိုု� လျော့�့��ပါးး�စေ�နိုု�င််ပြီး�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�ခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။ ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��းပိုု�မိုု�ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ
ရလဒ််များ��းဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် သို့့��မဟုုတ်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��း အစပျိုး�း��ပေး�းရန််အတွွက်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ကိုု�င််ခြ�ယ််လှှယ််ခြ�င်းး�ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�
ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� စီီစဉ််လုပ််ဆော�
ု
ာင််ပါါက အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�ကျျင့််သုံးး�
� �နိုု�င််ရန်် လိုုအ
� ပ််သော�ာ နိုု�င််ငံရေး
ံ �း
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််။
၆။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� အဆင့််�များ��းအလိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််ရပြီး�း� (အမြဲ�ဲ
တစေ�ေ တစ််ဆင့််�ပြီး�း�တစ််ဆင့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ရံံဖန််ရံံခါါတွွင်် ယှှဉ််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ရသော��ာ
အဆင့််�များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််) တစ််ဆင့််�စီီတွွင်် မတူူညီီသော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ကာာ အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််သင့််�သည််။ ဤအဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင််
မတူူညီီကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� မကြာ�ာသေး�းမီီက ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််� လေ့�့လာာ
ချျက််များ��းအရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
မတိုု�င််မီီ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဦးးစွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ပါါက
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအပေါ်�်� အပြု�ုသဘော�ာ� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း�
ပိုု�မိုု�ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျသော��ာ� ရလဒ််များ��းရရှိိ�နိုု�င််သည််။
၇။	မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုသည််
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အဆင့််�မျိုး�း��မျိုး�း��၌ မတူူညီီသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းတွွင်် ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။
ထိုု�သို့့�� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� အစပြု�ုသူူများ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
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ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့�� အားး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သူူများ��း၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�
အရာာနှှင့််� တစ််ခါါတရံံတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အတွွက်် အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း တွေး�း�ဆပေး�း�အပ််သူူ
များ��း၊ အပြီး�း�သတ််မူူကိုု� အတည််ပြု�ုသူူများ��း စသည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းမှှ ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဆက််စပ််
နေ�သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််လည်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုကသင််ယူူသူူနှှင့််� သင််ကြား�း�
ပေး�းသူူအဖြ�စ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ အသုံးး��ချျထားး�သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��း၊ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာချိိ�န််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
ရွေး�း�ချျယ််သူူများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းက ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််
အားး� အသုံးး��ချျပုံံ�တို့့��အပေါ်�်�မူူတည််၍ ဤအခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ကွဲဲ�ပြား�း�သွားး��သည််။
၈။	ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအနက်် သင့််�လျော်�်��ရာာကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် နော�ာက််ခံံ
အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ဆက််စပ််ချိိ�န််ဆခြ�င်းး�သည်် အခရာာဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ယခင််အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
များ��းနှှင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အမျိုး�း��အစား�းကွဲဲ�များ��းအားး� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််မှုုတို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း
ကာာ ချျမှှတ််ထားး�သော�ာရည််ရွွယ််ချျက််အတွွက်် မည််သည့််အ
� မျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု� အသုံးး��ချျပါါက အကော��ာင်းး�
ဆုံးး��ဖြ�စ််မည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ စာာတတ််မြော��ာက််မှုု၊ ဂဏန်းး�သင်္ချာ�ာ��
တတ််မြော��ာက််မှုုနှှင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာ ပေါ�ါက််ရော�ာက််အသုံးး��ချျမှုုမြ�င့််�မား�းသော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််
အွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းသည်် အလွွန််အမင်းး� ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�နိုု�င််
သည််။ အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းတွွင််မူူ လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််မှုုနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့��ကိုု� ထော�ာက််ကူူ
ပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာဖွဲ့့�� စည်းး�မှုုနှင့်
ှ �် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �တိုု�င််ပင််ရေး�း အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း
ကိုု� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပါါဝင််စေ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင််
ထိုု�သို့့��သော�ာ ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ��းပါါဝင််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လျော့�့��ပါးး�
ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် (အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကဲ့့�သို့့��) အချို့့���သော�ာအုုပ််စုုများ��းအားး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှ ချျန််လှှပ််
ခဲ့့�ခြ�င်းး�တို့့�� မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
၉။	ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ခိုု�င််မာာ၍ အရင်းး�အမြ�စ််ကော�ာင်းး�စွာာ�လုံံ�လော�ာက််ပြီး�း�
အစီီအစဉ်် စေ့�့စပ််စွာာ�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိ ပညာာရေး�းနှှင့််� အသိိပညာာပေး�းကမ််ပိိန်းး�များ��းနှှင့််�
တွဲဲဖက််လု
�
ပ််ဆော�
ု
ာင််သင့််သည််
�
။ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ အနေ�ေ
ု
ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏ ရည််ရွွယ််
ချျက််၊ သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၊ ၎င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််အားး� မည််သို့့��အသုံးး��ပြု�ုမည််တို့့��ကိုု� နား�းလည််
ရန််အတွွက်် ဤသို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဤသတင်းး�အချျက််အလက််များ��းသည်် ပြ�ည််သူူ
လူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ရယူူ
အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််ကိုု� သိိရှိစေ���ေနိုု�င််ပြီး�း� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�အချိိ�န််မှှစ၍ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ မျှော်�်��လင့််�
ချျက််များ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာတွွင်် ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််သည််။ ပိုု�၍အခြေ�ေ�ခံံကျျသည့််�အချျက််မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု
အနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� နား�းလည််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းသည်် အဓိိကကျျပြီး�း� ထိုု�သို့့��နား�းလည််လာာပါါက ရပ််တည််မှုုရွေး�း�ချျယ််ရာာ
တွွင်် အချျက််အလက််များ��းအပေါ်�်� ပိုု�မိုု�အခြေ�ေ�ပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က်် ပိုု�မိုု�အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််
ပြ�ည့််�ဝသော��ာ ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
၁၀။	နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဟန််ချျက််များ��းကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််
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စရာာများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ဤဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��း၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းနှှင့််�
အကန့််�အသတ််များ��းကိုု� နား�းလည််ထားး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််လိုု�သော�ာဆန္ဒဒ
နည်းး�ပါးး�သည့််� အဖွဲ့့��များ��းကိုု�စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််ကိုု�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ မူူကြ�မ်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင််

အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��
သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� အသုံးး��ချျ၍ လုုပ််
ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။
၁၁။ တစ််ဖက််တွွင််မူူ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းအားး� အများ��းသိစေ��ေရန်် ဖွွင့််�ဟကြေ�ေ�ညာာခြ�င်းး�
သည်် တစ််ခါါတရံံတွွင်် အကျိုးး���ယုုတ််စေ�နိုု�င််သည််၊ ဥပမာာ ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခံံ အုုပ််စုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း
တွွင်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းအားး� လွှှမ်းး�မိုးး��ချုု�ပ််ကိုု�င််သော�ာ အုုပ််စုုများ��းက ခြ�ယ််လှှယ််ခြ�င်းး�
နှှင့််� အဟန့််�အတားး�ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ရပ််ကိုု� ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းတွွင်် အထူးး�တွေ့�့�ရတတ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏အမြ�င််သည်် တစ််ခါါတရံံတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့််�
အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုတို့့�� တိုးး��မြ�င့််�လာာစေ�ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််နေ�နိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�သို့့��သော�ာ
အမြ�င််များ��းကိုု� အများ��းသိစေ��ေရန်် ကြေ��ညာာလိုု�က််သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက်် နိုု�င််ငံံရေး�း ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူ
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��အားး�ဆန့််�ကျျင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အခက််အခဲဲတွေ့�့�နိုု�င််သည််။
၁၂။	ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််သည်် တစ််ခါါတရံံတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု၏ ဟန််ချျက််ကိုု� လွှှမ်းး�
မိုးး��ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�
နှိုုင်းး�မှုုများ��းနေ�ရာာတွွင်် အစား�းထိုးး��သွွတ််သွွင်းး�ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပေ�။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ်် အော�ာင််မြ�င််ရန််
အတွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းအများ��းအပြား�း�က ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ကာာ
လက််ခံံထော�ာက််ကူူရန်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ပြီး�း�နော�ာက််မှှ ပြ�န််လည််
ပြ�င််ဆင််ရခြ�င်းး�အားး� ကန့််�သတ််ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�နို�င််ရ
ု န််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� ပြီး�း�မြော��ာက််သည့််�အချိိ�န််မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူခြ�င်းး�ကိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��ကိုု�တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�း
အာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �မှုုများ��းသည်် အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနိုု�င််ရန််
နှှင့််� ပြ�ည််သူူအများ��းစုုက ထော�ာက််ခံံနှှစ််သက််သည့််� မူူကြ�မ်းး�ကိုု�အချိိ�န််ကပ််၍ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�သဘော�ာ�ဖြ�င့််� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�တို့့�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ကိုု� လျော့�့��ပါးး�သက််သာာ
စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�သည််။
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ဤစာာစော�ာင််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�ဆင့််�၌
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ သဏ္ဍာာန််နှှင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� (မည််သည့််�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�

မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််) ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအပါါအဝင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ ဟန််ချျက််များ��းအပေါ်�်� မည််သို့့��လွှှမ်းး�မိုးး��
သက််ရော�ာက််ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး� (ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�) ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ထားး�သည််။
မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အဓိိကအင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ပါါဝင််သည််။ တက််ကြွ�ထိရော��ာ�က််စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� ရရှိိ�နိုု�င််သည့််�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းစွာာ�ရှိိ�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏အမူူအကျျင့််�နှှင့််�
သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု� မွွမ်းး�မံံမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�မှှသည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဟန််ချျက််ကိုု� မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�အထိိ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််နိုု�င််ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�
အရာာကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််�
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ဤရလဒ််များ��းကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� မည််သို့့��
ရရှိိ�နိုု�င််မည််တို့့��ကိုု�မူူ ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိသေး����းပေ�။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�နှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ မိိမိိတို့့��အနေ�ေဖြ�င့််သိိရှိိ�သည််
�
ဟုု ယူူဆထားး�သည့််� အချျက််
များ��းကိုု� သီီအို�ရီ
ု အ
ီ ရသာာဖော်�်�ထုတ််ထားး
ု
�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တူူညီသော�
ီ
ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဟူူ၍ မရှိိ�သည့််နည်းး
�
�တူူ ‘ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််’ တွွင်် မည််သည့််အ
� ချျက််များ��း ပါါဝင််သည််ကိုု�လည်းး� ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီထားး
ီ
�သည့််�
အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််မရှိပေ���ေ။ ထို့့��အပြ�င်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပါါ အာာဏာာကိုု� (ပြ�န််လည််)ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တိုု�က််ရိုု�က််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ဆက််နွှှယ််မှုုများ��းနှှင့််� ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၏ ရလဒ််များ��းအပေါ်�်� မည််သို့့��လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််ကြော��ာင်းး�
ကိုု�လည်းး� သုံးး��သပ််နား�းလည််ရန်် ခက််ခဲဲပေ�သည််။
လက််တွေ့�့�နား�းလည််မှုုတွွင်် ဤသို့့��သော�ာလိုု�အပ််ချျက််များ��း ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သို့့��ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
ပါါဝင််စေ�နိုု�င််မည််ကို�ု ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူများ��း
ူ က ဆုံးး��ဖြ�တ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံ၏
ံ ကာာလ
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တစ််ခုု၌ အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�နှှင့််�ကိုု�က််ညီီသော�ာ ခိုု�င််မာာထိရော��ာ�က််သည့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််တွွင်် မည််သည့််�အချျက််များ��းပါါဝင််သနည်းး�။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤ ရှုုပ််ထွေး�း�
ပြီး�း� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲရှိိ�မည််ဖြ�စ််သော�ာ အခက််အခဲဲပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�
ရမည််ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အားး� မည််သည့််�အကြော��ာ�င်းး�ကြော��ာင့််� မည််သည့််�အချိိ�န််၌ မည််ကဲ့့�သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််အသုံးး��ချျရမည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင််
အချျက််အလက််အခြေ�ေ�ပြု�ုသော�ာ လက််တွေ့�့�ကျျသည့််�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််နိုု�င််အော�ာင်် အထော��ာက််အကူူပေး�း
နိုု�င််သည့်လမ်းး
�်
�ညွှှန််ချျက််များ��း နည်းး�ပါးး�နေ�သေး�းသည််။ ထိုု�လိုအ
�ု ပ််ချျက််ကိုုဖြ� �ည့်ဆည်းး
�်
�ရန််မှာာ� ဤစာာစော�ာင််၏ ရည််ရွွယ််
ချျက််ဖြ�စ််ပါါသည််။

နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုု�င်းး�သည်် တစ််မူူထူးး�ခြား��းပြီး�း� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သဏ္ဍာာန််နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအပါါအဝင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာ၌ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�
အနေ�ေကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရာာ၌ အဓိိကကျသော��ာ�အချျက််များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့��ပါါဝင််သည်် •

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� စီီမံံကိိန်းး�ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�
များ��း - ဥပမာာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၊ လွွတ််လပ််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ချျက််နှှင့််� ဆက််နွှှယ််မှုု၊

•

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တွွင်် မည််သည့််�အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းက
အဓိိကကျျပြီး�း� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�သင့််�သည််၊ မည််သူူတို့့��ကိုု�
ချျန််လှှပ််သင့််�သည််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာနော�ာက််ကွွယ််မှှ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း၊ ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စွာာ�ဖြ�င့််� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် အသိပေး��း�ပြ�န််ကြား�း�နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း၊

•	လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းကတိိကဝတ််များ��း၊
•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊
•

‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ တွွင်် မည််သူူတို့့��ပါါဝင််သည််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လူူအများ��းစုုလက််ခံံထားး�သည့််� ခံံယူူချျက််
များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိဆိုု�င််ရာာအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အသိိပညာာနှှင့််� လက််လှှမ်းး�
မီီရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�သည့််� အဟန့််�အတားး�များ��း၊

•

အမျိုး�း��မျိုး�း��အထွေထွေသော����ာ���� ပြ�ည််သူူလူူထုုများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံအနှံ့့��အပြား�း�ရှိိ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဓလေ့�့�များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း၊

•	လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််နေ�သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု
၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊
•	နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းအကြား�း� အားး�ပြို�ု�င််မှုုနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့��၏ သဘော�ာ�သဘာာဝ နှှင့််�
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•	ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�အပါါအဝင်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူတို့့�� ရရှိိ�နိုု�င််မှုု။

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း - မည််သည့််�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�
မည််သည့််�အချိိ�န််၌ မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။
ပြ�ည််သူူလူထု
ူ သည််
ု
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အစပြု�ုသူူများ��း၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အားး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သူူများ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအတွွက််
အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း တွေး�း�ဆပေး�း�အပ််သူူများ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုသူူများ��းအဖြ�စ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းနှှင့််� အသိိပညာာပေး�း ကမ််ပိိန်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် လုုပ််ငန်းး�
စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် သင််ယူူသူူများ��းအဖြ�စ််လည်းး� ပါါဝင််သင့််�သည််။
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််၌ ပေး�းအပ််မည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည််
လည်းး� အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ မတူူညီီကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း ပြ�ည့််�မြော��ာက််စေ�ရန််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�
စဉ််၏ အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�နိုု�င််သည််။ ဤသို့့�� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရန််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�သည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သက််ဆိုု�င််ရာာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�
တစ််ခါါတရံံတွွင်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��မည်် သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ချျမည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌
တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး� အသုံးး��ချျမည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အသုံးး��ချလေ့��့�ရှိသော����ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�သုံးး��မျိုး�း��ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပြီး�း�၌ အဆိုု�ပြု�ုမူူကြ�မ်းး�အားး� ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏
ထော�ာက််ခံံမှုုဖြ�င့််� တရား�းဝင််မှုုပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ချျခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် ကျျင်းး�ပလေ့�့�ရှိိ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််လည်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�
ကိုု� ကျျင်းး�ပနိုု�င််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရုံံ�သီးး�သန့််�ဖြ�င့််� ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််၍မရပေ�ေ။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာဆယ််စုုနှစ်
ှ ်များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ နှ
ု င့်
ှ �် ဆွေး�း�နွေး�း�
တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု� အများ��းအပြား�း�ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�ကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် ရည််ရွွယ််ချျက််
အထွေထွေ��ေ���အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််ဆော�
�
ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းက လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ််ခြ�ယ််လှှယ််နေ�သည််ကိုု� ဖုံးး��ကွွယ််ထားး�ရန််
အတွွက််လည်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င််
အလေး�း�အနက််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ပင်် စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �နှှင့်�် သယ််ယူူပို့့�ဆော�
�
ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခက််အခဲဲများ��းကြော��ာင့််�
ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု အချျက််အလက််များ��း၏ အရည််အသွေး�း��ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််
သည််။ မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ အရည််အသွေး�း��စံံမမီီသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််ရှိသော����ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု
များ��းသည််ပင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ရလဒ််
များ��းကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််သည််။
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ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အဘယ််ကြော��ာင့််� ကျျင့််�သုံးး��မည််နည်းး�။ မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သော�ာ အကျိုးး���
ကျေး�း�ဇူးး�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု ဟန််ချျက််အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုု
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းရလဒ််များ��းနှှင့််�
ဆက််နွှှယ််နေ�သော�ာ မျှော်�်��မှှန်းး�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း အများ��းအပြား�း�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် ဤ
ရလဒ််များ��း ရနိုု�င််၊ မရနိုု�င််နှှင့််� မည််သို့့��ရရှိိ�နိုု�င််သည််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ခြ�င်းး� မရှိသေး����းသော်�်�
လည်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တစ််နေ�ရာာရာာတွွင်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ရပ််ဖြ�င့််�
ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််မှုုကိုု� ရယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အဘယ််ကြော��ာင့််� လိုု�အပ််လျျက််ရှိကြော�����ာင်းး� သုံးး��သပ််
တွေး�း�ဆသင့််�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အော�ာင််မြ�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ လွှှမ်းး�မိုးး��
သူူများ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အစား�းထိုးး��၍မရသော်��်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဟန််ချျက််ကိုု�မူူ လွှှမ်းး�မိုးး��ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းနိုု�င််သည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််
ထားး�ပါါက ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ရ
ု ယူူခြ�င်းး�နှှစ်ခု
် လုံးး�
ု �အားး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့်�် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ယင်းး�တို့့��
နှှစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� အသုံးး��ချျနိုု�င််မည််ဖြ�စ််
ကြော��ာင်းး� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာထားး�ချျက််များ��းအရတွေ့��့�ရှိိ�ရသည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််လိုု�သော�ာဆန္ဒဒ နည်းး�ပါးး�
သည့််အ
� ဖွဲ့့�� များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််လာာစေ�ရန််စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််ကိုု�ချျမှှတ််ရာာ
တွွင်် အထော��ာက််အကူူရယူူခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�သည့််� အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််
များ��းရယူူခြ�င်းး�၊ အငြ�င်းး�ပွား��းနေ�ကြ�သော�ာအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကို�ု ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအာာဏာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး�အသုံးး��ချျ၍ လုုပ််
ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ထိုု�သို့့��အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�မှာာ� အမြဲ�ဲတစေ�ေ
မအော��ာင််မြ�င််တတ််သော်�်�လည်းး� အသုံးး��ဝင််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။

ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� - ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းချျက်် လမ်းး�ညွှှန််
မည််သည့််�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် မည််သည့််�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ မည််သူူတို့့��နှှင့််�
မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�
အနေ�ေနှှင့်�် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��နှင့်
ှ စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�သည့််� အချျက််အများ��းအပြား�း�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ပြု�ုစဉ်းး�စား�းရမည်် ဖြ�စ််
သည််။ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက််များ��းမှှ အဓိိက ထိုးး��ထွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအတွွက််
လမ်းး�ညွှှန််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါ ထိုးး��ထွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့��ပါါဝင််သည်် •	လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း
အရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် လိုုအ
� ပ််ချျက််များ��းအပါါအဝင်် ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး
ံ �း
မူူဘော�ာင််များ��းကိုု�ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််အဖြ�စ််အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� ဥပဒေ�ေသစ််များ��းကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် စေ့�့စပ််စွာာ�တွေး�း�ဆ
ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ။
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•	ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာအစီီအစဉ််ကိုု� ဆော�ာလျျင််ကြို�ု�တင််စွာာ� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�
ထားး�အမြ�င််များ��းအားး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် မည််သို့့��
ထည့််�သွွင်းး�အသုံးး��ချျမည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းထားး�ပါါ။
•	သီးး�ခြား��းစနစ််များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ပါါ၊ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��အကြား�း� အချိိ�တ််အဆက််
မမိိခြ�င်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းသည်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအထော��ာက််အပံ့့�ရယူူခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့်ဆည်းး
�်
�ထော�ာက််ကူူ
ပေး�းကာာ ခိုု�င််မာာကော�ာင်းး�မွွန််စေ�သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လည််ပတ််နိုု�င််စေ�ရန််
ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ။
•	ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျသည့််�အချိိ�န််၊ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််�
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းက
မည််သို့့��အသုံးး��ချျမည််တို့့��ကိုု� စေ့�့စပ််သေ�ချာ�ာစွာာ� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပါါ။
•	ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှင့်
ှ �် တရား�းဝင််မှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူ့့�နီတိိပညာ
ီ
ာရေး�းကိုု� စီီစဉ််ပို့့�ချ
� ျခြ�င်းး�နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
အတွွက်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��း၏ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက
တော�ာင်းး�ခံံနိုု�င််အော�ာင်် အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှှင့််�
ဆက််သွွယ််ပြ�န််ကြား�း�ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� မပျျက််မကွွက််ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�ပါါ။
•	အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုနှင့်
ှ �် လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနို�င််မှု
ု တို့့�
ု ကို
� �မြှ�ှ
ု င့််တ
� င််ရန်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် အထူးး�မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ပါါ။
•	ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အသုံးး��ချျပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံ
ခြ�င်းး�ကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာများ��းခွဲဲ�၍ ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ။
•	ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� တွဲဲ�ဖက််နိုု�င််မည့််� ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိ
ပညာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ပြီး�း� အရင်းး�အမြ�စ််လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ထော�ာက််ပံ့့�
ပေး�း၍ လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
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၂၀ ရာာစုုနှှစ်် နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�မှှစ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အလွွန််မြ�င့််�မား�းလာာပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းသည််လည်းး� အများ��းအပြား�း�ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�လာာကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််
(ဥပမာာ Hart 2003; Saunders 2012; Kirkby and Murray 2016)။ ယခင််ထုံးး��တမ်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ‘သဲဲနာာရီီသဏ္ဍာာန််’ ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း
အဖွဲ့့��ဝင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအားး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််မှုုဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အစတွွင််
ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််ကာာ အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််� မဲဲခွဲဲ�အတည််
ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆုံးး��တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည်် (Elster 2012)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
အတည််ပြု�ုရန််အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�မှာာ� လုုပ််ရိုးး��လုုပ််စဉ််ထုံးး��တမ်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ််
သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာပြီ�ီဖြ�စ််သည်် (Tierney 2018)။ သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုသည််လည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််
ရှိိ� အစပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� အဆင့််�ကွဲဲ�များ��းတွွင််
လည်းး� ယခင််ထက််ပိုု�မိုု�၍ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ Hart 2003; Saunders 2012;
Ginsburg et al. 2009; Eisenstadt et al. 2015, 2017 ကိုု� ရှုုပါါ)။
‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ဟူူသည့််�အသုံးး��တွွင်် ပိုု�မိုု�၍အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုရှိိ�လာာပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််�
၎င်းး�တို့့��၏ ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�ထုုတ််ဖော်�်�ရန်် အသုံးး��ချျသည့််� ယန္တတရား�းများ��းသည်် ပိုု�မိုု�၍ ဆန်းး�သစ််လာာ
သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အရေး�း�ပါါသည််ဟုု ပိုု�မိုု�သဘော�ာ�တူူလာာကြ�
ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဤအချျက််ကထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�လျျက််ရှိိ�သည််။ ဤအချျက််သည်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ပိုု�င််ခွွင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအားး� အလိုု�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� ဆက််
စပ််နေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ ‘ကော�ာင်းး�ကျိုးး���’ သည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ
အတွွက််သာာ တန််ဖိုးး��ရှိကော����ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ တရား�းဝင််မှုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းတွွင််ပါါ အသုံးး��ချျနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု�
သိိရှိိ�နား�းလည််လာာကြ�သည့််�အချျက််ကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�နေ�သည်် (ဥပမာာ Eisenstadt et al. 2017; Ghai and
Galli 2006; Elkins et al. 2009; Ginsburg et al. 2008, 2009; Hart 2003, 2010; Miller 2010; Moehler
2006; Samuels 2006; Widner 2005, 2008 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�ပြီး�း� ဘက််စုံံ�ပိုု�မိုု�ပါါဝင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ဖြ�စ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၏ အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ပါါက ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� နား�းလည််နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််
အချိိ�န်ယူ
် ဆော�
ူ
ာင််ရွွက််ရပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အတည််ပြု�ုကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းသာာမက အဆိုု�ပါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််နှှင့််� အတည််ပြု�ု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��သည့််�ဓလေ့�့�ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််
အတွွက်် ကျျင့််�သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််သည််
(Ghai and Galli 2006: 9)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််(သစ််)သည်် သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း� ချိိ�တ််ဆက််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််�

ပြ�ည််သူူအများ��းစုုထံံမှထော���ာက််ခံံမှုုဖြ�င့််�

တရား�းဝင််မှုုရရှိိ�ရန််

လိုု�အပ််သည််ဟူူသော�ာ

အချျက််သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင််
အဓိိကကျသော��ာ� အချျက််ဖြ�စ််သည််။1
မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ််တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ယခင််ထက်် ပိုု�မိုု�ရှှည််
လျားး��ပြီး�း� ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််ကာာ ရည််မှှန်းး�ချျက််ချျဦးးတည််မှုုများ��း ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းသည််။ မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဥပဒေ�ေ-နိုု�င််ငံံရေး�း စာာရွွက််စာာတမ်းး�သာာမဟုုတ််ဘဲဲ သင်္ကေ�ေ�တလည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�
ညီီညွွတ််ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ တစ််မျိုး�း��သားး�လုံးး��၏ အတွေး�း��အမြ�င််စနစ််ကိုု�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််�
လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအတွွက်် အားး�လုံးး��ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� အစီီအစဉ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းလည်းး�ဖြ�စ််သည်် (Ghai and Galli 2006)။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၏ အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတို့့��ကိုု� ရယူူနိုု�င််စေ�သည််သာာမကဘဲဲ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏

ဒီီဇိုု�င်းး�အပေါ်�်�မူူတည််၍

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ�

နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််နိုု�င််ကာာ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုနှင့်
ှ �် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည်် (Elster
1995)။
သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ ‘ကော�ာင်းး�ကျိုးး���’ ကိုု� နိုု�င််ငံံအဆင့််�တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့��
အသုံးး��ချျနိုု�င််သနည်းး�။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� နည်းး�လမ်းး�အများ��းအပြား�း�ဖြ�င့််� စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံ၏နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်� များ��းစွာာ�မူူတည််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ဟူူသည့််� အသုံးး��တွွင််
မည််သူူတို့့��ပါါဝင််သည််အားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ချျက််သည်် ၁၈ ရာာစုုနှှစ််မှှစ၍ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�လာာသကဲ့့�သို့့��
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််�
အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းသည််လည်းး� ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လာာသည််။ ‘သဲဲနာာရီီသဏ္ဍာာန််’ ဟူူသည့််� ဖော်�်�ပြ�ချျက််သည်် မှှန််ကန််
နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏
အလယ််ပိုု�င်းး�အဆင့််�များ��းတွွင််လည်းး� တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယခင််ထက်် ပိုု�မိုု�၍ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််
လာာသည််။
ထိုု�အခြေ�ေ�အနေ�ေကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အဓိိကမေး�း�ခွွန်းး�
တစ််ခုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည်် - ကာာလတစ််ခုုတွွင်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ်် ရှိနေ���ေသော�ာ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ

အတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််ခိုု�င််မာာပြီး�း� အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ သို့့��မဟုုတ်် ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် မည််သည့််�အချျက််များ��းပါါဝင််သနည်းး�။ ဤမေး�းခွွန်းး�ကိုု� အဖြေ�ေ�ရှာာ�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူ
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ဖြ�စ််စေ�ရန််စဉ်းး�စား�းရမည််မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဟန််ချျက််များ��းရှိနေ���ေသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ပြ�ည််သူူ
လူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သည့််�အတွွက််ကြော��ာင့််� မည််သည့့်�အချိိ�န််တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််
အားး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာ၌ လမ်းး�ညွှှန််အဖြ�စ််အသုံးး��ချျနိုု�င််ရန််အတွွက်် နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက််များ��းမှှ ထုုတ််နုုတ််ထားး�သည့််�
မည််သည့််� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းချျက််များ��းနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� အသုံးး��ချျရမည််နည်းး�။
မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ကျျင့််သုံးး�
� �မှုုအလေ့�့�အထများ��းနှှင့်�် ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက်် သုုတေ�သန
များ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ပြု�ုစုုထားး�သော�ာ ဤမူူဝါါဒစာာစော�ာင််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််ဆ
� င့််၌
� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏သဏ္ဍာာန််နှင့်
ှ �် လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၏ အမြု�ုတေ�ဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏
ဟန််ချျက််အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� မည််ကဲ့့�သို့့�� သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည််ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�
သုံးး��သပ််ထားး�သည််။ ဤသို့့��သုံးး��သပ််ရန်် လိုု�အပ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််သူူများ��း၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတို့့��ကိုု�လည်းး� လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�ကိုု� ချဲ့့��ထွွင််လုုပ််ဆော�ာင််လာာခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းညှိိ�နှိုင်းး
ု �မှုုလုပ််ငန်းး
ု
�စဉ််များ��း၏ ဟန််ချျက််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းနိုု�င််
ပြီး�း� ထိုု�အချျက််မှာာ� စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်သည််ကိုု�မူူ ကော�ာင်းး�စွာာ�
နား�းလည််ခြ�င်းး�မရှိသေး����းပေ�။ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် စံံနှုန်းး
ု �အရရော�ာ� လက််တွေ့�့�တွွင််ပါါ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���
တစ််ရပ််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုသည််
အခြေ�ေ�ခံံလိုအ
�ု ပ််ချျက််အဖြ�စ်် ဆက််လက််တည််ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေမှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသို့့�� သို့့��မဟုုတ််
အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက ဤအချျက််သည်် အထူးး�အရေး�း�ပါါပြီး�း� အဆိုု�ပါါ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှစ််ခုုကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််လည်းး� အလားး�တူူပင််
ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းကိုု� ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််သူများ��းသည််
ူ
ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််ပြီး�း� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့်�် လိုုအ
� ပ််သော�ာ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှင့်
ှ �် ညှိိ�နှိုင်းး
ု �
မှုုများ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာဝန်းး�ကျျင််ကိုု� စီီစဉ််ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််တို့့��ကိုု� အချျင်းး�ချျင်းး�
အားး�ပြို�ု�င််မှုုမရှိစေ���ေဘဲဲ ဟန််ချျက််ညီီညီီထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််ရန်် ဂရုုပြု�ုရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည််
အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ထော�ာက််ကူူပေး�းကာာ ခိုု�င််မာာကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�သည်် အဓိိက
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််�စိိန််ခေါ်�်မှုုပင်် ဖြ�စ််သည််။
ဤစာာစော�ာင််ကိုု� အပိုု�င်းး�လေး�းပိုု�င်းး�ခွဲဲ�၍ ပြု�ုစုုထားး�သည််။ ပထမပိုု�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရာာ၌ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူများ��းအနေ�ေ
ူ
ဖြ�င့််� ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းသင့််သည့်
�
�် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�
အနေ�ေဆိုု�င််ရာာအချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဒုုတိိယပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််
လျျဉ်းး�၍ မည််သည့််�အချျက််ကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ကိုု� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ထားး�သည််။
ထိုု�အပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သည့််�
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အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သည့််�အချိိ�န််အကြား�း�
ဆက််နွှှယ််မှုုများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သည််။ တတိိယပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််�
မည််သည့််�ရလဒ််များ��း ရရှိိ�နိုု�င််သည််ကိုု� ဆင််ခြ�င််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အဘယ််ကြော��ာင့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ရသည််ကိုု� လေ့�့လာာပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ပါါဝင််
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုသည်် လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� မည််ကဲ့့�သို့့��သက််ရော�ာက််သည််ကိုု� အလေး�း�ပေး�းထားး�သည််။
နော�ာက််ဆုံးး��ပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အထော��ာက််အကူူပြု�ုလမ်းး�ညွှှန််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန်် ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် နိိဂုံးး��အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််၍ အဆုံးး��သတ််ထားး�ပါါသည််။
မှှတ််စုုတိုု�များ��း
1 အစီီအစဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�မှှသည်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အထိိ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််
အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��အပေါ်�်� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကိုု� ဖတ််ရှုုရန််အတွွက်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာ ၂၀ ရက််နေ့�့ ရက််စွဲဲ�ဖြ�င့််�
‘ကုုလသမဂ္ဂဂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အကူူအတွွက်် အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််၏ လမ်းး�ညွှှန််
မှှတ််စုု’ ကိုု�လည်းး� ဖတ််ရှုုနိုု�င််သည််။
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တူူညီီသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဟူူ၍ မရှိပေ���ေ။
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုစီီတိုု�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�
အနေ�ေ၊ လူူမှုုပထဝီီ၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�နှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း၊ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ရရှိိ�နိုု�င််မှုုနှှင့််� အခြား��းသက််ဆိုု�င််ရာာ
အချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ပြု�ုပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််� အကန့််�အသတ််များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းရှိိ�သည့််� တစ််မူူ
ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဂေ�ဟစနစ််အတွွင်းး�၌ လည််ပတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် အရေး�း�
ပါါသော�ာ အချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ပြ�ည််သူူ
လူူထုပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� မည််ကဲ့့�သို့့��ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထည့််သွွင်းး
�
�မည််ကိုု� တွေး�း�ဆဖော်�်��ထုတ််ရာ
ု
ာတွွင်် ထည့််သွွင်းး
�
�
စဉ်းး�စား�းသင့််�သည့််� အဓိိကကျသော��ာ� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းကိုု� ဤအပိုု�င်းး�တွွင််
ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ထားး�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� စီီမံံကိိန်းး�၏ မူူလဇစ််မြ�စ််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကဲ့့�သို့့�� နိုု�င််ငံံအသစ််တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််နွှှယ််
နေ�ပါါသလားး�။ ပဋိိပက္ခခမှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသို့့�� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာရှှင််စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််မှှ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသလားး�။ ဤသို့့��
ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အဘက််ဘက််မှှပါါဝင််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�က််အဝန်းး�၏ လက္ခခဏာာ
ရပ််အားး� ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ
ပါါဝင််နိုု�င််သည်် (Haysom 2005; Jacobsohn 2006 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ နိုု�င််ငံံသစ််တည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််မည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ပြီး�း�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� စစ််ဆေး�းအကဲဲဖြ�တ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အဓိိကထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူမှာာ� အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူတ
ူ န်းး�စား�းဖြ�စ််ပါါသလားး�။
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိသော်����်�လည်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် လုံံ�လော�ာက််
စွာာ�ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အထက််
မှှအမိိန့််�ဖြ�င့််� ချျမှှတ််သည််ဟုု ပြ�ည််သူူလူူထုုက ထင််မြ�င််ယူူဆနိုု�င််သည််။ ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏
ထော�ာက််ခံံမှုုဖြ�င့််� တရား�းဝင််မှုုပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�
သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၏ ထိရော��ာ�က််မှုုအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�နိုု�င််
သည််။ ပြ�ည််သူူအများ��းစုုပါါဝင််သော�ာ ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��း သို့့��မဟုုတ်် တော်�်�လှှန််ရေး�းကဲ့့�သို့့�� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ
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များ��းကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််လိုု�အပ််နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသလားး�။ အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု�
ပြ�ည််သူူလူူထုုက ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပဲ့့�ကိုု�င််ထားး�ပြီး�း� အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းက ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် သဘော�ာ�တူူညီီ
သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ဖိိအားး�ပေး�းခံံရသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််
များ��းကိုု�လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုု၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််အဖြ�စ်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ၂၀၁၁
ခုုနှှစ်် တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ ဖြ�စ််ရပ််ကဲ့့�သို့့�� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�
သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၊ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု
အရည််အသွေး�း��တို့့��သည်် တရား�းဝင််မှုုအတွွက်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသော�ာအချျက််များ��း ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဤ
ယူူဆချျက််မှာာ�လည်းး� အမြဲ�ဲတစေ�ေ မမှှန််ကန််ပေ�။ ဥပမာာ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််များ��းတွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� အရှေ့�့��ဥရော�ာပ
နိုု�င််ငံံများ��း၏ အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ��းတွွင်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ရှိိ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််သူူများ��း၏ အဓိိကတော�ာ�င်းး�ဆိုု�ချျက််တစ််ရပ််
မဟုုတ််ဘဲဲ တော�ာင််အာာဖရိိနိုု�င််ငံံတွွင််ပင်် အလားး�တူူဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု�
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွွင််ပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�သုံးး��သပ််ကာာ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုု တစ််ရပ််ကိုု� ချျမှှတ််နိုု�င််
ရန်် ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့��သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အစပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အစီီအစဉ််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
အဆင့််�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာ
ကြော��ာင့််� နော�ာက််အဆင့််�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�
များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တရား�းဝင််မှုုရရှိအော����ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အထူးး�ပင််လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။
မည််သူူတို့့��သည်် အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��း ဖြ�စ််သနည်းး�။ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�၌ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
ယခင််က ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခြ�င်းး�ခံံခဲ့့�ရသော��ာကြော��ာင့််� သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းကြော��ာင့််�
အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�ရန်် အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�ရန််လိုု�အပ််
သည့််�အုုပ််စုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသလားး�။ ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််
ခြ�င်းး�များ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��းနှှင့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခြ�င်းး�
ခံံခဲ့့�ရသည့််� အုုပ််စုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ရန်် အမြဲ�ဲတစေ�ေ အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�သင့််�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� စီီမံံကိိန်းး�၏ဇစ််မြ�စ််နှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသော��ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� အမျိုး�း��အစား�း
အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ အခြား��းအကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ရန််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�နိုု�င််သည််။ ဤ
အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းတွွင်် ဘေး�းဒဏ််သင့််�အုုပ််စုုများ��း၊ လက််နက််ကိုု�င််တပ််သားး�ဟော�ာင်းး�များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊
ဘာာသာာရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ယခင််အစိုးး��ရအဖွဲ့့��မှှ အုုပ််ချုု�ပ််သူူဟော�ာင်းး�များ��းလည်းး�
ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ အခြား��းတစ််ဖက််တွွင််မူူ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် ဤအကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူအုုပ််စုု
များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််စေ�ရန်် အထူးး�ဂရုုပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� တစ််ဖက််တွွင််လည်းး� ဤအဓိိကအုုပ််စုု
များ��းမှှ လူူပုဂ္ဂို
ု ��ု လ််တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််သည့်အ
�် ဖွဲ့့�� နှှင့်�် တိုု�က််ရို�က််
ု
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဖြ�င့််� ပြ�န််လည််
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပေး�းသင့််�သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််သည့််� ဩဇာာနှှင့််� ဦးးတည််ချျက််
ချဆော���ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� သီးး�ခြား��းစီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််
သည့််�အဖွဲ့့��တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် လုံံ�လော�ာက််သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုမရှိသော����ာ
အုုပ််စုုများ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
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မည််သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း ချျမှှတ််ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သနည်းး�။ အခြေ�ေ�အနေ�ေအများ��းစုု
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတွွင်် လမ်းး�ညွှှန််အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေများ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် အဆိုု�ပါါ
စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းသည်် ဥပဒေ�ေအရ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��အရ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််။
ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� လက််ရှိိ�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ပါါဝင််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ကိုု1� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြ�ပ််မတ််သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ သာာမန််
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ကြား�း�ကာာလ အစီီအမံံများ��း သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း
တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ကတိိကဝတ််များ��းဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံအများ��းစုုတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ၏ ဝတ္တတရား�းများ��းသည်် ဤ
မူူဘော�ာင််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ််ပါါဝင််ပြီး�း� ဝတ္တတရား�းအချို့့���တွွင်် အများ��းပြ�ည််သူူနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ အရေး�း�
ကိိစ္စစများ��း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း� ကိုု�ပေး�းအပ််ထားး�သည််။2 လက််ရှိိ� ရှိနေ���ေသော�ာ မူူဘော�ာင််များ��းနှှင့််�
ကတိိကဝတ််များ��းတွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရလဒ််
အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ပါါ သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သည့်�် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၊ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
များ��းနှှင့်�် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအပါါအဝင်် အခြေ�ေ�ခံံမူများ��း
ူ နှှင့်�် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းကိုု�ဖော်�်ပြ�ထားး
�
�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ
ဩစတေး��းလျျ၊ ဒိိန်းး�မတ််နှှင့််� ဂျျပန််နိုု�င််ငံံတို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုများ��း အားး�လုံးး��ကိုု�
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူ၍ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ဂျမေ��ေကာာ၊ လာာတီီဗာာနှှင့််� စပိိန််နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင််မူူ
အခြေ�ေ�ခံံအကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််သည့််အ
� ခါါ
၌သာာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ R-ARCSS တွွင်် (အနာာဂတ််)
အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ သတ််မှှတ််လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� ကော်�်�မရှှင််ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််အတွွက်် အထူးး�ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� အတည််ပြု�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� ကတိိ
ကဝတ််များ��းကိုု� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အမြ�င့််�ဆုံးး��အကန့််�အသတ််ဟုု မရှုုမြ�င််ဘဲဲ အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက််အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု နား�းလည််ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�
သည့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာမူူဘော�ာင််သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နည်းး�လမ်းး�အပေါ်�်� အပြု�ုသဘော�ာ�
သို့့��မဟုုတ်် အပျျက််သဘော�ာ� မည််သို့့��အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�မည််ကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဤသို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် လွွတ််လပ််စွာာ� ဖွွင့််�ဟထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု� အဟန့််�အတားး�
ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ရေး�း၊ အသရေ�ေဖျျက််မှုု၊ မီီဒီီယာာနှှင့််� ဆက််စပ််အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�
သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ မည််သို့့��ရှိိ�သနည်းး�။ ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�
အလမ်းး�များ��းကိုု� လုံံ�လော�ာက််စွာာ� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။ အထူးး�သဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�
လွွန််မြော��ာက််လာာသည့််� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ချျမှှတ််ရာာ၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််နှှင့််� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းအားး� အများ��းပြ�ည််သူူထံံ အသိပေး��း�
ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တွွင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််စီီနှှင့််� အုုပ််စုုများ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအန္တတရာာယ််များ��းကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းကာာ လျော့�့��ပါးး�သက််သာာစေ�ရန်် ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ နိုု�င််ငံံတစ််ခုုတည်းး�အတွွင်းး�
၌ပင်် ဒေ�သအလိုု�က်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ကွဲဲ�ပြား�း�တတ််သဖြ�င့််� ဒေ�သတစ််ခုုစီီအတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�
သီးး�ခြား��းရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပါါက ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််နိုု�င််သည််။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� ပေး�းအပ််ရာာ၌
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အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု ရှိစေ���ေရန််လည်းး� အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�သင့််�သည််။ ဥပမာာ ဆိုု�မား�းလီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတွွင််
နိုု�င််ငံံအနှံ့့��ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခက််အခဲဲများ��းကြော��ာင့််� အုုပ််စုုများ��းအားး� စုုစည်းး�၍ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််
ရေး�း စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သဖြ�င့််� SMS အသုံးး��ပြု�ု၍ ဆက််သွွယ််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ပြီး�း� အသုံးး��ဝင််
သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ကွဲဲ�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််ခဲ့့�သည်် (Brandt et al. 2011)။ အီီရတ််နိုု�င််ငံံတွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ သင့််�လျော်�်��သည််ဟုု သတ််မှှတ််သည့််�ဒေ�သများ��း၌သာာ ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော�ာ
ကြော��ာင့််� ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု တစ််ခုုတည်းး�၏ အာာဘော်�်�များ��းသာာ
ပါါဝင််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရသည်် (Gluck and Brandt 2015)။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အပေါ်�်�
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့််� အခြား��းသော�ာ လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းတွွင််
နိုု�င််ငံံတွွင်းး�နှှင့််� အချို့့���ဒေ�သများ��းရှိိ� အင််တာာနက််နှှင့််� မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�နည်းး�ပညာာ ပေါ�ါက််ရော�ာက််အသုံးး��ချျမှုု အတိုု�င်းး�
အတာာ၊ အချို့့���သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းထံံ ဦးးတည််ဖော�ာက််လုုပ််ထားး�သည့််� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာလမ်းး�ကဲ့့�သို့့�� ပထဝီီ
အနေ�ေအထားး�နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��း၊ မုုတ််သုံံ�ရာာသီီ သို့့��မဟုုတ််
ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း ပါါဝင််သည််။
ကင််ညာာနိုု�င််ငံံနှှင့််� တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ ပထဝီီ
အနေ�ေအထားး�အရ သွားး��လာာရန််ခက််ခဲဲသည့််� နေ�ရာာဒေ�သများ��း အများ��းအပြား�း�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�သော�ာ မိုးး��ရာာသီီ
ဖြ�စ််နေ�သည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခဲ့့�ရသည််။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းကဲ့့�သို့့��အရာာများ��း အပါါအဝင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��း၏ သီးး�ခြား��းလက္ခခဏာာရပ််များ��း
ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း
အဖွဲ့့��သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�ပိုု�င်် ရေ�ဒီီယိုု�စကားး�ပြော��ာအစီီအစဉ််
မှှတစ််ဆင့််� ဘာာသာာစကားး�ရှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််� ထုုတ််လွှှင့််�ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�၍ ဘာာသာာစကားး�
ငါးး�မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��းတင််ပြ�နိုု�င််ရန်် လက််ခံံတယ််လီီဖုုန်းး�နံံပါါတ််ကိုု�လည်းး� စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အခြား��း
သော�ာ ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းမှာာ� ယေ�ဘုုယျျပညာာရေး�းအဆင့််�အတန်းး�၊ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ စာာတတ််မြော��ာက််မှုု
နှှင့််� ဂဏန်းး�သင်္ချာ�ာ��တတ််မြော��ာက််မှုုနှှင့််� သီးး�သန့််�မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�စီီစဉ််ထားး�သော�ာ
အထော��ာက််အကူူပေး�းမှုုကိုု� လိုု�အပ််နိုု�င််သည့််� အသိုု�က််အဝန်းး�အလိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် ပထဝီီဒေ�သအလိုု�က်် စွွမ်းး�ရည််နှှင့််�
အမူူအကျျင့််� ကွာာ�ခြား��းချျက််များ��းဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�ဒေ�သခံံ သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��းတွွင်် လူူထုုနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ ရိုးး��ရာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့််� တရား�းဝင််တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကိုု�
တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာအနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံမှှ အချို့့���ဒေ�သ
များ��းမှှ ဖြ�စ််ရပ််များ��းနှှင့််� ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) တို့့��ကိုု� ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။
‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ဟူူသည်် မည််သူူတို့့��ဖြ�စ််သနည်းး�။ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် မည််သို့့��ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သနည်းး�။
‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ဟူူသည််မှာာ� ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� အတိိအကျျမဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််သော�ာ ရံံဖန််ရံံခါါတွွင်် အငြ�င်းး�အခုံံ�ပြု�ုရတတ််သည့််�
သဘော�ာ�တရား�းတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�က််
အဝန်းး�ကိုု� သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တစ််ခုု အနေ�ေဖြ�င့််�သာာမက အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အားး� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််
အတွွက်် ‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ဟူူသည့််� အသုံးး��ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ရသည််။ ‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ဟူူသည့််� အသုံးး��တွွင််
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသူူများ��း အမြော�ာ��က််အများ��းပါါဝင််ပြီး�း� ဘာာသာာရေး�းအုုပ််စုုများ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊
ဌာာနေ�ဒေ�သခံံ လူူမျိုး�း��များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၊ တိိရစ္ဆာာ�န််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�သူူများ��း၊
လယ််သမား�းများ��း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ လုုပ််သားး�များ��း၊ အတတ််ပညာာရှှင််များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��း၊
ပြ�ည််ပရော�ာ�က််ပြ�ည််သူူများ��း၊ ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�ဒုုက္ခခသည််များ��းနှှင့််� အခြား��းသူူများ��းကဲ့့�သို့့�� သီးး�ခြား��းအုုပ််စုုနှှင့််�
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အသိုု�က််အဝန်းး� အများ��းအပြား�း�ပါါဝင််သည််။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််စီီနှှင့််� အုုပ််စုုများ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင််
မည််သို့့��ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါသည််။ ဥပမာာ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
ခံံထားး�ရသည့််� အရာာရှိိ�များ��းသည်် နယ််မြေ�ေအလိုု�က်် စုုရုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််သည််။ အခြား��းတစ််ဖက််တွွင််မူူ အရပ််ဘက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဘုံံ�တူူညီီသော�ာ အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းများ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�သည့််� မျျက််မမြ�င််များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူငယ််များ��းကဲ့့�သို့့�� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
အုုပ််စုုများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု၍ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််နိုု�င််သည််။
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းမှာာ� အဘယ််
နည်းး�။ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အပေါ်�်� မူူတည််၍ ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ အချို့့���သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး� ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး� သိိရှိိ�ရင်းး�နှီးး��
ကျွွမ်းး�ဝင််မှုုသည်် ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��ထံံတွွင်် ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� လမ်းး�ညွှှန််
ပေး�းရန််အတွွက်် ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာအရ ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ အလေ့�့�အထများ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ အာာဖဂန််နစ္စစတန််
နိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�င််များ��းအားး� ဖွွင့််�ဟဖော်�်��ထုုတ််သည့််�
နည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ်် စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ဖြေ�ေဆိုု�ရသော��ာ စစ််တမ်းး�များ��းကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ဖြေ�ေဆိုု�ဖူးး�သည့််� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
နည်းး�ပါးး�သော်�်�လည်းး� မျိုး�း��နွွယ််စုုဥပဒေ�ေကော�ာင််စီီများ��းမှှတစ််ဆင့််� စုုပေါ�ါင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�သည့််� ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�မှာာ�မူူ
အခိုု�င််အမာာတည််ရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ Loya Jirga ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
တစ််ခုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််အသုံးး��ချျခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး� ဤအချျက််ကြော��ာင့််� ဆင့််�ပွား��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််
(၂၀၀၃-၂၀၀၄)။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််စီီ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းတက််ကြွ�ပါါဝင််မှုု အတော်��်�အတန််မြ�င့််�မား�းသည့််�
အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််) နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု အများ��းစုုက ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အီီဂျျစ််
နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၂ ခုုနှှစ််) တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာကိုု� အထူးး�မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ကာာ
အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည််။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု�ရယူူရန််

ကာာဘီီလ််ဒိုု� သို့့��မဟုုတ်် ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံသားး�ကော�ာင််စီီများ��း၊ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ
ဘန််တာာဘာာ တွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��းကဲ့့�သို့့�� ရိုးး��ရာာအလိုု�က််ရှိနေ���ေသော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျ
နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၂ ခုုနှှစ််) ၌ ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီအနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ချျက််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ဓလေ့�့�ရိုးး��ရာာအရ အကြီး�း�အကဲဲက ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူအဖြ�စ််
တာာဝန််ယူဆော�
ူ
ာင််ရွွက််သည့််� ဌာာနေ�ဒေ�သခံံအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက်် ဝိိဝါါဒကွဲဲစေ�ခဲ့့�သည််
�
(Kant and Rakuita
2014)။ ထို့့��အပြ�င်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�
သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််မှှ အဖွဲ့့��ဝင််အချို့့���၏ ဖွွင့််�ဟပြော�ာ��ဆိုု�မှုုကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�နိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
လုံးး��ဝ ပိိတ််ပင််တားး�မြ�စ််နိုု�င််သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�
ကြီး�း�သည််။ လူူအများ��းနှှင့််� ရော�ာနှော�ာ�တက််ရော�ာက််ရသည့််� တွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��း၌ ထိုု�သို့့��သော�ာ အုုပ််စုုများ��းသည်် ပါါဝင််
ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�မရှိိ�ဟုု ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�အရ ဖယ််ကြ�ဉ််ထားး�ပါါက ၎င်းး�တို့့��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််စေ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် သီးး�ခြား��းစီီစဉ််
ထားး�သည့််� လက််လှှမ်းး�မီီချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််ရေး�း အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််မည််
ဖြ�စ််သည််။
လက််ရှိိ� ရှိနေ���ေသော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၊ ပါါတီီများ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် မည််မျှှအတိုု�င်းး�
အတာာအထိိ တရား�းဝင််မှုုရှိိ�ကာာ ယုံံ�ကြ�ည််ရပြီး�း� မိိမိိတို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််သည််ဟုု
ပြ�ည််သူူလူူထုုက ယူူဆသတ််မှှတ််ထားး�သနည်းး�။ အထွေထွေ��ေ���အစိုးး��ရနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၊ ပါါတီီများ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုသည််
ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� ယင်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းက လွဲဲ�မှား��းစွာာ� ရှုုမြ�င််
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အကဲဲဖြ�တ််လေ့�့ရှိိ�သည်် (ဥပမာာ Volpi 2013 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု နိိမ့််�ပါးး�နေ�ပါါက
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး� သီးး�သန့််�ဖြ�င့််�သာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
သည်် တရား�းဝင််မှုုရရှိိ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိိ�ဟုု ပြ�ည််သူူများ��းက ယူူဆသတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င််
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏
တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး� နှှစ််ရပ််စလုံးး��ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�အသစ််
များ��းကိုု� ရရှိိ�လာာသော�ာကြော��ာင့််� ရေ�တိုု�အချိိ�န််အတွွင်းး�၌ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဆန်းး�စစ််ဝေ�ဖန််ခြ�င်းး�နှှင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
များ��းအပေါ်�်� သံံသယထားး�ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�တို့့�� မြ�င့််�မား�းလာာနိုု�င််သည်် (Moehler 2008)။ သို့့��ရာာတွွင်် တစ််ခါါတရံံ၌
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူများ��း၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��း
ကိုု�ရယူူရာာ၌ လက််ရှိိ� ရှိနေ���ေသော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ထိရော��ာ�က််စွာာ� အသုံးး��ချျ
နိုု�င််သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတွွင်် အာာဖရိိကန်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်� (ANC) သည်် ဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�
အချိိ�န််ယူူ၍ ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု�တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ခဲ့့�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�
ANC ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� တံံခါးး�ပိိတ််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�များ��း၏ အစပိုု�င်းး�အဆင့််�များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါဝင််မှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အခက််အခဲဲပြ�ဿနာာများ��း အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာ ကြုံ�ံ�ခဲ့့�ရသည််။ နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�ပါါက
၁၉၉၃ ခုုနှှစ်် ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက သမ္မမတမူူဆီီဗီီနီီကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� ထိုု�စဉ််က
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းကော�ာင််စီီ၏ တရား�းဝင််မှုု
ကိုု� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� အဆိုု�ပါါအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရခြ�င်းး� မရှိိ�
သော�ာ၊ တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ပါါဝင််နေ�ပြီး�း� ၎င်းး�
တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု�ကျော်�်��လွွန််၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ကြ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ကာာ ပြ�ည််သူူလူူထုု
အနေ�ေဖြ�င့််� တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�၍ အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််
ကာာ အတည််ပြု�ုပေး�းရန််အတွွက်် တာာဝန််ပေး�းရန််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည်် (Odoki 2001)။
မည််သည့််�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ရရှိိ�နိုု�င််သနည်းး�။ အစီီအစဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ််၊
ပစ္စစည်းး�အရင်းး�အမြ�စ််နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အဓိိက ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံသားး�
များ��း စုုဝေး�းစည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� အချို့့���သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု မြ�င့််�မား�းရန််နှှင့််�
အတိိမ်းး�အစော�ာ�င်းး�မခံံသော�ာ နည်းး�နာာနိိဿယကိုု�လိုု�က််နာာရန်် လိုု�အပ််သည််။ နိုု�င််ငံံအနှံ့့�� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�
စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� အခြား��းနည်းး�လမ်းး�များ��းတွွင်် ဝန််ထမ်းး�နှှင့််� လုုပ််သားး�များ��း၊ လေ့�့ကျျင့််�
သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း၊ သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း အစီီ
အစဉ််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ ပစ္စစည်းး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ အချိိ�န််နှှင့််� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေတို့့��ကိုု� များ��းစွာာ�လိုု�အပ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�ပွဲဲ�များ��းကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပ၍ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာ၌သာာ ဤအရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� လိုု�အပ််ခြ�င်းး�
မဟုုတ််ဘဲဲ

ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�သည့််�

သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု�

မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းအတွွက််

အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အချျက််အလက််များ��းဖြ�င့််� စနစ််တကျျ ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင််လည်းး� လိုု�အပ််သည််။ ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အသံံသွွင်းး�ပေး�းပို့့��သော�ာ စာာမျျက််နှာာ�သော�ာင်းး�နှှင့််�ချီီ�သည့််� တင််ပြ�
ချျက််များ��းအားး� အစီီအစဉ််တကျျဖြ�စ််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� စုုစည်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််
ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုတို့့��ရရှိိ�နိုု�င််မှုုသည်် တစ််နိုု�င််ငံံနှှင့််�တစ််နိုု�င််ငံံ
ကွဲဲ�ပြား�း�မည််ဖြ�စ််သည််။ တစ််ခါါတရံံ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအတွွက််
အထော��ာက််အကူူပေး�းရန််အတွွက်် အခြား��း အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံမှှ ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� ယာာယီီလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�း
ကာာ တာာဝန််ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။ ဤသည််မှာာ� လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဘက််လိုု�က််
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ခြ�င်းး�၊ တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊ ရရှိိ�နိုု�င််မှုုနှှင့််� စွဲဲ�မြဲ�ဲစွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််ရှိိ�နိုု�င််သည့််�
အန္တတရာာယ််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။ အခြား��းသော�ာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂ သို့့��မဟုုတ်် ဥရော�ာပ
သမဂ္ဂဂကဲ့့�သို့့�� ပြ�င််ပမှှ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းက ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ
ပစ္စစည်းး�နှှင့််� နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အပံ့့�များ��းကိုု� ပေး�းနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါအထော��ာက််အပံ့့�များ��း၏ နယ််ပယ််
အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� သဘော�ာ�သဘာာဝတို့့��ကြော��ာင့််� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ��း၏ တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� မထိိခိုု�က််စေ�
ရန်် ဟန််ချျက််ညီီညီီဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု�လည်းး� အဓိိက အရင်းး�
အမြ�စ်် များ��းအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် မဟာာဗျူူ�ဟာာကျျ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််� ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းကိုု�
ချဲ့့��ထွွင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း အဖြ�စ်် ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� ၎င်းး�
တို့့��ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း မိိတ််ဖက််များ��းအဖြ�စ််လည်းး� ပါါဝင််စေ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ အယ််လ််
ဘေး�းနီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၇ - ၁၉၉၈) တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� အစိုးး��ရက
အထော��ာက််အကူူပေး�းခြ�င်းး�အဖြ�စ်် စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� တရား�းဝင်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း ကမ််ပိိန်းး�များ��းအပေါ်�်�
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�ရန််အတွွက်် အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းက ဒါါဇင််နှှင့််�ချီီ�သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ပွဲဲ�များ��းကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပပေး�း�ခဲ့့�သည်် (Carlson 2010)။
မှှတ််စုုတိုု�များ��း
1 ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဆက််လက််ညီီညွွတ််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ
ဥရုုဂွေး�း�နိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၃၄ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��နေ�ရာာ၌ အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခြ�င်းး�အားး� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြ�ပ််မတ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ကြ�သည််။ အခြား��းတစ််ဖက််တွွင််မူူ
ဘိုု�လီးး�ဗီးး�ယားး�နှှင့််� အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထပ််ဖြ�ည့််�ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း�
ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� ဤနိုု�င််ငံံများ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််များ��းကိုု� ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််
တို့့��တွွင်် ပြု�ုစုုပြီး�း�မြော��ာက််ခဲ့့�သည်် (Negretto 2018: 11)။
2 ဥပမာာအနေ�ေဖြ�င့််� ကြ�ည့််�ရန််မှာာ� ICCPR အပိုု�ဒ်် ၂၅၊ CEDAW အပိုု�ဒ်် ၇၊ ICERD အပိုု�ဒ်် ၅ တို့့��ဖြ�စ််သည််။
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ICCPR အပိုု�ဒ်် ၂၅ အရ ‘ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�’ ၏ နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�ဆက််စပ််၍ အကျျဉ်းး�သာာ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ကာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�သာာဆိုု�လိုု�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�
အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပရာာတွွင်် ပါါဝင််၍ မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�� အကျုံးး���ဝင််သည်် (UNHRC
1996)။ ၁၉၆၅ ခုုနှှစ်် ICERD နှှင့််� ၁၉၇၉ ခုုနှှစ်် CEDAW တို့့��ကဲ့့�သို့့�� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းတွွင်် ‘ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�’ ၏ နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� အခြား��းဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
များ��းအထိိ ချဲ့့��ထွွင််ကာာ တရား�းမျှှတစွာာ� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် ဝတ္တတရား�းရှိကြော�����ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််များ��းမှှစ၍ နိုု�င််ငံံအလိုု�က််
ကျျင့််�သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၌ ယေ�ဘုုယျဆော��ာ�င််ရွွက််ချျက််အဖြ�စ််
လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ပွဲဲ�များ��း အပါါအဝင်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု
ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�လာာသည်် (Hart 2010; Franck and Thiruvengadam 2010 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
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ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ဆက််စပ််ရှုုမြ�င််ကာာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ‘ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�’ ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််
ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�တွွင်် ‘ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�’ ကိုု� အများ��းသဘော�ာ�တူူချျမှှတ််ထားး�သည့််� အနက််
ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက်် မရှိပေ���ေ (Saati 2015 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဤအချျက််နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ တည််ငြိ�ိမ််ပြီး�း� နော�ာက််ခံံ
အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််

ရန််လိုု�မှုုနည်းး�ပါးး�သော�ာနေ�ရာာများ��း၌

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး�

ပိုု�မိုု�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််�

အချျက််တို့့��ကြော��ာင့််� မတူူညီသော�
ီ
ာနိုု�င််ငံများ��း
ံ ၏ တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ဖြ�တ််သန်းး�ရမှုုများ��းကို�ု နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့်ရ
�် န််ခက််ခဲဲသည််။ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� နည်းး�လမ်းး�အဖုံံ�ဖုံံ�ကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် အချို့့���လေ့�့လာာ
ချျက််များ��းသည်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ ယေ�ဘုုယျျသဘော�ာ�သဘာာဝကိုု� သုံးး��သပ််သည််။ အခြား��းလေ့�့လာာချျက််
များ��းက အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာအပေါ်�်�ပိုုမို
� �အလေး�း
ု
�ပေး�းပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ မတူူညီသော�
ီ
ာအဆင့််များ��း
� ၌ မည််သည့််အ
� ချိိ�န််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််
သည််ဟူူသည့််�အချျက််အပေါ်�်� အလေး�း�ပေး�းသုံးး��သပ််သည့််� လေ့�့လာာချျက််များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် တစ််ခါါတရံံ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းတွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�လည်းး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််သည််။ လေ့�့လာာသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််
ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အဆင့််�များ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအဖြ�စ်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာရာာတွွင််လည်းး�
အခက််အခဲဲတွေ့�့�နိုု�င််သည််။ တူူညီီသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဟူူ၍မရှိိ�ဘဲဲ အဆင့််�များ��းအားး�လုံးး��သည််လည်းး� ပုံံ�သေ�
အစီီအစဉ််သတ််မှှတ််ချျက််အတိုု�င်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး� မဟုုတ််ပေ�။
မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််တစ််ခုုနီးး�ပါးး�အဖြ�စ်် အရေး�း�ပါါနေ�သည််ကိုု� ထော�ာက််ချျင့််�၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အဓိိကဖြေ�ေ�ရှှင်းး�ရမည့််�ပြ�ဿနာာမှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� ပြု�ု၊ မပြု�ု ဆုံးး��ဖြ�တ််
ရန််မဟုုတ််ဘဲဲ မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ပါါဝင််စေ�မည််၊ မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ပါါဝင််စေ�မည််ကိုု�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ဖြ�စ််သည််။
ဤအပိုု�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အင်္ဂါါ��ရပ််သုံးး��ခုုကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� - (က) ပြ�ည််သူူ
လူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သော�ာ မတူူညီီသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း၊ (ခ) ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််�
နည်းး�လမ်းး�အထွေထွေ��ေ��� နှှင့််� (ဂ) ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််� မတူူညီီသော�ာ
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အဆင့််�များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းသည်် တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု အပြ�န််အလှှန်် သက််
ရော�ာက််နေ�ပြီး�း� နည်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အချျင်းး�ချျင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
စီီမံံကိိန်းး�၏ ဟန််ချျက််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပြ�င််ဆင််ပေး�းသည််။
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် မည််သည််တို့့��ကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််၌ မည််ကဲ့့�သို့့�� လုုပ််
ဆော�ာင််စေ�မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည်် •

မည််သည့််�အရာာကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သနည်းး� ။

•	ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုများ��းကိုု� မည််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက တာာဝန််ယူူစီီစဉ််
သင့််�သနည်းး�။
•

မည််သူူတို့့��နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မည််နည်းး�။

•	ပြ�ည််သူူလူူထုုက မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သနည်းး�။
•

မည််သည့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ထိရော��ာ�က််မှုုအရှိိ�ဆုံးး�� ဖြ�စ််မည််နည်းး�။

•	ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရလဒ််များ��းကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� တိုု�င်းး�တာာသုံးး��သပ််မည််နည်းး�။

၂.၁။	မည််သည််တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် မည််သည့််�အချိိ�န််၌
မည််သို့့��ပါါဝင််မည််အပေါ်�်� မူူတည််၍ အခန်းး�ကဏ္ဍမျိုး�း��စုံံ�မှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််�
အော�ာက််ပါါအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းမှှ ပါါဝင််နိုု�င််သည်် •	ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� အစပြု�ုသူူများ��း - ဥပမာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုု
အတွွက်် (အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ထည့််သွွင်းး
�
�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ) နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��း
က တရား�းဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့်�် ကနဦးးစီီမံချ
ံ ျက််များ��းမှှတစ််ဆင့််၊� သို့့��မဟုုတ်် ပိုုမို
� ၍
�ု အတွေ့�့��ရများ��းသည့့်�
ပြ�ည််သူူများ��း၏ ရေ�ရှှည််တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းမှုု၊ ပြ�ည််သူူအများ��းစုုပါါဝင််သည့််� ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��း သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််သူူအများ��းစုုအားး� စည်းး�ရုံးး��စုုစည်းး�အရေး�း�ဆိုု�ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
အတွွက်် အလွွတ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှှတစ််ဆင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း၊
•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သူူများ��း - ဤတွွင်် ပုံံ�မှှန််
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ပြီး�း�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သည့််� တာာဝန််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အတိိ
အလင်းး� အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းအပ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အတွွက်် အဖွဲ့့��ဝင််
များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ� ပါါဝင််သည််၊

•

ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့်�် တစ််ခါါတရံံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ ဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း တွေး�း�ဆပေး�း�အပ််သူူများ��း - အများ��း
အားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််�
ပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််၊
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•

အတည််ပြု�ုရန််အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််� မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုကာာ အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုသူူများ��း။
ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် ဤအခန်းး�ကဏ္ဍများ��းအနက်် မည််သည််ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််စေ� သင််ယူူသူူများ��း

အဖြ�စ်် ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီရန််လိုု�အပ််သော်�်�လည်းး� အကြံ�ံဉာာဏ််တွေး�း�ဆပေး�း�အပ််သူူနှှင့််� အတည််ပြု�ုသူူ အခန်းး�ကဏ္ဍ
များ��းမှှ ပါါဝင််စေ�ရာာတွွင်် အထူးး�ပိုု�မိုု�လိုု�အပ််သည််။ ကော�ာင်းး�စွာာ� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� အရေး�း�ပါါသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�း အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��၌ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းနှှင့််� အသိိပညာာပေး�းကမ််ပိိန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အရပ််ဘက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဘာာသာာရပ််ပညာာရှှင််များ��းအပါါအဝင်် အခြား��းသင့််�လျော်�်��ရာာ ပြ�ည််သူူများ��း၏ တတ််
မြော��ာက််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ရယူူအသုံးး��ချျသင့််�သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုသည််

သင််ကြား�း�ပေး�းသူူ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှလည်းး� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။

၂.၂။ မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဆင့််�များ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဆင့််�များ��းသည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
နိုု�င််ပြီး�း� တစ််ဆင့််�နှှင့််�တစ််ဆင့််� ထပ််တူူဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ကာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� လုံံ�လော�ာက််စွာာ�ခြုံ�ံ�ငုံံ�ထင််ဟပ််
ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� ပုံံ�စံံငယ််ဟူူ၍မရှိပေ���ေ။ သို့့��ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါသည််။
မကြာ�ာသေး�းမီီက လေ့�့လာာချျက််များ��းအရ ကာာလသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါပြီး�း� အလိုု�ရှိသော����ာလက််ငင်းး�နှှင့််�
ရေ�ရှှည််ရလဒ််များ��းနှှင့််� (နော�ာက််အပိုု�င်းး�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�မည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� လုုပ််
ဆော�ာင််ရသည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�) ဆက််စပ််ရှုုမြ�င််ပါါက အထူးး�သဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�အရေး�း�ပါါသည််။ လက််တွေ့�့�ရရှိသော����ာ
ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းသည်် အကန့််�အသတ််ရှိသော်����်�လည်းး� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အချို့့���ကိုု� အထူးး�မှှတ််သားး�ထားး�သင့််�သည််။
ပထမဆုံးး��အချျက််မှာာ� အထူးး�သဖြ�င့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အစပြု�ုခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူများ��း
ူ နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီချ
ီ ျက််များ��းကိုု�စီစဉ််ချ
ီ
ျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရေ�ရှှည််ဒီီမို�ကရေ�ေစီ
ု
ီ
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည်် (Higley and Burton 2006; Negretto 2020b;
Saati 2017)။ အဆင့််နှ
� စ်
ှ ်ဆင့််ပါ
� ါဝင််သော�ာ ဤချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အမြဲ�ဲတစေ�ေကြို�ု�တင််စီီစဉ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
မဟုုတ််ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��၏ သဘော�ာ�သဘာာဝကဲ့့�သို့့��) လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� (ဆော�ာင််ရွွက််ဆဲဲဖြ�စ််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကဲ့့�သို့့��) နော�ာက််ခံံ
အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အချျက််များ��းအပေါ်�်�မူူတည််၍ အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းနှှင့််� ထိုု�သို့့��သော�ာဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�စဉ်် သို့့��မဟုုတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�၊
မလုုပ််ဆော�ာင််သင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််နို�င််မည််
ု
ဖြ�စ််သည််။ ရေး�းဆွဲဲထားး
�
�သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�အပေါ်�်� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုု သို့့��မဟုုတ်် အတိုု�က််အခံံပြု�ုမှုုတို့့��ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ မျှော်�်��လင့််�
ချျက််များ��းကိုု� စီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲခြ�င်းး
�ဲ �တို့့��ကို�လည်းး
ု
� ဤသို့့��စီစဉ််ချ
ီ
ျမှှတ််ခြ�င်းး�က အထော��ာက််အကူူပေး�းနို�င််မည််
ု
ဖြ�စ််သည်် (Moehler
2008; Saati 2017)။
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ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ရေ�ရှှည််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််သည်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�ပြီး�း� အစော�ာ�ပိုု�င်းး�အဆင့််�ဖြ�စ််သည့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််တွွင်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�အဆင့််�
များ��းဖြ�စ််သည့််� မူူကြ�မ်းး�အားး� ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မှှတ််ချျက််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းတွွင််သာာ အဓိိကနေ�ေရာာပေး�း၍ လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ထက်် ရလဒ််များ��းပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး�
မကြာ�ာသေး�းမီီက လေ့�့လာာချျက််များ��းအရ တွေ့�့�ရှိိ�ရသည်် (Eisenstadt et al. 2015, 2017; Eisenstadt and
Maboudi 2019 ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ)။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� အဆင့််�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာတို့့��အကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုုရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု� အထော��ာက််
အထားး�အချို့့���အရတွေ့��့�ရှိိ�ရသည််။1 ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� အချျက််အလက််များ��းစွာာ� အသုံးး��ပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််
လေ့�့လာာချျက််များ��း၏ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအရ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပကာာ ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံ
အတည််ပြု�ုမှုုကိုု� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အဆိုု�ပါါနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� အတည််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�
မဟုုတ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းထက်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ပိုု�မိုု�ပါါဝင််လေ့�့ရှိကြော�����ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည်် (Ginsburg et al. 2008)။ အလားး�တူူပင််
အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၀-၂၀၁၃)၊ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၂)၊ မက််ဆီီကိုု�စီးး�တီးး� (၂၀၁၆-၂၀၁၇) နှှင့််� တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ
(၂၀၁၁-၂၀၁၄) တို့့��မှှ ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက််များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�အပေါ်�်� မည််သို့့��အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
အခြေ�ေ�ပြု�ုလေ့�့လာာချျက််များ��းအရ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ သည််
ု
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််များ��းကိုု� တွေး�း�ဆ
ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ချျခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ချိိ�တ််ဆက််
ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ပါါက ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု�ရယူူနိုု�င််သည့််� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�
မွွန််သော�ာ အခွွင့််အရေး�း
�
�များ��း ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုကို�ု ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည်် (Houlihan 2020b;
Landemore 2017; Maboudi and Nadi 2016; Tamaru and O’Reilly 2018)။
သို့့��ရာာတွွင်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� အဆင့််�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူ
လူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ချဲ့့��ထွွင််လုုပ််ဆော�ာင််ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�တွွင််
ရှေ့�့�နော�ာက််အဆက််အစပ််မမိိခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီညွွတ််ခြ�င်းး�တို့့�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််ကြော��ာင်းး� အခြား��း
အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းမှှတစ််ဆင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ရှေ့�့�နော�ာက််အဆက််အစပ််မမိိခြ�င်းး� ပြ�ဿနာာကိုု� ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံံ၏
၁၉၈၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််ဟုု သတ််မှှတ််၍ရပြီး�း� အဆိုု�ပါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အားး� ရေး�းဆွဲဲရာ
� ာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မြ�င့််မား�းသည့်
�
လု
�် ပ််ငန်းး
ု
�စဉ််ကိုု� အသုံးး��ချျခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််များ��းကိုု� စနစ််တကျျ သဟဇာာတဖြ�စ််စေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�
သည့််� အဖွဲ့့�� အကြား�း� ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာလုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� အပြီး�း�သတ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အပြ�န််အလှှန််ဆန့််�ကျျင််နေ�သည့််� အတွေး�း��အမြ�င််စနစ််များ��း ရော�ာနှော�ာ�ပါါဝင််နေ�ပြီး�း�
အဓိိကကျျသည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� ပင််မလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ရမည့််�အစား�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��း
သို့့��မဟုုတ်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရမည့််� အသေး�း�စိိတ််စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ထားး�
သည်် (Rosenn 2010)။ ထိုု�သို့့��သော�ာ ပြ�ဿနာာများ��းကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရခြ�င်းး�၏ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�မှာာ�
ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �မှုုလုပ််ငန်းး
ု
�စဉ််တွွင်် အားး�ပြို�ု�င််နေ�သော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��း
နှှင့််� လိုု�လားး�ချျက််များ��းပါါဝင််လာာပြီး�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုကိုု�ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲစေ�ကာာ အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ပြ�န််လည််
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ရရှိိ�လိုု�သော�ာ အဖိုးး��အခများ��းမြ�င့််�တက််လာာ၍ ပိုု�မိုု�အစွွန်းး�ရော�ာက််သည့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းအဖြ�စ််သို့့�� တွွန်းး�ပို့့��ပေး�း
နိုု�င််သည်် (ဥပမာာ Voigt 2003; Horowitz 2002; Tsebelis 2002; Arato 1995; Elster 1995)။
အဆင့််�များ��း တိိကျျစွာာ�ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဟူူ၍မရှိိ�ဘဲဲ အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း တစ််ဆင့််�ပြီး�း�တစ််ဆင့််�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�သည််ပင်် ရှား��းပါးး�သော်�်�
လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အဆင့််�ဆင့််�၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�မှုုကိုု� ဆက််စပ််ပုံံ�ဖော်�်�ကြ�ည့််�
ခြ�င်းး�အားး� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် အခြေ�ေ�ခံံခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာမှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�မှှ ရရှိသော����ာတုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး� အဆင့််�တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၌ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် မည််သို့့��
ထည့််�သွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ုမည််ကိုု� ကြို�ု�တင််တွေး�း�တော�ာထားး�ရန််လည်းး� လိုု�အပ််သည််။ အခြား��းစာာစော�ာင််များ��းတွွင််
အနက််ဖွွင့််�သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ပုံံ�စံံငယ််များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�တည််၍2 မိိမိိတို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�ကိုု� အဆင့််လေး�းဆ
�
င့််ပါ
� ါဝင််သော�ာ စံံပုံံ�စံငယ််
ံ
တစ််ခုအ
ု ဖြ�စ်် ရေး�းဆွဲဲတ
� ည််ဆော�ာက််ထားး�ပြီး�း�
ထိုု�အဆင့််�များ��းမှာာ� - အစပြု�ုခြ�င်းး� အဆင့််�၊ အစီီအစဉ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� အဆင့််�၊

မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အဆင့််� နှှင့််� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� အဆင့််တို့့�
� �
ဖြ�စ််သည်် (ပုံံ� ၂.၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
ပုံံ� ၂.၁ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ပါါ အဆင့််�များ��း

အစီီအစဉ််
အစပြု�ုခြ�င်းး�

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဒီီဇိုု�င်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့့်�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အရေး�း�ပါါလာာ
ပြီး�း� လူူမှုုရေး�းအရထော��ာက််ခံံမှုုများ��း ရရှိိ�လာာသည့််�အချိိ�န််ကိုု� အစပြု�ုခြ�င်းး� အဆင့််�ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက််တွွန်းး�အားး�ကိုု� ဤအဆင့််မှ
� ရရှိိ�သည််
ှ
ဟုု သတ််မှှတ််ကြ�သည််။3 နော�ာက််ခံံ
အခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်�မူူတည််၍ ဤအဆင့််�သည်် ပဋိိပက္ခခအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ပိုု�မိုု�
ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအနက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အဓိိကအချျက််
တစ််ခုုအဖြ�စ််ပါါဝင််နေ�သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� ဇစ််မြ�စ််အခြေ�ေ�တည််၍ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�
‘မည််သူူက’ အစပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ကိုု� အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�လေ့�့မရှိပေ���ေ။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�သို့့��
တက််ရော�ာက််လာာသူူများ��းသည်် ပဋိိပက္ခခတွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�သည့််� အဖွဲ့့��များ��းဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ဤသူူများ��းတွွင််
လက််နက််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ဆုံးး��ဖြ�တ််လိုု�က််သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး�မှှ ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခံံ အုုပ််စုု
များ��းလည်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
ဥပမာာ စပိိန််နိုု�င််ငံံ (၁၉၇၈)၊ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ (၁၉၉၆) နှှင့််� တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၄) တို့့��တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််မတိုု�င််မီီ အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာရှိိ�သူူများ��းက ကတိိကဝတ််ပြု�ုခြ�င်းး�များ��းကိုု� ကြို�ု�တင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
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ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင််ချျမှှတ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် သို့့��မဟုုတ််
မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််သွွင်းး
�
�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် လိုုအ
� ပ််သည့််အလျော��ာ�က််
�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် လူူများ��းစုုဝါါဒီီ ပြ�ည််သူူများ��း၏ တုံ့့��ပြ�န််
ချျက််များ��းမှှအပါါအဝင်် ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပေး�းရမည််ဖြ�စ််သည််။

ဓာာတ််ပုံံ� - ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလတွွင်် Davos ၌ ကျျင်းး�ပသော��ာ နှှစ််စဉ်် ကမ္ဘာ့့��စီးး�ပွား��းရေး�းဖိုု�ရမ််တွွင်် Frederik de Klerk နှှင့််�
Nelson Mandela တို့့�� လက််ဆွဲဲ�နှုုတ််ဆက််နေ�ကြ�စဉ််၊ © World Economic Forum, published with CC licence BY-SA
2.0

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frederik_de_Klerk_with_Nelson_Mandela_-_World_Eco-

nomic_Forum_Annual_Meeting_Davos_1992.jpg>.

နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�တွွင်် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အစပြု�ုခြ�င်းး�အဆင့််�ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််သူူ
လူူတန်းး�စား�းက ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� တရား�းဝင််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အလွွတ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး� နှှစ််မျိုး�း��
စလုံးး��ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းစွာာ� ရှိိ�
သည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� အစပြု�ုနိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းထားး�ပြီး�း� အများ��းအားး�ဖြ�င့််�အဆိုု�ပြု�ုရန််လိုု�အပ််သော�ာ သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� လက််မှှတ််
အရေ�ေအတွွက််ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ကော�ာက််ခံံ၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းမှာာ� ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၀ ခုုနှှစ််၊ အပိုု�ဒ်် ၂၅၇)၊ မိုု�က််ခရိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ (၁၉၉၀ ခုုနှှစ််၊ အပိုု�ဒ်် ၁၊
အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၁၄)၊ ဆလိုု�ဗေး�းနီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၁ ခုုနှှစ််၊ အပိုု�ဒ်် ၁၆၈)၊ ခရိုု�အေး�းရှား��းနိုု�င််ငံံ (၁၉၉၁ ခုုနှှစ််၊ အပိုု�ဒ်် ၈၇)
နှှင့််� ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၉ ခုုနှှစ််၊ အပိုု�ဒ်် ၁၃၉) တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
တစ််ခါါတရံံတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက အစပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အလွွတ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ��း၏ ရေ�ရှှည််တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းမှုု (ဥပမာာ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််များ��းမှှ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ)၊ ပြ�ည််သူူအများ��းစုု
ပါါဝင််သည့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံအနှံ့့��ဆန္ဒဒပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ
ယူူကရိိန်းး�နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၄)၊ တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၀)၊ ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၉) နှှင့််� အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ (၂၀၀၈) တို့့��တွွင််
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ပင််မတော��ာင်းး�ဆိုု�ချျက််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််လှုုပ််ရှား��းသည့််� ပြ�ည််သူူအများ��းစုု
ပါါဝင််သည့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပြီး�း� အစိုးး��ရများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းအားး� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််
ရွွက််ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လက််တွေ့�့�၌မူူ ထိုု�သို့့��သော�ာဟန််ချျက််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံအဆင့််�၌
မည််သို့့�� ကိုု�င််တွွယ််ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နား�းလည််နိုု�င််ရန််အခက််အခဲဲရှိိ�သည််။ အာာဏာာရရှိိ�ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��များ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ထိုု�သို့့��သော�ာဖိိအားး�များ��းကိုု� လက််ခံံနား�းထော�ာင််၍ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� မှာာ�မူူ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�
အနေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��အပေါ်�်� မူူတည််နေ�သည််။

အစီီအစဉ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အဆင့််�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််�
လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�များ��း ပါါဝင််သည််။ ဥပမာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအားး� ချျမှှတ််
မည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ
တွွင်် ကြား�း�ကာာလလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုမည််ဆိုု�ပါါက မည််သို့့��အသုံးး��ပြု�ုမည််
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု�ပါါ ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ကိုု� အဓိိကဆော�ာ�င််ရွွက််မည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ သဘော�ာ�
သဘာာဝကိုု� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� (ဥပမာာ အမျိုး�း��သားး�ညီီလာာခံံဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မရှှင််တစ််ရပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ တာာဝန််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
ရော�ာနှော�ာ�ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့�� )၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲအ
� တွွက်် သို့့��မဟုုတ််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက််အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းချျမှှတ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကို�ပါ
ု ါ ထပ််တိုးး��ဆော�ာင််ရွွက််ရနိုု�င််သည််။ လက််တွေ့�့�
အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၏ နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�
အတာာကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အစီီအစဉ်် သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။

မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အဆင့််�တွွင်် မူူကြ�မ်းး�အသစ််
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုု ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ ကနဦးးအတည််
ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ဤအဆင့််�သည်် ရှှည််လျားး��ပြီး�း� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာအဆင့််�ဖြ�စ််ကာာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�
အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သည့််� အဖွဲ့့�� တစ််ခုုနှှင့််�အထက်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
အဆင့််�ခွဲဲ�များ��းအဖြ�စ်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�နိုု�င််သည််။
ဤအဆင့််တွွင််
�
ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အများ��းဆုံးး��တွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ��းက ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း တွေး�း�ဆပေး�း�အပ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု
၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� မည််သို့့��အသုံးး��ပြု�ုမည််ကိုု�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််�အလျော��ာ�က်် အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းသည်် ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းအားး�
မည််သို့့��စစ််ဆေး�းအကဲဲဖြ�တ််၍ အသုံးး��ပြု�ုမည််ကိုု� ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �၊ ဆွေး�း�နွေး�း�
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�မှှ ပါါဝင််သူူ
အများ��းအပြား�း�၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု�ရရှိိ�ရန်် မဖြ�စ််မနေ�ေ လိုု�အပ််သည််။ အော�ာက််ရှိိ�
အပိုု�င်းး� ၃ တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�မည့််�အတိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�အပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း၏ ဟန််ချျက််အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� သို့့��မဟုုတ်် တည််ရှိိ�ပြီး�း�
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ဖြ�စ််သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််
ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့��ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ရန်် ခွွင့််�ပြု�ုသင့််�၊ မသင့််� ဟူူသည့််�အချျက််မှာာ�မူူ နိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�
အနေ�ေနှှင့််� သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းအပေါ်�်� မူူတည််သည််။

အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� အဆင့််�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� ပါါဝင််သည််။
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�သစ်် သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််အားး� အတည််ပြု�ုသည့််�နည်းး�လမ်းး�မှာာ� ချျမှှတ််ထားး�သည့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းအပေါ်�်� မူူတည််သည််။ ဤစည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းတွွင်် ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံယူ
ံ ပွဲ
ူ တို့့�
�ဲ ဖြ� �င့််မဲဲခွဲ
� ကာ
�ဲ ာ အများ��းစုု၏ သဘော�ာ�
ဆန္ဒဒကိုု� လိုု�အပ််သည့််� လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းပါါဝင််သည််။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််တတ််ပြီး�း� ထိုု�သို့့��ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ကပင််
နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုတစ််ရပ််အသွွင််ကိုု� ဆော�ာင််နေ�တတ််သည််။

၂.၃။ မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��း
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အမျိုး�း��အစား�းများ��းစွာာ� ခွဲဲ�နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူ
လူူထုုက မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င််ဖြ�စ််စေ� အွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့််�ဖြ�စ််စေ� တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
သည့််� တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သည့််� အဖွဲ့့��အတွွက််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သွွယ််ဝိုု�က််၍ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဟူူ၍ ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာပိုု�င််များ��းကလှုံ့့��ဆော်�်�၍ စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�
ပြု�ုနိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�ယ််တိုု�င််က စတင််လှုံ့့��ဆော်�်�၍လည်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။ ဤအပိုု�င်းး�နှှင့််�
အပိုု�င်းး� ၃ တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းသည့််� တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��းကိုု� အဓိိကအလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းအနက်် အသုံးး��အများ��းဆုံးး��
မှာာ� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း၊ ဆန္ဒဒမဲဲကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�/ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု�
ပေါ�ါင်းး�စပ််အသုံးး��ချျခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည်် (ပုံံ� ၂.၂)။
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း
အတွေ့�့��ရ အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ဖြ�စ််ပြီး�း� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�အဆင့််�တွွင်် လက််ခံံသည််၊ လက််မခံံပါါ နှှစ််ခုုကိုု�သာာ ဆန္ဒဒမဲဲ
ပြု�ု၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (Tierney 2018)။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� အဆိုု�ပြု�ု
မူူကြ�မ်းး�တစ််ခုုအတွွက်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ချျခြ�င်းး�ကိုု� သိိရှိိ�ရယူူနိုု�င််
ရန််ဖြ�စ််သည််။ အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််နှှင့််� အာာဏာာရှှင််စနစ််
အစိုးး��ရ နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��က အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ စာာရင်းး�အင်းး�အချျက််အလက််များ��း သီးး�သန့််�ကိုု�သာာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာ
ပါါက ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် သို့့��မဟုုတ်် အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု�
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အမြဲ�ဲတစေ�ေနီးး�ပါးး�ပင်် ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းကြ�သော်�်�လည်းး� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းအားး� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းခြ�င်းး�
ကိုု�မူူ ၆၀% ခန့််�သာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည်် (Elkins and Hudson 2019)။ အာာဏာာရှှင််စနစ်် အစိုးး��ရများ��းတွွင်် ပြ�ည််လုံးး��
ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််မှုုမရှိိ�ခဲ့့�သည််ကိုု� ဖုံးး��ကွွယ််၍
ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည််ဟုု ဟန််ပြ�သတ််မှှတ််နိုု�င််စေ�သည်် (ဥပမာာ
၁၉၈၀ ခုုနှှစ်် ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံ၊ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဂီီနီီနိုု�င််ငံံ)။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ဆဲဲ
နိုု�င််ငံံများ��း၊ ပဋိိပက္ခခဒဏ််ခံံနေ�ရသည့််� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းသည်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အတွေ့�့��ရများ��းသော�ာ အင်္ဂါါ��ရပ််
တစ််ခုုအဖြ�စ်် ပါါဝင််သည််။ ဥပမာာအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််အားး� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းတွွင်် ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၅ နှှင့််� ၂၀၁၀) နှှင့််� အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံ (၂၀၀၈) တို့့��
ပါါဝင််ပြီး�း� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� သာာဓကအဖြ�စ်် အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၁၈) ကိုု� ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။
အရေး�း�ပါါသော�ာ ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းအဖြ�စ်် မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုသူူအရေ�ေအတွွက််ကန့််�သတ််မည််၊ မကန့််�သတ််မည််
နှှင့််� အတည််ပြု�ုရန််လိုု�အပ််သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒမှာာ� မဲဲအများ��းစုုဖြ�စ််မည််၊ သို့့��မဟုုတ်် ပမာာဏတစ််ခုုသတ််မှှတ််ထားး�သည့််�
မဲဲအရေ�ေအတွွက်် ဖြ�စ််မည််တို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဂါါနာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
မဲဲပေး�းသူူ လူူဦးးရေ�၏ ၄၀% လိုု�အပ််ပြီး�း� အများ��းစုုထော�ာက််ခံံမှုု ၇၅% က ထော�ာက််ခံံမှှသာာ ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််မည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ အချို့့���သော�ာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုသူအရေ�ေ
ူ
အတွွက်် လိုုအ
� ပ််ချျက််
ကြ�မ်းး�ခင်းး� သတ််မှှတ််ချျက််သည်် လူူနည်းး�စုုပါါတီီများ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� ရလဒ််အပေါ်�်�
လွှှမ်းး�မိုးး��သက်် ရော�ာက််နိုု�င််စွွမ်းး�မရှိိ�ပါါက ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�အားး� သပိိတ််မှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ကော�ာင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််
သည်် (ဥပမာာ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံ)။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အခြား��းသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််မူူ ပြ�ည််သူူအများ��းစုု
ပါါဝင််သည့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�သည်် စေ့�့စပ််စွာာ�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�အလျှော့��့��ပေး�းမှုုများ��းကိုု�
ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် လူူများ��းစုုဝါါဒီီများ��း၏ ဖိိနှိိ�ပ််ခြ�င်းး�အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျခံံ
ရခြ�င်းး�တို့့�� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််များ��းရှိိ�သည််။
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လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဆင့််�ကွဲဲ�အမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� အခြား��းရည််ရွွယ််ချျက််များ��း
အတွွက်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး�မျိုး�း��လည်းး�ရှိိ�သည််။ အော�ာက််တွွင်် ဆက််လက််ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််သူူ
အများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ချျမှှတ််ရယူူရန််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဟန််ချျက််များ��းကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််၊ အားး�ပြို�ု�င််လျျက််ရှိိ�သည့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းအားး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပေး�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ
သို့့��မဟုုတ်် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ရန််
အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူများ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့်�် အခြား��း
အတွေ့�့��ရများ��းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းဖြ�စ််သည််။ မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ဦးးတည််ချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သည့််�ပါါတီီများ��း သို့့��မဟုုတ််
သမ္မမတများ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရပါါက မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� အစပြု�ုခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််
တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ယူူဆသတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ၂၀၀၅ ခုုနှှစ်် ဘိုု�လီးး�ဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ တွွင်် အီီဗိုု�မော်�်�
ရေး�းလက််စ််သည်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ထော�ာက််ခံံမှုဖြု �င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရသည့်�် ဌာာနေ�
ဒေ�သခံံ သမ္မမတဖြ�စ််လာာခြ�င်းး�၊ ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၊ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှှ
Maithripala Sirisena နှှင့််� မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�ပြ�ည််သူ့့�ပါါတီီကိုု�
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��အားး� ချုု�ပ််ကိုု�င််နိုု�င််သည့််� လူူများ��းစုုပါါတီီအဖြ�စ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််
သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််သီးး�သန့််�ဖြ�င့််�ဖွဲ့့��စည်းး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ရွေး�း�
ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� (ဥပမာာ ဘိုု�လီးး�ဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇)၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��အဖြ�စ််ပါါ တာာဝန််
ယူူဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� (ဥပမာာ
တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ၊ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၄၊ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၄-၁၉၉၉)၊ သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မည့််� ပုံံ�မှှန်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��အတွွက်် အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည်် (ဥပမာာ ဟန််ဂေ�ရီီနိုု�င််ငံံ၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၄၊ ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံ၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၆)။
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��း
မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၌ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််
ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက််
လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ အသုံးး��များ��းသော�ာ ယန္တတရား�း
များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့��ပါါဝင််သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း
တစ််ခါါတရံံတွွင်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််
အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််� ရလဒ််များ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််
သူူများ��းက ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းအဖြ�စ််သတ််မှှတ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
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ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ပုံံ�ဖော်�်ရ
� န််နှင့်
ှ �် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််များ��း ချျမှှတ််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ နှှင့််� ၁၉၇၆ ခုုနှှစ််
စပိိန််နိုု�င််ငံံ တို့့��တွွင်် ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းပါါဝင််သည့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��း၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။ ဖြ�စ််ရပ််
နှှစ််ခုုစလုံးး��မှှ ရလဒ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�မှှသက််ဆိုု�င််သူူများ��း အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�နှှစ််သက််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအားး� အစပြု�ုဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် ထော�ာက််ကူူပေး�းခဲ့့�သည််။ ကိုု�လံံဘီီယာာနိုု�င််ငံံတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း ယိုု�ယွွင်းး�
လာာပြီး�း� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း မြ�င့််�တက််လာာသည့််� ကာာလအပိုု�င်းး�အခြား��းတွွင်် ကျော�ာ�င်းး�သားး�လှုုပ််ရှား��းမှုုတစ််ခုုက
အလွွတ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တစ််ရပ််
ကိုု� ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်် မတ််လတွွင််ကျျင်းး�ပသည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း�
ဤပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံယူ
ံ ပွဲ
ူ တွွင််
�ဲ
မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုသူများ��းအနေ�ေ
ူ
ဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ကိုု�ရေး�းဆွဲဲရ
� န်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အားး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒ ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။
အဆိုု�ပါါ ယန္တတရား�းသည်် ဥပဒေ�ေအရ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု မရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�သို့့��ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််
ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုက ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသော�ာကြော��ာင့််� သမ္မမတက ထိုု�ကိိစ္စစအတွွက်် တရား�းဝင်် ပြ�ည််လုံးး��
ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန်် အမိိန့််�ထုုတ််ပြ�န််ပြီး�း� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အစပြု�ုခဲ့့�သည််။
အချို့့���သော�ာ လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််အတွွက််လည်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််ပြီး�း� အများ��းအားး�
ဖြ�င့််� အစီီအစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည်် (ဥပမာာ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််
အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ နှှင့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် လူူဇန််ဘတ််နိုု�င််ငံံ)။ သို့့��မဟုုတ်် (၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ ကဲ့့�သို့့��) အပြ�ည့််�အစုံံ�
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� အဆိုု�ပြု�ု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပြ�ည််သူူလူူထုုက မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာအထိိ
ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််သော်�်�လည်းး�
ဤသို့့��အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�များ��းကိုု� ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� မြ�င််တွေ့�့�ရလေ့�့�မရှိပေ���ေ။
တင််ပြ�ချျက််များ��းနှှင့််� မှှတ််ချျက််များ��း တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််သည့်�် အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းသည်် ကာာလတစ််ခုသတ််မှ
ု
တ််
ှ ၍ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၊ သို့့��မဟုုတ််
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ထံ
ု မှ
ံ ှ တုံ့့��ပြ�န််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� တော�ာင်းး�ခံံလေ့�့ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းတွွင််
နိုု�င််ငံံအနှံ့့��အပြား�း�ရှိိ� မည််သူူမဆိုု�တင််ပြ�နိုု�င််သည့််� သာာမန််ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� လက််ရှိိ�
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာအပေါ်�်� ထိုးး��ထွွင်းး�သုံးး��သပ််မှုုများ��းပေး�းအပ််နိုု�င််မည့််� အထူးး�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် ပညာာရှှင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
တင််ပြ�ချျက််များ��းနှှင့််� မှှတ််ချျက််များ��းတော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�ကိုု� အစီီအစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ကနဦးး မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အဆင့််�များ��းတွွင်် အများ��းဆုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ တင််ပြ�
ချျက််များ��းအတွွက်် သတ််မှှတ််ပုံံ�စံံနှှင့််� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းသည်် ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ချျမှှတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ စာာရွွက််ဖြ�င့််� ရေး�းသားး�
တင််ပြ�ချျက််ကိုု� ထပ််ဖြ�ည့််�ပေး�းနိုု�င််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် တွဲဲ�ဖက််အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် ဝက််ဘ််ဆိုု�က််များ��း သို့့��မဟုုတ််
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ဖေ့�့စ််ဘွွတ််နှှင့််� တွွစ််တာာကဲ့့�သို့့�� လူူမှုုမီီဒီီယာာဖိုု�ရမ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� အွွန််လိုု�င်းး�တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု�ပေး�းပို့့��ရန်် ပိုု�မိုု�၍
တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းလာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ အွွန််လိုု�င်းး�တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု� အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၂ ခုုနှှစ််)၊ တူူနီးး�ရှား��း
နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၁-၂၀၁၄)၊ အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၁-၂၀၁၃) နှှင့််� မက််ဆီီကိုု�စီးး�တီးး� (၂၀၁၆-၂၀၁၇) တို့့��တွွင်် အများ��း
အပြား�း� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။
စစ််တမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�များ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််�
လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� သိိရှိိ�
နိုု�င််ရန််အတွွက်် စစ််တမ်းး�များ��းနှှင့််� မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ အဖိုးး��အခသင့််�လျော်�်��စွာာ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု အများ��းအပြား�း�ထံံမှှ စစ််တမ်းး�
များ��းကော�ာက််ယူူရန်် လွွယ််လင့််�တကူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််လာာပြီ�ီဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ထိုု�သို့့��သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�လုံးး��၏
ရလဒ််တန််ဖိုးး��မှာာ�မူူ မတူူညီကြ�ပေ�
ီ
။ စစ််တမ်းး�ကိုု� ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �နှှင့်�် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�အားး� မည််သူူက

တာာဝန််ယူူဦးးဆော�ာင််မည််၊ စစ််တမ်းး�တွွင်် မည််သို့့��သော�ာမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�မေး�းမြ�န်းး�မည််၊ စစ််တမ်းး�တွွင််
မည််သူူတို့့��ကိုု� ဦးးတည််မေး�းမြ�န်းး�မည််နှှင့််� ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းအားး� မည််ကဲ့့�သို့့��အသုံးး��ပြု�ုမည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းက ဆုံးး��ဖြ�တ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။
စစ််တမ်းး�ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��သည်် စစ််တမ်းး�သုုတေ�သန
နည်းး�နာာနိိဿယတွွင်် အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည့််�ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််များ��းဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု
အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပညာာရပ််အလွွန််ဆန််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��း
မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအတွွက်် အသုံးး��ဝင််မှုုတန််ဖိုးး��နည်းး�ပါးး�သည့််� အဖြေ�ေ�များ��းကိုု� ရရှိိ�
လာာစေ�နိုု�င််သည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� သက််ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
အသိိပညာာသည်် အကန့််�အသတ််ရှိနေ���ေခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မေး�းခွွန်းး�များ��းသည်် ယုုတ္တိိ�ကျတွေး��း��ခေါ်�်၍ ဖြေ�ေဆိုု�ရမည့််�
မေး�းခွွန်းး�များ��းမဟုုတ််ဘဲဲ နိုု�င််ငံံရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််� အတွေး�း��အမြ�င််စနစ််နှှင့််� ကိုု�က််ညီီသော�ာ အဖြေ�ေ�များ��းကိုု�သာာ
တော�ာင်းး�ခံံသည့််�မေး�းခွွန်းး�များ��းဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�
တို့့��အကြား�း� သင့််�လျော်�်��သော�ာကာာလ သတ််မှှတ််ပိုု�င်းး�ခြား��းခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာအချို့့���သည်် ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ပညာာရှှင််မဟုုတ််သည့််� သာာမန််ပြ�ည််သူူများ��းအားး� မေး�းမြ�န်းး�
ခြ�င်းး�သည်် အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာ အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။ အချို့့���သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းမှာာ�မူူ ပြ�ည််သူူလူူထုုစစ််တမ်းး�
များ��းတွွင််ထည့််�သွွင်းး�ရန်် မသင့််�လျော်�်��သော�ာကိိစ္စစများ��း ဖြ�စ််နိုု�င််သည်် - ဥပမာာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အစီီအမံံများ��းတွွင််
ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခံအု
ံ ပ််စု
ု များ��း
ု
အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််နိုု�င််ခြ�င်းး�အတွွက်် လိုုအ
� ပ််သော�ာ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းသဘော�ာ�တူူညီချ
ီ ျက််
များ��းကိုု�ချျမှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််ကာာ လူူများ��းစုုဝါါဒီီ ပြ�ည််သူူလူူထုုက အဆိုု�ပါါသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအားး� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််
သည့််� အလားး�အလာာရှိိ�ပါါက စစ််တမ်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ရန်် မသင့််�လျော်�်��ပေ�။ တစ််ဖက််တွွင််မူူ သီးး�ခြား��းစုုစည်းး�ထားး�
သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းအားး�
ပိုု�မိုု�နား�းလည််နိုု�င််စေ�ရန်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းကိုု� ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််သည့််�
ကော�ာင်းး�စွာာ�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ စစ််တမ်းး�များ��းသည်် အလွွန််ပင််တန််ဖိုးး��ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုအတွွက််
ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းကိုု� စီီစဉ််ပို့့��ချပေး��း�ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� စစ််တမ်းး�များ��းကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ကြို�ု�တင််စမ်းး�သပ််ရန််၊ ပြ�ည််သူူနား�းလည််နိုု�င််သည့််�
အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းဖြ�င့််� မေး�းမြ�န်းး�ရန််နှှင့််� အလွွန််ရှှည််လျားး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရှုုပ််ထွေး�း�ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရန်် အထူးး�ဂရုုပြု�ု
ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
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မည််သည့််�အချျက််များ��း မေး�းမြ�န်းး�မည််အပြ�င်် မည််သူူတို့့��အားး� မေး�းမြ�န်းး�မည််ကိုု�ပါါ ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူ
များ��းက ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ အများ��းပြ�ည််သူူ ပါါဝင််ဖြေ�ေဆိုု�နို�င််သည့်
ု
�် စစ််တမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် သီးး�ခြား��း
လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်် အထူးး�ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� စစ််တမ်းး�များ��းဟူူ၍ ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည််။
ဤတွွင်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအလိုု�က််အုုပ််စုုများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ ပြ�ည််ပရော�ာ�က််ပြ�ည််သူူ
များ��း၊ အမျိုး�း��သားး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�လက််အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�� ဖယ််ကြ�ဉ််
ချျန််လှှပ််ခံံ သို့့��မဟုုတ်် လက််လှှမ်းး�မီီရန််ခက််ခဲဲသော�ာ လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ အထွေထွေ��ေ���ပြ�ည််သူူ
လူူထုုကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ရာာတွွင်် နမူူနာာအဖြ�စ်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� စာာရင်းး�အင်းး�
နမူူနာာကိုု�သာာလျှှင််အသုံးး��ပြု�ုမည်် သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််တိုု�င််ရွေး�း�ချျယ််စေ�မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းက
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််သည််။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းက မိိမိိဆန္ဒဒဖြ�င့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််ရွေး�း�ချျယ််ပါါဝင််ခြ�င်းး�
ကိုု�သာာ လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��အသုံးး��ပြု�ုပါါက နမူူနာာသည်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုဖော်�်�ပြ�နိုု�င််စွွမ်းး� နည်းး�ပါးး�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ရရှိိ�လာာ
သော�ာအဖြေ�ေ�များ��းကိုု� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ တ
ု စ််ရပ််လုံးး��အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့်အဖြေ�ေ�များ��း
�်
အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ရှုမြ�င််ရ
ု
န်် မသင့််�
လျော်�်��ပေ�။ သီးး�ခြား��းဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� စစ််တမ်းး�ဖြ�စ််ပါါက ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဦးးတည််အုုပ််စုု၏
လူူမှုုပထဝီီဆိုု�င််ရာာနှှင့််� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််�မီီစေ�ရန််အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ��း
အားး� မည််သို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။
ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင်် (၂၀၁၇-၂၀၁၈) သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ကော�ာက််
ယူူစုုဆော�ာင်းး�ရန်် အွွန််လိုု�င်းး�နှှင့််� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တွေ့�့�ဆုံံ�ရသော��ာ စစ််တမ်းး�နည်းး�လမ်းး�ကွဲဲ�များ��း အမြော�ာ��က််အများ��းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၂ ခုုနှှစ််) တွွင်် ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင်် (CKRC) က အဓိိကပြ�ဿနာာ ၂၀ အကြော��ာ�င်းး� ထည့််�သွွင်းး�မေး�းမြ�န်းး�ထားး�သည့််� စစ််တမ်းး�တစ််ခုုအားး�
ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲခဲ့့�
� ပြီး�း� အထူးး�ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၉၉ ခုုပါါဝင််သော�ာ စစ််တမ်းး�စာာအုုပ််ငယ််များ��း ထုုတ််ဝေ�
ကာာ အဆိုု�ပါါအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုက နား�းလည််လာာစေ�ရန််နှှင့််� ပါါဝင််အားး�ဖြ�ည့််�မှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််လာာ
နိုု�င််စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၈-၂၀၁၂) တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င််
တွေ့�့�ဆုံံ�ကာာ မေး�းခွွန်းး� ၁၅၀ ပါါဝင််သော�ာ စာာရင်းး�တစ််ခုုပေး�း၍ တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေဆိုု�စေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူ
များ��းက အဆိုု�ပါါစာာရင်းး�သည်် အလွွန််ရှှည််လျားး��ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��နား�းမလည််သည့််� အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းဖြ�င့််� ရေး�းသားး�ထားး�
ကြော��ာင်းး� ပြ�န််လည််အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည်် (Interpeace et al. 2009)။
လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််စီီ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုများ��းနှှင့််� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းခြ�င်းး�
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း အားး�လုံးး��တွွင်် မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�
ဝေး�းခြ�င်းး�များ��းကိုု� လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််� ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�
ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ကာာ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ရည််ရွွယ််ချျက််နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့
ရှိိ�သည််။ ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းတွွင်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က််စီီစဉ််ကျျင်းး�ပသည့််� ပွဲဲ�များ��း၊ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�
နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းခြ�င်းး�များ��း၊ တင််ဆက််ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း၊ ဦးးတည််အုုပ််စုုများ��း၊ ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််
သည့််�၊ မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ခြ�င်းး�အဖွဲ့့��များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံသားး�ကော�ာင််စီီ
များ��း၊ သို့့��မဟုုတ်် ဖိိတ််ကြား�း�သူူများ��းသာာ တက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့််�ပွဲဲ�များ��း ပါါဝင််သည််။ မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တွေ့�့�ဆုံံ�
စည်းး�ဝေး�းခြ�င်းး�များ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�အတွွက််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ထားး�သည့််�
ဒီီဇိုု�င်းး�အပေါ်�်�မူူတည််၍ ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တစ််ဘက််မှှ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ရယူူခြ�င်းး�
တို့့��အတွွက််လည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ၊ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�နေ�စဉ််နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ််
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နော�ာက််ပိုု�င်းး�အဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အဆင့််�များ��းတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််�
လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� ဆက််စပ််၍လည်းး� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တွေ့�့�ဆုံံ�
စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�များ��းကိုု� ကျျင်းး�ပနိုု�င််သည််။ ၁၉၉၅ ခုုနှှစ်် ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�
သတ််မှှတ််ရန််အတွွက်် လူူပေါ�ါင်းး� ၁၀၀,၀၀၀ နီးး�ပါးး�ခန့််� ပါါဝင််သည့််� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တင််ဆက််ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�ပေါ�ါင်းး�
၁၄၀ ခန့််�ကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ ကနဦးး ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းဖြ�င့််� ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ
များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ (အခြား��းသော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််ကာာ) နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အစည်းး�
အဝေး�း�များ��းကျျင်းး�ပပြီး�း� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည်် (Brandt et al. 2011)။

ဓာာတ််ပုံံ� - Escuela de Verano ‘El Proceso Constituyente... claves para entenderlo’ [နွေ�ေရာာသီီကျော�ာ�င်းး� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် .. နား�းလည််ရန်် အဓိိကအချျက််များ��း’]၊ Municipalidad de Santiago, © Luis Hiddalgo, published with CC licence BY-NC 2.0, <https://www.flickr.com/photos/34361763@N03/24458376340>.

မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� အဆင့််�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူ
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံအနှံ့့��ရှိိ� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းထံံ သွားး��ရော�ာက််တွေ့�့�ဆုံံ�ကာာ ပြ�ည််သူူများ��း၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု�
မေး�းမြ�န်းး�စုုဆော�ာင်းး�၍ ပြ�န််လည််စုုစည်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�များ��းတွွင်် ဖယ််ကြ�ဉ််
ချျန််လှှပ််ခံံ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��း အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််လာာသူူ
များ��း၏ ဘက််လိုု�က််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� လျော့�့��ပါးး�သက််သာာစေ�ရန််အတွွက်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊
ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ စာာတတ််မြော��ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာ လက််လှှမ်းး�မီီပါါဝင််
နိုု�င််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဟန့််�အတားး�များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ အယ််ရီီထရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၇
ခုုနှှစ််) တွွင်် နယ််လှှည့််�သွားး��လာာနေ�ထိုု�င််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�
များ��းတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် တစ််နေ�ရာာတည်းး�၌ ခေ�တ္တတအခြေ�ေ�ချနေ��ေထို�င််နို
ု �င််ရ
ု န်် အစား�းအစာာနှှင့်�် ရေ�ကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််သည့်�် အဖွဲ့့�� အစည်းး�က ရက််သတ္တတပတ််အတန််ကြာ�ာ စီီစဉ််ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခဲ့့�သည်် (Brandt
et al. 2011)။ အချို့့���သော�ာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�အဆင့််� တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�များ��း
မဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််မီီ ရိုးး��ရာာအကြီး�း�အကဲဲများ��းထံံမှှ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််တော�ာင်းး�ခံံရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည်် (ဥပမာာ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၊
ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံ အချို့့���ဒေ�သများ��း)။
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ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�အတွွက်် ရည််ရွွယ််၍ အသုံးး��ချျ
ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�လုုပ််ဆော�ာင််လာာကြ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��များ��းဖြ�စ််သည့််� ‘လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��များ��း’ နှှင့််� မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််
ပါါဝင််လာာသူူများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််�အဖွဲ့့��များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�အတွွက််အသုံးး��ချျခဲ့့�ပြီး�း� အော�ာက််တွွင််သာာဓကများ��းကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် •

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််ပါါအချျက််များ��းကိုု� ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ပြီး�း� မွွမ်းး�မံံ
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး� (အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၀
ခုုနှှစ်် အမျိုး�း��သားး�ဖိုု�ရမ််နှှင့််� ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် ကာာဘီီလ််ဒိုု�)၊

•

ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ခြ�င်းး� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲရေး
� �းအဖွဲ့့�� အတွွက်် အကြံ�ပြု�ုချ
ံ
ျက််များ��း တွေး�း�ဆ
ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး� (အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ညီီလာာခံံများ��းနှှင့််� မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�
နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�)၊4

•	လိုု�က််နာာရန်် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိိ�သည့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�အတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း တွေး�း�ဆ
ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး� (ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် ဗြိ�ိတိိသျှှ
ကိုု�လံံဘီီယာာ (၂၀၀၄ ခုုနှှစ််) နှှင့််� အွွန််တာာရီီယိုု� (၂၀၀၆ ခုုနှှစ််) နိုု�င််ငံံသားး�ညီီလာာခံံများ��း)၊
•	ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� မတိုု�င််မီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ပြ�န််လှှန််
သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� (အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အော်�်�ရီီဂွွန််တွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
လိုု�က််သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ ကနဦးးစီီမံံချျက်် ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�)။

ဓာာတ််ပုံံ� - အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ� (Þjóðfundur) တွွင်် အရေ�ေအတွွက််များ��းပြား�း�ပြီး�း�
ကျျပန်းး�နမူူနာာ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံအနှံ့့��အပြား�း�မှှ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းက တစ််ရက််ကြာ�ာဆော�ာင််ရွွက််မည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�သို့့��
တက််ရော�ာက််နေ�ကြ�စဉ််၊ ၂၀၁၀ နိုု�ဝင််ဘာာ ၆၊ © Matito, published with CC licence BY-SA 2.0, <https://www.flickr.
com/photos/riggott/5155567757>.
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လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��များ��း၊ မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�
ပြ�င််ဆင််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�သီးး�သန့််�အတွွက်် ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာ
အစိုးး��ရအရာာရှိိ�နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းခြ�င်းး�များ��းကိုု� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််သည််။
လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��များ��းကိုု� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီး�း� ပါါဝင််သူူများ��းသည်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူအချိုး�း��
အစား�းများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် တစ််ခါါတရံံ ပြ�င််ပအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသော�ာ ကျျပန်းး�
ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ အိုု�င်းး�ရစ််ရှ််� နိုု�င််ငံံသားး�စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ နှှင့််�
၂၀၁၉-၂၀၂၀) နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ� (၂၀၁၂-၂၀၁၄) နှှင့််� မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ၏
ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် (၂၀၁၇) တို့့��သည်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ရွေး�း�ချျယ််
ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး� အသုံးး��ချျခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�တို့့��ကိုု� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််၍ တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းခြ�င်းး�များ��းအဖြ�စ််
သာာဓကထားး�နိုု�င််သည်် (Fishkin and Zandanshatar 2017; Farrell et al. 2019 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ လူူထုုငယ််
အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဦးးဆော�ာင််ဆွေး�း�နွေး�း�သူူပါါဝင််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည်် (Smith and Ryan 2014)။ ရရှိိ�လာာသော�ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းသည်် လိုု�က််နာာ
ရန််စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိသော်����်�လည်းး� အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��း၌ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုတစ််ရပ််လုံးး�� ပါါဝင်် ဆန္ဒဒ
ပြု�ုသည့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�သို့့�� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းပို့့��ရမည််ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လံံဘီီယာာ (၂၀၀၄)
နှှင့််� အွွန််တာာရီီယိုု� (၂၀၀၆))။
အစဉ််အလာာအရ ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�
သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ သာာဓကအဖြ�စ်် ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၏ ကာာဘီီလ််ဒိုု� ကိုု�ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�
တို့့��၏ အဓိိကရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ဆိုု�ရသော်��်� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ သို့့��မဟုုတ်် ပဋိိပက္ခခတစ််ခုုကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�
သတ််မှှတ််ကာာ မူူလဇစ််မြ�စ််ကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပါါအရေး�း�ကိိစ္စစနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ယခင််ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််၍ စုုပေါ�ါင်းး�ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�ကာာ အများ��းသဘော�ာ�
တူူသည့််� သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု�ချျမှှတ််၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း အစီီအစဉ််တစ််ရပ််ကိုု� အကြံ�ံပြု�ုတင််ပြ�
နိုု�င််ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကာာဘီီလ််ဒိုု�ကိုု� မြူ�ူနီီစီီပါါယ််အဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး�အဆင့််�များ��းတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း�
ဒေ�သန္တတရ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််သည််။
လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နည်းး�လမ်းး�အားး�လုံးး��တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊
ရည််ရွွယ််ချျက််၊ လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��း၏ ရလဒ််များ��းကိုု�ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စွာာ�ဖြ�င့််� အသိိ
ပေး�းဖြ�န့််�ဝေ�ရန်် အလေး�း�ထားး�ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူများ��း
ူ အတွွက်် ‘ယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ တစ််ဆင့််ခံ
� ံ
သတင်းး�အချျက််အလက််ပေး�းအပ််သူူ’ အဖြ�စ်် လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��၏စွွမ်းး�ရည််များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝအသုံးး��ချျလိုု�ပါါက
ဤအချျက််သည််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဒီီမို�ကရေ�ေစီ
ု
စန
ီ စ်် ခိုု�င််မာာစွာာ�အမြ�စ််တွွယ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံများ��းမှ
ံ
ှ ဖြ�စ််ရပ််အချို့့���
ကိုု�သုုတေ�သနပြု�ုရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာတစ််ခုုခုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�
လက််ခံံရရှိိ�ထားး�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ခြ�င်းး�ပြု�ုပြီး�း�ပါါက ၎င်းး�ကိိစ္စစနှင့်
ှ ပတ််သက််
�်
၍ နိုု�င််ငံရေး
ံ �း
သမား�းများ��း၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းထက်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအတွွင်းး�မှှ အဆင့််�တူူ သာာမန််ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ယုံံ�ကြ�ည််
တတ််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည်် (ဥပမာာ Warren and Gastil 2016)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရန််နှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််ပေး�းရန််အတွွက်် လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��အားး� စုုရုံးး��
စည်းး�ဝေး�းစေ�ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ဝင််သော�ာဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။
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နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံများ��းကိုု�လည်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််
ဖြ�င့််� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပနိုု�င််သော်�်�လည်းး� ထိုု�ပွဲဲ�များ��းသည်် လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��နှှင့််� မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူ
များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််များ��း ကွာာ�ဟမှုု
ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံများ��းတွွင်် သာာမန်် ပြ�ည််သူူများ��း၊ အစိုးး��ရကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�
သည့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအလိုု�က်် အုုပ််စုုများ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ရော�ာနှော�ာ�တက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ပါါဝင််တက််ရော�ာက််သူူများ��း ဤသို့့��ရော�ာနှော�ာ�နေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံများ��းသည်် (အမြဲ�ဲ
တစေ�ေ မဟုုတ််သော်�်�လည်းး�) တက််ရော�ာက််သူူများ��းပြား�း�သော�ာ ပွဲဲ�ကြီး�း�များ��းဖြ�စ််သည့််�အချျက််ကိုု� ထော�ာက််ချျင့််�၍ ဤ
နည်းး�လမ်းး�ကိုု�အသုံးး��ချျရန်် စေ့�့စပ််စွာာ�စဉ်းး�စား�းဆင််ခြ�င််ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ကနဦးးသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ရယူူ
နိုု�င််ရန်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ်် နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံများ��းကို�ု အသုံးး��ချျနိုု�င််သော်�်လည်းး
�
� အဆင့််�
ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ပါါဝင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ််ပါါဝင််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််
ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းစွာာ�အနက်် တစ််ခုုအဖြ�စ််သာာ အများ��းအားး�ဖြ�င့််�အသုံးး��ချလေ့��့�ရှိိ�သည်် (Brandt et al. 2011:
Section 3.1.3 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဥပမာာ ဇမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၇ ခုုနှှစ််) တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းစွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််
ပြီး�း�ချိိ�န််၌ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�အလျှော့��့��ပေး�းမှုုအဖြ�စ်် နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံကိုု� စီီစဉ််
ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါညီီလာာခံံ၏ တာာဝန််မှာာ� (Mung’omba) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််က အဆိုု�ပြု�ုသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််၍ ‘အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ရန််’
ဖြ�စ််သည််။ ညီီလာာခံံတွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု�သာာ အသားး�ပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�က
သီးး�ခြား��းဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ‘ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�အသက််ဝင််စေ�ခြ�င်းး�’
ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ရသည်် (Kirkby and Murray 2016)။
လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��သည်် (လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဒီီဇိုု�င်းး�အပေါ်�်� မူူတည််
၍) ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု မြ�င့််�မား�းနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တိုု�က််ရိုု�က််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နေ�ရာာတွွင်် အစား�းထိုးး��လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််�
နည်းး�နာာနိိဿယအပေါ်�်�မူူတည််၍ လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာညီီလာာခံံများ��းသည်် ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုကို�ု မြ�င့််မား�းစွာာ�
�
တတ််မြော��ာက််ထားး�ရန််လိုုအ
� ပ််နိုု�င််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� နမူူနာာရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၊ သတင်းး�အချျက််
အလက််ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းဖန််တီးး�ပြု�ုစုုခြ�င်းး�၊ ပညာာရှှင််များ��းရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�၌ ရွေး�း�ချျယ််ရန််မေး�းခွွန်းး�များ��း ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�ကျွွမ်းး�ကျျင််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််
(Center for Deliberative Democracy 2017 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
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ပုံံ� ၂.၂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် အသုံးး��များ��းသော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အမျိုး�း��အစား�းများ��းနှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�များ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််
ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�

အစီီအစဉ််

အစပြု�ုခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ပါါ

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဒီီဇိုု�င်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

အဆင့့်�များ��း

အသုံးး��များ��းသော�ာ
ပြ�ည််သူူလူူထုု

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အမျိုး�း��အစား�းများ��းနှှင့့်�
အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�များ��း

မူူကြ�မ်းး�

ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�

ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့့်�

အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဆိုု�င််ရာာနှှင့့်�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််

ဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််သူူ

လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊

သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််

လူူတန်းး�စား�းများ��းက

ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း

ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့့်�

ကိုု� အပြီး�း�သတ်် အတည််ပြု�ု

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သော်�်�

ပါါဝင််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုုက

အတည််ပြု�ုကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�၊

ခြ�င်းး�၊ အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� လက််ရှိိ�

လည်းး� သာာမန််ပြ�ည််သူူများ��းက

အော�ာက််ပါါ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့့်�

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�

ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�

အော�ာက််ပါါ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့့်�

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််-

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းတွွင််

စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့့်�အညီီ

ဆော�ာက််ပါါတို့့�� ပါါဝင််သည််-

ဆော�ာင််ရွွက််ရသော်��်�လည်းး�

အစပြု�ုနိုု�င််သည််-

• ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ

• နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ ကနဦးး

ပြ�င််ဆင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�

• မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င်် တွေ့�့�ဆုံံ�

စီီမံံချျက််များ��း (ခရိုု�အေး�းရှား��း၊

များ��း (အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံ

စည်းး�ဝေး�းခြ�င်းး�များ��း

ကင််ညာာ၊ မိုု�က််ခရိုု�နီးး�ရှား��း၊

၂၀၁၂ နှှင့့်� မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ

(နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ နှှင့့်�

ဆလိုု�ဗေး�းနီးး�ယားး�နှှင့့်�

၂၀၁၇)

ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၅)

• ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းနှှင့့်�

• တိုု�က််ရိုု�က််တင််ပြ�ခြ�င်းး�

ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံတို့့��၏
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�

(အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံ ၂၀၁၂ နှှင့့်�

• ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အစီီ

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််င််ခြ�င်းး�

မက််စီီကိုု�စီးး�တီးး� ၂၀၁၆)

အစဉ််ချျမှှတ််ထားး�သည့့်�

(ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇၊

ပါါတီီများ��း သို့့��မဟုုတ်် သမ္မမတ

ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၀-၂၀၀၄

များ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််

နှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ

မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� (ဂမ််ဘီီယာာနှှင့့်�

၁၉၉၂-၁၉၉၆)

မွွန််ဂိုု�လီီယားး�နိုု�င််ငံံ)

• ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

• ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း

ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��၏

အစပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််လုံးး��

အမျိုး�း��အစား�းကိုု� ပြ�ည််လုံးး��

ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှ တစ််ဆင့့်�

ကျွွတ်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ဖြ�င့့်�

အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� (ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး� (ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ

၂၀၂၀၊ ကိုု�လံံဘီီယာာနိုု�င််ငံံ

၂၀၂၀ နှှင့့်� အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံ

၁၉၉၀၊ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ

၂၀၀၇-၂၀၀၈)

၁၉၉၂)

• စာာတမ်းး�များ��း
(ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၁၉ နှှင့့်�
ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၂-၂၀၀၅)
• ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အတိုု�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက််
အဓိိက လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ကိုု�
သတ််မှှတ််ရပါါက• လိုု�က််နာာရန်် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုု
ရှိသော����ာ အပြီး�း�သတ်် အတည််
ပြု�ုခြ�င်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� (အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံ
၂၀၀၇-၂၀၀၈၊ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံ
၂၀၁၄၊ အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံ
၂၀၁၅ နှှင့့်� ၂၀၁၈၊ ကင််ညာာ
နိုု�င််ငံံ ၂၀၀၅(ကျျရှုံးး��) နှှင့့်�

၂၀၁၆ နှှင့့်� အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံ

၂၀၁၀ အော�ာင််မြ�င််

၂၀၁၇-၂၀၁၉)

• ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

• လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေ

တစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�

ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း
နှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ အကြံ�ံပြု�ုချျက််
တော�ာင်းး�ခံံရန်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း (ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံံ

တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�
(ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၂)
အတွေ့�့��ရမများ��းပါါ

၁၉၉၃ နှှင့့်� အိုု�က််စ််လန််နိုု�ငငံံ
၂၀၁၂) အတွေ့�့��ရမများ��းပါါ

မှှတ််စုုတိုု�များ��း
1	သို့့��ရာာတွွင်် အကြော��ာ�င်းး�-အကျိုးး���ဆက််နွှှယ််မှုရှိိ�သည််
ု
ဟုု ထိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအရ သတ််မှှတ််၍မရနိုု�င််ပေ�။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��၏ အမျိုး�း��အစား�း၊ နိုု�င််ငံံတကာာမှှ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��း၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍနှှင့််� ပြ�င််ပဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာ၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၊
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ‘သဏ္ဍာာန််တူူတုုပမှုု’ များ��း၏ လက််ရှိိ�လားး�ရာာများ��း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�မှှ
သက််ဆိုု�င််သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အလားး�တူူ အခြား��းအချျက််များ��းသည််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််။
2 ဤစာာစော�ာင််တွွင်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� နည်းး�လမ်းး�
ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာနိုု�င််ပြီး�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�
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ကိိစ္စစများ��း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််�အညီီ အသေး�း�စိိတ််အချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််
သည််။ Widner (2017) က ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး�၊ အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ဟူူ၍ အဆင့််�များ��းပိုု�င်းး�ခြား��းခဲ့့�သည််။ Banting
and Simeon (1985) က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အဆင့််� မတိုု�င််မီီ ကြို�ု�တင််ဆော�ာင််
ရွွက််သည့််� အဆင့််�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအလိုု�က်် စည်းး�ရုံးး��စုုစည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ထပ််ပေါ�ါင်းး�ဖြ�ည့််�ခဲ့့�သည််။
Ghai and Galli (2006) ကလည်းး� အလားး�တူူပင်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူခြ�င်းး�နှှင့််� နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာ
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� အဆင့််�တစ််ခုုရှိိ�သည််ဟုု သတ််မှှတ််ခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု� ဖန််တီးး�ချျမှှတ််သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
တစ််ခုု ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သည််။ Elkins et al. (2009) က လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ဟူူ၍ ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�ပိုု�င်းး�ခြား��းသတ််မှှတ််ခဲ့့�ပြီး�း� Eisenstadt et al. (2015) ကလည်းး� အလားး�တူူပင််
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ငြ�င်းး�ခုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� အဆင့််�များ��းအဖြ�စ််
ပိုု�င်းး�ခြား��းခဲ့့�သည််။
3 	သတ််မှှတ််နှှစ််အပိုု�င်းး�အခြား��းပြ�ည့််�ချိိ�န််တိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� မပျျက််မကွွက်် ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း
အတွွက်် သော�ာမတ််စ််ဂျျက််ဖာာဆင််က ၁၈ ရာာစုုနှှစ််မှှစတင််၍ အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ အကြံ�ံဉာာဏ််အယူူအဆများ��း ရှိိ�
သည််။ မိုု�က််ခရိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပြ�င််ဆင််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံရန်် စည်းး�ဝေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ပြု�ုမည််၊ မပြု�ုမည််ကိုု� လွှှတ််တော်�်�က ၁၀ နှှစ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�
ပြု�ုရမည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� (အပိုု�ဒ်် ၁၊ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၁၄) အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမှှ အချို့့���ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� ဖွဲ့့��
စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင််လည်းး� အလားး�တူူလုပ််ထုံးး�
ု
�လုုပ််နည်းး�များ��းပါါဝင််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�အားး� အုုပ််စုုတစ််ခုုခုုက စတင််အရေး�း�ဆိုု�၍ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�သာာ အများ��းအားး�
ဖြ�င့််� တွေ့�့�ရသည််။
4	ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက <https://cdd.stanfford.edu/what-is-deliberative-polling/> ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် အားး�ပြို�ု�င််မှုုကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသော��ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
စင််မြ�င့််�ပေါ်�်တွွင်် အမြဲ�ဲတစေ�ေနီးး�ပါးး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာလေ့�့ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််ရန််အတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််သည်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံမှုုဖြ�င့််�
တရား�းဝင််မှုုရရှိိ�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�က််အဝန်းး�မှှ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််
သည််။
ဒီီမို�ကရေ�ေစီ
ု
နည်းး
ီ
�ကျျ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််
ထိရော��ာ�က််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််နှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းစွာာ�ရရှိိ�နိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆ
သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ဿနာာအားး�လုံးး��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�း
နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််မဟုုတ််ဘဲဲ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အကျိုးး���ရလဒ််များ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��၏
အရေး�း�ပါါပုံံ�အပေါ်�်� လိုု�အပ််သည််ထက််ပိုု�၍ အလေး�း�ပေး�းမိိနိုု�င််မည့််�အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏
အင််အားး� တော�ာင့််�တင်းး�ခိုု�င််မာာမှုု၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� သက််ဆိုု�င််သူူများ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု သို့့��မဟုုတ််
အတိုု�က််အခံံပြု�ုမှုု၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုပြု�ုကာာ ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��း အစရှိိ�သည့််� အခြား��းအချျက််များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�
ပါါက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ခံံယူူချျက််သဘော�ာ�ထားး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ရလဒ််များ��းအပေါ်�်�
မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာထိိ အမှှန်တ
် ကယ်် လွှှမ်းး�မိုးး��ထော�ာက််ကူူနို�င််ကြော
ု ��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�မသိိရှိိ�ရသေး��းပေ� (ဥပမာာ
Negretto 2013, 2020b; Hudson 2021a, 2021b ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၉) တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တစ််လျှော�ာ�က်် ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် မြ�င့််�မား�းသော်�်�လည်းး� လူူကြို�ု�က််များ��းဝါါဒီီဖြ�စ််သူူ ဟျူူ�ဂိုု�
ချာ�ာဗက််ဇ််အနေ�ေဖြ�င့််� မိိမိိ၏အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သော�ာ ဒီီဇို�င်းး
ု �ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််မှုများ��းကို
ု
သာ
�ု ာ
ရွေး�း�ချျယ််ကာာ အာာဏာာရှှင််စနစ််အစိုးး��ရအားး� အသက််သွွင်းး�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
အားး� မဟန့််�တားး�နိုု�င််ခဲ့့�ပေ� (Brewer Carías 2010; Landau 2013)။ အခြား��းတစ််ဖက််တွွင််မူူ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ
(၁၉၈၈-၁၉၉၆) ၌ တိုးး��တက််ခေ�တ််မီီကာာ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််သူူ
အများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� ချျမှှတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူ
များ��းက ဦးးဆော�ာင််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း အများ��းအပြား�း�တွွင််၊ အထူးး�သဖြ�င့််�
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ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ စနစ််သို့့�� သို့့��မဟုုတ်် ပဋိိပက္ခခမှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��း၊ ထို့့��အပြ�င်် ပါါတီီပေါ�ါင်းး�စုံံ�
ပါါဝင််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအခင်းး�အကျျင်းး�အများ��းစုုတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�မှှ သက််ဆိုု�င််သူူများ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�၊
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့်�် သဘော�ာ�တူူထော�ာက််ခံံမှုတို့့�
ု သည််
�
ဒီီမို�ကရေ�ေစီ
ု
နည်းး
ီ
�ကျျ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း ဖွဲ့့�� စည်းး�

တည််ထော�ာင််လည််ပတ််ရာာတွွင်် (အဓိိက အခန်းး�ကဏ္ဍ မဟုုတ််လျှှင််သော်�်�) အဓိိကကျသော��ာ� အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ
ပါါဝင််သည်် (ဥပမာာ Arato 2016; Higley and Burton 2006; Negretto 2020b; Saati 2017 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
ဤအချျက််ကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီချ
ီ ျက််များ��းနှှင့်�် ဆက််နွှှယ််နေ�သည့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််ပြီး�း� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ (၁၉၈၈-၁၉၉၅) နှှင့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ
(၂၀၀၆-၂၀၁၅) တို့့��ကိုု� သာာဓကထားး�နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဤအချျက််ကိုု�တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည့််� အခြား��းသော�ာ သာာဓ
ကဖြ�စ််ရပ််များ��းမှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အလွွန်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအပြီး�း�တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ထော�ာက််ခံံကူညီ
ူ မှု
ီ ကို
ု �ရရှိိ�ခဲ့့�သော�
ု
ာ ကင််ညာာနိုုင်
� ငံ
် ံ (၂၀၀၈-၂၀၁၀)၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းဦးးစား�းပေး�းချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ကာာလရှှည််ကြာ�ာ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သော်�်�လည်းး�
အတိုု�က််အခံံပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့််� မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၇-၂၀၁၉)၊ ၂၀၀၉ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် လက််ရှိိ�အာာဏာာရအစိုးး��ရနှှင့်�် အဓိိကအတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��းအကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကို�ု လိုုအ
� ပ််သည့််� ဘိုု�လီဗီးး
ီ �ယားး�နိုုင်
� ငံ
် ံ နှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအကြား�း� ညှိိ�နှိုင်းး
ု �အလျှော့��့��
ပေး�းမှုုတစ််ရပ််အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ ပိုု�လန််နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၃-၁၉၉၇) တို့့�� ဖြ�စ််သည််
(Bell and Zulueta-Fülscher 2016; Bisarya 2016; Houlihan 2020a; Murray 2020; Negretto 2020b;
Negretto and Wandan 2020 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
ထို့့��ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊
အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
စီီမံံကိိန်းး�၏ ရေ�တိုု�၊ ရေ�လတ််နှှင့််� ရေ�ရှှည်် မျှော်�်��မှှန်းး�ရလဒ််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� အချျင်းး�ချျင်းး�ပတ််သက််ဆက််
နွှှယ််မှုုတို့့��ကိုု� မပျျက််မကွွက်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ လက််တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဟန််ချျက််
အရ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် မည််သည့််�အရာာများ��းကိုု� ပြ�ည့််�မြော��ာက််စေ�နိုု�င််မည််နည်းး�။ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုတို့့��သည်် အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််စေ�ရန်် မည််သို့့��
ဖွဲ့့��စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််နည်းး�။
ဤအပိုု�င်းး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ရှိိ� သီးး�ခြား��းရည််မှှန်းး�
ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ထပ််တိုးး��ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အားး� လှုံ့့��ဆော်�်�ကာာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျနိုု�င််မည့််� နည်းး�ဟန််များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည််။
ပထမဦးးစွာာ� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ပြ�ည့််မြော��
� ာက််အော�ာင််မြ�င််
နိုု�င််မည််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆသည့်အ
�် ချျက််များ��း (နှှင့်�် ဆက််စပ််အန္တတရာာယ််များ��း) ကိုု� သီီအို�ရ
ု အရနှှင့်�် လက််တွေ့�့�သုုတေ�သန
ပြု�ုထားး�ချျက််များ��းအားး� လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််သည််။ ဒုုတိိယပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက်် အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််ရန်် လိုုအ
� ပ််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််သူူ
လူူတန်းး�စား�း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဤသို့့��ဖော်�်�ပြ�ရာာ
တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏အဆင့််�ဆင့််�၌ သီးး�ခြား��းရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််�မီီနိုု�င််ရန််အတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူ
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� မည််သို့့��အသုံးး��ပြု�ုရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�
ကြော��ာင်းး� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ဖော်�်�ပြ�ရန််အတွွက်် ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာချျက််များ��းကိုု� အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုထားး�သည််။
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ဓာာတ််ပုံံ� - ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့�� အစည်းး�၊ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံ၊ံ ၂၀၁၅ စက််တင််ဘာာ ၁၅၊ © UPF International
၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� ထုုတ််ဝေ�သည််။ မူူပိုု�င််ခွွင့််�အားး�လုံးး�� မှှတ််ပုံံ�တင််ပြီး�း�။

၃.၁။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� အရာာများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ သိိရှိိ�ထားး�
ချျက််များ��း၊ မသိိရှိသေး����းသော�ာအချျက််များ��းနှှင့််� အန္တတရာာယ််များ��း
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ထိရော��ာ�က််မှုု ‘ရှိိ�၊ မရှိိ�’ နှှင့််� မည််သို့့��ထိရော��ာ�က််သည််ကိုု�
ယခုုထိိတိုု�င်် ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည််ခြ�င်းး� မရှိသေး����းပေ�။ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် လက််တွေ့�့�တွွင််
လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ သဘော�ာ�ထားး�ခံံယူူချျက််များ��းနှှင့််� အမူူအကျျင့််�များ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�၊
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဟန််ချျက််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််
စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းရလဒ််များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��အားး� မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�
များ��းဖြ�င့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး� လက််တွေ့�့�ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��း အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာရှိိ�သည််။1
အထူးး�သဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််�နေ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�နေ�သော�ာနိုု�င််ငံများ��းတွွင််
ံ
ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတည််ဆော�ာက််
ခြ�င်းး� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုကိုု� ချဲ့့��ထွွင််မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် ချျမှှတ််လိုု�က််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� အမြ�စ််တွွယ််စေ�ရန််၊ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�
တွွင်းး� ရင််ကြား�း�စေ့�့ခြ�င်းး�နှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််နှှင့််�
စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�၍ (ပြ�န််လည််)ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ရန်် အသုံးး��ချျသည့််� ယန္တတရား�းတစ််ခုုအဖြ�စ်် အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�
စဉ််ကိုု� နား�းလည််ရှုုမြ�င််နိုု�င််သည်် (ဥပမာာ Hart 2003; Samuels 2006; Ghai and Galli 2006; Gluck and
Brandt 2015)။ လူူထုုနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း၌ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�

အရေး�း�တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််လည်းး�
အကျုံးး���ဝင််သည််ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သည့််� ၁၉၇၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ��းမှှ အစပြု�ုခဲ့့�သော�ာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� နိုု�င််ငံံ
များ��း၏ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ချျက််များ��းဖြ�င့််� အထက််ပါါဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံပြု�ုထားး�
သည်် (Hart 2010; Franck and Thiruvengadam 2010)။
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ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် တစ််ဦးးချျင်းး�အဆင့််�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအကြော��ာ�င်းး� အသိိပညာာရရှိစေ���ေပြီး�း� ပြ�ည််သူူတစ််ယော�ာက််အနေ�ေဖြ�င့့်� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််သည််
ဟူူသော�ာခံံစား�းချျက််ကိုု� ရရှိစေ���ေသော�ာကြော��ာင့််� တန််ဖိုးး��ထားး�ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည်် (ဥပမာာ Rousseau 1923
[1761]; Mill 2004 [1862]; Moehler 2006 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအပေါ်�်� သဘော�ာ�ထားး�ခံံယူူချျက််ကိုု�
ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ပြီး�း� ပိုု�မိုု�၍ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျသည့််� အမူူအကျျင့််�များ��းကိုု� ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််သည့််� အကျိုးး���
ကျေး�း�ဇူးး�လည်းး�ရှိိ�သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ကြ�သည်် (Moehler 2008)။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံအဆင့််�
တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ပါါဝင််ကူူညီီခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု သိိရှိိ�နား�းလည််ထားး�ကြ�သည််
(ဥပမာာ Samuels 2006; Pateman 1970)။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�မှာာ� အနာာဂတ််တွွင်် အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သည့််� ပြ�ည််သူူအများ��းစုု ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရရှိသော����ာ
တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပြ�ည််သူူများ��းက ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရမည််ဟူူသော�ာ ခံံစား�းချျက််တို့့��
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ
ပါါဝင််နေ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည်် (Hart 2003; Ihonvbere 2000; Gluck and Brandt 2015; UN SecretaryGeneral 2020)။
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ သက််တမ်းး�နှှင့််�လည်းး� ဆက််စပ််
နေ�ပြီး�း� (Elkins et al. 2009) ထို့့��အပြ�င်် လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�
အရာာနှှင့််�လည်းး� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိဆက််စပ််နေ�ကာာ အထူးး�သဖြ�င့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သည့်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထပ််တိုးး��ဖြ�ည့်ခြ�င်းး
�် � ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မျိုး�း��မှှတစ််ဆင့််�
ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ Voigt 2003; Samuels 2006; Ginsburg et al. 2008, 2009; Hudson 2018; Maboudi
and Nadi 2016; Landemore 2017)။2 နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံ
အဆင့််�တွွင်် ပိုု�မိုု�ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� (Ghai and
Galli 2006; Hart 2003; Samuels 2006; Wallis 2014, 2016) နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
သီီအိုု�ရီီအရ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာအဆင့််�တွွင််လည်းး� အလားး�တူူအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််သည််ဟုု သတ််မှှတ််
ထားး�သည်် (ဥပမာာ Levy 1989; Hegre et al. 2001)။ ဤအဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အချျက််အလက််များ��းဖြ�င့််�
အတည််ပြု�ုကာာ စိိစစ််မွွမ်းး�မံံနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည်် (ဥပမာာ Eisenstadt et al.
2015, 2017; Eisenstadt and Maboudi 2019; Elkins et al. 2009; Ginsburg et al. 2008, 2009; Hudson
2021b; Negretto 2020b; Saati 2015; Widner 2005, 2008)။
အခြား��းတစ််ဖက််တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တွွင်် အခက််အခဲဲများ��းနှှင့််� အန္တတရာာယ််များ��းကိုု�လည်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�၊ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ပါါဝင််စေ�ပြီး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အပြီး�း�
သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း စသည််တို့့��လုုပ််ဆော�ာင််၍ ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူမှုုအုုပ််စုုများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာအခွွင့််အရေး�း
�
�များ��း ရရှိိ�နိုု�င််သည််ဟူသည့်
ူ
အ
�် ယူူအဆအတွွက်် အထော��ာက််အထားး�မရှိပေ���ေ (Negretto 2020a:
108)။ ထို့့��အပြ�င်် အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ချဲ့့��ထွွင််လုုပ််ဆော�ာင််
ပါါက ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််လို�က််သည့်
ု
�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီညွွတ််မှုများ��းပါ
ု
ါဝင််လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ပိုု�မိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင်် အစွွန်းး�ရော�ာက််သော�ာ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််
များ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပွား��းစေ�နိုု�င််သည််။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�
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လူူများ��းစုုဝါါဒီီများ��း၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််
တို့့��အပေါ်�်� မလိုု�လားး�အပ််သော�ာ အကျိုးး���ဆက််များ��း သက််ရော�ာက််စေ�နိုု�င််သည်် (Saati 2017; Wheatley and
Germann 2016)။
ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််�နေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုု မြ�င့််�မား�းသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််
ပိုု�မိုု�ပြ�င်းး�ထန််သည့််� အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််

အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့်ဝမှု
�် ု မရှိိ�ပါါက ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းသားး�ပိုု�င််ခွွင့််ရှိသော����
�
ာ အကြွ�င်းး�မဲ့့�အခွွင့််အာ
� ာဏာာ
ကိုု� ရရှိိ�ထားး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််
မည့််�သူူများ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��အကြား�း� သဘော�ာ�ထားး�မတိုု�က််ဆိုု�င််ဘဲဲ အငြ�င်းး�အခုံံ�များ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််
(ဥပမာာ Gluck and Brandt 2015; Negretto 2017)။ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည့််� အခြား��း အန္တတရာာယ််များ��းတွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��
ချုု�ပ််ကိုု�င််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိသော����ာ အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအလိုု�က်် အဖွဲ့့��များ��းက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ကြိုး�း��ကိုု�င််ခြ�ယ််လှယ််ခြ�င်းး
ှ
�ဖြ�င့််� ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲပြ�ည််တွွင်းး
�
�အခက််အခဲဲများ��းကိုု� ပိုုမို
� �ဆိုးး�
ု �ရွား��းစေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
သဏ္ဍာာန််ကွဲဲ� မငြိ�ိမ််သက််မှုုများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အမြ�င််
ဘော�ာင််အတွွင်းး� သွွတ််သွွင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဗဟုုဝါါဒတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံစနစ််တိုု�က််ဖျျက််
ရေး�းအမြ�င််ရှိိ�သည့််� အစီီအစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည်် (Ghai and Galli 2006;
Gluck and Brandt 2015)။
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�မှုုမရှိိ�သည့််� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ‘လူူကြို�ု�က််များ��း
သော�ာ ဆန္ဒဒ’ ကိုု� အထော��ာက််အကူူအဖြ�စ်် အသုံးး��ချျလိုု�က််နာာခြ�င်းး�ကိုု� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ု၍ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ�
နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းက တစ််ဖက််သတ််သဘော�ာ�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််�
ဆန့််�ကျျင််စွာာ� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည််။ ဤဖြ�စ််ရပ််အတွွက်် သာာဓကကိုု� ဘယ််လာာရုုစ််နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၆)၊ ရုုရှား��း
နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၃ နှှင့််� ၂၀၂၀) နှှင့််� ကာာဇတ််စတန််နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၅) တို့့��မှှ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းတွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််
သည်် (Partlett 2012)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ််
ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��က လွှှမ်းး�မိုးး��ချုု�ပ််ကိုု�င််နိုု�င််ပါါကလည်းး� အဆိုု�ပါါဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််ပြီး�း� သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််�
အရှေ့�့��တီီမော�ာနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၁-၂၀၀၂)၊ ဟန််ဂေ�ရီီနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၀-၂၀၁၁) နှှင့််� ဂျော်�်��ဂျီီ�ယာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၇) တို့့��တွွင််
တွေ့�့�နိုု�င််ပြီး�း� (Aucoin and Brandt 2010; Negretto and Wandan 2020; Morrison 2017) ဇင််ဘာာဘွေ�ေနိုု�င််ငံံ
(၂၀၀၈-၂၀၁၃) တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််
အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��က အင််အားး�သုံးး��ခြော��ာက််လှှန့််�၍ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ခြ�ယ််လှှယ််ပါါကလည်းး�
ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည်် (Ndulo 2010)။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် မိိမိိအကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက််
ချျမှှတ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််
ချျန််လှှပ််ထားး�ခဲ့့�လေ့�့ရှိိ�သည််။ သာာဓကမှာာ� ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံမှှ မှှတ််ချျက််တော�ာင်းး�ခံံ
ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််အရ ၂၀၀၆ ခုုနှှစ်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ
ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ခြွ�င်းး�ချျက််မရှိိ� ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�ပေး�းရမည််ဟူူသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� အသိပေး��း�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။

၃.၂ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု ဟန််ချျက််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုုမှာာ�ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� ယင်းး�တို့့��နှှစ််ခုုသည်် အပြ�န််အလှှန်် ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��
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သက််ရော�ာက််သည်် (Moehler 2008)။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု
ဟန််ချျက််အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။
ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် လိုု�အပ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရသော��ာ နိုု�င််ငံံရေး�း အပေး�း�အယူူပြု�ုခြ�င်းး�
နှှင့််� အလွွန််သီးး�ခြား��းစီီဖြ�စ််နေ�ပါါက ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သည််ပင််
ဖြ�စ််စေ� မူူကြ�မ်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�များ��းသို့့�� လက််လွှဲဲ�ပေး�းအပ််သော�ာအခါါ သို့့��မဟုုတ်် ‘ပြ�န််လည််အသိပေး��း�
သော�ာအခါါ’ ပြ�ဿနာာများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၃) နှှင့််� ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ
(၂၀၂၀) တို့့��တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
အချျက််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းထံံမှှ လိုု�အပ််သော�ာ သဘော�ာ�
တူူညီီချျက််များ��းကိုု� မရရှိသေး����းမီီ ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အသုံးး��
ပြု�ု၍ အဆိုု�ပြု�ုမည့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲခဲ့့�သည််
�
။ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််၍ အတည််ပြု�ုရန််အတွွက်် အဆိုု�ပြု�ု
သည့််�မူူအားး� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�များ��းသို့့�� လက််လွှဲဲ�ပေး�းအပ််သည့််�အခါါ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းက သဘော�ာ�မတူူနိုု�င််ဘဲဲ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အဆုံးး��သတ််ခဲ့့�ရသည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကင်းး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
နည်းး�ပါးး�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှသာာ ပါါဝင််သည််ဟုု သတ််မှှတ််၍မရပေ�ေ။ ကော�ာင်းး�စွာာ� စီီစဉ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��
သူူများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တွွင်် အသုံးး��ချျနိုု�င််ကာာ အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ထော�ာက််ကူူပေး�း
နိုု�င််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဤသို့့��ရှုုမြ�င််ပါါက ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူခြ�င်းး�ကိုု� နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည််။ ယင်းး�
တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� •

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ပေး�းအပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊

•	ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််လိုု�သော�ာဆန္ဒဒ နည်းး�ပါးး�သည့််�အဖွဲ့့��များ��းကိုု� သွေး�း�ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
•	လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််၍ မည််သူူတို့့��အားး� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင််
အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�၊
•	ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရေး�းဆွဲဲ�ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�၊
•	မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း တွေး�း�ဆပေး�း�အပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�
ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��း သိိရှိိ�နိုု�င််စေ�ခြ�င်းး�၊
•

အငြ�င်းး�ပွား��းနေ�ကြ�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး� နှှင့််�

•	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ရယူူရာာတွွင်် အထော��ာက််
အကူူပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး� တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရရှိိ�ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အစတွွင်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပကာာ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ပုံံ�မှှန််အားး�
ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့မရှိသော်����်�လည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ��းကိုု� အစပြု�ုရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ထံ
ု မှ
ံ ှ အခွွင့််�
အာာဏာာနှှင့််� တရား�းဝင််မှုုတို့့��ကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန််အတွွက်် တစ််ခါါတရံံတွွင်် စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ််၊
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံမှ
ံ ှ ‘de Klerk ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�’ သည်် အာာဏာာရအစိုးး��ရအတွွင်းး�ရှိိ� အငြ�င်းး�ပွား��း
မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ရန်် ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ လူူဖြူ�ူလူူမည်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကိုု� ပယ််ဖျျက််ရန််
ANC နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအားး� ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််မှှ စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အာာဏာာရအစိုးး��ရဖြ�စ််သည့််�
အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီ (NP) မှှ အမာာခံံပါါတီီဝင််များ��းက ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�၍ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််မည့််�အကြံ�ံဉာာဏ််အားး� အတိုု�က််အခံံပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။ အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီ နှှစ််ခြ�မ်းး�ကွဲဲ�
သွားး��ပြီး�း� လက််ယာာယိိမ်းး�များ��းက ကွွန််ဆာာဗေး�းတစ််ပါါတီီ (CP) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ကာာ လူူမည်းး�များ��းဦးးဆော�ာင််
သည့််� အစိုးး��ရလက််အော�ာက််မှှ အနာာဂတ််ကိုု�ကြို�ု�တင််စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််ကြ�သော�ာ ရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�လူူဖြူ�ူများ��း၏ အကြော��ာ�က််
တရား�းများ��းအပေါ်�်� အခွွင့််�ကော�ာင်းး�ယူူကာာ အမြ�တ််ထုုတ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဒေ�သန္တတရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အများ��းအပြား�း�တွွင််
CP အနိုု�င််ရရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက်် သမ္မမတ de Klerk သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ အတည််ပြု�ုရန််နှှင့််�
CP ၏ လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သော�ာ တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းကိုု� ဘေး�းဖယ််ထားး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် (လူူဖြူ�ူလူူမည်းး� ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုု စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းအရ လူူဖြူ�ူများ��းကိုု�ဆိုု�လိုု�ရင်းး�ဖြ�စ််သော�ာ) ‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ ထံံမှှ အခွွင့််�အာာဏာာ
ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ကိုု�ရယူူရန်် လိုုအ
� ပ််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံ၏
ံ အနာာဂတ််အပေါ်�်� နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မည့့်� အလော��ာင်းး�အစား�းကိုု� ပြု�ုခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အဆုံးး��သတ််တွွင်် အလိုု�ရှိိ�သည့််�ရလဒ်် ထွွက််ပေါ်�်လာာကာာ
de Klerk သည်် အမာာခံံအတိုု�က််အခံံများ��းကိုု� ဘေး�းဖယ််၍ ANC နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ပြ�ည််သူူ
အများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု� ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််။
အလားး�တူူပင်် ၁၉၇၆ ခုုနှှစ််၌ ဗိုု�လ််ချုု�ပ််ကြီး�း� ဖရန််ဆစ််စ််ကိုု�ဖရန််ကိုု�၏ အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
စနစ််အော�ာက််မှှ လွွတ််မြော��ာက််လာာပြီး�း�နော�ာက်် စပိိန််နိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အစပြု�ုရာာ၌ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူူအများ��းစုု
ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသော�ာ တရား�းဝင််မှုုကိုု�မရရှိိ�ထားး�သည့််� အစိုးး��ရတစ််ရပ််၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဥပဒေ�ေ
နှှင့််�အညီီအတည််ပြု�ုရန်် ထိုု�သို့့��မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (Comella 2013)။ ဘုုရင််က ရာာထူးး�
ခန့််�အပ််ပြီး�း�နော�ာက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသမား�းဖြ�စ််သည့််� သမ္မမတ အဒိုု�ဖိုု�ဆွာာ�ရက််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအယူူအဆ
အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� စွဲဲ�ကိုု�င််ထားး�သည့််�ပါါတီီများ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း စတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။ ချျမှှတ််ထားး�
သည့််�အစီီအစဉ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေအရ လိုု�အပ််ချျက််များ��းမှာာ� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��၏
အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််� ပြ�ည််သူူအများ��း၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� အတည််
ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။3 ထို့့��ကြော��ာင့််� သမ္မမတဆွာာ�ရက််က ၎င်းး�၏အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� Ley para la Reforma
Política (နိုု�င််ငံံရေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ဥပဒေ�ေ) တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါမူူကြ�မ်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူ
အများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာရရှိိ�နိုု�င််သည့်�် အခြေ�ေ�ခံံမူကို
ူ �ထည့်
ု
သွွင်းး
�်
�ထားး�ပြီး�း� ‘ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေများ��း’ ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ကာာ ယင်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အစိုးး��ရ
မှှဖြ�စ််စေ� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့�� မှှဖြ�စ််စေ� အဆိုု�ပြု�ုတင််သွွင်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုသူများ��း
ူ အနက်် ၉၄% ကျော်�်��က
ဤအစီီအစဉ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သဖြ�င့််� အစိုးး��ရသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�
နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�တို့့��အားး� စံံနှုုန်းး�သတ််မှှတ််ချျက််အရ၊ ဥပဒေ�ေအရဆော��ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�
ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�သည်် (Comella 2013)။
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များ��းမကြာ�ာမီီက ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုုပါါဝင််သည့််� တန်းး�တူူမညီီမျှှမှုု ဆန့််�ကျျင််ရေး�း ဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�
များ��းနှှင့်�် ၁၉၈၀ ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အဓိိကအချျက််များ��းနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�သည့််� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ၏
ု ဆန့််�ကျျင််မှုု
ဒေါ�ါမာာန််ကြော��ာင့််� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ဘတ််ချလေ��ေလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�သော�ာ ဆီီဘက််ရှှန််ပီီနီီရာာ၏ အစိုးး��ရသည်် ဖိိအားး�များ��းရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရကာာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� လက််ခံံခဲ့့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံရေး�း
အယူူအဆအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� စွဲဲ�ကိုု�င််ထားး�သည့််� ပါါတီီများ��းက ပါါဝင််သဘော�ာ�တူူညီီထားး�သည့််� ‘နိုု�ဝင််ဘာာ ၁၅ သဘော�ာ�
တူူညီီချျက််’ ၌ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာပါါဝင််ပြီး�း� လိုု�က််နာာရန််စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိသော����ာ ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု�4
၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််ကျျင်းး�ပ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ပြု�ုမည််၊ မပြု�ုမည််
နှှင့််� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််တို့့��ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ရန်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။

ဓာာတ််ပုံံ� - ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် Plaza Baquedano မှှ မြ�င််တွေ့�့�ရသည့််� ဆန္ဒဒပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�ပွဲဲ� မြ�င််ကွွင်းး�၊ ၂၀၁၉ အော�ာက််တိုု�ဘာာ
၂၅၊ ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၊ © Hugo Morales, published with CC licence BY-NC-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=83460148>.

ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််လိုု�သော�ာဆန္ဒဒ နည်းး�ပါးး�သည့််� အဖွဲ့့��များ��းအားး� သွေး�း�ဆော�ာင််ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
အစော�ာ�ပိုု�င်းး� ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ��း၌ အာာဂျျင််တီးး�နား�းနိုု�င််ငံံတွွင်် တစ််ဖက််အဖွဲ့့��ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု၌
ပါါဝင််လာာအော�ာင်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန််အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ု
ခဲ့့�သော�ာ သာာဓကရှိိ�သည််။ သမ္မမတ ကားး�လော့�့�စ််မီီနမ််သည်် သမ္မမတ ဒုုတိိယသက််တမ်းး�အတွွက်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််
နိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� အထမြော�ာ��က််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�
တွွင်းး�ရှိိ� အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု�ရယူူရန်် လိုု�အပ််ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူူအများ��းစုုထံံမှှ ထော�ာက််ခံံ
အားး�ပေး�းမှုု ရရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု�အသုံးး��ချျ၍ အဆိုု�ပါါကိိစ္စစကိုု� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပကာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မည််ဟုု
ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��ကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းကာာ ၎င်းး�၏အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းအားး� အပြ�ည့််�အဝ အတည််
ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့််�အန္တတရာာယ််ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�ထက်် ၎င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�က ပိုု�၍
အကျိုးး���ရှိိ�မည််ဟုု လက််ခံံလာာစေ�ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ အဆုံးး��သတ််တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တစ််ရပ်် ချျမှှတ််
နိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််အရ သမ္မမတ မီီနမ််သည််
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ပြ�န််လည််ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံနိုု�င််ရန်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််နိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� သမ္မမတ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းအားး� လျှော့�့��ချျရန်် စီီမံံ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ��းအပါါအဝင်် အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့�� နှှင့်�် အပေး�း�အယူူများ��းကို�ု သဘော�ာ�တူူလက််ခံခဲ့့�သည််
ံ
(Negretto
1998)။
အစော�ာ�ပိုု�င်းး� ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ��း၌ ဆိုု�ဗီီယက််ခေ�တ််လွွန်် နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််လည်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ်် ဆန္ဒဒ
ခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� အရေး�း�ပါါသော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းအဖြ�စ်် အသုံးး��ချျခဲ့့�ကြ�သည််။ အချျင်းး�ချျင်းး� အားး�ပြို�ု�င််နေ�
ကြ�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပြို�ု�င််ဘက််များ��းအပေါ်�်� အသာာစီးး�
ရရန််နှှင့််� ဆိုု�ဗီီယက််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု� လက််နက််တစ််ခုုအဖြ�စ််
ကိုု�င််စွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ မီီခေး�းဂိုု�ဘာာချော့�့��ဗ််သည်် ၁၉၉၁ ခုုနှှစ်် မတ််လတွွင်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််
ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပြို�ု�င််ဘက််များ��းအပေါ်�်� အသာာစီးး�ရနိုု�င််ရန််အတွွက်် ဆိုု�ဗီယက််ပြ�ည််ထော�
ီ
ာင််စုု
အားး� ‘ပြ�န််လည််ဆန်းး�သစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််�’ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖြ�စ်် ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရန််
အတွွက်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� ပေး�းအပ််သော�ာအခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ရယူူလိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုသူူများ��းက ယင်းး�အဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� အတည််ပြု�ုထော�ာက််ခံံမဲဲပေး�းခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည််
တစ််နှှစ််အတွွင်းး� ပြို�ု�ကွဲဲ�သွားး��ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ၁၉၉၁ ခုုနှှစ်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကြော��ာင့််� သမ္မမတနိုု�င််ငံံများ��း
တွွင်် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� တန််ပြ�န််ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံယူ
ံ ပွဲ
ူ များ��း
�ဲ
အစဉ််လိုု�က််ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံ့့�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
များ��းက အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း၏ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပြို�ု�င််ဘက််များ��းနှှင့််�ဆက််စပ််နေ�သော�ာ အခြား��းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု�မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ နယ််မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့််� အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�း
မှုုဖြ�င့််� ပေး�းအပ််သော�ာအခွွင့််�အာာဏာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအပေါ်�်� အမှီီ�သဟဲဲပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည်် (Ross 2002: 18–20; Walker
2003; Partlett 2012)။
ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံတွွင်် ၂၀၁၅-၂၀၁၈ ၌ ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� ပယ််ဖျျက််လိုု�က််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှာာ�လည်းး� မအော��ာင််
မြ�င််သည့််�တိုု�င်် နိုု�င််ငံံရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင်် အသာာစီးး�ရရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််ခြ�င်းး�အားး�
အသုံးး��ချျရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတစ််ရပ််ပင်် ဖြ�စ််သည််။ သမ္မမတရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ရေး�းခရီးး�စဉ််တွွင််
မီီရှဲဲဘတ််ချလေ��ေ
�
က ၁၉၈၀ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််မည််ဟုု ကတိိပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မွွမ်းး�မံံ
ပြ�င််ဆင််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအရ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�မှှ အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��၏ ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု�လိုု�အပ််ပြီး�း�
တစ််ဘက််အဖွဲ့့��က ထော�ာက််ခံံပေး�းလိုု�သည့််�ဆန္ဒဒ နည်းး�ပါးး�သည််။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် အစိုးး��ရက
ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ကိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ အဓိိက
ရည််မှှန်းး�ချျက််တစ််ရပ််မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� တရား�းဝင််မှုုရရှိိ�ရန််နှှင့််� အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��
အနေ�ေဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �မှုုများ��းကို�ု သဘော�ာ�တူူလက််ခံလာ
ံ ာအော�ာင်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းနိုု�င််မည့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု� အစပျိုး�း��နိုု�င််ရန််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အဆုံးး��သတ််၌ အတိုု�က််အခံံ
အဖွဲ့့�� သည်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ဝင််ရော�ာက််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�
နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ လွှှတ််တော်�်�သို့့��တင််ပြ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် လက််ရှိိ�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ လိုု�အပ််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�က််အဝန်းး�၏ မြ�င့််�မား�းစွာာ� သဘော�ာ�
တူူညီီမှုုကိုု� မရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� လွှှတ််တော်�်�သို့့��တင််ပြ�ပြီး�း�နော�ာက်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင််
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အဆုံးး��သတ််ခဲ့့�ရသည်် (Couso 2019; Verdugo and Contess 2018)။
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လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််၊ မည််သူူတို့့�� ပါါဝင််စေ�မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််၊ ဆက််စပ််နေ�သည့််�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ချျယ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� ရရှိိ�
သော�ာ တရား�းဝင််မှုုအားး� မည််သို့့��ရယူူနိုု�င််မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူရယူူရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််လုံးး��
ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံယူ
ံ ပွဲ
ူ များ��း
�ဲ ဖြ�င့််� တရား�းဝင််စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ အီီကွေဒေါ�ါ���နိုင်
�ု ငံ
် တွွင််
ံ
၂၀၀၇ ခုုနှစ်
ှ ၌
်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�စေ�လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒ ရှိိ�၊ မရှိိ� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ချီီ�လီီ
နိုု�င််ငံံတွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ‘နိုု�ဝင််ဘာာ ၁၅ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််’ ၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််
အော�ာက််တိုု�ဘာာ ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််အားး� အလိုု�ရှိိ�၊ မရှိိ�
နှှင့််� အလိုု�ရှိိ�ပါါက မည််သည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး� အမျိုး�း��အစား�းက တာာဝန််ယူူ၍ ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�သနည်းး�ဟူူသည့််� မေး�းခွွန်းး�နှှစ််ခုု
မေး�းခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူူများ��း၏အဖြေ�ေ�တွွင်် တိုု�က််ရို�က််ရွေး
ု
�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည့််� အဖွဲ့့�� ဝင််များ��းနှှင့်�် လက််ရှိိ�တာာဝန််
ယူူနေ�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း အချိုး�း��အစား�းတူူပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသာာပါါဝင််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��တို့့��ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�
ကြ�သည််။ ပြ�ည််သူူအများ��းစုုပါါဝင််သည့််� ဆန္ဒဒပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းသည်် အစိုးး��ရအားး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အစပြု�ုရန်် ဖိိအားး�
ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု�ထော�ာက််ချျင့််�၍ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််အားး� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု�
အတည််ပြု�ုခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အထူးး�ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��က
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ဦးးဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�လိုု�လားး�ခဲ့့�ကြ�သည််။
ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက််လည်းး� အရေး�း�ပါါပြီး�း�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ
လွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီချ
ီ ျက််များ��းအပေါ်�်� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ရန်် အလွွတ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�င့််ဆော�
�
ာင််ရွွက််သည့််�
ပြ�ည််သူူအများ��းစုုပါါဝင််သော�ာ စည်းး�ရုံးး��စုုစည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ပြ�သနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ မဲဲဆန္ဒဒ
ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််က မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း အတည််ပြု�ုသည့််� မည််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��တွွင််မဆိုု� အကျုံးး���ဝင််သည့််� ကျားး��/မ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�တစ််ရပ််ကိုု�
ချျမှှတ််ခဲ့့�ပြီး�း� ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှာာ� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� လူူထုုလက််ခံံမှုု ရရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�လှုုပ််ရှား��းမှုု
တစ််ရပ််ရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�မိိတ််အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� ခိုု�င််မာာစွာာ� ကွွန််ရက််ချိိ�တ််
ဆက််ထားး�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ Arce-Riffo 2020 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��အားး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံသည််
ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အချိုး�း��အစား�း
တန်းး�တူူ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ပထမဆုံးး��နိုု�င််ငံံ ဖြ�စ််လာာသည််။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပြ�ဿနာာများ��းအရ ထင််သာာမြ�င််သာာစွာာ� တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အခက််အခဲဲရှိိ�ပါါ
ကလည်းး� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ အနေ�ေ
ု
ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းတွွင်် လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့�� အစည်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါဝင််မှုုမှှတစ််ဆင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းတွွင်် ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ သာာဓက
အနေ�ေဖြ�င့််� ယီီမင််နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�းစကားး�ဝိုု�င်းး�ကိုု� ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အကြို�ု�အဖြ�စ်် ဘက််စုံံ�အဖွဲ့့��များ��းပါါဝင််သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ဆွေး�း�နွေး�း�
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ဝိုု�င်းး�ကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် မူူဘော�ာင််ချျမှှတ််ပေး�းနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�ကိုု� တရား�းဝင််တာာဝန််ယူစီ
ူ စဉ််ခဲ့့�သည့်
ီ
�် Gulf Cooperation Council က
နော�ာင််တွွင်် အသုံးး��ချျမည့််လု
� ပ််ထုံးး�
ု
�လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�း စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
သတ််မှှတ််သည့််� အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ကော်�်�မတီီတွွင်် ပါါဝင််ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူူ
လူူထုုက ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�တွွင််လည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ကော်�်�မတီီတွွင်် ပြ�ည််သူူ
လူူထုုကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�သည်် တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� လူူထုု၏ တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�� ခိုု�င််မာာတည််တံ့့�
စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�း စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ခေါ်�်ယူူရန််လိုုအ
� ပ််သည့််အ
� ဖွဲ့့�� များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�သို့့�� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� အဖွဲ့့�� အရေ�ေအတွွက််
နှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအလိုု�က််အဖွဲ့့��များ��း ပိုု�မိုု�စုံံ�လင််များ��းပြား�း�လာာစေ�ရန်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ထော�ာက််ကူူပေး�း
နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အဆုံးး��သတ််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�ရှိိ� အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� သဘော�ာ�တူူညီီမှုု မရရှိသော����ာကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််မည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ကျျရှုံးး��သွားး��
ခဲ့့�သည်် (Murray 2017)။
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််အားး� ပုံံ�ဖော်�်�သတ််မှှတ််ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�စီီမံံကိိန်းး�တွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််၏
နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ရေး�းဆွဲဲသတ််မှ
�
တ််ခြ�င်းး
ှ
�သည်် အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� အဓိိကလိုုအ
� ပ််ချျက််ဖြ�စ််သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�
ပြ�င််ဆင််ရေး�းဖိုု�ရမ််များ��း၊ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံယူ
ံ ပွဲ
ူ များ��းမှ
�ဲ
တ
ှ စ််ဆင့််� ရရှိသော����ာ ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ပြု�ုသင့််�၊ မပြု�ုသင့််� သို့့��မဟုုတ်် မည််သို့့��ဖြေ�ေရှှင်းး�
သင့််�သည််နှှင့််� ထပ််ဆော�ာင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ထပ််ပေါ�ါင်းး�ဖြ�ည့််�ခြ�င်းး� ပြု�ုသင့််�၊ မပြု�ုသင့််�အပေါ်�်� ပြ�ည််သူူအများ��းစုု၏
သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ရံံဖန််ရံံခါါတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ�
နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��း၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််သည််။
ဥပမာာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ကမ္ဘာ့့��ဘဏ္ဍာာရေး�း အကျျပ််အတည်းး� ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက်် အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံတွွင််
အစိုးး��ရအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု အလွွန််အမင်းး�ကျျဆင်းး�နေ�ချိိ�န်် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၌ လွှှတ််တော်�်�က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ဤဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�ဗဟိုု�ပြု�ု ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ တန််ဖိုးး��ကိုု� လက််တွေ့�့�
ပြ�သရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ� ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအဖွဲ့့�� အစည်းး�၏တာာဝန််မှာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�အတွွက်် ကြို�ု�တင််သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အရေး�း�ကိိစ္စစရှှစ််ခုုကိုု� သုံးး��သပ််ဆင််ခြ�င််
ရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ထံံမှှရရှိသော����ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ကာာလတစ််ခုုအတွွင်းး�
တုံ့့��ပြ�န််အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းမည််ဟုု ကြို�ု�တင််ကတိိကဝတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အဖွဲ့့��ဝင််ပေါ�ါင်းး� ၁၀၀ ရှိိ�သည့််� ယင်းး�
အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် ပြ�င််ပအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ ကျျပန်းး�နမူူနာာရွေး�း�ချျယ််သည့််� နည်းး�နာာနိိဿယကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု၍ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာပြ�ည််သူူများ��းက သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�ဖြ�စ််ကာာ အခြား��းကျျန််ရှိိ�သူူများ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ��းဖြ�စ််သည််။5
သို့့��ရာာတွွင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�ကတင််ပြ�သည့််� လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းကိုုသာ
� ာ သီးး�သန့််�အလေး�း�ပေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််တွွင်် အကြော��ာ�င်းး�
အရာာနှှစ််ခုုကိုု� ထပ််ပေါ�ါင်းး�ဖြ�ည့််�ကာာ အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၁၈ ချျက််ကိုု� ပေး�းအပ််တင််ပြ�ခဲ့့�သည််။ (ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လံံဘီီယာာ
(၂၀၀၄) နှှင့််� အွွန််တာာရီီယိုု� (၂၀၀၆) ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�းဖိုု�ရမ််များ��းတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သကဲ့့�သို့့��) အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
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အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး�လုံးး��အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပပေး�း�ရန်် အစိုးး��ရအပေါ်�်� စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိိ�
ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� အမျိုး�း��မျိုး�း��အဖုံံ�ဖုံံ� ဝေ�ဖန််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဤအဖွဲ့့��အစည်းး�ကြော��ာင့််�
ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�စွာာ�ဖြ�င့််� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််
အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ အထော��ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍
လွှှတ််တော်�်�သည်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည့််� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းအနက်် သုံးး��ခုုအတွွက််သာာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� ကျျင်းး�ပဆော��ာင််ရွွက််ပေး�းခဲ့့�သည််။ လိိင််တူူထိိမ်းး�မြား�း�ခြ�င်းး�ကိုု� တရား�းဝင််ခွွင့််�ပြု�ုရန််နှှင့််� ဘာာသာာရေး�း
စော်�်�ကားး�မှုုအားး� ပြ�စ််ဒဏ််အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု�ဖယ််ရှား��းရန်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၁၈ တို့့��တွွင််
အသီးး�သီးး� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�အတည််ပြု�ုနိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� သမ္မမတအဖြ�စ််ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အသက််
သတ််မှှတ််ချျက််အားး� ၃၅ နှှစ််မှှ ၂၁ နှှစ််သို့့�� လျှော့�့��ချျရန်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူရာာတွွင််မူူ ကျျရှုံးး��ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
မဲဲပေး�းရန််လိုု�အပ််သော�ာ အသက််အရွွယ််ကိုု� လျှော့�့��ချျရန််နှှင့််� ပြ�ည််ပရော�ာ�က််ပြ�ည််သူူများ��း၏ မဲဲပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပပေး�း�ရန်် အစိုးး��ရက ကတိိကဝတ််ပြု�ု ဆော�ာင််ရွွက််
လျျက််ရှိိ�သည််။

ဓာာတ််ပုံံ�များ��း - အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံမှှ သုံးး��ဆယ့််�လေး�းကြိ�ိမ််မြော��ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� (တန်းး�တူူညီီမျှှ
လက််ထပ််ထိိမ်းး�မြား�း�ခွွင့််�) အတွွက်် ကမ််ပိိန်းး�၊ Bill 2015-REF-103885, © William Murphy, published with CC licence
BY-SA 2.0, <https://www.flickr.com/photos/80824546@N00/17183722168> and <https://www.flickr.com/
photos/80824546@N00/17164058087>.

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ်် ဆန္ဒဒ
ခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲထည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ထော�ာက််ကူူပေး�းခြ�င်းး�သည်် ရှား��းပါးး�သော်�်�လည်းး� တစ််ခါါတရံံဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သည််။
၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် လူူဇန််ဘတ််နိုု�င််ငံံတွွင်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသုံးး��ရပ််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�
၍ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် လိုု�က််နာာရန််စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိသော����ာ ဆွေး�း�နွေး�း�
တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�

ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တစ််ခုုကိုု�ကျျင်းး�ပရန််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းက

စီီစဉ််ခဲ့့�သည််။

မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းက အကြံ�ံပြု�ုချျက််သုံးး��ခုုလုံးး��ကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�ပြီး�း� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အနေ�ေဖြ�င့််� ယင်းး�အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းသည််
နိုု�င််ငံံရေး�းအစီီအစဉ််မှှ ဖယ််ရှား��းခံံခဲ့့�ရသည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််အပေါ်�်� ဤနည်းး�ဖြ�င့််� အမှီီ�သဟဲဲ
ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
အလားး�တူူပင်် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၌ အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံမှှ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းကလည်းး� လိုု�က််နာာရန််စည်းး�နှော�ာ�င််
မှုုမရှိသော����ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီ
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အစဉ််ပါါ အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ်် ကိိစ္စစများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်းး�ခြော��ာက််ခုုကိုု�
မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ ပထမဆုံးး��မေး�းခွွန်းး�မှာာ� ပညာာရှှင််အဖွဲ့့��အစည်းး�မဟုုတ််သည့််�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းမဟုုတ််
သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရေး�းအဖွဲ့့��ဖြ�စ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကော�ာင််စီီ (၂၀၁၀-၂၀၁၂) က ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�
သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် မူူကြ�မ်းး�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုသင့််�၊ မပြု�ုသင့််�ကိုု�
မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကော�ာင််စီီ၏ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက မြ�င့််�မား�းစွာာ� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ကာာ အွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ‘စုုဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�’ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ရယူူခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အခြေ�ေ�ခံံ နိုု�င််ငံံရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီချ
ီ ျက််များ��း၏ ဘော�ာင််အတွွင်းး�၌ ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�လည်းး�မဟုုတ််ပေ�။ အစီီအစဉ််ပါါ ဤကိိစ္စစရပ််များ��းကို�ု
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း၊ လူူထုု၏အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််
သည့််� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
ဘု
� ရား�းကျော�ာ�င်းး
ု
�၊ လူူပုဂ္ဂို
ု ��ု လ််များ��းအားး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�၊ ဆန္ဒဒမဲဲများ��းနှှင့်�် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း၏ အရေး�း�ပါါမှုုစသည််တို့့��နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သော�ာ ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ သီးး�ခြား��းမေး�းခွွန်းး�
များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ လူူဦးးရေ�၏ ၄၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က မဲဲဆန္ဒဒလာာရော�ာက််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ဤကိိန်းး�ဂဏန်းး�မှာာ�
မြ�င့််�မား�းသည််ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းအနက်် ခုုနစ််ဆယ််ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ကော�ာင််စီီ၏ မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အားး� လိုု�လားး�ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းက လွှှတ််တော်�်�သည်် ကော�ာင််စီီ၏ မူူကြ�မ်းး�အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်းး�များ��း၏ အဖြေ�ေ�များ��းအားး�
မည််သို့့��အနက််ဖွွင့််�မည််တို့့��အတွွက်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် မချျမှှတ််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ� (Hudson 2018)။ အဆုံးး��သတ််တွွင််
ကော�ာင််စီီ၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််အားး� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အစီီအစဉ််ပါါ လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစ
များ��းအပေါ်�်� မဲဲခွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ရရှိိ�လာာ
သည့််� တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း၌ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ချျမှှတ််နိုု�င််စေ�ရန််
ထော�ာက််ကူူမပေး�း�နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််၌ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး�� အဆုံးး��သတ််ခဲ့့�ရသည်် (Hudson 2018)။
မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၇-၂၀၁၉) တွွင်် မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�ပြ�ည််သူ့့�ပါါတီီ (MPP) သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဟုု မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ပြီး�း�
နော�ာက်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံခဲ့့�ရသည််။ MPP သည်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� တစ််ဦးးတည်းး�သဘော�ာ�
ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သည့််� မဲဲအရေ�ေအတွွက််ပမာာဏကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��တွွင်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�
သော်�်�လည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တရား�းဝင််မှုုရှိစေ���ေရန််အတွွက််မူူ ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းပြို�ု�င််ဘက််
များ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး� နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု�လိုု�အပ််သည််။ ဤလိုု�အပ််ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််အတွွက််
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဆိုု�ပြု�ုအစီီအစဉ််အပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ရယူူရန််အတွွက်် ကျျပန်းး�ဆန္ဒဒကော�ာက််ယူူရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ‘ဆွေး�း�
နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�’ ကိုု� စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူခဲ့့�ကြ�သည််။
ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�မည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် အရေး�း�ကိိစ္စစ
ခြော��ာက််ခုုကို�ု လွှှတ််တော်�်တွွင်းး
�
�သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ရ
ု ယူူပြီး�း� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းထံမှ
ံ ှ သီးး�ခြား��းအကြံ�ပြု�ုချ
ံ
ျက််များ��း
ကိုု� တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�သည်် (ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််မှုုရှိသော����ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ စင််တာာ ၂၀၁၇)။ အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၂
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ကဲ့့�သို့့��ပင်် လွှှတ််တော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး� လိုု�က််နာာ
ရန်် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိိ�သဖြ�င့််� ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� စိိစစ််အကဲဲဖြ�တ််ရန်် အခက််အခဲဲရှိိ�သည််။
နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် MPP၊ အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ��းနှှင့််� သမ္မမတတို့့��အကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း၏ ရလဒ််
အဖြ�စ်် အပြီး�း�သတ််မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််တွွင်် မူူလအဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းမှှ နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� အကြော��ာ�င်းး�
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အရာာတို့့��ကိုု� များ��းစွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ရသော်��်�လည်းး� အဆုံးး��သတ််တွွင်် ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််
(Houlihan 2020a)။
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း တွေး�း�ဆပေး�း�အပ််နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််
များ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��း သိိရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �အဆင့််တွွင််
�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ ပြ�ည််သူူ
လူူထုုက အကြံ�ံဉာာဏ််များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��း တင််ပြ�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းက ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�
အမြ�င််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််နိုု�င််ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ကာာ အထူးး�သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့�� အစည်းး�တစ််ခုအ
ု တွွင်းး� မတူူညီသော�
ီ
ာ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအမြ�င််များ��းရှိနေ���ေသည့််� အခြေ�ေ�
အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််ဖြ�စ််သည််။
ဤဖြ�စ််ရပ််အတွွက်် သာာဓကအဖြ�စ်် အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၂) ကိုု� ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့�� သည်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �အဆင့််တွွင််
�
မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င််တွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အွွန််လိုု�င်းး�အသုံးး��ချျ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� တွဲဲ�စပ််အသုံးး��ပြု�ုကာာ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည့််� မူူကြ�မ်းး�များ��းနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက
မှှတ််ချျက််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� မဲဲပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ယင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အွွန််လိုု�င်းး�စာာမျျက််နှာာ�တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံမှှ စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�တင််ပြ�ချျက်် ၃၅,၀၀၀ ကျော်�်��နှှင့််� မဲဲနှှင့််�မှှတ််ချျက််ပေါ�ါင်းး� ၆၅၀,၀၀၀ ကျော်�်��ကိုု�
အဖွဲ့့��အစည်းး�က လက််ခံံရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််အားး� လေ့�့လာာချျက််တစ််ခုုတွွင်် ၂၀၁၂ အဖွဲ့့��အစည်းး�၌ အစ္စစလာာမ််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် ထူူထော�ာင််လိုု�သူူနှှင့််� မထူူ
ထော�ာင််လိုု�သူူ နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� ပါါဝင််သည့််�ကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုထော�ာက််ခံံမှုု မြ�င့််�မား�းသော�ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုထော�ာက််ခံံမှုု ပိုု�မိုု�နိိမ့််�ပါးး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�
မှုုများ��းဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရသည််။ ထို့့��အပြ�င်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊
လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တင််ပြ�မှုုအကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းအပေါ်�်�မူူတည််၍ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််နှုုန်းး� ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အစ္စစလာာမ််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် မထူူထော�ာင််
လိုု�သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းကအဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� သပိိတ််မှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�၏ ခြ�ယ််လှှယ််မှုု
အော�ာက််သို့့�� ကျရော��ာ�က််သွားး��သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််အပေါ်�်�
တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု လျော့�့��ပါးး�သွားး��သည်် (Maboudi and Nadi 2016)။ အဆုံးး��သတ််တွွင်် ၂၀၁၂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ခြော��ာက််လအကြာ�ာ၌ ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ဖြ�စ််ရပ််သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�
ထားး�အမြ�င််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�နိုု�င််
ကြော��ာင်းး� သင််ခန်းး�စာာတစ််ရပ််အဖြ�စ်် မှှတ််တမ်းး�ဝင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
အလားး�တူူပင်် မက််ဆီီကိုု�စီးး�တီးး� (၂၀၁၆-၂၀၁၇) တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းသည််
တရား�းဝင််မှုုရရှိိ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူ
လူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန်် အလိုု�ရှိိ�ခဲ့့�သည်် (Laboratorio para la Ciudad 2018)။ တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းသည််
ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းစွာာ�အနက်် တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််စာာမျျက််နှာာ�ကိုု�
လူူမှုုလုုပ််ငန်းး�ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုုနှှင့််� မိိတ််ဖက််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ဖန််တီးး�ဖွွင့််�လှှစ််ခဲ့့�သည််။ ဤစာာမျျက််နှာာ�မှှတစ််ဆင့််� မည််သူူ
မဆိုု�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ရန်် မည််သည့့်�အချျက််ကိုု�မဆိုု� အကြံ�ံပြု�ုတင််ပြ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
အဆိုု�ပြု�ုချျက််အားး� တရား�းဝင််ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််မှုု ရရှိိ�ရန််အတွွက််မူူ အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််သည့််� ထော�ာက််ခံံသူူအရေ�ေ
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အတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ ထော�ာက််ခံံသူူလက််မှှတ်် အနည်းး�ဆုံးး�� ၅၀၀၀ ရှိိ�သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု�
ဥပဒေ�ေပညာာရှှင််များ��းကသုံးး��သပ််ပြီး�း� လက််မှှတ်် ၁၀,၀၀၀ ကျော်�်��သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
ကော်�်�မတီီထံံသို့့�� လာာရော�ာက််တင််ပြ�ရန်် ဖိိတ််ကြား�း�ကာာ လက််မှှတ်် ၅၀,၀၀၀ ကျော်�်��သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု�မူူ
မြို့�့��တော်�်�ဝန််ထံံသို့့��တင််ပြ�နိုု�င််ပြီး�း� ထို့့��နော�ာက်် မြို့�့��တော်�်�ဝန််က ကနဦးးမူူကြ�မ်းး�ကိုု� အဖွဲ့့��ဝင်် ၁၀၀ ပါါသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�ထံံတင််ပြ�၍ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််သည်် (Cities of Service 2019)။ ဤဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ဖြ�င့််� လူူဦးးရေ� ၉ သန်းး�
နေ�ထိုု�င််သည့််� မြို့�့��ကြီး�း�ထံံမှှ တင််ပြ�ချျက််ပေါ�ါင်းး� ၃၁,၀၀၀ ခန့််�နှှင့််� မဲဲပေါ�ါင်းး� ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်�်�� ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ အဆိုု�ပြု�ု
ချျက်် ၃၄၁ ခုုကိုု� လက််ခံံရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ထော�ာက််ခံံသူူလက််မှှတ်် လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�ရခြ�င်းး�မှာာ� တာာဝန််ခံံ
မှုုနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�� ရှိစေ���ေရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� လက််မှှတ်် ၁၀,၀၀၀ သတ််မှှတ််ချျက််အားး� ကျော်�်��လွွန််သည့််�
အဆိုု�ပြု�ုချျက်် ၁၂ ချျက််လုံးး��ကိုု� ကနဦးးမူူကြ�မ်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပေး�းခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် ပြ�ည််သူူအများ��းစုုက ထော�ာက််ခံံသော�ာ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မပျျက််မကွွက်် ထည့််�သွွင်းး�ရမည််ဟူူသော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််မရှိပေ���ေ။ အွွန််လိုု�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ရရှိိ�
ခဲ့့�ပြီး�း� ကနဦးးမူူကြ�မ်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း၏ ၇၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�ကိုု� အပြီး�း�သတ််မူူတွွင််
ဆက််လက််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ရသည်် (Swiney 2019)။ ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််မြ�င့််�မား�းကာာ နယ််ပယ််အများ��းအပြား�း�အတွွက်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�ပေး�းထားး�သော်�်�လည်းး� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရနှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပါါ အပိုု�ဒ်် ၇၁ ခုုအနက်် ၄၀ ကိုု� မက််ဆီီကိုု� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�ဟုု တရား�းရုံးး��တွွင််
စွဲဲ�ချျက််တင််ထားး�သည်် (Langner 2017)။ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�မှုု ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် တရား�းဝင််သုံးး��သပ််
ချျက််အတွွက်် အနည်းး�ဆုံးး��လိုု�အပ််ချျက််အဖြ�စ်် အရေ�ေအတွွက််တစ််ခုု သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� သတိိဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�
သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� လူူကြို�ု�က််များ��းသော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�နှှင့််�မကိုု�က််ညီီနိုု�င််သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း
သည်် လူူထုု၏ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုကိုု�ရရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� အရည််အသွေး�း��ကော�ာင်းး�မွွန််မြ�င့််�မား�းသော်�်�လည်းး� လူူထုုနှှစ််ခြို�ု�က််စေ�ရန််
တင််ပြ�မှုု အားး�နည်းး�သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�မစဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�မျိုး�း�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
တစ််ခါါတရံံတွွင််

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း

ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််ကိုု� တရား�းဝင်် အစ
ပြု�ုခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ကိုု� တော�ာင်းး�ခံံနိုု�င််သည််။ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင််
နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ‘ချား��းလော့�့�တော�ာင်းး� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််’ ကိုု�
အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��နှှင့််� အချို့့���ပြ�ည််နယ််
များ��းမှှ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု�သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် လိုု�က််နာာရန််စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိိ�သည့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တစ််ရပ််ကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ ကွီီ�ဘက််ပြ�ည််နယ််၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းရန််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််တစ််ရပ်် ကျျရှုံးး��ပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ချား��းလော့�့�တော�ာင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
၁၉၉၀ ခုုနှှစ််တွွင်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု� မဆော��ာင််ရွွက််ခဲ့့�ဟုု ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသားး� အများ��း
အပြား�း�က တင််ပြ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် ဖက််ဒရယ််နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအပြ�င််
အမျိုး�း��မျိုး�း��အထွေထွေသော����ာ���� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာရှိိ� အုုပ််စုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
ပါါဝင််စေ�ခဲ့့�သည််။ ဤသို့့�� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််စေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ကွီီ�ဘက််ပြ�ည််နယ််သားး� ၅၇
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အပါါအဝင်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသားး�အများ��းစုုက ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််ကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�ကြ�သည််။
ယခုုအချိိ�န််တွွင်် လေ့�့လာာမှှတ််တမ်းး�တင််သူူအချို့့���က ဤဖြ�စ််ရပ််သည်် ကြီး�း�မား�းထင််ရှား��းသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
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ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဆိုု�ပါါက ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပပြီး�း� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာရမည််ဟုု သတ််မှှတ််လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� တင််ပြ�
လာာကြ�သည်် (Albert 2019: 131–32)။
အငြ�င်းး�ပွား��းနေ�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာအားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ခုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းအပေါ်�်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းက သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ချျမှှတ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက သို့့��မဟုုတ်် အချို့့���သော�ာ
အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းသည်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသော�ာကြော��ာင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� လိုု�အပ််သည််ဟုု
သတ််မှှတ််ထားး�ပါါက နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တွွင်် အထော��ာက််အကူူရရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ယန္တတရား�းတစ််ရပ််အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။
၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�သည််
အစိုးး��ရစနစ််အနေ�ေဖြ�င့််� သမ္မမတစနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�စနစ််အားး�ကျျင့််�သုံးး��မည််ကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီမှုု
မချျမှှတ််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ရှေ့�့�ဆက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ယာာယီီအနေ�ေဖြ�င့််� သမ္မမတစနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ငါးး�နှှစ််
ကျော်�်��လွွန််ပါါက ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပ၍ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ သမ္မမတစနစ််အားး�
ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��မည်် သို့့��မဟုုတ်် ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််
သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ကြ�သည်် (Martínez-Lara 1996)။6 အဆုံးး��သတ််တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းက သမ္မမတစနစ််အားး�
ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� ဤပြ�ဿနာာကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံ လွှဲဲ�အပ််၍ မဲဲဆန္ဒဒတော�ာင်းး�ခံံကာာ
ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််မှှ
ကျျန််ရှိနေ���ေသည့််� အချျက််များ��းအပေါ်�်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူနိုု�င််ကာာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
အိုု�င််ယာာလန််နိုု�င််ငံံတွွင်် ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု အသိုု�က််
အဝန်းး� နှှစ််ခုုစလုံးး��တွွင်် ကာာလကြာ�ာရှှည်် အငြ�င်းး�ပွား��းနေ�ကြ�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ကိုု�ယ််ဝန််
ဖျျက််ချျခြ�င်းး�အတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�သည့််� အဋ္ဌမမွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု� ပယ််ဖျျက််ရန််
သို့့��မဟုုတ်် အစား�းထိုးး��ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက ဖိိအားး�ပေး�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ အန္တတရာာယ််ရှော�ာ�င််လိုု�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းက ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� ဦးးဆော�ာင််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဆန္ဒဒမရှိိ�ခဲ့့�
ကြ�ပေ�။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ နိုု�င််ငံံရေး�း
သမား�းများ��းသည်် ကိုု�ယ််ဝန််ဖျျက််ချျခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််မှုု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််
၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ပါါဝင််စေ�သည့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းညီီလာာခံံကိုု� စီီစဉ််ကျျင်းး�ပရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�ပယ််ဖျျက််ရန်် ညီီလာာခံံကအကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည််။ ဤရလဒ််နှှင့််� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� ညီီလာာခံံ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� အိုု�င်းး�ရစ််ရှ််�ပြ�ည််သူလူ
ူ ထု
ူ ၏
ု ယုံံ�ကြ�ည််မှုုမြ�င့််မား�းခြ�င်းး
�
�ကြော��ာင့််� ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာအားး� ပြ�ည််လုံးး��
ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံယူ
ံ ပွဲ
ူ ဖြ�ဲ �င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််လိုုအ
� ပ််သော�ာ နိုု�င််ငံရေး
ံ �းဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�ကာာ လွှှတ််တော်�်က
� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် မေ�လတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက ၎င်းး�မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််အားး�
ပယ််ဖျျက််ရန်် မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း ရယူူနိုု�င််ရန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�လာာသည့််�အတိုု�င်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််

ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေရယူူရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် တရား�းဝင််ချျမှှတ််ထားး�သည့််� မူူဘော�ာင််ဖြ�စ််သည််ဟုု
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ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ကျေ�ေနပ််လက််ခံံနိုု�င််ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု�
လေး�းစား�းသမှုုရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ မတူူညီီကွဲဲ�ပြား�း�ချျက််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��းဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒ ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းနိုု�င််သည််။ အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ထိုု�သို့့��သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု�
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််မှှတစ််ဆင့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ (၁၉၉၈-၁၉၉၆) နှှင့််� တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၁-၂၀၁၄) တို့့��တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါဝင််
လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုချျမှှတ််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််
ပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံမှုုတို့့��ကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းမှုုအဖြ�စ်် အော�ာင််မြ�င််စွာာ�အသုံးး��ချျနိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််တစ််ခုုကြော��ာင့််�လည်းး� ပါါဝင််သည််။ ဖြ�စ််ရပ််နှှစ််ခုုစလုံးး��တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ��းသည်် တူူညီီသည်် - အဖွဲ့့��ဝင်် သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ� ကထော�ာ�က််ခံံပါါက မူူကြ�မ်းး�ကိုု�အတည််ပြု�ုနိုု�င််သည််။
မည််သည့််�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု�မျှှ အဖွဲ့့��ဝင်် သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�က မထော��ာက််ခံံပါါက ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပ၍
အဖွဲ့့��ဝင််အများ��းစုုကထော�ာ�က််ခံံသည့််� မူူကြ�မ်းး�အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏အတည််ပြု�ုမှုုကိုု� ရယူူနိုု�င််သည််။ အဖွဲ့့��
အစည်းး�နှှစ််ခုုစလုံးး��တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� တာာဝန််ဝတ္တတရား�းကိုု�ကျျရှုံးး��သည််ဟုု သတ််မှှတ််ခံံရခြ�င်းး�အားး� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�
ရန််အတွွက်် အဖွဲ့့�� ဝင််သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�၏ ထော�ာက််ခံံမှုရရှိိ�နို
ု
�င််မည့်
ု
�် မူူကြ�မ်းး�ကိုု�ရေး�းဆွဲဲရှာာ�ဖွေ�ေရ
�
န်် ဖိိအားး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ရင််ဆိုု�င််
ခဲ့့�ရသည််။ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််တွွင်် မက််လုံးး��အချို့့���ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�
သည််။ လူူနည်းး�စုုပါါတီီများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ကြ�မ္မာာ�အားး� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ လူူများ��းစုုက ဆုံးး��ဖြ�တ််မည််ကိုု� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�
ရန််အတွွက်် အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် မက််လုံးး��ပေး�းထားး�ပြီး�း� လူူများ��းစုုပါါတီီများ��းကိုု�လည်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူ
ပွဲဲ�တွွင်် ကျျရှုံးး��နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််အားး�ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ရန်် အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ထားး�သည််။ အဆုံးး��သတ််
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှစ််ခုုစလုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင််သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�၏
ထော�ာက််ခံံမှုုဖြ�င့််� မူူကြ�မ်းး�များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုနိုု�င််ခဲ့့�သည််။
အလားး�တူူပင်် မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၇-၂၀၁၉) တွွင််လည်းး� အားး�ပြို�ု�င််နေ�ကြ�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံရေး
ံ �းသဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ု ချျမှှတ််နို�င််ရေး
ု �းအတွွက်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ု
ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််မှုုကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းမှုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ချဖြေ��ေ�ရှှင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒ
ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပြီး�း�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းသည်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည့််�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််အပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ကိုု� ထပ််မံံတော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ကြီး�း�မား�းသိိသာာသော�ာ သဘော�ာ�ထားး�မတိုု�က််ဆိုု�င််မှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပြီး�း�
နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း ပြို�ု�ပျျက််လာာခဲ့့�သည််။ ဤအကြိ�ိမ််တွွင်် MPP သည်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းအားး�
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပ၍ အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုရေး�းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အားး� ဆော�ာလျျင််စွာာ� ကျျင်းး�ပ
နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းအားး� ပြ�ည််သူူအများ��း
စုုကထော�ာ�က််ခံံ၍ တရား�းဝင််မှုုပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််မည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� MPP သည်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအများ��းစုုကိုု� ရယူူထားး�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ရရှိိ�
ထားး�သည့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းဩဇာာကိုု�ဖော်�်�ပြ�နေ�သော�ာ ထပ််မံံသတိပေး��း�ချျက််တစ််ခုုလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��
နှှင့််� သမ္မမတ နှှစ််ဖွဲ့့��စလုံးး��က ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပမည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� မတူူညီီသော�ာ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�
များ��းကြော��ာင့််� ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ သမ္မမတက ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� ဥပဒေ�ေကိုု� ဗီီတိုု�အာာဏာာသုံးး��၍ ပယ််ချျခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� MPP သည်် ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အားး� လွှှမ်းး�မိုးး��ပယ််ဖျျက််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
နေ�ရာာ အလုံံ�အလော��ာက််ရှိိ�သည််။ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရ အဆုံးး��သတ််တွွင်် ပါါဝင််သည့််�အဖွဲ့့��အားး�လုံးး��က အလျှော့��့��ပေး�း
ညှိိ�နှိုုင်းး�ခဲ့့�ရသည််။ ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�က သမ္မမတ၏ ဗီီတိုု�အာာဏာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု�လက််ခံံခဲ့့�ပြီး�း� ဆွေး�း�
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နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�အစီီအစဉ််ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��
ခဲ့့�သည်် (Odonhkuu 2020)။
အလွွတ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှှပင််ဖြ�စ််စေ� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ပြ�င််ပမှှဖိိအားး�သည်် အလျှော့��့��ပေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�
မှုု နှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တို့့�� ချျမှှတ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် တစ််ခါါတရံံ အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး� တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ
(၂၀၁၁-၂၀၁၄) ကိုု� အခြား��းသာာဓကတစ််ခုုအဖြ�စ်် ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်် နွေ�ေရာာသီီတွွင်် အကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ
အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂများ��း ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့�� အပါါအဝင်် အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� လေး�းခုုက ‘အမျိုး�း��သားး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�’ ကိုု� စီီစဉ််ကာာ နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အားး�
အပြီး�း�သတ််ကာာ အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�အတွွင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �မှုုများ��းသည်် ပြို�ု�ပျျက််လုုဖြ�စ််လာာသည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�သည််
လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တရား�းဝင်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� မဟုုတ််သကဲ့့�သို့့�� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််စေ�ရန်် အထူးး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မရှိသော်����်�လည်းး� ဩဇာာရှိိ�သည့််� ဤအရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုသည်် နော�ာက််ကွွယ််မှှ
နိုု�င််ငံံရေး�းငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််ခဲ့့�သည်် (Murray 2017)။

ဓာာတ််ပုံံ� - Premiere Séance de l’Assemblée Constituante Tunisienne le 22 November 2011 [တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် အစည်းး�အဝေး�း�၊ ၂၀၁၁ နိုု�ဝင််ဘာာ ၂၂ 1], ©
Citizen59, published with CC licence BY-SA 2.0, <https://www.flickr.com/photos/t_abdelmoumen/6408021069>.

မှှတ််စုုတိုု�များ��း

1	စင််စစ််တွွင်် အချို့့���ပညာာရှှင််များ��းက ‘[ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််] ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း
၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့််� သက််တမ်းး�အပေါ်�်� ကော�ာင်းး�ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ဟုု
အထော��ာက််အထားး�စိုးး��စဉ်းး�မျှှမရှိိ�’ ဟုုမေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ခဲ့့�ကြ�သည်် (Horowitz in Diamond et al. 2014: 100)။
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2 တစ််ဖက််တွွင််မူူ အခြား��းလေ့�့လာာချျက််များ��းအရ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအပေါ်�်� များ��းစွာာ�သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�နိုု�င််ဟုုတွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း� အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� တိုု�က််ရိုု�က််
သက််ရော�ာက််နိုု�င််စွွမ်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း အင််အားး�တော�ာင့််�တင်းး�ခိုု�င််မာာသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ
မျိုး�း��တွွင်် ဖြ�စ််သည်် (Hudson 2021b ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
3 ၁၉၄၅ ခုုနှှစ်် Ley del Referéndum Nacional (ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�ဥပဒေ�ေ) နှှင့််�
၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််ရာာထူးး� ဆက််ခံံခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ေ) တို့့��တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� ဥပဒေ�ေများ��းအားး� မည််သို့့��ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲချျက််မဆိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��၏ အတည််ပြု�ုချျက််ကိုု� လိုု�အပ််ပြီး�း� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� ကျျင်းး�ပကာာ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
သဘော�ာ�ထားး�ကိုု� လိုု�က််နာာရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
4	ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံသည်် ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ််အသုံးး��ချျခဲ့့�သည့််�
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ရှိိ�သည််။ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ လိုု�အပ််ချျက််အရ ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း၏ ၅၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� ဆက််လက််မကျျင့််�သုံးး��ဘဲဲ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပ၍ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ခံံခဲ့့�
ကြ�သဖြ�င့််� ဩဂတ််စ််တိုု�ပီီနိုု�ချျက််၏ စစ််အစိုးး��ရခေ�ေတ််ကိုု� အဆုံးး��သတ််ခဲ့့�ရသည်် (Robinson 1988)။ နော�ာက််
နှှစ််တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းက ပက််ထရီီချီီ�ယိုု�အယ််ဝင််ကိုု� သမ္မမတသစ််အဖြ�စ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခဲ့့�ကြ�သည််။
5	ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�နာာနိိဿယနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ထွွက််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၁
ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁၃ ရက််နေ့�့က ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််� “အမူူအကျျင့််�နှှင့််� သဘော�ာ�ထားး�ခံံယူူချျက််များ��း၊ ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး� - ပြ�ည််သူူလူူထုုတွွင်းး�မှှ ခေါ်�်ယူူရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အဖွဲ့့��ဝင််များ��း’” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ <http://www.constitutionalconvention.ie/Documents/BehaviourAndAttitudes.pdf>။
6	ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�၌ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံရာာတွွင်် ပဒေ�ေသရာာဇ််စနစ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အလေး�း�
အနက််ထော�ာက််ခံံသူူ မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။
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ဤနော�ာက််ဆုံးး��ပိုု�င်းး�တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� လမ်းး�ညွှှန််အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျနိုု�င််သော�ာ ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််
အချို့့���ကိုု� မကြာ�ာသေး�းမီီကဖြ�စ််ရပ််များ��းမှှ ထုုတ််နုုတ််၍ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဤထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ချျက််များ��းတွွင််
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသော��ာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာအရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ရှိနေ���ေသော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်�
မူူတည််၍ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��နှှင့််� အချို့့���သော�ာပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စေ�ရန်် မြှ�ှင့််�တင််ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််မည့််� အရေး�း�
ကိိစ္စစများ��း သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ထိရော��ာ�က််မှုုဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပိုု�မိုု�ရုုပ််လုံးး��ပေါ်�်လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခ လျော့�့��
ကျျခြ�င်းး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
အလိုု�ရှိသော����ာ ရလဒ််များ��းအပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ဆိုု�လိုု�ရင်းး�
မဟုုတ််ပေ�။ ဤအချျက််များ��းသည်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သော်�်�လည်းး� ဤရေ�ရှှည််ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� သက််
ရော�ာက််နိုု�င််မည့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သော�ာ (အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲရှိိ�နိုု�င််သည့််�) ပြ�င််ပကိိန်းး�ရှှင််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ဤလမ်းး�ညွှှန််
စာာစော�ာင််တွွင်် ထိရော��ာ�က််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�သုံးး��သပ််ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပေ�။
ဤတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� ထိရော��ာ�က််မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ လက််ငင်းး�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် အရေ�ေအတွွက််များ��းပြား�း�ပြီး�း� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုနှှင့််� ပါါဝင််အားး�ဖြ�ည့််�မှုုတို့့��ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� နှှင့််� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� မည််သို့့��ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�ကာာ ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဟန််ချျက််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင်် အပြ�န််အလှှန််သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� နည်းး�လမ်းး�
ဖြ�င့််� အားး�ဖြ�ည့််�ထော�ာက််ကူူရန်် မည််သို့့��အသုံးး��ချျမည််ကိုု� ဆိုု�လိုု�ရင်းး�ဖြ�စ််သည််။

၄.၁။ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ/နိုု�င််ငံံရေး�း မူူဘော�ာင််
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� လုုပ််ဆော�ာင််မည််၊ မလုုပ််ဆော�ာင််မည််နှှင့််� တစ််ခါါတရံံတွွင််
မည််သည့််�အချိိ�န််၌ မည််သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််မည််တို့့��ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
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တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ထိိန်းး�ကွွပ််ထားး�သည့််� မူူဘော�ာင််များ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််သည််။
မူူဘော�ာင််သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု� လက််ရှိိ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ထိိန်းး�ကွွပ််ရန်် သီးး�ခြား��းထုုတ််ပြ�န််
သည့််� ဒီီကရီီအမိိန့််�စာာတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အတည််ပြု�ုလိုု�က််သော�ာ ဥပဒေ�ေတွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ ဆက််စပ််နေ�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းတွွင််ဖြ�စ််စေ� တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ မူူဘော�ာင််ကိုု� မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််ဖြ�စ််စေ�

ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�

လိုု�က််နာာရန််စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိသော����ာ ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� စေ့�့စပ််စွာာ�ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းသုံးး��သပ််သင့််သည််
�
။ ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််မှုုနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�း၏
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အပြ�န််အလှှန််သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့််� နည်းး�ဟန််များ��းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရန်် ရည််ရွွယ််
ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု�လည်းး� မူူဘော�ာင််များ��းတွွင််
တစ််ခါါတရံံ ထည့််�သွွင်းး�သတ််မှှတ််ထားး�တတ််သည််။
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် မူူဘော�ာင််အတွွက်် သာာဓကမှာာ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် R-ARCSS ဖြ�စ််သည််။
R-ARCSS သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ရုံံ�
သာာမက ကာာလသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုအတွွက််လည်းး� လိုု�အပ််ချျက််အချို့့���ကိုု� သတ််မှှတ််
ပေး�းခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ အမျိုး�း��သားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််အားး� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�
ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� မပျျက််မကွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��များ��း၊ လူူငယ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအခြေ�ေ�ပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု�လည်းး�
မပျျက််မကွွက်် ခေါ်�်ယူူပါါဝင််စေ�ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (အပိုု�ဒ်် ၆.၆)။ R-ARCSS တွွင်် ကော်�်�မရှှင််၌
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််စေ�ရမည့််� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အဆင့််�၌ ကော်�်�မရှှင််အနေ�ေဖြ�င့််� ‘ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�’ နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ထားး�ကာာ ကော်�်�မရှှင််က ပြု�ုစုုထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုကျျင့််သုံးး�
� �ရန််အတွွက်် အမျိုး�း��သားး�ညီီလာာခံံတစ််ရပ််ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပရန်် လိုုအ
� ပ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််။
ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၉-၂၀၂၂)1 နှှင့််� ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၈-၂၀၁၀) နှှစ််နိုု�င််ငံံစလုံးး��၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
မူူဘော�ာင််များ��းတွဲဲ�စပ််၍ ထိိန်းး�ကွွပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤမူူဘော�ာင််များ��းတွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အစမပြု�ုမီီ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��သူူများ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််ကိုု� ကြို�ု�တင််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� အမြ�စ််တွွယ််စေ�ရန််နှှင့််� လက််ရှိိ�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနေ�ရာာတွွင်် အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုတို့့��နှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�
သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှင်းး
ှ �ရန််အတွွက်် သင့််လျော်�်�
�
ရာ
� ာဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရန်် ပုံံ�မှှန််ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ပါ
ု ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� အစပြု�ုပေး�းကာာ အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
အမျိုး�း��အစား�းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ရန််နှှင့််� အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ရန်် ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၏ မူူဘော�ာင််က အထော��ာက််အကူူပြု�ုပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��ကလည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
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ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရာာ၌ ကျားး��/မရေး�း�ရာာ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု
ရှိစေ���ေရန််လည်းး� လိုု�အပ််ချျက််များ��း သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််
ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေ (၂၀၀၈ ခုုနှှစ််၊ အမှှတ်် ၉) တွွင်် ပညာာရှှင််ကော်�်�မတီီ (CoE) တစ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း�
ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� အသိိပညာာပေး�း၍ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသူူများ��း ပါါဝင််
သည့််� ‘စံံရည််ညွှှန်းး�အဖွဲ့့�� ’ တစ််ဖွဲ့��့ ကိုု� ပြ�င််ဆင််ဖွဲ့့�� စည်းး�ရန််တာာဝန််နှင့်
ှ �် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ရှိိ�ထားး�သော�ာ လူူထုုထော�ာက််ခံံမှုုရရှိိ�ထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� CoE က လိုု�က််နာာရန််အတွွက််လည်းး� ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�
ချျမှှတ််ထားး�ပြီး�း� မူူကြ�မ်းး�အပေါ်�်� နိုု�င််ငံံရေး�းအရသဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ချျမှှတ််ပေး�းခဲ့့�သည်် (အပိုု�ဒ်် ၃(ဃ)၊ ၃၀(၁)
(က) နှှင့််� ၃၃၊ Murray 2020; Ndegwa et al. 2012 တို့့��ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ)။
ထို့့��အပြ�င်် အခြား��းရှိိ�ပြီး�း�သားး� ဥပဒေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းသည်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ
ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ စုုဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ကန့််�သတ််ဟန့််�တားး�ရန််
နှှင့်�် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် လက််တွေ့�့�
အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအားး� အစီီရင််ခံံသည့််� မီီဒီီယာာများ��းကိုု� ဆင််ဆာာဖြ�တ််တော�ာက််ရန်် ယခင််
ထုုတ််ပြ�န််ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� မီီဒီီယာာကြ�ပ််မတ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒီီကရီီအမိိန့််�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�
သည််။ ဤအချျက််ကြော��ာင့််� ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််မျိုး�း��
စလုံးး�� အခက််အခဲဲကြုံ�ံ�ခဲ့့�ရသည်် (Kant and Rakuita 2014)။

၄.၂။ ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု� စော�ာလျျင််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် မဟာာဗျူူ�ဟာာချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�
ခြ�င်းး�၊ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ပညာာရှှင််များ��း ရှာာ�ဖွေရွေး���း��ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တို့့��
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အချိိ�န််ယူူလုုပ််ဆော�ာင််ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤသည််တို့့��ကိုု� တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရ
သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် တတ််နိုု�င််သမျှစော��ာ�လျျင််စွာာ� အစပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ အတွေ့�့��ရ
များ��းသော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��း (နှှင့််� အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝိိဝါါဒများ��း) ကိုု� အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် •	မည််သည့််အရေး�း
�
�ပြ�ဿနာာများ��း (လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ) အကြော��ာ�င်းး�
ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မည််နည်းး�။
•	အရေး�း�ပြ�ဿနာာအားး�လုံးး��အကြော��ာ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မည််လော�ာ သို့့��မဟုုတ််
အချို့့���အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု� အချို့့���အုုပ််စုုများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မည််လော�ာ။
•	လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�အဆင့််�၊ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�များ��းအနက်် ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သည့််�အဆင့််�များ��းတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််မည််နည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင်် လုုပ််
ဆော�ာင််မည််ဖြ�စ််ပါါသလားး�။
•	လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�သင့််�သနည်းး� (မည််သည့််�
အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� အသိပေး��း�ဖော်�်�ပြ�သင့််�သနည်းး�)။
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•	ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းကိုု� မည််သို့့��ရယူူ၍ စနစ််
တကျျစုုစည်းး�ကာာ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့��
ထည့််�သွွင်းး�အသုံးး��ချျမည််နည်းး�။
•	ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မည််သူူက (မည််သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��များ��းက) ဦးးစီးး�လုုပ််ဆော�ာင််မည််နည်းး�။ မိိတ််ဖက််အနေ�ေဖြ�င့််� မည််သူူများ��း ပါါဝင််မည််နည်းး�။
•

ဤအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု သို့့��မဟုုတ်် လူူထုု
တွွင်းး�မှှ အုုပ််စုုကွဲဲ�များ��းကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� အသိိပညာာပေး�းကာာ ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ပေး�းမည််နည်းး�။

•

အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� (မည််သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��များ��းက) ဦးးစီးး�
လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ�မည််နည်းး�။

•

ဤအချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် မည််သည့််� ဝန််ထမ်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�း၊ ပစ္စစည်းး�နှှင့််�
နည်းး�ပညာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� လိုု�အပ််သနည်းး�။ မည််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််သနည်းး�။

•	ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််မှုုများ��းကိုု� ကော�ာက််ယူူကာာ စနစ််တကျျစုုစည်းး�ပြီး�း� ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််
ခြ�င်းး�အတွွက်် ကာာလမည််မျှှသတ််မှှတ််ပါါက လက််တွေ့�့�ဆန််ကာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခြေ�ေ ရှိိ�
သနည်းး�။
အထူးး�သဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ရန််၊ လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ရန််၊ အရင်းး�
အမြ�စ််များ��း စုုဆော�ာင်းး�ရန််နှှင့််� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််မည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းကိုု� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််
မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််အတွွက်် လပေါ�ါ�င်းး�များ��းစွာာ� အချိိ�န််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ဤကိိစ္စစများ��းကိုု�
အစပိုု�င်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ပြီး�း�ပါါက ပြ�ည််သူူလူူထုု နား�းလည််နိုု�င််သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စွာာ�အသိပေး��း�ရန်် လိုု�အပ််သည််။
တစ််ခါါတရံံ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သီးး�သန့််�ထည့််�သွွင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ကော်�်�မတီီတစ််ရပ််
ပါါဝင််တတ််ပြီး�း� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ နှှင့််� အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် သာာဓကများ��းတွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပြ�ည််သူူလူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််မှုုကိုု� အထူးး�အလေး�း�ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အသေး�း�စိိတ်် အစီီအစဉ််များ��း
အားး� စော�ာလျျင််စွာာ�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�ရန်် လိုု�အပ််ချျက််ကိုု�မူူ ဖယ််ရှား��းမပေး�း�နိုု�င််ပေ�။ သတင်းး�အချျက််အလက်် စီီမံံ
ခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းစနစ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�င််ဆင််ကာာ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� ပညာာရှှင််ဝန််ထမ်းး�များ��း ပါါဝင််စေ�ရန််လည်းး� အလွွန််
အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ မတူူညီီသော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် နည်းး�နာာ
နိိဿယ သို့့��မဟုုတ်် နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု လိုု�အပ််ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း�� ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� ထော�ာင််နှှင့််�ချီီ�သော�ာ ဒေ�တာာအချျက််
အလက်် ဖြ�ည့််�သွွင်းး�မှုုများ��းကိုု� စနစ််တကျျစုုစည်းး�ကာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း�အလွွန််ခက််ခဲဲသော�ာ တာာဝန််
ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။
အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲရာ
� ာတွွင််ရှိနေ���ေသော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး� စိိစစ််ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ထည့််သွွင်းး
�
�ဆော�ာင််ရွွက််
သင့််�သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရနှှင့််�
ဖက််စပ််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊2 လူူမှုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း၊
ရိုးး��ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�အရ တည််ရှိနေ���ေသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ဘာာသာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
အခြား��းလိုု�အပ််သလိုု� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရခြ�င်းး�မျိုး�း�� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဤအရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� တတ််နိုု�င််သမျှှ
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အများ��းဆုံးး��ရယူူနိုု�င််ရန််အတွွက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�
ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် သင့််�လျော်�်��သည့််� ယန္တတရား�းများ��းကိုု�လည်းး� မပျျက််မကွွက်် ချျမှှတ််
ထားး�ပါါ။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့််�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုတို့့��ကိုု� လက််တွေ့�့�
ဆန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။
စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရမှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�နာာ
နိိဿယများ��းသည်် သင့််�လျော်�်��ကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန်် (တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ပြီး�း�
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ သိိပ္ပံံ�နည်းး�ကျျနည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�)၊ အသုံးး��ချျမည့််� နည်းး�လမ်းး�
များ��းကိုု� ကြို�ု�တင််စစ််ဆေး�းရန််နှှင့််� ဒေ�တာာအချျက််အလက်် ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််
နည်းး�များ��းကိုု� ကြို�ု�တင််ချျမှှတ််ထားး�ရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၈-၂၀၁၂) တွွင်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���
ဝင််ပါါဝင််၍ ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�ရန်် အပတ််တကုုတ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််
ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် လုံံ�လော�ာက််စွာာ�ကော�ာင်းး�မွွန််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရမှုုကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ထိိခိုု�က််စေ�ကာာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််ဆိုု�င််ရာာ
ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� လျော့�့��ကျစေ�ေ�ခဲ့့�သည််။ ပထမဆုံးး�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် သီးး�သန့််�တာာဝန််ယူူရ
မည့််� ကော်�်�မတီီနှှစ််ခုုကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� တစ််ခုုမှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� သတင်းး�ပြ�န််ကြား�း�အသိပေး��း�ရန််နှှင့််� နော�ာက််တစ််ခုု
မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ကော�ာက််ခံံစုုဆော�ာင်းး�ရန််ဖြ�စ််သည််။ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် ကနဦးး
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ

ဒုုတိိယကော်�်��မတီီက

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု�

စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။

သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း စုုဆော�ာင်းး�ရန််အတွွက်် မေး�းခွွန်းး�စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၃၀၀ နီးး�ပါးး� ပါါရှိိ�သည့််� မတူူညီီသော�ာ
စစ််တမ်းး� ၁၁ စော�ာင််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ (ဤအဆင့််�တွွင််) ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�အဖြ�စ်် တိုု�တော�ာင်းး�
သော�ာအချိိ�န််ဖြ�စ််သည့််� တစ််လခန့််�သာာသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ု
ရန််အတွွက်် ရရှိိ�လာာသော�ာဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲချ
� ျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့�� အစည်းး�
အနေ�ေဖြ�င့််� မည််ကဲ့့�သို့့�� စနစ််တကျျစုုစည်းး�မည််၊ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််မည််၊ ကိုု�င််တွွယ််မည််တို့့��ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� အစီီ
အစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ (Khanal 2014: 16-18)။ ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
လျော့�့��ကျျလာာပြီး�း� လူူထုုတုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း၏ အရည််အသွေး�း��ကျျဆင်းး�လာာကာာ တင််ပြ�ချျက််အများ��းအပြား�း�
ကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အဆင့််�တွွင်် လျျစ််လျူူ�ရှုုထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််အားး� ဆန်းး�စစ််
သုံးး��သပ််ချျက််သည်် လူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့််� ရပ််တည််ချျက််ကိုု� တိိကျျမှှန််ကန််စွာာ�
ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။
အခြား��းတစ််ဖက််တွွင်် ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံ (၁၉၉၂) ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ကော်�်�မရှှင််သည်် စာာရင်းး�
အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ ဒေ�တာာအချျက််အလက််အားး�လုံးး��ကိုု� အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��ခွဲဲ�၍
စစ််ဆေး�းသုံးး��သပ််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ဒေ�တာာအချျက််အလက််၏ ခိုု�င််မာာယုံံ�ကြ�ည််နိုု�င််မှုုကိုု� မြ�င့််�တက််လာာစေ�သည််။
ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၀-၂၀၀၃) တွွင်် အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��၍
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ထည့််သွွင်းး
�
�ရေး�းဆွဲဲခဲ့့�သည််
�
- ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မရှင််
ှ
(CKRC) သည်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််အော�ာက််ရှိိ� ဒေ�သအားး�လုံးး��တွွင်် မှှတ််တမ်းး�စင််တာာများ��း ဖွွင့််�လှှစ််ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�
တို့့��၏ တာာဝန််မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံမှှ တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု� လက််ခံံရယူူပြီး�း� ထို့့��နော�ာက်် ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�အတွွက််
အဓိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�ထံံ ပေး�းပို့့��ရန််ဖြ�စ််သည်် (ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင်် ၂၀၀၅)။
68 International IDEA

၄.၃။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မည့််� ကာာလ သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၏အဆင့််�ကွဲဲ�များ��းတွွင်် မည််သည့််�အချိိ�န််၌ ပြ�ည််သူူ
လူူထုု ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု�
ဆော�ာလျျင််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဤအချျက််သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းအားး� အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး
ံ �းဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�များ��းတွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ထည့််သွွင်းး
�
�အသုံးး��ချျမည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာသည့််� သုုတေ�သနများ��းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� အချိိ�န််ကာာလသည်် ပိုု�မိုု�ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််မှှသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပေး�းခြ�င်းး�အထိိ အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ လိုု�လားး�အပ််သည့််� ရလဒ််များ��းစွာာ�
နှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည်် (Eisenstadt et al. 2015, 2017; Fruhstorfer and Hudson 2021)။ အခြား��းတစ််နေ�ရာာ
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ကာာလသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� စီီမံံကိိန်းး�၏ မူူလဇစ််မြ�စ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��အပေါ်�်� များ��းစွာာ�
မူူတည််နေ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ယေ�ဘုုယျျမှှတ််သားး�ထားး�နိုု�င််သည််မှာာ� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အဆင့််�တွွင်် မူူကြ�မ်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��း မဆော��ာင််ရွွက််မီီ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာလျျင််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�သင့််�သည််။

၄.၄။ သီးး�ခြား��းစနစ််များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ပါါ
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� သီးး�ခြား��းစနစ််များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�နိုု�င််ပါါက အကျိုးး���ရှိိ�မည််ဖြ�စ််
သည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� (ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် တာာဝန််ပေး�းခံံရသည့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း ကော်�်�မရှှင််ကဲ့့�သို့့��) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုသည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�

မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက််

ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�

အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�အတွွက်် (ပုံံ�မှှန်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��ကဲ့့�သို့့��) အခြား��း နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််
ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုထံံ လက််လွှဲဲ�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အသိပေး��း�ခြ�င်းး�ပြု�ုသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။
ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� မူူကြ�မ်းး�အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု အားး�ပေး�း

ထော�ာက််ခံံမှုု နှှင့််� တရား�းဝင််မှုုတို့့�� ရယူူတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ထော�ာက််ခံံသဘော�ာ�တူူမှုု
ရယူူတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့်�် သီးး�ခြား��းစီီဆော�ာင််ရွွက််သော�ာကြော��ာင့််ဖြ� �စ််သည််။ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သည့်�် ပြ�ဿနာာ
မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု� ရရှိသော����ာမူူကြ�မ်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််သူူ
လူူတန်းး�စား�းများ��း၏ ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံပေး�းမှုုကိုု� မရရှိိ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ပါါက
နော�ာက််ပိုု�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု�ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေ�ခံံအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းမှှအစ ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ချျခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည််။ သာာဓကအနေ�ေဖြ�င့််� ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၀၀-၂၀၀၅)၊
အိုု�က််စ််လန််နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၁-၂၀၁၃)၊ တန််ဇနီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၂၀၁၁-၂၀၁၄) နှှင့််� ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
တို့့��ကိုု� ကြ�ည့််�နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူ
ဖြ�စ််စေ�ရန်် နှှင့််� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် အတတ််နိုု�င််ဆုံးး��အားး�ထုုတ််သင့််�သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််
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ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�း ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည်် အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ထော�ာက််
ကူူပေး�းနိုု�င််ပါါက အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ Negretto 2017; Maboudi and Nadi 2016 ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
များ��းမကြာ�ာမီီက ကင််ညာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� ဖြ�စ််ရပ််နှှစ််ခုုကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�ပါါက ဤအရေး�း�
ပြ�ဿနာာကိုု� မြ�င််နိုု�င််သည််။ ၂၀၀၅ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��း ပါါဝင််
ပြီး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ်် ပြ�န််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�း
ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််က ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� ကနဦးးမူူကြ�မ်းး�တွွင််
ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သည့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှတစ််ဆင့််� စုုဆော�ာင်းး�ကော�ာက််ယူူထားး�သည့််� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ရရှိိ�ထားး�သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ထင််ဟပ််ထည့််�သွွင်းး�
ထားး�သည််။ ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စံံစည်းး�မျျဉ်းး�ဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််အကဲဲဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�
လည်းး� ထင််ဟပ််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��း အပါါ
အဝင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းစွာာ�ကြော��ာင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုု နက််ရှိုုင်းး�လျျက််ရှိိ�
သည်် (Cottrell and Ghai 2004)။ ထို့့��နော�ာက်် ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း�သွားး��သော�ာ မူူကြ�မ်းး�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း
အားး�လုံးး��နှှင့််� ဒေ�သခရိုု�င််များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအလိုု�က်် အဖွဲ့့��များ��း
ပါါဝင််တက််ရော�ာက််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�ညီီလာာခံံ (MCC) က ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ကာာ
အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက််တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် NCC ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�
အဖြ�စ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မူူကြ�မ်းး�အားး�အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� သီးး�ခြား��းဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�ရသည််။ လွှှတ််တော်�်�သည်် NCC ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� လိုု�က််နာာရန််ဝတ္တတရား�းမရှိိ�ဘဲဲ အကြော��ာ�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကြော��ာင့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ပြ�န််လည််အသက််သွွင်းး�ခဲ့့�သည််။ လွှှတ််တော်�်ကို
� �ယ််စား�းလှ
ု
ယ််များ��း
ှ
က နော�ာက််ဆုံးး��
တွွင်် NCC ၏ မူူကြ�မ်းး�ကိုု�ဘေး�းဖယ််ကာာ အစိုးး��ရက ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� အခြား��းမူူကြ�မ်းး�တစ််ခုုကိုု� တရား�းဝင်် အတည််
ပြု�ုခဲ့့�သည််။

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�းအတွွက််

နော�ာက််ဆုံးး��သတ််မှှတ််ချျက််မှာာ�

အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�

ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ်် ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ဖြ�စ််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�များ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��စုုများ��းအားး� စည်းး�ရုံးး��ရန််နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းရန်် အလေး�း�ပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ကင််ညာာနိုု�င််ငံံသားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
၎င်းး�တို့့��၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ ရပ််တည််ချျက််အတိုု�င်းး� စုုစည်းး�လိုု�က််နာာရန်် တိုု�က််တွွန်းး�လှုံ့့��ဆော်�်�ခဲ့့�
သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းက မူူကြ�မ်းး�ကိုု�ပယ််ချျခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� အမှှန််တကယ်် သဘော�ာ�တူူလက််ခံံမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� NCC မူူကြ�မ်းး�အားး� ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ပုံံ�အပေါ်�်� လက််မခံံနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ပြ�သခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုရာာတွွင််မူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုု
များ��းအလိုု�က်် မဲဲပေး�းခဲ့့�ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရယူူထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ဤသို့့��ပြို�ု�ပျျက််ခြ�င်းး�
၏ ရေ�ရှှည််အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းမှာာ� အလွွန််ဆိုးး��ရွား��းသည််။ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�သည့််�
ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� ကမ််ပိိန်းး�များ��းသည်် ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းအကြား�း�မှှ တင်းး�မာာမှုုများ��းကိုု�
ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းစေ�ပြီး�း� လူူပေါ�ါင်းး�တစ််ထော�ာင််ကျော်�်�� သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ရသည့််� ၂၀၀၇ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အလွွန်် အကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုအတွွက်် လမ်းး�ခင်းး�ပေး�းခဲ့့�သည်် (Murray 2020)။
ဤအခက််အခဲဲများ��းကိုု� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ရန််အတွွက်် ၂၀၀၈-၂၀၁၀ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��း
သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းအားး� လျှော့�့��ချျရန််နှှင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ မူူဘော�ာင််သတ််မှှတ််ပေး�းသည့််� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အရ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် လက််ရှိိ�ရှိနေ���ေသော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း၊ တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်��်� ၂၀၀၅
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လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည့််� ယခင််မူူကြ�မ်းး�များ��း (သုံးး��ခုု) မှှ အများ��းသဘော�ာ�တူူညီီထားး�သည့််� အချျက််များ��းကိုု�
လိုု�က််နာာရမည််ဖြ�စ််သည််။ ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သည့််� ပညာာရှှင််ကော်�်�မတီီ
(CoE) အများ��းသဘော�ာ�တူူညီီထားး�သည့််� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းခဲ့့�ရသော��ာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� အတည််ပြု�ု
ဖော်�်�ထုုတ််ကာာ မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�ရသေး��းသည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််
ရန်် တာာဝန််ပေး�းအပ််ခံံရသည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ ဖြေ�ေရှှင်းး�
နည်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပြို�ု�င််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� လွှှတ််တော်�်�သီးး�သန့််�ကော်�်�မတီီ (PSC) ထံံ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း တင််ပြ�
ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််တာာဝန််ဖြ�င့််� CoE ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ PSC ၏ တာာဝန််များ��းအနက်် တစ််ခုုမှာာ�
CoE မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ CoE က ဖော်�်�ထုုတ််အတည််ပြု�ုထားး�သည့််� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ်် အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဤဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းကိုု� CoE ထံံ
ပြ�န််လည််ပေး�းပို့့��ကာာ မူူကြ�မ်းး�ကိုု� သင့််�လျော်�်��သလိုု� ပြ�င််ဆင််စေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ယခင်် သဘော�ာ�တူူညီီထားး�သည့််�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန်် မည််သည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင််မျှှ အခွွင့််�မရှိသော်����်�လည်းး� အချို့့���သော�ာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ��းဆော�ာင််ရွွက််ရန်် CoE နှှင့််� PSC တို့့��၏ ဝေ�ဖန််သုံးး��သပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ��းတွွင်် ငြ�င်းး�ခုံံ�ခဲ့့�ကြ�သည်် (ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� အက််ဥပဒေ�ေ၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် အမှှတ်် ၉၊ အပိုု�ဒ်် ၃(ဃ)၊ ၃၀(၁)(က)
နှှင့််� ၃၃၊ Murray 2020; Ndegwa et al. 2012 တို့့��ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ)။ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အဆင့််�ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�စဉ်် PSC မှှတစ််ဆင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းများ��း၏ သဘော�ာ�တူူထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�
ခြ�င်းး�သည်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�အဆင့််�၌ လွှှတ််တော်�်�တွွင်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု�အတည််ပြု�ုရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ
အားး�သာာချျက််တစ််ခုုကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။

ဓာာတ််ပုံံ� - ကင််ညာာနိုု�င််ငံံသမ္မမတ Mwai Kibaki က Nairobi ရှိိ� Uhuru ပန်းး�ခြံ�ံ၌ ထော�ာင််နှှင့််�ချီီ�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�စဉ််၊ ၂၀၁၀ ဩဂုုတ်် ၂၇၊ © Felix Masi ၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� ထုုတ််ဝေ�သည််။
မူူပိုု�င််ခွွင့််�အားး�လုံးး�� မှှတ််ပုံံ�တင််ပြီး�း�။
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နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
တို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အပြ�င်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ကျျရှုံးး��မှုုကာာကွွယ််ရေး�း အစီီအမံံအချို့့���လည်းး� ပါါဝင််
သည််။ (CoE နှှင့််� PSC တို့့�� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�) လွှှတ််တော်�်�တွွင်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု� အတည််ပြု�ုရန််
ကျျရှုံးး��ပါါက လွှှတ််တော်�်�က မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� အဆိုု�ပြု�ုကာာ CoE ထံံ တင််ပြ�၍ မူူကြ�မ်းး�ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�
စေ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ မူူကြ�မ်းး�ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း�ပါါက လွှှတ််တော်�်�သည်် မူူကြ�မ်းး�အားး� ပယ််ချျခွွင့််�မရှိတော့����့�ဘဲဲ
အတည််ပြု�ုကာာ ထုုတ််ဝေ�ရန််အတွွက်် ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််ထံံ တင််ပြ�ရမည််ဖြ�စ််သည်် (ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� အက််ဥပဒေ�ေ၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် အမှှတ်် ၉၊ အပိုု�ဒ်် ၃၃(၁၀)၊ Ndegwa et al. 2012: 59)
။ ဤစည်းး�မျျဉ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� လွှှတ််တော်�်�က မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ကန့််�သတ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက်် အဆိုု�ပြု�ုချျမှှတ််
ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််သင့််�သည််။

၄.၅။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှှင့််� ဆက််သွွယ််ပြ�န််ကြား�း�ရေး�း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အတတ််နိုု�င််ဆုံးး�� ပွွင့််�လင်းး�
မြ�င််သာာမှုုရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အခြား��း သက််ဆိုု�င််ရာာ
အစိုးး��ရအာာဏာာပိုု�င််များ��းက ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််သင့််�သည််။ ဤကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ပြ�ည််သူူလူူထုု
ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သို့့��ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သတင်းး�အချျက််အလက််အားး� ဝေ�မျှှ
အသိပေး��း�ခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပြီး�း�သည််နှှင့််� အစီီအစဉ််များ��း၊ ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််
များ��းနှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံအသိပေး��း�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူထုုက မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် မည််သည့််�
အရာာများ��းကိုု� မျှော်�်��လင့််�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သိိနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့�� အသိပေး��း�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု
ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု�လည်းး�
ထည့််�သွွင်းး�သင့််�ပြီး�း� အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဖြေ�ေဆိုု�ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ချျက််များ��းကိုု� မည််သို့့��အသုံးး��ချျမည််ကိုု�
လည်းး� အသိပေး��း�သင့််�သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ကျျအတိုု�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�က ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််၏ ဖြေ�ေဆိုု�
ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ချျက််မျှှဖြ�င့််�သာာ အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုလုုပ််မည််မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ကြို�ု�တင််၍ အသိပေး��း�
ထားး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ လူူထုု၏ မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််နှှင့််� လူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� လျျစ််လျူူ�ရှုုခံံရခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် စိိတ််ပျျက််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ခံံစား�းရနိုု�င််သည့််�အန္တတရာာယ််ကိုု� လျော့�့��ပါးး�သက််သာာစေ�ရန်် ဤသို့့��အသိပေး��း�ခြ�င်းး�
သည်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသည််။
ထို့့��အတူူ မည််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�မဆိုု�သည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တစ််ခုုအပြီး�း�တွွင်် အပြီး�း�သတ််အစီီရင််ခံံစာာကိုု� ပြု�ုစုုတင််ပြ�ရမည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�သင့််�သည််။ အစီီရင််ခံံစာာတွွင််
ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဖြေ�ေဆိုု�ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ချျက််များ��းကိုု� မည််သို့့��အသုံးး��ချျသည််၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� မည််သို့့�� ချျမှှတ််ခဲ့့�
သည်် အပါါအဝင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� အချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�သင့််�သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုချျက််ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည့််� မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုသည့််�နေ�ရာာရှိိ�ပါါက အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ရှှင်းး�ပြ�ချျက််ထည့််�သွွင်းး�သင့််�သည််။ အချို့့���သော�ာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��း သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််ပြီး�း� အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင််
လူူများ��းစုုဝါါဒီီလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အဆင့််�တွွင်် ပယ််ချျခြ�င်းး�မျိုး�း�� ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း�
ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� လိုု�အပ််သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�ပါါက သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ�တူူညီီ
ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းမှှ တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� သွေ�ေဖည််နေ�ပါါက ထိုု�သို့့��ပယ််ချျခံံရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအတွွက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စွာာ�ဖြ�င့််� တာာဝန််ခံံခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််�
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တရား�းဝင််မှုုအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး�း� မူူကြ�မ်းး�နှှင့််� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အကြော��ာ�င်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုု
အားး� အသိိပညာာပေး�းရာာတွွင််လည်းး� အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည််။
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲသည့်
�
�် အဖွဲ့့�� အစည်းး�သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ကာာ အတည််ပြု�ု
ကျျင့််�သုံးး��မည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� မတူူညီီပါါက (သီးး�ခြား��းစနစ််များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ခြ�င်းး�
ကိုု� အထက််တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ) အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််နှှင့််� ရှှင်းး�လင်းး�
ချျက််များ��းလည်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််၏
အစီီရင််ခံံစာာများ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း လက််စွဲဲ�လမ်းး�ညွှှန််များ��း (၂၀၀၃ နှှင့််� ၂၀၀၅) ကိုု� စံံနမူူနာာအဖြ�စ််
အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။ အခြား��း အသုံးး��ဝင််မည့််� သာာဓကများ��းမှာာ� ယူူဂန််ဒါါ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကော်�်�မရှင််
ှ (၁၉၉၅)၊
ဆီီရာာလီီယွွန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင်် (၂၀၀၈)၊ ဂမ််ဘီီယာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း ကော်�်�မရှှင်် (၂၀၂၀) နှှင့််� ဂါါနာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင်် (၂၀၁၁) တို့့��၏ အစီီရင််ခံံစာာများ��း ဖြ�စ််သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အသိပေး��း�ကြေ��ညာာခြ�င်းး�၊ ဥပမာာ
ယခင််က အရေး�း�မပါါသော်�်�လည်းး� အသိပေး��း�ကြေ��ညာာလိုု�က််ပါါက လူူထုုအကြား�း� ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��း မြ�င့််�တက််လာာစေ�မည့််�
အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း သို့့��မဟုုတ်် အရေး�း�ပါါသော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဆင့််�တွွင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် မသင့််�
လျော်�်��သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� လူူထုုထံံ အသိပေး��း�ခြ�င်းး�သည်် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ပြ�ဿနာာများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာစေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ ၁၉၈၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံံ၌ Esperanto
ဘာာသာာကိုု� အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�များ��းတွွင်် သင််ကြား�း�ပေး�းရန်် တင််ပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��း ထော�ာင််နှှင့််�ချီီ�၍ ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အလွွတ််
စုံံ�ထော�ာက််များ��းအားး� ဥပဒေ�ေကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�သူူများ��း
လည်းး� ထော�ာင််ဂဏန်းး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ဤကိိစ္စစများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဆင့််�တွွင််
မဟုုတ််ဘဲဲ ဥပဒေ�ေကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�အဆင့််�တွွင််သာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုနှှင့််� လျှို့့���ဝှှက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုတို့့��ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ အသုံးး��ချျသင့််�သည်် (Hudson 2021b)။

၄.၆။ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုနှှင့််� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ
ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််သာာ လိုု�အပ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ

အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုရှိိ�ရန််လည်းး� လိုု�အပ််သည််။ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု ဟူူသည့််�အသုံးး��သည်် အုုပ််စုု
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�
သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းရမည့််� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု
ဟူူသည််မှာာ� မိိမိိတို့့��၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ဝေ�မျှှနိုု�င််ရန််အတွွက်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု�

မည််သူူများ��းက ရယူူနိုု�င််သည််နှှင့််� အုုပ််စုုများ��းထံံ လက််လှှမ်းး�မီီဆက််သွွယ််၍ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််မည့််�
နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး� အတည််ပြု�ုဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းအနေ�ေ
ဖြ�င့််� ဦးးစွာာ�မည််သည့််�အုုပ််စုုများ��းနှှင့််� လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခံံရခြ�င်းး�၊ လုံံ�လော�ာက််စွာာ�
ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လုံံ�လော�ာက််စွာာ�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံစား�းနေ�ရသည်် သို့့��မဟုုတ််
အခြား��း အကြော��ာ�င်းး�တစ််ခုုခုုကြော��ာင့််� လက််လှှမ်းး�မီီဆက််သွွယ််ရန်် ခက််ခဲဲသည််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��နော�ာက်် ဒုုတိိယအနေ�ေဖြ�င့််� ဤလူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��းမှှ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�
ရသော��ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု�နား�းလည််ကာာ ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််�
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ထင််မြ�င််ချျက််များ��းကိုု� ဝေ�မျှှနိုု�င််ရန််အတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း မည််သို့့�� ပေး�းစွွမ်းး�
နိုု�င််မည််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။
ပထမလုုပ််ငန်းး�အတွွက်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�
များ��း၊ ကျေး�း�လက််နေ�ပြ�ည််သူူများ��း၊ ပြ�ည််ပရော�ာ�က််ပြ�ည််သူူများ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�/
ဘာာသာာရေး�း/ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ လူူနည်းး�စုုများ��းကိုု� သီးး�ခြား��းဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။
ဤအုုပ််စုုများ��းမှှ အုုပ််စုုဝင််များ��းထံံတွွင်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�က််အဝန်းး�မှှ အဖွဲ့့��ဝင််တစ််ယော�ာက််အဖြ�စ််
လိုု�လားး�သည့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအပါါအဝင်် သီးး�ခြား��းကွဲဲ�ထွွက််နေ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဘဝအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လိုု�လားး�ချျက််များ��းလည်းး� ရှိနေ���ေလေ့�့ရှိိ�သည််။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူနည်းး�စုု အသိုု�က််အဝန်းး�တွွင််နေ�ထိုု�င််သည့််� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု� အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးး၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ဦးးစား�း
ပေး�းချျက််များ��းသည်် မြို့�့��တော်�်�တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ဦးးစီးး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ
အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးး၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��း၊ ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းနှှင့််� မည််သို့့��ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�မည််နည်းး�။

ဓာာတ််ပုံံ� - ‘CDMX နှှင့််� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််’ ဖိုု�ရမ််ကိုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််
စက််တင််ဘာာ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် မက််ဆီီကိုု�၌ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ © Carlos Luna/Secretaria de Cultura CDMX, published
with CC licence BY-SA 2.0, <https://www.flickr.com/photos/113756879@N03/29415096465>.

ဒုုတိိယလုုပ််ငန်းး�အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် ဤအုုပ််စုုများ��းမှှ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််
လိုု�အပ််သည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� ဤအတားး�အဆီးး�များ��းတွွင်် ဆက််ဆံံပြော��ာဆိုု�မှုုများ��းကိုု� အဟန့််�အတားး�ဖြ�စ််စေ�
နိုု�င််သည့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ချိိ�တ််ဆက််
ပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အုုပ််စုု၏ ယခင််အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� ဆက််သွွယ််ပြ�န််ကြား�း�ရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််�
ပုံံ�စံံများ��း၊ စာာတတ််မြော��ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဂဏန်းး�သင်္ချာ�ာ��တတ််မြော��ာက််ခြ�င်းး� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၊ အထူးး�စီီစဉ််ပေး�းရမည့််�
ထော�ာက််ပံ့့�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�မှုုများ��းနှှင့််� အခြား��းနော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အုုပ််စုုသီးး�သန့််�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ
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များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�သည့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််
များ��းကိုု� ငြ�င်းး�ဆန််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုမိစေ��ေရန်် မပျျက််မကွွက်် ဂရုုပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််
သည််။
အမျိုး�း��သားး�များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� လူူငယ််များ��း အတူူတကွွပါါဝင််သည့််� စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��းတွွင််
အကျိုးး���ရှိသော����ာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� တစ််ခါါတရံံတွွင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု သို့့��မဟုုတ််
ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းအရ လူူကြီး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�များ��းသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူငယ််များ��း
ထက်် ပိုု�မိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�တတ််သည််။ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) တွွင်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
သည်် လူူထုုစည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��း၌ သက််ကြွ�ယ််လူူကြီး�း�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�များ��းက ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�များ��းကိုု�
ဦးးဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းကာာ လူူငယ််များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��းနှှင့််� ပြ�ည််ပ
ရော�ာက််ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��း ဦးးတည််အုုပ််စုုများ��းကိုု� စီီစဉ််ပေး�းခဲ့့�သည််။ ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းက သက််
ကြွ�ယ််လူူကြီး�း�များ��း၊ ဒေ�သခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့််� ကြို�ု�တင််တွေ့�့�ဆုံံ�ညှိိ�နှိုုင်းး�ကာာ စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ၎င်းး�တို့့�� လက််ခံံလာာစေ�ရန််အသိပေး��း�ပြီး�း� လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ထော�ာက််ခံံကူူညီီမှုုကိုု� ရယူူခဲ့့�သည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ရွာာ�အ
လိုု�က််ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� ဦးးတည််အုုပ််စုု ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပချိိ�န််တွွင်် ဦးးတည််ထားး�သည့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူ
များ��း တက််ရော�ာက််လာာစေ�ရန်် ဒေ�သခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ဤဆော�ာင််ရွွက််ချျက််
သည်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�အတွွက်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည့််�အပြ�င်် မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််
လာာသူူများ��းကြော��ာင့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည့််� အခက််အခဲဲများ��းကိုု� လျော့�့��ပါးး�သက််သာာစေ�ရန််လည်းး� ကူူညီီပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�
သည််။
အာာဖဂန််နစ္စစတန််နိုု�င််ငံံ၌ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� ဒေ�သအများ��းအပြား�း�တွွင်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းနှှင့််�
ဘာာသာာရေး�းရှေး�း�ရိုးး��စွဲဲ�မှုုများ��းကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု� ရယူူ
စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််ရန်် အထူးး�စီီစဉ််ထားး�သည့််� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လိုု�အပ််ခဲ့့�သည််။ အရပ််ဘက််
လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနတို့့��သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ကော်�်�မရှှင််၏ အရေး�း�
ပါါသော�ာ မိိတ််ဖက််များ��းဖြ�စ််ကာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ၍ ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��းကိုု�
ရယူူစုုဆော�ာင်းး�ကာာ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�သို့့��ပေး�းပို့့��ခြ�င်းး�အတွွက်် အကူူအညီီပေး�းခဲ့့�သည််။ လူူ ၃၀-၆၀
ပါါဝင််သည့််� အသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်းး�မှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံအနှံ့့��တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း�
ကာာဘူးး�လ််မြို့�့��တော်�်�တွွင်် တက််ရော�ာက််သူူအရေ�ေအတွွက်် ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သည့််� စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�ကိုု� ကျျင်းး�ပခဲ့့�
သည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ဤသို့့�� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသစ််အားး� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အကျုံးး���ဝင််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ထော�ာက််ကူူအားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းခဲ့့�သည််။ Loya Jirga (ပါ့့�ရှ််�တန််ဝါါလီီမှှ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ မျိုး�း��နွွယ််စုုကော�ာင််စီီ
အမျိုး�း��အစား�းတစ််ခုု) ကိုု� ဤရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အာာဖဂန််နစ္စစတန််နိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�
အနေ�ေ၊ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�နေ�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
ထုံးး��တမ်းး�အရ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲကာာ ဒုုက္ခခသည််အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပါါအဝင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
အတွွက်် နေ�ရာာအဖြ�စ်် ၂၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� သီးး�သန့််�သတ််မှှတ််ပေး�းခဲ့့�သည််။
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၄.၇။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� အဆင့််�ဆင့််�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�
စဉ််၌ မည််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအားး� နိုု�င််ငံံ၏ မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် မည််သည့််�အချိိ�န််၌ မည််သူူတို့့��ပါါဝင််

စေ�၍ လုုပ််ဆော�ာင််မည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��း၏အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း၊ စွွမ်းး�ရည််များ��း/စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ
စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင်် ပေး�းအပ််ရမည့််�အပြ�င်် အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၌လည်းး�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အသုံးး��ချျလုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၏ အဓိိကအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� အသိိပညာာ သို့့��မဟုုတ််
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအပေါ်�်�မူူတည််၍ ဆက််ဆံံဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��ခွဲဲ�၍ လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် အသုံးး��ဝင််
နိုု�င််သည််။ အချို့့���သော�ာအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၊ ဥပမာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�နှှင့််� ရာာထူးး�လက််ခံံ ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ရက််မည််မျှှခြား��းသင့််�သည်် သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍများ��းတွွင်် ခန့််�အပ််ရန််အတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာအရည််အချျင်းး�များ��း စသည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းတွွင်် ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာသည်် သာာမန််
ပြ�ည််သူူတစ််ဦးး၏ ထင််မြ�င််ချျက််များ��းထက်် အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�
ရာာတွွင်် ဤအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအတွွက်် ပညာာရှှင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံအနှံ့့��တွွင််
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သင့််�သည််။
နိုု�င််ငံံအဆင့််�၊ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သအဆင့််�တို့့��၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆော�ာင််
ရွွက််ရာာတွွင််လည်းး� ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််ရန်် အလားး�တူူထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းချျက််များ��း ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ အချို့့���ဒေ�သ
များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူများ��းသည်် အခြား��းသူူများ��းနှှင့််�နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ပိုု�မိုု�သင့််�လျော်�်��သော�ာ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် အသိိပညာာများ��းရှိိ�နိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ်် လက််ရှိိ�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့််� သီးး�ခြား��းအရေး�း�ပြ�ဿနာာ ရှိိ�နိုု�င််
သည််။
အွွန််လိုု�င်းး�မှဆော���ာင််ရွွက််သည့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းနှှင့််� စစ််တမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုမီီဒီီယာာကဲ့့�သို့့�� ဒစ််ဂျျစ််
တယ်် နည်းး�ပညာာများ��းကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�သည်် နည်းး�ပညာာနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််သူူများ��း၊ အင််တာာနက်် ပေါ�ါက််ရော�ာက််
အသုံးး��ချျမှုု မြ�င့််�မား�းသော�ာ ဒေ�သများ��းတွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ��းကိုု� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။
ဤပြ�ည််သူူများ��းသည်် စာာတတ််မြော��ာက််မှုု၊ ဂဏန်းး�သင်္ချာ�ာ��တတ််မြော��ာက််မှုုနှှင့််� ပညာာရေး�းအဆင့််�အတန်းး�တို့့�� ပိုု�မိုု�မြ�င့််�
မား�းနိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာ အသုံးး��ချျမှုုများ��းကိုု� အစိုးး��ရအရာာရှိိ�နှှင့််� ပြ�ည််သူူများ��း တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�
ဝေး�းပွဲဲ�၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ဖိုု�ရမ််များ��း၊ ဘန််တာာဘာာ သို့့��မဟုုတ်် ကာာဘီီလ််ဒိုု� ကဲ့့�သို့့�� ရိုးး��ရာာ
တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းပွဲဲများ��း
�
သို့့��မဟုုတ်် ဦးးတည််အုုပ််စုဆွေး�း
ု
�နွေး�း�ပွဲဲများ��းကဲ့့�သို့့�
�
� သာာမန််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့်�် တွဲဲဖက််
�
ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပြီး�း� ယင်းး�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအားး�လုံးး��တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�
နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ အွွန််လိုု�င်းး�အသုံးး��ချျနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�သည့််�
သို့့��မဟုုတ်် ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််မှုုနည်းး�ပါးး�သည့််� လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ စာာတတ််မြော��ာက််မှုု
သို့့��မဟုုတ်် ဂဏန်းး�သင်္ချာ�ာ��တတ််မြော��ာက််မှုု နိိမ့််�ပါးး�သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းတစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ထော�ာက််ကူူဖြ�ည့််�
ဆည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� လိုု�အပ််နေ�သည့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းထံံ လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််ရန််အတွွက်် ဤဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည််
အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု�သာာ သီးး�သန့််�လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းမဟုုတ််ဘဲဲ
လူူထုုငယ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််
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ခြ�င်းး� ဖိုု�ရမ််များ��းကိုု�ပါါ တွဲဲ�ဖက််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဖြေ�ေဆိုု�ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ချျက််များ��းသည်် အချျက််အလက််အခြေ�ေ�ပြု�ုမှုု ပိုု�မိုု�ရှိိ�နိုု�င််
စေ�ရန်် ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််သည််။
ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဆက််သွွယ််ရေး�းနည်းး�ပညာာများ��းကိုု� အသုံးး��ချျခဲ့့�သည့််� မက််ဆီကို
ီ �စီးး
ု �တီးး�၊ အီီဂျျစ််နှင့်
ှ �် အိုုက်
� စ်
် လန်
်
်
တို့့��မှှ နာာမည််ကျော်�်��လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််လည်းး� မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င််တွေ့�့�ဆုံံ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သခံံလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� စီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သကဲ့့�သို့့�� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကျျဖြ�စ််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�
နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုသည့််� ဂမ််ဘီီယာာ၊ ချီီ�လီီနှှင့််� မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�တို့့��မှှ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််လည်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််ရေး�း ဖိုု�ရမ််များ��းနှှင့််� အချို့့���သော�ာ ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဆက််သွွယ််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
အသုံးး��ချျခဲ့့�သည််။

၄.၈။ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း
ထိရော��ာ�က််မှုုရှိသော����ာ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိ ပညာာ
ရေး�းသည်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုသည်် အများ��းအားး�
ဖြ�င့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� ဆက််ဆံံရကာာ ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��းကိုု� သိိရှိိ�လိုု�က််နာာရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ထင််မြ�င််ချျက််များ��း ဝေ�မျှှခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရသည််။ ဤသည််တို့့��ကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းသည်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုု�င်းး�
၏ ပင််မကျော��ာ�ရိုးး��ဖြ�စ််ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� စီီမံံကိိန်းး�တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး��တွွင််
အသုံးး��ပြု�ုသင့််�သည််။3 သို့့��ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
များ��းသည်် တိိမ်းး�ညွွတ််နေ�ခြ�င်းး� (ဥပမာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ��းအပေါ်�်�)၊ ဘက််လိုု�က််နေ�ခြ�င်းး� (ဥပမာာ
ပါါတီီတစ််ခုု၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုတစ််စုု သို့့��မဟုုတ်် ရပ််တည််ချျက််တစ််ခုုအပေါ်�်�)၊ သို့့��မဟုုတ်် တိိကျျမှှန််ကန််မှုု
မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မှား��းယွွင်းး�နေ�ခြ�င်းး� (ဥပမာာ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််�
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအားး� ဖန််တီးး�သူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််
ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ လုံံ�လော�ာက််သော�ာအသိိပညာာ မရှိိ�ခြ�င်းး�) တို့့�� ရှိိ�နိုု�င််သည််။
(ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အစပိုု�င်းး�တွွင်် စော�ာလျျင််စွာာ� အစပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််သည့််�) ကော�ာင်းး�မွွန််
ထိရော��ာ�က််ပြီး�း� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််သာာ
အရေး�း�ကြီး�း�သည််မဟုုတ််ဘဲဲ ဘက််လိုု�က််မှုုကင်းး�ပြီး�း� အချျက််အလက််မှှန််ကန််သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု�
ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည့််� ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း စီီစဉ််ပေး�းအပ််သူူများ��းကိုု� တာာဝန််ပေး�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ရန််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
ဥပမာာ အစပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အစီီအစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� အဆင့််�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� ချျမှှတ််ရန််
လိုု�အပ််နိုု�င််သည့််� မတူူညီီသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း၏ (ဥပမာာ အသုံးး��ပြု�ုမည့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�အမျိုး�း��အစား�းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရန်် ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�
တွွင်် မဲဲပေး�းခြ�င်းး�) နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�သက််ရော�ာက််မှုုများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ တန််ဖိုးး��ရှိသော����ာ သတင်းး�အချျက််အလက််
များ��းကိုု� ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းက ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ
များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အသိိပညာာကိုု�လည်းး� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််

ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းအပေါ်�်� တုံ့့��ပြ�န််အကြံ�ံပြု�ုရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ
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၁၉၉၅ ခုုနှှစ်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံမှ
ံ ှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် ပြ�ည််သူ့့�
နီီတိိပညာာရေး�းကိုု� စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဝတ္တတရား�းမရှိသော်����်�လည်းး� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသိိ
ပညာာအတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလက််ခံံခဲ့့�သည််။
ဆက််သွွယ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနက ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�’ သတင်းး�စာာကိုု� နှှစ််ပတ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ််
စော�ာင််ရေ� ၁၆၀,၀၀၀ ထုုတ််ဝေ�ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခဲ့့�ပြီး�း� စာာအုုပ််ငယ််များ��းနှှင့််� ရုုပ််ပြ�စာာအုုပ််များ��းထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�၊ အပတ််စဉ််
ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�အစီီအစဉ််များ��း ထုုတ််လွှှင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘာာသာာစကားး�စုံံ�ဖြ�င့််�တင််ဆက််သည့််� ရေ�ဒီီယိုု�အစီီအစဉ််များ��း
ထုုတ််လွှှင့််�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံအဆင့််�၊ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သအဆင့််� သတင်းး�စာာများ��းတွွင်် ကြော်��်�ငြာ�ာများ��းထည့််�သွွင်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ပတွွင်် ဘီီလ််ဘုုတ််များ��း စိုု�က််ထူူခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း ကမ််ပိိန်းး�များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ကိုု�
ရေး�းဆွဲဲပြီး� �း�ပါါက ပြ�ည််သူူလူထု
ူ သည််
ု
မူူကြ�မ်းး�ပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�နား�းလည််ပြီး�း� အကဲဲဖြ�တ််နို�င််သည့်
ု
�် စွွမ်းး�ရည််
ကိုု� ရရှိစေ���ေသည််။ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ (၂၀၁၉) တွွင်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ကော်�်�မရှှင််က ရှှင်းး�ပြ�ချျက််မှှတ််စုု ထည့််�သွွင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဘာာသာာစကားး�ခြော��ာက််မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဖြ�န့််�ဝေ�ခဲ့့�သည််။
အပြီး�း�သတ််အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� မတိုု�င််မီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�
သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာ၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� မည််သို့့��ချျမှှတ််သည််၊ နိုု�င််ငံံ၏အနာာဂတ််
နှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� နား�းလည််ထားး�ရန််လည်းး�
အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မကျျင်းး�ပမီီတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းသည်် ပြ�ည််လုံးး��
ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�၏ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
ဖော်�်�ပြ�သင့််�သည််။ ဥပမာာ အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၉၈ ခုုနှှစ်် မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက
မကြာ�ာမီီကျျင်းး�ပမည့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ စကားး�ရပ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ပြု�ုစုုကာာ ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��
ကျွွမ်းး�ဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် ထော�ာက််ကူူဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းခဲ့့�သည်် (Brandt et al. 2011)။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� (သက််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််
များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််များ��းအပါါအဝင််) အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�
အရာာများ��းနှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််သည့််� တရား�းဝင််ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တစ််ခုုအားး�ဖန််တီးး�ကာာ ၎င်းး�
ဝက််ဘ််ဆိုု�က််ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� မျှဝေ��ေအသိပေး��း�ပါါက အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။
အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၊
တက္ကကသိုု�လ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် (ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�ကော�ာင််စီီများ��းကဲ့့�သို့့��) အစိုးး��ရနှှင့််� ဖက််စပ််
ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််ရခြ�င်းး�မျိုး�း�� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ဤအုုပ််စုုများ��းသည််
ပညာာရပ််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှင့်
ှ �် လူူထုအ
ု သိုု�က််အဝန်းး�များ��းထံံ လက််လှှမ်းး�မီီဆက််သွွယ််နို�င််မှု
ု တို့့�
ု အ
� တွွက်် အထော��ာက််အကူူ
ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသီးး�သန့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ထက််
ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််သည််။ ဤသို့့�� မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက သင့််�လျော်�်��သော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၊ ထိိန်းး�ကွွပ််မှုုနှှင့််�
တာာဝန််ခံံမှုု ယန္တတရား�းများ��းကိုု� မပျျက််မကွွက်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�ရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံတွွင်် ၂၀၁၂
-၂၀၁၃ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းကိုု� စီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််ရန််
အစိုးး��ရက ကတိိကဝတ််ပြု�ု ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��စီီမံံကိိန်းး�တွွင်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ အားး�နည်းး�ချျက််
များ��းရှိိ�သည််။ အစိုးး��ရ၏ ပညာာရေး�းစီီမံံကိိန်းး�များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု
များ��းသည်် အခက််အခဲဲများ��းကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရပြီး�း� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် အချိိ�န််အနည်းး�
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ငယ််သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�၊ ထို့့��အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း ကော်�်�မရှှင််ကိုု� မဖွဲ့့��စည်းး�မီီ ရှိနေ���ေ
သော�ာ တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� ကန့််�သတ််ချုု�ပ််ခြ�ယ််သည့််� ဒီီကရီီအမိိန့််�များ��းကြော��ာင့််�
ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� သင််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စုုရုံးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််တော�ာင်းး�ခံံရ
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည်် (Kant and Rakuita 2014)။

မှှတ််စုုတိုု�များ��း
1 ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ထုုတ််ဝေ�ချိိ�န််တွွင်် ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံ၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၂၂
ခုုနှှစ််အထိိ တိုးး��မြှ�ှင့််�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည််။
2 ဥပမာာ International IDEA သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အွွန််လိုု�င်းး�မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�များ��းဖန််တီးး�ခြ�င်းး�၊ သီးး�ခြား��းဆန်းး�စစ််မှုုအတွွက်် စစ််တမ်းး�
ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ကာာထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ထားး�သည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု� သိုု�လှော�ာ�င််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� စနစ််တကျျစုုစည်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အထော��ာက််
အကူူပေး�းရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပလက််ဖော�ာင်းး� (PPP) စနစ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ဖန််တီးး�ခဲ့့�သည််။ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�န််လှှန််သုံးး��သပ််ရေး�း ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� မိိတ််ဖက််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ PPP ကိုု� ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် စမ်းး�သပ််အသုံးး��ချျခဲ့့�ပြီး�း� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းတွွင််
အသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက််လည်းး� လိုုအ
� ပ််သလိုု�မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််နို�င််သည််
ု
။ မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံမှ
ံ ှ ၂၀၁၇ ခုုနှစ်
ှ ် ဆွေး�း�နွေး�း�
ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒကော�ာက််ခံံခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� စတန်းး�ဖို့့�ဒ််
� တက္ကကသို�လ််မှ
ု
ှ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြ�င််ဆင််မှုုရှိသော����ာ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစင််တာာက ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� မက််ဆီီကိုု�စီးး�တီးး�၏ အွွန််လိုု�င်းး�မှဆော���ာင််ရွွက််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� Change.org နှှင့််� မိိတ််ဖက််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
3 ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိပညာာရေး�းကိုု� ထော�ာက််ကူူ
ပေး�းနိုု�င််ရန်် International IDEA က ဗီီဒီီယိုု�သုံးး��ခုုကိုု� ဖန််တီးး�ခဲ့့�သည််။ ဤဗီီဒီီယိုု�များ��းကိုု� YouTube သို့့��မဟုုတ််
ConstitutionNet.org တွွင်် ဘာာသာာစကားး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််သည််။ ဤဗီီဒီီယိုု�များ��းမှာာ� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟူူသည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�’ (<https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0>)၊
‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� အရေး�း�ပါါသနည်းး�’ (<https://www.youtube.com/
watch?v=EeWfe2eZ_CI&t=12s>) နှှင့််� ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� မည််သို့့�� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သနည်းး�’
(<https://www.youtube.com/watch?v=J36s0MTTxc8>) တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ဗီီဒီီယိုု�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�
ConstitutionNet.org တွွင်် ကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််ပြီး�း� အခြား��းသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း အသိိ
ပညာာဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ထုုတ််ဝေ�မှုုများ��း၊ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ရှာာ�ဖွေ�ေကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််သည််။
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ဤဆယ််စုုနှှစ််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တွွင်် အတွေ့�့��ရအများ��း
ဆုံးး�� လားး�ရာာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� အလေး�း�ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဟုု
သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုု�င်းး�နီးး�ပါးး�တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည့််� အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ(သစ််)စနစ််၏ တရား�းဝင််မှုုနှင့်
ှ �် အရည််အသွေး�း��အတွွက်် အထော��ာက််
အကူူပေး�းနိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆသတ််မှှတ််ထားး�ကြ�သော်�်�လည်းး� အသေး�း�စိိတ််နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�မူူ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
နား�းလည််ခြ�င်းး�မရှိသေး����းပေ�။ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အလေး�း�ထားး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� တာာဝန််
ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဟုု ခံံစား�းချျက််ရရှိစေ���ေရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခမှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့််� အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��း တည််တံ့့�နိုု�င််ရန်် အထော��ာက််အကူူ
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ‘နိုု�င််ငံ’ံ ဟူူသည့်အ
�် ယူူအဆကိုု� အများ��းသဘော�ာ�တူူလက််ခံလာ
ံ ာစေ�ရန်် တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��အကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�အလေး�း�ပေး�း၍ ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�
ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟူူသည််မှာာ� ‘အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််မဟုုတ််ဘဲဲ အစိုးး��ရကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ပြ�ည််သူူများ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ဖြ�စ််သည််’ (Paine 1791) ဟူူသည့််� အယူူအဆတွွင်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက််ပင်် ဖြ�စ််သည််။
သို့့��ရာာတွွင််

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််

တန််ဖိုးး��ရှိိ�သည််မှှန််သော်�်�လည်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း အားး�လုံးး��ကိုု� ၎င်းး�သီးး�သန့််�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�
မရှိပေ���ေ။ အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းများ��းအကြား�း� လုံံ�လော�ာက််သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု�မရယူူနိုု�င််ပါါက ‘လူူထုုက
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပဲ့့�ကိုု�င််သော�ာ’ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံ
ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််ဖြ�စ််စေ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ကျျင့််�သုံးး��ရန််ဖြ�စ််စေ� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�အဆုံးး��သတ််နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပေ�။ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� ပြ�ဿနာာမှာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််မှုုရှိသော����ာလုုပ််ငန်းး�စဉ်် သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းက ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပဲ့့�ကိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဖြ�စ််
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