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တင့်��ှုပွဲါသာညီ�။ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်နှှင့််� သာီ�သာန်�်ကုုက�ညီီပြီးပွဲီ� ထုုရေ�ာက�ရေကာင့်��မိုဲန်�မိုုအ�ှုဆိုုံ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��သာညီ� မို�ကာခုဏလိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��ရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

မိုဟုုတ�ဘာ� အနှုစ်ုတ�ရေဆိုာင့်��းက��ပြီးပီွဲ� အမိုှာ�ကင့်���န်� မိုဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ရေသာာရေ�ကာင့််� အဖြခုာ�သာူမိုျာ�၏ အရေတဲ�အကြံက�ံ 

မိုျာ�နှှင့််� နှုင့်��ယူှဉ်း�သာင့်�ယူူနှုုင့်�ဖြခုင့်��သာညီ�  တန်�ဖွဲ့ုု�မိုဖြဖွဲ့တ�နှုုင့်�ရေသာာ အခုဲင့််�အလိမို��ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာညီ�။ 

ဤစ်ာရေစ်ာင့်�၏ မိုူ�ကမို��ကုု ဖွဲ့တ�ရှုံးုသာုံ�သာပွဲ�ကာ အလိဲန်�ရေကာင့်��မိုဲန်�ရေသာာ မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� အကြံကံဖြပွဲ� 

ခုျက�မိုျာ�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ်� ကုလိသာမိုဂု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တုု�တက�ရေ��စ်ီမိုံကုန်��မိုှ Jason Gluck၊ International IDEA မိုှ 

(ယူခုင့်�က ကုု�ကဲယူ�ယူုံ�ကညီ�မိုုနှှင့််� တုုင့်���င့်��သာာ�ကဲ�ဖြပွဲာ�စ်ုံလိင့်�မိုုရေလိ်လိာရေ�� Max Planck အင့်�စ်တီကျ�မိုှ) 

Alexander Hudson၊ ကုလိသာမိုဂု �ကာ��င့်�ရေစ််စ်ပွဲ�ရေ�� အပြီးမို�တမို��အရေထုာက�အကူအဖွဲ့ဲ��မိုှ Christina Murray 

နှှင့််� အူမိုီယူာတကကသာုုလိ�မိုှ Abrak Saati တုု�ကုု အထုူ�ပွဲင့်� ရေကျ�ဇိုူ�တင့်��ှုပွဲါသာညီ�။ ထုုတ�ရေ�မိုုလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� 

ကြီးကီ��ကပွဲ�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ်� International IDEA မိုှ Lisa Hagman နှှင့််� Tahseen Zayouna တုု�ကုုလိညီ�� ရေကျ�ဇိုူ� 

တင့်��ှုပွဲါသာညီ�။ 
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၁။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ရေ�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အပြီးမို�တရေစ်န်ီ�ပွဲါ� ထုညီ်�သာဲင့်��လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��သာညီ်� အဂ�ါ�ပွဲ�တစ်�ခုုဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� 

ဖြပွဲဿန်ာအာ�လိုံ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ရေပွဲ�နုှုင့်�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�မိုဟုုတ�ရေပွဲ။ နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��မိုု ရေန်�ာ 

တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အစ်ာ�ထုုု�အသာုံ�ဖြပွဲ�၍မို�ရေသာာ�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ရေကာင့်��မိုဲန်�စ်ဲာ ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ပြီးပွဲီ� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ� 

ကာ တုံ�ဖြပွဲန်�ရေဆိုာင့်��းက�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ နှှစ်�မိုျ�ု�လိုံ�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�နှုုင့်�စ်ဲမို���ှုသာညီ�။ 

၂။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�နှှင့််� 

နုုှင့်�ငံ့်ရေတာ�အဆိုင့််� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�အာ� ရေထုာက�ကူရေပွဲ�ရေန်သာည်ီ� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆုုိုင့်��ာ အကြံကံရေပွဲ�ပုွဲဂုု�လိ� 

မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� သာတုခုျပွဲ�သာင့််�သာညီ�မှိုာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� အရေကာင့်��ဆိုုံ� 

န်ညီ��လိမို��ဟုူ၍ သာတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြခုင့်�� မို�ှုပွဲါ။ 

၃။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ� 

သာူမိုျာ� ကြံက�ံရေတဲ�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���မိုညီ်� အဓိုကရေမို�ခုဲန်��မိုျာ�နှှင့််� အရေတဲ��မိုျာ�ရေသာာ �ု�ါဒီမိုျာ��ှုပြီးပွဲီ� ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���ာ 

တဲင့်� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်၊ အရေတဲ�အကြံက�ံ၊ အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�၊ လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန် ထုညီ်�သာဲင့်�� 

သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��စ်ီမိုံကုန်��၏ သာရေဘာာသာဘာာ�တုု� 

အရေပွဲ� အရေဖြခုတညီ�၍ ရေဆိုာင့်��းက�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ထုုုသာုု�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���ာတဲင့်� ကြံက�ံရေတဲ��မိုညီ်� 

ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ�မိုှာ - (ဆိုနှဒမို�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု ရေကျာ�လိဲန်�သာညီ်�) ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု 

အဘာယူ�ရေ�ကာင့််� ရေထုာက�ကူစ်ီမိုံရေပွဲ�သာင့််�သာန်ညီ�� - ထုုုသာုု� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ �ညီ��းယူ�ခုျက�မိုှာ 

အဘာယူ�န်ညီ��၊ ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု မိုညီ�သာည်ီ�အဖဲွဲ့��အစ်ညီ�� သုုာ�မိုဟုုတ� အဖဲွဲ့��အစ်ညီ�� 

မိုျာ�က တာ�န်�ယူူစ်ီမိုံသာင့််�သာန်ညီ��၊ ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�အန်က� မိုညီ�သာူတုု�နှှင့််� မိုညီ�သာညီ်�အရေ��ကုစ်စမိုျာ� 

အရေ�ကာင့်�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုညီ�န်ညီ��၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ်� 

အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သုာံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ မိုတူညီီ 

ရေသာာအဆိုင့််�ဆိုင့််�တဲင့်� မိုညီ�သာည်ီ�အခုျနု်�၌ အသံုာ�ခုျမိုညီ�န်ညီ��၊ မိုညီ�သာည်ီ�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ရေ�� လုိပွဲ�ထံုု� 

လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု အသာုံ�ခုျမိုညီ�န်ညီ��၊ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� �လိဒီ�မိုျာ�ကုု မိုညီ�က�်သာုု� 

သာုံ�သာပွဲ�ကာ ခုျနု်�ဆိုဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�မိုညီ�န်ညီ��။
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၄။ ရေန်ာက�ခံုအရေဖြခုအရေန်ရေပွဲ�မူိုတညီ�၍ မိုညီ�သာည်ီ� အဓုိက အကျ�ု�သာက�ဆုုိုင့်�သူာအုပွဲ�စု်မိုျာ� (ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း� 

ခုျန်�လိှပွဲ�ခုံ အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၊ ယူခုင့်�အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူအဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� လိက�န်က�ကုုင့်�တပွဲ�သာာ�ရေဟုာင့်��မိုျာ�) 

ကုုထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�ရေစ်မိုညီ� သာုု�မိုဟုုတ� ခုျန်�လိှပွဲ�မိုညီ�နှှင့််� ထုုုသာုု�ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��၏ ရေန်ာက�ကဲယူ�မိုှ 

အရေ�ကာင့်���င့်��မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� လိက��ှု 

အသာုံ�ဖြပွဲ�ရေန်ရေသာာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘာာင့်�၊ လိုံခြုံခု�ံရေ��အရေဖြခုအရေန်၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အဖြခုာ�ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� သာုု�မိုဟုုတ� နှုုင့်�င့်ံရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�၏ ပွဲတ�သာက�ဆိုက�နှှယူ�မိုု၊ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ယူခုင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အရေတဲ�အကြံက�ံမိုျာ�နှှင့််� အရေလိ်အထုမိုျာ�၊ �ှု�င့်��စ်ဲ� 

အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�၊ နှုုင့်�င့်ံရေ��ပွဲါတီမိုျာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ယူုံ�ကညီ�မိုု၊ 

အ�င့်��အဖြမိုစ်���ုှနုုှင့်�မုိုနှှင့််� န်ညီ��ပွဲညီာဆုုိုင့်��ာစဲ်မို��ရေဆိုာင့်�နုုှင့်��ညီ�တုု�ကုု မိုပွဲျက�မိုကဲက�ထုည်ီ�သဲာင့်�� စ်ဉ်း��စ်ာ� 

�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

၅။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� 

တ�ာ��င့်�မိုု၊ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��နှှင့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��ကျရေသာာ�လိဒီ�မိုျာ�နှှင့််� ဆိုက�နှှယူ�ရေန်ကာ အပြီးမို�တရေစ် 

န်ီ�ပွဲါ� ထုညီ်�သာဲင့်��လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ရေသာာ စ်ံနှုန်��တစ်��ပွဲ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� ရေဘာ�အနှတ�ာယူ�ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ရေဖြခုမိုျာ� 

လိညီ���ှုပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ�ကုု ကြံက�ံရေတဲ�ရေန်�ပြီးပွဲီ� ကဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်ာ�မိုု ဖြမိုင့််�မိုာ�ရေသာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��မိုျာ�တဲင့်� ထုုခုုုက�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ�။ စ်ီစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� သာုု�မိုဟုုတ� အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ��ာတဲင့်� 

ခုျ�ု�ယူဲင့်��ခုျက��ှုရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� အဖြခုာ�တစ်�န်ညီ��န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အဓိုပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က�ဖြပွဲညီ်��မိုုမို�ှုရေသာာ 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�သာညီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ခုုလံုိ�၏ တ�ာ� 

�င့်�မိုုကုု ရေလိျာ်ပွဲါ�ရေစ်နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမိုျာ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�ရေစ်ဖြခုင့်�� နှှင့််�/သာုု�မိုဟုုတ� အရေကာင့်�အထုညီ� 

ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� ထုုခုုုက�ရေစ်ဖြခုင့်��တုု� ဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ�။ ကုုယူ�ကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ပွဲုုမိုုု��ှုနှုုင့်�ရေသာာ 

�လိဒီ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်�အတဲက� သာုု�မိုဟုုတ� ကဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမိုျာ� အစ်ပွဲျ�ု�ရေပွဲ��န်�အတဲက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ခုျ�ပွဲ�ကုုင့်�ဖြခုယူ�လှိယူ�ဖြခုင့်��ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ပွဲုုမိုုု 

ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စဲ်ာ စီ်စ်ဉ်း�လုိပွဲ�ရေဆိုာင့်�ပွဲါက အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�ကုုကျင့််�သံုာ�နုုှင့်��န်� လုုိအပွဲ�ရေသာာ နုုှင့်�ငံ့်ရေ�� 

သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်���ာတဲင့်� ပွဲုုမိုုုခုက�ခု�နှုုင့်�သာညီ�။

၆။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��ကုု အဆိုင့််�မိုျာ�အလိုုက� ရေဆိုာင့်��းက��ပြီးပွဲီ� (အပြီးမို� 

တရေစ် တစ်�ဆိုင့််�ပြီးပွဲီ�တစ်�ဆိုင့််� ရေဆိုာင့်��းက��ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ဘာ� �ံဖွဲ့န်��ံခုါတဲင့်� ယူှဉ်း�တဲ�ရေဆိုာင့်��းက��ရေသာာ 

အဆိုင့််�မိုျာ�လိညီ���ှုသာညီ�) တစ်�ဆိုင့််�စ်ီတဲင့်� မိုတူညီီရေသာာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ� ခုျမိုှတ�ကာ အင့်�စ်တီ 

ကျ���ှင့်��မိုျာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��တညီ�ရေထုာင့်��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေ�ကာင့်�� သာတုခုျပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ ဤအဆိုင့််�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�တဲင့်� 

မိုတူညီီကဲ�ဖြပွဲာ�ရေသာာ �ညီ��းယူ�ခုျက�မိုျာ�ကုု အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုုအသာုံ�ခုျနှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေသာာ� မို�ကာရေသာ�မိုီက ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ်� ရေလိ်လိာ 

ခုျက�မိုျာ�အ� ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�ပွဲါ�င့်�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲု�င့်��န်� ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�ရေလိာင့်�� ရေ�း�ခုျယူ�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� 

မိုတုုင့်�မိုီ  အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ဦး�စ်ဲာလိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ပွဲါက 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာအရေပွဲ� အဖြပွဲ�သာရေဘာာ လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�မိုု�ှုပြီးပွဲီ� 

ပွဲုုမိုုုရေ��ှညီ�တညီ�တံ်သာညီ်� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��ကျရေသာာ �လိဒီ�မိုျာ���ှုနှုုင့်�သာညီ�။ 

၇။ မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� အဆိုင့််�မိုျ�ု�မိုျ�ု�၌ မိုတူညီီရေသာာ အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ 

ထုုုသာုု� ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��ာတဲင့်� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��ကုု အစ်ဖြပွဲ�သာူမိုျာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
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ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ရေ��အဖဲွဲ့��အာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိိုာက�သူာမိုျာ�၊ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ�ကာင့်�� 

အ�ာနှှင့််� တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အတဲက� အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ� ရေတဲ�ဆိုရေပွဲ�အပွဲ�သာူ 

မိုျာ�၊ အပြီးပွဲီ�သာတ�မိုူကုု အတညီ�ဖြပွဲ�သာူမိုျာ� စ်သာညီ်�အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�မိုှ ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ဆိုက�စ်ပွဲ� 

ရေန်ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေပွဲ�လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�သာူလူိထုုကသာင့်�ယူူသာူနှှင့််� သာင့်��ကာ� 

ရေပွဲ�သာူအဖြဖွဲ့စ်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ�။ အသာုံ�ခုျထုာ�ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ�� 

မိုျာ�၊ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာခုျနု်�နှှင့််� ရေ�း�ရေကာက�ခုံကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ� 

ရေ�း�ခုျယူ�သာူမိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�က ဖြပွဲညီ�သာူလူိထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက� 

အာ� အသာုံ�ခုျပွဲုံတုု�အရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ ဤအခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ� ကဲ�ဖြပွဲာ�သာဲာ�သာညီ�။ 

၈။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�အန်က� သာင့််�ရေလိျာ��ာကုု ရေ�း�ခုျယူ��ာတဲင့်� ရေန်ာက�ခုံ 

အရေဖြခုအရေန်နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ခုျနု်�ဆိုဖြခုင့်��သာညီ� အခု�ာဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ယူခုင့်�အရေတဲ�အကြံက�ံ 

မိုျာ�နှှင့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အမိုျ�ု�အစ်ာ�ကဲ�မိုျာ�အာ� �င့်��နှှီ�ကွမို���င့်�မိုုတုု�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ� 

ကာ ခုျမှိုတ�ထုာ�ရေသာာ�ညီ��းယူ�ခုျက�အတဲက� မိုညီ�သာည်ီ�အမိုျ�ု�အစ်ာ�မိုျာ�ကုု အသံုာ�ခုျပွဲါက အရေကာင့်�� 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့စ်�မိုညီ�ကုု ရေ�း�ခုျယူ�ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ စ်ာတတ�ရေဖြမိုာက�မိုု၊ ဂဏန်��သာခု�ျာ 

တတ�ရေဖြမိုာက�မိုုနှှင့််� ဒီစ်�ဂျစ်�တယူ�န်ညီ��ပွဲညီာ ရေပွဲါက�ရေ�ာက�အသာုံ�ခုျမုိုဖြမိုင့််�မိုာ�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်� 

အဲန်�လိုုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�သာညီ� အလိဲန်�အမိုင့်�� ထုုရေ�ာက�မိုု�ှုနှုုင့်� 

သာညီ�။ အဖြခုာ�နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်�မိုူ လိက�လိှမို��မိုီ�ယူူနှုုင့်�မိုုနှှင့််� ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုတုု�ကုု ရေထုာက�ကူ 

ရေပွဲ�နုုှင့်��န်�အတဲက� ထံုု�တမို��စ်ဉ်း�လိာဖဲွဲ့��စ်ညီ��မုိုနှှင့််� ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့်��တုုင့်�ပွဲင့်�ရေ�� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ� 

ကုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��ပွဲါ�င့်�ရေစ်�န်� အရေ��ကြီးကီ�နှုုင့်�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� 

ထုုုသာုု�ရေသာာ ထုုံ�တမို��စ်ဉ်း�လိာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��မိုုမိုျာ�ပွဲါ�င့်�လိာဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ရေလိျာ်ပွဲါ� 

ထုုခုုုက�ရေစ်ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� (အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�က�်သာုု�) အခုျ�ု�ရေသာာအုပွဲ�စ်ုမိုျာ�အာ� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုှ ခုျန်�လိှပွဲ� 

ခု�်ဖြခုင့်��တုု� မိုဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ရေစ်�န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။

၉။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု ခုုုင့်�မိုာ၍ အ�င့်��အဖြမိုစ်�ရေကာင့်��စ်ဲာလိုံရေလိာက�ပြီးပွဲီ� 

အစ်ီအစ်ဉ်း� ရေစ််စ်ပွဲ�စ်ဲာခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတု ပွဲညီာရေ��နှှင့််� အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ကမို�ပွဲုန်��မိုျာ�နှှင့််� 

တဲ�ဖွဲ့က�လုိပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာင့််�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��ရေဆိုာင့်��းက�မုို၏ �ညီ��းယူ� 

ခုျက�၊ သာက�ဆိုုုင့်��ာ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� ကာလိသာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�၊ ၎င့်��တုု� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

နှုုင့်�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�နှှင့််� ၎င့်��တုု�၏တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�အာ� မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�တုု�ကုု န်ာ�လိညီ� 

�န်�အတဲက� ဤသာုု�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်�အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဤသာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု� �ယူူ 

အသာုံ�ခုျနှုုင့်�သာညီ�ကုု သာု�ှုရေစ်နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� စ်တင့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်�အခုျနု်�မိုှစ်၍ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ရေမို်ာ�လိင့််� 

ခုျက�မိုျာ�ကုု စ်ီမိုံခုန်�်ခုဲ��ာတဲင့်� ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ပွဲုု၍အရေဖြခုခုံကျသာညီ်�အခုျက�မိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ��ကုစ်စမိုျာ�ကုု ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်�စ်ဲာ န်ာ�လိညီ�နှုုင့်��န်� 

အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��သာညီ� အဓိုကကျပြီးပွဲီ� ထုုုသာုု�န်ာ�လိညီ�လိာပွဲါက �ပွဲ�တညီ�မိုုရေ�း�ခုျယူ��ာ 

တဲင့်� အခုျက�အလိက�မိုျာ�အရေပွဲ� ပွဲုုမိုုုအရေဖြခုဖြပွဲ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ရေလိ်ာက� ပွဲုုမိုုုအဓိုပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က� 

ဖြပွဲညီ်��ရေသာာ ကူညီီရေဆိုာင့်��းက�မိုုမိုျာ�ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

၁၀။ နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��မိုုဆိုုုင့်��ာ ဟုန်�ခုျက�မိုျာ�ကုု လိှမို��မိုုု�ရေဖြပွဲာင့်��လိ��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

ဖြခုင့်��သာညီ� အရေ��ပွဲါရေသာာအခုန်��ကဏ္ဍာမှို ပွဲါ�င့်�နုုှင့်�သာညီ�။ ရေန်ာက�ခံုအရေဖြခုအရေန်တစ်��ပွဲ�အတဲက� ရေ�း�ခုျယူ� 
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စ်�ာမိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��ာတဲင့်� ဤရေဆိုာင့်��းက�ရေ��န်ညီ��လိမို��မိုျာ�၏ အကျ�ု�ရေကျ�ဇိုူ�မိုျာ�နှှင့််� 

အကန်�်အသာတ�မိုျာ�ကုု န်ာ�လိညီ�ထုာ��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေသာာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်�� ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််� ရေပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိုုရေသာာဆိုနှဒ 

န်ညီ��ပွဲါ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�ကုုစ်ညီ��ရှုံးုံ�ဖြခုင့်��၊ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုုခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��၊ မိုူ�ကမို�� 

ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� အကြံကံဉာာဏ�ရေပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််� 

စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု� 

သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီမိုု �ယူူဖြခုင့်��တုု�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� အသာုံ�ခုျ၍ လိုပွဲ� 

ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ�။

၁၁။ တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�မိုူ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�အာ� အမိုျာ�သာုရေစ်�န်� ဖွဲ့ဲင့််�ဟုရေ�ကညီာဖြခုင့်�� 

သာညီ� တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� အကျ�ု�ယူုတ�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း�ခုျန်�လှိပွဲ�ခုံ အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�ကုု နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

တဲင့်� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေစ်�န်� သာုု�မိုဟုုတ� နှုုင့်�င့်ံရေ�� သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ� အရေကာင့်�အထုညီ� 

ရေဖွဲ့ာ��န်� လိုုအပွဲ�ရေသာာ အရေဖြပွဲာင့်��အလိ�မိုျာ�အာ� လိှမို��မိုုု�ခုျ�ပွဲ�ကုုင့်�ရေသာာ အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�က ဖြခုယူ�လိှယူ�ဖြခုင့်�� 

နှှင့််� အဟုန်�်အတာ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု�ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�ကုု ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ�သာင့််� အရေဖြခုအရေန် 

မိုျာ�တဲင့်� အထုူ�ရေတဲ��တတ�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏အဖြမိုင့်�သာညီ� တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�မိုုနှှင့််� 

အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုတုု� တုု�ဖြမိုင့််�လိာရေစ်�န်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုန်�်ကျင့်�ရေန်နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� ထုုုသာုု�ရေသာာ 

အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု အမိုျာ�သာုရေစ်�န်� ရေ�ကညီာလိုုက�သာညီ�နှှင့််�တစ်�ပြီးပွဲု�င့်�န်က� နှုုင့်�င့်ံရေ�� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူ 

မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တုု�အာ�ဆိုန်�်ကျင့်�ရေဆိုာင့်��းက��န်� အခုက�အခု�ရေတဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

၁၂။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�သာညီ� တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��မိုု၏ ဟုန်�ခုျက�ကုု လိှမို��

မိုုု�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�နှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီို

နှုင့်��မိုုမိုျာ�ရေန်�ာတဲင့်� အစ်ာ�ထုုု�သာဲတ�သာဲင့်���န်� မိုဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ရေပွဲ။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်��ပွဲ� ရေအာင့်�ဖြမိုင့်��န်� 

အတဲက� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�အမိုျာ�အဖြပွဲာ�က ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�ကာ 

လိက�ခုံရေထုာက�ကူ�န်� အလိဲန်�အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ခုျမိုှတ�ပြီးပွဲီ�ရေန်ာက�မိုှ ဖြပွဲန်�လိညီ� 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ဖြခုင့်��အာ� ကန်�်သာတ�ရေ�ှာင့်�လှိ�နုုှင့်��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� ပြီးပွဲီ�ရေဖြမိုာက�သာညီ်�အခုျနု်�မိုှ နှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက��ယူူဖြခုင့်��ကုု 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ဘာ� ၎င့်��တုု�ကုုတစ်�ပြီးပွဲု�င့်�န်က�တညီ�� ရေဆိုာင့်��းက�သာင့််�သာညီ�။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု 

ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

အာဏာလှိမို��မုုို�သူာမိုျာ�၏ ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့်��မုိုမိုျာ�သာညီ� အဖြပွဲန်�အလှိန်� ဖြဖွဲ့ည်ီ�ဆိုညီ��ရေထုာက�ပ်ံွဲရေပွဲ�နုုှင့်��န်� 

နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုက ရေထုာက�ခုံနှှစ်�သာက�သာညီ်� မိုူ�ကမို��ကုုအခုျနု်�ကပွဲ�၍ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� 

တစ်�ဖွဲ့ဲ��တညီ��သာရေဘာာဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��တုု� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ်� အနှတ�ာယူ�ကုု ရေလိျာ်ပွဲါ�သာက�သာာ 

ရေစ်�န်� �ညီ��းယူ�ရေ��ဆိုဲ�သာင့််�သာညီ�။ 
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ဤစ်ာရေစ်ာင့်�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဆိုင့််�ဆိုင့််�၌ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ သာဏ္ဍာာန်�နှှင့််� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခုျက�မိုျာ�ကုု (မိုညီ�သာညီ်�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုကုု 

မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု�ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�) �ှင့်��လိင့်��ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညိီုနှုင့်��မိုုမိုျာ�အပွဲါအ�င့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ ဟုန်�ခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� မိုညီ�သာုု�လိှမို��မိုုု�

သာက�ရေ�ာက�ရေ�ကာင့်��ကုုလိညီ�� (ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ အရေ�ကာင့်���င့်��) ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ 

မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အဓိုကအဂ�ါ�ပွဲ�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ တက�ကြွကထုုရေ�ာက�စ်ဲာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

ရေ�ကာင့််� ��ှုနှုုင့်�သာညီ်�အကျ�ု�ရေကျ�ဇိုူ�မိုျာ�စ်ဲာ�ှုပြီးပွဲီ� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� တစ်�ဦး�ခုျင့်��စ်ီ၏အမိုူအကျင့််�နှှင့််� 

သာရေဘာာထုာ�မိုျာ�ကုု မိုဲမို��မိုံဖြမိုိင့််�တင့်�ဖြခုင့်��မိုှသာညီ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ 

ညီိုနှုင့်��မိုုဟုန်�ခုျက�ကုု မိုဲမို��မိုံဖြခုင့်��အထုု အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�ကာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်�� 

အ�ာကုု ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်�ရေစ်�န်�ဖြမိုိင့််�တင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� အကျ�ု�ဆိုက��လိဒီ�မိုျာ�ကုု ပွဲုုမိုုုခုုုင့်�မိုာရေစ်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််� 

ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��အတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်ဖြခုင့်��တုု�ကုုလိညီ�� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။ 

သာုု��ာတဲင့်� ဤ�လိဒီ�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� ��ှုနှုုင့်�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှုနှှင့််� မိုညီ�သာုု� 

��ှုနှုုင့်�မိုညီ�တုု�ကုုမိုူ ရေကာင့်��စ်ဲာန်ာ�လိညီ�နှုုင့်�ဖြခုင့်�� မို�ှုရေသာ�ရေပွဲ။ ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ မုိုမုိုတုု�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််�သုာ�ုှသာညီ�ဟုု ယူူဆိုထုာ�သာည်ီ� အခုျက� 

မိုျာ�ကုု သီာအုု�ီအ�သာာရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ တူညီီရေသာာလုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ဟူု၍ မို�ုှသာည်ီ�န်ညီ��တူ ‘ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�မုို�ုှရေသာာလုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�’ တဲင့်� မိုညီ�သာည်ီ�အခုျက�မိုျာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�ကုုလိညီ�� ဘံုာသာရေဘာာတူညီီထုာ�သာည်ီ� 

အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုခုျက�မို�ှုရေပွဲ။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီပွဲါ အာဏာကုု (ဖြပွဲန်�လိညီ�)ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တုုက�ရှုံးုုက� 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု�အ�ကာ� အဖြပွဲန်�အလိှန်�ဆိုက�နှှယူ�မိုုမိုျာ�နှှင့််� ရေ�ှ�ရေန်ာက�စ်ီစ်ဉ်း�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��တုု�သာညီ� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��၏ �လိဒီ�မိုျာ�အရေပွဲ� မိုညီ�သာုု�လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�ရေ�ကာင့်��

ကုုလိညီ�� သာုံ�သာပွဲ�န်ာ�လိညီ��န်� ခုက�ခု�ရေပွဲသာညီ�။ 

လိက�ရေတဲ�န်ာ�လိညီ�မိုုတဲင့်� ဤသာုု�ရေသာာလိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ� �ှုရေန်ရေသာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� ရေဆိုာင့်��းက�မိုုမိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု မိုညီ�သာုု�ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��

ပွဲါ�င့်�ရေစ်နုုှင့်�မိုညီ�ကုု ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�သူာမိုျာ�က ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ သုုာ��ာတဲင့်� နုုှင့်�ငံ့်တစ်�နုုှင့်�ငံ့်၏ ကာလိ 
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တစ်�ခုု၌ အရေဖြခုအရေန်တစ်��ပွဲ��ှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��နှှင့််�ကုုက�ညီီရေသာာ ခုုုင့်�မိုာထုုရေ�ာက�သာညီ်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�တဲင့်� မိုညီ�သာညီ်�အခုျက�မိုျာ�ပွဲါ�င့်�သာန်ညီ��။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဤ ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ� 

ပြီးပွဲီ� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်အလိုုက� အရေဖြပွဲာင့်��အလိ��ှုမိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ အခုက�အခု�ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကုု �င့်�ဆိုုုင့်�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်�� 

�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ လိက��ှုအခုျနု်�တဲင့်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

အာ� မိုညီ�သာညီ်�အရေ�ကာင့်��ရေ�ကာင့််� မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ မိုညီ�က�်သာုု�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�အသာုံ�ခုျ�မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��ာတဲင့်� 

အခုျက�အလိက�အရေဖြခုဖြပွဲ�ရေသာာ လိက�ရေတဲ�ကျသာညီ်�ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ� ခုျမိုှတ�နှုုင့်�ရေအာင့်� အရေထုာက�အကူရေပွဲ� 

နုုှင့်�သာည်ီ�လိမို��ညှွှန်�ခုျက�မိုျာ� န်ညီ��ပွဲါ�ရေန်ရေသာ�သာညီ�။ ထုုုလုုိအပွဲ�ခုျက�ကုုဖြဖွဲ့ည်ီ�ဆိုညီ���န်�မှိုာ ဤစ်ာရေစ်ာင့်�၏ �ညီ��းယူ� 

ခုျက�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာညီ�။ 

နော�ာက််ခံံအခြေနောေခံအခြေနော�၏ အခြေနေား�ပါါပါံံ

ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တုုင့်��သာညီ� တစ်�မူိုထူု�ဖြခုာ�ပြီးပီွဲ� ဖြပွဲညီ�သူာ 

လိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� သာဏ္ဍာာန်�နှှင့််� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�အပွဲါအ�င့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ခုုလိုံ�ကုု ဒီီဇိုုုင့်�� 

ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ��ာ၌ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်နှှင့််� ကုုက�ညီီမိုု�ှုရေစ်�န်� ရေဆိုာင့်��းက��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခု 

အရေန်ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��ာ၌ အဓိုကကျရေသာာအခုျက�မိုျာ�တဲင့်� ရေအာက�ပွဲါတုု�ပွဲါ�င့်�သာညီ� - 

• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� စ်ီမိုံကုန်��ကုုရေဆိုာင့်��းက��သာညီ်� အရေ�ကာင့်���င့်�� 

မိုျာ� - ဥပွဲမိုာ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၊ လိဲတ�လိပွဲ�ရေ��လိုပွဲ��ှာ�မိုု သာုု�မိုဟုုတ� အဖြခုာ�အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်�� 

ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�နှှင့််� ဆိုက�နှှယူ�မိုု၊ 

• အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��တဲင့်� မိုညီ�သာညီ်�အကျ�ု�သာက�ဆိုုုင့်�သာူမိုျာ�က 

အဓိုကကျပြီးပွဲီ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�ရေစ်သာင့််�သာညီ�၊ မိုညီ�သာူတုု�ကုု 

ခုျန်�လိှပွဲ�သာင့််�သာညီ�နှှင့််� သာက�ဆိုုုင့်��ာရေန်ာက�ကဲယူ�မိုှ အရေ�ကာင့်���င့်��မိုျာ�၊ ဤဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�ကုု 

ပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာမိုု�ှုစ်ဲာဖြဖွဲ့င့််� ထုုထုုရေ�ာက�ရေ�ာက� အသာုရေပွဲ�ဖြပွဲန်��ကာ�နှုုင့်�မိုညီ်� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�၊

• လိက��ှုကျင့််�သာုံ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်ရေသာာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘာာင့်�နှှင့််� စ်ညီ��မိုျဉ်း��မိုျာ�၊ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� သာရေဘာာတူညီီ 

ခုျက�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ကတုက�တ�မိုျာ�၊

• လိုံခြုံခု�ံရေ��အရေဖြခုအရေန်၊

• ‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု’ တဲင့်� မိုညီ�သာူတုု�ပွဲါ�င့်�သာညီ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ လိူအမိုျာ�စ်ုလိက�ခုံထုာ�သာညီ်� ခုံယူူခုျက� 

မိုျာ�၊ ၎င့်��တုု�၏ နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အရေတဲ�အကြံက�ံမိုျာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််� 

ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုဆိုုုင့်��ာအရေ��ကုစ်စမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� အသာုပွဲညီာနှှင့််� လိက�လိှမို�� 

မိုီ�ယူူနှုုင့်�ဖြခုင့်��ကုု ကန်�်သာတ�ထုာ�သာညီ်� အဟုန်�်အတာ�မိုျာ�၊

• အမိုျ�ု�မိုျ�ု�အရေထုဲရေထုဲရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုမိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံအနှှံ�အဖြပွဲာ��ှု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ 

ဓိရေလိ်မိုျာ�နှှင့််� အရေလိ်အထုမိုျာ�၊

• လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေန်သာညီ်� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

၏ ယူုံ�ကညီ�မိုုအရေဖြခုအရေန်၊ 

• နှုုင့်�င့်ံရေ��ပွဲါတီမိုျာ�နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�အ�ကာ� အာ�ပြီးပွဲု�င့်�မိုုနှှင့််� 

ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက�မိုုတုု�၏ သာရေဘာာသာဘာာ� နှှင့််�
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• ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ�� သာင့်�ရှုံးုု�ညွှှန်��တမို��အပွဲါအ�င့်� အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�နှှင့််� ကွမို��ကျင့်�သာူတုု� ��ှုနှုုင့်�မိုု။

ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််��ုံင််းာ လုံပါ်ထုံးံံ�လုံပါ်�ည်း်�များ�ာ� - များည်း်သည်း််ပါါဝင််နော�ာင််းွက််များုက်ုံ 

များည်း်သည်း််အခြေခံ��ု်၌ များည်း်သုံ�နော�ာင််းွက််များည်း်�ည်း်�။

ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုသာညီ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု အစ်ဖြပွဲ�သူာမိုျာ�၊ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို� 

ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�သာူမိုျာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာအတဲက� 

အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ� ရေတဲ�ဆိုရေပွဲ�အပွဲ�သာူမိုျာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အတညီ�ဖြပွဲ�သာူမိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��နှှင့််� အသာုပွဲညီာရေပွဲ� ကမို�ပွဲုန်��မိုျာ�မှိုတစ်�ဆိုင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�တစ်�ရေလိ်ာက�တဲင့်� သာင့်�ယူူသာူမိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာင့််�သာညီ�။  

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ ရေပွဲ�အပွဲ�မိုညီ�ကုု ရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��သာညီ� 

လိညီ�� အလိဲန်�အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ မိုတူညီီကဲ�ဖြပွဲာ�ရေသာာ �ညီ��းယူ�ခုျက�မိုျာ� ဖြပွဲညီ်�ရေဖြမိုာက�ရေစ်�န်�အတဲက� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�၏ အဆိုင့််�ဆိုင့််�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ရေစ်�န်� 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အစ်ီအစ်ဉ်း�၊ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ သာရေဘာာသာဘာာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� သာက�ဆိုုုင့်��ာဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ� ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� မိုူ�ကမို��ကုု အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ�မိုညီ� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲယူ�ခုျမိုညီ�ကုု ရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက��ာ၌ 

တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အာ� အသာုံ�ခုျမိုညီ်�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�နှှင့််� ဆိုက�နှှယူ�ရေန်သာညီ�။ 

အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အသာုံ�ခုျရေလိ်�ှုရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��သာုံ�မိုျ�ု��ှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တုု�မိုှာ 

ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��၊ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��တုု� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အပြီးပွဲီ�၌ အဆိုုုဖြပွဲ�မိုူ�ကမို��အာ� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ 

ရေထုာက�ခုံမိုုဖြဖွဲ့င့််� တ�ာ��င့်�မိုုရေပွဲ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲယူ�ခုျဖြခုင့်��ဖြပွဲ��န်� ကျင့်��ပွဲရေလိ်�ှုသာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

ရေဆိုာင့်��းက��ာ၌ ပွဲုုမိုုုအရေသာ�စ်ုတ�ရေသာာ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုု 

ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��တုု�အတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်�လိညီ��  ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� 

ကုု ကျင့်��ပွဲနှုုင့်�သာညီ�။ ရေ�း�ရေကာက�ခုံကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

ဖြခုင့်��ကုု ကျင့််�သာုံ�ရေလိ်�ှုရေသာာ�လိညီ�� ထုုုသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ရှုံးုံသာီ�သာန်�်ဖြဖွဲ့င့််� ရေကာင့်��မိုဲန်�ထုုရေ�ာက�ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�ဟုု သာတ�မှိုတ�၍မို�ရေပွဲ။ လဲိန်�ခု�ရ်ေသာာဆိုယူ�စု်နှှစ်�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုနှှင့််� ရေဆဲို�ရေနဲှ� 

တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ကုု အမိုျာ�အဖြပွဲာ�ရေဆိုာင့်��းက�လိာ�ကပြီးပွဲီ� ၎င့်��ကုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဆိုင့််�ဆိုင့််�တဲင့်� �ညီ��းယူ�ခုျက� 

အရေထဲုရေထဲုအတဲက� လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််�ရေဆိုာင့်��းက�နုုှင့်�သာညီ�။ သုုာ��ာတဲင့်� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ� 

ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�က လိက��ါ�ကြီးကီ�အုပွဲ�ဖြခုယူ�လိှယူ�ရေန်သာညီ�ကုု ဖွဲ့ုံ�ကဲယူ�ထုာ��န်� 

အတဲက�လိညီ�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ကုု ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� သာတုခုျပွဲ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� 

အရေလိ�အန်က�ရေဆိုာင့်��းက��ာ၌ပွဲင့်� စီ်စ်ဉ်း�ရေ��ဆဲို�ဖြခုင့်��နှှင့််� သာယူ�ယူူပုုွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ဆုုိုင့်��ာ အခုက�အခု�မိုျာ�ရေ�ကာင့််� 

ရေကာက�ယူူစ်ုရေဆိုာင့်��ထုာ�သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုု အခုျက�အလိက�မိုျာ�၏ အ�ညီ�အရေသာဲ�ကုု ထုုခုုုက�ရေစ်နှုုင့်� 

သာညီ�။ မိုညီ�သာုု�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်ကာမိုူ အ�ညီ�အရေသာဲ�စ်ံမိုမိုီရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� ခုျ�ု�ယူဲင့်��ခုျက��ှုရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုု 

မိုျာ�သာညီ�ပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အတဲက� အရေ��ပွဲါရေသာာ �လိဒီ� 

မိုျာ�ကုု ��ှုနှုုင့်�သာညီ�။ 
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ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ အခြေဘယ််နော�က်ာင််် က်�င်််သံံ�များည်း်�ည််း�။ နောများ်ာ်များှ�်�ထုံးာ�နောသာ အခြေက်��ု� 

နောက်��ဇူးး�များ�ာ�နှှင််် နှုံင််င်ံနေား�ည်းိုနှုင််�များု ဟ�်ခံ�က််အခြေနောပါ� လုှများ်�များုံ�သက််နေားာက််များု

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� တ�ာ��င့်�မိုုနှှင့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ���လိဒီ�မိုျာ�နှှင့််� 

ဆိုက�နှှယူ�ရေန်ရေသာာ ရေမို်ာ�မိုှန်��အကျ�ု�ရေကျ�ဇိုူ�မိုျာ� အမိုျာ�အဖြပွဲာ�နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ�။ လိက�ရေတဲ�တဲင့်� ဤ 

�လိဒီ�မိုျာ� �နှုုင့်�၊ မို�နှုုင့်�နှှင့််� မိုညီ�သာုု���ှုနှုုင့်�သာညီ�ကုု �ှင့်��လိင့်��စ်ဲာန်ာ�လိညီ�သာရေဘာာရေပွဲါက�ဖြခုင့်�� မို�ှုရေသာ�ရေသာာ� 

လိညီ�� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ တစ်�ရေန်�ာ�ာတဲင့်� န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ��ပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�မိုုကုု �ယူူရေဆိုာင့်��းက��န်� အဘာယူ�ရေ�ကာင့််� လိုုအပွဲ�လိျက��ှုရေ�ကာင့်�� သာုံ�သာပွဲ� 

ရေတဲ�ဆိုသာင့််�သာညီ�။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ရေအာင့်�ဖြမိုင့်��န်� လိုုအပွဲ�ရေသာာအုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာ လိှမို��မိုုု� 

သာူမိုျာ�၏ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�နှှင့််� ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

အစ်ာ�ထုုု�၍မို�ရေသာာ�လိညီ�� နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��မိုုဟုန်�ခုျက�ကုုမိုူ လိှမို��မိုုု�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ရေကာင့်��စဲ်ာစီ်စ်ဉ်း�ရေ��ဆို�ဲခုျမှိုတ� 

ထုာ�ပွဲါက ရေကာင့်��မိုဲန်�ထုုရေ�ာက�ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာ 

လှိမို��မုုို�သူာမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီမုို�ယူူဖြခုင့်��နှှစ်�ခုုလံုိ�အာ� ရေဆိုာင့်��းက�နုုှင့်�သာည်ီ� လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု ယူင့်��တုု� 

နှှစ်�ခုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အဖြပွဲန်�အလိှန်� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� အသာုံ�ခုျနှုုင့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်� 

ရေ�ကာင့်�� နှုင့်��ယူှဉ်း�ရေလိ်လိာထုာ�ခုျက�မိုျာ�အ�ရေတဲ��ှု�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေသာာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််� ရေပွဲ�အပွဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိုုရေသာာဆိုနှဒ န်ညီ��ပွဲါ� 

သာည်ီ�အဖဲွဲ့��မိုျာ�ကုု ရေဆဲို�ရေနဲှ��ုုင့်��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိာရေစ်�န်�စ်ညီ��ရံုှုံး�ဖြခုင့်��၊ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစီ်အစ်ဉ်း�ကုုခုျမှိုတ��ာ 

တဲင့်� အရေထုာက�အကူ�ယူူဖြခုင့်��၊ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာည်ီ� အကြံကံဉာာဏ� 

မိုျာ��ယူူဖြခုင့်��၊ အဖြင့်င့်��ပဲွဲာ�ရေန်�ကရေသာာအရေ��ကုစ်စမိုျာ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ဖြခုင့်��နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလှိာ�ုှ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��အာဏာ 

လိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီမိုု�ယူူဖြခုင့်��တုု�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ�အသာုံ�ခုျ၍ လိုပွဲ� 

ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ထုုုသာုု�အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုှာ အပြီးမို�တရေစ် 

မိုရေအာင့်�ဖြမိုင့်�တတ�ရေသာာ�လိညီ�� အသာုံ��င့်�ရေသာာ န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ေပါည်း်သးလုးထုံးံ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�၏ အခြေက်��ု�သက််နေားာက််များုက်ုံ ေများိင်််တင််ေခံင််� - ထုံးည်း််သွင််� 

စဉ်း်�စာ�ခံ�က်် လုများ်�ညွှှ�်

မိုညီ�သာညီ်��ညီ��းယူ�ခုျက�မိုျာ�အတဲက� မိုညီ�သာညီ်�လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�၍ မိုညီ�သာူတုု�နှှင့််� 

မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��ာတဲင့်� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်၊ နှုုင့်�င့်ံရေ��အရေဖြခု 

အရေန်နှှင့််� လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်တုု�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာည်ီ� အခုျက�အမိုျာ�အဖြပွဲာ�အရေပွဲ� အရေဖြခုဖြပွဲ�စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ� ဖြဖွဲ့စ်� 

သာညီ�။ နှုင့်��ယူှဉ်း�ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�မှို အဓိုက ထုုု�ထုဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အတဲက� 

လိမို��ညွှှန်�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ အဆိုုုပွဲါ ထုုု�ထုဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�တဲင့်� ရေအာက�ပွဲါတုု�ပွဲါ�င့်�သာညီ� - 

• လိက��ှုကျင့််�သာုံ�ရေန်ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ သာုု�မိုဟုုတ� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ� 

အ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� လုုိအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အပွဲါအ�င့်� ခုျမှိုတ�ထုာ�သာည်ီ� ဥပွဲရေဒီနှှင့််� နုုှင့်�ငံ့်ရေ�� 

မူိုရေဘာာင့်�မိုျာ�ကုုဆိုန်��စ်စ်�ရေလ်ိလိာပြီးပီွဲ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

အတဲက� လိမို��ညွှှန်�အဖြဖွဲ့စ်�အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� ဥပွဲရေဒီသာစ်�မိုျာ�ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ��န်� ရေစ််စ်ပွဲ�စ်ဲာရေတဲ�ဆို 

ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲါ။ 
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• ထုုရေ�ာက�မိုု�ှုရေသာာအစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ရေဆိုာလိျင့်�ကြီးကု�တင့်�စ်ဲာ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာ 

ထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�အာ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� မိုညီ�သာုု� 

ထုညီ်�သာဲင့်��အသာုံ�ခုျမိုညီ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ထုာ�ပွဲါ။

• သာီ�ဖြခုာ�စ်န်စ်�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ရေ�ှာင့်��ကဉ်း�ပွဲါ၊ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််� 

နှုုင့်�င့်ံရေ�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တုု�အ�ကာ� အခုျတု�အဆိုက� 

မိုမိုုဖြခုင့်��ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

မိုျာ�သာညီ� နုုှင့်�ငံ့်ရေ��အရေထုာက�အပ်ံွဲ�ယူူဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�နှှင့််� အဖြပွဲန်�အလှိန်� ဖြဖွဲ့ည်ီ�ဆိုညီ��ရေထုာက�ကူ 

ရေပွဲ�ကာ ခုုုင့်�မိုာရေကာင့်��မိုဲန်�ရေစ်သာည်ီ� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��လိညီ�ပွဲတ�နှုုင့်�ရေစ်�န်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲါ။ 

• ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု အသာုံ�ခုျသာညီ်�အခုျနု်�၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ အခုန်��ကဏ္ဍာနှှင့််� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�က 

မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ခုျမိုညီ�တုု�ကုု ရေစ််စ်ပွဲ�ရေသာခုျာစ်ဲာ ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ပွဲါ။ 

• ယံုူ�ကညီ�မုိုနှှင့််� တ�ာ��င့်�မုိုတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��၊ ဖြပွဲညီ�သူာ�နီ်တုပွဲညီာရေ��ကုု စီ်စ်ဉ်း�ပုုွဲ�ခုျဖြခုင့်��နှှင့််� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

တစ်�ရေလိ်ာက�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ဆိုုုင့်��ာ အခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� 

အတဲက� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�၏ တာ�န်�ခုံမိုု�ှုရေစ်�န်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက 

ရေတာင့်��ခုံနှုုင့်�ရေအာင့်� အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ဖြခုင့်��တုု�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်� လိုုအပွဲ�ရေသာာပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာမိုုနှှင့််� 

ဆိုက�သာဲယူ�ဖြပွဲန်��ကာ�ရေ�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု မိုပွဲျက�မိုကဲက�ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ထုာ�ပွဲါ။ 

• အာ�လံုိ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မုိုနှှင့််� လိက�လှိမို��မီို�ယူူနုုှင့်�မုိုတုု�ကုုဖြမိိုင့််�တင့်��န်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�ထံုု� 

လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်အလိုုက� အထုူ�မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ပွဲါ။

• ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကုု အသာုံ�ခုျပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ထုုရေတဲ�ဆိုက�ဆိုံ 

ဖြခုင့်��ကုု အတုုင့်��အတာမိုျာ�ခုဲ�၍ ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲါ။ 

• ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့က�နှုုင့်�မိုညီ်� ရေကာင့်��မိုဲန်�ထုုရေ�ာက�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတု 

ပွဲညီာရေ��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ရေကာင့်��စဲ်ာစီ်စ်ဉ်း�ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ပြီးပီွဲ� အ�င့်��အဖြမိုစ်�လံုိရေလိာက�စဲ်ာ ရေထုာက�ပ်ံွဲ 

ရေပွဲ�၍ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ပွဲါ။ 
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၂၀ �ာစ်ုနှှစ်� ရေနှှာင့်��ပွဲုုင့်��မိုှစ်၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အလိဲန်�ဖြမိုင့််�မိုာ�လိာပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ� 

တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�သာညီ�လိညီ�� အမိုျာ�အဖြပွဲာ�ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်လိာရေ�ကာင့်�� ရေတဲ��ှု�သာညီ� 

(ဥပွဲမိုာ Hart 2003; Saunders 2012; Kirkby and Murray 2016)။ ယူခုင့်�ထုုံ�တမို��မိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ‘သာ�န်ာ�ီသာဏ္ဍာာန်�’ ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� 

အဖွဲ့ဲ���င့်� ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ�အာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��က�်သာုု�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုုဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အစ်တဲင့်� 

ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ကာ အပြီးပွဲီ�သာတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုှတစ်�ဆိုင့််� မို�ခုဲ�အတညီ� 

ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဆိုုံ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ� (Elster 2012)။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု 

အတညီ�ဖြပွဲ��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ� ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��မိုှာ လိုပွဲ�ရှုံးုု�လိုပွဲ�စ်ဉ်း�ထုုံ�တမို��တစ်��ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ်�

သာုု� ရေဖြပွဲာင့်��လိ�လိာပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Tierney 2018)။  သာုု��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ�လိညီ�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ရေလိ်ာက� 

�ှု အစ်ဖြပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၊ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�ကဲ�မိုျာ�တဲင့်� 

လိညီ�� ယူခုင့်�ထုက�ပွဲုုမိုုု၍ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�လိာ�ကပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Hart 2003; Saunders 2012; 

Ginsburg et al. 2009; Eisenstadt et al. 2015, 2017 ကုု ရှုံးုပွဲါ)။

‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု’ ဟုူသာညီ်�အသာုံ�တဲင့်� ပွဲုုမိုုု၍အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု�ှုလိာပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� 

၎င့်��တုု�၏ ဩဇိုာလိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�မိုုကုုထုုတ�ရေဖွဲ့ာ��န်� အသာုံ�ခုျသာညီ်� ယူနှတ�ာ�မိုျာ�သာညီ� ပွဲုုမိုုု၍ ဆိုန်��သာစ်�လိာ 

သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�သာညီ� အရေ��ပွဲါသာညီ�ဟုု ပွဲုုမိုုုသာရေဘာာတူလိာ�က 

ရေ�ကာင့်��ကုု ဤအခုျက�ကထုင့်�ဟုပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲလိျက��ှုသာညီ�။ ဤအခုျက�သာညီ� ကမိုာာတစ်��န်���ှု ကုုယူ�ပွဲုုင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်�� 

ပွဲုုင့်�ခုဲင့််� ရေတာင့်��ဆိုုုမိုုမိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအာ� အလိုု�ှုဖြခုင့်��တုု�နှှင့််� ဆိုက� 

စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ ‘ရေကာင့်��ကျ�ု�’ သာညီ� လိူပွဲုဂုု�လိ�တစ်�ဦး�ခုျင့်��စ်ီ 

အတဲက�သာာ တန်�ဖွဲ့ုု��ှုရေကာင့်��မိုဲန်�ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ဘာ� တ�ာ��င့်�မိုု၊ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�သာုု� ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို�� 

ရေ��တညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��တုု�ကုု အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�တဲင့်�ပွဲါ အသာုံ�ခုျနှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� ပွဲုုမိုုု

သာု�ှုန်ာ�လိညီ�လိာ�ကသာညီ်�အခုျက�ကုု ထုင့်�ဟုပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲရေန်သာညီ� (ဥပွဲမိုာ 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 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။
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ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ကုု ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�် ပြီးပွဲီ� ဘာက�စ်ုံပွဲုုမိုုုပွဲါ�င့်�ရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��၏ အဓိုကအစ်ုတ�အပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ရှုံးုဖြမိုင့်�ပွဲါက ပွဲုုမိုုု 

ရေကာင့်��မိုဲန်�စ်ဲာ န်ာ�လိညီ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�သာညီ� 

အခုျနု်�ယူူရေဆိုာင့်��းက��ပြီးပီွဲ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီအာ� ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�မိုျာ�သာာမိုက အဆိုုုပွဲါဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုု၍ အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ��န်�နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��လိုုက�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီစ်န်စ်�အတုုင့်�� လိုုက�န်ာကျင့််�သာုံ�သာညီ်�ဓိရေလိ်ကုု တညီ�ရေဆိုာက��န်� 

အတဲက� ကျင့််�သာုံ�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု အရေလိ်အထုမိုျာ�နှှင့််� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ကုု ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ� 

(Ghai and Galli 2006: 9)။ ထုုု�ရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီစ်န်စ်�(သာစ်�)သာညီ� သာု�ှုန်ာ�လိညီ�ပြီးပွဲီ� ခုျတု�ဆိုက� 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုထုံမိုှရေထုာက�ခုံမိုုဖြဖွဲ့င့််� တ�ာ��င့်�မိုု��ှု�န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�ဟုူရေသာာ 

အခုျက�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� 

အဓိုကကျရေသာာ အခုျက�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။1

မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ�တဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ�ရေန်�ကရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�သာညီ� ယူခုင့်�ထုက� ပွဲုုမိုုု�ှညီ� 

လိျာ�ပြီးပွဲီ� ပွဲုုမိုုုအရေသာ�စ်ုတ�ကာ �ညီ�မိုှန်��ခုျက�ခုျဦး�တညီ�မိုုမိုျာ� ပွဲုုမိုုုဖြမိုင့််�မိုာ�သာညီ�။ မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�သာညီ� ဥပွဲရေဒီ-နှုုင့်�င့်ံရေ�� စ်ာ�းက�စ်ာတမို��သာာမိုဟုုတ�ဘာ� သာရေက�တလိညီ��ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� အမိုျ�ု�သာာ� 

ညီီညွှဲတ�ရေ��ကုု ဖြမိုိင့််�တင့်�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��၊ တစ်�မိုျ�ု�သာာ�လိုံ�၏ အရေတဲ�အဖြမိုင့်�စ်န်စ်�ကုုခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� စ်ီမိုံအုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�မိုုနှှင့််� 

လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ အရေဖြပွဲာင့်��အလိ�အတဲက� အာ�လိုံ�ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက��မိုညီ်� အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ရေ��ဆိုဲ� 

ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��ကဉ်း��ရေပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�လိညီ��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Ghai and Galli 2006)။ ထုုု�ရေ�ကာင့််� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��၏ အဆိုင့််�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

ဖြခုင့်��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တာ�န်�ယူူရေဆိုာင့်��းက�မိုုနှှင့််� သာရေဘာာတူညီီမိုုတုု�ကုု �ယူူနှုုင့်�ရေစ်သာညီ�သာာမိုကဘာ� 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု၏ ဒီီဇိုုုင့်��အရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ကုု ကန်�်သာတ�နှုုင့်�ကာ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ရေဆိုာင့်� 

�းက�မုိုနှှင့််� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီပွဲါဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လံုိ�အရေပွဲ� လှိမို��မုုို�သာက�ရေ�ာက�နုုှင့်�သာညီ� (Elster 

1995)။ 

သာုု��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ ‘ရေကာင့်��ကျ�ု�’ ကုု နှုုင့်�င့်ံအဆိုင့််�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု� 

အသာုံ�ခုျနှုုင့်�သာန်ညီ��။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု န်ညီ��လိမို��အမိုျာ�အဖြပွဲာ�ဖြဖွဲ့င့််� စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက� 

နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� နှုုင့်�င့်ံ၏ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်အရေပွဲ� မိုျာ�စ်ဲာမိုူတညီ�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု’ ဟုူသာညီ်� အသာုံ�တဲင့်� 

မိုညီ�သာူတုု�ပွဲါ�င့်�သာညီ�အာ� အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုသာတ�မိုှတ�ခုျက�သာညီ� ၁၈ �ာစ်ုနှှစ်�မိုှစ်၍ ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်လိာသာက�်သာုု� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ‘ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု’ ၏ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ်� 

အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�သာညီ�လိညီ�� ပွဲုုမိုုုမိုျာ�ဖြပွဲာ�လိာသာညီ�။ ‘သာ�န်ာ�ီသာဏ္ဍာာန်�’ ဟုူသာညီ်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခုျက�သာညီ� မိုှန်�ကန်� 

ရေန်ဆို�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ 

အလိယူ�ပွဲုုင့်��အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်�လိညီ�� တုုက�ရှုံးုုက�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ယူခုင့်�ထုက� ပွဲုုမိုုု၍ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်� 

လိာသာညီ�။ 

ထုုုအရေဖြခုအရေန်ရေ�ကာင့််� နှုုင့်�င့်ံရေတာ�အဆိုင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အဓိုကရေမို�ခုဲန်�� 

တစ်�ခုုကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� - ကာလိတစ်�ခုုတဲင့်� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်တစ်��ပွဲ� �ှုရေန်ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံတစ်�နှုုင့်�င့်ံ 

အတဲက� ရေကာင့်��မိုဲန်�ခုုုင့်�မိုာပြီးပွဲီ� အဓိုပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က�ဖြပွဲညီ်��ရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� ထုုရေ�ာက�မိုု�ှုရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� မိုညီ�သာညီ်�အခုျက�မိုျာ�ပွဲါ�င့်�သာန်ညီ��။ ဤရေမို�ခုဲန်��ကုု အရေဖြဖွဲ့�ှာ�ာတဲင့်� အရေထုာက�အကူ 
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ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်�စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ�မိုှာ နှုုင့်�င့်ံရေ��၊ လိူမိုုရေ��နှှင့််� လိုံခြုံခု�ံရေ��ဟုန်�ခုျက�မိုျာ��ှုရေန်သာညီ်� အရေဖြခုအရေန်တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု မိုညီ�သာညီ်�အတဲက�ရေ�ကာင့််� မိုညီ�သာညီ�်အခုျနု်�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��မိုညီ� 

အာ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��ာ၌ လိမို��ညွှှန်�အဖြဖွဲ့စ်�အသာုံ�ခုျနှုုင့်��န်�အတဲက� နှုင့်��ယူှဉ်း�ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�မိုှ ထုုတ�နှုတ�ထုာ�သာညီ်� 

မိုညီ�သာညီ်� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� အရေဖြခုခုံမိုူမိုျာ�ကုု အသာုံ�ခုျ�မိုညီ�န်ညီ��။  

မိုျက�ရေမှိုာက�ရေခုတ� ကျင့််�သံုာ�မုိုအရေလ်ိအထုမိုျာ�နှှင့််� ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆုုိုင့်��ာ နုှင့်��ယှူဉ်း�ရေလ်ိလိာခုျက� သုာရေတသာန် 

မိုျာ�ကုုအရေဖြခုခုံ၍ ဖြပွဲ�စ်ုထုာ�ရေသာာ ဤမိုူ�ါဒီစ်ာရေစ်ာင့်�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� 

လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဆိုင့််�ဆိုင့််�၌ ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏သာဏ္ဍာာန်�နှှင့််� လုိပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခုျက�မိုျာ�ကုု �ှင့်��လိင့်�� 

ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�န်� �ညီ��းယူ�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��၏ အဖြမို�ရေတဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�၏ 

ဟုန်�ခုျက�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�မိုု �ှု၊ မို�ှုနှှင့််� မိုညီ�က�်သာုု� သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�သာညီ�ကုုလိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်�� 

သာုံ�သာပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ ဤသာုု�သာုံ�သာပွဲ��န်� လိုုအပွဲ��ဖြခုင့်��မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ� 

ဖြခုင့်��သာညီ� အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� ပွဲုံမိုှန်�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ရေလိ်ာက�တဲင့်� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက� 

မိုုနှှင့််� သာရေဘာာတူညီီမိုုတုု�ကုုလိညီ�� လိုုအပွဲ�ရေသာာရေ�ကာင့််� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�ဆိုင့််�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

ဖြခုင့်��ကုု ခုျ��ထဲုင့်�လုိပွဲ�ရေဆိုာင့်�လိာဖြခုင့်��သာညီ� နုုှင့်�ငံ့်ရေ��ညုိီနုှင့်��မုိုလုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�၏ ဟုန်�ခုျက�ကုု ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေပွဲ�နုုှင့်� 

ပြီးပွဲီ� ထုုုအခုျက�မိုှာ စ်ုတ��င့်�စ်ာ�ဖွဲ့ဲယူ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� မိုညီ�သာညီ်�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�သာညီ�ကုုမိုူ ရေကာင့်��စ်ဲာ 

န်ာ�လိညီ�ဖြခုင့်��မို�ုှရေသာ�ရေပွဲ။ ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� စံ်နုှန်��အ�ရေ�ာ လိက�ရေတဲ�တဲင့်�ပွဲါ ရေကာင့်��ကျ�ု� 

တစ်��ပွဲ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုသာညီ� 

အရေဖြခုခံုလုုိအပွဲ�ခုျက�အဖြဖွဲ့စ်� ဆိုက�လိက�တညီ��ုှရေန်ဆို�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ပွဲဋုိပွဲကခအရေဖြခုအရေန်မှို ပြီးငု့်မို��ခုျမို��ရေ��သုုာ� သုုာ�မိုဟုုတ� 

အာဏာ�ှင့်�စ်န်စ်�မိုှ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�သာုု� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါက ဤအခုျက�သာညီ� အထုူ�အရေ��ပွဲါပြီးပွဲီ� အဆိုုုပွဲါ 

အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��နှှစ်�ခုုကုု တစ်�ပြီးပွဲု�င့်�န်က�တညီ�� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ရေန်ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်�လိညီ�� အလိာ�တူပွဲင့်� 

ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ဒီီဇုုိုင့်��ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�သူာမိုျာ�သာညီ� ရေကာင့်��မဲိုန်�ထုုရေ�ာက�ပြီးပီွဲ� အာ�လံုိ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်�နုုှင့်�ရေ�� �ညီ�မှိုန်��ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� လုုိအပွဲ�ရေသာာ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��ရေဆဲို�ရေနဲှ�မုိုနှှင့််� ညုိီနုှင့်�� 

မိုုမိုျာ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်� လိုုအပွဲ�ရေသာာ�န်��ကျင့်�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ဖွဲ့န်�တီ�ရေပွဲ�နှုုင့်�ရေ�� �ညီ�မိုှန်��ခုျက�တုု�ကုု အခုျင့်��ခုျင့်�� 

အာ�ပြီးပွဲု�င့်�မိုုမို�ှုရေစ်ဘာ� ဟုန်�ခုျက�ညီီညီီထုုန်��ရေကျာင့်��နှုုင့်��န်� ဂရှုံးုဖြပွဲ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဤလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�သာညီ� 

အဖြပွဲန်�အလိှန်� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ရေထုာက�ကူရေပွဲ�ကာ ခုုုင့်�မိုာရေကာင့်��မိုဲန်�ရေစ်�န်� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��သာညီ� အဓိုက 

ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���မိုညီ်�စ်ုန်�ရေခု�မိုုပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။

ဤစ်ာရေစ်ာင့်�ကုု အပွဲုုင့်��ရေလိ�ပွဲုုင့်��ခုဲ�၍ ဖြပွဲ�စ်ုထုာ�သာညီ�။ ပွဲထုမိုပွဲုုင့်��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ��ာ၌ ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�သူာမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ထုည်ီ�သဲာင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�သာင့််�သာည်ီ� ရေန်ာက�ခံုအရေဖြခု 

အရေန်ဆိုုုင့်��ာအခုျက�မိုျာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ ဒီုတုယူပွဲုုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�

လိျဉ်း��၍ မိုညီ�သာညီ်�အခုျက�ကုု မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��မိုညီ�ကုု ရေလိ်လိာသာုံ�သာပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ 

ထုုုအပွဲုုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�သာည်ီ� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ကုု အရေလိ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ 

ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာညီ်� 
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အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�နှှင့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဆိုင့််�ဆိုင့််�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ကျင့််�သာုံ�သာညီ်�အခုျနု်�အ�ကာ� 

ဆိုက�နှှယူ�မိုုမိုျာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ထုာ�သာညီ�။ တတုယူပွဲုုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� 

မိုညီ�သာညီ်��လိဒီ�မိုျာ� ��ှုနှုုင့်�သာညီ�ကုု ဆိုင့်�ဖြခုင့်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အဘာယူ�ရေ�ကာင့််� 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��သာညီ�ကုု ရေလိ်လိာပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုျာ� ရေဆိုာင့်��းက��ာ၌ နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ပွဲါ�င့်� 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုုသာညီ� လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�မိုု �ှု၊ မို�ှုနှှင့််� မိုညီ�က�်သာုု�သာက�ရေ�ာက�သာညီ�ကုု အရေလိ�ရေပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ 

ရေန်ာက�ဆိုုံ�ပွဲုုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ��ာတဲင့်� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ� 

ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အရေထုာက�အကူဖြပွဲ�လိမို��ညွှှန်�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်��န်� ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု 

ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ ထုုု�ရေန်ာက� န်ုဂုံ�အကျဉ်း��ခုျ�ပွဲ�၍ အဆိုုံ�သာတ�ထုာ�ပွဲါသာညီ�။

များှတ်စံတုံများ�ာ�

1 အစ်ီအစ်ဉ်း� ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��မိုှသာညီ� အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အထုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ရေလိ်ာက� 

အဆိုင့််�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�အရေပွဲ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုကုု ဖွဲ့တ�ရှုံးု�န်�အတဲက� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်� စ်က�တင့်�ဘာာ ၂၀ �က�ရေန်် �က�စ်ဲ�ဖြဖွဲ့င့််� 

‘ကုလိသာမိုဂု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေထုာက�အကူအတဲက� အတဲင့်��ရေ��မိုှ��ခုျ�ပွဲ�၏ လိမို��ညွှှန်� 

မိုှတ�စ်ု’ ကုုလိညီ�� ဖွဲ့တ�ရှုံးုနှုုင့်�သာညီ�။ 



International IDEA 19

တူညီီသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ဟုူ၍ မို�ှုရေပွဲ။ 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ခုုစ်ီတုုင့်��သာညီ� နှုုင့်�င့်ံ၏ နှုုင့်�င့်ံရေ��နှှင့််� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��ဆုိုုင့်��ာ သာမိုုုင့်��ရေ�ကာင့်��၊ လိုံခြုံခု�ံရေ��အရေဖြခု 

အရေန်၊ လိူမိုုပွဲထု�ီ၊ ဓိရေလိ်ထုုံ�တမို��နှှင့််� အရေလိ်အထုမိုျာ�၊ အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ� ��ှုနှုုင့်�မိုုနှှင့််� အဖြခုာ�သာက�ဆိုုုင့်��ာ 

အခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� အရေဖြခုဖြပွဲ�ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာသာညီ်� အကန်�်အသာတ�မိုျာ�နှှင့််� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ��ှုသာညီ်� တစ်�မိုူ 

ထုူ�ဖြခုာ�ရေသာာ ရေဂဟုစ်န်စ်�အတဲင့်��၌ လိညီ�ပွဲတ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်သာညီ� အရေ�� 

ပွဲါရေသာာ အခုျက�တစ်�ခုုဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၌ ဖြပွဲညီ�သာူ 

လူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� မိုညီ�က�သုု်ာ�ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��ထုည်ီ�သဲာင့်��မိုညီ�ကုု ရေတဲ�ဆိုရေဖွဲ့ာ�ထုုတ��ာတဲင့်� ထုည်ီ�သဲာင့်�� 

စ်ဉ်း��စ်ာ�သာင့််�သာညီ်� အဓိုကကျရေသာာ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန် ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဤအပွဲုုင့်��တဲင့်� 

ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံအခြေနောေခံခံံဥပါနောေ တည်း်နော�ာက််က်�င်််သံံ�ေခံင််� စီများံက်ု�်�၏ များးလုဇူးစ်ေများစ်များှာ အခြေဘယ််�ည်း်�။ 

ရေတာင့်�ဆိုူဒီန်�နှုုင့်�င့်ံ၏ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီက�်သာုု� နှုုင့်�င့်ံအသာစ်�တညီ�ရေထုာင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုက�နှှယူ� 

ရေန်ပွဲါသာလိာ�။ ပွဲဋိုပွဲကခမိုှ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��သာုု� နှှင့််�/သာုု�မိုဟုုတ� အာဏာ�ှင့်�စ်န်စ်� သာုု�မိုဟုုတ� စ်စ်�အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��စ်န်စ်�မိုှ 

ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�သာုု� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာလိာ�။ ဤသာုု� 

ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျာ�တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အဘာက�ဘာက�မိုှပွဲါ�င့်�သာည်ီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အသာုုက�အ�န်��၏ လိကခဏာ 

�ပွဲ�အာ� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုသာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေ��ပွဲါရေသာာအခုန်��ကဏ္ဍာမိုှ 

ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ� (Haysom 2005; Jacobsohn 2006 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ နှုုင့်�င့်ံသာစ်�တညီ�ရေထုာင့်��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�၊ ဥပွဲရေဒီမိုျာ�နှှင့််� အ�ပွဲ�ဘာက�လိူမိုုအဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��မိုျာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��တညီ�ရေထုာင့်�ပြီးပွဲီ�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှုနှှင့််� မိုညီ�မို်အတုုင့်��အတာအထုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ�ကုု 

ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ��န်�နှှင့််� ၎င့်��တုု�၏ စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�ကုု စ်စ်�ရေဆို�အက�ဖြဖွဲ့တ��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု အဓုိကထုုန်��ရေကျာင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်သူာမှိုာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သူာလူိတန်��စ်ာ�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာလိာ�။ 

အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဤအရေဖြခုအရေန်ကုု ကြံက�ံရေတဲ��ရေလိ်�ှုရေသာာ�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုုကုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� လိုံရေလိာက� 

စဲ်ာခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်��နှှင့််� အသုာပွဲညီာရေပွဲ�ဖြခုင့်��မို�ုှပွဲါက ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မုိုသာညီ� အထုက� 

မိုှအမိုုန်�် ဖြဖွဲ့င့််� ခုျမိုှတ�သာညီ�ဟုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ထုင့်�ဖြမိုင့်�ယူူဆိုနှုုင့်�သာညီ�။ ဤအရေဖြခုအရေန်တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ 

ရေထုာက�ခုံမိုုဖြဖွဲ့င့််� တ�ာ��င့်�မိုုရေပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု�ရေ�ကာင့််� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�် 

ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��၏ ထုုရေ�ာက�မိုုအရေပွဲ� အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုု �ှုနှုုင့်� 

သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဆိုနှဒဖြပွဲပွဲဲ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ရေတာ�လိှန်�ရေ��က�်သာုု� လိူမိုုဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာ 
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မိုျာ�ရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု ရေဖြပွဲာင့်��လိ��န်�လိုုအပွဲ�ရေန်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာလိာ�။ အသာဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ထုုန်��ရေကျာင့်��ပွဲ�်ကုုင့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ�က ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ��န်� သာရေဘာာတူညီီ 

သာညီ်� သာုု�မိုဟုုတ� ဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�ခုံ�သာညီ်� အရေဖြခုအရေန်တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ရေတာင့်��ဆိုုုခုျက� 

မိုျာ�ကုုလိူထုုလိုပွဲ��ှာ�မိုု၏ ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ�ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�အဖြဖွဲ့စ်� ဆိုက�လိက�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ၂၀၁၁ 

ခုုနှှစ်� တူန်ီ��ှာ�နှုုင့်�င့်ံ ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�က�်သာုု� အရေဖြခုအရေန်တဲင့်� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု အတုုင့်��အတာနှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန် 

သာညီ်� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� န်ယူ�ပွဲယူ�အတုုင့်��အတာနှှင့််� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�မိုု 

အ�ညီ�အရေသာဲ�တုု�သာညီ� တ�ာ��င့်�မုိုအတဲက� အလိဲန်�အရေ��ပွဲါရေသာာအခုျက�မိုျာ� ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� ဤ 

ယူူဆိုခုျက�မိုှာလိညီ�� အပြီးမို�တရေစ် မိုမိုှန်�ကန်�ရေပွဲ။ ဥပွဲမိုာ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်�မိုျာ�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ခု�်သာညီ်� အရေ�ှ�ဥရေ�ာပွဲ 

နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�၏ အသာဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��မိုျာ�တဲင့်� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု 

�ှုသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ အဓိုကရေတာင့်��ဆိုုုခုျက�တစ်��ပွဲ� 

မိုဟုုတ�ဘာ� ရေတာင့်�အာဖွဲ့�ုနှုုင့်�င့်ံတဲင့်�ပွဲင့်� အလိာ�တူဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု 

ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��တညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုပြီးပွဲီ� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

တဲင့်�ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�အ�ကာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�သာုံ�သာပွဲ�ကာ နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��သာရေဘာာတူညီီမိုု တစ်��ပွဲ�ကုု ခုျမိုှတ�နှုုင့်� 

�န်� �ညီ��းယူ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေသာာအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်� အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အစ်ီအစ်ဉ်း�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� 

အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အကန်�်အသာတ�ဖြဖွဲ့င့််�သာာ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ 

ရေ�ကာင့််� ရေန်ာက�အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာ ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်နှုုင့်�မိုညီ်� န်ညီ��လိမို�� 

မိုျာ�အာ� အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� တ�ာ��င့်�မိုု��ှုရေအာင့်�ရေဆိုာင့်��းက��န်� အထုူ�ပွဲင့်�လိုုအပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

များည်း်သးတုံ�သည်း် အခြေက်��ု�သက််�ုံင််သးများ�ာ� ေဖွဲ့စ်သ�ည်း်�။ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အတဲင့်��၌ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

ယူခုင့်�က ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း�ခုျန်�လိှပွဲ�ဖြခုင့်��ခုံခု�်�ရေသာာရေ�ကာင့််� သာုု�မိုဟုုတ� အာဏာဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��တညီ�ရေဆိုာက�ပွဲုံမိုျာ�ရေ�ကာင့််� 

အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�ရေစ်�န်� အာ�ထုုတ�ကြီးကု��ပွဲမို���န်�လိုုအပွဲ� 

သာညီ်�အုပွဲ�စ်ုမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အသာုုက�အ�န်��မိုျာ� �ှုပွဲါသာလိာ�။ ရေကာင့်��မိုဲန်�ထုုရေ�ာက�ရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�သာညီ� 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�နှှင့််� ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်� 

ဖြခုင့်��မိုျာ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�၌ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�၊ လိူင့်ယူ�မိုျာ�နှှင့််� သာမိုုုင့်��ရေ�ကာင့်��တစ်�ရေလိ်ာက� ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း�ခုျန်�လိှပွဲ�ဖြခုင့်�� 

ခုံခု�်�သာညီ်� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�ရေစ်�န်� အပြီးမို�တရေစ် အာ�ထုုတ�ကြီးကု��ပွဲမို��သာင့််�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်�� စ်ီမိုံကုန်��၏ဇိုစ်�ဖြမိုစ်�နှှင့််� ကြံက�ံရေတဲ�ရေန်�ရေသာာ အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်�� အမိုျ�ု�အစ်ာ� 

အရေပွဲ�အရေဖြခုခုံ၍ အဖြခုာ�အကျ�ု�သာက�ဆိုုုင့်�သာူမိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�ရေစ်�န်�လိညီ�� အရေ��ကြီးကီ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဤ 

အကျ�ု�သာက�ဆိုုုင့်�သာူမိုျာ�တဲင့်� ရေဘာ�ဒီဏ�သာင့််�အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၊ လိက�န်က�ကုုင့်�တပွဲ�သာာ�ရေဟုာင့်��မိုျာ�၊ တုုင့်���င့်��သာာ�၊ 

ဘာာသာာရေ�� သာုု�မိုဟုုတ� ရှုံးုု��ာ ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ယူခုင့်�အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��မိုှ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူရေဟုာင့်��မိုျာ�လိညီ�� 

ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ အဖြခုာ�တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�မိုူ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�တဲင့်� ဤအကျ�ု�သာက�ဆိုုုင့်�သာူအုပွဲ�စ်ု 

မိုျာ�ကုု ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�ရေစ်�န်� အထုူ�ဂရှုံးုဖြပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�လိညီ�� ဤအဓိုကအုပွဲ�စ်ု 

မိုျာ�မှို လူိပုွဲဂုု�လိ�တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�ခုျင့်��စီ်သာညီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�သာည်ီ�အဖဲွဲ့��နှှင့််� တုုက�ရုုှုံးက� 

ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ရေစ်�န်�အတဲက�  ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲန်�လိညီ� 

ထုုန်��ရေကျာင့်��ရေပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်�အတဲက� လိက�လှိမို��မိုီနှုုင့်�သာညီ်� ဩဇိုာနှှင့််� ဦး�တညီ�ခုျက� 

ခုျရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု�ကုု သာီ�ဖြခုာ�စ်ီစ်ဉ်း�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်� လိုုအပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ� 

သာညီ်�အဖွဲ့ဲ��တဲင့်� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�ဖြခုင့်�� မို�ှုရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� လိုံရေလိာက�သာညီ်� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�မိုုမို�ှုရေသာာ 

အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�ကုု လိက�လိှမို��မိုီခုျတု�ဆိုက�နှုုင့်��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု 

ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်အလိုုက� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��မိုညီ� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 
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များည်း်သည်း်် စည်း်�များ�ဉ်း်�များ�ာ�နှှင််် သနောဘာတးည်းီခံ�က််များ�ာ� ခံ�များှတ်ထုံးာ�ပြီးပါီ�ေဖွဲ့စ်သ�ည်း်�။ အရေဖြခုအရေန်အမိုျာ�စ်ု 

တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုတဲင့်� လိမို��ညွှှန်�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျ�န်�အတဲက� ဥပွဲရေဒီမိုျာ�၊ စ်ညီ��မိုျဉ်း��မိုျာ� 

သာုု�မိုဟုုတ� သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု ခုျမိုှတ�ထုာ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�သာညီ�။ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်အလိုုက� အဆိုုုပွဲါ 

စ်ညီ��မိုျဉ်း��မိုျာ�သာညီ� ဥပွဲရေဒီအ� သာုု�မိုဟုုတ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အ� သာုု�မိုဟုုတ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�အ� စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုု�ှုနှုုင့်�သာညီ�။ 

ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေသာာ� လိက��ှုအသာုံ�ဖြပွဲ�ရေန်ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်�ပွဲါ�င့်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မဲိုမို��မံိုဖြခုင့်�� သုုာ�မိုဟုုတ� အစ်ာ�ထုုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဖြခုင့်��ကုု1 ထုုန်��ရေကျာင့်���ကပွဲ�မိုတ�ရေသာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�၊ သာာမိုန်� 

ဥပွဲရေဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� �ကာ�ကာလိ အစ်ီအမိုံမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ� 

တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ်� ကတုက�တ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ နှုုင့်�င့်ံအမိုျာ�စ်ုတဲင့်� နှုုင့်�င့်ံတကာ၏ �တတ�ာ�မိုျာ�သာညီ� ဤ 

မိုူရေဘာာင့်�၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� �တတ�ာ�အခုျ�ု�တဲင့်� အမိုျာ�ဖြပွဲညီ�သာူနှှင့််�သာက�ဆိုုုင့်�ရေသာာ အရေ�� 

ကုစ်စမိုျာ�၌ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာည်ီ� အခုဲင့််�အရေ�� ကုုရေပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သာညီ�။2 လိက��ှု �ှုရေန်ရေသာာ မိုူရေဘာာင့်�မိုျာ�နှှင့််� 

ကတုက�တ�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� �လိဒီ� 

အဖြဖွဲ့စ်� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�ပွဲါ သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီပွဲါ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှစ်�မိုျ�ု�စ်လံုိ�နှှင့််� သာက�ဆုုိုင့်�သာည်ီ� ကာလိသာတ�မှိုတ�ခုျက�မိုျာ�၊ အင့်�စ်တီကျ���ှင့်�� 

မိုျာ�နှှင့််� လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�အပွဲါအ�င့်� အရေဖြခုခံုမူိုမိုျာ�နှှင့််� လိမို��ညှွှန်�ခုျက�မိုျာ�ကုုရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�နုုှင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ 

ဩစ်ရေတ�လိျ၊ ဒီုန်��မိုတ�နှှင့််� ဂျပွဲန်�နှုုင့်�င့်ံတုု�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�တဲင့်� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမိုျာ� အာ�လိုံ�ကုု 

ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူ၍ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��မိုညီ�ဟုု ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဂျရေမိုကာ၊ လိာတီဗာာနှှင့််� စ်ပွဲုန်�နှုုင့်�င့်ံတုု�တဲင့်�မိုူ 

အရေဖြခုခံုအရေ�ကာင့်��အ�ာကုု ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� သုုာ�မိုဟုုတ� လံုိ�လံုိ�လိျာ�လိျာ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက�သာည်ီ�အခုါ  

၌သာာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲ�န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�ဟုု ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ�။ R-ARCSS တဲင့်� (အန်ာဂတ�) 

အပြီးပွဲီ�သာတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ သာတ�မိုှတ�လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု 

ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ ဂမို�ဘာီယူာနှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်�� ရေကာ�မို�ှင့်�ကုု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ���န်�အတဲက� အထုူ�ဥပွဲရေဒီတစ်��ပွဲ�ကုု အတညီ�ဖြပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခု�်သာညီ�။ အဆိုုုပွဲါ စ်ညီ��မိုျဉ်း��မိုျာ�နှှင့််� ကတု 

က�တ�မိုျာ�ကုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ အဖြမိုင့််�ဆိုုံ�အကန်�်အသာတ�ဟုု မိုရှုံးုဖြမိုင့်�ဘာ� အရေဖြခုခုံလိုုအပွဲ�ခုျက�အဖြဖွဲ့စ်� 

သာတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�ဟုု န်ာ�လိညီ�ထုာ��န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ခုျမိုှတ�ထုာ�ရေသာာ ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�် 

သာညီ်� ဥပွဲရေဒီရေ���ာမိုူရေဘာာင့်�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��အရေပွဲ� အဖြပွဲ�သာရေဘာာ 

သာုု�မိုဟုုတ� အပွဲျက�သာရေဘာာ မိုညီ�သာုု�အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုု�ှုမိုညီ�ကုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ� 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ ဤသာုု� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� လိဲတ�လိပွဲ�စ်ဲာ ဖွဲ့ဲင့််�ဟုထုုတ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��ကုု အဟုန်�်အတာ� 

ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ်� တညီ�ပြီးင့်ုမို�ရေအ�ခုျမို��ရေ��၊ အသာရေ�ဖွဲ့ျက�မိုု၊ မိုီဒီီယူာနှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�အရေ��ကုစ်စမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း�� 

သာညီ်� ဥပွဲရေဒီမိုျာ�ကုု ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ��န်� လိုုအပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။

လုံံခြုံခံ�ံနေား�အခြေနောေခံအခြေနော� များည်း်သုံ�းှုသ�ည်း်�။ ေပါည်း်သးလုးထုံးံသည်း် ပါါဝင််နော�ာင််းွက််နှုံင််သည်း်် အခြေခံွင််် 

အခြေလုများ်�များ�ာ�က်ုံ လုံံနောလုာက််စွာ လုက််လုှများ်�များီးယ်းနှုံင််ေခံင််� းှုပါါသလုာ�။ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဋိုပွဲကခအရေဖြခုအရေန်ကုု 

လိဲန်�ရေဖြမိုာက�လိာသာညီ်� နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လုိပွဲ�န်ညီ��မိုျာ� ခုျမိုှတ��ာ၌ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�သာညီ်� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခုျက�နှှင့််� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်ရေသာာ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�အာ� အမိုျာ�ဖြပွဲညီ�သာူထုံ အသာုရေပွဲ� 

ရေ�ကညီာဖြခုင့်��နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�တဲင့်� လိူပွဲုဂုု�လိ� တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�စ်ီနှှင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၏ လိုံခြုံခု�ံရေ��အနှတ�ာယူ�မိုျာ�ကုု 

ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ကာ ရေလိျာ်ပွဲါ�သာက�သာာရေစ်�န်� ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�သာင့််�သာညီ�။ နှုုင့်�င့်ံတစ်�ခုုတညီ��အတဲင့်��  

၌ပွဲင့်� ရေဒီသာအလိုုက� လိုံခြုံခု�ံရေ��အရေဖြခုအရေန်မိုျာ� ကဲ�ဖြပွဲာ�တတ�သာဖြဖွဲ့င့််� ရေဒီသာတစ်�ခုုစ်ီအတဲက� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ကုု 

သာီ�ဖြခုာ�ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ပွဲါက ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်�နှုုင့်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု ရေပွဲ�အပွဲ��ာ၌ 
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အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု �ှုရေစ်�န်�လိညီ�� အာ�ထုုတ�ကြီးကု��ပွဲမို��သာင့််�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဆိုုုမိုာ�လိီ�ယူာ�နှုုင့်�င့်ံတဲင့်� 

နှုုင့်�င့်ံအနှှံ�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ရေန်ရေသာာ လိုံခြုံခု�ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ အခုက�အခု�မိုျာ�ရေ�ကာင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�အာ� စ်ုစ်ညီ��၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်� 

ရေ�� စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ�ကျင့်��ပွဲ�န်� မိုဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�သာဖြဖွဲ့င့််� SMS အသာုံ�ဖြပွဲ�၍ ဆိုက�သာဲယူ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� အသာုံ��င့်� 

ရေသာာ န်ညီ��လိမို��ကဲ�တစ်��ပွဲ� ဖြဖွဲ့စ်�ခု�်သာညီ� (Brandt et al. 2011)။ အီ�တ�နှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ� 

ရေဆိုာင့်��းက��ာ၌ လိုံခြုံခု�ံရေ��အရေဖြခုအရေန် သာင့််�ရေလိျာ�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�သာညီ်�ရေဒီသာမိုျာ�၌သာာ ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ရေသာာ 

ရေ�ကာင့််� �လိဒီ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�တဲင့်� တုုင့်���င့်��သာာ�အုပွဲ�စ်ု တစ်�ခုုတညီ��၏ အာရေဘာာ�မိုျာ�သာာ 

ပွဲါ�င့်�ရေ�ကာင့်�� ရေတဲ��ှုခု�်�သာညီ� (Gluck and Brandt 2015)။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အရေပွဲ� 

အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�သာညီ်� အဖြခုာ�ရေသာာ လိက�လိှမို��မိုီ�ယူူနှုုင့်�ဖြခုင့်��ဆုုိုင့်��ာ ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�တဲင့်� 

နှုုင့်�င့်ံတဲင့်��နှှင့််� အခုျ�ု�ရေဒီသာမိုျာ��ှု အင့်�တာန်က�နှှင့််� မိုုုဘာုုင့်��ဖွဲ့ုန်��န်ညီ��ပွဲညီာ ရေပွဲါက�ရေ�ာက�အသာုံ�ခုျမိုု အတုုင့်�� 

အတာ၊ အခုျ�ု�ရေသာာ အသာုုက�အ�န်��မိုျာ�ထုံ ဦး�တညီ�ရေဖွဲ့ာက�လိုပွဲ�ထုာ�သာညီ်� အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�ရေသာာလိမို��က�်သာုု� ပွဲထု�ီ 

အရေန်အထုာ�နှှင့််� အရေဖြခုခုံအရေဆိုာက�အအုံဆိုုုင့်��ာ ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�၊ မိုုတ�သာုံ�ာသာီ သာုု�မိုဟုုတ� 

ရေ�လိှမို��မိုုု�ဖြခုင့်��က�်သာုု� သာဘာာ�ပွဲတ��န်��ကျင့်�ဆိုုုင့်��ာနှှင့််� �ာသာီဥတုဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံနှှင့််� ရေတာင့်�ဆိုူဒီန်�နှုုင့်�င့်ံတုု�တဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ရေဆိုာင့်��းက��န်� စ်ီစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ��ာ၌ ပွဲထု�ီ 

အရေန်အထုာ�အ� သာဲာ�လိာ�န်�ခုက�ခု�သာညီ်� ရေန်�ာရေဒီသာမိုျာ� အမိုျာ�အဖြပွဲာ�ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာရေစ်ရေသာာ မိုုု��ာသာီ 

ဖြဖွဲ့စ်�ရေန်သာညီ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ခု�်�သာညီ�။ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဘာာသာာစ်ကာ�ဆိုုုင့်��ာ   

ကဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်ာ�မိုုမိုျာ�က�်သာုု�အ�ာမိုျာ� အပွဲါအ�င့်� လိူပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ�နှှင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၏ သာီ�ဖြခုာ�လိကခဏာ�ပွဲ�မိုျာ� 

ကုုလိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�သာင့််�သာညီ�။ ရေတာင့်�အာဖွဲ့�ုကနှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� 

အဖဲွဲ့��သာညီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ ရေဆို�ဲရေနှ�ဲဖြင့်င့်��ခုုံမုိုမိုျာ�ကုု နှုုင့်�ငံ့်ရေတာ�ပုုွဲင့်� ရေ�ဒီီယုုူစ်ကာ�ရေဖြပွဲာအစီ်အစ်ဉ်း� 

မိုှတစ်�ဆိုင့််� ဘာာသာာစ်ကာ��ှစ်�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််� ထုုတ�လိှင့််�ရေပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ုန်��ရေခု�ဆိုုု၍ ဘာာသာာစ်ကာ� 

င့်ါ�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခုျက�မိုျာ�တင့်�ဖြပွဲနှုုင့်��န်� လိက�ခုံတယူ�လိီဖွဲ့ုန်��န်ံပွဲါတ�ကုုလိညီ�� စ်ီစ်ဉ်း�ထုာ��ှုခု�်သာညီ�။ အဖြခုာ� 

ရေသာာ ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�မှိုာ ရေယူဘာုယူျပွဲညီာရေ��အဆိုင့််�အတန်��၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ စ်ာတတ�ရေဖြမိုာက�မိုု 

နှှင့််� ဂဏန်��သာခု�ျာတတ�ရေဖြမိုာက�မိုုနှှင့််� သာီ�သာန်�်မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�ရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� အထုူ�စ်ီစ်ဉ်း�ထုာ�ရေသာာ 

အရေထုာက�အကူရေပွဲ�မိုုကုု လိုုအပွဲ�နှုုင့်�သာညီ်� အသာုုက�အ�န်��အလိုုက� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲထု�ီရေဒီသာအလိုုက� စ်ဲမို���ညီ�နှှင့််� 

အမိုူအကျင့််� ကဲာဖြခုာ�ခုျက�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေန်ာက�ဆိုုံ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာရေန်ရေဒီသာခုံ သာုု�မိုဟုုတ� ရှုံးုု��ာ အသာုုက�အ�န်�� 

မိုျာ�တဲင့်� လူိထုုနှှင့််� ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� မိုဖြပွဲ�မီို ရုုှုံး��ာရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�နှှင့််� တ�ာ��င့်�ရေတ�ဲဆံုိုရေဆဲို�ရေနဲှ�မုိုကုု 

တစ်�န်ညီ��န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််�ရေဆိုာင့်��းက��န်� လိုုအပွဲ�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ဥပွဲမိုာအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်� ဖွဲ့ီဂျနီှုုင့်�င့်ံမိုှ အခုျ�ု�ရေဒီသာ 

မိုျာ�မိုှ ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျာ�နှှင့််� ဂမို�ဘာီယူာနှုုင့်�င့်ံ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) တုု�ကုု �ကညီ်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

‘ေပါည်း်သးလုးထုံးံ’ ဟးသည်း် များည်း်သးတုံ�ေဖွဲ့စ်သ�ည်း်�။ နှုံင််င်ံနေား�တွင်် များည်း်သုံ�ပါါဝင််နော�ာင််းွက််�က်သ�ည်း်�။ 

‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု’ ဟုူသာညီ�မိုှာ ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ပြီးပွဲီ� အတုအကျမိုဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုနှုုင့်�ရေသာာ �ံဖွဲ့န်��ံခုါတဲင့်� အဖြင့်င့်��အခုုံဖြပွဲ��တတ�သာညီ်� 

သာရေဘာာတ�ာ�တစ်��ပွဲ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံရေ��အသာုုက� 

အ�န်��ကုု သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုု�န်� ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�တစ်�ခုု အရေန်ဖြဖွဲ့င့််�သာာမိုက အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��အာ� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်� 

အတဲက� ‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု’ ဟုူသာညီ်� အသာုံ�ကုု ခုဲ�ဖြခုာ�သာတ�မိုှတ��သာညီ�။ ‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု’ ဟုူသာညီ်� အသာုံ�တဲင့်� 

ကဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်ာ�သာူမိုျာ� အရေဖြမိုာက�အမိုျာ�ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ဘာာသာာရေ��အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၊ တုုင့်���င့်��သာာ�အသာုုက�အ�န်��မိုျာ�၊ 

ဌာာရေန်ရေဒီသာခုံ လိူမိုျ�ု�မိုျာ�၊ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�၊ လိူင့်ယူ�မိုျာ�၊ မိုသာန်�စ်ဲမို��သူာမိုျာ�၊ တု�စ်ာာန်�ထုုန်��ရေကျာင့်��သာူမိုျာ�၊ 

လိယူ�သာမိုာ�မိုျာ�၊ စ်ီ�ပွဲဲာ�ရေ��ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�၊ လိုပွဲ�သာာ�မိုျာ�၊ အတတ�ပွဲညီာ�ှင့်�မိုျာ�၊ နှုုင့်�င့်ံရေ��သာမိုာ�မိုျာ�၊ 

ဖြပွဲညီ�ပွဲရေ�ာက�ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၊ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ရေန်�ပွဲ�စ်ဲန်�်ခုဲာဒီုကခသာညီ�မိုျာ�နှှင့််� အဖြခုာ�သာူမိုျာ�က�်သာုု� သာီ�ဖြခုာ�အုပွဲ�စ်ုနှှင့််� 
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အသာုုက�အ�န်�� အမိုျာ�အဖြပွဲာ�ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ လိူပွဲုဂုု�လိ� တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�စ်ီနှှင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��တဲင့်� 

မိုညီ�သာုု�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေ��ပွဲါသာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက� 

ခုံထုာ��သာညီ်� အ�ာ�ှုမိုျာ�သာညီ� န်ယူ�ရေဖြမိုအလိုုက� စ်ုရှုံးုံ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�ရေသာာ အသာုုက�အ�န်��ကုု ရေကာင့်��စ်ဲာ 

ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ အဖြခုာ�တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�မိုူ အ�ပွဲ�ဘာက� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�သာညီ� ဘာုံတူညီီရေသာာ အကျ�ု� 

စ်ီ�ပွဲဲာ�မိုျာ� ပွဲုုင့်�ဆိုုုင့်�ထုာ�သာညီ်� မိုျက�မိုဖြမိုင့်�မိုျာ�၊ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� လိူင့်ယူ�မိုျာ�က�်သာုု� မိုတူကဲ�ဖြပွဲာ�ရေသာာ 

အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�ကုု ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�နှှင််် �က််စပါ်နော�သည်း်် ဓလေ့နောလု်ထုံးံံ�တများ်�များ�ာ�နှှင််် အခြေနောလု်အခြေထုံးများ�ာ�များှာ အခြေဘယ်် 

�ည်း်�။ နှုုင့်�င့်ံတစ်�နှုုင့်�င့်ံ၏ နှုုင့်�င့်ံရေ��၊ စ်ီမိုံအုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�မိုုနှှင့််� လိူမိုုဆိုုုင့်��ာ သာမိုုုင့်��ရေ�ကာင့်��အရေပွဲ� မိုူတညီ�၍ ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု၏ အခုျ�ု�ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်�� ခုျဉ်း��ကပွဲ�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�အာ� သာု�ှု�င့်��နှှီ� 

ကွမို���င့်�မိုုသာညီ� ကဲ�ဖြပွဲာ�နှုုင့်�သာညီ� သာုု�မိုဟုုတ� ၎င့်��တုု�ထုံတဲင့်� ဘာုံသာရေဘာာတူညီီခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ကုု လိမို��ညွှှန်� 

ရေပွဲ��န်�အတဲက� ထုုံ�တမို��စ်ဉ်း�လိာအ� ကျင့််�သာုံ�ရေသာာ အရေလိ်အထုမိုျာ� �ှုနှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အာဖွဲ့ဂန်�န်စ်စတန်� 

နှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�ခုျင့်��စ်ီ၏ နှုုင့်�င့်ံရေ��အဖြမိုင့်�မိုျာ�အာ� ဖွဲ့ဲင့််�ဟုရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�သာညီ်� 

န်ညီ��လိမို��အဖြဖွဲ့စ်� စ်ာဖြဖွဲ့င့််�ရေ��သာာ�ရေဖြဖွဲ့ဆိုုု�ရေသာာ စ်စ်�တမို��မိုျာ�ကုု ကြံက�ံရေတဲ�ရေဖြဖွဲ့ဆိုုုဖွဲ့ူ�သာညီ်� အရေတဲ�အကြံက�ံ 

န်ညီ��ပွဲါ�ရေသာာ�လိညီ�� မိုျ�ု�နှဲယူ�စ်ုဥပွဲရေဒီရေကာင့်�စ်ီမိုျာ�မိုှတစ်�ဆိုင့််� စ်ုရေပွဲါင့်��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��သာညီ်� ရှုံးုု��ာဓိရေလိ်မိုှာမိုူ 

အခုုုင့်�အမိုာတညီ��ှုပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ Loya Jirga ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်�� 

တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� သာတ�မိုှတ�အသာုံ�ခုျဖြခုင့်��မိုှာလိညီ�� ဤအခုျက�ရေ�ကာင့််� ဆိုင့််�ပွဲဲာ�ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�           

(၂၀၀၃-၂၀၀၄)။ လိူပွဲုဂုု�လိ� တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�စ်ီ၏ နှုုင့်�င့်ံရေ��တက�ကြွကပွဲါ�င့်�မိုု အရေတာ�အတန်�ဖြမိုင့််�မိုာ�သာညီ်� 

အုုက�စ်�လိန်�နှုုင့်�င့်ံ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်�) နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု အမိုျာ�စ်ုက ဆိုုု�ှယူ�မိုီဒီီယူာ အသာုံ�ဖြပွဲ�သာညီ်� အီဂျစ်� 

နှုုင့်�င့်ံ (၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�) တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� ဒီစ်�ဂျစ်�တယူ�န်ညီ��ပွဲညီာကုု အထုူ�မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ကာ 

အသာုံ�ဖြပွဲ��ာတဲင့်� ထုုရေ�ာက�မိုု�ှုခု�်သာညီ�။ တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု�ယူူ�န်� 

ကာဘာီလိ�ဒီုု သာုု�မိုဟုုတ� ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ၏ နှုုင့်�င့်ံသာာ�ရေကာင့်�စ်ီမိုျာ�၊ ဂမို�ဘာီယူာနှုုင့်�င့်ံ လိူထုုအသာုုက�အ�န်��မိုျာ�မိုှ 

ဘာန်�တာဘာာ ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ�က�်သာုု� ရှုံးုု��ာအလိုုက��ှုရေန်ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�ကုု အသာုံ�ခုျ 

နှုုင့်�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� ဖွဲ့ီဂျနီှုုင့်�င့်ံ (၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�) ၌ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�ခုျင့်��စ်ီအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက��န်� လိုုအပွဲ�ခုျက�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��သာညီ� ဓိရေလိ်ရှုံးုု��ာအ� အကြီးကီ�အက�က ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူအဖြဖွဲ့စ်� 

တာ�န်�ယူူရေဆိုာင့်��းက�သာည်ီ� ဌာာရေန်ရေဒီသာခံုအသုုာက�အ�န်��မိုျာ�အတဲက� �ု�ါဒီကဲ�ရေစ်ခု�သ်ာညီ� (Kant and Rakuita 

2014)။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�၊ လိူင့်ယူ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� လိူန်ညီ��စ်ုအုပွဲ�စ်ုမိုျာ� က�်သာုု�ရေသာာ အသာုုက�အ�န်�� 

သာုု�မိုဟုုတ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တစ်��ပွဲ�မိုှ အဖွဲ့ဲ���င့်�အခုျ�ု�၏ ဖွဲ့ဲင့််�ဟုရေဖြပွဲာဆိုုုမိုုကုု ကန်�်သာတ�ထုာ�နှုုင့်�ရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� 

လိုံ�� ပွဲုတ�ပွဲင့်�တာ�ဖြမိုစ်�နှုုင့်�ရေသာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ စ်ံနှုန်��မိုျာ�ကုုလိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��န်� အရေ�� 

ကြီးကီ�သာညီ�။ လိူအမိုျာ�နှှင့််� ရေ�ာရေနှှာတက�ရေ�ာက��သာညီ်� ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ�၌ ထုုုသာုု�ရေသာာ အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�သာညီ� ပွဲါ�င့်� 

ရေဖြပွဲာဆိုုုခုဲင့််�မို�ှုဟုု ရှုံးုု��ာဓိရေလိ်အ� ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း�ထုာ�ပွဲါက ၎င့်��တုု�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေစ်နှုုင့်��န်�အတဲက� သာီ�ဖြခုာ�စ်ီစ်ဉ်း� 

ထုာ�သာညီ်� လိက�လိှမို��မိုီခုျတု�ဆိုက�နှုုင့်�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ခုျမိုှတ�အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ��န်� လိုုအပွဲ�မိုညီ� 

ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။

လုက််းှု းှုနော�နောသာ အခြေင််စတီက်���းှင််�များ�ာ�၊ ပါါတီများ�ာ� သုံ�များဟံတ် အခြေဖွဲ့ွ��အခြေစည်း်�များ�ာ�သည်း် များည်း်များ်အခြေတုံင််� 

အခြေတာအခြေထုံးု တးာ�ဝင််များုးှုက်ာ ယ်ံံ�က်ည်း်းပြီးပါီ� များုများုတုံ�၏ အခြေက်��ု�စီ�ပါွာ�များ�ာ�အခြေတွက်် က်ုံယ််စာ�ေပါ�နှုံင််သည်း်ဟံ 

ေပါည်း်သးလုးထုံးံက် ယ်း�သတ်များှတ်ထုံးာ�သ�ည်း်�။ အရေထုဲရေထုဲအစ်ုု��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� 

အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�၊ ပွဲါတီမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ယူုံ�ကညီ�မိုုသာညီ� 

ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��ကုု နှုုင့်�င့်ံရေ��အ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�က လိဲ�မိုှာ�စ်ဲာ ရှုံးုဖြမိုင့်� 
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အက�ဖြဖွဲ့တ�ရေလိ်�ှုသာညီ� (ဥပွဲမိုာ Volpi 2013 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု၏ ယူုံ�ကညီ�မိုု န်ုမို်�ပွဲါ�ရေန်ပွဲါက 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်�� သာီ�သာန်�်ဖြဖွဲ့င့််�သာာ အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်�� 

သာညီ� တ�ာ��င့်�မိုု��ှုနှုုင့်��န်�အတဲက� လိုံရေလိာက�မိုုမို�ှုဟုု ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�က ယူူဆိုသာတ�မိုှတ�နှုုင့်�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ 

တ�ာ��င့်�မိုုနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��စ်ာသာာ� နှှစ်��ပွဲ�စ်လိုံ�ကုု အက�ဖြဖွဲ့တ�နှုုင့်�မိုညီ်� န်ညီ��လိမို��အသာစ်� 

မိုျာ�ကုု ��ှုလိာရေသာာရေ�ကာင့််� ရေ�တုုအခုျနု်�အတဲင့်��၌ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ဆိုန်��စ်စ်�ရေ�ဖွဲ့န်�ဖြခုင့်��နှှင့််� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်�� 

မိုျာ�အရေပွဲ� သာံသာယူထုာ�ရှုံးုဖြမိုင့်�ဖြခုင့်��တုု� ဖြမိုင့််�မိုာ�လိာနှုုင့်�သာညီ� (Moehler 2008)။ သာုု��ာတဲင့်� တစ်�ခုါတ�ံ၌ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ� 

ကုု�ယူူ�ာ၌ လိက��ှု �ှုရေန်ရေသာာ အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�အာ� ထုုရေ�ာက�စ်ဲာ အသာုံ�ခုျ 

နှုုင့်�သာညီ�။ ရေတာင့်�အာဖွဲ့�ုကနှုုင့်�င့်ံတဲင့်� အာဖွဲ့�ုကန်� အမိုျ�ု�သာာ�လိှတ�ရေတာ� (ANC) သာညီ� ဆိုယူ�စ်ုနှှစ်�ရေပွဲါင့်��မိုျာ�စ်ဲာ 

အခုျနု်�ယူူ၍ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ယူုံ�ကညီ�မိုုကုုတညီ�ရေဆိုာက�နှုုင့်�ခု�်သာည်ီ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တစ်��ပွဲ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာရေ�ကာင့််� 

ANC ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� တံခုါ�ပွဲုတ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်��မိုျာ�၏ အစ်ပွဲုုင့်��အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ� 

ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အခုက�အခု�ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� အန်ညီ��အကျဉ်း��သာာ ကြံက�ံခု�်�သာညီ�။ နှုင့်��ယူှဉ်း��ကညီ်�ပွဲါက 

၁၉၉၃ ခုုနှှစ်� ယူူဂန်�ဒီါနှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက သာမိုမတမိုူဆိုီဗာီန်ီကုု ယူုံ�ကညီ�ခု�်�ကရေသာာ�လိညီ�� ထုုုစ်ဉ်း�က 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� ဥပွဲရေဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� အမိုျ�ု�သာာ�ရေတာ�လိှန်�ရေ��ရေကာင့်�စ်ီ၏ တ�ာ��င့်�မိုု 

ကုု ရေမို�ခုဲန်��ထုုတ�ခု�်�ကသာညီ�။ အရေ�ကာင့်��မိုှာ အဆိုုုပွဲါအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ခုံ�ဖြခုင့်�� မို�ှု 

ရေသာာ၊ တုုက�ရှုံးုုက�ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ထုာ�ဖြခုင့်�� မိုဟုုတ�ရေသာာ အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�ပွဲါ�င့်�ရေန်ပြီးပွဲီ� ၎င့်�� 

တုု�၏ လိုပွဲ�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််�အာဏာကုုရေကျာ�လိဲန်�၍ လိုပွဲ�င့်န်��ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်�ကရေသာာရေ�ကာင့််�ဖြဖွဲ့စ်�ကာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� တုုက�ရှုံးုုက�ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ထုာ�သာညီ်� ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��ကုုဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��၍ အပြီးပွဲီ�သာတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်� 

ကာ အတညီ�ဖြပွဲ�ရေပွဲ��န်�အတဲက� တာ�န်�ရေပွဲ��န်�ရေတာင့်��ဆိုုုခု�်�ကသာညီ� (Odoki 2001)။ 

များည်း်သည်း််အခြေးင််�အခြေေများစ်များ�ာ� းးှုနှုံင််သ�ည်း်�။ အစ်ီအစ်ဉ်း� ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ��ာတဲင့်� လိူသာာ�အ�င့်��အဖြမိုစ်�၊ 

ပွဲစ်စညီ��အ�င့်��အဖြမိုစ်�နှှင့််� ဘာဏ္ဍာာရေ��အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�ကုု အဓိုက ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ နှုုင့်�င့်ံသာာ� 

မိုျာ� စ်ုရေ��စ်ညီ��ရှုံးုံ�ဖြခုင့်��က�်သာုု� အခုျ�ု�ရေသာာ ခုျဉ်း��ကပွဲ�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�သာညီ� န်ညီ��ပွဲညီာကွမို��ကျင့်�မိုု ဖြမိုင့််�မိုာ��န်�နှှင့််� 

အတုမို��အရေစ်ာင့်��မိုခုံရေသာာ န်ညီ��န်ာန်ုဿယူကုုလိုုက�န်ာ�န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ နှုုင့်�င့်ံအနှှံ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� 

စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ� ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��က�်သာုု� အဖြခုာ�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�တဲင့်� �န်�ထုမို��နှှင့််� လိုပွဲ�သာာ�မိုျာ�၊ ရေလိ်ကျင့််� 

သာင့်��ကာ�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��၊ သာတင့်��အခုျက�အလိက� စ်ီမိုံခုန်�်ခုဲ�ရေ�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�၊ သာယူ�ယူူပွဲုု�ရေဆိုာင့်�ရေ�� အစ်ီ 

အစ်ဉ်း�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��၊ ပွဲစ်စညီ��အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�၊ အခုျနု်�နှှင့််� ဘာဏ္ဍာာရေင့်ဲတုု�ကုု မိုျာ�စ်ဲာလိုုအပွဲ�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်�ပွဲဲ�မိုျာ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲ၍ စ်ီမိုံခုန်�်ခုဲ��ာ၌သာာ ဤအ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�ကုု လိုုအပွဲ�ဖြခုင့်�� 

မိုဟုုတ�ဘာ� ရေကာက�ယူူစ်ုရေဆိုာင့်����ှုသာညီ်� သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�အတဲက� 

အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ်� အခုျက�အလိက�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� စ်န်စ်�တကျ ဖြပွဲန်�လိညီ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ���ာတဲင့်�လိညီ�� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု၏ စ်ာဖြဖွဲ့င့််�ရေ��သာာ�ထုာ�ရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� အသာံသာဲင့်��ရေပွဲ�ပွဲုု�ရေသာာ စ်ာမိုျက�နှှာရေသာာင့်��နှှင့််�ခုျသီာညီ်� တင့်�ဖြပွဲ 

ခုျက�မိုျာ�အာ� အစ်ီအစ်ဉ်း�တကျဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်� ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၊ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� စ်ုစ်ညီ��ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်� 

�းက��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ အဆိုုုပွဲါ အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�နှှင့််� ကွမို��ကျင့်�မိုုတုု���ှုနှုုင့်�မိုုသာညီ� တစ်�နှုုင့်�င့်ံနှှင့််�တစ်�နှုုင့်�င့်ံ 

ကဲ�ဖြပွဲာ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ တစ်�ခုါတ�ံ၌ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာညီ်� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�အတဲက� 

အရေထုာက�အကူရေပွဲ��န်�အတဲက� အဖြခုာ� အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�ထုံမိုှ �န်�ထုမို��မိုျာ�အာ� ယူာယူီလိှ�ရေဖြပွဲာင့်��ရေပွဲ� 

ကာ တာ�န်�ရေပွဲ�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ဤသာညီ�မိုှာ လိက�ရေတဲ�ကျရေသာာ န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� ဘာက�လိုုက� 
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ဖြခုင့်��၊ တစ်�ဦး�ခုျင့်��စ်ီ စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�၊ ��ှုနှုုင့်�မိုုနှှင့််� စ်ဲ�ပြီးမို�စ်ဲာရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု�တဲင့်� ခုျ�ု�ယူဲင့်��ခုျက��ှုနှုုင့်�သာညီ်� 

အနှတ�ာယူ�မိုျာ�လိညီ�� �ှုသာညီ�။ အဖြခုာ�ရေသာာ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်� ကုလိသာမိုဂု သာုု�မိုဟုုတ� ဥရေ�ာပွဲ 

သာမိုဂုက�်သာုု� ဖြပွဲင့်�ပွဲမိုှ ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာူမိုျာ�က ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� လိုုအပွဲ�ရေသာာ 

ပွဲစ်စညီ��နှှင့််� န်ညီ��ပွဲညီာအရေထုာက�အပွဲံ်မိုျာ�ကုု ရေပွဲ�နှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� အဆိုုုပွဲါအရေထုာက�အပွဲံ်မိုျာ�၏ န်ယူ�ပွဲယူ� 

အတုုင့်��အတာနှှင့််� သာရေဘာာသာဘာာ�တုု�ရေ�ကာင့််� ရေဒီသာခုံဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ တာ�န်�ယူူရေဆိုာင့်��းက�မိုုကုု မိုထုုခုုုက�ရေစ် 

�န်� ဟုန်�ခုျက�ညီီညီီရေဆိုာင့်��းက��န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ အ�ပွဲ�ဘာက�လိူမိုုအဖဲွဲ့��အစ်ညီ��မိုျာ�ကုုလိညီ�� အဓိုက အ�င့်�� 

အဖြမိုစ်� မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ၎င့်��တုု�သာညီ� မိုဟုာဗာျ�ဟုာကျ အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မိုျာ�နှှင့််� ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု 

ခုျ��ထုဲင့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်�အတဲက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ� အဖြဖွဲ့စ်� ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေလိ်�ှုရေသာာ�လိညီ�� ၎င့်�� 

တုု�ကုု အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေ�� မိုုတ�ဖွဲ့က�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အယူ�လိ� 

ရေဘာ�န်ီ�ယူာ�နှုုင့်�င့်ံ (၁၉၉၇ - ၁၉၉၈) တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့််� အစ်ုု��က 

အရေထုာက�အကူရေပွဲ�ဖြခုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� တ�ာ��င့်� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ�� ကမို�ပွဲုန်��မိုျာ�အရေပွဲ� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ရေကာက�ယူူစ်ုရေဆိုာင့်���န်�အတဲက� အ�ပွဲ�ဘာက�လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� 

မိုျာ�က ဒီါဇိုင့်�နှှင့််�ခုျရီေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ပွဲဲ�မိုျာ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲရေပွဲ�ခု�်သာညီ� (Carlson 2010)။ 

များှတ်စံတုံများ�ာ�

1 ဥပွဲရေဒီနှှင့််� ဆိုက�လိက�ညီီညွှဲတ�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေ��ပွဲါရေသာာ ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�တစ်��ပွဲ� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ 

ဥရှုံးုရေဂဲ�နှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ၁၉၃၄ ခုုနှှစ်�မိုှစ်၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�တဲင့်� ၎င့်��တုု�ရေန်�ာ၌ အစ်ာ�ထုုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်�� 

ဖြခုင့်��အာ� ထုုန်��ရေကျာင့်���ကပွဲ�မိုတ�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်���ကသာညီ�။ အဖြခုာ�တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�မိုူ 

ဘာုုလိီ�ဗာီ�ယူာ�နှှင့််� အီရေကဲရေဒီါနှုုင့်�င့်ံတုု�တဲင့်� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ဥပွဲရေဒီအရေပွဲ�အရေဖြခုခုံ၍ 

ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီပွဲါ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််�

စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ထုပွဲ�ဖြဖွဲ့ည်ီ�ရေ��သာာ�ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ပြီးပွဲီ� 

�လိဒီ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဤနှုုင့်�င့်ံမိုျာ�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�မိုျာ�ကုု ၂၀၀၉ ခုုနှှစ်�နှှင့််� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ်� 

တုု�တဲင့်� ဖြပွဲ�စ်ုပြီးပွဲီ�ရေဖြမိုာက�ခု�်သာညီ� (Negretto 2018: 11)။ 

2 ဥပွဲမိုာအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� �ကညီ်��န်�မိုှာ ICCPR အပွဲုုဒီ� ၂၅၊ CEDAW အပွဲုုဒီ� ၇၊ ICERD အပွဲုုဒီ� ၅ တုု�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ရေယူဘာုယူျအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ICCPR အပွဲုုဒီ� ၂၅ အ�  ‘ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��’ ၏ န်ယူ�ပွဲယူ�အတုုင့်��အတာကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််�ဆိုက�စ်ပွဲ�၍ အကျဉ်း��သာာ အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုကာ ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ� 

ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက��ာတဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုုသာာဆိုုုလိုုပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ� 

ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��တညီ�ရေထုာင့်��န်� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� 

အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ� ကျင့်��ပွဲ�ာတဲင့်� ပွဲါ�င့်�၍ မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တုု� အကျ�ံ��င့်�သာညီ� (UNHRC 

1996)။ ၁၉၆၅ ခုုနှှစ်� ICERD နှှင့််� ၁၉၇၉ ခုုနှှစ်� CEDAW တုု�က�်သာုု� ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုုုင့်��ာ 

သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�တဲင့်� ‘ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��’ ၏ န်ယူ�ပွဲယူ�အတုုင့်��အတာကုု အဖြခုာ�ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက� 

မိုျာ�အထုု ခုျ��ထုဲင့်�ကာ တ�ာ�မို်တစ်ဲာ လိက�လိှမို��မိုီ�ယူူနှုုင့်��န်�အတဲက� နှုုင့်�င့်ံရေတာ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� 

စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�ရေပွဲ��န်� �တတ�ာ��ှုရေ�ကာင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��သာတ�မိုှတ�ခု�်သာညီ�။ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်�မိုျာ�မိုှစ်၍ နှုုင့်�င့်ံအလိုုက� 

ကျင့််�သာုံ�ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��၌ ရေယူဘာုယူျရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�အဖြဖွဲ့စ်� 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ပွဲဲ�မိုျာ� အပွဲါအ�င့်� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ကုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်လိာသာညီ� (Hart 2010; Franck and Thiruvengadam 2010 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ 
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ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အရေ�ကာင့်�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ာတဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရှုံးုဖြမိုင့်�ကာ 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�သာညီ� ‘ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��’ �ှု၊ မို�ှုကုု သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ� 

ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ‘ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��’ ကုု အမိုျာ�သာရေဘာာတူခုျမှိုတ�ထုာ�သာည်ီ� အန်က� 

ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုခုျက� မို�ှုရေပွဲ (Saati 2015 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ ဤအခုျက�နှှင့််� လိုံခြုံခု�ံရေ��အရေဖြခုအရေန် တညီ�ပြီးင့်ုမို�ပြီးပွဲီ� ရေန်ာက�ခုံ 

အရေဖြခုအရေန်တဲင့်� �န်�လိုုမိုုန်ညီ��ပွဲါ�ရေသာာရေန်�ာမိုျာ�၌ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� ပွဲုုမိုုုလိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ်� 

အခုျက�တုု�ရေ�ကာင့််� မိုတူညီီရေသာာနုုှင့်�ငံ့်မိုျာ�၏ ရေတဲ�ကြံက�ံဖြဖွဲ့တ�သာန်���မုိုမိုျာ�ကုု နုှင့်��ယှူဉ်း��ကည်ီ��န်�ခုက�ခု�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��အဖွဲ့ုံဖွဲ့ုံကုု န်ာ�လိညီ�နှုုင့်��န်� ကြီးကု��ပွဲမို���ာတဲင့်� အခုျ�ု�ရေလိ်လိာ 

ခုျက�မိုျာ�သာညီ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ ရေယူဘာုယူျသာရေဘာာသာဘာာ�ကုု သာုံ�သာပွဲ�သာညီ�။ အဖြခုာ�ရေလိ်လိာခုျက� 

မိုျာ�က အာ�လံုိ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မုိုအတုုင့်��အတာအရေပွဲ�ပုုွဲမုုိုအရေလိ�ရေပွဲ�ပြီးပီွဲ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ မိုတူညီီရေသာာအဆိုင့််�မိုျာ�၌ မိုညီ�သာည်ီ�အခုျနု်�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု လုိပွဲ�ရေဆိုာင့်� 

သာညီ�ဟုူသာညီ်�အခုျက�အရေပွဲ� အရေလိ�ရေပွဲ�သာုံ�သာပွဲ�သာညီ်� ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�လိညီ���ှုသာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အရေ�ကာင့်�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ာတဲင့်� တစ်�ခုါတ�ံ၌ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပုွဲံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��မိုျာ�တဲင့်� တုုက�ရှုံးုုက�ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ထုာ�ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ရေသာာ ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�မိုုကုု တုုက�ရှုံးုုက� 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုနှှင့််�လိညီ�� ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��နှုုင့်�သာညီ�။ ရေလိ်လိာသာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ� 

ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု အဆိုင့််�မိုျာ�နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� ခုဲ�ဖြခုမို��စ်ုတ�ဖြဖွဲ့ာ�ာတဲင့်�လိညီ�� 

အခုက�အခု�ရေတဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ တူညီီရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ဟုူ၍မို�ှုဘာ� အဆိုင့််�မိုျာ�အာ�လိုံ�သာညီ�လိညီ�� ပွဲုံရေသာ 

အစ်ီအစ်ဉ်း�သာတ�မိုှတ�ခုျက�အတုုင့်�� ဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�လိာဖြခုင့်�� မိုဟုုတ�ရေပွဲ။ 

မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� စ်ံသာတ�မိုှတ�ခုျက�တစ်�ခုုန်ီ�ပွဲါ�အဖြဖွဲ့စ်� အရေ��ပွဲါရေန်သာညီ�ကုု ရေထုာက�ခုျင့််�၍ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက� 

ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အဓိုကရေဖြဖွဲ့�ှင့်���မိုညီ်�ဖြပွဲဿန်ာမိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု ပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်�� ဖြပွဲ�၊ မိုဖြပွဲ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ� 

�န်�မိုဟုုတ�ဘာ� မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု� ပွဲါ�င့်�ရေစ်မိုညီ�၊ မိုညီ�သာညီ်�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ရေစ်မိုညီ�ကုု 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��န်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ဤအပွဲုုင့်��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ အဂ�ါ�ပွဲ�သာုံ�ခုုကုု တင့်�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တုု�မိုှာ - (က) ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ရေသာာ မိုတူညီီသာညီ်� အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�၊ (ခု) ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ်� 

န်ညီ��လိမို��အရေထုဲရေထုဲ နှှင့််� (ဂ) ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ်� မိုတူညီီရေသာာ 
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အဆိုင့််�မိုျာ� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာညီ�။ ဤအရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့််� ရေ�း�ခုျယူ�မိုုမိုျာ�သာညီ� တစ်�ခုုနှှင့််�တစ်�ခုု အဖြပွဲန်�အလိှန်� သာက� 

ရေ�ာက�ရေန်ပြီးပွဲီ� န်ညီ��အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််� အခုျင့်��ခုျင့်��ရေပွဲါင့်��စ်ပွဲ�ကာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� 

စ်ီမိုံကုန်��၏ ဟုန်�ခုျက�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေပွဲ�သာညီ�။ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� မိုညီ�သာညီ�တုု�ကုု မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ မိုညီ�က�်သာုု� လိုပွဲ� 

ရေဆိုာင့်�ရေစ်မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��ာတဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ရေအာက�ပွဲါအခုျက�မိုျာ�ကုု 

ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�သာင့််�သာညီ� - 

• မိုညီ�သာညီ်�အ�ာကု ုအရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ��န်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာန်ညီ�� ။

• ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုုမိုျာ�ကုု မိုညီ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� သာုု�မိုဟုုတ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�က တာ�န်�ယူူစ်ီစ်ဉ်း� 

သာင့််�သာန်ညီ��။

• မိုညီ�သာူတုု�နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုညီ�န်ညီ��။

• ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာင့််�သာန်ညီ��။

• မိုညီ�သာညီ်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�သာညီ� ထုုရေ�ာက�မိုုအ�ှုဆိုုံ� ဖြဖွဲ့စ်�မိုညီ�န်ညီ��။ 

• ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� �လိဒီ�မိုျာ�ကုု မိုညီ�က�်သာုု� တုုင့်��တာသာုံ�သာပွဲ�မိုညီ�န်ညီ��။

၂.၁။ များည်း်သည်း်တုံ�က်ုံ နော�ာင််းွက််များည်း်�ည်း်�။ ေပါည်း်သးလုးထုံးံ၏ အခြေခံ�်�က်ဏ္ဍ

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ 

မိုညီ�သာုု�ပွဲါ�င့်�မိုညီ�အရေပွဲ� မိုူတညီ�၍ အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျ�ု�စ်ုံမိုှ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� 

ရေအာက�ပွဲါအခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�မိုှ ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ� - 

• ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� စ်ီမိုံကုန်��ကုု အခြေစေပါ�သးများ�ာ� - ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုု 

အတဲက� (အခုျ�ု�ရေသာာ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီမိုျာ�တဲင့်� ထုည်ီ�သဲာင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ရေသာာ) နုုှင့်�ငံ့်သာာ�မိုျာ� 

က တ�ာ��င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နုုှင့်�သာည်ီ� ကန်ဦး�စီ်မံိုခုျက�မိုျာ�မှိုတစ်�ဆိုင့််�၊ သုုာ�မိုဟုုတ� ပုုွဲမုုို၍အရေတဲ��မိုျာ�သာညီ� ်

ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ ရေ��ှညီ�တက�ကြွကလုိပွဲ��ှာ�မိုု၊ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုပွဲါ�င့်�သာညီ်� ဆိုနှဒဖြပွဲပွဲဲ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� 

ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုအာ� စ်ညီ��ရှုံးုံ�စ်ုစ်ညီ��အရေ��ဆိုုုဖြခုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုု 

အတဲက� အလိဲတ�လိမို��ရေ�ကာင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� ရေတာင့်��ဆိုုုခုျက�မိုျာ�၊

• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��ကုု နေားွ�နောက်ာက််တင််နောေများိာက််သးများ�ာ� - ဤတဲင့်� ပွဲုံမိုှန်� 

ဥပွဲရေဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အတဲက� အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ပြီးပွဲီ�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာညီ်� တာ�န်�ယူူဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ��န်� အတု 

အလိင့်�� အခုဲင့််�အာဏာရေပွဲ�အပွဲ�၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အတဲက� အဖွဲ့ဲ���င့်� 

မိုျာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ပွဲါ�င့်�သာညီ�၊ 

• ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််� တစ်�ခုါတ�ံ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ ဒီီဇိုုုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ� နောတွ��နောပါ�အခြေပါ်သးများ�ာ� - အမိုျာ� 

အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုှတစ်�ဆိုင့််� 

ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�၊ 
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• အတညီ�ဖြပွဲ��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�လုိံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုှတစ်�ဆိုင့််� မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�ကာ အပြီးပွဲီ�သာတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အခြေတည်း်ေပါ�သးများ�ာ�။ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� ဤအခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�အန်က� မိုညီ�သာညီ�ကုုရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် သင််ယ်းသးများ�ာ� 

အဖြဖွဲ့စ်� ရေထုာက�ပွဲံ်ကူညီီ�န်�လိုုအပွဲ�ရေသာာ�လိညီ�� အကြံကံဉာာဏ�ရေတဲ�ဆိုရေပွဲ�အပွဲ�သာူနှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ�သာူ အခုန်��ကဏ္ဍာ 

မိုျာ�မိုှ ပွဲါ�င့်�ရေစ်�ာတဲင့်� အထုူ�ပွဲုုမိုုုလိုုအပွဲ�သာညီ�။ ရေကာင့်��စ်ဲာ ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််� အရေ��ပွဲါရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာနှှင့််� 

နှုုင့်�င့်ံရေ�� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�၌ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��ရေဆိုာင့်��းက��န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ 

ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ပွဲါက ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��နှှင့််� အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ကမို�ပွဲုန်��မိုျာ� ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� အ�ပွဲ�ဘာက� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� သာက�ဆိုုုင့်��ာ ဘာာသာာ�ပွဲ�ပွဲညီာ�ှင့်�မိုျာ�အပွဲါအ�င့်� အဖြခုာ�သာင့််�ရေလိျာ��ာ ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ တတ� 

ရေဖြမိုာက�ကွမို��ကျင့်�မိုုကုု ခုျတု�ဆိုက��ယူူအသာုံ�ခုျသာင့််�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� 

သင််�က်ာ�နောပါ�သး အခုန်��ကဏ္ဍာမိုှလိညီ�� ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

၂.၂။ များည်း်သည်း််အခြေခံ��ု်တွင်် နော�ာင််းွက််များည်း်�ည်း်�။ ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံအခြေနောေခံခံံဥပါနောေ တည်း်နော�ာက်် 

က်�င်််သံံ�ေခံင််� လုံပါ်င်�်�စဉ်း်၏ အခြေ�င်််များ�ာ�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ အဆိုင့််�မိုျာ�သာညီ� ရေဖြပွဲာင့်��လိ� 

နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� တစ်�ဆိုင့််�နှှင့််�တစ်�ဆိုင့််� ထုပွဲ�တူဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�ရေန်ကာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု လိုံရေလိာက�စ်ဲာခြုံခု�ံင့်ုံထုင့်�ဟုပွဲ� 

ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှုုင့်�သာညီ်� ပွဲုံစ်ံင့်ယူ�ဟုူ၍မို�ှုရေပွဲ။ သာုု��ာတဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေ��ပွဲါသာညီ�။ 

မို�ကာရေသာ�မိုီက ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�အ� ကာလိသာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေ��ပွဲါပြီးပွဲီ� အလိုု�ှုရေသာာလိက�င့်င့်��နှှင့််� 

ရေ��ှညီ��လိဒီ�မိုျာ�နှှင့််� (ရေန်ာက�အပွဲုုင့်��တဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တင့်�ဖြပွဲမိုညီ်� ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� လိုပွဲ� 

ရေဆိုာင့်��သာညီ်� အရေ�ကာင့်���င့်��) ဆိုက�စ်ပွဲ�ရှုံးုဖြမိုင့်�ပွဲါက အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ပွဲုုမိုုုအရေ��ပွဲါသာညီ�။ လိက�ရေတဲ���ှုရေသာာ 

ရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ�သာညီ� အကန်�်အသာတ��ှုရေသာာ�လိညီ�� ကာလိသာတ�မိုှတ�ခုျက�နှှင့််� စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� 

ရေတဲ��ှုခုျက�အခုျ�ု�ကုု အထုူ�မိုှတ�သာာ�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ 

ပွဲထုမိုဆံုို�အခုျက�မှိုာ အထူု�သာဖြဖွဲ့င့််� ရုှုံးပွဲ�ရေထဲု�ရေသာာအသဲာင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မီို  ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေဖြခုခံုမူိုမိုျာ�နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ�� 

အလှိာ�ုှ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��အာဏာလှိမို��မုုို�သူာမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုုစီ်စ်ဉ်း�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ရေ��ှညီ�ဒီီမုုိုကရေ�စီ် 

စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�အတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ� (Higley and Burton 2006; Negretto 2020b; 

Saati 2017)။ အဆိုင့််�နှှစ်�ဆိုင့််�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဤခုျဉ်း��ကပွဲ�န်ညီ��လိမို��ကုု အပြီးမို�တရေစ်ကြီးကု�တင့်�စီ်စ်ဉ်း�၍ ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

မိုဟုုတ�ရေပွဲ။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� (ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��၏ သာရေဘာာသာဘာာ�က�်သာုု�) လိုပွဲ�ထုုံ� 

လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� (ရေဆိုာင့်��းက�ဆို�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�က�်သာုု�) ရေန်ာက�ခုံ 

အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ အခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ�နှှင့််� ထုုုသာုု�ရေသာာရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ� 

ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်စ်ဉ်း� သာုု�မိုဟုုတ� ရေဆိုာင့်��းက�ပြီးပွဲီ�ခုျနု်�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာင့််�၊ 

မိုလုိပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာင့််� ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�နုုှင့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေ��ဆဲို�ထုာ�သာည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီမူို�ကမို��အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သူာ 

လိူထုု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုု သာုု�မိုဟုုတ� အတုုက�အခုံဖြပွဲ�မိုုတုု�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ရေမို်ာ�လိင့််� 

ခုျက�မိုျာ�ကုု စီ်မံိုခုန်�်ခဲု�ဖြခုင့်��တုု�ကုုလိညီ�� ဤသုုာ�စီ်စ်ဉ်း�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��က အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နုုှင့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Moehler 

2008; Saati 2017)။ 
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ဒီုတုယူအခုျက�မိုှာ ရေ��ှညီ�ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�သာညီ� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတုုင့်��အတာနှှင့််� ဆိုက�နှှယူ�ရေန်ပြီးပွဲီ� အရေစ်ာပွဲုုင့်��အဆိုင့််�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�တဲင့်� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��သာညီ� ရေန်ာက�ပွဲုုင့်��အဆိုင့််� 

မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� မိုူ�ကမို��အာ� ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� မိုှတ�ခုျက�ရေပွဲ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

မိုျာ�တဲင့်�သာာ အဓိုကရေန်�ာရေပွဲ�၍ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ထုက� �လိဒီ�မိုျာ�ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်�ရေစ်နှုုင့်�ရေ�ကာင့်��ကုုလိညီ�� 

မို�ကာရေသာ�မိုီက ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�အ� ရေတဲ��ှု�သာညီ� (Eisenstadt et al. 2015, 2017; Eisenstadt and 

Maboudi 2019 ကုုလိညီ�� �ကညီ်�ပွဲါ)။ 

ရေန်ာက�ဆိုုံ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆဲို�ဖြခုင့်��နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာတုု�အ�ကာ� ဆိုက�နှှယူ�မိုု�ှုရေ�ကာင့်��ကုု အရေထုာက� 

အထုာ�အခုျ�ု�အ�ရေတဲ��ုှ�သာညီ�။1 ဥပွဲမိုာဆုုို�ရေသာာ� အခုျက�အလိက�မိုျာ�စဲ်ာ အသံုာ�ဖြပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ နုှင့်��ယှူဉ်း� 

ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�၏ ရေတဲ��ှုခုျက�မိုျာ�အ� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲကာ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံ 

အတညီ�ဖြပွဲ�မိုုကုု ��ှုထုာ�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�သာညီ� အဆိုုုပွဲါန်ညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� အတညီ�ဖြပွဲ�ထုာ�ဖြခုင့်�� 

မိုဟုုတ�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�ထုက� အခုဲင့််�အရေ��မိုျာ�နှှင့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီကုု တုုက�ရှုံးုုက�ကျင့််�သာုံ�နှုုင့်�သာညီ်� 

လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ� ပွဲုုမိုုုပွဲါ�င့်�ရေလိ်�ှုရေ�ကာင့်�� ရေတဲ��ှု�သာညီ� (Ginsburg et al. 2008)။ အလိာ�တူပွဲင့်� 

အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င်ံ (၂၀၁၀-၂၀၁၃)၊ အခြေီဂျ�စ်နှုံင််င်ံ (၂၀၁၂)၊ များက််�ီက်ုံစီ�တီ� (၂၀၁၆-၂၀၁၇) နှှင့််� တး�ီ�းှာ�နှုံင််င်ံ    

(၂၀၁၁-၂၀၁၄) တုု�မိုှ ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�နှှင့််� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��အရေပွဲ� မိုညီ�သာုု�အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုု�ှုရေ�ကာင့်�� အရေ�ကာင့်��အ�ာ 

အရေဖြခုဖြပွဲ�ရေလ်ိလိာခုျက�မိုျာ�အ� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုသာညီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ�ကုု ရေတဲ�ဆို 

ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�အာ� ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲယူ�ခုျဖြခုင့်��တုု�တဲင့်� ခုျတု�ဆိုက� 

ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ပွဲါက  �လိဒီ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုု�ယူူနှုုင့်�သာညီ်� ပွဲုုမိုုုရေကာင့်�� 

မဲိုန်�ရေသာာ အခဲုင့််�အရေ��မိုျာ� ကာကဲယူ�ထုုန်��သုာမို��မုိုကုု ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်�နုုှင့်�ရေ�ကာင့်�� ရေတဲ��ုှ�သာညီ� (Houlihan 2020b; 

Landemore 2017; Maboudi and Nadi 2016; Tamaru and O’Reilly 2018)။ 

သာုု��ာတဲင့်� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ခုျ��ထုဲင့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ပွဲါက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပုွဲံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��စ်ာသာာ�တဲင့်� 

ရေ�ှ�ရေန်ာက�အဆိုက�အစ်ပွဲ�မိုမိုုဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ရေ�ှ�ရေန်ာက�မိုညီီညွှဲတ�ဖြခုင့်��တုု� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� အဖြခုာ� 

အရေတဲ�အကြံက�ံမိုျာ�မိုှတစ်�ဆိုင့််� ရေတဲ��ှု�သာညီ�။ ရေ�ှ�ရေန်ာက�အဆိုက�အစ်ပွဲ�မိုမိုုဖြခုင့်�� ဖြပွဲဿန်ာကုု ဘးာဇူးီ�နှုံင််င်၏ံ 

၁၉၈၈ ခုုနှှစ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� ရေတဲ�နှုုင့်�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�၍�ပြီးပွဲီ� အဆိုုုပွဲါ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

အာ� ရေ��ဆဲို��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မုို ဖြမိုင့််�မိုာ�သာည်ီ�လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု အသံုာ�ခုျခု�ရ်ေသာာ�လိညီ�� 

အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ�ကုု စ်န်စ်�တကျ သာဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်�အလိုု�င့်ှာ လိှတ�ရေတာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ� 

သာည်ီ� အဖဲွဲ့��အ�ကာ� ညုိီနုှင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အန်ညီ��အကျဉ်း��သာာလုိပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခု�သ်ာညီ�။ �လိဒီ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အပြီးပီွဲ�သာတ� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� အဖြပွဲန်�အလိှန်�ဆိုန်�်ကျင့်�ရေန်သာညီ်� အရေတဲ�အဖြမိုင့်�စ်န်စ်�မိုျာ� ရေ�ာရေနှှာပွဲါ�င့်�ရေန်ပြီးပွဲီ� 

အဓိုကကျသာညီ်� အရေဖြခုခုံမိုူမိုျာ�နှှင့််� ပွဲင့်�မိုလိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု ခုျမိုှတ��မိုညီ်�အစ်ာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဥပွဲရေဒီမိုျာ� 

သာုု�မိုဟုုတ� စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�မိုညီ်� အရေသာ�စ်ုတ�စ်ညီ��မိုျဉ်း��မိုျာ�ကုု ခုျမိုှတ�ထုာ� 

သာညီ� (Rosenn 2010)။ ထုုုသာုု�ရေသာာ ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကြံက�ံရေတဲ��ဖြခုင့်��၏ အရေ�ကာင့်���င့်��တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��မိုှာ 

ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့်��မုိုလုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� အာ�ပြီးပုွဲ�င့်�ရေန်ရေသာာ အကျ�ု�စီ်�ပဲွဲာ� 

နှှင့််� လိုုလိာ�ခုျက�မိုျာ�ပွဲါ�င့်�လိာပြီးပွဲီ� ညီိုနှုင့်��မိုုကုုပွဲုုမိုုုခုက�ခု�ရေစ်ကာ အရေလိ်ာ်ရေပွဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်��အတဲက� ဖြပွဲန်�လိညီ� 
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��ှုလိုုရေသာာ အဖွဲ့ုု�အခုမိုျာ�ဖြမိုင့််�တက�လိာ၍ ပွဲုုမိုုုအစ်ဲန်��ရေ�ာက�သာညီ်� ရေတာင့်��ဆိုုုခုျက�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်�သာုု� တဲန်��ပွဲုု�ရေပွဲ� 

နှုုင့်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Voigt 2003; Horowitz 2002; Tsebelis 2002; Arato 1995; Elster 1995)။ 

အဆိုင့််�မိုျာ� တုကျစ်ဲာခုဲ�ဖြခုာ�သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဟုူ၍မို�ှုဘာ� အဆိုုုပွဲါလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ� တစ်�ဆိုင့််�ပြီးပွဲီ�တစ်�ဆိုင့််�ဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�လိာဖြခုင့်��သာညီ�ပွဲင့်� �ှာ�ပွဲါ�ရေသာာ� 

လိညီ�� ရေယူဘာုယူျအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အဆိုင့််�ဆိုင့််�၌ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ စ်ီစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�မိုုကုု ဆိုက�စ်ပွဲ�ပွဲုံရေဖွဲ့ာ��ကညီ်� 

ဖြခုင့်��အာ� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်� အရေဖြခုခုံခုဲ�ဖြခုမို��စ်ုတ�ဖြဖွဲ့ာမိုုကုု ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��မိုှ ��ှုရေသာာတုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အာ� အဆိုင့််�တစ်�ခုုခုျင့်��စ်ီ၌ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ��ာတဲင့်� မိုညီ�သာုု� 

ထုညီ်�သာဲင့်�� အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�ကုု ကြီးကု�တင့်�ရေတဲ�ရေတာထုာ��န်�လိညီ�� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ အဖြခုာ�စ်ာရေစ်ာင့်�မိုျာ�တဲင့်� 

အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ပွဲုံစ်ံင့်ယူ�မိုျာ�အရေပွဲ�အရေဖြခုတညီ�၍2 မိုုမိုုတုု�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��ကုု အဆိုင့််�ရေလိ�ဆိုင့််�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ စံ်ပံုွဲစံ်င့်ယူ�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ရေ��ဆဲို�တညီ�ရေဆိုာက�ထုာ�ပြီးပီွဲ� 

ထုုုအဆိုင့််�မိုျာ�မိုှာ - အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�၊ အစ်ီအစ်ဉ်း� သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�၊ 

မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််� နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�တုု� 

ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ပွဲုံ ၂.၁ ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ 

ပါံံ ၂.၁ ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံအခြေနောေခံခံံဥပါနောေ တည်း်နော�ာက််က်�င်််သံံ�ေခံင််� လုံပါ်င်�်�စဉ်း်ပါါ အခြေ�င်််များ�ာ�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ��န်� ရေတာင့်��ဆိုုုခုျက�မိုျာ�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အ� အရေ��ပွဲါလိာ 

ပြီးပွဲီ� လိူမိုုရေ��အ�ရေထုာက�ခုံမိုုမိုျာ� ��ှုလိာသာညီ်�အခုျနု်�ကုု အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�ဟုု သာတ�မိုှတ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အတဲက�တဲန်��အာ�ကုု ဤအဆိုင့််�မှို��ုှသာညီ�ဟုု သာတ�မှိုတ��ကသာညီ�။3 ရေန်ာက�ခံု 

အရေဖြခုအရေန်အရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ ဤအဆိုင့််�သာညီ� ပွဲဋိုပွဲကခအာ�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���န်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ပွဲုုမိုုု 

ကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�အန်က� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုသာညီ� အဓိုကအခုျက� 

တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါ�င့်�ရေန်ရေသာာ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အရေပွဲ� ဇိုစ်�ဖြမိုစ်�အရေဖြခုတညီ�၍ ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ�။ 

ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��တညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� 

‘မိုညီ�သာူက’ အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�ကုု အရေလိ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲရေလိ်မို�ှုရေပွဲ။ အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�သာုု� 

တက�ရေ�ာက�လိာသာူမိုျာ�သာညီ� ပွဲဋိုပွဲကခတဲင့်� ပွဲါ�င့်�ပွဲတ�သာက�ရေန်သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေလိ်�ှုပြီးပွဲီ� ဤသာူမိုျာ�တဲင့်� 

လိက�န်က�ကုုင့်�ရေဆိုာင့်��န်� ရေ�း�ခုျယူ�ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�လိုုက�ရေသာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်��မိုှ ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း�ခုျန်�လိှပွဲ�ခုံ အုပွဲ�စ်ု 

မိုျာ�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဥပွဲမိုာ စပါု�်နှုံင််င်ံ (၁၉၇၈)၊ နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င် ံ (၁၉၉၆) နှှင့််� တး�ီ�းှာ�နှုံင််င်ံ (၂၀၁၄) တုု�တဲင့်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုတုုင့်�မိုီ အဓိုကအရေဖြခုခုံမိုူမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ 

အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အာဏာ�ှုသာူမိုျာ�က ကတုက�တ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု ကြီးကု�တင့်�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� 

အခြေစေပါ�ေခံင််�

အခြေစီအခြေစဉ်း် 

သတ်များှတ်ေခံင််�နှှင််် 

လုံပါ်င်�်�စဉ်း်ေီဇူးုံင််� 

နေား��ွ�ေခံင််�

များး�က်များ်�နေား��ွ�ေခံင််� 
နော�ွ�နောနှွ� 

ေပါင််�င််ေခံင််�နှှင််် 
�ံံ�ေဖွဲ့တ်ခံ�က်် 
ခံ�များှတ်ေခံင််�

အခြေတည်း်ေပါ�ေခံင််�
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ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�တဲင့်�ခုျမိုှတ�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်� သာုု�မိုဟုုတ� 

မဲိုမို��မံိုဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�ရေသာာ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီတဲင့်� ထုည်ီ�သဲာင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���န်� လုုိအပွဲ�သာည်ီ�အရေလိျာက� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သုာံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ရေလိ်ာက�တဲင့်� လိူမိုျာ�စ်ု�ါဒီီ ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ တုံ�ဖြပွဲန်� 

ခုျက�မိုျာ�မိုှအပွဲါအ�င့်� ကာကဲယူ�ထုုန်��သာုမို��ရေပွဲ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

 

ဓိာတ�ပွဲုံ - ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်� ဇိုန်�န်�ါ�ီလိတဲင့်� Davos ၌ ကျင့်��ပွဲရေသာာ နှှစ်�စ်ဉ်း� ကမိုာာ်စ်ီ�ပွဲဲာ�ရေ��ဖွဲ့ုု�မို�တဲင့်� Frederik de Klerk နှှင့််� 

Nelson Mandela တုု� လိက�ဆိုဲ�နှုတ�ဆိုက�ရေန်�ကစ်ဉ်း�၊ © 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>.

နှုုင့်�င့်ံရေ��လိမို��ရေ�ကာင့်��တဲင့်� ပွဲုံမိုှန်�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�ကုု နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူ 

လိူတန်��စ်ာ�က ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� တ�ာ��င့်�လိမို��ရေ�ကာင့်��နှှင့််� အလိဲတ�လိမို��ရေ�ကာင့်�� နှှစ်�မိုျ�ု� 

စ်လိုံ�ကုုအသာုံ�ဖြပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�မိုညီ်� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�စ်ဲာ �ှု 

သာညီ�။ အခုျ�ု�နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံသာာ�မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�မိုျာ�ကုု အစ်ဖြပွဲ�နှုုင့်��န်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီတဲင့်� လိမို��ဖွဲ့ဲင့််�ရေပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�အဆိုုုဖြပွဲ��န်�လိုုအပွဲ�ရေသာာ သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� လိက�မိုှတ� 

အရေ�အတဲက�ကုု စ်ုရေဆိုာင့်��ရေကာက�ခုံ၍ ရေဆိုာင့်��းက��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာအဖြဖွဲ့စ်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှုုင့်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�မိုှာ က်င််ည်းာနှုံင််င်ံ (၂၀၁၀ ခုုနှှစ်�၊ အပွဲုုဒီ� ၂၅၇)၊ များုံက််ခံရိုုံ�ီ�းှာ�နှုံင််င်ံ (၁၉၉၀ ခုုနှှစ်�၊ အပွဲုုဒီ� ၁၊ 

အပွဲုုဒီ�ခုဲ� ၁၄)၊ �လုုံနော���ီ�ယ်ာ�နှုံင််င်ံ (၁၉၉၁ ခုုနှှစ်�၊ အပွဲုုဒီ� ၁၆၈)၊ ခံရိုုံနောအခြေ�းှာ�နှုံင််င်ံ (၁၉၉၁ ခုုနှှစ်�၊ အပွဲုုဒီ� ၈၇) 

နှှင့််� �ွစ်ဇူးာလု�်နှုံင််င်ံ (၁၉၉၉ ခုုနှှစ်�၊ အပွဲုုဒီ� ၁၃၉) တုု� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက အစ်ဖြပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အလိဲတ�လိမို��ရေ�ကာင့်��ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်� 

နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ ရေ��ှညီ�တက�ကြွကလိုပွဲ��ှာ�မိုု (ဥပွဲမိုာ ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်�မိုျာ�မိုှ က်င််ည်းာနှုံင််င်)ံ၊ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု 

ပွဲါ�င့်�သာညီ်� လိုပွဲ��ှာ�မိုုမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� နှုုင့်�င့်ံအနှှံ�ဆိုနှဒဖြပွဲရေတာင့်��ဆိုုုမိုုမိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ 

ယ်းက်းု�်�နှုံင််င်ံ (၂၀၁၄)၊ တး�ီ�းှာ�နှုံင််င်ံ (၂၀၁၀)၊ ခံ�လီုီနှုံင််င် ံ (၂၀၁၉) နှှင့််� အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င် ံ (၂၀၀၈) တုု�တဲင့်� 
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ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မုိုကုု ပွဲင့်�မိုရေတာင့်��ဆိုုုခုျက�အဖြဖွဲ့စ်� သာတ�မိုှတ�လိုပွဲ��ှာ�သာညီ်�  ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု 

ပွဲါ�င့်�သာညီ်� လိုပွဲ��ှာ�မိုုမိုျာ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာပြီးပွဲီ� အစ်ုု��မိုျာ�ကုု ၎င့်��တုု�၏ရေတာင့်��ဆိုုုခုျက�မိုျာ�အာ� တုံ�ဖြပွဲန်�ရေဆိုာင့်� 

�းက��န်� တဲန်��အာ�ရေပွဲ�နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� လိက�ရေတဲ�၌မိုူ ထုုုသာုု�ရေသာာဟုန်�ခုျက�မိုျာ�ကုု နှုုင့်�င့်ံအဆိုင့််�၌ 

မိုညီ�သာုု� ကုုင့်�တဲယူ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေ�ကာင့်�� န်ာ�လိညီ�နှုုင့်��န်�အခုက�အခု��ှုသာညီ�။ အာဏာ��ှုထုာ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ� 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ထုုုသာုု�ရေသာာဖွဲ့ုအာ�မိုျာ�ကုု လိက�ခုံန်ာ�ရေထုာင့်�၍ တုံ�ဖြပွဲန်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှု မိုှာမိုူ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခု 

အရေန်နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��အရေဖြခုအရေန်တုု�အရေပွဲ� မိုူတညီ�ရေန်သာညီ�။  

အစ်ီအစ်ဉ်း� သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဆိုုုင့်��ာနှှင့််� 

လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��မိုျာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဆိုုုင့်��ာ အရေ�� 

ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�အာ� ခုျမိုှတ� 

မိုညီ်� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�နှှင့််� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဤသာုု� ရေဆိုာင့်��းက��ာ 

တဲင့်� �ကာ�ကာလိလိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှု နှှင့််� အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�ဆိုုုပွဲါက မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ� 

ဖြဖွဲ့စ်�ရေ�ကာင့်��ကုုပွဲါ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ကုု အဓိုကရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ သာရေဘာာ 

သာဘာာ�ကုု သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� (ဥပွဲမိုာ အမိုျ�ု�သာာ�ညီီလိာခုံဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ 

ရေကာ�မို�ှင့်�တစ်��ပွဲ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ကာ တာ�န်�ရေပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ထုာ�ရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� 

ရေ�ာရေနှှာခုန်�်အပွဲ�ထုာ�ရေသာာ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ရေ��အဖဲွဲ့��)၊ ရေ�း�ရေကာက�ပဲွဲ�အတဲက� သုုာ�မိုဟုုတ� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�အတဲက�အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ� ရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��နှှင့််� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ� 

ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ကာလိသာတ�မှိုတ�ခုျက�မိုျာ�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်�� စ်သာညီ�တုု�ကုုပွဲါ ထုပွဲ�တုု�ရေဆိုာင့်��းက��နုုှင့်�သာညီ�။ လိက�ရေတဲ� 

အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��၏ န်ယူ�ပွဲယူ�အတုုင့်�� 

အတာကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအတဲက� အရေဖြခုခုံမိုူမိုျာ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အစ်ီအစ်ဉ်း� သာတ�မိုှတ� 

ဖြခုင့်��တုု� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�တဲင့်� မိုူ�ကမို��အသာစ်� 

ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုု ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာ 

အတဲက� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�၍ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ ကန်ဦး�အတညီ� 

ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တုု� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဤအဆိုင့််�သာညီ� �ှညီ�လိျာ�ပြီးပွဲီ� ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ရေသာာအဆိုင့််�ဖြဖွဲ့စ်�ကာ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခု 

အရေန်ရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ�� တစ်�ခုုနှှင့််�အထုက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ 

အဆိုင့််�ခုဲ�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� ခုဲ�ဖြခုမို��နှုုင့်�သာညီ�။  

ဤအဆိုင့််�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အမိုျာ�ဆံုို�ရေတဲ��ုှ�ပြီးပီွဲ� ဖြပွဲညီ�သူာမိုျာ�က ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ� ရေတဲ�ဆိုရေပွဲ�အပွဲ�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�ကုု နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��မိုုလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှုနှှင့််� မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�ကုု 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေ��ကြီးကီ�သာည်ီ�အရေလိျာက� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�သာညီ� ရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ�အာ� 

မိုညီ�သုုာ�စ်စ်�ရေဆို�အက�ဖြဖွဲ့တ�၍ အသံုာ�ဖြပွဲ�မိုညီ�ကုု ထုည်ီ�သဲာင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ မူို�ကမို��ရေ��ဆဲို�ဖြခုင့်��၊ ရေဆဲို�ရေနဲှ� 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�နုုှင့်��န်�အတဲက� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလှိာမှို ပွဲါ�င့်�သူာ 

အမိုျာ�အဖြပွဲာ�၏ ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက�မိုုနှှင့််� ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုု��ုှ�န်� မိုဖြဖွဲ့စ်�မိုရေန် လိုုအပွဲ�သာညီ�။ ရေအာက��ှု 

အပွဲုုင့်�� ၃ တဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုညီ်�အတုုင့်�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��စ်ာသာာ�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်� 

အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�၏ ဟုန်�ခုျက�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� 

အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလှိာ�ုှ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��အာဏာလှိမို��မုုို�သူာမိုျာ�၏ ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��အရေပွဲ� သုုာ�မိုဟုုတ� တညီ��ုှပြီးပီွဲ� 
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ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�နှုုင့်� 

ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှု သာုု�မိုဟုုတ� ထုုုသာုု�ဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�ရေစ်�န်� ခုဲင့််�ဖြပွဲ�သာင့််�၊ မိုသာင့််� ဟုူသာညီ်�အခုျက�မိုှာမိုူ နှုုင့်�င့်ံ၏ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခု 

အရေန်နှှင့််� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�အရေပွဲ� မိုူတညီ�သာညီ�။ 

အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��စ်ာသာာ�သာစ်� သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�အာ� အတညီ�ဖြပွဲ�သာညီ်�န်ညီ��လိမို��မိုှာ ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� 

စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�အရေပွဲ� မိုူတညီ�သာညီ�။ ဤစ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�တဲင့်� ဥပွဲရေဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ရေ��အဖွဲ့ဲ�� 

သုုာ�မိုဟုုတ� ဖြပွဲညီ�သူာအမိုျာ�စု် ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာည်ီ� ဖြပွဲညီ�လံုိ�ကွတ�ဆိုနှဒခံုယူူပဲွဲ�တုု�ဖြဖွဲ့င့််�မို�ခဲု�ကာ အမိုျာ�စု်၏ သာရေဘာာ 

ဆိုနှဒကုု လိုုအပွဲ�သာညီ်� လိက��ှု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ�် မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုဆိုုုင့်��ာ 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� သာုု�မိုဟုုတ� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ သာရေဘာာတူညီီခုျက�တဲင့်� 

ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ်� စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကုု ရေဆိုာင့်��းက��န်� ရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��သာညီ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� 

ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�နှှင့််�အညီီ လိုုက�န်ာရေဆိုာင့်��းက��ဖြခုင့်��မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စ်�တတ�ပြီးပွဲီ� ထုုုသာုု�ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��ကပွဲင့်� 

နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုတစ်��ပွဲ�အသာဲင့်�ကုု ရေဆိုာင့်�ရေန်တတ�သာညီ�။ 

၂.၃။ များည်း်သုံ�နော�ာင််းွက််များည််း�ည်း်�။ ေပါည်း်သးလုးထုံးံ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�အခြေတွက်် လုံပါ်ထုံးံံ� 

လုံပါ်�ည်း်�များ�ာ�

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု အမိုျ�ု�အစ်ာ�မိုျာ�စ်ဲာ ခုဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုုက မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် အဲန်�လိုုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�ခုျင့်��စ်ီ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 

သာညီ်� တုုက�ရှုံးုုက�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အတဲက� 

ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� သာဲယူ��ုုက�၍ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဟုူ၍ ကဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�။ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု နှုုင့်�င့်ံရေတာ�အာဏာပွဲုုင့်�မိုျာ�ကလိုံ်ရေဆိုာ�၍ စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�ရေပွဲ�ဖြခုင့်�� 

ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာက�်သာုု� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုုယူ�တုုင့်�က စ်တင့်�လိုံ်ရေဆိုာ�၍လိညီ�� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ�။ ဤအပွဲုုင့်��နှှင့််� 

အပွဲုုင့်�� ၃ တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံရေတာ�က အရေထုာက�အပွဲံ်ရေပွဲ�သာညီ်� တုုက�ရှုံးုုက�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ�� 

မိုျာ�ကုု အဓိုကအရေလိ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�လိာရေစ်�န်� ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�အန်က� အသာုံ�အမိုျာ�ဆိုုံ� 

မိုှာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�၊ ဆိုနှဒမို�ရေကာက�ခုံဖြခုင့်��/ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�မိုျာ�နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု 

ရေပွဲါင့်��စ်ပွဲ�အသာုံ�ခုျဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ပွဲုံ ၂.၂)။ 

ေပါည်း်လုံံ�က်ွတ် �နှဒခံံယ်းပါွ�များ�ာ�

အရေတဲ�� အမိုျာ�ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ     

ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� လိက�ခုံသာညီ�၊ လိက�မိုခုံပွဲါ နှှစ်�ခုုကုုသာာ ဆိုနှဒမို� 

ဖြပွဲ�၍ ရေဆိုာင့်��းက��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Tierney 2018)။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ အရေ�ကာင့်���င့်��မိုှာ အဆိုုုဖြပွဲ� 

မိုူ�ကမို��တစ်�ခုုအတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲယူ�ခုျဖြခုင့်��ကုု သာု�ှု�ယူူနှုုင့်� 

�န်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�နှှင့််� အာဏာ�ှင့်�စ်န်စ်� 

အစ်ုု�� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�က အသာုံ�ဖြပွဲ��ကသာညီ�။ စ်ာ�င့်��အင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ� သာီ�သာန်�်ကုုသာာ နှုင့်��ယူှဉ်း�ရေလိ်လိာ 

ပွဲါက ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်� သာုု�မိုဟုုတ� အစ်ာ�ထုုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု 
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အပြီးမို�တရေစ်န်ီ�ပွဲါ�ပွဲင့်� ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ��ကရေသာာ�လိညီ�� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�မိုျာ�အာ� ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�ဖြခုင့်�� 

ကုုမိုူ ၆၀% ခုန်�်သာာရေတဲ��ှု�သာညီ� (Elkins and Hudson 2019)။ အာဏာ�ှင့်�စ်န်စ်� အစ်ုု��မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�လိုံ� 

ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ� ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ရေလိ်ာက� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�မိုုမို�ှုခု�်သာညီ�ကုု ဖွဲ့ုံ�ကဲယူ�၍ 

ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� တ�ာ��င့်�မိုု�ှုသာညီ�ဟုု ဟုန်�ဖြပွဲသာတ�မိုှတ�နှုုင့်�ရေစ်သာညီ� (ဥပွဲမိုာ 

၁၉၈၀ ခုုနှှစ်� ခံ�လီုီနှုံင််င်ံ၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်� အခြေီဂျ�စ်နှုံင််င်၊ံ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်� ဂျီ�ီနှုံင််င်ံ)။ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဆို� 

နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�၊ ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ�ခုံရေန်�သာညီ်� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ� 

ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�သာညီ� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ အရေတဲ��မိုျာ�ရေသာာ အဂ�ါ�ပွဲ� 

တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာအဖြဖွဲ့စ်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှုုင့်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�အာ� အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� 

ဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�တဲင့်� က်င််ည်းာနှုံင််င် ံ(၂၀၀၅ နှှင့််� ၂၀၁၀) နှှင့််� အခြေီနောက်ွနောေါနှုံင််င်ံ (၂၀၀၈) တုု� 

ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� သာာဓိကအဖြဖွဲ့စ်� အခြေုံင််ယ်ာလု�်နှုံင််င်ံ (၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၁၈) ကုု �ကညီ်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

အရေ��ပွဲါရေသာာ ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�သာူအရေ�အတဲက�ကန်�်သာတ�မိုညီ�၊ မိုကန်�်သာတ�မိုညီ� 

နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲ��န်�လိုုအပွဲ�ရေသာာ မို�ဆိုနှဒမိုှာ မို�အမိုျာ�စ်ုဖြဖွဲ့စ်�မိုညီ�၊ သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲမိုာဏတစ်�ခုုသာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� 

မို�အရေ�အတဲက� ဖြဖွဲ့စ်�မိုညီ�တုု�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဂျါ�ာနှုံင််င်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� 

မို�ရေပွဲ�သာူ လိူဦး�ရေ�၏ ၄၀% လိုုအပွဲ�ပြီးပွဲီ� အမိုျာ�စ်ုရေထုာက�ခုံမိုု ၇၅% က ရေထုာက�ခုံမိုှသာာ ဆိုက�လိက�ရေဆိုာင့်��းက� 

နှုုင့်�မိုညီ�ဟုု ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ�။ အခုျ�ု�ရေသာာ ရေန်ာက�ခံုအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�သူာအရေ�အတဲက� လုုိအပွဲ�ခုျက� 

�ကမို��ခုင့်�� သာတ�မိုှတ�ခုျက�သာညီ� လိူန်ညီ��စ်ုပွဲါတီမိုျာ�၏ လိုပွဲ�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််�ကုု ဖြမိုိင့််�တင့်�နှုုင့်�စ်ဲမို���ှုနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� �လိဒီ�အရေပွဲ� 

လိှမို��မိုုု�သာက� ရေ�ာက�နှုုင့်�စ်ဲမို��မို�ှုပွဲါက ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�အာ� သာပွဲုတ�ရေမိုှာက�ဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စ်�ရေကာင့်��ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်� 

သာညီ� (ဥပွဲမိုာ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်� အခြေီဂျ�စ်နှုံင််င်ံ)။ သာုု�ရေသာာ�လိညီ�� အဖြခုာ�ရေသာာ အရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်�မိုူ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စု် 

ပွဲါ�င့်�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�သာညီ� ရေစ််စ်ပွဲ�စ်ဲာရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ညီိုနှုင့်��အရေလိ်ာ်ရေပွဲ�မိုုမိုျာ�ကုု 

ထုုခုုုက�ရေစ်ဖြခုင့်�� နှှင့််�/သာုု�မိုဟုုတ� လိူမိုျာ�စ်ု�ါဒီီမိုျာ�၏ ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ဖြခုင့်��အတဲက� န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျခုံ 

�ဖြခုင့်��တုု� ကြံက�ံရေတဲ�နှုုင့်�သာညီ်� အနှတ�ာယူ�မိုျာ��ှုသာညီ�။ 

 

ဓိာတ�ပွဲုံ - ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်� အီဂျစ်�နှုုင့်�င့်ံမိုှ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲညီ�လုိံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�၊ © Bora S. Kamel, 

published with CC licence BY-NC-SA 2.0, <https://www.flickr.com/photos/61928064@N05/11985905645>.
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လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ အဆိုင့််�ကဲ�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု အဖြခုာ��ညီ��းယူ�ခုျက�မိုျာ� 

အတဲက� အသာုံ�ခုျဖြခုင့်��မိုျ�ု�လိညီ���ှုသာညီ�။ ရေအာက�တဲင့်� ဆိုက�လိက�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတုုင့်�� ဖြပွဲညီ�သာူ 

အမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််�အာဏာကုု ခုျမိုှတ��ယူူ�န်�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ်� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဟုန်�ခုျက�မိုျာ�ကုု လိှမို��မိုုု�ရေဖြပွဲာင့်��လိ��န်�၊ အာ�ပြီးပွဲု�င့်�လိျက��ှုသာညီ်� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံမိုုမိုျာ�အာ� ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���ာတဲင့်� အရေထုာက�အကူရေပွဲ��န်� သာုု�မိုဟုုတ� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ 

သာုု�မိုဟုုတ� လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆုိုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ� ခုျမိုှတ��န်� 

အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

နေားွ�နောက်ာက််ပါွ�များ�ာ�

ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာမိုျာ�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နုုှင့်�သာည်ီ� အဖြခုာ� 

အရေတဲ��မိုျာ�ရေသာာ န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�မိုှာ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ မို�ဆိုဲယူ�စ်ညီ��ရှုံးုံ��ာတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု ဦး�တညီ�ခုျက�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ထုညီ်�သာဲင့်��ခု�်သာညီ်�ပွဲါတီမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� 

သာမိုမတမိုျာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ခုံ�ပွဲါက မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၏ တစ်�စ်ုတ� 

တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ယူူဆိုသာတ�မိုှတ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ရေသာာ� ၂၀၀၅ ခုုနှှစ်� ဘုံလုီ��ီ�ယ်ာ�နှုံင််င်ံ တဲင့်� အီဗာုုရေမိုာ� 

ရေ��လိက�စ်�သာညီ� ပွဲထုမိုဆံုို�အကြီးကုမို� ဖြပွဲညီ�သူာအမိုျာ�စု်၏ရေထုာက�ခံုမုိုဖြဖွဲ့င့််� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိိုာက�ခံု�သာည်ီ� ဌာာရေန် 

ရေဒီသာခုံ သာမိုမတဖြဖွဲ့စ်�လိာဖြခုင့်��၊ ခံ�လီုီနှုံင််င်ံ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်� ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�၊ သီးုလုက်ာာနှုံင််င်ံ ၂၀၁၅ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�မိုှ 

Maithripala Sirisena နှှင့််� များွ�်ဂျုံလုီ�ယ်ာ�နှုံင််င်ံ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်� ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�တဲင့်� မိုဲန်�ဂုုလိီ�ယူာ�ဖြပွဲညီ�သာူ�ပွဲါတီကုု 

ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အာ� ခုျ�ပွဲ�ကုုင့်�နှုုင့်�သာညီ်� လိူမိုျာ�စ်ုပွဲါတီအဖြဖွဲ့စ်� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�နှုုင့်�ခု�်ဖြခုင့်��တုု� ပွဲါ�င့်� 

သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အတဲက� ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက� 

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ရေ��ဆိုဲ��န်� �ညီ��းယူ�ခုျက�သာီ�သာန်�်ဖြဖွဲ့င့််�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��ကုု ရေ�း� 

ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်�� (ဥပွဲမိုာ ဘုံလုီ��ီ�ယ်ာ�နှုံင််င်၊ံ ၂၀၀၆-၂၀၀၇)၊ ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါ တာ�န်� 

ယူူရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��ကုု ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်�� (ဥပွဲမိုာ 

တး�ီ�းှာ�နှုံင််င်ံ၊ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၄၊ နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င်ံ ၁၉၉၄-၁၉၉၉)၊ သာုု�မိုဟုုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ��န်� တာ�န်�ယူူရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ်� ပွဲုံမိုှန်� ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အတဲက� အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ� ရေ�း�ရေကာက� 

တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��တုု� ပွဲါ�င့်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ ဟ�်နောဂျးီနှုံင််င်၊ံ ၂၀၁၀-၂၀၁၄၊ �ီယ်က််�များ်နှုံင််င်၊ံ ၂၀၁၁-၂၀၁၆)။ 

နော�ွ�နောနှွ�တုံင််ပါင််ေခံင််�များ�ာ�

မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၌ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်� 

ဖြခုင့်��ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု မိုတူကဲ�ဖြပွဲာ�ရေသာာ �ညီ��းယူ�ခုျက�မိုျာ�အတဲက� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ အဆိုင့််�ဆိုင့််�တဲင့်� န်ညီ��လိမို��အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ အသာုံ�မိုျာ�ရေသာာ ယူနှတ�ာ� 

မိုျာ�တဲင့်� ရေအာက�ပွဲါတုု�ပွဲါ�င့်�သာညီ� -

နော�ွ�နောနှွ�တုံင််ပါင််ေခံင််��ုံင််းာ ေပါည်း်လုံံ�က်ွတ်�နှဒခံံယ်းပါွ�များ�ာ� 

တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ� 

အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ဖြပွဲ�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� ထုဲက�ရေပွဲ�လိာသာညီ်� �လိဒီ�မိုျာ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ� 

သာူမိုျာ�က ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်�သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 
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ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုုပံုွဲရေဖွဲ့ာ��န်�နှှင့််� အရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာည်ီ� ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ� 

ခုျက�မိုျာ� ခုျမိုှတ��န်�အတဲက� အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်� နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င် ံနှှင့််� ၁၉၇၆ ခုုနှှစ်� 

စပါု�်နှုံင််င်ံ တုု�တဲင့်� ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�ပွဲါ�င့်�သာညီ်� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ��အသာဲင့်� 

ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��မိုျာ�၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ခု�်�ကသာညီ�။ ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ� 

နှှစ်�ခုုစ်လိုံ�မိုှ �လိဒီ�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာမိုှသာက�ဆိုုုင့်�သာူမိုျာ� အဆိုုုဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ပွဲုုမိုုုနှှစ်�သာက�ရေ�ကာင့်�� ရေတဲ��ှုခု�်�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုအာ� အစ်ဖြပွဲ�ရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��အတဲက� ရေထုာက�ကူရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ က်ုံလုံဘီယ်ာနှုံင််င်တံဲင့်� နှုုင့်�င့်ံရေတာ�အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ� ယူုုယူဲင့်�� 

လိာပြီးပွဲီ� အ�ကမို��ဖွဲ့က�မိုုမိုျာ� ဖြမိုင့််�တက�လိာသာညီ်� ကာလိအပွဲုုင့်��အဖြခုာ�တဲင့်� ရေကျာင့်��သာာ�လိုပွဲ��ှာ�မိုုတစ်�ခုုက 

အလိဲတ�လိမို��ရေ�ကာင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ဆုိုုင့်��ာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တစ်��ပွဲ�

ကုု ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်� မိုတ�လိတဲင့်�ကျင့်��ပွဲသာညီ်� ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��ဆိုုုင့်��ာ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�မိုျာ�နှှင့််� ခုျတု�ဆိုက�ရေပွဲ�နှုုင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� 

ဤဖြပွဲညီ�လံုိ�ကွတ�ဆိုနှဒခံုယူူပဲွဲ�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�သူာမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီသာစ်�ကုုရေ��ဆဲို��န်� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�လုုိသာညီ်�ဆိုနှဒ �ှု၊ မို�ှုကုု ရေမို�ဖြမိုန်��ခု�်သာညီ�။ 

အဆိုုုပွဲါ ယူနှတ�ာ�သာညီ� ဥပွဲရေဒီအ� ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ�အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုု မို�ှုရေသာာ�လိညီ�� ထုုုသာုု�ကြံကံဆိုရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�ရေသာာရေ�ကာင့််� သာမိုမတက ထုုုကုစ်စအတဲက� တ�ာ��င့်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�

ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲ�န်� အမိုုန်�်ထုုတ�ဖြပွဲန်�ပြီးပွဲီ� ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ� 

ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု အစ်ဖြပွဲ�ခု�်သာညီ�။ 

အခုျ�ု�ရေသာာ လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့်�်စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ 

သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ကုု သာု�ှုနှုုင့်��န်�အတဲက�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခံုယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု အသာုံ�ခုျနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� အမိုျာ�အာ� 

ဖြဖွဲ့င့််� အစ်ီအစ်ဉ်း�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��အတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်� ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုသာညီ� (ဥပွဲမိုာ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်� 

အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င်ံ နှှင့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်� လုးဇူး�်ဘတ်နှုံင််င်ံ)။ သာုု�မိုဟုုတ� (၁၉၉၂ ခုုနှှစ်� က်နော�ေါနှုံင််င်ံ က�်သာုု�) အဖြပွဲညီ်�အစ်ုံ 

ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက မိုညီ�မို်အတုုင့်��အတာအထုု 

ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�ရေ�ကာင့်�� သာု�ှုနှုုင့်��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု အသာုံ�ခုျနှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� 

ဤသာုု�အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု ပွဲုံမိုှန်�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြမိုင့်�ရေတဲ��ရေလိ်မို�ှုရေပွဲ။ 

တင််ေပါခံ�က််များ�ာ�နှှင််် များှတ်ခံ�က််များ�ာ� နောတာင််�ခံံေခံင််�

ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�သာည်ီ� အဖဲွဲ့��အစ်ညီ��မိုျာ�သာညီ� ကာလိတစ်�ခုုသာတ�မှိုတ�၍ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��ဆိုုုင့်��ာ ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�ခုျက�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�၊ သာုု�မိုဟုုတ� 

ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီမူို�ကမို��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��စ်ာသာာ� အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုထံုမှို တံု�ဖြပွဲန်� 

အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ရေတာင့်��ခုံရေလ်ိ�ှုသာညီ�။ ထုုုသာုု�ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�တဲင့်� 

နှုုင့်�င့်ံအနှှံ�အဖြပွဲာ��ှု မိုညီ�သာူမိုဆိုုုတင့်�ဖြပွဲနှုုင့်�သာညီ်� သာာမိုန်�ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� လိက��ှု 

ကြံက�ံရေတဲ�ရေန်�သာညီ်� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာအရေပွဲ� ထုုု�ထုဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�မိုုမိုျာ�ရေပွဲ�အပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� အထုူ�ဖြပွဲ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ� 

သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲညီာ�ှင့်�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�ကုု ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ 

တင့်�ဖြပွဲခုျက�မိုျာ�နှှင့််� မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�ရေတာင့်��ခုံဖြခုင့်��ကုု အစ်ီအစ်ဉ်း�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��၊ ကန်ဦး� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� အမိုျာ�ဆိုုံ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ တင့်�ဖြပွဲ 

ခုျက�မိုျာ�အတဲက� သာတ�မိုှတ�ပွဲုံစ်ံနှှင့််� ကာလိသာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�သာညီ� ကဲ�ဖြပွဲာ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တုု�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� သာုု�မိုဟုုတ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�က ခုျမိုှတ�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ စ်ာ�းက�ဖြဖွဲ့င့််� ရေ��သာာ� 

တင့်�ဖြပွဲခုျက�ကုု ထုပွဲ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ရေပွဲ�နှုုင့်��န်� သာုု�မိုဟုုတ� တဲ�ဖွဲ့က�အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်��န်�အတဲက� �က�ဘာ�ဆိုုုက�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� 
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ရေဖွဲ့်စ်�ဘာဲတ�နှှင့််� တဲစ်�တာက�်သာုု� လိူမိုုမိုီဒီီယူာဖွဲ့ုု�မို�မိုျာ�မိုှတစ်�ဆိုင့််� အဲန်�လိုုင့်��တင့်�ဖြပွဲခုျက�မိုျာ�ကုုရေပွဲ�ပွဲုု��န်� ပွဲုုမိုုု၍ 

တုုက�တဲန်��အာ�ရေပွဲ�လိာပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အဲန်�လိုုင့်��တင့်�ဖြပွဲခုျက�မိုျာ�ကုု အခြေီဂျ�စ်နှုံင််င် ံ(၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�)၊ တး�ီ�းှာ� 

နှုံင််င်ံ (၂၀၁၁-၂၀၁၄)၊ အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င်ံ (၂၀၁၁-၂၀၁၃) နှှင့််� များက််�ီက်ုံစီ�တီ� (၂၀၁၆-၂၀၁၇) တုု�တဲင့်� အမိုျာ� 

အဖြပွဲာ� အသာုံ�ဖြပွဲ�ခု�်သာညီ�။ 

စစ်တများ်�များ�ာ� သုံ�များဟံတ် နောများ�ခံွ�်�လုှာများ�ာ�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုုယူ�တုုင့်�နှှင့််� 

လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလူိထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု သာု�ှု 

နှုုင့်��န်�အတဲက� စ်စ်�တမို��မိုျာ�နှှင့််� ရေမို�ခုဲန်��လိှာမိုျာ�ကုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ အဆိုင့််�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�တဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဒီစ်�ဂျစ်�တယူ�န်ညီ��ပွဲညီာကုုအသာုံ�ဖြပွဲ�၍ အဖွဲ့ုု�အခုသာင့််�ရေလိျာ�စ်ဲာဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု အမိုျာ�အဖြပွဲာ�ထုံမိုှ စ်စ်�တမို�� 

မိုျာ�ရေကာက�ယူူ�န်� လိဲယူ�လိင့််�တကူရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�လိာပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� ထုုုသာုု�ရေသာာလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ�လိုံ�၏ 

�လိဒီ�တန်�ဖုုွဲ့�မှိုာမူို မိုတူညီီ�ကရေပွဲ။ စ်စ်�တမို��ကုု ဒီီဇုုိုင့်��ရေ��ဆဲို�ဖြခုင့်��နှှင့််� အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြခုင့်��အာ� မိုညီ�သူာက 

တာ�န်�ယူူဦး�ရေဆိုာင့်�မိုညီ�၊ စ်စ်�တမို��တဲင့်� မိုညီ�သာုု�ရေသာာရေမို�ခုဲန်��မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��ရေမို�ဖြမိုန်��မိုညီ�၊ စ်စ်�တမို��တဲင့်� 

မိုညီ�သာူတုု�ကုု ဦး�တညီ�ရေမို�ဖြမိုန်��မိုညီ�နှှင့််� ရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ�အာ� မိုညီ�က�်သာုု�အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ� 

ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�က ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

စ်စ်�တမို��ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု�သာညီ� စ်စ်�တမို��သာုရေတသာန် 

န်ညီ��န်ာန်ုဿယူတဲင့်� အရေတဲ�အကြံက�ံ�ှု�န်� လိုုအပွဲ�သာညီ်�ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆိုုုင့်��ာ တာ�န်�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

အာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ပွဲညီာ�ပွဲ�အလိဲန်�ဆိုန်�ရေသာာ ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ� 

ရေမို�ဖြမိုန်��ဖြခုင့်��သာညီ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အတဲက� အသာုံ��င့်�မိုုတန်�ဖွဲ့ုု�န်ညီ��ပွဲါ�သာညီ်� အရေဖြဖွဲ့မိုျာ�ကုု ��ှု 

လိာရေစ်နှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု�ဖြဖွဲ့စ်��ဖြခုင့်��မှိုာ သာက�ဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ 

အသာုပွဲညီာသာညီ� အကန်�်အသာတ��ှုရေန်ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ�သာညီ� ယူုတတုကျရေတဲ�ရေခု�၍ ရေဖြဖွဲ့ဆိုုု�မိုညီ်� 

ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ�မိုဟုုတ�ဘာ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မိုျာ�နှှင့််� အရေတဲ�အဖြမိုင့်�စ်န်စ်�နှှင့််� ကုုက�ညီီရေသာာ အရေဖြဖွဲ့မိုျာ�ကုုသာာ 

ရေတာင့်��ခုံသာညီ်�ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေန်ဖြခုင့်��တုု�ရေ�ကာင့််� ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�သာညီ�။ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�နှှင့််� အာဏာလိှ�ရေဖြပွဲာင့်��ရေပွဲ�ဖြခုင့်�� 

တုု�အ�ကာ� သာင့််�ရေလိျာ�ရေသာာကာလိ သာတ�မိုှတ�ပွဲုုင့်��ဖြခုာ�ဖြခုင့်��က�်သာုု� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�� 

ဖြပွဲဿန်ာအခုျ�ု�သာညီ� ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆိုုုင့်��ာကုစ်စမိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� ပွဲညီာ�ှင့်�မိုဟုုတ�သာညီ်� သာာမိုန်�ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�အာ� ရေမို�ဖြမိုန်�� 

ဖြခုင့်��သာညီ� အန်ညီ��အကျဉ်း��သာာ အသာုံ��င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ အခုျ�ု�ရေသာာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�မိုှာမိုူ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုစ်စ်�တမို�� 

မိုျာ�တဲင့်�ထုညီ်�သာဲင့်���န်� မိုသာင့််�ရေလိျာ�ရေသာာကုစ်စမိုျာ� ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�သာညီ� - ဥပွဲမိုာ စ်ီမိုံအုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�မိုု အစ်ီအမိုံမိုျာ�တဲင့်� 

ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း�ခုျန်�လှိပွဲ�ခံုအုပွဲ�စု်မိုျာ� အာ�လံုိ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�နုုှင့်�ဖြခုင့်��အတဲက� လုုိအပွဲ�ရေသာာ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက� 

မိုျာ�ကုုခုျမိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စ်�ကာ လိူမိုျာ�စ်ု�ါဒီီ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက အဆိုုုပွဲါသာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�အာ� ထုုခုုုက�ရေစ်နှုုင့်� 

သာညီ်� အလိာ�အလိာ�ှုပွဲါက စ်စ်�တမို��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���န်� မိုသာင့််�ရေလိျာ�ရေပွဲ။ တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�မိုူ သာီ�ဖြခုာ�စ်ုစ်ညီ��ထုာ� 

သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ရေ�း�ခုျယူ�စ်�ာမိုျာ�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�အာ� 

ပွဲုုမိုုုန်ာ�လိညီ�နှုုင့်�ရေစ်�န်� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�ကုု ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ်� 

ရေကာင့်��စ်ဲာရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ရေသာာ စ်စ်�တမို��မိုျာ�သာညီ� အလိဲန်�ပွဲင့်�တန်�ဖွဲ့ုု��ှုနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအတဲက� 

ရေကာင့်��မိုဲန်�ထုုရေ�ာက�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သူာ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ပွဲုု�ခုျရေပွဲ�ထုာ�သာညီ်� အရေဖြခုအရေန်မိုျ�ု�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ထုုု�ရေ�ကာင့််� စ်စ်�တမို��မိုျာ�ကုု ဒီီဇုုိုင့်��ရေ��ဆဲို��ာတဲင့်� ရေမို�ခုနဲ်��မိုျာ�ကုု ကြီးက�ုတင့်�စ်မို��သာပွဲ��န်�၊ ဖြပွဲညီ�သူာန်ာ�လိညီ�နုုှင့်�သာည်ီ� 

အသာုံ�အနှုန်��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေမို�ဖြမိုန်���န်�နှှင့််� အလိဲန်��ှညီ�လိျာ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ဖြခုင့်��မို�ှုရေစ်�န်� အထုူ�ဂရှုံးုဖြပွဲ� 

ရေဆိုာင့်��းက��မိုညီ�။ 
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မိုညီ�သာညီ်�အခုျက�မိုျာ� ရေမို�ဖြမိုန်��မိုညီ�အဖြပွဲင့်� မိုညီ�သာူတုု�အာ� ရေမို�ဖြမိုန်��မိုညီ�ကုုပွဲါ ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူ 

မိုျာ�က ထုည်ီ�သဲာင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ အမိုျာ�ဖြပွဲညီ�သူာ ပွဲါ�င့်�ရေဖြဖွဲ့ဆုုိုနုုှင့်�သာည်ီ� စ်စ်�တမို��မိုျာ� သုုာ�မိုဟုုတ� သီာ�ဖြခုာ� 

လိူထုုအသာုုက�အ�န်��မိုျာ�မိုှ ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�အတဲက� အထုူ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာညီ်� စ်စ်�တမို��မိုျာ�ဟုူ၍ ကဲ�ဖြပွဲာ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဤတဲင့်� အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အလိုုက�အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၊ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�၊ မိုသာန်�စ်ဲမို��သူာမိုျာ�၊ လိူင့်ယူ�မိုျာ�၊ ဖြပွဲညီ�ပွဲရေ�ာက�ဖြပွဲညီ�သာူ 

မိုျာ�၊ အမိုျ�ု�သာာ� သုုာ�မိုဟုုတ� တုုင့်���င့်��သာာ�လူိမိုျ�ု�မိုျာ� သုုာ�မိုဟုုတ� ရေကျ�လိက�အသုုာက�အ�န်��မိုျာ�က�သုု်ာ� ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း� 

ခုျန်�လိှပွဲ�ခုံ သာုု�မိုဟုုတ� လိက�လိှမို��မိုီ�န်�ခုက�ခု�ရေသာာ လိူထုုအသာုုက�အ�န်��မိုျာ� ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ အရေထုဲရေထုဲဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုုကုု စ်စ်�တမို��ရေကာက��ာတဲင့်� န်မိုူန်ာအဖြဖွဲ့စ်� တစ်�နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ကုု ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှုုင့်�သာညီ်� စ်ာ�င့်��အင့်�� 

န်မိုူန်ာကုုသာာလိ်င့်�အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ� သာုု�မိုဟုုတ� ကုုယူ�တုုင့်�ရေ�း�ခုျယူ�ရေစ်မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�က 

ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ�က မိုုမိုုဆိုနှဒဖြဖွဲ့င့််� ကုုယူ�တုုင့်�ရေ�း�ခုျယူ�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်�� 

ကုုသာာ လိုံ�လိုံ�လိျာ�လိျာ�အသာုံ�ဖြပွဲ�ပွဲါက န်မိုူန်ာသာညီ� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှုုင့်�စ်ဲမို�� န်ညီ��ပွဲါ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� ��ှုလိာ 

ရေသာာအရေဖြဖွဲ့မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုတစ်��ပွဲ�လံုိ�အာ� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�သာည်ီ�အရေဖြဖွဲ့မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� သာတ�မှိုတ�ရုှုံးဖြမိုင့်��န်� မိုသာင့််� 

ရေလိျာ�ရေပွဲ။ သာီ�ဖြခုာ�ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� စ်စ်�တမို��ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါက ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဦး�တညီ�အုပွဲ�စ်ု၏ 

လိူမိုုပွဲထု�ီဆိုုုင့်��ာနှှင့််� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ်�မိုီရေစ်�န်�အတဲက� န်ညီ��လိမို��မိုျာ� 

အာ� မိုညီ�သာုု�အရေကာင့်��ဆိုုံ�မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုညီ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။

ဂျများ်ဘီယ်ာနှုံင််င်ံမိုှ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ��ရေကာ�မို�ှင့်� (၂၀၁၇-၂၀၁၈) သာညီ� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ရေကာက� 

ယူူစ်ုရေဆိုာင့်���န်� အဲန်�လိုုင့်��နှှင့််� မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်� ရေတဲ�ဆိုုံ�ရေသာာ စ်စ်�တမို��န်ညီ��လိမို��ကဲ�မိုျာ� အရေဖြမိုာက�အမိုျာ�ကုု 

အသာုံ�ဖြပွဲ�ခု�်သာညီ�။ က်င််ည်းာနှုံင််င်ံ (၂၀၀၂ ခုုနှှစ်�) တဲင့်� ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� 

ရေကာ�မို�ှင့်� (CKRC) က အဓိုကဖြပွဲဿန်ာ ၂၀ အရေ�ကာင့်�� ထုညီ်�သာဲင့်��ရေမို�ဖြမိုန်��ထုာ�သာညီ်� စ်စ်�တမို��တစ်�ခုုအာ� 

ဒီီဇုုိုင့်��ရေ��ဆဲို�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� အထူု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာည်ီ� ရေမို�ခဲုန်��ရေပွဲါင့်�� ၁၉၉ ခုုပွဲါ�င့်�ရေသာာ စ်စ်�တမို��စ်ာအုပွဲ�င့်ယူ�မိုျာ� ထုုတ�ရေ� 

ကာ အဆိုုုပွဲါအရေ��ကုစ်စမိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက န်ာ�လိညီ�လိာရေစ်�န်�နှှင့််� ပွဲါ�င့်�အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�မိုုမိုျာ� ရေဆိုာင့်��းက�လိာ 

နှုုင့်�ရေစ်�န်� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခု�်သာညီ�။ �ီနောပါါနှုံင််င်ံ (၂၀၀၈-၂၀၁၂) တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ�နှှင့််� မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်� 

ရေတဲ�ဆိုုံကာ ရေမို�ခုဲန်�� ၁၅၀ ပွဲါ�င့်�ရေသာာ စ်ာ�င့်��တစ်�ခုုရေပွဲ�၍ တုံ�ဖြပွဲန်�ရေဖြဖွဲ့ဆိုုုရေစ်ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူ 

မိုျာ�က အဆိုုုပွဲါစ်ာ�င့်��သာညီ� အလိဲန်��ှညီ�လိျာ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တုု�န်ာ�မိုလိညီ�သာညီ်� အသာုံ�အနှုန်��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေ��သာာ�ထုာ� 

ရေ�ကာင့်�� ဖြပွဲန်�လိညီ�အစ်ီ�င့်�ခုံခု�်သာညီ� (Interpeace et al. 2009)။ 

လုးပါံဂျုု�လု် တစ်ဦး�တစ်နောယ်ာက််စီ သုံ�များဟံတ် အခြေံပါ်စံများ�ာ�နှှင််် များ�က််နှှာခံ�င််��ုံင်် နောတွ��ံံစည်း်�နောဝ�ေခံင််�

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ� အာ�လိုံ�တဲင့်� မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်� ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ�� 

ရေ��ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု လိုုအပွဲ�ရေသာာရေ�ကာင့််� ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုပြီးပွဲီ� အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� 

�ညီ��းယူ�ခုျက�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�ကာ တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� �ညီ��းယူ�ခုျက�နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�အတဲက� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ရေလိ် 

�ှုသာညီ�။ ရေဆိုာင့်��းက�ရေ��န်ညီ��လိမို��မိုျာ�တဲင့်� အရေ�ကာင့်��အ�ာအလိုုက�စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲသာညီ်� ပွဲဲ�မိုျာ�၊ အစ်ုု��အ�ာ�ှု 

နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ��ရေ��ဖြခုင့်��မိုျာ�၊ တင့်�ဆိုက�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�မိုျာ�၊ ဦး�တညီ�အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၊ ကျပွဲန်��ရေ�း�ခုျယူ� 

သာညီ်�၊ မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံဖြခုင့်��အဖွဲ့ဲ��မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� နှုုင့်�င့်ံသာာ�ရေကာင့်�စ်ီ 

မိုျာ�၊ သာုု�မိုဟုုတ� ဖွဲ့ုတ��ကာ�သာူမိုျာ�သာာ တက�ရေ�ာက�နှုုင့်�သာညီ်�ပွဲဲ�မိုျာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်� ရေတဲ�ဆိုုံ 

စ်ညီ��ရေ��ဖြခုင့်��မိုျာ�သာညီ� အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆဲို�ရေနဲှ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��အတဲက�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ထုာ�သာည်ီ� 

ဒီီဇိုုုင့်��အရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� တစ်�ဘာက�မိုှ သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု �ယူူဖြခုင့်�� 

တုု�အတဲက�လိညီ�� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ရေလ်ိ�ှုသာညီ�။ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ၊ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ရေန်စ်ဉ်း�နှှင့််�/သာုု�မိုဟုုတ� 
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ရေန်ာက�ပွဲုုင့်��အဆိုင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဒီီဇိုုုင့်��နှှင့််� 

လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ အစ်ီအစ်ဉ်း�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��တုု�နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�၍လိညီ�� မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်� ရေတဲ�ဆိုုံ 

စ်ညီ��ရေ��ပွဲဲ�မိုျာ�ကုု ကျင့်��ပွဲနှုုင့်�သာညီ�။ ၁၉၉၅ ခုုနှှစ်� ယ်းဂျ�်ေါနှုံင််င်ံတဲင့်� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ� 

သာတ�မိုှတ��န်�အတဲက� လိူရေပွဲါင့်�� ၁၀၀,၀၀၀ န်ီ�ပွဲါ�ခုန်�် ပွဲါ�င့်�သာညီ်� မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်� တင့်�ဆိုက�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�ရေပွဲါင့်�� 

၁၄၀ ခုန်�်ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲခု�်သာညီ�။ ကန်ဦး� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ထုာ�သာညီ်� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာ 

မိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ (အဖြခုာ�ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� ယူနှတ�ာ�မိုျာ�နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့က�ကာ) ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ�အစ်ညီ�� 

အရေ��မိုျာ�ကျင့်��ပွဲပြီးပွဲီ� ဆိုက�လိက�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ� (Brandt et al. 2011)။

 

ဓိာတ�ပွဲုံ -  Escuela de Verano ‘El Proceso Constituyente... claves para entenderlo’ [ရေနှဲ�ာသာီရေကျာင့်�� ‘ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� .. န်ာ�လိညီ��န်� အဓိုကအခုျက�မိုျာ�’]၊ Municipalidad de Santiago, © Luis Hi-

dalgo, published with CC licence BY-NC 2.0, <https://www.flickr.com/photos/34361763@N03/24458376340>.

မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူ 

မိုျာ�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံအနှှံ��ှု မို�ဆိုနှဒန်ယူ�မိုျာ�ထုံ သာဲာ�ရေ�ာက�ရေတဲ�ဆိုုံကာ ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု 

ရေမို�ဖြမိုန်��စ်ုရေဆိုာင့်��၍ ဖြပွဲန်�လိညီ�စ်ုစ်ညီ��ရေလိ်�ှုသာညီ�။ မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်� ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ��ရေ��ပွဲဲ�မိုျာ�တဲင့်� ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း� 

ခုျန်�လိှပွဲ�ခုံ လိူပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ�နှှင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�ရေစ်�န်�နှှင့််� မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်�လိာသာူ 

မိုျာ�၏ ဘာက�လိုုက�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုကုု ရေလိျာ်ပွဲါ�သာက�သာာရေစ်�န်�အတဲက� ကြံက�ံရေတဲ��နှုုင့်�သာညီ်� ယူဉ်း�ရေကျ�မိုုဆိုုုင့်��ာ၊ 

ဓိရေလိ်ထုုံ�တမို��ဆိုုုင့်��ာ၊ ရှုံးုပွဲ�ပွဲုုင့်��ဆိုုုင့်��ာ၊ စ်ာတတ�ရေဖြမိုာက�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ သာုု�မိုဟုုတ� အဖြခုာ�ရေသာာ လိက�လိှမို��မိုီပွဲါ�င့်� 

နှုုင့်�ရေ��ဆိုုုင့်��ာ အဟုန်�်အတာ�မိုျာ�ကုုရေဖြဖွဲ့�ှင့်��နှုုင့်��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အခြေယ််းီထုံးးီ�ယ်ာ�နှုံင််င်ံ (၁၉၉၇ 

ခုုနှှစ်�) တဲင့်� န်ယူ�လိှညီ်�သာဲာ�လိာရေန်ထုုုင့်�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� 

မိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�နုုှင့်��န်�အတဲက� တစ်�ရေန်�ာတညီ��၌ ရေခုတတအရေဖြခုခုျရေန်ထုုုင့်�နုုှင့်��န်� အစ်ာ�အစ်ာနှှင့််� ရေ�ကုု ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�သာည်ီ� အဖဲွဲ့��အစ်ညီ��က �က�သာတတပွဲတ�အတန်��ကာ စီ်စ်ဉ်း�ရေထုာက�ပ်ံွဲရေပွဲ�ခု�သ်ာညီ� (Brandt 

et al. 2011)။  အခုျ�ု�ရေသာာ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်� လိူထုုအသာုုက�အ�န်��အဆိုင့််� ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ��ရေ��ပွဲဲ�မိုျာ� 

မိုရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�မိုီ ရှုံးုု��ာအကြီးကီ�အက�မိုျာ�ထုံမိုှ ခုဲင့််�ဖြပွဲ�ခုျက�ရေတာင့်��ခုံ�န်� လိုုအပွဲ�နှုုင့်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�၊ 

ဖွဲ့ီဂျ�နီှုံင််င်ံ အခုျ�ု�ရေဒီသာမိုျာ�)။ 
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နော�ွ�နောနှွ�ေပါင််�င််နေား� လုံပါ်ထုံးံံ�လုံပါ်�ည်း်�များ�ာ� သုံ�များဟံတ် အခြေဖွဲ့ွ��အခြေစည်း်�များ�ာ�

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�အာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��အတဲက� �ညီ��းယူ�၍ အသာုံ�ခုျ 

ဖြခုင့်��ကုု ပွဲုုမိုုုလိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�လိာ�ကပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု 

ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�သာညီ်� ကျပွဲန်��ရေ�း�ခုျယူ�ထုာ�ရေသာာ အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� ‘လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�’ နှှင့််� မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� 

ပွဲါ�င့်�လိာသာူမိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ� ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ ထုုုသာုု�ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ�� အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��မိုျာ�ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��အတဲက�အသာုံ�ခုျခု�်ပြီးပွဲီ� ရေအာက�တဲင့်�သာာဓိကမိုျာ�ကုုရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာညီ� - 

• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�ပွဲါအခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ပြီးပွဲီ� မိုဲမို��မိုံ 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကုု ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� (အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င်ံ၏ ၂၀၁၀ 

ခုုနှှစ်� အမိုျ�ု�သာာ�ဖွဲ့ုု�မို�နှှင့််� ခံ�လီုီနှုံင််င်၏ံ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်� ကာဘာီလိ�ဒီုု)၊ 

• ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်�� မူို�ကမို��ရေ��ဆဲို�ရေ��အဖဲွဲ့��အတဲက� အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ� ရေတဲ�ဆို 

ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ဖြခုင့်�� (အခြေုံင််ယ်ာလု�်နှုံင််င်ံ၏ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်�နှှင့််� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်� ညီီလိာခုံမိုျာ�နှှင့််� များွ�်ဂျုံလုီ�ယ်ာ� 

နှုံင််င်ံ၏ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��)၊4

• လိုုက�န်ာ�န်� စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုု�ှုသာညီ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�အတဲက� အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ� ရေတဲ�ဆို 

ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ဖြခုင့်�� (ကရေန်ဒီါနှုုင့်�င့်ံ၏ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�ဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အတဲက� ပြီး�ုတုသ် 

က်ုံလုံဘီယ်ာ (၂၀၀၄ ခုုနှှစ်�) နှှင့််� အခြေွ�်တားီယ်ုံ (၂၀၀၆ ခုုနှှစ်�) နှုုင့်�င့်ံသာာ�ညီီလိာခုံမိုျာ�)၊ 

• ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� မိုတုုင့်�မိုီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲန်�လိှန်� 

သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်�� (အရေမို�ုကန်�ဖြပွဲညီ�ရေထုာင့်�စ်ု နောအခြော်းီဂျွ�်တဲင့်� အပြီးမို�တမို��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဖြဖွဲ့စ်� သာတ�မိုှတ� 

လိုုက�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံသာာ�မိုျာ�၏ ကန်ဦး�စ်ီမိုံခုျက� ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်��)။ 

 

ဓိာတ�ပွဲုံ - အုုက�စ်�လိန်�နှုုင့်�င့်ံ၏ နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ� (Þjóðfundur) တဲင့်� အရေ�အတဲက�မိုျာ�ဖြပွဲာ�ပြီးပွဲီ� 

ကျပွဲန်��န်မိုူန်ာ ရေ�း�ခုျယူ�ထုာ�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံအနှှံ�အဖြပွဲာ�မိုှ နှုုင့်�င့်ံသာာ�မိုျာ�က တစ်��က��ကာရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�သာုု� 

တက�ရေ�ာက�ရေန်�ကစ်ဉ်း�၊ ၂၀၁၀ နှုု�င့်�ဘာာ ၆၊ © Matito, published with CC licence BY-SA 2.0, <https://www.flickr.

com/photos/riggott/5155567757>.
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လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�၊ မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��သာီ�သာန်�်အတဲက� ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ 

အစ်ုု��အ�ာ�ှုနှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ��ရေ��ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု စ်ံသာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�အလိုုက� ခုဲ�ဖြခုာ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�ကုု ကျပွဲန်��ရေ�း�ခုျယူ�၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ပွဲါ�င့်�သာူမိုျာ�သာညီ� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ���ှု ဖြပွဲညီ�သာူအခုျ�ု� 

အစ်ာ�မိုျာ�ကုု ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�နှုုင့်��န်�အတဲက� တစ်�ခုါတ�ံ ဖြပွဲင့်�ပွဲအရေဖြခုအရေန်ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ရေသာာ ကျပွဲန်�� 

ရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ အခြေုံင််�းစ်းှ် နှုုင့်�င့်ံသာာ�စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ� (၂၀၁၆-၂၀၁၇ နှှင့််� 

၂၀၁၉-၂၀၂၀) နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ��ရေ��ပွဲဲ� (၂၀၁၂-၂၀၁၄) နှှင့််� များွ�်ဂျုံလုီ�ယ်ာ�နှုံင််င်၏ံ 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� (၂၀၁၇) တုု�သာညီ� မိုတူကဲ�ဖြပွဲာ�ရေသာာ ရေ�း�ခုျယူ� 

ဖြခုင့်��န်ညီ��လိမို��မိုျာ�အာ� အသာုံ�ခုျခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ယူင့်��တုု�ကုု ကျပွဲန်��ရေ�း�ခုျယူ�၍ ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ��ရေ��ဖြခုင့်��မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� 

သာာဓိကထုာ�နှုုင့်�သာညီ� (Fishkin and Zandanshatar 2017; Farrell et al. 2019 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ လိူထုုင့်ယူ� 

အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�တဲင့်� အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဦး�ရေဆိုာင့်�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�သာူပွဲါ�င့်�ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ� 

ဖြခုင့်��တုု�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုသာညီ� (Smith and Ryan 2014)။ ��ှုလိာရေသာာ အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�သာညီ� လိုုက�န်ာ 

�န်�စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုုမို�ှုရေသာာ�လိညီ�� အခုျ�ု�ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျာ�၌ အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုတစ်��ပွဲ�လိုံ� ပွဲါ�င့်� ဆိုနှဒ 

ဖြပွဲ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�သုာု� လိှ�ရေဖြပွဲာင့်��ရေပွဲ�ပွဲုု��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ ပြီး�ုတုသ်က်ုံလုံဘီယ်ာ (၂၀၀၄) 

နှှင့််� အခြေွ�်တားီယ်ုံ (၂၀၀၆))။ 

အစ်ဉ်း�အလိာအ� ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ� 

သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ သာာဓိကအဖြဖွဲ့စ်� ခံ�လီုီနှုံင််ငံ်၏ ကာဘာီလိ�ဒီုု ကုု�ကညီ်�နှုုင့်�သာညီ�။ ၎င့်�� 

တုု�၏ အဓိုက�ညီ�မိုှန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ခြုံခု�ံင့်ုံဆိုုု�ရေသာာ� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာ သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲဋိုပွဲကခတစ်�ခုုကုု အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုု 

သာတ�မိုှတ�ကာ မိုူလိဇိုစ်�ဖြမိုစ်�ကုုရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ပြီးပွဲီ� သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အဆိုုုပွဲါအရေ��ကုစ်စနှှင့််� 

စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� ယူခုင့်�ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�၍ စ်ုရေပွဲါင့်��ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ထုာ�ကာ အမိုျာ�သာရေဘာာ 

တူသာညီ်� သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုုခုျမိုှတ�၍ လိုပွဲ�င့်န်��ရေဆိုာင့်��းက�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�တစ်��ပွဲ�ကုု အကြံကံဖြပွဲ�တင့်�ဖြပွဲ 

နှုုင့်��န်�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာညီ�။ ကာဘာီလိ�ဒီုုကုု ဖြမို�န်ီစ်ီပွဲါယူ�အဆိုင့််�နှှင့််� ရေဒီသာတဲင့်��အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� 

ရေဒီသာနှတ� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���န်�အသာုံ�ဖြပွဲ� 

နှုုင့်�သာညီ�။ 

လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�နှှင့််� မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��အာ�လိုံ�တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��၊ 

�ညီ��းယူ�ခုျက�၊ လိက��ှုအရေဖြခုအရေန်နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံမိုုမိုျာ�၏ �လိဒီ�မိုျာ�ကုုပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာမိုု�ှုစ်ဲာဖြဖွဲ့င့််� အသာု 

ရေပွဲ�ဖြဖွဲ့န်�်ရေ��န်� အရေလိ�ထုာ�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ�။ ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�သူာမိုျာ�အတဲက� ‘ယံုူ�ကညီ��ရေသာာ တစ်�ဆိုင့််�ခံု 

သာတင့်��အခုျက�အလိက�ရေပွဲ�အပွဲ�သာူ’ အဖြဖွဲ့စ်� လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��၏စ်ဲမို���ညီ�မိုျာ�ကုု အဖြပွဲညီ်�အ�အသာုံ�ခုျလိုုပွဲါက 

ဤအခုျက�သာညီ�အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဒီီမုုိုကရေ�စီ်စ်န်စ်� ခုုုင့်�မိုာစဲ်ာအဖြမိုစ်�တဲယူ�ပြီးပီွဲ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ နုုှင့်�ငံ့်မိုျာ�မှို ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�အခုျ�ု� 

ကုုသာုရေတသာန်ဖြပွဲ��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� အရေ�ကာင့်��အ�ာတစ်�ခုုခုုနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု 

လိက�ခံု��ုှထုာ�ပြီးပီွဲ� အဆုုိုပွဲါအရေ�ကာင့်��အ�ာကုု ရေဆဲို�ရေနဲှ�ဖြင့်င့်��ခံုုဖြခုင့်��ဖြပွဲ�ပြီးပီွဲ�ပွဲါက ၎င့်��ကုစ်စနှှင့််�ပွဲတ�သာက�၍ နုုှင့်�ငံ့်ရေ�� 

သာမိုာ�မိုျာ�၏ အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ထုက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအတဲင့်��မိုှ အဆိုင့််�တူ သာာမိုန်�ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�ကုု ပွဲုုမိုုုယူုံ�ကညီ� 

တတ�ရေ�ကာင့်�� ရေတဲ��ှု�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Warren and Gastil 2016)။ ထုုု�ရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ��န်�နှှင့််� အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�ရေပွဲ��န်�အတဲက� လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��အာ� စ်ုရှုံးုံ� 

စ်ညီ��ရေ��ရေစ်ဖြခုင့်��ကုု အသာုံ��င့်�ရေသာာရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��တစ်��ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျနှုုင့်�သာညီ�။ 
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နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ဆိုုုင့်��ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီညီီလိာခုံမိုျာ�ကုုလိညီ�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်��န်� �ညီ��းယူ�ခုျက� 

ဖြဖွဲ့င့််� စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲနှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� ထုုုပွဲဲ�မိုျာ�သာညီ� လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��နှှင့််� မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူ 

မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� အရေ��ကြီးကီ�ရေသာာအခုျက�မိုျာ� ကဲာဟုမိုု 

�ှုသာညီ�။ နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ဆိုုုင့်��ာညီီလိာခုံမိုျာ�တဲင့်� သာာမိုန်� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၊ အစ်ုု��ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ�နှှင့််� မိုတူကဲ�ဖြပွဲာ� 

သာညီ်� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��နှှင့််� အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အလိုုက� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�မိုှ ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ� ရေ�ာရေနှှာတက�ရေ�ာက�ဖြခုင့်�� 

ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်�တက�ရေ�ာက�သာူမိုျာ� ဤသာုု�ရေ�ာရေနှှာရေန်ဖြခုင့်��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ဆိုုုင့်��ာညီီလိာခုံမိုျာ�သာညီ� (အပြီးမို� 

တရေစ် မိုဟုုတ�ရေသာာ�လိညီ��) တက�ရေ�ာက�သာူမိုျာ�ဖြပွဲာ�ရေသာာ ပွဲဲ�ကြီးကီ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်�အခုျက�ကုု ရေထုာက�ခုျင့််�၍ ဤ 

န်ညီ��လိမို��ကုုအသာုံ�ခုျ�န်� ရေစ််စ်ပွဲ�စ်ဲာစ်ဉ်း��စ်ာ�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေ�ကာင့်�� သာုနှုုင့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��အတဲက� အရေဖြခုခုံမိုူမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ကန်ဦး�သာရေဘာာတူညီီခုျက� �ယူူ 

နုုှင့်��န်� ရေဆဲို�ရေနဲှ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��န်ညီ��လိမို��အဖြဖွဲ့စ်� နုုှင့်�ငံ့်လံုိ�ဆုုိုင့်��ာညီီလိာခံုမိုျာ�ကုု အသံုာ�ခုျနုုှင့်�ရေသာာ�လိညီ�� အဆိုင့််� 

ရေပွဲါင့်��စ်ုံပွဲါ�င့်�သာညီ်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါ�င့်�သာည်ီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ� 

ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�စ်ဲာအန်က� တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်�သာာ အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�အသုာံ�ခုျရေလိ်�ှုသာညီ� (Brandt et al. 2011: 

Section 3.1.3 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ ဥပွဲမိုာ ဇူးများ်ဘီယ်ာနှုံင််င် ံ(၂၀၀၇ ခုုနှှစ်�) တဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံမိုုမိုျာ�စ်ဲာ ရေဆိုာင့်��းက� 

ပြီးပွဲီ�ခုျနု်�၌ နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��အရေလိ်ာ်ရေပွဲ�မိုုအဖြဖွဲ့စ်� နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ဆိုုုင့်��ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီညီီလိာခုံကုု စ်ီစ်ဉ်း� 

ကျင့်��ပွဲခု�်သာညီ�။ အဆိုုုပွဲါညီီလိာခုံ၏ တာ�န်�မိုှာ (Mung’omba) ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� 

ရေကာ�မို�ှင့်�က အဆိုုုဖြပွဲ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို��ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�၍ ‘အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ��န်�’ 

ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ညီီလိာခုံတဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ကုုသာာ အသာာ�ရေပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ်�အတဲက� လိှတ�ရေတာ�က 

သာီ�ဖြခုာ�ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ဥပွဲရေဒီနှှင့််�အညီီ ‘ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��အသာက��င့်�ရေစ်ဖြခုင့်��’ 

ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်�သာညီ� (Kirkby and Murray 2016)။ 

လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�နှှင့််� စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�သာညီ� (လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဒီီဇိုုုင့်��အရေပွဲ� မိုူတညီ� 

၍) ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�မို ု ဖြမိုင့််�မိုာ�နှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တုုက�ရှုံးုုက� 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ရေန်�ာတဲင့်� အစ်ာ�ထုုု�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ရေပွဲ။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်နှှင့််� 

န်ညီ��န်ာန်ုဿယူအရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံလိုံ�ဆိုုုင့်��ာညီီလိာခုံမိုျာ�သာညီ� ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆိုုုင့်��ာ 

ကွမို��ကျင့်�မုိုကုု ဖြမိုင့််�မိုာ�စဲ်ာတတ�ရေဖြမိုာက�ထုာ��န်�လုုိအပွဲ�နုုှင့်�ပြီးပီွဲ� အထူု�သာဖြဖွဲ့င့််� န်မူိုန်ာရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��၊ သာတင့်��အခုျက� 

အလိက�ဆိုုုင့်��ာ ကုစ်စ�ပွဲ�မိုျာ�ဖွဲ့န်�တီ�ဖြပွဲ�စ်ုဖြခုင့်��၊ ပွဲညီာ�ှင့်�မိုျာ�ရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ 

မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��၌ ရေ�း�ခုျယူ��န်�ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ� ဖွဲ့န်�တီ�ဖြခုင့်��တုု�ကုု ရေကာင့်��စ်ဲာကွမို��ကျင့်��န်� လိုုအပွဲ�နှုုင့်�သာညီ� 

(Center for Deliberative Democracy 2017 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။
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ပါံံ ၂.၂ ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံအခြေနောေခံခံံဥပါနောေ တည်း်နော�ာက််က်�င်််သံံ�ေခံင််� အခြေ�င်််�င်််တွင်် အခြေသံံ�များ�ာ�နောသာ ေပါည်း်သးလုးထုံးံ 

ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််� အခြေများ��ု�အခြေစာ�များ�ာ�နှှင််် အခြေသံံ�ေပါ�ပါံံများ�ာ�

များှတ်စံတုံများ�ာ�

1 သုုာ��ာတဲင့်� အရေ�ကာင့်��-အကျ�ု�ဆိုက�နှှယူ�မုို�ုှသာညီ�ဟုု ထုုုရေတဲ��ုှခုျက�မိုျာ�အ� သာတ�မှိုတ�၍မို�နုုှင့်�ရေပွဲ။ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��၏ အမိုျ�ု�အစ်ာ�၊ နှုုင့်�င့်ံတကာမိုှ ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာူမိုျာ�၏ အခုန်�� 

ကဏ္ဍာနှှင့််� ဖြပွဲင့်�ပွဲဩဇိုာလိှမို��မိုုု�နှုုင့်�မိုု အတုုင့်��အတာ၊ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� သာရေဘာာတူညီီခုျက�ပွဲါ အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�၊ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ‘သာဏ္ဍာာန်�တူတုပွဲမိုု’ မိုျာ�၏ လိက��ှုလိာ��ာမိုျာ�၊ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာမိုှ 

သာက�ဆိုုုင့်�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�နှှင့််� အလိာ�တူ အဖြခုာ�အခုျက�မိုျာ�သာညီ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ��ာတဲင့်� အရေ��ပွဲါသာညီ်� အခုန်��ကဏ္ဍာမိုှ ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

2 ဤစ်ာရေစ်ာင့်�တဲင့်� အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုထုာ�သာညီ်�အတုုင့်�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ကုု န်ညီ��လိမို�� 

ရေပွဲါင့်��စ်ုံဖြဖွဲ့င့််�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� ခုဲ�ဖြခုမို��စ်ုတ�ဖြဖွဲ့ာနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� ကြံက�ံရေတဲ��သာညီ်�လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ အရေ�� 

အခြေစေပါ�ေခံင််�

ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံ 
အခြေနောေခံခံံဥပါနောေ 
တည်း်နော�ာက်် 
က်�င်််သံံ�ေခံင််� 
လုံပါ်င်�်�စဉ်း်ပါါ 
အခြေ�င်််များ�ာ�

အခြေသံံ�များ�ာ�နောသာ 
ေပါည်း်သးလုးထုံးံ 

ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််� 
အခြေများ��ု�အခြေစာ�များ�ာ�နှှင််် 

အခြေသံံ�ေပါ�ပါံံများ�ာ�

အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

ဆိုုုင့်��ာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူ 

လိူတန်��စ်ာ�မိုျာ�က 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ� 

လိညီ�� သာာမိုန်�ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�က 

ရေအာက�ပွဲါ န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့်�် 

အစ်ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�-

• နှုံင််င်ံသာ�များ�ာ�၏ က်�ဦး� 

စီများံခံ�က််များ�ာ� (ခုရှုံးုုရေအ��ှာ�၊ 

ကင့်�ညီာ၊ မိုုုက�ခုရှုံးုုန်ီ��ှာ�၊ 

ဆိုလိုုရေဗာ�န်ီ�ယူာ�နှှင့်�် 

ဆိုဲစ်�ဇိုာလိန်�နှုုင့်�င့်ံတုု�၏ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�

• ေပါ�ေပါင််နောေပါာင််�လု�း�် အခြေစီ 

အခြေစဉ်း်ခံ�များှတ်ထုံးာ�သည်း်် 

ပါါတီများ�ာ� သုံ�များဟံတ် သများမတ 

များ�ာ�က်ုံ နေားွ�နောက်ာက််တင်် 

နောေများိာက််ေခံင််� (ဂမို�ဘာီယူာနှှင့်�် 

မိုဲန်�ဂုုလိီယူာ�နှုုင့်�င့်ံ)

• ေပါ�ေပါင််နောေပါာင််�လု�နေား� 

အခြေစေပါ�ေခံင််�က်ုံ ေပါည်း်လုံံ� 

က်ွတ်�နှဒခံံယ်းပါွ�များှ တစ်�င််် 

အခြေတည်း်ေပါ�ေခံင််� (ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၂၀၊ ကုုလိံဘာီယူာနှုုင့်�င့်ံ 

၁၉၉၀၊ ရေတာင့်�အာဖွဲ့�ုကနုုှင့်�ငံ့် 

၁၉၉၂)

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဆိုုုင့်��ာနှှင့်�် 

လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန် 

ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ� 

ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက 

ရေအာက�ပွဲါ န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့်�် 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�- 

• နော�ွ�နောနှွ�တုံင််ပါင််က်ာ 

ေပါင််�င််နောသာ အခြေဖွဲ့ွ��အခြေစည်း်� 

များ�ာ� (အုုင့်�ယူာလိန်�နှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၁၂ နှှင့်�် မိုဲန်�ဂုုလိီ�ယူာ�နှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၁၇)

• ဦး�စာ�နောပါ�ခံ�က််များ�ာ�နှှင််် 

အခြေနော�က်ာင််�အခြေးာများ�ာ�က်ုံ 

နော�ွ�နောနှွ�တုံင််င််ေခံင််� 

(ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ ၂၀၁၆-၂၀၁၇၊ 

ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံ ၂၀၀၀-၂၀၀၄ 

နှှင့်�် ရေတာင့်�အာဖွဲ့�ုကနှုုင့်�င့်ံ 

၁၉၉၂-၁၉၉၆)

• ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံအခြေနောေခံခံံဥပါနောေ 

နေား��ွ�ခံ�များှတ်နေား�အခြေဖွဲ့ွ��၏ 

အခြေများ��ု�အခြေစာ�က်ုံ ေပါည်း်လုံံ� 

က်ွတ် �နှဒခံံယ်းပါွ�ေဖွဲ့င််် 

�ံံ�ေဖွဲ့တ်ေခံင််� (ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၂၀ နှှင့်�် အီရေကဲရေဒီါနှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၀၇-၂၀၀၈)

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��စ်ာသာာ� ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��၊ 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် 

အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့်�်သာုံ�ဖြခုင့်��၊ 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့်�် 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုမိုျာ�တဲင့်� 

ရေဆိုာက�ပွဲါတုု� ပွဲါ�င့်�သာညီ�-

• များ�က််နှှာခံ�င််��ုံင်် နောတွ��ံံ 

စည်း်�နောဝ�ေခံင််�များ�ာ� 

(န်ီရေပွဲါနှုုင့်�င့်ံ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ နှှင့်�် 

ယူူဂန်�ဒီါနှုုင့်�င့်ံ ၁၉၉၅)

• တုံက််ရိုုံက််တင််ေပါေခံင််� 

(အီဂျစ်�နှုုင့်�င့်ံ ၂၀၁၂ နှှင့်�် 

မိုက�စ်ီကုုစ်ီ�တီ� ၂၀၁၆)

• စာတများ်�များ�ာ� 

(ဂမို�ဘာီယူာနှုုင့်�င့်ံ ၂၀၁၉ နှှင့်�် 

ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံ ၂၀၀၂-၂၀၀၅)

• နော�ွ�နောနှွ�ေပါင််�င််နေား� 

အခြေဖွဲ့ွ��အခြေစည်း်�များ�ာ� (ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၁၆ နှှင့်�် အုုင့်�ယူာလိန်�နှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၁၇-၂၀၁၉)

• လုက််နောတွ�အခြေနောေခံအခြေနော� 

�ုံင််းာ အခြေနေား�ေပါဿ�ာများ�ာ� 

နှှင််် စပါ်လု�ဉ်း်�၍ အခြေကြံက်ံေပါ�ခံ�က်် 

နောတာင််�ခံံး�် ေပါည်း်လုံံ�က်ွတ် 

�နှဒခံံယ်းပါွ�များ�ာ� (ဘာ�ာဇိုီ�နှုုင့်�င့်ံ 

၁၉၉၃ နှှင့်�် အုုက�စ်�လိန်�နှုုင့်င့်ံ   

  ၂၀၁၂) အရေတဲ��မိုမိုျာ�ပွဲါ

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်� 

သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက� 

ကုု အပြီးပွဲီ�သာတ� အတညီ�ဖြပွဲ� 

ဖြခုင့်��၊ အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် လိက��ှု 

ခုျမိုှတ�ထုာ�ရေသာာ စ်ညီ��မိုျဉ်း�� 

စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�နှှင့်�်အညီီ 

ရေဆိုာင့်��းက��ရေသာာ�လိညီ�� 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�အတုုင့်�� 

ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� 

အဓိုက လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ကုု 

သာတ�မိုှတ��ပွဲါက-

• လုုံက််�ား�် စည်း်�နောနှှာင််များု 

းှုနောသာ အခြေပြီးပါီ�သတ် အခြေတည်း် 

ေပါ�ေခံင််� ေပါည်း်လုံံ�က်ွတ် 

�နှဒခံံယ်းပါွ� (အီရေကဲရေဒီါနှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၀၇-၂၀၀၈၊ အီဂျစ်�နှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၁၄၊ အုုင့်�ယူာလိန်�နှုုင့်�င့်ံ 

၂၀၁၅ နှှင့်�် ၂၀၁၈၊ ကင့်�ညီာ 

နှုုင့်�င့်ံ ၂၀၀၅(ကျရှုံးုံ�) နှှင့်�် 

၂၀၁၀ ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�

• ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံအခြေနောေခံခံံဥပါနောေ 

တစ်ခံံလုံံ�အခြေတွက်် နော�ွ�နောနှွ� 

တုံင််ပါင််ေခံင််��ုံင််းာ 

ေပါည်း်လုံံ�က်ွတ် �နှဒခံံယ်းပါွ� 

(ကရေန်ဒီါနှုုင့်�င့်ံ ၁၉၉၂) 

အရေတဲ��မိုမိုျာ�ပွဲါ

အခြေစီအခြေစဉ်း် 

သတ်များှတ်ေခံင််�နှှင််် 

လုံပါ်င်�်�စဉ်း်ေီဇူးုံင််� 

နေား��ွ�ေခံင််�

များး�က်များ်� 
နေား��ွ�ေခံင််� 
နော�ွ�နောနှွ� 

ေပါင််�င််ေခံင််�နှှင််် 
�ံံ�ေဖွဲ့တ်ခံ�က်် 
ခံ�များှတ်ေခံင််�

အခြေတည်း်ေပါ�ေခံင််�
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ကုစ်စမိုျာ�၊ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ကုစ်စမိုျာ�နှှင့််�အညီီ အရေသာ�စ်ုတ�အခုျက�မိုျာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှုုင့်� 

သာညီ�။ Widner (2017) က ဤလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်� 

ဖြခုင့်��၊ အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဟုူ၍ အဆိုင့််�မိုျာ�ပွဲုုင့်��ဖြခုာ�ခု�်သာညီ�။ Banting 

and Simeon (1985) က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််� မိုတုုင့်�မိုီ ကြီးကု�တင့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�သာညီ်� အဆိုင့််�တစ်�ခုုဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အလိုုက� စ်ညီ��ရှုံးုံ�စ်ုစ်ညီ��ဖြခုင့်��ကုု ထုပွဲ�ရေပွဲါင့်��ဖြဖွဲ့ညီ်�ခု�်သာညီ�။ 

Ghai and Galli (2006) ကလိညီ�� အလိာ�တူပွဲင့်� သာရေဘာာတူညီီခုျက��ယူူဖြခုင့်��နှှင့််� န်ယူ�ပွဲယူ�အတုုင့်��အတာ 

သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�တစ်�ခုု�ှုသာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အင့်�စ်တီ 

ကျ���ှင့်��မိုျာ�၊ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�ကုု ဖွဲ့န်�တီ�ခုျမိုှတ�သာညီ်� ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက� 

တစ်�ခုု ထုညီ်�သာဲင့်��ခု�်သာညီ�။ Elkins et al. (2009) က လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ရေ��သာာ�ဖြခုင့်��၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဟုူ၍ ရှုံးုု��ှင့်��စ်ဲာပွဲုုင့်��ဖြခုာ�သာတ�မိုှတ�ခု�်ပြီးပွဲီ� Eisenstadt et al. (2015) ကလိညီ�� အလိာ�တူပွဲင့်� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��၊ ဖြင့်င့်��ခုုံရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� 

ပွဲုုင့်��ဖြခုာ�ခု�်သာညီ�။

3  သာတ�မိုှတ�နှှစ်�အပွဲုုင့်��အဖြခုာ�ဖြပွဲညီ်�ခုျနု်�တုုင့်�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု မိုပွဲျက�မိုကဲက� ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� 

အတဲက� ရေသာာမိုတ�စ်�ဂျက�ဖွဲ့ာဆိုင့်�က ၁၈ �ာစ်ုနှှစ်�မိုှစ်တင့်�၍ အဆိုုုဖြပွဲ�ခု�်ရေသာာ အကြံကံဉာာဏ�အယူူအဆိုမိုျာ� �ှု 

သာညီ�။ မိုုုက�ခုရှုံးုုန်ီ��ှာ�နှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��န်� သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံ�န်� စ်ညီ��ရေ�� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲ�မိုညီ�၊ မိုဖြပွဲ�မိုညီ�ကုု လိှတ�ရေတာ�က ၁၀ နှှစ်�လိ်င့်�တစ်�ကြီးကုမို� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�ကုု ရေမို�ဖြမိုန်��ဖြခုင့်�� 

ဖြပွဲ��မိုညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� (အပွဲုုဒီ� ၁၊ အပွဲုုဒီ�ခုဲ� ၁၄) အရေမို�ုကန်�ဖြပွဲညီ�ရေထုာင့်�စ်ုမိုှ အခုျ�ု�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�မိုျာ��ှု ဖဲွဲ့��

စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီမိုျာ�တဲင့်�လိညီ�� အလိာ�တူလုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ သုုာ��ာတဲင့်� အရေဖြပွဲာင့်��အလိ� 

ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်��န်� လိုံ်ရေဆိုာ�ဖြခုင့်��အာ� အုပွဲ�စ်ုတစ်�ခုုခုုက စ်တင့်�အရေ��ဆိုုု၍ ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုုသာာ အမိုျာ�အာ� 

ဖြဖွဲ့င့််� ရေတဲ��သာညီ�။ 

4 ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ပွဲုုမိုုုသာု�ှုလိုုပွဲါက <https://cdd.stan-

ford.edu/what-is-deliberative-polling/> ကုု �ကညီ်�ပွဲါ။ 
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ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��သာညီ� အာ�ပြီးပွဲု�င့်�မိုုကြံက�ံရေတဲ�ရေန်�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

စ်င့်�ဖြမိုင့််�ရေပွဲ�တဲင့်� အပြီးမို�တရေစ်န်ီ�ပွဲါ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာရေလိ်�ှုသာညီ�။ အဆိုုုပွဲါလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�နှုုင့်��န်�အတဲက� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်� သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ အာ�ရေပွဲ�ရေထုာက�ခုံမိုုဖြဖွဲ့င့််� 

တ�ာ��င့်�မိုု��ှု�န်�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��အသာုုက�အ�န်��မိုှ သာရေဘာာတူညီီမိုုကုု အတုုင့်��အတာတစ်�ခုုအထုု��ှု�န်� လိုုအပွဲ� 

သာညီ�။ 

ဒီီမုုိုကရေ�စီ်န်ညီ��ကျ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ရေကာင့်��မဲိုန်� 

ထုုရေ�ာက�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အလိဲန်�အရေ��ပွဲါသာညီ�။ ထုုုသာုု� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီစ်န်စ်�နှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အတဲက� အကျ�ု�ရေကျ�ဇိုူ�မိုျာ�စ်ဲာ��ှုနှုုင့်�သာညီ�ဟုု ယူူဆို 

သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖြပွဲဿန်ာအာ�လိုံ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ရေပွဲ� 

နှုုင့်�သာညီ်� န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�မိုဟုုတ�ဘာ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� ��ှုနှုုင့်�သာညီ်� အကျ�ု��လိဒီ�မိုျာ� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�၏ 

အရေ��ပွဲါပွဲုံအရေပွဲ� လိုုအပွဲ�သာညီ�ထုက�ပွဲုု၍ အရေလိ�ရေပွဲ�မိုုနှုုင့်�မိုညီ်�အနှတ�ာယူ��ှုသာညီ�။ ဥပွဲမိုာ နှုုင့်�င့်ံရေ��ပွဲါတီမိုျာ�၏ 

အင့်�အာ� ရေတာင့််�တင့်��ခုုုင့်�မိုာမိုု၊ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု သာက�ဆိုုုင့်�သာူမိုျာ�၏ ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက�မိုု သာုု�မိုဟုုတ� 

အတုုက�အခုံဖြပွဲ�မိုု၏ သာရေဘာာသာဘာာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� သာရေဘာာတူညီီမိုုဖြပွဲ�ကာ ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�ရေသာာ အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��ဆိုုုင့်��ာအစ်ီအမိုံမိုျာ� အစ်�ှုသာညီ်� အဖြခုာ�အခုျက�မိုျာ�နှှင့််� နှုင့်��ယူှဉ်း��ကညီ်� 

ပွဲါက ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ခုံယူူခုျက�သာရေဘာာထုာ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� �လိဒီ�မိုျာ�အရေပွဲ� 

မိုညီ�မို်အတုုင့်��အတာထုု အမှိုန်�တကယူ� လှိမို��မုုို�ရေထုာက�ကူနုုှင့်�ရေ�ကာင့်�� �ှင့်��လိင့်��စဲ်ာမိုသုာ�ုှ�ရေသာ�ရေပွဲ (ဥပွဲမိုာ 

Negretto 2013, 2020b; Hudson 2021a, 2021b ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ �င််�ီဇူးွ�လုာ�နှုံင််င် ံ(၁၉၉၉) တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

တစ်�ရေလိ်ာက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖြမိုင့််�မိုာ�ရေသာာ�လိညီ�� လိူကြီးကု�က�မိုျာ��ါဒီီဖြဖွဲ့စ်�သာူ ဟုျ�ဂုု 

ခုျာဗာက�ဇို�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� မုိုမုို၏အကျ�ု�စီ်�ပဲွဲာ�အတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်ရေသာာ ဒီီဇုုိုင့်��ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�မုိုမိုျာ�ကုုသာာ 

ရေ�း�ခုျယူ�ကာ အာဏာ�ှင့်�စ်န်စ်�အစ်ုု��အာ� အသာက�သာဲင့်���န်�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� 

အာ� မိုဟုန်�်တာ�နှုုင့်�ခု�်ရေပွဲ (Brewer Carías 2010; Landau 2013)။ အဖြခုာ�တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�မိုူ နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င်ံ 

(၁၉၈၈-၁၉၉၆) ၌ တုု�တက�ရေခုတ�မိုီကာ အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မုို�ှုရေသာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူ 

အမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ခုျမိုှတ�ခု�်ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ဘာ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံ ရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူ 

မိုျာ�က ဦး�ရေဆိုာင့်�ရေ��ဆိုဲ�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်�� ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မိုျာ� အမိုျာ�အဖြပွဲာ�တဲင့်�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 
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ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ စ်န်စ်�သာုု� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲဋိုပွဲကခမိုှ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��သာုု� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��မိုျာ�၊ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ပွဲါတီရေပွဲါင့်��စ်ုံ 

ပွဲါ�င့်�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ��အခုင့်��အကျင့်��အမိုျာ�စ်ုတဲင့်� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာမှို သာက�ဆိုုုင့်�သာူမိုျာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်��၊ 

ပူွဲ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� သာရေဘာာတူရေထုာက�ခံုမုိုတုု�သာညီ� ဒီီမုုိုကရေ�စီ်န်ညီ��ကျ အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ�� 

တညီ�ရေထုာင့်�လိညီ�ပွဲတ��ာတဲင့်� (အဓိုက အခုန်��ကဏ္ဍာ မိုဟုုတ�လိ်င့်�ရေသာာ�) အဓိုကကျရေသာာ အခုန်��ကဏ္ဍာမိုှ 

ပွဲါ�င့်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Arato 2016; Higley and Burton 2006; Negretto 2020b; Saati 2017 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ 

ဤအခုျက�ကုု ပြီးငု့်မို��ခုျမို��ရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�နှှင့််� ဆိုက�နှှယူ�ရေန်သာည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� ဖြမိုင့်�ရေတဲ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င် ံ (၁၉၈၈-၁၉၉၅) နှှင့််� �ီနောပါါနှုံင််င်ံ      

(၂၀၀၆-၂၀၁၅) တုု�ကုု သာာဓိကထုာ�နှုုင့်�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� ဤအခုျက�ကုုရေတဲ�ဖြမိုင့်�နှုုင့်�သာညီ်� အဖြခုာ�ရေသာာ သာာဓိ 

ကဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျာ�မိုှာ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�အလိဲန်� အ�ကမို��ဖွဲ့က�မိုုအပြီးပွဲီ�တဲင့်� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာ 

လှိမို��မုုို�သူာမိုျာ�၏ ရေထုာက�ခံုကူညီီမုိုကုု��ုှခု�ရ်ေသာာ က်င််ည်းာနံုှင််ငံ် (၂၀၀၈-၂၀၁၀)၊ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု နှုုင့်�င့်ံရေ��ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�ခုျက�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ကာလိ�ှညီ��ကာ ကြီးကု��ပွဲမို��ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ�လိညီ�� 

အတုုက�အခုံဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု ကြံက�ံရေတဲ�ရေန်�သာညီ်� များွ�်ဂျုံလုီ�ယ်ာ�နှုံင််င် ံ(၂၀၁၇-၂၀၁၉)၊ ၂၀၀၉ ခုုနှှစ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီကုု အတညီ�ဖြပွဲ�နုုှင့်��န်�အတဲက� လိက��ုှအာဏာ�အစုု်��နှှင့််� အဓုိကအတုုက�အခံုပွဲါတီမိုျာ�အ�ကာ� ပူွဲ�ရေပွဲါင့်�� 

ရေဆိုာင့်��းက�မုိုကုု လုုိအပွဲ�သာည်ီ� ဘံုလီု�ီ�ယ်ာ�နံုှင််ငံ် နှှင့််� နုုှင့်�ငံ့်ရေ��ဆုုိုင့်��ာ အကျ�ု�စီ်�ပဲွဲာ�မိုျာ�အ�ကာ� ညုိီနုှင့်��အရေလိ်ာ် 

ရေပွဲ�မိုုတစ်��ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�ကုုရေ��ဆိုဲ�ခု�်ရေသာာ ပါုံလု�်နှုံင််င်ံ (၁၉၉၃-၁၉၉၇) တုု� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� 

(Bell and Zulueta-Fülscher 2016; Bisarya 2016; Houlihan 2020a; Murray 2020; Negretto 2020b; 

Negretto and Wandan 2020 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။  

ထုုု�ရေ�ကာင့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၊ 

အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ�၏ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်��မိုျာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� 

စ်ီမိုံကုန်��၏ ရေ�တုု၊ ရေ�လိတ�နှှင့််� ရေ��ှညီ� ရေမို်ာ�မိုှန်���လိဒီ�မိုျာ�၏ အခုန်��ကဏ္ဍာနှှင့််� အခုျင့်��ခုျင့်��ပွဲတ�သာက�ဆိုက� 

နှှယူ�မိုုတုု�ကုု မိုပွဲျက�မိုကဲက� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ လိက�ရေတဲ�ကြံက�ံရေန်�သာညီ်� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဟုန်�ခုျက� 

အ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� မိုညီ�သာညီ်�အ�ာမိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ်�ရေဖြမိုာက�ရေစ်နှုုင့်�မိုညီ�န်ညီ��။ ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��မိုုတုု�သာညီ� အဖြပွဲန်�အလိှန်� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�ရေစ်�န်� မိုညီ�သာုု� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�မိုညီ�န်ညီ��။ 

ဤအပွဲုုင့်��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း��ှု သာီ�ဖြခုာ��ညီ�မိုှန်�� 

ခုျက�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ထုပွဲ�တုု��ညီ�မိုှန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်��န်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

အာ� လိုံ်ရေဆိုာ�ကာ န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျနှုုင့်�မိုညီ်� န်ညီ��ဟုန်�မိုျာ�ကုု အရေလိ�ရေပွဲ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ�သာညီ�။ 

ပွဲထုမိုဦး�စ်ဲာ ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အသာဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်�� 

လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ တစ်�စု်တ�တစ်�ပုုွဲင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��မှိုတစ်�ဆိုင့််� ဖြပွဲည်ီ�ရေဖြမိုာက�ရေအာင့်�ဖြမိုင့်� 

နုုှင့်�မိုညီ�ဟုု ထုင့်�ဖြမိုင့်�ယူူဆိုသာည်ီ�အခုျက�မိုျာ� (နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�အနှတ�ာယူ�မိုျာ�) ကုု သီာအုု�အ�နှှင့််� လိက�ရေတဲ�သုာရေတသာန် 

ဖြပွဲ�ထုာ�ခုျက�မိုျာ�အာ� ရေလိ်လိာဆိုန်��စ်စ်�သာညီ�။ ဒီုတုယူပွဲုုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက� ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�နုုှင့်��န်� လုုိအပွဲ�ရေသာာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သူာ 

လိူတန်��စ်ာ�၏ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�အ�ကာ� ဆိုက�နှှယူ�မိုုကုု အရေလိ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ာ 

တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏အဆိုင့််�ဆိုင့််�၌ သာီ�ဖြခုာ��ညီ�မိုှန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ်�မီိုနှုုင့်��န်�အတဲက� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူ 

မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ဖြပွဲ��န်� ကြီးကု��ပွဲမို��ရေဆိုာင့်��းက�ခု�် 

ရေ�ကာင့်�� မိုီ�ရေမိုာင့်��ထုုု�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�န်�အတဲက� ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�ကုု အဓိုကအသာုံ�ဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ 
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ဓိာတ�ပံုွဲ - ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ညီ��၊ နီ်ရေပွဲါနုုှင့်�ငံ့်၊ ၂၀၁၅ စ်က�တင့်�ဘာာ ၁၅၊ © UPF International 

၏ ခုဲင့််�ဖြပွဲ�ခုျက�ဖြဖွဲ့င့််� ထုုတ�ရေ�သာညီ�။ မိုူပွဲုုင့်�ခုဲင့််�အာ�လိုံ� မိုှတ�ပွဲုံတင့်�ပြီးပွဲီ�။

၃.၁။ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�ေဖွဲ့င််် ေဖွဲ့ည်း််�ည်း်�နောပါ�နှုံင််သည်း်် အခြေးာများ�ာ�နှှင်််စပါ်လု�ဉ်း်�၍ သုးှုထုံးာ� 

ခံ�က််များ�ာ�၊ များသုးှုနောသ�နောသာအခြေခံ�က််များ�ာ�နှှင််် အခြေနှတးာယ််များ�ာ�

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ထုုရေ�ာက�မိုု ‘�ှု၊ မို�ှု’ နှှင့််� မိုညီ�သာုု�ထုုရေ�ာက�သာညီ�ကုု 

ယူခုုထုုတုုင့်� ရေကာင့်��စ်ဲာန်ာ�လိညီ�ဖြခုင့်�� မို�ှုရေသာ�ရေပွဲ။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� လိက�ရေတဲ�တဲင့်� 

လိူပွဲုဂုု�လိ�တစ်�ဦး�ခုျင့်��စ်ီ၏ သာရေဘာာထုာ�ခုံယူူခုျက�မိုျာ�နှှင့််� အမိုူအကျင့််�မိုျာ�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�ဖြခုင့်��၊ 

ညီိုနှုင့်��မိုုဟုန်�ခုျက�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာကုု ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်� 

ရေစ်ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ���လိဒီ�မိုျာ�ကုု ဖြမိုိင့််�တင့်�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��တုု�အာ� မိုညီ�သာညီ်�န်ညီ��လိမို�� 

မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်�ရေပွဲ�နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� လိက�ရေတဲ�ရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ� အန်ညီ��အကျဉ်း��သာာ�ှုသာညီ�။1 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ�သာင့််�ရေန်ရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� အာဏာ�ှင့်�စ်န်စ်�မိုှ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�သာုု� အသာဲင့်� 

ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ရေန်ရေသာာနုုှင့်�ငံ့်မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မုို�ုှရေသာာ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�သာညီ� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��တညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံတညီ�ရေဆိုာက� 

ဖြခုင့်�� �ညီ�မိုှန်��ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ�။ အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုကုု ခုျ��ထုဲင့်�ဖြမိုိင့််�တင့်��န်�၊ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�တဲင့်� ခုျမိုှတ�လိုုက�သာညီ်� နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��သာရေဘာာတူညီီမိုုကုု အဖြမိုစ်�တဲယူ�ရေစ်�န်�၊ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� 

တဲင့်�� �င့်��ကာ�ရေစ််ဖြခုင့်��နှှင့််� ယူုံ�ကညီ�မိုုတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက��န်�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေတာ�၏ ရေမို်ာ�မိုှန်��ခုျက�နှှင့််� 

စ်ံတန်�ဖွဲ့ုု�မိုျာ�ကုု စ်ုရေပွဲါင့်��၍ (ဖြပွဲန်�လိညီ�)ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုသာတ�မိုှတ��န်� အသာုံ�ခုျသာညီ်� ယူနှတ�ာ�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� အဆိုုုပွဲါလိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�ကုု န်ာ�လိညီ�ရှုံးုဖြမိုင့်�နှုုင့်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Hart 2003; Samuels 2006; Ghai and Galli 2006; Gluck and 

Brandt 2015)။ လိူထုုနှှင့််�သာက�ဆိုုုင့်�သာညီ်� အရေ��ကုစ်စမိုျာ�၌ ဖြပွဲညီ�သာူလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ်� အခုဲင့််� 

အရေ��တဲင့်� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၌ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ�လိညီ�� 

အကျ�ံ��င့်�သာညီ�ဟုု အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုသာညီ်� ၁၉၇၀ ဖြပွဲညီ်�နှှစ်�မိုျာ�မိုှ အစ်ဖြပွဲ�ခု�်ရေသာာ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုုုင့်��ာနှှင့််� နှုုင့်�င့်ံ 

မိုျာ�၏ ဥပွဲရေဒီရေ���ာရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ခုျက�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� အထုက�ပွဲါရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခုျက�မိုျာ�ကုု ရေကျာရေထုာက�ရေန်ာက�ခုံဖြပွဲ�ထုာ� 

သာညီ� (Hart 2010; Franck and Thiruvengadam 2010)။ 
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ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� တစ်�ဦး�ခုျင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ 

အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�အရေ�ကာင့်�� အသာုပွဲညီာ��ှုရေစ်ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူတစ်�ရေယူာက�အရေန်ဖြဖွဲ့င့်�် ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�သာညီ� 

ဟုူရေသာာခုံစ်ာ�ခုျက�ကုု ��ှုရေစ်ရေသာာရေ�ကာင့််� တန်�ဖွဲ့ုု�ထုာ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေလ်ိ�ှု�ကသာညီ� (ဥပွဲမိုာ Rousseau 1923 

[1761]; Mill 2004 [1862]; Moehler 2006 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအရေပွဲ� သာရေဘာာထုာ�ခုံယူူခုျက�ကုု 

ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်�လိာရေစ်ပြီးပွဲီ� ပွဲုုမိုုု၍ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��ကျသာညီ်� အမိုူအကျင့််�မိုျာ�ကုု ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ်� အကျ�ု� 

ရေကျ�ဇိုူ�လိညီ���ှုသာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�ထုာ��ကသာညီ� (Moehler 2008)။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� နှုုင့်�င့်ံအဆိုင့််� 

တဲင့်� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီသာုု� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��အတဲက� ပွဲါ�င့်�ကူညီီဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�ဟုု သာု�ှုန်ာ�လိညီ�ထုာ��ကသာညီ� 

(ဥပွဲမိုာ Samuels 2006; Pateman 1970)။ ဤသာုု�ဖြဖွဲ့စ်��ဖြခုင့်��၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��မိုှာ အန်ာဂတ�တဲင့်� အရေကာင့်� 

အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�နှုုင့်�ရေ��အတဲက� မို�ှုမိုဖြဖွဲ့စ်�လိုုအပွဲ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ��ှုရေသာာ 

တ�ာ��င့်�မိုုနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�က ကာကဲယူ�ထုုန်��သာုမို���မိုညီ�ဟုူရေသာာ ခုံစ်ာ�ခုျက�တုု� 

ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာရေစ်�န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အလိဲန်�အရေ��ပွဲါရေသာာ အခုန်��ကဏ္ဍာမိုှ 

ပွဲါ�င့်�ရေန်ရေသာာရေ�ကာင့််�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Hart 2003; Ihonvbere 2000; Gluck and Brandt 2015; UN Secretary-

General 2020)။ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ၏ သာက�တမို��နှှင့််�လိညီ�� ဆိုက�စ်ပွဲ� 

ရေန်ပြီးပီွဲ� (Elkins et al. 2009) ထုုု�အဖြပွဲင့်� လှိမို��မုုို�သာက�ရေ�ာက�မုို�ုှရေသာာ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ�ကာင့်�� 

အ�ာနှှင့််�လိညီ�� အတုုင့်��အတာတစ်�ခုုအထုုဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်ကာ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� အခုဲင့််�အရေ��မိုျာ�နှှင့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�နှှင့််� သာက�ဆုုိုင့်�သာည်ီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ထုပွဲ�တုု�ဖြဖွဲ့ည်ီ�ဖြခုင့်�� ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မိုျ�ု�မှိုတစ်�ဆိုင့််� 

ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Voigt 2003; Samuels 2006; Ginsburg et al. 2008, 2009; Hudson 2018; Maboudi 

and Nadi 2016; Landemore 2017)။2 ရေန်ာက�ဆိုုံ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� နှုုင့်�င့်ံ 

အဆိုင့််�တဲင့်� ပွဲုုမိုုုရေ��ှညီ�တညီ�တံ်ရေသာာ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��အတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� (Ghai and 

Galli 2006; Hart 2003; Samuels 2006; Wallis 2014, 2016) နှှင့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��ကျ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� 

သာီအုု�ီအ� ကမိုာာလိုံ�ဆိုုုင့်��ာအဆိုင့််�တဲင့်�လိညီ�� အလိာ�တူအကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုုကုု ��ှုနှုုင့်�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ� 

ထုာ�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Levy 1989; Hegre et al. 2001)။ ဤအဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု လိက�ရေတဲ�အခုျက�အလိက�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

အတညီ�ဖြပွဲ�ကာ စ်ုစ်စ်�မိုဲမို��မိုံနှုုင့်�ရေ��အတဲက� ကြီးကု��ပွဲမို��ရေဆိုာင့်��းက�လိျက��ှုသာညီ� (ဥပွဲမိုာ 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)။ 

အဖြခုာ�တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၌ ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တဲင့်� အခုက�အခု�မိုျာ�နှှင့််� အနှတ�ာယူ�မိုျာ�ကုုလိညီ�� ကြံက�ံရေတဲ��နှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ကုုယူ�စ်ာ� 

လိှယူ�မိုျာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��၊ ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာပွဲါ�င့်�ရေစ်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� အပြီးပွဲီ� 

သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ� စ်သာညီ�တုု�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�၍ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� လိူမိုုအုပွဲ�စ်ုမိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု ကာကဲယူ�ရေစ်ာင့််�ရေ�ှာက�မိုုရေပွဲ�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဆုုိုင့်��ာအခဲုင့််�အရေ��မိုျာ� ��ုှနုုှင့်�သာညီ�ဟူုသာည်ီ�အယူူအဆိုအတဲက� အရေထုာက�အထုာ�မို�ုှရေပွဲ (Negretto 2020a: 

108)။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� အထုက�တဲင့်�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်သာညီ်�အတုုင့်�� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ခုျ��ထုဲင့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်� 

ပွဲါက ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�လုုိက�သာည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီတဲင့်� ရေ�ှ�ရေန်ာက�မိုညီီညဲွှတ�မုိုမိုျာ�ပွဲါ�င့်�လိာဖြခုင့်�� သုုာ�မိုဟုုတ� 

ညီိုနှုင့်��မိုုလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ� ပွဲုုမိုုုရှုံးုပွဲ�ရေထဲု�လိာဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ညီိုနှုင့်���ာတဲင့်� အစ်ဲန်��ရေ�ာက�ရေသာာ ရေတာင့်��ဆိုုုခုျက� 

မိုျာ� ရေပွဲ�ထုဲက�လိာရေစ်ဖြခုင့်��တုု� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ�။ တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� 
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လိူမိုျာ�စ်ု�ါဒီီမိုျာ�၏ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�နှှင့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ� 

တုု�အရေပွဲ� မိုလိုုလိာ�အပွဲ�ရေသာာ အကျ�ု�ဆိုက�မိုျာ� သာက�ရေ�ာက�ရေစ်နှုုင့်�သာညီ� (Saati 2017; Wheatley and 

Germann 2016)။

ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏ�သာင့််�ရေန်ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�နှှင့််� ကဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်ာ�မိုု ဖြမိုင့််�မိုာ�ရေသာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�တဲင့်� 

ပွဲုုမိုုုဖြပွဲင့်��ထုန်�သာညီ်� အနှတ�ာယူ�မိုျာ�ကုု ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာရေစ်နှုုင့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� 

အဓုိပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က�ဖြပွဲည်ီ��မုို မို�ုှပွဲါက ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီကုု ရေ��သာာ�ပုုွဲင့်�ခဲုင့််��ုှရေသာာ အကြွကင့်��မို�အ်ခဲုင့််�အာဏာ 

ကုု ��ှုထုာ�သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်��းက�

မိုညီ်�သာူမိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုတုု�အ�ကာ� သာရေဘာာထုာ�မိုတုုက�ဆိုုုင့်�ဘာ� အဖြင့်င့်��အခုုံမိုျာ�ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ� 

(ဥပွဲမိုာ  Gluck and Brandt 2015; Negretto 2017)။ ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ရေဖြခု�ှုသာညီ်� အဖြခုာ� အနှတ�ာယူ�မိုျာ�တဲင့်� လိှမို��မိုုု�

ခုျ�ပွဲ�ကုုင့်�နှုုင့်�စ်ဲမို���ှုရေသာာ အဖွဲ့ဲ��တစ်�ဖဲွဲ့�� သာုု�မိုဟုုတ� အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အလိုုက� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�က ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ကြီးကု��ကုုင့်�ဖြခုယူ�လှိယူ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� �ုှ�င့်��စဲ်�ဖြပွဲညီ�တဲင့်��အခုက�အခု�မိုျာ�ကုု ပုုွဲမုုိုဆုုို��းာ�ရေစ်ဖြခုင့်�� သုုာ�မိုဟုုတ� 

သာဏ္ဍာာန်�ကဲ�  မိုပြီးင့်ုမို�သာက�မိုုမိုျာ�ကုု ဖွဲ့န်�တီ�ဖြခုင့်��၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ကုု တုုင့်���င့်��သာာ�အဖြမိုင့်� 

ရေဘာာင့်�အတဲင့်�� သာဲတ�သာဲင့်��ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ဗာဟုု�ါဒီတုုက�ဖွဲ့ျက�ရေ�� သာုု�မိုဟုုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံစ်န်စ်�တုုက�ဖွဲ့ျက� 

ရေ��အဖြမိုင့်��ှုသာညီ်� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုမိုျာ� ကျယူ�ဖြပွဲန်�်လိာဖြခုင့်��တုု� ပွဲါ�င့်�သာညီ� (Ghai and Galli 2006; 

Gluck and Brandt 2015)။ 

အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ� ခုုုင့်�မိုာအာ�ရေကာင့်��မိုုမို�ှုသာညီ်� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်� ‘လိူကြီးကု�က�မိုျာ� 

ရေသာာ ဆိုနှဒ’ ကုု အရေထုာက�အကူအဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျလိုုက�န်ာဖြခုင့်��ကုု အလိဲ�သာုံ�စ်ာ�ဖြပွဲ�၍ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု 

နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�က တစ်�ဖွဲ့က�သာတ�သာရေဘာာဖြဖွဲ့င့််� တုုင့်��ဖြပွဲညီ�ကုု ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��လိမို��မိုျာ�နှှင့််� 

ဆိုန်�်ကျင့်�စ်ဲာ ဖြပွဲန်�လိညီ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��နှုုင့်�သာညီ�။ ဤဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�အတဲက� သာာဓိကကုု ဘယ််လုာရိုံစ်နှုံင််င် ံ (၁၉၉၆)၊ ရိုံးှာ� 

နှုံင််င်ံ (၁၉၉၃ နှှင့််� ၂၀၂၀) နှှင့််� က်ာဇူးတ်စတ�်နှုံင််င်ံ (၁၉၉၅) တုု�မိုှ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�တဲင့်� ရေတဲ�နှုုင့်� 

သာညီ� (Partlett 2012)။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်� အဖွဲ့ဲ��တစ်�ဖွဲ့ဲ�� သာုု�မိုဟုုတ� 

ညွှဲန်�်ရေပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��တစ်�ဖွဲ့ဲ��က လိှမို��မိုုု�ခုျ�ပွဲ�ကုုင့်�နှုုင့်�ပွဲါကလိညီ�� အဆိုုုပွဲါဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� သာာဓိကအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� 

အခြေနေားှ�တီနောများာနှုံင််င်ံ (၂၀၀၁-၂၀၀၂)၊ ဟ�်နောဂျးီနှုံင််င် ံ (၂၀၁၀-၂၀၁၁) နှှင့််� နောဂျ�ာ်ဂျ�ယီ်ာနှုံင််င်ံ (၂၀၁၇) တုု�တဲင့်� 

ရေတဲ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� (Aucoin and Brandt 2010; Negretto and Wandan 2020; Morrison 2017) ဇူးင််ဘာနောဘွနှုံင််င် ံ

(၂၀၀၈-၂၀၁၃) တဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ခု�်သာညီ်�အတုုင့်�� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� 

အဖွဲ့ဲ��တစ်�ဖွဲ့ဲ��က အင့်�အာ�သာုံ�ရေဖြခုာက�လိှန်�်၍ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြခုယူ�လိှယူ�ပွဲါကလိညီ�� 

ဤအရေဖြခုအရေန်မိုျ�ု� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ� (Ndulo 2010)။ တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� မိုုမိုုအကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အတဲက� 

ခုျမိုှတ�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� 

ခုျန်�လိှပွဲ�ထုာ�ခု�်ရေလိ်�ှုသာညီ�။ သာာဓိကမိုှာ ဖွဲ့ီဂျ�နီှုံင််င်ံ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပီွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုထုံမိုှ မိုှတ�ခုျက�ရေတာင့်��ခုံ 

�ာတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�အ� ၂၀၀၆ ခုုနှှစ်� စ်စ်�အာဏာသာုမို��ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ဆိုက�လိက�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ခု�်ရေသာာ 

ကုစ်စ�ပွဲ�မိုျာ�အတဲက� ခြွခုင့်��ခုျက�မို�ှု ကင့်��လိဲတ�ခုဲင့််�ရေပွဲ��မိုညီ�ဟုူရေသာာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာမိုှ နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာ 

လိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီခုျက�ကုု အသာုရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်ဖြခုင့်�� မို�ှုရေပွဲ။  

၃.၂ ေပါည်း်သးလုးထုံးံ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�နှှင််် နှုံင််င်ံနေား�ည်းိုနှုင််�များု ဟ�်ခံ�က််

အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာမိုှ နှုုင့်�င့်ံ ရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တုု�အ�ကာ� ဆိုက�နှှယူ�မိုုမိုှာရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��တုု�နှှစ်�ခုုသာညီ� အဖြပွဲန်�အလိှန်� ဩဇိုာလိှမို��မိုုု� 



International IDEA50

သာက�ရေ�ာက�သာညီ� (Moehler 2008)။ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီ 

ခုျက�မိုျာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�မိုု�ှုပြီးပွဲီ� အခုျ�ု�ရေသာာအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�တဲင့်� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�သာညီ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ ညီိုနှုင့်��မိုု 

ဟုန်�ခုျက�အရေပွဲ� သာက�ရေ�ာက�မိုု�ှုသာညီ�။ 

ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆိုုုင့်��ာ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��သာညီ� လိုုအပွဲ�၍ ရေဆိုာင့်��းက��ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ�� အရေပွဲ�အယူူဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� 

နှှင့််� အလိဲန်�သာီ�ဖြခုာ�စ်ီဖြဖွဲ့စ်�ရေန်ပွဲါက ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ရေကာင့်��မိုဲန်�ထုုရေ�ာက�သာညီ�ပွဲင့်� 

ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် မိုူ�ကမို��ကုု နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုုင့်��မိုျာ�သာုု� လိက�လိှ�ရေပွဲ�အပွဲ�ရေသာာအခုါ သာုု�မိုဟုုတ� ‘ဖြပွဲန်�လိညီ�အသာုရေပွဲ� 

ရေသာာအခုါ’ ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င်ံ (၂၀၁၃) နှှင့််� ဂျများ်ဘီယ်ာနှုံင််င်ံ           

(၂၀၂၀) တုု�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�သာညီ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� 

အခုျက�မိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�ထုံမိုှ လိုုအပွဲ�ရေသာာ သာရေဘာာ 

တူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု မို��ှုရေသာ�မိုီ ကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု အသာုံ� 

ဖြပွဲ�၍ အဆုုိုဖြပွဲ�မိုည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီကုု ရေ��ဆဲို�ခု�သ်ာညီ�။ ရေဆဲို�ရေနဲှ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�၍ အတညီ�ဖြပွဲ��န်�အတဲက� အဆုုိုဖြပွဲ� 

သာညီ်�မိုူအာ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုုင့်��မိုျာ�သာုု� လိက�လိှ�ရေပွဲ�အပွဲ�သာညီ်�အခုါ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာ 

လိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�က သာရေဘာာမိုတူနှုုင့်�ဘာ� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု အဆိုုံ�သာတ�ခု�်�သာညီ�။ 

သာုု��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုုကင့်��ရေသာာ သာုု�မိုဟုုတ� 

န်ညီ��ပွဲါ�ရေသာာ အခုန်��ကဏ္ဍာမိုှသာာ ပွဲါ�င့်�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�၍မို�ရေပွဲ။ ရေကာင့်��စ်ဲာ စ်ီစ်ဉ်း�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ခုုသာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု� 

သာူမိုျာ�နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်��နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�တဲင့်� အသာုံ�ခုျနှုုင့်�ကာ အဖြပွဲန်�အလိှန်� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ရေထုာက�ကူရေပွဲ� 

နှုုင့်�ရေသာာ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု ခုျမိုှတ�ရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု�ရှုံးုဖြမိုင့်�ပွဲါက ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက��ယူူဖြခုင့်��ကုု န်ညီ��လိမို��အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််� အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ယူင့်�� 

တုု�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ရေသာာ� - 

• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််�ကုု ရေပွဲ�အပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��၊ 

• ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိုုရေသာာဆိုနှဒ န်ညီ��ပွဲါ�သာညီ်�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�ကုု ရေသာဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�ဖြခုင့်��၊ 

• လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု မိုညီ�သာုု�ရေဆိုာင့်��းက�၍ မိုညီ�သာူတုု�အာ� ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�ရေစ်မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��ာတဲင့်� 

အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��၊ 

• ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ�ရေ��ဆိုဲ�ရေပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��၊ 

• မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ� ရေတဲ�ဆိုရေပွဲ�အပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာ 

ထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ� သာု�ှုနှုုင့်�ရေစ်ဖြခုင့်��၊ 

• အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ရေန်�ကရေသာာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ရေပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်�� နှှင့််�

• အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီမိုုကုု �ယူူ�ာတဲင့်� အရေထုာက� 

အကူရေပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်�� တုု�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာညီ�။ 
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ဖွဲ့ွ��စည်း်�ပါံံအခြေနောေခံခံံဥပါနောေ တည်း်နော�ာက််က်�င်််သံံ�ေခံင််� နော�ာင််းွက််ပါုံင််ခံွင်််းးှုး�် ေပါည်း်သးလုးထုံးံ ပါါဝင််နော�ာင််းွက်် 

ေခံင််�က်ုံ အခြေသံံ�ခံ�ေခံင််�

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အစ်တဲင့်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲကာ ဖြပွဲညီ�သာူလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်��ကုု ပွဲုံမိုှန်�အာ� 

ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက�ရေလ်ိမို�ုှရေသာာ�လိညီ�� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု အစ်ဖြပွဲ��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုထံုမှို အခဲုင့််� 

အာဏာနှှင့််� တ�ာ��င့်�မိုုတုု�ကုု �ယူူနှုုင့်��န်�အတဲက� တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်�၊ 

နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င်မံိုှ ‘de Klerk ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�’ သာညီ� အာဏာ�အစ်ုု��အတဲင့်���ှု အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ� 

မိုုမိုျာ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��အဆိုုံ�သာတ�နှုုင့်��န်� ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ လိူဖြဖွဲ့�လိူမိုညီ�� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုက�ဆိုံမိုုကုု ပွဲယူ�ဖွဲ့ျက��န်� 

ANC နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�အာ� ၁၉၈၉ ခုုနှှစ်�မိုှ စ်တင့်�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� အာဏာ�အစ်ုု��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� 

အမိုျ�ု�သာာ�ပွဲါတီ (NP) မိုှ အမိုာခုံပွဲါတီ�င့်�မိုျာ�က ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��၍ သာရေဘာာတူညီီခုျက��ယူူဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အသာဲင့်� 

ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��ကုု ရေဆိုာင့်��းက�မိုည်ီ�အကြံကံဉာာဏ�အာ� အတုုက�အခုံဖြပွဲ�ခု�်�ကသာညီ�။ အမိုျ�ု�သာာ�ပွဲါတီ နှှစ်�ဖြခုမို��ကဲ� 

သာဲာ�ပြီးပွဲီ� လိက�ယူာယူုမို��မိုျာ�က ကဲန်�ဆိုာရေဗာ�တစ်�ပွဲါတီ (CP) ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��တညီ�ရေထုာင့်�ကာ လိူမိုညီ��မိုျာ�ဦး�ရေဆိုာင့်� 

သာညီ်� အစ်ုု��လိက�ရေအာက�မိုှ အန်ာဂတ�ကုုကြီးကု�တင့်�စ်ုု��ုမို�ပွဲူပွဲန်��ကရေသာာ ရေ�ှ�ရှုံးုု�စ်ဲ�လိူဖြဖွဲ့�မိုျာ�၏ အရေ�ကာက� 

တ�ာ�မိုျာ�အရေပွဲ� အခုဲင့််�ရေကာင့်��ယူူကာ အဖြမိုတ�ထုုတ�ခု�်�ကသာညီ�။ ရေဒီသာနှတ� ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�အမိုျာ�အဖြပွဲာ�တဲင့်� 

CP အနှုုင့်���ှုပြီးပွဲီ�ရေန်ာက� သာမိုမတ de Klerk သာညီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�ကုု ဥပွဲရေဒီနှှင့််�အညီီ အတညီ�ဖြပွဲ��န်�နှှင့််� 

CP ၏ လိူန်ညီ��စ်ုဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ တက�ကြွကလိုပွဲ��ှာ�သာူမိုျာ�ကုု ရေဘာ�ဖွဲ့ယူ�ထုာ�နှုုင့်��န်�အတဲက� (လိူဖြဖွဲ့�လိူမိုညီ�� ခုဲ�ဖြခုာ� 

ဆိုက�ဆိုံမိုု စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�အ� လိူဖြဖွဲ့�မိုျာ�ကုုဆိုုုလိုု�င့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ) ‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု’ ထုံမိုှ အခုဲင့််�အာဏာ 

ရေပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု�ယူူ�န်� လုုိအပွဲ�ခု�သ်ာညီ�။ ယူင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မှိုာ နုုှင့်�ငံ့်၏အန်ာဂတ�အရေပွဲ� န်က�ရုှုံးင့်��စဲ်ာ အကျ�ု� 

သာက�ရေ�ာက�မိုညီ�် အရေလိာင့်��အစ်ာ�ကုု ဖြပွဲ�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� အလိုု�ှုသာညီ်��လိဒီ� ထုဲက�ရေပွဲ�လိာကာ 

de Klerk သာညီ� အမိုာခုံအတုုက�အခုံမိုျာ�ကုု ရေဘာ�ဖွဲ့ယူ�၍  ANC နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်���န်� လိုုအပွဲ�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူ 

အမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုု �ယူူနှုုင့်�ခု�်သာညီ�။

အလိာ�တူပွဲင့်� ၁၉၇၆ ခုုနှှစ်�၌ ဗာုုလိ�ခုျ�ပွဲ�ကြီးကီ� ဖွဲ့�န်�ဆိုစ်�စ်�ကုုဖွဲ့�န်�ကုု၏ အာဏာ�ှင့်�အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ�� 

စ်န်စ်�ရေအာက�မိုှ လိဲတ�ရေဖြမိုာက�လိာပြီးပွဲီ�ရေန်ာက� စပါု�်နှုံင််င်ံသာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� အစ်ဖြပွဲ��ာ၌ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲခု�်သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု 

ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�ရေသာာ တ�ာ��င့်�မိုုကုုမို��ှုထုာ�သာညီ်� အစ်ုု��တစ်��ပွဲ�၏ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ကုု ဥပွဲရေဒီ 

နှှင့််�အညီီအတညီ�ဖြပွဲ��န်� ထုုုသာုု�မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Comella 2013)။ ဘာု�င့်�က �ာထုူ� 

ခုန်�်အပွဲ�ပြီးပွဲီ�ရေန်ာက� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��သာမိုာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� သာမိုမတ အဒီုုဖွဲ့ုုဆိုဲာ�က�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အယူူအဆို 

အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကုု စ်ဲ�ကုုင့်�ထုာ�သာညီ်�ပွဲါတီမိုျာ�နှှင့််� သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ� စ်တင့်�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခုျမိုှတ�ခု�်သာညီ�။ ခုျမိုှတ�ထုာ� 

သာညီ်�အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ��န်�အတဲက� ဥပွဲရေဒီအ� လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�မိုှာ ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��၏ 

အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုှတစ်�ဆိုင့််� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� အတညီ� 

ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တုု�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။3 ထုုု�ရေ�ကာင့််� သာမိုမတဆိုဲာ�က�က ၎င့်��၏အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု Ley para la Reforma 

Política (နှုုင့်�င့်ံရေ��ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်�� ဥပွဲရေဒီ) တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်သာညီ�။ အဆိုုုပွဲါမိုူ�ကမို��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ 

အမိုျာ�စု်၏ ရေထုာက�ခံုအာ�ရေပွဲ�မုိုဖြဖွဲ့င့််� အခုျ�ပွဲ�အဖြခုာအာဏာ��ုှနုုှင့်�သာည်ီ� အရေဖြခုခံုမူိုကုုထုည်ီ�သဲာင့်��ထုာ�ပြီးပီွဲ� ‘ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ဥပွဲရေဒီမိုျာ�’ ကုု ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲကာ ယူင့်��ဥပွဲရေဒီမိုျာ�ကုု အစ်ုု�� 

မှိုဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖဲွဲ့��မှိုဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် အဆုုိုဖြပွဲ�တင့်�သဲာင့်���မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�သူာမိုျာ�အန်က� ၉၄% ရေကျာ�က 

ဤအစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ရေထုာက�ခုံခု�်သာဖြဖွဲ့င့််� အစ်ုု��သာညီ� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��ကျ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�မိုျာ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်�� 

နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��တုု�အာ� စ်ံနှုန်��သာတ�မိုှတ�ခုျက�အ�၊ ဥပွဲရေဒီအ�ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််� 

ကုု ��ှုခု�်သာညီ� (Comella 2013)။  
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မိုျာ�မို�ကာမိုီက ခံ�လီုီနှုံင််င်ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုပွဲါ�င့်�သာညီ်� တန်��တူမိုညီီမို်မိုု ဆိုန်�်ကျင့်�ရေ�� ဆိုနှဒဖြပွဲပွဲဲ� 

မိုျာ�နှှင့််� ၁၉၈၀ ခုုနှှစ်� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီပွဲါ အဓုိကအခုျက�မိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာည်ီ� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု၏ ဆိုန်�်ကျင့်�မုို 

ရေဒီါမိုာန်�ရေ�ကာင့််� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်� ဘာတ�ခုျရေလိလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အပြီးပွဲီ� ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

အစ်ာ�ထုုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ဖြခုင့်��ကုု ပွဲယူ�ခုျခု�်ရေသာာ ဆိုီဘာက��ှန်�ပွဲီန်ီ�ာ၏ အစ်ုု��သာညီ� ဖွဲ့ုအာ�မိုျာ��င့်�ဆိုုုင့်�ကြံက�ံရေတဲ��ကာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အတဲက� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�ကုု လိက�ခုံခု�်�သာညီ�။ နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

အယူူအဆိုအမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကုု စ်ဲ�ကုုင့်�ထုာ�သာညီ်� ပွဲါတီမိုျာ�က ပွဲါ�င့်�သာရေဘာာတူညီီထုာ�သာညီ်� ‘နှုု�င့်�ဘာာ ၁၅ သာရေဘာာ 

တူညီီခုျက�’ ၌ တစ်�နှုုင့်�င့်ံလိုံ�အတုုင့်��အတာပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� လိုုက�န်ာ�န်�စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုု�ှုရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကုု4 

၂၀၂၀ ခုုနှှစ်�တဲင့်�ကျင့်��ပွဲ၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပုွဲံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲ�မိုညီ�၊ မိုဖြပွဲ�မိုညီ� 

နှှင့််� မိုညီ�သာုု�ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�တုု�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ��န်� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်သာညီ�။ 

ဓိာတ�ပွဲုံ - ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်�တဲင့်� Plaza Baquedano မိုှ ဖြမိုင့်�ရေတဲ��သာညီ်� ဆိုနှဒဖြပွဲရေတာင့်��ဆိုုုပွဲဲ� ဖြမိုင့်�ကဲင့်��၊ ၂၀၁၉ ရေအာက�တုုဘာာ 

၂၅၊ ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ၊ © Hugo Morales, published with CC licence BY-NC-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=83460148>.

နော�ွ�နောနှွ�ည်းိုနှုင််�များုများ�ာ�တွင်် ပါါဝင််လုုံနောသာ�နှဒ �ည်း်�ပါါ�သည်း်် အခြေဖွဲ့ွ��များ�ာ�အခြော� နောသွ�နော�ာင််း�် ေပါည်း်သးလုးထုံးံ 

ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ အခြေသံံ�ခံ�ေခံင််�

အရေစ်ာပွဲုုင့်�� ၁၉၉၀ ဖြပွဲညီ်�နှှစ်�မိုျာ�၌ အခြောဂျ�င််တီ��ာ�နှုံင််င်တံဲင့်� တစ်�ဖွဲ့က�အဖွဲ့ဲ��ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုု၌ 

ပွဲါ�င့်�လိာရေအာင့်� တဲန်��အာ�ရေပွဲ��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကုု ပြီးခုုမို��ရေဖြခုာက�မိုုတစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ဖြပွဲ� 

ခု�်ရေသာာ သာာဓိက�ှုသာညီ�။ သာမိုမတ ကာ�ရေလိာ်စ်�မိုီန်မို�သာညီ� သာမိုမတ ဒီုတုယူသာက�တမို��အတဲက� �င့်�ရေ�ာက�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲု�င့်� 

နှုုင့်��န်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��န်�ကြီးကု��ပွဲမို��ခု�်ပြီးပွဲီ� အထုရေဖြမိုာက�နှုုင့်��န်�အတဲက� လိှတ�ရေတာ� 

တဲင့်���ှု အတုုက�အခုံအဖွဲ့ဲ��၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုု�ယူူ�န်� လိုုအပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုထုံမိုှ ရေထုာက�ခုံ 

အာ�ရေပွဲ�မိုု ��ှုထုာ�ဖြခုင့်��ကုုအသာုံ�ခုျ၍ အဆိုုုပွဲါကုစ်စကုု ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲကာ ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��မိုညီ�ဟုု 

ပြီးခုုမို��ရေဖြခုာက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� အတုုက�အခုံအဖွဲ့ဲ��ကုု ဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�ကာ ၎င့်��၏အဆုိုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အာ� အဖြပွဲညီ်�အ� အတညီ� 

ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ်�အနှတ�ာယူ�ကုု �င့်�ဆိုုုင့်�ဖြခုင့်��ထုက� ၎င့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်��က ပွဲုု၍ 

အကျ�ု��ှုမိုညီ�ဟုု လိက�ခုံလိာရေစ်�န်�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� သာရေဘာာတူညီီခုျက�တစ်��ပွဲ� ခုျမိုှတ� 

နှုုင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ အဆိုုုပွဲါ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�အ� သာမိုမတ မိုီန်မို�သာညီ� 
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ဖြပွဲန်�လိညီ�ရေ�း�ရေကာက�ခုံနှုုင့်��န်� �င့်�ရေ�ာက�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲု�င့်�နှုုင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� သာမိုမတ၏ လိုပွဲ�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််�မိုျာ�အာ� ရေလိ်ာ်ခုျ�န်� စ်ီမိုံ 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��မိုျာ�အပွဲါအ�င့်� အတုုက�အခံုအဖဲွဲ့��နှှင့််� အရေပွဲ�အယူူမိုျာ�ကုု သာရေဘာာတူလိက�ခံုခု�သ်ာညီ� (Negretto 

1998)။ 

အရေစ်ာပွဲုုင့်�� ၁၉၉၀ ဖြပွဲညီ်�နှှစ်�မိုျာ�၌ �ုံ�ီယ်က််နောခံတ်လုွ�် နှုံင််င်ံမိုျာ�တဲင့်�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ� ဆိုနှဒ 

ခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကုု အရေ��ပွဲါရေသာာ ညီိုနှုင့်��ရေ��န်ညီ��လိမို��မိုျာ�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျခု�်�ကသာညီ�။ အခုျင့်��ခုျင့်�� အာ�ပြီးပွဲု�င့်�ရေန် 

�ကရေသာာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ပြီးပွဲု�င့်�ဘာက�မိုျာ�အရေပွဲ� အသာာစ်ီ� 

��န်�နှှင့််� ဆိုုုဗာီယူက�ဖြပွဲညီ�ရေထုာင့်�စ်ု အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�နှှင့််� ဖွဲ့က�ဒီ�ယူ�နှှင့််� ရေဒီသာနှတ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�အ�ကာ� 

ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�တဲင့်� လိှမို��မိုုု�နှုုင့်��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုု လိက�န်က�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� 

ကုုင့်�စ်ဲ�ခု�်သာညီ�။ မိုီရေခု�ဂုုဘာာရေခုျာ်ဗာ�သာညီ� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ်� မိုတ�လိတဲင့်� ဖြပွဲညီ�လုိံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကုု ပွဲထုမိုဆိုုံ�အကြီးကုမို� 

ကျင့်��ပွဲခု�ပ်ြီးပီွဲ� �ညီ��းယူ�ခုျက�မှိုာ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��ပြီးပုွဲ�င့်�ဘာက�မိုျာ�အရေပွဲ� အသာာစီ်��နုုှင့်��န်�အတဲက� ဆုုိုဗီာယူက�ဖြပွဲညီ�ရေထုာင့်�စု် 

အာ� ‘ဖြပွဲန်�လိညီ�ဆိုန်��သာစ်�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်�’ ဖွဲ့က�ဒီ�ယူ�ဖြပွဲညီ�ရေထုာင့်�စု်အဖြဖွဲ့စ်� ဆိုက�လိက�ထုုန်��သာုမို��ထုာ��န်� 

အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ရေပွဲ�အပွဲ�ရေသာာအခုဲင့််�အာဏာကုု �ယူူလိုုဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�သာူမိုျာ�က ယူင့်��အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�ကုု အတညီ�ဖြပွဲ�ရေထုာက�ခုံမို�ရေပွဲ�ခု�်�ကရေသာာ�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�ရေထုာင့်�စ်ုသာညီ� 

တစ်�နှှစ်�အတဲင့်�� ပြီးပုွဲ�ကဲ�သာဲာ�ခု�်သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ရေ�ကာင့််� သာမိုမတနှုုင့်�င့်ံမိုျာ� 

တဲင့်� ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ� တန်�ဖြပွဲန်�ဖြပွဲညီ�လံုိ�ကွတ�ဆိုနှဒခံုယူူပဲွဲ�မိုျာ� အစ်ဉ်း�လုုိက�ရေပွဲ�ထဲုက�လိာခု�သ်ာညီ�။ နုုှင့်�င်ံ့်ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်� 

မိုျာ�က အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��တာ�န်��ှုသာူမိုျာ�၏ သာုု�မိုဟုုတ� ၎င့်��တုု�၏ ပြီးပွဲု�င့်�ဘာက�မိုျာ�နှှင့််�ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်ရေသာာ အဖြခုာ�အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��မိုျာ�၏ လိုပွဲ�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််�အာဏာကုုဖြမိုိင့််�တင့်��န်�နှှင့််� ကုုယူ�ပွဲုုင့်�အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့််�၊ န်ယူ�ရေဖြမိုပွဲုုင့်�ဆိုုုင့်�မိုုနှှင့််� အင့်�စ်တီ 

ကျ���ှင့်��ဆိုုုင့်��ာ အစ်ီအမိုံမိုျာ�ကုု ဖြပွဲန်�လိညီ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်���န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ� 

မိုုဖြဖွဲ့င့််� ရေပွဲ�အပွဲ�ရေသာာအခုဲင့််�အာဏာပွဲုုင့်�ဆိုုုင့်�မိုုအရေပွဲ� အမိုှီသာဟု�ဖြပွဲ�ခု�်�ကသာညီ� (Ross 2002: 18–20; Walker 

2003; Partlett 2012)။ 

ခံ�လီုီနှုံင််င်ံတဲင့်� ၂၀၁၅-၂၀၁၈ ၌ ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ခု�်သာညီ်� ပွဲယူ�ဖွဲ့ျက�လိုုက�ရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုှာလိညီ�� မိုရေအာင့်� 

ဖြမိုင့်�သာညီ်�တုုင့်� နှုုင့်�င့်ံရေ�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်���ာတဲင့်� အသာာစ်ီ���န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��အာ� 

အသာုံ�ခုျ�န်� ကြီးကု��ပွဲမို��မိုုတစ်��ပွဲ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ သာမိုမတရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�အတဲက� မို�ဆိုဲယူ�စ်ညီ��ရှုံးုံ�ရေ��ခု�ီ�စ်ဉ်း�တဲင့်� 

မီို�ှ�ဘာတ�ခုျရေလိက ၁၉၈၀ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီကုု ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မုို�ုှရေသာာ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ� 

ဖြခုင့်��မိုျာ�ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�ဟုု ကတုဖြပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ထုုုသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုဲမို��မိုံ 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�အ� လိှတ�ရေတာ�တဲင့်��မိုှ အတုုက�အခုံအဖွဲ့ဲ��၏ ရေထုာက�ခုံမိုုကုုလိုုအပွဲ�ပြီးပွဲီ� 

တစ်�ဘာက�အဖွဲ့ဲ��က ရေထုာက�ခုံရေပွဲ�လုုိသာညီ်�ဆိုနှဒ န်ညီ��ပွဲါ�သာညီ�။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်� ရေအာက�တုုဘာာလိတဲင့်� အစ်ုု��က 

ကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်��ပွဲ�ကုု စ်တင့်�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ အဓိုက 

�ညီ�မိုှန်��ခုျက�တစ်��ပွဲ�မိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� တ�ာ��င့်�မိုု��ှု�န်�နှှင့််� အတုုက�အခုံအဖွဲ့ဲ�� 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့်��မုိုမိုျာ�ကုု သာရေဘာာတူလိက�ခံုလိာရေအာင့်� တဲန်��အာ�ရေပွဲ�နုုှင့်�မိုည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အ�ှုန်�အဟုုန်�ကုု အစ်ပွဲျ�ု�နှုုင့်��န်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� အဆိုုံ�သာတ�၌ အတုုက�အခုံ 

အဖဲွဲ့��သာညီ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� နုုှင့်�ငံ့်ရေ��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� �င့်�ရေ�ာက�လုိပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��မိုဖြပွဲ�ဘာ� ရေ�ှာင့်�လှိ� 

နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ လိှတ�ရေတာ�သာုု�တင့်�ဖြပွဲပြီးပီွဲ�ရေန်ာက� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု ဆိုက�လိက�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်� လိက��ှု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�အ� လိုုအပွဲ�ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ��အသာုုက�အ�န်��၏ ဖြမိုင့််�မိုာ�စ်ဲာ သာရေဘာာ 

တူညီီမိုုကုု မို��ှုခု�်သာညီ်�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� လိှတ�ရေတာ�သာုု�တင့်�ဖြပွဲပြီးပွဲီ�ရေန်ာက� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်�တဲင့်� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု အဆိုုံ�သာတ�ခု�်�သာညီ� (Couso 2019; Verdugo and Contess 2018)။  
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လုံပါ်င်�်�စဉ်း်အခြော� များည်း်သုံ�နော�ာင််းွက််များည်း်၊ များည်း်သးတုံ� ပါါဝင််နောစများည်း်ကု်ံ �ံံ�ေဖွဲ့တ်သတ်များှတ်း�် ေပါည်း်သးလုးထုံးံ 

ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ အခြေသံံ�ခံ�ေခံင််�

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု မိုညီ�သာုု�ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�၊ ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ်� 

လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ ရေ�း�ခုျယူ�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုမိုျာ�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ��ှု 

ရေသာာ တ�ာ��င့်�မိုုအာ� မိုညီ�သာုု��ယူူနှုုင့်�မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ရေ�း�ခုျယူ��ာတဲင့်� အရေထုာက�အကူ�ယူူ�န်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အသာုံ�ခုျနှုုင့်�သာညီ�။ တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလူိထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ဖြပွဲညီ�လိုံ� 

ကွတ�ဆိုနှဒခံုယူူပဲွဲ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� တ�ာ��င့်�စီ်စ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�ရေပွဲ�ရေလ်ိ�ုှသာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အီခြေနောကွ်နောေါနံုှင််ငံ်တဲင့်� ၂၀၀၇ ခုုနှှစ်�၌ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�တစ်��ပွဲ� ရေ��ဆိုဲ��န်�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��ကုု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ရေစ်လိုုသာညီ်�ဆိုနှဒ �ှု၊ မို�ှု မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�ကုု ရေမို�ဖြမိုန်��ခု�်သာညီ�။ အထုက�တဲင့်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်သာညီ်�အတုုင့်�� ခံ�လီုီ 

နှုံင််င်ံတဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ‘နှုု�င့်�ဘာာ ၁၅ သာရေဘာာတူညီီခုျက�’ ၏ �လိဒီ�အဖြဖွဲ့စ်� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်� 

ရေအာက�တုုဘာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�တစ်��ပွဲ�အာ� အလိုု�ှု၊ မို�ှု 

နှှင့််� အလိုု�ှုပွဲါက မိုညီ�သာညီ်�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� အမိုျ�ု�အစ်ာ�က တာ�န်�ယူူ၍ ရေ��ဆိုဲ�သာင့််�သာန်ညီ��ဟုူသာညီ်� ရေမို�ခုဲန်��နှှစ်�ခုု 

ရေမို�ခု�သ်ာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သူာမိုျာ�၏အရေဖြဖွဲ့တဲင့်� တုုက�ရုုှုံးက�ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိိုာက�သာည်ီ� အဖဲွဲ့���င့်�မိုျာ�နှှင့််� လိက��ုှတာ�န်� 

ယူူရေန်ရေသာာ လိှတ�ရေတာ�ကုုယူ�စ်ာ�လှိယူ�မိုျာ� အခုျ�ု�အစ်ာ�တူပွဲါ�င့်�သာည်ီ� အဖွဲ့ဲ�� သာုု�မိုဟုုတ� အထုူ�ရေ�း�ရေကာက� 

တင့်�ရေဖြမိုိာက�ထုာ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ�သာာပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��တုု�ကုု ရေ�း�ခုျယူ�ခု�် 

�ကသာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုပွဲါ�င့်�သာည်ီ� ဆိုနှဒဖြပွဲရေတာင့်��ဆိုုုမိုုမိုျာ�သာညီ� အစ်ုု��အာ� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အစ်ဖြပွဲ��န်� ဖွဲ့ုအာ� 

ရေပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��ကုုရေထုာက�ခုျင့််�၍ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�တစ်��ပွဲ�အာ� ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ကုု 

အတညီ�ဖြပွဲ�ခု�်�ကပြီးပွဲီ� အထုူ�ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ထုာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��က 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� ဦး�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ကုု ပွဲုုမိုုုလိုုလိာ�ခု�်�ကသာညီ�။

ခံ�လီုီနှုံင််င်ံ၏ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�သာညီ� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�အတဲက�လိညီ�� အရေ��ပွဲါပြီးပွဲီ� 

လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာည်ီ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာ 

လှိမို��မုုို�သူာမိုျာ�၏ သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� ဩဇိုာလှိမို��မုုို��န်� အလဲိတ�လိမို��ရေ�ကာင့်��ဖြဖွဲ့င့််�ရေဆိုာင့်��းက�သာည်ီ� 

ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုပွဲါ�င့်�ရေသာာ စ်ညီ��ရှုံးုံ�စ်ုစ်ညီ��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�ကုု ဖြပွဲသာနှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ မို�ဆိုနှဒ 

ရေကာက�ခုံဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ လိှတ�ရေတာ�နှှစ်��ပွဲ�က မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ� အတညီ�ဖြပွဲ�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��တဲင့်�မိုဆိုုု အကျ�ံ��င့်�သာညီ်� ကျာ�/မို တန်��တူညီီမို်ရေ�� စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��တစ်��ပွဲ�ကုု 

ခုျမိုှတ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��မှိုာ အဓိုကအာ�ဖြဖွဲ့င့််� လိူထုုလိက�ခုံမုို ��ှုပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� အမိုျ�ု�သာမိုီ�လိုပွဲ��ှာ�မိုု

တစ်��ပွဲ��ှုထုာ�ဖြခုင့်��နှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ညွှဲန်�်ရေပွဲါင့်��မိုုတ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�အ�ကာ� ခုုုင့်�မိုာစ်ဲာ ကဲန်��က�ခုျတု� 

ဆိုက�ထုာ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Arce-Riffo 2020 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ရေဆိုာင့်��းက� 

ခု�်သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံသာညီ� 

ကမိုာာရေပွဲ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၌ အမိုျ�ု�သာာ�နှှင့််� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� အခုျ�ု�အစ်ာ� 

တန်��တူ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� ပွဲထုမိုဆိုုံ�နှုုင့်�င့်ံ ဖြဖွဲ့စ်�လိာသာညီ�။ 

လိုံခြုံခု�ံရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�အ� ထုင့်�သာာဖြမိုင့်�သာာစ်ဲာ တုုက�ရှုံးုုက�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက��န်� အခုက�အခု��ှုပွဲါ 

ကလိညီ�� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�ရေ�� အဖဲွဲ့��အစ်ညီ��မိုျာ�တဲင့်� လူိမုိုအဖဲွဲ့��အစ်ညီ�� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ� 

ပွဲါ�င့်�မိုုမိုှတစ်�ဆိုင့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ�။ သာာဓိက 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ယ်ီများင််နှုံင််င်ံ၏ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ��စ်ကာ��ုုင့်��ကုု �ကညီ်�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အကြီးကု�အဖြဖွဲ့စ်� ဘာက�စ်ုံအဖွဲ့ဲ��မိုျာ�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ အမိုျ�ု�သာာ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 
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�ုုင့်��ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲခု�်ပြီးပွဲီ� အတုုင့်��အတာတစ်�ခုုအထုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အတဲက� မိုူရေဘာာင့်�ခုျမိုှတ�ရေပွဲ�နှုုင့်��န်� �ညီ��းယူ� 

ရေဆိုာင့်��းက�ခု�ဖ်ြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေဆဲို�ရေနဲှ��ုုင့်��ကုု တ�ာ��င့်�တာ�န်�ယူူစီ်စ်ဉ်း�ခု�သ်ာည်ီ� Gulf Cooperation Council က 

ရေန်ာင့်�တဲင့်� အသံုာ�ခုျမိုည်ီ�လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�ရေ�� စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�ကုု ရေ��ဆဲို� 

သာတ�မိုှတ�သာညီ်� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� ရေကာ�မိုတီတဲင့်� ပွဲါ�င့်��န်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု ဖွဲ့ုတ�ရေခု�ခု�်သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုုက ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုုင့်��တဲင့်�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� ရေကာ�မိုတီတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုုကုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်��သာညီ� တ�ာ��င့်�မိုုနှှင့််� လိူထုု၏ တာ�န်�ယူူရေဆိုာင့်��းက�မိုုတုု� ခုုုင့်�မိုာတညီ�တံ် 

ရေစ်�န်� ကြီးကု��ပွဲမို��အာ�ထုုတ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ထုာ�သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ရေ�� စ်ညီ��မိုျဉ်း�� 

စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေခု�ယူူ�န်�လုုိအပွဲ�သာည်ီ�အဖဲွဲ့��မိုျာ�ကုု ရေဆဲို�ရေနဲှ��ုုင့်��သုုာ� ရေဆိုာင့်��ကဉ်း��နုုှင့်�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� အဖဲွဲ့��အရေ�အတဲက� 

နှှင့််� အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အလိုုက�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ� ပွဲုုမိုုုစ်ုံလိင့်�မိုျာ�ဖြပွဲာ�လိာရေစ်�န်� အရေ��ပွဲါရေသာာအခုန်��ကဏ္ဍာမိုှ ရေထုာက�ကူရေပွဲ� 

နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုုင့်���ှု အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�အ�ကာ� သာရေဘာာတူညီီမိုု မို��ှုရေသာာရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သုာံ�ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�မိုညီ်� �ညီ��းယူ�ခုျက�မိုှာ ကျရှုံးုံ�သာဲာ� 

ခု�်သာညီ� (Murray 2017)။

ေပါ�ေပါင််နောေပါာင််�လု�နေား� အခြေစီအခြေစဉ်း်အခြော� ပါံံနောဖွဲ့ာ်သတ်များှတ်း�် ေပါည်း်သးလုးထံုံး ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ အခြေသံံ�ခံ�ေခံင််�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��စ်ီမိုံကုန်��တဲင့်� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အစ်ီအစ်ဉ်း�၏ 

န်ယူ�ပွဲယူ�အတုုင့်��အတာကုု ရေ��ဆဲို�သာတ�မှိုတ�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေဖြခုခံုကျရေသာာ အဓုိကလုုိအပွဲ�ခုျက�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေဆဲို�ရေနဲှ� 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ��ဖုုွဲ့�မို�မိုျာ�၊ ရေဆဲို�ရေနဲှ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�လံုိ�ကွတ�ဆိုနှဒခံုယူူပဲွဲ�မိုျာ�မှိုတစ်�ဆိုင့််� ��ုှရေသာာ ဖြပွဲညီ�သူာ 

လိူထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုုအသာုံ�ဖြပွဲ�၍ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အခုျ�ု�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ��ကုစ်စမိုျာ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲ�သာင့််�၊ မိုဖြပွဲ�သာင့််� သာုု�မိုဟုုတ� မိုညီ�သာုု�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်�� 

သာင့််�သာညီ�နှှင့််� ထုပွဲ�ရေဆိုာင့်��ကုစ်စ�ပွဲ�မိုျာ�ကုု ထုပွဲ�ရေပွဲါင့်��ဖြဖွဲ့ညီ်�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲ�သာင့််�၊ မိုဖြပွဲ�သာင့််�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ု၏ 

သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု သာု�ှုနှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� �ံဖွဲ့န်��ံခုါတဲင့်� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု 

နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�၏ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�ပွဲုံရေဖွဲ့ာ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဥပွဲမိုာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်� ကမိုာာ်ဘာဏ္ဍာာရေ�� အကျပွဲ�အတညီ�� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ပြီးပွဲီ�ရေန်ာက� အခြေုံင််ယ်ာလု�်နှုံင််င်တံဲင့်� 

အစ်ုု��အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ယူုံ�ကညီ�မိုု အလိဲန်�အမိုင့်��ကျဆိုင့်��ရေန်ခုျနု်� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�၌ လိှတ�ရေတာ�က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တစ်��ပွဲ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ဤရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မိုှာ နှုုင့်�င့်ံရေ��ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံသာာ�ဗာဟုုုဖြပွဲ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�၏ တန်�ဖွဲ့ုု�ကုု လိက�ရေတဲ� 

ဖြပွဲသာ�န်� �ညီ��းယူ�ခုျက��ုှ�ုှ ကြီးကု��ပွဲမို��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဤအဖဲွဲ့��အစ်ညီ��၏တာ�န်�မှိုာ ရေဆိုာင့်��းက�နုုှင့်�သာည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��အတဲက� ကြီးကု�တင့်�သာတ�မိုှတ�ထုာ�ရေသာာ အရေ��ကုစ်စ�ှစ်�ခုုကုု သာုံ�သာပွဲ�ဆိုင့်�ဖြခုင့်� 

�န်�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� အစ်ုု��အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ထုံမိုှ��ှုရေသာာ အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု သာတ�မိုှတ�ကာလိတစ်�ခုုအတဲင့်�� 

တုံ�ဖြပွဲန်�အရေ��ယူူရေဆိုာင့်��းက�ရေပွဲ�မိုညီ�ဟုု ကြီးကု�တင့်�ကတုက�တ�ဖြပွဲ�ခု�်သာညီ�။ အဖွဲ့ဲ���င့်�ရေပွဲါင့်�� ၁၀၀ �ှုသာညီ်� ယူင့်�� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်� ဖြပွဲင့်�ပွဲအရေဖြခုအရေန်မိုျာ� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�၍ ကျပွဲန်��န်မိုူန်ာရေ�း�ခုျယူ�သာညီ်� န်ညီ��န်ာန်ုဿယူကုု 

အသာုံ�ဖြပွဲ�၍ ရေ�း�ခုျယူ�ထုာ�ရေသာာဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�က သာုံ�ပွဲုံနှှစ်�ပွဲုံဖြဖွဲ့စ်�ကာ အဖြခုာ�ကျန်��ှုသာူမိုျာ�မိုှာ နှုုင့်�င့်ံရေ��ကုုယူ�စ်ာ� 

လိှယူ�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။5 

သာုု��ာတဲင့်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� လိှတ�ရေတာ�ကတင့်�ဖြပွဲသာညီ်� လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ အရေ�� 

ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကုုသာာ သီာ�သာန်�်အရေလိ�ရေပွဲ�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ဘာ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အစီ်အစ်ဉ်း�တဲင့်� အရေ�ကာင့်�� 

အ�ာနှှစ်�ခုုကုု ထုပွဲ�ရေပွဲါင့်��ဖြဖွဲ့ညီ်�ကာ အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက� ၁၈ ခုျက�ကုု ရေပွဲ�အပွဲ�တင့်�ဖြပွဲခု�်သာညီ�။ (ပြီး�ုတုသ်က်ုံလုံဘီယ်ာ    

(၂၀၀၄) နှှင့််� အခြေွ�်တားီယ်ုံ (၂၀၀၆) ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ��ဖွဲ့ုု�မို�မိုျာ�တဲင့်� ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာက�်သာုု�) အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ 
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အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အာ�လိုံ�အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲရေပွဲ��န်� အစ်ုု��အရေပွဲ� စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုုမို�ှု 

ဖြခုင့်��အပွဲါအ�င့်� ဤလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အရေပွဲ� အမိုျ�ု�မိုျ�ု�အဖွဲ့ုံဖွဲ့ုံ ရေ�ဖွဲ့န်�မိုုမိုျာ��ှုခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ဤအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ရေ�ကာင့််� 

��ှုခု�်ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ အာရှုံးုံစ်ုုက�မိုုသာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��တာ�န်�ခုံမိုု�ှုစ်ဲာဖြဖွဲ့င့််� ဆိုက�လိက�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်��န်� 

အတုုင့်��အတာတစ်�ခုုအထုု အရေထုာက�အကူ ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်ခု�်သာညီ�။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ကုု ဖွဲ့ျက�သာုမို��ပြီးပွဲီ�ခုျနု်�မိုှစ်၍ 

လိှတ�ရေတာ�သာညီ� အဆိုုုဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�မိုျာ�အန်က� သာုံ�ခုုအတဲက�သာာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ� 

ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� ကျင့်��ပွဲရေဆိုာင့်��းက�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ လိုင့်�တူထုုမို��ဖြမိုာ�ဖြခုင့်��ကုု တ�ာ��င့်�ခုဲင့််�ဖြပွဲ��န်�နှှင့််� ဘာာသာာရေ�� 

ရေစ်ာ�ကာ�မိုုအာ� ဖြပွဲစ်�ဒီဏ�အဖြဖွဲ့စ်�သာတ�မိုှတ�ခုျက�ကုုဖွဲ့ယူ��ှာ��န်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၁၈ တုု�တဲင့်� 

အသာီ�သာီ� ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�စ်ဲာအတညီ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� သာမိုမတအဖြဖွဲ့စ်��င့်�ရေ�ာက�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲု�င့်��န်� လိုုအပွဲ�ရေသာာ အသာက� 

သာတ�မိုှတ�ခုျက�အာ� ၃၅ နှှစ်�မိုှ ၂၁ နှှစ်�သာုု� ရေလိ်ာ်ခုျ�န်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူ�ာတဲင့်�မိုူ ကျရှုံးုံ�ခု�်သာညီ�။  ထုုု�အဖြပွဲင့်� 

မို�ရေပွဲ��န်�လိုုအပွဲ�ရေသာာ အသာက�အ�းယူ�ကုု ရေလိ်ာ်ခုျ�န်�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�ပွဲရေ�ာက�ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ မို�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ 

အခုဲင့််�အရေ��မိုျာ�အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�ကျင့်��ပွဲရေပွဲ��န်� အစ်ုု��က ကတုက�တ�ဖြပွဲ� ရေဆိုာင့်��းက� 

လိျက��ှုသာညီ�။ 

 

ဓိာတ�ပွဲုံမိုျာ� - အုုင့်�ယူာလိန်�နှုုင့်�င့်ံမိုှ သာုံ�ဆိုယူ်�ရေလိ�ကြီးကုမို�ရေဖြမိုာက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� (တန်��တူညီီမို် 

လိက�ထုပွဲ�ထုုမို��ဖြမိုာ�ခုဲင့််�) အတဲက� ကမို�ပွဲုန်��၊ 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>. 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ�သာတ�မိုှတ��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ� ဆိုနှဒ 

ခုံယူူပွဲဲ�တဲင့်� ဆိုနှဒမို�ထုညီ်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ရေထုာက�ကူရေပွဲ�ဖြခုင့်��သာညီ� �ှာ�ပွဲါ�ရေသာာ�လိညီ�� တစ်�ခုါတ�ံဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

၂၀၁၅ ခုုနှှစ်� လုးဇူး�်ဘတ်နှုံင််င်ံတဲင့်� အဆိုုုဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုသာုံ��ပွဲ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��

၍ ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ကုု သာု�ှုနှုုင့်��န်�အတဲက� လိုုက�န်ာ�န်�စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုုမို�ှုရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 

တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တစ်�ခုုကုုကျင့်��ပွဲ�န်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�က စ်ီစ်ဉ်း�ခု�်သာညီ�။ 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�က အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�သာုံ�ခုုလိုံ�ကုု ပွဲယူ�ခုျခု�်ပြီးပွဲီ� ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ယူင့်��အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�သာညီ� 

နှုုင့်�င့်ံရေ��အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုှ ဖွဲ့ယူ��ှာ�ခုံခု�်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�အရေပွဲ� ဤန်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အမိုှီသာဟု� 

ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံမိုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်��ပွဲ�ကုု ထုုရေ�ာက�စ်ဲာ အဆိုုံ�သာတ�နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ 

အလိာ�တူပွဲင့်� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�၌ အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င်ံမိုှ ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�ကလိညီ�� လိုုက�န်ာ�န်�စ်ညီ��ရေနှှာင့်� 

မိုုမို�ှုရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီ 
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အစ်ဉ်း�ပွဲါ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ� ကုစ်စမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ ရေမို�ခုဲန်��ရေဖြခုာက�ခုုကုု 

ရေမို�ဖြမိုန်��ခု�်သာညီ�။ ပွဲထုမိုဆိုုံ�ရေမို�ခုဲန်��မိုှာ ပွဲညီာ�ှင့်�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုဟုုတ�သာညီ်�၊ နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ�မိုဟုုတ� 

သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ရေ��အဖွဲ့ဲ��ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေကာင့်�စ်ီ (၂၀၁၀-၂၀၁၂) က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ� 

သာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်� မိုူ�ကမို��အတဲက� အရေဖြခုခုံအဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ဖြပွဲ�သာင့််�၊ မိုဖြပွဲ�သာင့််�ကုု 

ရေမို�ဖြမိုန်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေကာင့်�စ်ီ၏ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ဖြမိုင့််�မိုာ�စ်ဲာ ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ကာ အဲန်�လိုုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� ‘စ်ုရေ��ရေတဲ�ဆိုုံဖြခုင့်��’ န်ညီ��လိမို��တစ်��ပွဲ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� 

လိှတ�ရေတာ�အတဲင့်���ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��ပွဲါတီမိုျာ�၏ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုကုု ခုျတု�ဆိုက��ယူူဖြခုင့်��မို�ှုဘာ� အရေဖြခုခုံ နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�၏ ရေဘာာင့်�အတဲင့်��၌ ရေဆိုာင့်��းက�ခု�ဖ်ြခုင့်��လိညီ��မိုဟုုတ�ရေပွဲ။ အစီ်အစ်ဉ်း�ပွဲါ ဤကုစ်စ�ပွဲ�မိုျာ�ကုု 

ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���န်�အတဲက� ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�က သာဘာာ�သာယူံဇိုာတမိုျာ�၊ လိူထုု၏အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု ��ှုပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စ်� 

သာည်ီ� နုုှင့်�ငံ့်ရေတာ�ဘုာ�ာ�ရေကျာင့်��၊ လူိပုွဲဂုု�လိ�မိုျာ�အာ� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိိုာက�ဖြခုင့်��၊ ဆိုနှဒမို�မိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�လံုိ�ကွတ� 

ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ�၏ အရေ��ပွဲါမိုုစ်သာညီ�တုု�နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်ရေသာာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ဆိုုုင့်��ာ သာီ�ဖြခုာ�ရေမို�ခုဲန်�� 

မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��ရေမို�ဖြမိုန်��ခု�်သာညီ�။ လိူဦး�ရေ�၏ ၄၉ �ာခုုုင့်�နှုန်��က မို�ဆိုနှဒလိာရေ�ာက�ဖြပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ဤကုန်��ဂဏန်��မိုှာ 

ဖြမိုင့််�မိုာ�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�နှုုင့်�သာညီ�။ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�အန်က� ခုုန်စ်�ဆိုယူ��ာခုုုင့်�နှုန်��က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ရေကာင့်�စ်ီ၏ မိုူ�ကမို��ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�အတဲက� အရေဖြခုခုံအဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အာ� လိုုလိာ�ရေ�ကာင့်�� 

ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�က လိှတ�ရေတာ�သာညီ� ရေကာင့်�စ်ီ၏ မိုူ�ကမို��အတုုင့်�� လိုုက�န်ာ 

ရေဆိုာင့်��းက��န်� လိုုအပွဲ�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှု သာုု�မိုဟုုတ� လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ�၏ အရေဖြဖွဲ့မိုျာ�အာ� 

မိုညီ�သာုု�အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�မိုညီ�တုု�အတဲက� သာရေဘာာတူညီီခုျက� မိုခုျမိုှတ�နှုုင့်�ခု�်ရေပွဲ (Hudson 2018)။ အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� 

ရေကာင့်�စ်ီ၏ အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�အာ� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အစ်ီအစ်ဉ်း�ပွဲါ လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ကုစ်စ 

မိုျာ�အရေပွဲ� မို�ခုဲ�ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအာ� န်က�ရှုံးုင့်��စ်ဲာ ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ��ှုလိာ 

သာညီ်� တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�၌ သာရေဘာာတူညီီခုျက�ခုျမိုှတ�နှုုင့်�ရေစ်�န်� 

ရေထုာက�ကူမိုရေပွဲ�နှုုင့်�ခု�်ရေပွဲ။  ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်�၌ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ခုုလိုံ� အဆိုုံ�သာတ�ခု�်�သာညီ� (Hudson 2018)။

များွ�်ဂျုံလုီ�ယ်ာ�နှုံင််င်ံ (၂၀၁၇-၂၀၁၉) တဲင့်� မိုဲန်�ဂုုလိီ�ယူာ�ဖြပွဲညီ�သာူ�ပွဲါတီ (MPP) သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပုွဲံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမိုျာ� ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�ဟုု မို�ဆိုဲယူ�စ်ညီ��ရှုံးုံ�ပြီးပွဲီ� 

ရေန်ာက� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ရေ�း�ရေကာက�ခုံခု�်�သာညီ�။ MPP သာညီ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�မိုျာ�ကုု တစ်�ဦး�တညီ��သာရေဘာာ 

ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက��န်�အတဲက� လိုံရေလိာက�သာညီ်� မို�အရေ�အတဲက�ပွဲမိုာဏကုု ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��တဲင့်� ပွဲုုင့်�ဆိုုုင့်�ထုာ� 

ရေသာာ�လိညီ�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တ�ာ��င့်�မုို�ုှရေစ်�န်�အတဲက�မူို ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� နုုှင့်�ငံ့်ရေ��ပြီးပုွဲ�င့်�ဘာက� 

မိုျာ�အ�ကာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြခုင့်�� နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�ကုုလိုုအပွဲ�သာညီ�။ ဤလိုုအပွဲ�ခုျက�ကုု ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���န်�အတဲက� 

လိှတ�ရေတာ�ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ�သာညီ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အဆိုုုဖြပွဲ�အစ်ီအစ်ဉ်း�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ 

သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု �ယူူ�န်�အတဲက� ကျပွဲန်��ဆိုနှဒရေကာက�ယူူရေ�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ�� သာုု�မိုဟုုတ� ‘ရေဆိုဲ� 

ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��’ ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက��န်� သာရေဘာာတူညီီမိုု�ယူူခု�်�ကသာညီ�။ 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� ဆိုုုင့်��ာ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��မိုည်ီ� အရေ�ကာင့်��အ�ာအလိုုက� အရေ��ကုစ်စ 

ရေဖြခုာက�ခုုကုု လှိတ�ရေတာ�တဲင့်��သာရေဘာာတူညီီမုို�ယူူပြီးပီွဲ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သူာမိုျာ�ထံုမှို သီာ�ဖြခုာ�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ� 

ကုု ရေတာင့်��ခုံခု�်သာညီ� (ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုု�ှုရေသာာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ စ်င့်�တာ ၂၀၁၇)။ အုုင့်�ယူာလိန်�နှုုင့်�င့်ံ၏ ၂၀၁၂ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��က�်သာုု�ပွဲင့်� လိှတ�ရေတာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အာ� လိုုက�န်ာ 

�န်� စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုုမို�ှုသာဖြဖွဲ့င့််� ထုုုလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�မိုုကုု စ်ုစ်စ်�အက�ဖြဖွဲ့တ��န်� အခုက�အခု��ှုသာညီ�။ 

ရေန်ာက�ပွဲုုင့်��တဲင့်� MPP၊ အတုုက�အခုံပွဲါတီမိုျာ�နှှင့််� သာမိုမတတုု�အ�ကာ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�၏ �လိဒီ� 

အဖြဖွဲ့စ်� အပြီးပွဲီ�သာတ�မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�တဲင့်� မိုူလိအဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�မိုှ န်ယူ�ပွဲယူ�အတုုင့်��အတာနှှင့််� အရေ�ကာင့်�� 
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အ�ာတုု�ကုု မိုျာ�စ်ဲာရေဖြပွဲာင့်��လိ�ခု�်�ရေသာာ�လိညီ�� အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� ဘာက�ရေပွဲါင့်��စ်ုံသာရေဘာာတူညီီမိုု �ယူူနှုုင့်�ခု�်သာညီ� 

(Houlihan 2020a)။ 

များး�က်များ်�နေား��ွ�ေခံင််��ုံင််းာ အခြေကြံက်ံဉာာဏ််များ�ာ� နောတွ��နောပါ�အခြေပါ်နှုံင််နောစး�်နှှင််် ေပါည်း်သးလုးထုံးံ၏ သနောဘာထုံးာ�အခြေေများင်် 

များ�ာ�က်ုံ �ံံ�ေဖွဲ့တ်ခံ�က််ခံ�များှတ်သးများ�ာ� သုးှုနှုံင််နောစး�် ေပါည်း်သးလုးထုံးံ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ အခြေသံံ�ခံ�ေခံင််�

မူို�ကမို��ရေ��ဆဲို�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ဖြပွဲညီ�သူာ 

လိူထုုက အကြံကံဉာာဏ�မိုျာ�နှှင့််� သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ� တင့်�ဖြပွဲနှုုင့်�ရေစ်�န်�အတဲက� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု 

အသာုံ�ဖြပွဲ�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�က ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ� 

အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ပွဲုုမိုုုန်ာ�လိညီ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� သာက�ဆိုုုင့်��ာညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�နှုုင့်�ကာ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ရေ�� အဖဲွဲ့��အစ်ညီ��တစ်�ခုုအတဲင့်�� မိုတူညီီရေသာာ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��အဖြမိုင့်�မိုျာ��ုှရေန်သာည်ီ� အရေဖြခု 

အရေန်မိုျ�ု�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ဤဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�အတဲက� သာာဓိကအဖြဖွဲ့စ်� အခြေီဂျ�စ်နှုံင််င် ံ(၂၀၁၂) ကုု �ကညီ်�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ရေ��အဖဲွဲ့��သာညီ� မူို�ကမို��ရေ��ဆဲို�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆုုိုင့်�ရေတဲ�ဆံုိုဖြခုင့်��နှှင့််� အဲန်�လုုိင့်��အသံုာ�ခုျ 

လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု တဲ�စ်ပွဲ�အသာုံ�ဖြပွဲ�ကာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု 

စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ အဆိုုုဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� မိုူ�ကမို��မိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက 

မိုှတ�ခုျက�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� မို�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု ယူင့်��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ အဲန်�လိုုင့်��စ်ာမိုျက�နှှာတဲင့်� ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုထုံမိုှ စ်ာဖြဖွဲ့င့််�ရေ��သာာ�တင့်�ဖြပွဲခုျက� ၃၅,၀၀၀ ရေကျာ�နှှင့််� မို�နှှင့််�မိုှတ�ခုျက�ရေပွဲါင့်�� ၆၅၀,၀၀၀ ရေကျာ�ကုု 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��က လိက�ခုံ��ှုခု�်သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ပြီးပွဲီ�ရေန်ာက� ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�အာ� ရေလိ်လိာခုျက�တစ်�ခုုတဲင့်� ၂၀၁၂ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၌ အစ်စလိာမို�နှုုင့်�င့်ံအဖြဖွဲ့စ်� ထုူရေထုာင့်�လိုုသာူနှှင့််� မိုထုူ 

ရေထုာင့်�လိုုသာူ နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ� ပွဲါ�င့်�သာညီ်�ကာလိအတဲင့်�� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုရေထုာက�ခုံမိုု ဖြမိုင့််�မိုာ�ရေသာာဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ� 

သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုရေထုာက�ခုံမိုု ပွဲုုမိုုုန်ုမို်�ပွဲါ�ရေသာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� နှုင့်��ယူှဉ်း�ပွဲါက နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်�� 

မိုုမိုျာ�ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� အရေဖြပွဲာင့်��အလိ� ပွဲုုမိုုုန်ညီ��ပွဲါ�ရေ�ကာင့်�� ရေတဲ��ှုခု�်�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� အခုဲင့််�အရေ��မိုျာ�၊ 

လိဲတ�လိပွဲ�ခုဲင့််�မိုျာ�နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တင့်�ဖြပွဲမိုုအရေ�ကာင့်��အ�ာ 

မိုျာ�အရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ အရေဖြပွဲာင့်��အလိ�ဖြဖွဲ့စ်�နှုန်�� ပွဲုုမိုုုဖြမိုင့််�မိုာ�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� အစ်စလိာမို�နှုုင့်�င့်ံအဖြဖွဲ့စ်� မိုထုူရေထုာင့်� 

လိုုသာညီ်� ပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ�ကအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ကုု သာပွဲုတ�ရေမိုှာက�ပြီးပွဲီ�ရေန်ာက�တဲင့်� အဖွဲ့ဲ��တစ်�ဖွဲ့ဲ��တညီ��၏ ဖြခုယူ�လိှယူ�မိုု 

ရေအာက�သာုု� ကျရေ�ာက�သာဲာ�ရေသာာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�အရေပွဲ� 

တုံ�ဖြပွဲန်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု ရေလိျာ်ပွဲါ�သာဲာ�သာညီ� (Maboudi and Nadi 2016)။ အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� ၂၀၁၂ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု ရေဖြခုာက�လိအ�ကာ၌ ပွဲယူ�ဖွဲ့ျက�ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ယူင့်��ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာ 

ထုာ�အဖြမိုင့်�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�အရေပွဲ� လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�မိုု �ှုနှုုင့်� 

ရေ�ကာင့်�� သာင့်�ခုန်��စ်ာတစ်��ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ်� မိုှတ�တမို���င့်�နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ 

အလိာ�တူပွဲင့်� များက််�ီက်ုံစီ�တီ� (၂၀၁၆-၂၀၁၇) တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�သာညီ� 

တ�ာ��င့်�မုို��ုှ�န်� ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ တစ်�စု်တ�တစ်�ပုုွဲင့်��အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� မူို�ကမို��ရေ��ဆဲို�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာ 

လိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ရေစ်�န်� အလိုု�ှုခု�်သာညီ� (Laboratorio para la Ciudad 2018)။ တာ�န်��ှုသာူမိုျာ�သာညီ� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြခုင့်��တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�စ်ဲာအန်က� တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ဒီစ်�ဂျစ်�တယူ�စ်ာမိုျက�နှှာကုု 

လိူမိုုလိုပွဲ�င့်န်��ကုမိုါဏီတစ်�ခုုနှှင့််� မိုုတ�ဖွဲ့က�ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��၍ ဖွဲ့န်�တီ�ဖွဲ့ဲင့််�လိှစ်�ခု�်သာညီ�။ ဤစ်ာမိုျက�နှှာမိုှတစ်�ဆိုင့််� မိုညီ�သာူ 

မိုဆိုုုသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���န်� မိုညီ�သာညီ�်အခုျက�ကုုမိုဆိုုု အကြံကံဖြပွဲ�တင့်�ဖြပွဲနှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� 

အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�အာ� တ�ာ��င့်�ထုညီ်�သဲာင့်��သာုံ�သာပွဲ�မိုု ��ှု�န်�အတဲက�မိုူ အန်ညီ��ဆိုုံ�လိုုအပွဲ�သာညီ်� ရေထုာက�ခုံသာူအရေ� 
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အတဲက� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။ ရေထုာက�ခုံသာူလိက�မိုှတ� အန်ညီ��ဆိုုံ� ၅၀၀၀ �ှုသာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု 

ဥပွဲရေဒီပွဲညီာ�ှင့်�မိုျာ�ကသာုံ�သာပွဲ�ပြီးပွဲီ� လိက�မိုှတ� ၁၀,၀၀၀ ရေကျာ�သာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� 

ရေကာ�မိုတီထုံသာုု� လိာရေ�ာက�တင့်�ဖြပွဲ�န်� ဖွဲ့ုတ��ကာ�ကာ လိက�မိုှတ� ၅၀,၀၀၀ ရေကျာ�သာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုုမိုူ 

ပြီးမိုု��ရေတာ��န်�ထုံသာုု�တင့်�ဖြပွဲနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� ထုုု�ရေန်ာက� ပြီးမိုု��ရေတာ��န်�က ကန်ဦး�မိုူ�ကမို��ကုု အဖွဲ့ဲ���င့်� ၁၀၀ ပွဲါသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ထုံတင့်�ဖြပွဲ၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��၊ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တုု�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ� (Cities of Service 2019)။ ဤရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�ဖြဖွဲ့င့််� လိူဦး�ရေ� ၉ သာန်�� 

ရေန်ထုုုင့်�သာညီ်� ပြီးမိုု��ကြီးကီ�ထုံမိုှ တင့်�ဖြပွဲခုျက�ရေပွဲါင့်�� ၃၁,၀၀၀ ခုန်�်နှှင့််� မို�ရေပွဲါင့်�� ၄၀၀,၀၀၀ ရေကျာ� ��ှုခု�်ရေသာာ အဆိုုုဖြပွဲ� 

ခုျက� ၃၄၁ ခုုကုု လိက�ခုံ��ှုခု�်သာညီ�။ ရေထုာက�ခုံသာူလိက�မိုှတ� လိုုအပွဲ�ခုျက�ကုု သာတ�မိုှတ�ထုာ��ဖြခုင့်��မိုှာ တာ�န်�ခုံ 

မိုုနှှင့််� တုံ�ဖြပွဲန်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုတုု� �ှုရေစ်�န်�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� လိက�မိုှတ� ၁၀,၀၀၀ သာတ�မိုှတ�ခုျက�အာ� ရေကျာ�လိဲန်�သာညီ်� 

အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက� ၁၂ ခုျက�လိုံ�ကုု ကန်ဦး�မိုူ�ကမို��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ရေပွဲ�ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ� 

ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ�စ်ုက ရေထုာက�ခုံရေသာာ အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု အပြီးပွဲီ�သာတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� မိုပွဲျက�မိုကဲက� ထုညီ်�သာဲင့်���မိုညီ�ဟုူရေသာာ သာတ�မိုှတ�ခုျက�မို�ှုရေပွဲ။ အဲန်�လိုုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� ��ှု 

ခု�်ပြီးပွဲီ� ကန်ဦး�မိုူ�ကမို��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ခု�်သာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�၏ ၇၆ �ာခုုုင့်�နှုန်��ခုန်�်ကုု အပြီးပွဲီ�သာတ�မိုူတဲင့်� 

ဆိုက�လိက�ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�ရေ�ကာင့်�� သာု�ှု�သာညီ� (Swiney 2019)။ �လိဒီ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ရေပွဲ�ထုဲက�လိာရေသာာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာညီ� ရေမို်ာ�မိုှန်��ခုျက�ဖြမိုင့််�မိုာ�ကာ န်ယူ�ပွဲယူ�အမိုျာ�အဖြပွဲာ�အတဲက� အခုဲင့််�အရေ��မိုျာ�ကုု 

ထုညီ်�သာဲင့်��ရေပွဲ�ထုာ�ရေသာာ�လိညီ�� ဖွဲ့က�ဒီ�ယူ�အစ်ုု��နှှင့််� အဖြခုာ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�က ယူင့်��ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ပွဲါ အပွဲုုဒီ� ၇၁ ခုုအန်က� ၄၀ ကုု မိုက�ဆိုီကုု ဖွဲ့က�ဒီ�ယူ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််� ကုုက�ညီီမိုုမို�ှုဟုု တ�ာ�ရှုံးုံ�တဲင့်� 

စ်ဲ�ခုျက�တင့်�ထုာ�သာညီ� (Langner 2017)။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�မိုု ရှုံးုရေထုာင့််�မိုှ�ကညီ်�လိ်င့်� တ�ာ��င့်�သာုံ�သာပွဲ� 

ခုျက�အတဲက� အန်ညီ��ဆိုုံ�လိုုအပွဲ�ခုျက�အဖြဖွဲ့စ်� အရေ�အတဲက�တစ်�ခုု သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��ကုု သာတုဖြဖွဲ့င့််�ရေဆိုာင့်��းက�သာင့််� 

သာညီ�။ အဘာယူ�ရေ�ကာင့််�ဆိုုုရေသာာ� လိူကြီးကု�က�မိုျာ�ရေသာာ�လိညီ�� လိက�ရေတဲ�နှှင့််�မိုကုုက�ညီီနှုုင့်�သာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ� 

သာညီ� လိူထုု၏ အာရှုံးုံစ်ုုက�မိုုကုု��ှုနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� အ�ညီ�အရေသာဲ�ရေကာင့်��မိုဲန်�ဖြမိုင့််�မိုာ�ရေသာာ�လိညီ�� လိူထုုနှှစ်�ပြီးခုု�က�ရေစ်�န်� 

တင့်�ဖြပွဲမိုု အာ�န်ညီ��သာညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��မိုစ်ဉ်း��စ်ာ�ဖြခုင့်��မိုျ�ု� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ�။ 

တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုျာ� ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု တ�ာ��င့်� အစ် 

ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ကုု ရေတာင့်��ခုံနှုုင့်�သာညီ�။ ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်� က်နော�ေါနှုံင််င်ံတဲင့်� 

နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�သာညီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ‘ခုျာ�ရေလိာ်ရေတာင့်�� သာရေဘာာတူညီီခုျက�’ ကုု 

အရေဖြခုခုံ၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ တစ်�နှုုင့်�င့်ံလိုံ�နှှင့််� အခုျ�ု�ဖြပွဲညီ�န်ယူ� 

မိုျာ�မိုှ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုုသာု�ှုနှုုင့်��န်� လိုုက�န်ာ�န်�စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မိုုမို�ှုသာညီ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ� 

ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တစ်��ပွဲ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲခု�်သာညီ�။ ကဲီဘာက�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�၏ ကုုယူ�ပွဲုုင့်�အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ခုဲင့််�ကုု တုု�ဖြမိုိင့််�ရေပွဲ��န်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အတဲက� ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ်� သာရေဘာာတူညီီ 

ခုျက�တစ်��ပွဲ� ကျရှုံးုံ�ပြီးပွဲီ�ရေန်ာက�တဲင့်� ခုျာ�ရေလိာ်ရေတာင့်��သာရေဘာာတူညီီခုျက�ကုု ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

၁၉၉၀ ခုုနှှစ်�တဲင့်� လိုံရေလိာက�ရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ကုု မိုရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ဟုု ကရေန်ဒီါနှုုင့်�င့်ံသာာ� အမိုျာ� 

အဖြပွဲာ�က တင့်�ဖြပွဲခု�်ရေသာာရေ�ကာင့််� ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်� သာရေဘာာတူညီီခုျက�တဲင့်� ဖွဲ့က�ဒီ�ယူ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�န်ယူ�အစ်ုု��မိုျာ�အဖြပွဲင့်� 

အမိုျ�ု�မိုျ�ု�အရေထုဲရေထုဲရေသာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� ကုုယူ�ပွဲုုင့်��ုရေသာသာလိကခဏာ�ှု အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ပွဲါ�င့်�ရေစ်ခု�်သာညီ�။ ဤသာုု� ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာ အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ကဲီဘာက�ဖြပွဲညီ�န်ယူ�သာာ� ၅၇ 

�ာခုုုင့်�နှုန်��အပွဲါအ�င့်� ကရေန်ဒီါနှုုင့်�င့်ံသာာ�အမိုျာ�စ်ုက ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ပွဲယူ�ခုျခု�်�ကသာညီ�။ 

ယူခုုအခုျနု်�တဲင့်� ရေလိ်လိာမိုှတ�တမို��တင့်�သာူအခုျ�ု�က ဤဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�သာညီ� ကြီးကီ�မိုာ�ထုင့်��ှာ�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 
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ဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုကုု ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�ဆိုုုပွဲါက ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အတုုင့်�� လိုုက�န်ာ�မိုညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�လိုုက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�ဟုု ဆိုုုနှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� တင့်�ဖြပွဲ 

လိာ�ကသာညီ� (Albert 2019: 131–32)။ 

အခြေေင်င််�ပါွာ�နော�နောသာ အခြေနေား�ေပါဿ�ာအခြော�နောေဖွဲ့းှင််�း�် ေပါည်း်သးလုးထုံးံ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ အခြေသံံ�ခံ�ေခံင််�

အရေ��ဖြပွဲဿန်ာတစ်�ခုုနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ�� 

အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သူာမိုျာ�က သာရေဘာာတူညီီခုျက�ခုျမိုှတ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��မို�ှုပွဲါက သာုု�မိုဟုုတ� အခုျ�ု�ရေသာာ 

အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�သာညီ� အလိဲန်�အရေ��ပွဲါရေသာာရေ�ကာင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလူိထုု၏ရေထုာက�ခုံမိုုကုု လိုုအပွဲ�သာညီ�ဟုု 

သာတ�မိုှတ�ထုာ�ပွဲါက နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��တဲင့်� အရေထုာက�အကူ��န်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ယူနှတ�ာ�တစ်��ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျနှုုင့်�သာညီ�။ 

၁၉၈၈ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ဘးာဇူးီ�နှုံင််င်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��သာညီ� 

အစ်ုု��စ်န်စ်�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� သာမိုမတစ်န်စ်� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲါလိီမိုန်�လိှတ�ရေတာ�စ်န်စ်�အာ�ကျင့််�သာုံ�မိုညီ�ကုု သာရေဘာာတူညီီမိုု 

မိုခုျမိုှတ�နှုုင့်�ခု�်ရေပွဲ။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ရေ�ှ�ဆိုက�နှုုင့်��န်�အတဲက� ယူာယူီအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� သာမိုမတစ်န်စ်�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ပြီးပွဲီ� င့်ါ�နှှစ်� 

ရေကျာ�လိဲန်�ပွဲါက ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲ၍ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ကာ သာမိုမတစ်န်စ်�အာ� 

ဆိုက�လိက�ကျင့််�သာုံ�မိုညီ� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲါလိီမိုန်�လိှတ�ရေတာ�စ်န်စ်�သာုု� ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ကျင့််�သာုံ�မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��န်� 

သာရေဘာာတူညီီခု�်�ကသာညီ� (Martínez-Lara 1996)။6 အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�က သာမိုမတစ်န်စ်�အာ� 

ဆိုက�လိက�ကျင့််�သာုံ��န်� ဆိုနှဒ�ှုခု�်�ကရေသာာ�လိညီ�� ဤဖြပွဲဿန်ာကုု ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုုထုံ လိှ�အပွဲ�၍ မို�ဆိုနှဒရေတာင့်��ခုံကာ 

ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူမိုျာ�က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုှ 

ကျန်��ှုရေန်သာညီ်� အခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� သာရေဘာာတူညီီမိုု�ယူူနှုုင့်�ကာ အရေဖြပွဲာင့်��အလိ�မိုျာ� ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ 

အခြေုံင််ယ်ာလု�်နှုံင််င်ံတဲင့်� ကုုယူ��န်�ဖွဲ့ျက�ခုျဖြခုင့်��သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အသာုုက�အ�န်��နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု အသာုုက� 

အ�န်�� နှှစ်�ခုုစ်လိုံ�တဲင့်� ကာလိ�ကာ�ှညီ� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ရေန်�ကသာညီ်� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာတစ်�ခုု ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ကုုယူ��န်� 

ဖွဲ့ျက�ခုျဖြခုင့်��အတဲက� လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ကန်�်သာတ�ထုာ�သာညီ်� အဋ္ဌာမိုမိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�ကုု ပွဲယူ�ဖွဲ့ျက��န်� 

သာုု�မိုဟုုတ� အစ်ာ�ထုုု��န်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြင့်င့်��ခုုံမိုုမိုျာ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်� 

သာညီ�။ အနှတ�ာယူ�ရေ�ှာင့်�လိုုသာညီ်� နှုုင့်�င့်ံရေ��သာမိုာ�မိုျာ�က ဤအရေ��ဖြပွဲဿန်ာကုု ဦး�ရေဆိုာင့်�ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���န်� ဆိုနှဒမို�ှုခု�် 

�ကရေပွဲ။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုအရေပွဲ� အရေဖြခုခုံ၍ နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

သာမိုာ�မိုျာ�သာညီ� ကုုယူ��န်�ဖွဲ့ျက�ခုျဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ တာ�ဖြမိုစ်�ပွဲုတ�ပွဲင့်�မိုု ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ��အတဲက� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��န်� 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ကျပွဲန်��ရေ�း�ခုျယူ�ပွဲါ�င့်�ရေစ်သာညီ်� နှုုင့်�င့်ံသာာ�မိုျာ�ညီီလိာခုံကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကျင့်��ပွဲ�န်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခု�်သာညီ�။ 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�ကုုပွဲယူ�ဖွဲ့ျက��န်� ညီီလိာခုံကအကြံကံဖြပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ဤ�လိဒီ�နှှင့််� ကျပွဲန်��ရေ�း�ခုျယူ�ရေခု�ယူူဖြခုင့်�� ညီီလိာခုံ 

လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အရေပွဲ� အုုင့်���စ်��ှ�ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု၏ ယံုူ�ကညီ�မုိုဖြမိုင့််�မိုာ�ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ဤအရေ��ဖြပွဲဿန်ာအာ� ဖြပွဲညီ�လံုိ� 

ကွတ�ဆိုနှဒခံုယူူပဲွဲ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���န်�လုုိအပွဲ�ရေသာာ နုုှင့်�ငံ့်ရေ���န်��ကျင့်�ကုု ဖွဲ့န်�တီ�ရေပွဲ�နုုှင့်�ခု�က်ာ လှိတ�ရေတာ�က အရေကာင့်� 

အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ� ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်� ရေမိုလိတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုက ၎င့်��မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�အာ� 

ပွဲယူ�ဖွဲ့ျက��န်� မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ�ခု�်�ကသာညီ�။ 

နှုံင််င်ံနေား��ုံင််းာ သနောဘာတးည်းီများုများ�ာ� းယ်းနှုံင််း�် ေပါည်း်သးလုးထုံးံ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ အခြေသံံ�ခံ�ေခံင််�

အထုက�တဲင့်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲလိာသာညီ်�အတုုင့်�� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��ကျ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ သာရေဘာာတူညီီမိုုကုု မိုဖြဖွဲ့စ်�မိုရေန်�ယူူ�န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုာင့်��းက�မိုုမိုျာ�အတဲက� တ�ာ��င့်�ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� မိုူရေဘာာင့်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�ဟုု 
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ဘာက�ရေပွဲါင့်��စ်ုံမိုှ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�က ရေကျန်ပွဲ�လိက�ခုံနှုုင့်�ပွဲါက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီပွဲါ ကန်�်သာတ�ခုျက�မိုျာ�ကုု 

ရေလိ�စ်ာ�သာမိုု�ှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တုု�၏ မိုတူညီီကဲ�ဖြပွဲာ�ခုျက�မိုျာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ�� 

မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��လိုုသာညီ်�ဆိုနှဒ ပွဲုုမိုုုဖြမိုင့််�မိုာ�နှုုင့်�သာညီ�။ အခုျ�ု�ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျာ�တဲင့်� ထုုုသာုု�ရေသာာ သာရေဘာာတူညီီမိုုကုု 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုှတစ်�ဆိုင့််� ရေဖွဲ့ာ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င် ံ(၁၉၉၈-၁၉၉၆) နှှင့််� တး�ီ�းှာ�နှုံင််င်ံ (၂၀၁၁-၂၀၁၄) တုု�တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံရေ�� ပွဲါ�င့်� 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာူမိုျာ�အ�ကာ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ သာရေဘာာတူညီီမိုုခုျမိုှတ�နှုုင့်�ရေ��အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက� 

ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� အာ�ရေပွဲ�ရေထုာက�ခုံမုိုတုု�ကုု ဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�မိုုအဖြဖွဲ့စ်� ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�စ်ဲာအသာုံ�ခုျနှုုင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� စ်ုတ��င့်�စ်ာ�ဖွဲ့ဲယူ� 

လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��မိုျဉ်း��သာတ�မိုှတ�ခုျက�တစ်�ခုုရေ�ကာင့််�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�နှှစ်�ခုုစ်လိုံ�တဲင့်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အတဲင့်�� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��အတဲက� စ်ညီ��မိုျဉ်း�� 

စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�သာညီ� တူညီီသာညီ� - အဖွဲ့ဲ���င့်� သာုံ�ပွဲုံနှှစ်�ပွဲုံ ကရေထုာက�ခုံပွဲါက မိုူ�ကမို��ကုုအတညီ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ 

မိုညီ�သာညီ်�သာရေဘာာတူညီီခုျက�ကုုမို် အဖွဲ့ဲ���င့်� သာုံ�ပွဲုံနှှစ်�ပွဲုံက မိုရေထုာက�ခုံပွဲါက ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲ၍ 

အဖွဲ့ဲ���င့်�အမိုျာ�စ်ုကရေထုာက�ခုံသာညီ်� မိုူ�ကမို��အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏အတညီ�ဖြပွဲ�မိုုကုု �ယူူနှုုင့်�သာညီ�။ အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��နှှစ်�ခုုစ်လိုံ�တဲင့်� ရေဆိုာင့်��းက��မိုညီ်� တာ�န်��တတ�ာ�ကုုကျရှုံးုံ�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�ခုံ�ဖြခုင့်��အာ� ရေ�ှာင့်�လိှ� 

�န်�အတဲက� အဖဲွဲ့���င့်�သံုာ�ပံုွဲနှှစ်�ပံုွဲ၏ ရေထုာက�ခံုမုို��ုှနုုှင့်�မိုည်ီ� မူို�ကမို��ကုုရေ��ဆဲို��ှာရေဖဲွဲ့�န်� ဖုွဲ့အာ�မိုျာ�စဲ်ာဖြဖွဲ့င့််� �င့်�ဆုုိုင့်� 

ခု�်�သာညီ�။ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��မိုျဉ်း��သာတ�မိုှတ�ခုျက�တဲင့်� မိုက�လိုံ�အခုျ�ု�ကုုလိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ� 

သာညီ�။ လိူန်ညီ��စ်ုပွဲါတီမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တုု�၏�ကမိုမာအာ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အ� လိူမိုျာ�စ်ုက ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�မိုညီ�ကုု ရေ�ှာင့်�လိှ� 

�န်�အတဲက� အရေလိ်ာ်ရေပွဲ�ညီိုနှုင့်���န်� မိုက�လိုံ�ရေပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� လိူမိုျာ�စ်ုပွဲါတီမိုျာ�ကုုလိညီ�� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူ 

ပွဲဲ�တဲင့်� ကျရှုံးုံ�နှုုင့်�သာညီ်� အနှတ�ာယူ�အာ�ရေ�ှာင့်�လိှ��န်� အရေလိ်ာ်ရေပွဲ�ညီိုနှုင့်���န်� တုုက�တဲန်��ထုာ�သာညီ�။ အဆိုုံ�သာတ� 

တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆဲို�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��နှှစ်�ခုုစ်လိုံ�သာညီ� လိုုအပွဲ�ရေသာာ အဖွဲ့ဲ���င့်�သာုံ�ပွဲုံနှှစ်�ပွဲုံ၏ 

ရေထုာက�ခုံမိုုဖြဖွဲ့င့််� မိုူ�ကမို��မိုျာ�ကုု အတညီ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ 

အလိာ�တူပွဲင့်� များွ�်ဂျုံလုီ�ယ်ာ�နှုံင််င်ံ (၂၀၁၇-၂၀၁၉) တဲင့်�လိညီ�� အာ�ပြီးပုွဲ�င့်�ရေန်�ကရေသာာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ�� 

အလှိာ�ုှ နုုှင့်�ငံ့်ရေ��အာဏာလှိမို��မုုို�သူာမိုျာ�အ�ကာ� နုုှင့်�ငံ့်ရေ��သာရေဘာာတူညီီမုို ခုျမှိုတ�နုုှင့်�ရေ��အတဲက� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုု 

ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�မိုုကုု ဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�မိုုအဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျရေဖြဖွဲ့�ှင့်��နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ မို�ဆိုနှဒ 

ရေကာက�ခုံဖြခုင့်��နှှင့််� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အပြီးပွဲီ�တဲင့်� နှုုင့်�င့်ံရေ��သာမိုာ�မိုျာ�သာညီ� အဆိုုုဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� 

ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ကုု ထုပွဲ�မိုံရေတာင့်��ခုံခု�်သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််� စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ကြီးကီ�မိုာ�သာုသာာရေသာာ သာရေဘာာထုာ�မိုတုုက�ဆိုုုင့်�မိုုမိုျာ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာပြီးပွဲီ� 

နှုုင့်�င့်ံရေ��ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ� ပြီးပွဲု�ပွဲျက�လိာခု�်သာညီ�။ ဤအကြီးကုမို�တဲင့်� MPP သာညီ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�မိုျာ�အာ� 

ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ� ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲ၍ အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ရေ��နှှင့််� ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�အာ� ရေဆိုာလိျင့်�စ်ဲာ ကျင့်��ပွဲ 

နှုုင့်�ရေ��အတဲက� ဥပွဲရေဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ ဤဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�သာညီ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�မိုျာ�အာ� ဖြပွဲညီ�သာူအမိုျာ� 

စ်ုကရေထုာက�ခုံ၍ တ�ာ��င့်�မိုုရေပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��တစ်��ပွဲ�ကုု ခုျမိုှတ�ရေပွဲ�နှုုင့်�ခု�် 

ရေသာာ�လိညီ�� MPP သာညီ� လိှတ�ရေတာ�အတဲင့်��၌ ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�ရေန်�ာအမိုျာ�စ်ုကုု �ယူူထုာ�နှုုင့်�ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ��ှု 

ထုာ�သာညီ်� ညီိုနှုင့်��ရေ��ဩဇိုာကုုရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲရေန်ရေသာာ ထုပွဲ�မိုံသာတုရေပွဲ�ခုျက�တစ်�ခုုလိညီ��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ အတုုက�အခုံအဖွဲ့ဲ�� 

နှှင့််� သာမိုမတ နှှစ်�ဖွဲ့ဲ��စ်လိုံ�က ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲမိုညီ်� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျက�ကုု မိုတူညီီရေသာာ အရေ�ကာင့်���င့်�� 

မိုျာ�ရေ�ကာင့််� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ခု�်�ကသာညီ�။ သာမိုမတက ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပဲွဲ� ဥပွဲရေဒီကုု ဗာီတုုအာဏာသာုံ�၍ ပွဲယူ�ခုျခု�် 

ရေသာာ�လိညီ�� MPP သာညီ� ဤဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�အာ� လိှမို��မိုုု�ပွဲယူ�ဖွဲ့ျက��န်� လိုုအပွဲ�ရေသာာ လိှတ�ရေတာ�ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ� 

ရေန်�ာ အလိုံအရေလိာက��ှုသာညီ�။ အရေဖြခုအရေန်အ� အဆိုုံ�သာတ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�သာညီ်�အဖွဲ့ဲ��အာ�လိုံ�က အရေလိ်ာ်ရေပွဲ� 

ညီိုနှုင့်��ခု�်�သာညီ�။ �လိဒီ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� လိှတ�ရေတာ�က သာမိုမတ၏ ဗာီတုုအာဏာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ကုုလိက�ခုံခု�်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�
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ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာညီ်� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��အစ်ီအစ်ဉ်း�ကုု ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ဖြခုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ� 

ခု�်သာညီ� (Odonhkuu 2020)။ 

အလိဲတ�လိမို��ရေ�ကာင့်��မိုှပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ ဖြပွဲင့်�ပွဲမိုှဖွဲ့ုအာ�သာညီ� အရေလိ်ာ်ရေပွဲ�ညီိုနှုင့်�� 

မိုု နှှင့််� သာရေဘာာတူညီီခုျက�တုု� ခုျမိုှတ�နှုုင့်��န်�အတဲက� တစ်�ခုါတ�ံ အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� တး�ီ�းှာ�နှုံင််င်ံ 

(၂၀၁၁-၂၀၁၄) ကုု အဖြခုာ�သာာဓိကတစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� �ကညီ်�နှုုင့်�သာညီ�။ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်� ရေနှဲ�ာသာီတဲင့်� အကြီးကီ�ဆိုုံ�ရေသာာ 

အလိုပွဲ�သာမိုာ�သာမိုဂုမိုျာ� ညွှဲန်�်ရေပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ�� အပွဲါအ�င့်� အ�ပွဲ�ဘာက�လူိမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� ရေလိ�ခုုက ‘အမိုျ�ု�သာာ� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုုင့်��’ ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ကာ နှုုင့်�င့်ံရေ��သာမိုာ�မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အာ� 

အပြီးပွဲီ�သာတ�ကာ အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု ရေတာင့်��ဆိုုုခု�်ရေသာာရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပုွဲံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��အတဲင့်�� ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့်��မုိုမိုျာ�သာညီ� ပြီးပုွဲ�ပွဲျက�လုိဖြဖွဲ့စ်�လိာသာညီ�။ ရေဆဲို�ရေနဲှ��ုုင့်��ကုု ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ 

ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��နှှင့််� တစ်�ခုျနု်�တညီ��တဲင့်� ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဤရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုုင့်��သာညီ� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ တ�ာ��င့်� တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်�� မိုဟုုတ�သာက�်သာုု� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေစ်�န်� အထုူ�ရေဆိုာင့်��းက� 

ခု�်ဖြခုင့်��မိုျ�ု� မို�ှုရေသာာ�လိညီ�� ဩဇိုာ�ှုသာညီ်� ဤအ�ပွဲ�ဘာက�လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�၏ လိှမို��မိုုု�မိုုသာညီ� ရေန်ာက�ကဲယူ�မိုှ 

နှုုင့်�င့်ံရေ��ဖြင့်င့်��ခုုံမိုုမိုျာ�ကုု ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���ာတဲင့်� အရေထုာက�အကူဖြပွဲ�နှုုင့်�ခု�်သာညီ� (Murray 2017)။ 

 

ဓိာတ�ပွဲုံ -  Premiere Séance de l’Assemblée Constituante Tunisienne le 22 November 2011 [တူန်ီ��ှာ�နှုုင့်�င့်ံ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ ပွဲထုမိုဆိုုံ�အကြီးကုမို� အစ်ညီ��အရေ��၊ ၂၀၁၁ နှုု�င့်�ဘာာ ၂၂ 1], © 

Citizen59, published with CC licence BY-SA 2.0, <https://www.flickr.com/photos/t_abdelmou-

men/6408021069>. 

များှတ်စံတုံများ�ာ�

1 စ်င့်�စ်စ်�တဲင့်� အခုျ�ု�ပွဲညီာ�ှင့်�မိုျာ�က ‘[ကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ�] ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီမိုျာ� 

၏ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�နှှင့််� သာက�တမို��အရေပွဲ� ရေကာင့်��ကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုု�ှုသာညီ�ဟုု 

အရေထုာက�အထုာ�စ်ုု�စ်ဉ်း��မို်မို�ှု’ ဟုုရေမို�ခုဲန်��ထုုတ�ခု�်�ကသာညီ� (Horowitz in Diamond et al. 2014: 100)။ 



International IDEA 63

2 တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်�မိုူ အဖြခုာ�ရေလိ်လိာခုျက�မိုျာ�အ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ အရေ�ကာင့်��အ�ာအရေပွဲ� မိုျာ�စ်ဲာသာက�ရေ�ာက�မိုုမို�ှုနှုုင့်�ဟုုရေတဲ��ှု�ပြီးပွဲီ� အန်ညီ��ဆိုုံ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� တုုက�ရှုံးုုက� 

သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�စ်ဲမို��မို�ှုဘာ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ပွဲါတီမိုျာ� အင့်�အာ�ရေတာင့််�တင့်��ခုုုင့်�မိုာသာညီ်� အရေဖြခုအရေန် 

မိုျ�ု�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Hudson 2021b ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ 

3 ၁၉၄၅ ခုုနှှစ်� Ley del Referéndum Nacional (ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ဆိုုုင့်��ာ အမိုျ�ု�သာာ�ဥပွဲရေဒီ) နှှင့််� 

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်� Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (နှုုင့်�င့်ံ်ဦး�ရေသာ်ာင့်��ာထုူ� ဆိုက�ခုံဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ 

ဥပွဲရေဒီ) တုု�တဲင့်� အရေဖြခုခုံကျရေသာာ ဥပွဲရေဒီမိုျာ�အာ� မိုညီ�သာုု�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ခုျက�မိုဆိုုု ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� 

ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��၏ အတညီ�ဖြပွဲ�ခုျက�ကုု လိုုအပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� ကျင့်��ပွဲကာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ 

သာရေဘာာထုာ�ကုု လိုုက�န်ာ�မိုညီ�ဟုု ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ�။ 

4 ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံသာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကုု အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��တစ်�ခုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အကြီးကုမို�ကြီးကုမို�အသာုံ�ခုျခု�်သာညီ်� 

သာမိုုုင့်��ရေ�ကာင့်���ှုသာညီ�။ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ လိုုအပွဲ�ခုျက�အ� ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ 

ဖြပွဲညီ�သာူ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�၏ ၅၆ �ာခုုုင့်�နှုန်��က စ်စ်�အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��ကုု ဆိုက�လိက�မိုကျင့််�သာုံ�ဘာ� 

ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီန်ညီ��ကျ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�မိုျာ�ကျင့်��ပွဲ၍ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�သာုု� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��ကုု ရေထုာက�ခုံခု�် 

�ကသာဖြဖွဲ့င့််� ဩဂတ�စ်�တုုပွဲီနှုုခုျက�၏ စ်စ်�အစ်ုု��ရေခုတ�ကုု အဆိုုံ�သာတ�ခု�်�သာညီ� (Robinson 1988)။ ရေန်ာက� 

နှှစ်�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�က ပွဲက�ထု�ီခုျယီူုုအယူ��င့်�ကုု သာမိုမတသာစ်�အဖြဖွဲ့စ်� ရေ�း�ရေကာက�တင့်�ရေဖြမိုိာက�ခု�်�ကသာညီ�။ 

5 ရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��ဆုိုုင့်��ာ န်ညီ��န်ာန်ုဿယူနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ပွဲုုမိုုုသာု�ှုလိုုပွဲါက ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ထုဲက��ှုခု�်ပြီးပွဲီ� ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ်� ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ��ါ�ီ ၁၃ �က�ရေန််က ��ှုခု�်သာညီ်� “အမိုူအကျင့််�နှှင့််� သာရေဘာာထုာ�ခုံယူူခုျက�မိုျာ�၊ ‘ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမှိုတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� - ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုတဲင့်��မိုှ ရေခု�ယူူရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ�’” ကုု 

�ကညီ်�ပွဲါ <http://www.constitutionalconvention.ie/Documents/BehaviourAndAttitudes.pdf>။ 

6 ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�၌ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံ�ာတဲင့်� ပွဲရေဒီသာ�ာဇို�စ်န်စ်�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� အရေလိ� 

အန်က�ရေထုာက�ခုံသာူ မို�ှုခု�်ရေပွဲ။
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ဤရေန်ာက�ဆိုုံ�ပွဲုုင့်��တဲင့်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ� 

ကုု ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ်� လိမို��ညွှှန်�အဖြဖွဲ့စ်� အသာုံ�ခုျနှုုင့်�ရေသာာ ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက� 

အခုျ�ု�ကုု မို�ကာရေသာ�မိုီကဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျာ�မိုှ ထုုတ�နှုတ�၍ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာညီ�။ ဤထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�မိုျာ�တဲင့်� 

ကြံက�ံရေတဲ�ရေန်�ရေသာာ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်၊ ��ှုနှုုင့်�ရေသာာအ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�နှှင့််� �ှုရေန်ရေသာာ လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� 

မိုူတညီ�၍ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တစ်�ခုုလိုံ�နှှင့််� အခုျ�ု�ရေသာာပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ� 

သာုု�မိုဟုုတ� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�ကုု ပွဲုုမိုုုထုုရေ�ာက�ရေစ်�န်� ဖြမိုိင့််�တင့်��ာတဲင့်� အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� အရေ�� 

ကုစ်စမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� လိုပွဲ�င့်န်��အဆိုင့််�မိုျာ�ကုု အရေလိ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာညီ�။ 

ထုုရေ�ာက�မိုဟုုုဆိုုု�ာတဲင့်� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပွဲုုမိုုုရှုံးုပွဲ�လိုံ�ရေပွဲ�လိာဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� အ�ကမို��ဖွဲ့က�ပွဲဋိုပွဲကခ ရေလိျာ် 

ကျဖြခုင့်��တုု�က�်သာုု� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� 

အလိုု�ှုရေသာာ �လိဒီ�မိုျာ�အရေပွဲ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုကုုု ဆိုုုလိုု�င့်�� 

မိုဟုုတ�ရေပွဲ။ ဤအခုျက�မိုျာ�သာညီ� အလိဲန်�အရေ��ကြီးကီ�ရေသာာ�လိညီ�� ဤရေ��ှညီ��ညီ�မိုှန်��ခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� သာက� 

ရေ�ာက�နှုုင့်�မိုညီ်� ကြံက�ံရေတဲ��နှုုင့်�ရေသာာ (အရေဖြပွဲာင့်��အလိ��ှုနှုုင့်�သာညီ်�) ဖြပွဲင့်�ပွဲကုန်���ှင့်�မိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု ဤလိမို��ညွှှန်� 

စ်ာရေစ်ာင့်�တဲင့်� ထုုရေ�ာက�စ်ဲာ ထုညီ်�သာဲင့်��သာုံ�သာပွဲ��န်� မိုဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ရေပွဲ။ 

ဤတဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� ထုုရေ�ာက�မိုုသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ လိက�င့်င့်��ကြံက�ံရေတဲ��ရေသာာ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်ကုု �ညီ�ညွှှန်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�သာညီ� အရေ�အတဲက�မိုျာ�ဖြပွဲာ�ပြီးပီွဲ� အာ�လံုိ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သူာ 

လိူထုု၏ အာရှုံးုံစ်ုုက�မိုုနှှင့််� ပွဲါ�င့်�အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�မိုုတုု�ကုု အဓိုပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က�ဖြပွဲညီ်��စ်ဲာ �ယူူနှုုင့်�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှု နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု�ရေကာက�ယူူစ်ုရေဆိုာင့်��ကာ ဆိုန်��စ်စ်�သာုံ�သာပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက� 

ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ညီိုနှုင့်��မိုုဟုန်�ခုျက�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ��ာတဲင့်� အဖြပွဲန်�အလိှန်�သာက�ရေ�ာက�မိုု�ှုသာညီ်� န်ညီ��လိမို�� 

ဖြဖွဲ့င့််� အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ရေထုာက�ကူ�န်� မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ခုျမိုညီ�ကုု ဆိုုုလိုု�င့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

၄.၁။ ဥပါနောေနေား�းာ/နှုံင််င်ံနေား� များးနောဘာင််

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုညီ�၊ မိုလိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုညီ�နှှင့််� တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� 

မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ မိုညီ�သာုု�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုညီ�တုု�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��ာတဲင့်� အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
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တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� ထုုန်��ကဲပွဲ�ထုာ�သာညီ်� မိုူရေဘာာင့်�မိုျာ�သာညီ� အရေဖြခုခုံဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

မိုူရေဘာာင့်�သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�ကုု လိက��ှုဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ�် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

တဲင့်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်၊ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုုထုုန်��ကဲပွဲ��န်� သီာ�ဖြခုာ�ထုုတ�ဖြပွဲန်� 

သာညီ်� ဒီီက�ီအမိုုန်�်စ်ာတဲင့်� သာုု�မိုဟုုတ� အတညီ�ဖြပွဲ�လိုုက�ရေသာာ ဥပွဲရေဒီတဲင့်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်၊ ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ်� နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

သာုု�မိုဟုုတ� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ရေတဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ မိုူရေဘာာင့်�ကုု မိုညီ�သာညီ်�ရေန်�ာတဲင့်� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ထုာ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အတုအလိင့်��ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� 

လုုိက�န်ာ�န်�စ်ညီ��ရေနှှာင့်�မုို�ုှရေသာာ ကတုက�တ�မိုျာ�ကုု ရေစ််စ်ပွဲ�စဲ်ာထုည်ီ�သဲာင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�သံုာ�သာပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ ရေဆဲို�ရေနဲှ� 

ညီိုနှုင့်��ထုာ�ရေသာာ အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��အဖြဖွဲ့စ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါက ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ�၏ 

ညီိုနှုင့်��မိုု လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� အဖြပွဲန်�အလိှန်�သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�သာည်ီ� န်ညီ��ဟုန်�မိုျာ�ကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ��န်� �ညီ��းယူ� 

ခုျမိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�ကုုလိညီ�� မိုူရေဘာာင့်�မိုျာ�တဲင့်� 

တစ်�ခုါတ�ံ ထုညီ်�သာဲင့်��သာတ�မိုှတ�ထုာ�တတ�သာညီ�။ 

ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက� မိုူရေဘာာင့်�အတဲက� သာာဓိကမိုှာ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်� R-ARCSS ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

R-ARCSS သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အာ� ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််� ရေပွဲ�အပွဲ�ရှုံးုံ 

သာာမိုက ကာလိသာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုအတဲက�လိညီ�� လိုုအပွဲ�ခုျက�အခုျ�ု�ကုု သာတ�မိုှတ� 

ရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အမိုျ�ု�သာာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ��ရေကာ�မို�ှင့်�အာ� ဖြပွဲန်�လိညီ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ�� 

ဖြခုင့်��မိုဖြပွဲ�မိုီ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု မိုပွဲျက�မိုကဲက� ရေဆိုာင့်��းက��န်�လိုုအပွဲ�ပြီးပွဲီ� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ��၊ အမိုျ�ု�သာမိုီ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�၊ လိူင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�နှှင့််� ကုု�ကဲယူ�ယူုံ�ကညီ�မိုုအရေဖြခုဖြပွဲ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�ကုုလိညီ�� 

မိုပွဲျက�မိုကဲက� ရေခု�ယူူပွဲါ�င့်�ရေစ်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေ�ကာင့်�� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (အပွဲုုဒီ� ၆.၆)။ R-ARCSS တဲင့်� ရေကာ�မို�ှင့်�၌ 

ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�ရေစ်�မိုညီ်� အစ်ုု��မိုဟုုတ�ရေသာာ ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာူ အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကုုလိညီ�� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� 

မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�၌ ရေကာ�မို�ှင့်�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ‘ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��’ နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာ 

ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲုုင့်�ခုဲင့််� ရေပွဲ�အပွဲ�ထုာ�ကာ ရေကာ�မို�ှင့်�က ဖြပွဲ�စ်ုထုာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီကုု အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သံုာ��န်�အတဲက� အမိုျ�ု�သာာ�ညီီလိာခံုတစ်��ပွဲ�ရေခု�ယူူကျင့်��ပွဲ�န်� လုုိအပွဲ�သာညီ�ဟုု ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ 

ထုာ�သာညီ�။ 

ခံ�လီုီနှုံင််င်ံ (၂၀၁၉-၂၀၂၂)1 နှှင့််� က်င််ည်းာနှုံင််င်ံ (၂၀၀၈-၂၀၁၀) နှှစ်�နှုုင့်�င့်ံစ်လိုံ�၏ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ကုု 

မိုူရေဘာာင့်�မိုျာ�တဲ�စ်ပွဲ�၍ ထုုန်��ကဲပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဤမိုူရေဘာာင့်�မိုျာ�တဲင့်� ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� အစ်မိုဖြပွဲ�မိုီ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာလိှမို��မိုုု�သာူမိုျာ�အ�ကာ� နှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီ 

ခုျက�ကုု ကြီးကု�တင့်�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��၊ နှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက�ကုု အဖြမိုစ်�တဲယူ�ရေစ်�န်�နှှင့််� လိက��ှုအသာုံ�ဖြပွဲ�ရေန်ရေသာာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေန်�ာတဲင့်� အစ်ာ�ထုုု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ရေ�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��၊ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုတုု�နှှင့််� ဆိုက�နှှယူ�ရေန် 

သာည်ီ� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကုုရေဖြဖွဲ့�ှင့်���န်�အတဲက� သာင့််�ရေလိျာ��ာဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ရေ�� အဖဲွဲ့�� 

အစ်ညီ��မိုျာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��တညီ�ရေထုာင့်��န်� ပွဲုံမိုှန်�ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ဖြခုင့်��တုု� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ အထုက�တဲင့်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်သာညီ်�အတုုင့်�� 

ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြခုင့်��ကုု အစ်ဖြပွဲ�ရေပွဲ�ကာ အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ 

အမိုျ�ု�အစ်ာ�ကုု ရေ�း�ခုျယူ�နှုုင့်��န်�နှှင့််� အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အတဲက� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ� 

�န်� ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ၏ မိုူရေဘာာင့်�က အရေထုာက�အကူဖြပွဲ�ရေပွဲ�နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။ ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��ကလိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 
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ဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်��ာ၌ ကျာ�/မိုရေ���ာ အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု 

�ှုရေစ်�န်�လိညီ�� လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ� သာတ�မိုှတ�ခု�်သာညီ�။ ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ� 

ရေ��အက�ဥပွဲရေဒီ (၂၀၀၈ ခုုနှှစ်�၊ အမိုှတ� ၉) တဲင့်� ပွဲညီာ�ှင့်�ရေကာ�မိုတီ (CoE) တစ်��ပွဲ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��တညီ�ရေထုာင့်�ခု�်ပြီးပွဲီ� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအာ� အသာုပွဲညီာရေပွဲ�၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ကာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အာ� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�သာူမိုျာ� ပွဲါ�င့်� 

သာည်ီ� ‘စံ်�ညီ�ညှွှန်��အဖဲွဲ့��’ တစ်�ဖဲွဲ့��ကုု ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖဲွဲ့��စ်ညီ���န်�တာ�န်�နှှင့််� ရေဆိုာင့်��းက�ပုုွဲင့်�ခဲုင့််� ရေပွဲ�အပွဲ�ခု�သ်ာညီ�။ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ �ှုထုာ�ရေသာာ လိူထုုရေထုာက�ခုံမိုု��ှုထုာ�သာညီ်� နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု CoE က လိုုက�န်ာ�န်�အတဲက�လိညီ�� ကန်�်သာတ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ဥပွဲရေဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ခုျမိုှတ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� မိုူ�ကမို��အရေပွဲ� နှုုင့်�င့်ံရေ��အ�သာရေဘာာတူညီီမိုု�ယူူ�ာတဲင့်� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်�အတဲက� 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ စ်ညီ��မိုျဉ်း��စ်ညီ��ကမို��မိုျာ�ကုုလိညီ�� ခုျမိုှတ�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ� (အပွဲုုဒီ� ၃(ဃ)၊ ၃၀(၁)

(က) နှှင့််� ၃၃၊ Murray 2020; Ndegwa et al. 2012 တုု�ကုုလိညီ�� �ကညီ်�ပွဲါ)။ 

ထုုု�အဖြပွဲင့်� အဖြခုာ��ှုပြီးပွဲီ�သာာ� ဥပွဲရေဒီမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� စ်ညီ��မိုျဉ်း��မိုျာ�သာညီ� အဓိုပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က�ဖြပွဲညီ်��ရေသာာ 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အရေပွဲ� မိုညီ�သာုု�သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�သာညီ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ 

ဖွဲ့ီဂျ�နီှုံင််င်ံ၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ စ်ုရေ��ရေတဲ�ဆိုုံဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု ကန်�်သာတ�ဟုန်�်တာ��န်� 

နှှင့််� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��ဆုုိုင့်��ာနှှင့််� လိက�ရေတဲ� 

အရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�အာ� အစ်ီ�င့်�ခုံသာညီ်� မိုီဒီီယူာမိုျာ�ကုု ဆိုင့်�ဆိုာဖြဖွဲ့တ�ရေတာက��န်� ယူခုင့်� 

ထုုတ�ဖြပွဲန်�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ တညီ�ပြီးင့်ုမို�ရေအ�ခုျမို��ရေ��နှှင့််� မိုီဒီီယူာ�ကပွဲ�မိုတ�ရေ��ဆိုုုင့်��ာ ဒီီက�ီအမိုုန်�်မိုျာ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ခု�် 

သာညီ�။ ဤအခုျက�ရေ�ကာင့််� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှစ်�မိုျ�ု� 

စ်လိုံ� အခုက�အခု�ကြံက�ံခု�်�သာညီ� (Kant and Rakuita 2014)။ 

၄.၂။ ထုံးုနေားာက််များုးှုနောသာ အခြေစီအခြေစဉ်း်နေား��ွ�ေခံင််�က်ုံ နောစာလု�င််စွာ နော�ာင််းွက််ေခံင််�

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အတဲက� မိုဟုာဗာျ�ဟုာခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��၊ အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ� 

ဖြခုင့်��၊ အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ� စ်ုရေဆိုာင့်��ဖြခုင့်��၊ ပွဲညီာ�ှင့်�မိုျာ� �ှာရေဖွဲ့ဲရေ�း�ခုျယူ�ဖြခုင့်��နှှင့််� စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�ဖြမိုိင့််�တင့်�ဖြခုင့်��တုု� 

ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� အခုျနု်�ယူူလိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ထုုု�ရေ�ကာင့််� ဤသာညီ�တုု�ကုု တာ�န်�ယူူရေဆိုာင့်��းက�� 

သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�သာညီ� တတ�နှုုင့်�သာမို်ရေစ်ာလိျင့်�စ်ဲာ အစ်ဖြပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�သာင့််�သာညီ�။ အရေတဲ�� 

မိုျာ�ရေသာာ ရေမို�ခုဲန်��မိုျာ� (နှှင့််� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ �ု�ါဒီမိုျာ�) ကုု ရေအာက�တဲင့်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� - 

• မိုညီ�သာည်ီ�အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� (လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��ဆုုိုင့်��ာနှှင့််� လိက�ရေတဲ�အရေဖြခုအရေန်ဆုုိုင့်��ာ) အရေ�ကာင့်�� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုညီ�န်ညီ��။  

• အရေ��ဖြပွဲဿန်ာအာ�လိုံ�အရေ�ကာင့်��ကုု ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိုံ�နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုညီ�ရေလိာ သာုု�မိုဟုုတ� 

အခုျ�ု�အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�အရေ�ကာင့်��ကုု အခုျ�ု�အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုညီ�ရေလိာ။

• လိူထုုအသာုုက�အ�န်��အဆိုင့််�၊ ရေဒီသာနှတ�အဆိုင့််� သာုု�မိုဟုုတ� နှုုင့်�င့်ံရေတာ�အဆိုင့််�မိုျာ�အန်က� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��ကုု မိုညီ�သာညီ်�အဆိုင့််�မိုျာ�တဲင့်� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုညီ�န်ညီ�� သာုု�မိုဟုုတ� အဆိုင့််�အာ�လိုံ�တဲင့်� လိုပွဲ� 

ရေဆိုာင့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာလိာ�။ 

• လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်သာင့််�သာန်ညီ�� (မိုညီ�သာညီ်� 

အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကုု အသာုရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာင့််�သာန်ညီ��)။ 
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• ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ဆိုုုင့်��ာ ရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု��ယူူ၍ စ်န်စ်� 

တကျစ်ုစ်ညီ��ကာ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု� 

ထုညီ်�သာဲင့်��အသာုံ�ခုျမိုညီ�န်ညီ��။ 

• ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု မိုညီ�သာူက (မိုညီ�သာညီ်� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ� 

သာုု�မိုဟုုတ� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�က) ဦး�စ်ီ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုညီ�န်ညီ��။ မိုုတ�ဖွဲ့က�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�သာူမိုျာ� ပွဲါ�င့်�မိုညီ�န်ညီ��။ 

• ဤအရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�ကုု ထုုရေ�ာက�စ်ဲာရေဆိုဲ�ရေနှဲ�နှုုင့်��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု သာုု�မိုဟုုတ� လိူထုု 

တဲင့်��မိုှ အုပွဲ�စ်ုကဲ�မိုျာ�ကုု မိုညီ�က�်သာုု� အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ကာ ကြီးကု�တင့်�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေပွဲ�မိုညီ�န်ညီ��။ 

• အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု (မိုညီ�သာညီ်� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�က) ဦး�စ်ီ� 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ပြီးပွဲီ� သာင့်�ရှုံးုု�ညွှှန်��တမို��မိုျာ� ရေ��ဆိုဲ�မိုညီ�န်ညီ��။ 

• ဤအခုျက�မိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်�အတဲက� မိုညီ�သာညီ်� �န်�ထုမို��၊ ဘာဏ္ဍာာရေ��၊ ပွဲစ်စညီ��နှှင့််� 

န်ညီ��ပွဲညီာ အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�ကုု လိုုအပွဲ�သာန်ညီ��။ မိုညီ�သာညီ်� အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�ကုု ��ှုနှုုင့်�သာန်ညီ��။ 

• ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ဖြဖွဲ့ညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုမိုျာ�ကုု ရေကာက�ယူူကာ စ်န်စ်�တကျစ်ုစ်ညီ��ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ� 

ဖြခုင့်��အတဲက� ကာလိမိုညီ�မို်သာတ�မှိုတ�ပွဲါက လိက�ရေတဲ�ဆိုန်�ကာ အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ�နှုုင့်�ရေဖြခု �ှု 

သာန်ညီ��။ 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� သာက�ဆိုုုင့်��ာဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ� ခုျမိုှတ��န်�၊ လိုပွဲ�င့်န်��အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ� ရေ��ဆိုဲ��န်�၊ အ�င့်�� 

အဖြမိုစ်�မိုျာ� စ်ုရေဆိုာင့်���န်�နှှင့််� ပွဲါ�င့်�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုညီ်� အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�နှှင့််� လိူပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ�ကုု စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ� 

ဖြမိုိင့််�တင့်�ရေပွဲ��န်�အတဲက� လိရေပွဲါင့်��မိုျာ�စ်ဲာ အခုျနု်�ယူူရေဆိုာင့်��းက��န်� လိုုအပွဲ�နှုုင့်�ရေသာာရေ�ကာင့််� ဤကုစ်စမိုျာ�ကုု 

အစ်ပွဲုုင့်��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ�နှှင့််� ကာလိသာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�ကုု ရေ��ဆိုဲ� 

ပြီးပွဲီ�ပွဲါက ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု န်ာ�လိညီ�နှုုင့်�သာညီ်�န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာမိုု�ှုစ်ဲာအသာုရေပွဲ��န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ 

တစ်�ခုါတ�ံ၌ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု တာ�န်�ယူူရေဆိုာင့်��းက��န်� သာီ�သာန်�်ထုညီ်�သာဲင့်��ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� ရေကာ�မိုတီတစ်��ပွဲ� 

ပွဲါ�င့်�တတ�ပြီးပွဲီ� �ီနောပါါနှုံင််င်ံ နှှင့််� အခြေီနောက်ွနောေါနှုံင််င်ံတုု�တဲင့်� သာာဓိကမိုျာ�ရေတဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�မိုုကုု အထုူ�အရေလိ�ရေပွဲ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�ရေသာာ�လိညီ�� အရေသာ�စ်ုတ� အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ� 

အာ� ရေစ်ာလိျင့်�စ်ဲာရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ထုာ��န်� လိုုအပွဲ�ခုျက�ကုုမိုူ ဖွဲ့ယူ��ှာ�မိုရေပွဲ�နှုုင့်�ရေပွဲ။ သာတင့်��အခုျက�အလိက� စ်ီမိုံ 

ခုန်�်ခုဲ�ရေ��စ်န်စ်�မိုျာ�ကုု ရေ��ဆိုဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ကာ အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� ပွဲညီာ�ှင့်��န်�ထုမို��မိုျာ� ပွဲါ�င့်�ရေစ်�န်�လိညီ�� အလိဲန်� 

အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ မိုတူညီီရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�သာညီ� န်ညီ��န်ာ 

န်ုဿယူ သာုု�မိုဟုုတ� န်ညီ��ပွဲညီာကွမို��ကျင့်�မိုု လိုုအပွဲ�ခုျက�အမိုျ�ု�မိုျ�ု� ကဲ�ဖြပွဲာ�ပြီးပွဲီ� ရေထုာင့်�နှှင့််�ခုျရီေသာာ ရေဒီတာအခုျက� 

အလိက� ဖြဖွဲ့ညီ်�သာဲင့်��မိုုမိုျာ�ကုု စ်န်စ်�တကျစ်ုစ်ညီ��ကာ စ်ီမိုံခုန်�်ခုဲ�ဖြခုင့်��သာညီ� ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ပြီးပွဲီ�အလိဲန်�ခုက�ခု�ရေသာာ တာ�န်� 

ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

အစီ်အစ်ဉ်း�ရေ��ဆဲို��ာတဲင့်��ုှရေန်ရေသာာ အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�အာ� စု်စ်စ်�ဖြခုင့်��ကုုလိညီ�� ထုည်ီ�သဲာင့်��ရေဆိုာင့်��းက� 

သာင့််�သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက��န်�အတဲက� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၊ အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အစ်ုု��နှှင့််� 

ဖွဲ့က�စ်ပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�၊ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုုုင့်��ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�၊2 လိူမိုုဆိုုုင့်��ာလိုပွဲ��ှာ�မိုုမိုျာ�၊ 

ရှုံးုု��ာ သာုု�မိုဟုုတ� ဓိရေလိ်ထုုံ�တမို��အ� တညီ��ှုရေန်သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�၊ ဘာာသာာရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� 

အဖြခုာ�လိုုအပွဲ�သာလိုု ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်��းက��ဖြခုင့်��မိုျ�ု� �ှုနှုုင့်�သာညီ�။ ဤအ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�ကုု တတ�နှုုင့်�သာမို် 
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အမိုျာ�ဆိုုံ��ယူူနှုုင့်��န်�အတဲက� ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ပွဲါက အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ပြီးပွဲီ� 

ကဲပွဲ�က�ဖြခုင့်��နှှင့််� တာ�န်�ခုံမိုု�ှုရေစ်ဖြခုင့်��တုု�အတဲက� သာင့််�ရေလိျာ�သာညီ်� ယူနှတ�ာ�မိုျာ�ကုုလိညီ�� မိုပွဲျက�မိုကဲက� ခုျမိုှတ� 

ထုာ�ပွဲါ။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� ��ှုနှုုင့်�သာညီ်�အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�နှှင့််� ကွမို��ကျင့်�မိုုတုု�ကုု လိက�ရေတဲ� 

ဆိုန်�စ်ဲာ ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�သာင့််�သာညီ�။

စ်ုတ�ခုျယူုံ�ကညီ��မိုုကုု ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်�စ်ဲာ တညီ�ရေဆိုာက�နှုုင့်�ရေ��အတဲက� အသာုံ�ဖြပွဲ�သာညီ်� န်ညီ��န်ာ 

န်ုဿယူမိုျာ�သာညီ� သာင့််�ရေလိျာ�ရေကာင့်��မိုဲန်�ဖြခုင့်���ှုရေစ်�န်� (တုုင့်��ဖြပွဲညီ�၏ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်နှှင့််� ကုုက�ညီီမိုု�ှုပြီးပွဲီ� 

ရေကာင့်��မိုဲန်�ရေသာာ သာုပွဲါံန်ညီ��ကျန်ညီ��လိမို��မိုျာ�နှှင့််� အရေလိ်အထုမိုျာ�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��)၊ အသာုံ�ခုျမိုညီ်� န်ညီ��လိမို�� 

မိုျာ�ကုု ကြီးကု�တင့်�စ်စ်�ရေဆို��န်�နှှင့််� ရေဒီတာအခုျက�အလိက� ဆိုန်��စ်စ်�ဖြခုင့်��နှှင့််� အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��အတဲက� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ� 

န်ညီ��မိုျာ�ကုု ကြီးကု�တင့်�ခုျမိုှတ�ထုာ��န်�အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ �ီနောပါါနှုံင််င်ံ (၂၀၀၈-၂၀၁၂) တဲင့်� အာ�လိုံ�အကျ�ံ� 

�င့်�ပွဲါ�င့်�၍ ကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်� အပွဲတ�တကုတ� ကြီးကု��ပွဲမို��အာ�ထုုတ� 

ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� လိုံရေလိာက�စ်ဲာရေကာင့်��မိုဲန်�မိုုမို�ှုဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ စ်ုတ�ခုျယူုံ�ကညီ��မိုုကုု အတုုင့်��အတာတစ်�ခုုအထုု ထုုခုုုက�ရေစ်ကာ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�ဆိုုုင့်��ာ 

ရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ�အာ� အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��ကုုလိညီ�� ရေလိျာ်ကျရေစ်ခု�်သာညီ�။ ပွဲထုမိုဆိုုံ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� သာီ�သာန်�်တာ�န်�ယူူ� 

မိုညီ်� ရေကာ�မိုတီနှှစ်�ခုုကုုဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ခု�်ပြီးပွဲီ� တစ်�ခုုမိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု သာတင့်��ဖြပွဲန်��ကာ�အသာုရေပွဲ��န်�နှှင့််� ရေန်ာက�တစ်�ခုု 

မိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ရေကာက�ခုံစ်ုရေဆိုာင့်���န်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��အသာုံ�ဖြပွဲ�နှုုင့်��န်�အတဲက� ကန်ဦး� 

မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ ဒီုတုယူရေကာ�မိုတီက ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ 

သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ� စ်ုရေဆိုာင့်���န်�အတဲက� ရေမို�ခုဲန်��စ်ုစ်ုရေပွဲါင့်�� ၃၀၀ န်ီ�ပွဲါ� ပွဲါ�ှုသာညီ်� မိုတူညီီရေသာာ 

စ်စ်�တမို�� ၁၁ ရေစ်ာင့်�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��၊ (ဤအဆိုင့််�တဲင့်�) ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��အဖြဖွဲ့စ်� တုုရေတာင့်�� 

ရေသာာအခုျနု်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� တစ်�လိခုန်�်သာာသာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��တုု�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ပြီးပွဲီ� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��တဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ� 

�န်�အတဲက�  ��ုှလိာရေသာာရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆဲို�ခုျမှိုတ�ရေ�� အဖဲွဲ့��အစ်ညီ�� 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�က�်သာုု� စ်န်စ်�တကျစ်ုစ်ညီ��မိုညီ�၊ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�မိုညီ�၊ ကုုင့်�တဲယူ�မိုညီ�တုု�ကုု �ှင့်��လိင့်��စ်ဲာ အစ်ီ 

အစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ဖြခုင့်�� မို�ှုရေပွဲ (Khanal 2014: 16-18)။ �လိဒီ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု 

ရေလိျာ်ကျလိာပြီးပွဲီ� လိူထုုတုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ�၏ အ�ညီ�အရေသာဲ�ကျဆိုင့်��လိာကာ တင့်�ဖြပွဲခုျက�အမိုျာ�အဖြပွဲာ� 

ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� လိျစ်�လိျ�ရှုံးုထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�အာ� ဆိုန်��စ်စ်� 

သာုံ�သာပွဲ�ခုျက�သာညီ� လိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�၏ သာရေဘာာသာဘာာ�နှှင့််� �ပွဲ�တညီ�ခုျက�ကုု တုကျမိုှန်�ကန်�စ်ဲာ 

ထုင့်�ဟုပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှုုင့်�ဖြခုင့်�� မို�ှုရေပွဲ။ 

အဖြခုာ�တစ်�ဖွဲ့က�တဲင့်� ယ်းဂျ�်ေါနှုံင််င်ံ (၁၉၉၂) ၌ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေကာ�မို�ှင့်�သာညီ� စ်ာ�င့်�� 

အင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုန်��စ်စ်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်�� ရေဆိုာင့်��းက��ာ၌ ရေဒီတာအခုျက�အလိက�အာ�လိုံ�ကုု အဆိုင့််�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ခုဲ�၍ 

စ်စ်�ရေဆို�သာုံ�သာပွဲ�ခု�်ရေသာာရေ�ကာင့််� ရေဒီတာအခုျက�အလိက�၏ ခုုုင့်�မိုာယူုံ�ကညီ�နှုုင့်�မိုုကုု ဖြမိုင့််�တက�လိာရေစ်သာညီ�။ 

က်င််ည်းာနှုံင််င်ံ (၂၀၀၀-၂၀၀၃) တဲင့်� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ��ာ၌ သာယူ�ယူူပွဲုု�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ကုု ဗာဟုုုခုျ�ပွဲ�ကုုင့်�မိုုရေဖြဖွဲ့ရေလိ်ာ်၍ 

ရေဆိုာင့်��းက��န်� ထုည်ီ�သဲာင့်��ရေ��ဆဲို�ခု�သ်ာညီ� - ကင့်�ညီာနှုငု့်�ငံ့် ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လှိန်�သံုာ�သာပွဲ�ရေ��ရေကာ�မို�ှင့်� 

(CKRC) သာညီ� စ်ီမိုံအုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ��စ်န်စ်�ရေအာက��ှု ရေဒီသာအာ�လိုံ�တဲင့်� မိုှတ�တမို��စ်င့်�တာမိုျာ� ဖွဲ့ဲင့််�လိှစ်�ခု�်ပြီးပွဲီ� ၎င့်�� 

တုု�၏ တာ�န်�မိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုထုံမိုှ တင့်�ဖြပွဲခုျက�မိုျာ�ကုု လိက�ခုံ�ယူူပြီးပွဲီ� ထုုု�ရေန်ာက� ဆိုန်��စ်စ်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်��အတဲက� 

အဓိုကအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ထုံ ရေပွဲ�ပွဲုု��န်�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� 

ရေကာ�မို�ှင့်� ၂၀၀၅)။ 
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၄.၃။ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််�လုံပါ်နော�ာင််များည်း်် က်ာလု သတ်များှတ်ေခံင််�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��၏အဆိုင့််�ကဲ�မိုျာ�တဲင့်� မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ ဖြပွဲညီ�သာူ 

လိူထုု ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်မိုညီ�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��သာညီ� ထုုရေ�ာက�မိုု�ှုရေသာာ အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��ကုု 

ရေဆိုာလိျင့်�စ်ဲာရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဤအခုျက�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ 

မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�အာ� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ� 

ခုျက�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� နုုှင့်�ငံ့်ရေ��ရေဆဲို�ရေနဲှ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�တဲင့်� မိုညီ�က�သုု်ာ� ထုည်ီ�သဲာင့်��အသံုာ�ခုျမိုညီ�ကုု ဆံုို�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက� 

ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဆိုက�စ်ပွဲ�ရေန်သာညီ�။ နှုင့်��ယူှဉ်း�ရေလိ်လိာသာညီ်� သာုရေတသာန်မိုျာ�အ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာညီ်� အခုျနု်�ကာလိသာညီ� ပွဲုုမိုုုရေ��ှညီ�တညီ�တံ်ရေသာာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�မိုှသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

တဲင့်� အခုဲင့််�အရေ��မိုျာ�ကုု ကာကဲယူ�ထုုန်��သာုမို��ရေပွဲ�ဖြခုင့်��အထုု အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ရေသာာ လိုုလိာ�အပွဲ�သာညီ်� �လိဒီ�မိုျာ�စ်ဲာ 

နှှင့််� ဆိုက�နှှယူ�ရေန်သာညီ� (Eisenstadt et al. 2015, 2017; Fruhstorfer and Hudson 2021)။ အဖြခုာ�တစ်�ရေန်�ာ 

တဲင့်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတုုင့်�� ကာလိသာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� စ်ီမိုံကုန်��၏ မိုူလိဇိုစ်�ဖြမိုစ်�မိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံ၏ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်တုု�အရေပွဲ� မိုျာ�စ်ဲာ 

မိုူတညီ�ရေန်သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� ရေယူဘာုယူျမိုှတ�သာာ�ထုာ�နှုုင့်�သာညီ�မိုှာ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� မိုူ�ကမို�� 

ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ� မိုရေဆိုာင့်��းက�မိုီ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု�ှုရေသာာ 

ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ရေဆိုာလိျင့်�စ်ဲာ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ 

၄.၄။ သီ�ေခံာ�စ�စ်များ�ာ�ေဖွဲ့င််် လုံပါ်င်�်�နော�ာင််းွက််ေခံင််�က်ုံ နေားှာင််�က်ဉ်း်ပါါ

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ� 

ဖြခုင့်��တုု�ကုု သာီ�ဖြခုာ�စ်န်စ်�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ရေသာာအရေဖြခုအရေန်မိုျာ�ကုု ရေ�ှာင့်�လိှ�နှုုင့်�ပွဲါက အကျ�ု��ှုမိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်� 

သာညီ�။ ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေသာာ� (ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်� တာ�န်�ရေပွဲ�ခုံ�သာညီ်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� ရေကာ�မို�ှင့်�က�်သာုု�) ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တစ်�ခုုသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ပြီးပွဲီ�ရေန်ာက� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� 

အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��အတဲက� (ပွဲုံမိုှန်� ဥပွဲရေဒီဖြပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��က�်သာုု�) အဖြခုာ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ� 

ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တစ်�ခုုထုံ လိက�လိှ�ရေပွဲ�အပွဲ�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� အသာုရေပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြပွဲ�သာညီ်� အရေဖြခုအရေန်မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ဤအရေဖြခုအရေန်တဲင့်� ဖြပွဲဿန်ာကြံက�ံရေတဲ�နှုုင့်�သာညီ်� အရေ�ကာင့်���င့်��မိုှာ မိုူ�ကမို��အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု အာ�ရေပွဲ� 

ရေထုာက�ခုံမို ုနှှင့််� တ�ာ��င့်�မိုုတုု� �ယူူတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု နှုုင့်�င့်ံရေ��အ� ရေထုာက�ခုံသာရေဘာာတူမိုု 

�ယူူတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််� သီာ�ဖြခုာ�စီ်ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာရေ�ကာင့််�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ကြံက�ံရေတဲ�နုုှင့်�သာည်ီ� ဖြပွဲဿန်ာ 

မိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုု ��ှုရေသာာမိုူ�ကမို��သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူ 

လိူတန်��စ်ာ�မိုျာ�၏ ရေကျာရေထုာက�ရေန်ာက�ခုံရေပွဲ�မိုုကုု မို��ှုဖြခုင့်��မိုျ�ု� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာနှုုင့်�သာညီ�။ ဤသာုု�ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါက 

ရေန်ာက�ပွဲုုင့်�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�တဲင့်� မိုူ�ကမို��ကုုပွဲယူ�ဖွဲ့ျက�ဖြခုင့်��၊ အရေဖြခုခုံအရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�မိုှအစ် ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်� 

ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲယူ�ခုျဖြခုင့်��တုု� ဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�လိာနှုုင့်�သာညီ�။ သာာဓိကအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� က်င််ည်းာနှုံင််င် ံ (၂၀၀၀-၂၀၀၅)၊ 

အခြေုံက််စ်လု�်နှုံင််င်ံ (၂၀၁၁-၂၀၁၃)၊ တ�်ဇူး�ီ�ယ်ာ�နှုံင််င်ံ (၂၀၁၁-၂၀၁၄) နှှင့််� ဂျများ်ဘီယ်ာနှုံင််င် ံ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

တုု�ကုု �ကညီ်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အတဲက� အရေထုာက�အကူ 

ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်�န်� နှှင့််� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုုင့်��ာ သာရေဘာာတူညီီမိုု �ယူူတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်�� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�နှှင့််� ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်� အတတ�နှုုင့်�ဆိုုံ�အာ�ထုုတ�သာင့််�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 
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ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ�သာညီ� အဖြပွဲန်�အလိှန်� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ရေထုာက� 

ကူရေပွဲ�နှုုင့်�ပွဲါက အရေကာင့်��ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ Negretto 2017; Maboudi and Nadi 2016 ကုု �ကညီ်�ပွဲါ)။ 

မိုျာ�မို�ကာမိုီက က်င််ည်းာနှုံင််င်ံတဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ခု�်သာညီ်� ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�နှှစ်�ခုုကုု နှုင့်��ယူှဉ်း��ကညီ်�ပွဲါက ဤအရေ�� 

ဖြပွဲဿန်ာကုု ဖြမိုင့်�နှုုင့်�သာညီ�။ ၂၀၀၅ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ သာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုျာ� ပွဲါ�င့်� 

ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ထုာ�သာညီ်� သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု အကြီးကုမို�ကြီးကုမို� ဖြပွဲန်�လိညီ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�နှုုင့်��န်� လိမို��ဖွဲ့ဲင့််�ရေပွဲ� 

ခု�်သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ��ရေကာ�မို�ှင့်�က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ်� ကန်ဦး�မိုူ�ကမို��တဲင့်� 

ရေကာင့်��မဲိုန်�ထုုရေ�ာက�သာည်ီ� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မှိုတစ်�ဆိုင့််� စု်ရေဆိုာင့်��ရေကာက�ယူူထုာ�သာည်ီ� ဖြပွဲညီ�သူာ 

လိူထုု၏ရေထုာက�ခုံအာ�ရေပွဲ�မိုုကုု ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာ��ှုထုာ�ရေသာာ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ထုင့်�ဟုပွဲ�ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ထုာ�သာညီ�။ ရေကာ�မို�ှင့်�အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ�၏ ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆိုုုင့်��ာနှှင့််� စ်ံစ်ညီ��မိုျဉ်း��ဆိုုုင့်��ာ စ်ုစ်စ်�အက�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�ကုု 

လိညီ�� ထုင့်�ဟုပွဲ�ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�သာညီ�။ လိက�ရေတဲ�တဲင့်� ရေကာ�မို�ှင့်�အဖဲွဲ့���င့်�မိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��သာမိုာ�မိုျာ� အပွဲါ 

အ�င့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ�အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�စ်ဲာရေ�ကာင့််� ကဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်ာ�မိုု န်က�ရှုံးုင့်��လိျက��ှု 

သာညီ� (Cottrell and Ghai 2004)။ ထုုု�ရေန်ာက� ရေ��ဆိုဲ�ပြီးပွဲီ�သာဲာ�ရေသာာ မိုူ�ကမို��ကုု လိှတ�ရေတာ�ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ� 

အာ�လိုံ�နှှင့််� ရေဒီသာခုရှုံးုုင့်�မိုျာ�မိုှ ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ�၊ နှုုင့်�င့်ံရေ��ပွဲါတီမိုျာ�နှှင့််� အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အလိုုက� အဖွဲ့ဲ��မိုျာ� 

ပွဲါ�င့်�တက�ရေ�ာက�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အမိုျ�ု�သာာ�ညီီလိာခုံ (MCC) က ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ကာ 

အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သာုံ�ခု�်သာညီ�။ ထုုု�ရေန်ာက�တဲင့်� လိှတ�ရေတာ�ကုုယူ�စ်ာ�လိှယူ�မိုျာ�သာညီ� NCC ၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်�ပွဲုုင့်�� 

အဖြဖွဲ့စ်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� မိုူ�ကမို��အာ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တုု�ကုု သာီ�ဖြခုာ�ရေဆိုာင့်��းက� 

ခု�်�သာညီ�။ လိှတ�ရေတာ�သာညီ� NCC ၏ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ကုု လိုုက�န်ာ�န်��တတ�ာ�မို�ှုဘာ� အရေ�ကာင့်��အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ရေ�ကာင့််� 

ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့်��ရေ��လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ဖြပွဲန်�လိညီ�အသာက�သဲာင့်��ခု�သ်ာညီ�။ လှိတ�ရေတာ�ကုုယူ�စ်ာ�လှိယူ�မိုျာ�က ရေန်ာက�ဆံုို� 

တဲင့်� NCC ၏ မိုူ�ကမို��ကုုရေဘာ�ဖွဲ့ယူ�ကာ အစ်ုု��က ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ်� အဖြခုာ�မိုူ�ကမို��တစ်�ခုုကုု တ�ာ��င့်� အတညီ� 

ဖြပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ရေ��အတဲက� ရေန်ာက�ဆိုုံ�သာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုှာ အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� 

ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ� ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ မို�ဆိုဲယူ�စ်ညီ��ရှုံးုံ�ဖြခုင့်��မိုျာ�တဲင့်� တုုင့်���င့်��သာာ� 

လိူမိုျ�ု�စ်ုမိုျာ�အာ� စ်ညီ��ရှုံးုံ��န်�နှှင့််� ခုဲ�ဖြခုာ��န်� အရေလိ�ရေပွဲ�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်�ကပြီးပွဲီ� ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံသာာ�မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််�  

၎င့်��တုု�၏ တုုင့်���င့်��သာာ�ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�၏ �ပွဲ�တညီ�ခုျက�အတုုင့်�� စ်ုစ်ညီ��လိုုက�န်ာ�န်� တုုက�တဲန်��လိုံ်ရေဆိုာ�ခု�် 

သာညီ�။ ရေန်ာက�ဆိုုံ�တဲင့်� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်�မိုျာ�က မိုူ�ကမို��ကုုပွဲယူ�ခုျခု�်�ကပြီးပွဲီ� အရေ�ကာင့်���င့်��မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာကုု အမိုှန်�တကယူ� သာရေဘာာတူလိက�ခုံမိုုမို�ှုဖြခုင့်��နှှင့််� NCC မိုူ�ကမို��အာ� ကုုင့်�တဲယူ� 

ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ပွဲုံအရေပွဲ� လိက�မိုခုံနှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� ဖြပွဲသာဖြခုင့်��တုု�ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� မို�ဆိုနှဒဖြပွဲ��ာတဲင့်�မိုူ တုုင့်���င့်��သာာ�လိူမိုျ�ု�စ်ု 

မိုျာ�အလိုုက� မို�ရေပွဲ�ခု�်�ကဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်���ယူူထုာ�သာည်ီ� သာရေဘာာတူညီီခုျက� ဤသာုု�ပြီးပွဲု�ပွဲျက�ဖြခုင့်�� 

၏ ရေ��ှညီ�အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုုမိုျာ�မိုှာ အလိဲန်�ဆိုုု��းာ�သာညီ�။ အ�ကမို��ဖွဲ့က�မိုုမိုျာ� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲဲာ�ရေလိ်�ှုသာညီ်� 

ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� ကမို�ပွဲုန်��မိုျာ�သာညီ� �ှု�င့်��စ်ဲ�တုုင့်���င့်��သာာ�လူိမိုျ�ု�စ်ုမိုျာ�အ�ကာ�မိုှ တင့်��မိုာမိုုမိုျာ�ကုု 

ပွဲုုမိုုုဆိုုု��းာ�ရေစ်ပြီးပွဲီ� လိူရေပွဲါင့်��တစ်�ရေထုာင့်�ရေကျာ� ရေသာဆိုုံ�ခု�်�သာညီ်� ၂၀၀၇ ခုုနှှစ်� ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�အလိဲန်� အ�ကမို�� 

ဖွဲ့က�မိုုအတဲက� လိမို��ခုင့်��ရေပွဲ�ခု�်သာညီ� (Murray 2020)။ 

ဤအခုက�အခု�မိုျာ�ကုု ရေ�ှာင့်�လိှ��န်�အတဲက� ၂၀၀၈-၂၀၁၀ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ� 

သာညီ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ သာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�အာ� ရေလိ်ာ်ခုျ�န်�နှှင့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ 

မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��တုု�ကုု ပွဲုုမိုုုထုုရေ�ာက�စ်ဲာ ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��ရေဆိုာင့်��းက��န်� 

ကြီးကု��ပွဲမို��ခု�်သာညီ�။ မိုူရေဘာာင့်�သာတ�မိုှတ�ရေပွဲ�သာညီ်� ဥပွဲရေဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�အ� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ�� 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�သာညီ� လိက��ှု�ှုရေန်ရေသာာ သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�၊ တစ်�န်ညီ��ဆိုုု�ရေသာာ� ၂၀၀၅ 
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လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အတဲင့်�� ရေ��ဆိုဲ�ခု�်သာညီ်� ယူခုင့်�မိုူ�ကမို��မိုျာ� (သာုံ�ခုု) မိုှ အမိုျာ�သာရေဘာာတူညီီထုာ�သာညီ်� အခုျက�မိုျာ�ကုု 

လိုုက�န်ာ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆိုုုင့်��ာ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� ပွဲညီာ�ှင့်�ရေကာ�မိုတီ 

(CoE) အမိုျာ�သာရေဘာာတူညီီထုာ�သာညီ်� အရေ��ကုစ်စမိုျာ�နှှင့််� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ခု�်�ရေသာာ အရေ��ကုစ်စမိုျာ�ကုု အတညီ�ဖြပွဲ� 

ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ကာ မိုရေဖြဖွဲ့�ှင့်���ရေသာ�သာည်ီ� အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်� 

�န်� တာ�န်�ရေပွဲ�အပွဲ�ခုံ�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�ကုု အသာုံ�ဖြပွဲ�၍ ဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ရေဖြခု�ှုရေသာာ ရေဖြဖွဲ့�ှင့်�� 

န်ညီ��မိုျာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ဖြခုင့်��၊ ရေကာင့်��ကျ�ု�ဆိုုု�ကျ�ု�မိုျာ�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြခုင့်�� နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ��ပြီးပွဲု�င့်�ဘာက�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�မိုှ 

ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� လိှတ�ရေတာ�သာီ�သာန်�်ရေကာ�မိုတီ (PSC) ထုံ အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�မိုျာ� တင့်�ဖြပွဲ 

ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက��န်�တာ�န်�ဖြဖွဲ့င့််� CoE ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ PSC ၏ တာ�န်�မိုျာ�အန်က� တစ်�ခုုမိုှာ 

CoE မိုူ�ကမို��ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��၊ CoE က ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယူ� အရေ�� 

ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�အတဲက� နှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီမိုု �ယူူတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဤရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ခုျက�မိုျာ�ကုု CoE ထုံ 

ဖြပွဲန်�လိညီ�ရေပွဲ�ပွဲုု�ကာ မိုူ�ကမို��ကုု သာင့််�ရေလိျာ�သာလိုု ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေစ်ဖြခုင့်��တုု� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ယူခုင့်� သာရေဘာာတူညီီထုာ�သာညီ်� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��န်� မိုညီ�သာညီ်�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်�မို် အခုဲင့််�မို�ှုရေသာာ�လိညီ�� အခုျ�ု�ရေသာာရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုု 

မိုျာ�ရေဆိုာင့်��းက��န်� CoE နှှင့််� PSC တုု�၏ ရေ�ဖွဲ့န်�သာုံ�သာပွဲ�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြခုင့်��မိုျာ�တဲင့်� ဖြင့်င့်��ခုုံခု�်�ကသာညီ� (ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်�� အက�ဥပွဲရေဒီ၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်� အမိုှတ� ၉၊ အပွဲုုဒီ� ၃(ဃ)၊ ၃၀(၁)(က) 

နှှင့််� ၃၃၊ Murray 2020; Ndegwa et al. 2012 တုု�ကုုလိညီ�� �ကညီ်�ပွဲါ)။ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�ကုု 

ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်စ်ဉ်း� PSC မိုှတစ်�ဆိုင့််� နှုုင့်�င့်ံရေ�� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ�မိုျာ�၏ သာရေဘာာတူရေထုာက�ခုံမိုုကုု ��ှုခု�် 

ဖြခုင့်��သာညီ� ရေန်ာက�ပွဲုုင့်��အဆိုင့််�၌ လိှတ�ရေတာ�တဲင့်� မိုူ�ကမို��ကုုအတညီ�ဖြပွဲ��န်� ကြီးကု��ပွဲမို���ာတဲင့်� အရေ��ပွဲါရေသာာ 

အာ�သာာခုျက�တစ်�ခုုကုု ရေပွဲ�စ်ဲမို��နှုုင့်�ခု�်သာညီ�။  

 

ဓိာတ�ပွဲုံ - ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံသာမိုမတ Mwai Kibaki က Nairobi �ှု Uhuru ပွဲန်��ခြုံခုံ၌ ရေထုာင့်�နှှင့််�ခုျရီေသာာ နှုုင့်�င့်ံသာာ�မိုျာ�ရေ�ှ�ရေမိုှာက�တဲင့်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်�ကုု လိက�မိုှတ�ရေ��ထုုု�ခု�်စ်ဉ်း�၊ ၂၀၁၀ ဩဂုတ� ၂၇၊ © Felix Masi ၏ ခုဲင့််�ဖြပွဲ�ခုျက�ဖြဖွဲ့င့််� ထုုတ�ရေ�သာညီ�။ 
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နှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီမိုု �ယူူတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��နှှင့််� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� 

တုု�ကုု ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အဖြပွဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ကျရှုံးုံ�မိုုကာကဲယူ�ရေ�� အစ်ီအမိုံအခုျ�ု�လိညီ�� ပွဲါ�င့်� 

သာညီ�။ (CoE နှှင့််� PSC တုု� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��ထုာ�သာညီ်�အတုုင့်��) လိှတ�ရေတာ�တဲင့်� မိုူ�ကမို��ကုု အတညီ�ဖြပွဲ��န်� 

ကျရှုံးုံ�ပွဲါက လိှတ�ရေတာ�က မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�မိုျာ�ကုု အဆိုုုဖြပွဲ�ကာ CoE ထုံ တင့်�ဖြပွဲ၍ မိုူ�ကမို��ဖြပွဲန်�လိညီ�ရေ��ဆိုဲ� 

ရေစ်�မိုညီ� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ မိုူ�ကမို��ဖြပွဲန်�လိညီ�ရေ��ဆိုဲ�ပြီးပွဲီ�ပွဲါက လိှတ�ရေတာ�သာညီ� မိုူ�ကမို��အာ� ပွဲယူ�ခုျခုဲင့််�မို�ှုရေတာ်ဘာ� 

အတညီ�ဖြပွဲ�ကာ ထုုတ�ရေ��န်�အတဲက� ရေ�ှ�ရေန်ခုျ�ပွဲ�ထုံ တင့်�ဖြပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ဖြခုင့်�� အက�ဥပွဲရေဒီ၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်� အမိုှတ� ၉၊ အပွဲုုဒီ� ၃၃(၁၀)၊ Ndegwa et al. 2012: 59)

။ ဤစ်ညီ��မိုျဉ်း��သာတ�မိုှတ�ခုျက�ကုု လိှတ�ရေတာ�က မိုုမိုုကုုယူ�ကုု ကန်�်သာတ�ထုုန်��သာုမို���န်�အတဲက� အဆိုုုဖြပွဲ�ခုျမိုှတ�

ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေ�ကာင့်�� သာတုခုျပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ 

၄.၅။ ပါွင်််လုင််�ေများင််သာများုနှှင််် �က််သွယ််ေပါ�်�က်ာ�နေား�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�သာညီ� အတတ�နှုုင့်�ဆိုုံ� ပွဲဲင့််�လိင့်�� 

ဖြမိုင့်�သာာမိုု�ှုရေစ်�န်�အတဲက� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပုွဲံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��နှှင့််� အဖြခုာ� သာက�ဆိုုုင့်��ာ 

အစ်ုု��အာဏာပွဲုုင့်�မိုျာ�က ကြီးကု��ပွဲမို��အာ�ထုုတ�သာင့််�သာညီ�။ ဤကြီးကု��ပွဲမို��မိုုမိုျာ�တဲင့်� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၌ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��ကုု မိုညီ�သာုု�ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေ�ကာင့်�� သာတင့်��အခုျက�အလိက�အာ� ရေ�မို် 

အသာုရေပွဲ�ဖြခုင့်��လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ပြီးပွဲီ�သာညီ�နှှင့််� အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ�၊ ကာလိသာတ�မိုှတ�ခုျက� 

မိုျာ�နှှင့််� �ညီ�မိုှန်��ခုျက�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုထုံအသာုရေပွဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� လိူထုုက မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� မိုညီ�သာညီ်� 

အ�ာမိုျာ�ကုု ရေမို်ာ�လိင့််�နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� သာုနှုုင့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဤသာုု� အသာုရေပွဲ��ာတဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ခုျတု�ဆိုက�ပွဲါ�င့်�ရေစ်ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� သာက�ဆိုုုင့်�သာညီ်� သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုုလိညီ�� 

ထုညီ်�သာဲင့်��သာင့််�ပြီးပွဲီ� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�မိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ရေဖြဖွဲ့ဆိုုုဖြဖွဲ့ညီ်�သာဲင့်��ခုျက�မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ခုျမိုညီ�ကုု 

လိညီ�� အသာုရေပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ အမိုျာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်ကျအတုုင့်�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��က ဆိုန်��စ်စ်�သာုံ�သာပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� တစ်�ဦး�တစ်�ရေယူာက�၏ ရေဖြဖွဲ့ဆိုုု 

ဖြဖွဲ့ညီ်�သာဲင့်��ခုျက�မို်ဖြဖွဲ့င့််�သာာ အဆိုုံ�အဖြဖွဲ့တ�ဖြပွဲ�လိုပွဲ�မိုညီ�မိုဟုုတ�ရေ�ကာင့်�� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုကုု ကြီးကု�တင့်�၍ အသာုရေပွဲ� 

ထုာ��န်� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ လိူထုု၏ ရေမို်ာ�လိင့််�ခုျက�မိုျာ�ကုု စ်ီမိုံခုန်�်ခုဲ��န်�နှှင့််� လိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� လိျစ်�လိျ�ရှုံးုခုံ�ဖြခုင့်�� 

သာုု�မိုဟုုတ� စ်ုတ�ပွဲျက�ဖြခုင့်��တုု�ကုု ခုံစ်ာ��နှုုင့်�သာညီ်�အနှတ�ာယူ�ကုု ရေလိျာ်ပွဲါ�သာက�သာာရေစ်�န်� ဤသာုု�အသာုရေပွဲ�ဖြခုင့်�� 

သာညီ� အလိဲန်�အရေ��ပွဲါသာညီ�။ 

ထုုု�အတူ မိုညီ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုဆိုုုသာညီ� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� 

တစ်�ခုုအပြီးပွဲီ�တဲင့်� အပြီးပွဲီ�သာတ�အစ်ီ�င့်�ခုံစ်ာကုု ဖြပွဲ�စ်ုတင့်�ဖြပွဲ�မိုညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ အစ်ီ�င့်�ခုံစ်ာတဲင့်� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ရေဖြဖွဲ့ဆိုုုဖြဖွဲ့ညီ်�သာဲင့်��ခုျက�မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု�အသာုံ�ခုျသာညီ�၊ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု� ခုျမိုှတ�ခု�် 

သာညီ� အပွဲါအ�င့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််�သာက�ဆိုုုင့်�သာညီ်� အခုျက�မိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်�� 

မိုှတ�တမို��တင့်�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ�ခုျက�ကုု အဆိုုုဖြပွဲ�ထုာ�သာညီ်� မိုူ�ကမို��နှှင့််� ရေပွဲါင့်��

စ်ညီ��ဖြခုင့်��မိုဖြပွဲ�သာညီ်�ရေန်�ာ�ှုပွဲါက အစ်ီ�င့်�ခုံစ်ာတဲင့်� �ှင့်��ဖြပွဲခုျက�ထုညီ်�သာဲင့်��သာင့််�သာညီ�။ အခုျ�ု�ရေသာာ အရေ�� 

ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ� သာုသာာထုင့်��ှာ�စဲ်ာကဲ�ဖြပွဲာ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� အခုျ�ု�ဖြဖွဲ့စ်��ပွဲ�မိုျာ�တဲင့်� 

လိူမိုျာ�စ်ု�ါဒီီလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်� ပွဲယူ�ခုျဖြခုင့်��မိုျ�ု� �ှုနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� 

ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေသာာ� လိုုအပွဲ�ရေသာာနှုုင့်�င့်ံရေ��သာရေဘာာတူညီီခုျက�မိုျာ�ကုု ထုုခုုုက�ရေစ်ပွဲါက သာုု�မိုဟုုတ� သာရေဘာာတူညီီ 

ထုာ�သာညီ်� အရေဖြခုခုံမိုူမိုျာ�မိုှ တစ်�န်ညီ��န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ရေသာဲဖွဲ့ညီ�ရေန်ပွဲါက ထုုုသာုု�ပွဲယူ�ခုျခုံ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ထုုုသာုု�ရေသာာ 

ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�အတဲက� ပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာမိုု�ှုစ်ဲာဖြဖွဲ့င့််� တာ�န်�ခုံဖြခုင့်��သာညီ� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အရေပွဲ� ယူုံ�ကညီ�မိုုနှှင့််� 
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တ�ာ��င့်�မိုုအတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� မိုူ�ကမို��နှှင့််� ရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အရေ�ကာင့်�� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

အာ� အသာုပွဲညီာရေပွဲ��ာတဲင့်�လိညီ�� အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။

မူို�ကမို��ရေ��ဆဲို�သာည်ီ� အဖဲွဲ့��အစ်ညီ��သာညီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီအာ� ရေဆဲို�ရေနဲှ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ကာ အတညီ�ဖြပွဲ� 

ကျင့််�သာုံ�မိုညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��နှှင့််� မိုတူညီီပွဲါက (သာီ�ဖြခုာ�စ်န်စ်�မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� ရေ�ှာင့်�လိှ�ဖြခုင့်�� 

ကုု အထုက�တဲင့်��ကညီ်�ပွဲါ) အစ်ီ�င့်�ခုံစ်ာတဲင့်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အတဲက� လိမို��ညွှှန်�ခုျက�နှှင့််� �ှင့်��လိင့်�� 

ခုျက�မိုျာ�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ ကင့်�ညီာနှုုင့်�င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ��ရေကာ�မို�ှင့်�၏ 

အစ်ီ�င့်�ခုံစ်ာမိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ�� လိက�စ်ဲ�လိမို��ညွှှန်�မိုျာ� (၂၀၀၃ နှှင့််� ၂၀၀၅) ကုု စ်ံန်မိုူန်ာအဖြဖွဲ့စ်� 

အသံုာ�ခုျနုုှင့်�သာညီ�။ အဖြခုာ� အသံုာ��င့်�မိုည်ီ� သာာဓိကမိုျာ�မှိုာ ယူူဂန်�ဒီါ ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီရေကာ�မို�ှင့်� (၁၉၉၅)၊ 

ဆိုီ�ာလိီယူဲန်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ��ရေကာ�မို�ှင့်� (၂၀၀၈)၊ ဂမို�ဘာီယူာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� ရေကာ�မို�ှင့်� (၂၀၂၀) နှှင့််� ဂါန်ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� 

ရေကာ�မို�ှင့်� (၂၀၁၁) တုု�၏ အစ်ီ�င့်�ခုံစ်ာမိုျာ� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

သာုု��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု အသာုရေပွဲ�ရေ�ကညီာဖြခုင့်��၊ ဥပွဲမိုာ 

ယူခုင့်�က အရေ��မိုပွဲါရေသာာ�လိညီ�� အသာုရေပွဲ�ရေ�ကညီာလိုုက�ပွဲါက လိူထုုအ�ကာ� ဖြင့်င့်��ခုုံမိုုမိုျာ� ဖြမိုင့််�တက�လိာရေစ်မိုညီ်� 

အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အရေ��ပွဲါရေသာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ အဆိုင့််�တဲင့်� ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���န်� မိုသာင့််� 

ရေလိျာ�ရေသာာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�ကုု လိူထုုထုံ အသာုရေပွဲ�ဖြခုင့်��သာညီ� ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ�ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� ရေပွဲ�ရေပွဲါက� 

လိာရေစ်နှုုင့်�ရေ�ကာင့်�� သာတုခုျပွဲ��န်�အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ၁၉၈၇ ခုုနှှစ်�တဲင့်� ဘာ�ာဇိုီ�နှုုင့်�င့်ံ၌ Esperanto 

ဘာာသာာကုု အစ်ုု��ရေကျာင့်��မိုျာ�တဲင့်� သာင့်��ကာ�ရေပွဲ��န်� တင့်�ဖြပွဲရေတာင့်��ဆုိုုမိုုမိုျာ� ရေထုာင့်�နှှင့််�ခုျ၍ီ �ှုခု�်ပြီးပွဲီ� အလိဲတ� 

စ်ုံရေထုာက�မိုျာ�အာ� ဥပွဲရေဒီ�ကပွဲ�မိုတ�ဖြခုင့်��အာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���န်� ရေတာင့်��ဆိုုုသာူမိုျာ� 

လိညီ�� ရေထုာင့်�ဂဏန်���ှုခု�်သာညီ�။ ရေယူဘာုယူျအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဤကုစ်စမိုျာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ အဆိုင့််�တဲင့်� 

မိုဟုုတ�ဘာ� ဥပွဲရေဒီ�ကပွဲ�မိုတ�ဖြခုင့်��အဆိုင့််�တဲင့်�သာာ ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ အစ်ီ�င့်�ခုံဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အတဲက� 

လိုုအပွဲ�ရေသာာ အာရှုံးုံစ်ုုက�မိုုနှှင့််� လိ်�ု��ှက�ထုုန်��သာုမို��မိုုတုု�ကုု အဖြပွဲညီ်�အ� အသာုံ�ခုျသာင့််�သာညီ� (Hudson 2021b)။

၄.၆။ အခြော�လုံံ�အခြေက်��ံ�ဝင််ပါါဝင််များုနှှင််် နော�ာက််ခံံအခြေနောေခံအခြေနော�

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာရေဆိုာင့်��းက��န်�သာာ လိုုအပွဲ�ဖြခုင့်��မိုဟုုတ�ဘာ� 

အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု�ှု�န်�လိညီ�� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မို ု ဟုူသာညီ်�အသာုံ�သာညီ� အုပွဲ�စ်ု 

မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��ကုု �ညီ�ညွှှန်�� 

သာုံ�စ်ဲ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�ရေသာာ�လိညီ�� တုုက�ရှုံးုုက�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်�� 

စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ်� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုဆိုုုင့်��ာ ကုစ်စ�ပွဲ�မိုျာ�လိညီ�� �ှုသာညီ�။ အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု 

ဟုူသာညီ�မိုှာ မိုုမိုုတုု�၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု ရေ�မို်နှုုင့်��န်�အတဲက� ထုုရေ�ာက�ရေသာာ အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု 

မိုညီ�သာူမိုျာ�က �ယူူနှုုင့်�သာညီ�နှှင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�ထုံ လိက�လိှမို��မိုီဆိုက�သာဲယူ�၍ စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�ဖြမိုိင့််�တင့်�ရေပွဲ�နှုုင့်�မိုညီ်� 

န်ညီ��လိမို��မိုျာ�အာ� အတညီ�ဖြပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဆိုုုလိုုသာညီ�မိုှာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�သာူမိုျာ�အရေန် 

ဖြဖွဲ့င့််� ဦး�စ်ဲာမိုညီ�သာညီ်�အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�နှှင့််� လိူထုုအသာုုက�အ�န်��မိုျာ�သာညီ� ဖွဲ့ယူ��ကဉ်း�ခုျန်�လိှပွဲ�ခုံ�ဖြခုင့်��၊ လိုံရေလိာက�စ်ဲာ 

ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�ရေစ်မိုု မို�ှုဖြခုင့်��၊ လိုံရေလိာက�စ်ဲာကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�မိုုမို�ှုဖြခုင့်��ကုု ခုံစ်ာ�ရေန်�သာညီ� သာုု�မိုဟုုတ� 

အဖြခုာ� အရေ�ကာင့်��တစ်�ခုုခုုရေ�ကာင့််� လိက�လိှမို��မိုီဆိုက�သာဲယူ��န်� ခုက�ခု�သာညီ�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ထုုု�ရေန်ာက� ဒီုတုယူအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ဤလိူထုုအသာုုက�အ�န်��မိုျာ�နှှင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�မိုှ လိူပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ကြံက�ံရေတဲ�ရေန် 

�ရေသာာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�အရေ�ကာင့်��ကုုန်ာ�လိညီ�ကာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တုု�၏ လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� 
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ထုင့်�ဖြမိုင့်�ခုျက�မိုျာ�ကုု ရေ�မို်နှုုင့်��န်�အတဲက� အဓိုပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က�ဖြပွဲညီ်��ရေသာာ အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ� မိုညီ�သာုု� ရေပွဲ�စ်ဲမို�� 

နှုုင့်�မိုညီ�ကုု ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

ပွဲထုမိုလိုပွဲ�င့်န်��အတဲက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�သာညီ� ရေဒီသာခုံလိူမိုျ�ု�မိုျာ�၊ အမိုျ�ု�သာမိုီ� 

မိုျာ�၊ ရေကျ�လိက�ရေန်ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၊ ဖြပွဲညီ�ပွဲရေ�ာက�ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၊ လိူင့်ယူ�မိုျာ�၊ မိုသာန်�စ်ဲမို��သာူမိုျာ�နှှင့််� တုုင့်���င့်��သာာ�/

ဘာာသာာရေ��/ဘာာသာာစ်ကာ�ဆိုုုင့်��ာ လိူန်ညီ��စ်ုမိုျာ�ကုု သာီ�ဖြခုာ�ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက��န်� လိုုအပွဲ�ရေလိ်�ှုသာညီ�။ 

ဤအုပွဲ�စ်ုမိုျာ�မိုှ အုပွဲ�စ်ု�င့်�မိုျာ�ထုံတဲင့်� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ နှုုင့်�င့်ံရေ��အသာုုက�အ�န်��မိုှ အဖွဲ့ဲ���င့်�တစ်�ရေယူာက�အဖြဖွဲ့စ်� 

လိုုလိာ�သာညီ်� အကျ�ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မိုျာ�အပွဲါအ�င့်� သာီ�ဖြခုာ�ကဲ�ထုဲက�ရေန်ပြီးပွဲီ� နှုုင့်�င့်ံရေ��နှှင့််� လိူမိုုဘာ�အရေပွဲ� အရေဖြခုခုံရေသာာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ လိုုလိာ�ခုျက�မိုျာ�လိညီ�� �ှုရေန်ရေလိ်�ှုသာညီ�။ ရေကျ�လိက�ရေဒီသာမိုှ တုုင့်���င့်��သာာ� 

လိူန်ညီ��စ်ု အသာုုက�အ�န်��တဲင့်�ရေန်ထုုုင့်�သာညီ်� သာက�ကြီးကီ��းယူ�အုု အမိုျ�ု�သာမိုီ�တစ်�ဦး�၏ လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� ဦး�စ်ာ� 

ရေပွဲ�ခုျက�မိုျာ�သာညီ� ပြီးမိုု��ရေတာ�တဲင့်� ရေန်ထုုုင့်�ကာ ကုုယူ�ပွဲုုင့်�စ်ီ�ပွဲဲာ�ရေ��လိုပွဲ�င့်န်��ကုု ဦး�စ်ီ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်ရေသာာ 

အမိုျ�ု�သာမိုီ�တစ်�ဦး�၏ လိုုအပွဲ�ခုျက�မိုျာ�၊ ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� မိုညီ�သာုု�ကဲ�ဖြပွဲာ�ရေန်မိုညီ�န်ညီ��။ 

 

ဓိာတ�ပွဲုံ - ‘CDMX နှှင့််� ရေဒီသာခုံဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�’ ဖွဲ့ုု�မို�ကုု ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်� 

စ်က�တင့်�ဘာာ ၁ �က�ရေန််တဲင့်� မိုက�ဆိုီကုု၌ ကျင့်��ပွဲခု�်သာညီ�။ © Carlos Luna/Secretaria de Cultura CDMX, published 

with CC licence BY-SA 2.0, <https://www.flickr.com/photos/113756879@N03/29415096465>. 

ဒီုတုယူလိုပွဲ�င့်န်��အတဲက� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� ဒီီဇိုုုင့်��ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�သာညီ� ဤအုပွဲ�စ်ုမိုျာ�မိုှ လိူပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ� 

အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ကြံက�ံရေတဲ��နှုုင့်�သာညီ်� လိက�လိှမို��မိုီ�ယူူဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အတာ�အဆိုီ�မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��န်� 

လိုုအပွဲ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေသာာ� ဤအတာ�အဆိုီ�မိုျာ�တဲင့်� ဆိုက�ဆိုံရေဖြပွဲာဆိုုုမိုုမိုျာ�ကုု အဟုန်�်အတာ�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် 

နှုုင့်�သာညီ်� ဓိရေလိ်ထုုံ�တမို��ဆိုုုင့်��ာ သာုု�မိုဟုုတ� ယူဉ်း�ရေကျ�မိုုဆိုုုင့်��ာ အရေလိ်အထုမိုျာ�၊ နှုုင့်�င့်ံရေ��တဲင့်� ခုျတု�ဆိုက� 

ပွဲါ�င့်�ဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အုပွဲ�စ်ု၏ ယူခုင့်�အရေတဲ�အကြံက�ံမိုျာ�နှှင့််� ဆိုက�သာဲယူ�ဖြပွဲန်��ကာ�ရေ�� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�နှှင့််� 

ပွဲုံစ်ံမိုျာ�၊ စ်ာတတ�ရေဖြမိုာက�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဂဏန်��သာခု�ျာတတ�ရေဖြမိုာက�ဖြခုင့်�� အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�၊ အထုူ�စ်ီစ်ဉ်း�ရေပွဲ��မိုညီ်� 

ရေထုာက�ပွဲံ်ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��မိုုမိုျာ�နှှင့််� အဖြခုာ�ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်ဆိုုုင့်��ာနှှင့််� အုပွဲ�စ်ုသာီ�သာန်�်ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာ 
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မိုျာ� ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�မိုှာ အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက��န်� ဆိုနှဒ�ှုသာညီ်� လိူပွဲုဂုု�လိ� 

မိုျာ�ကုု ဖြင့်င့်��ဆိုန်�ဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� ခုဲ�ဖြခုာ�ဆိုက�ဆိုံဖြခုင့်��မိုဖြပွဲ�မိုုရေစ်�န်� မိုပွဲျက�မိုကဲက� ဂရှုံးုဖြပွဲ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်� လိုုအပွဲ� 

သာညီ�။ 

အမိုျ�ု�သာာ�မိုျာ�၊ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�နှှင့််� လိူင့်ယူ�မိုျာ� အတူတကဲပွဲါ�င့်�သာညီ်� စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ�တဲင့်� 

အကျ�ု��ှုရေသာာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမိုျာ�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�ရေလိ်�ှုရေသာာ�လိညီ�� တစ်�ခုါတ�ံတဲင့်� ယူဉ်း�ရေကျ�မိုု သာုု�မိုဟုုတ� 

ဓိရေလိ်ထုုံ�တမို��မိုျာ�အ� လိူကြီးကီ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အမိုျ�ု�သာာ�မိုျာ�သာညီ� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� လိူင့်ယူ�မိုျာ� 

ထုက� ပွဲုုမိုုုရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ရေဖြပွဲာဆိုုုတတ�သာညီ�။ ဂျများ်ဘီယ်ာနှုံင််င်ံ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) တဲင့်� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� 

သာညီ� လိူထုုစ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�မိုျာ�၌ သာက�ကြွကယူ�လိူကြီးကီ�မိုျာ�နှှင့််� အမိုျ�ု�သာာ�မိုျာ�က ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုုင့်��မိုျာ�ကုု 

ဦး�ရေဆိုာင့်�ရေလိ်�ှုသာညီ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ကာ လိူင့်ယူ�မိုျာ�၊ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�၊ မိုသာန်�စ်ဲမို��သာူမိုျာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�ပွဲ 

ရေ�ာက�ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�အတဲက� သာီ�ဖြခုာ� ဦး�တညီ�အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ရေကာ�မို�ှင့်�အဖွဲ့ဲ���င့်�မိုျာ�က သာက� 

ကြွကယူ�လိူကြီးကီ�မိုျာ�၊ ရေဒီသာခုံရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�နှှင့််� ကြီးကု�တင့်�ရေတဲ�ဆိုုံညီိုနှုင့်��ကာ စ်ီစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ်� ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု ၎င့်��တုု� လိက�ခုံလိာရေစ်�န်�အသာုရေပွဲ�ပြီးပီွဲ� လိူထုုအသာုုက�အ�န်��မိုျာ�နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့က� 

လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��အတဲက� ၎င့်��တုု�၏ ရေထုာက�ခုံကူညီီမိုုကုု �ယူူခု�်သာညီ�။ ဤသာုု�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ရေကျ��းာအ

လိုုက�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�မိုျာ�နှှင့််� ဦး�တညီ�အုပွဲ�စ်ု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�မိုျာ�ကျင့်��ပွဲခုျနု်�တဲင့်� ဦး�တညီ�ထုာ�သာညီ်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူ 

မိုျာ� တက�ရေ�ာက�လိာရေစ်�န်� ရေဒီသာခုံရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�က တုုက�တဲန်��အာ�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ ဤရေဆိုာင့်��းက�ခုျက� 

သာညီ� ယူုံ�ကညီ�မိုုတညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��အတဲက� အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နှုုင့်�ခု�်သာညီ်�အဖြပွဲင့်� မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်� 

လိာသာူမိုျာ�ရေ�ကာင့််� ရေပွဲ�ရေပွဲါက�လိာမိုညီ်� အခုက�အခု�မိုျာ�ကုု ရေလိျာ်ပွဲါ�သာက�သာာရေစ်�န်�လိညီ�� ကူညီီရေပွဲ�နှုုင့်�ခု�် 

သာညီ�။ 

အခြောဖွဲ့ဂျ�်�စစတ�်နှုံင််င်ံ၌ နှုုင့်�င့်ံအတဲင့်���ှု ရေဒီသာအမိုျာ�အဖြပွဲာ�တဲင့်� ဓိရေလိ်ထုုံ�တမို��ကျင့််�သာုံ�မိုုမိုျာ�နှှင့််� 

ဘာာသာာရေ��ရေ�ှ�ရှုံးုု�စ်ဲ�မိုုမိုျာ�ရေ�ကာင့််� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�၏ မိုတူကဲ�ဖြပွဲာ�ရေသာာ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု �ယူူ 

စ်ုရေဆိုာင့်��နှုုင့်��န်� အထုူ�စ်ီစ်ဉ်း�ထုာ�သာညီ်� ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်�လိုုအပွဲ�ခု�်သာညီ�။ အ�ပွဲ�ဘာက� 

လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� အမိုျ�ု�သာမိုီ�ရေ���ာ�န်�ကြီးကီ�ဌာာန်တုု�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေကာ�မို�ှင့်�၏ အရေ�� 

ပွဲါရေသာာ မိုုတ�ဖွဲ့က�မိုျာ�ဖြဖွဲ့စ်�ကာ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�အာ� စ်စ်�တမို��ရေကာက�ယူူ၍ ၎င့်��တုု�၏ သာရေဘာာထုာ�အဖြမိုင့်�မိုျာ�ကုု 

�ယူူစ်ုရေဆိုာင့်��ကာ မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��သာုု�ရေပွဲ�ပွဲုု�ဖြခုင့်��အတဲက� အကူအညီီရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ လိူ ၃၀-၆၀ 

ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အသာုုက�အ�န်��တဲင့်��မိုှ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆုိုံပွဲဲ�မိုျာ�ကုု နှုုင့်�င့်ံအနှှံ�တဲင့်� ကျင့်��ပွဲခု�်ပြီးပွဲီ� 

ကာဘာူ�လိ�ပြီးမိုု��ရေတာ�တဲင့်� တက�ရေ�ာက�သာူအရေ�အတဲက� ပွဲုုမိုုုမိုျာ�ဖြပွဲာ�သာညီ်� စ်ညီ��ရေ��ရေတဲ�ဆိုုံပွဲဲ�ကုု ကျင့်��ပွဲခု�် 

သာညီ�။ အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� တုုက�ရှုံးုုက�ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်��န်� ဤသာုု� ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီသာစ်�အာ� အတညီ�ဖြပွဲ�ကျင့််�သုာံ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တဲင့်� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� အကျ�ံ��င့်�ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�

ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ရေထုာက�ကူအာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ Loya Jirga (ပွဲါ��ှ�တန်��ါလိီမိုှ ဥပွဲရေဒီရေ���ာ မိုျ�ု�နှဲယူ�စ်ုရေကာင့်�စ်ီ 

အမိုျ�ု�အစ်ာ�တစ်�ခုု) ကုု ဤ�ညီ��းယူ�ခုျက�ဖြဖွဲ့င့််� အသာုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��သာညီ� အာဖွဲ့ဂန်�န်စ်စတန်�နှုုင့်�င့်ံ၏ ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခု 

အရေန်၊ သာမိုုုင့်��ရေ�ကာင့်��နှှင့််� အရေတဲ�အကြံက�ံမိုျာ�ကုု ထုင့်�ဟုပွဲ�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲရေန်ဖြခုင့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ 

ထုုံ�တမို��အ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံကုု ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ကာ ဒီုကခသာညီ�အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ�အပွဲါအ�င့်� အမိုျ�ု�သာမိုီ�မိုျာ� 

အတဲက� ရေန်�ာအဖြဖွဲ့စ်� ၂၀ �ာခုုုင့်�နှုန်��ကုု သာီ�သာန်�်သာတ�မိုှတ�ရေပွဲ�ခု�်သာညီ�။ 
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၄.၇။ ပါါဝင််နော�ာင််းွက််ေခံင််� လုံပါ်ထုံးံံ�လုံပါ်�ည်း်� အခြေများ��ု�များ��ု�နှှင််် အခြေ�င်််�င်််က်ုံ အခြေသံံ�ေပါ�ေခံင််�

အထုက�တဲင့်� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်သာညီ်�အတုုင့်�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်�� 

စ်ဉ်း�၌ မိုညီ�သာညီ်� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�အာ� နှုုင့်�င့်ံ၏ မိုညီ�သာညီ်�ရေန်�ာတဲင့်� မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ မိုညီ�သာူတုု�ပွဲါ�င့်� 

ရေစ်၍ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�မိုညီ�ကုု ရေ�း�ခုျယူ�ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ��ာတဲင့်� ရေန်ာက�ခုံအရေဖြခုအရေန်နှှင့််� ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ 

အသာုုက�အ�န်��မိုျာ�နှှင့််� အုပွဲ�စ်ုမိုျာ�၏အရေတဲ�အကြံက�ံမိုျာ�၊ စ်ဲမို���ညီ�မိုျာ�/စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�မိုျာ�အရေပွဲ� အရေဖြခုခုံ 

စ်ဉ်း��စ်ာ��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက� 

ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ အဆိုင့််�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�တဲင့်� ရေပွဲ�အပွဲ��မိုညီ်�အဖြပွဲင့်� အခုဲင့််�အလိမို��တစ်�ခုုခုျင့်��စ်ီ၌လိညီ�� 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ခုျဉ်း��ကပွဲ�န်ညီ��လိမို�� အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ကုု အသာုံ�ခုျလိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာင့််�သာညီ�။ 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာူမိုျာ�၏ အဓိုကအရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့််�သာက�ဆိုုုင့်�သာညီ်� အသာုပွဲညီာ သာုု�မိုဟုုတ� 

ကွမို��ကျင့်�မိုုအရေပွဲ�မိုူတညီ�၍ ဆိုက�ဆိုံရေဆိုာင့်��းက�မိုုကုု အဆိုင့််�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ခုဲ�၍ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��သာညီ� အသာုံ��င့်� 

နှုုင့်�သာညီ�။ အခုျ�ု�ရေသာာအရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�၊ ဥပွဲမိုာ ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�ကျင့်��ပွဲဖြခုင့်��နှှင့််� �ာထုူ�လိက�ခုံ ရေဆိုာင့်��းက� 

ဖြခုင့်��တုု�အ�ကာ� �က�မိုညီ�မို်ဖြခုာ�သာင့််�သာညီ� သာုု�မိုဟုုတ� အစ်ုု���န်�ရေဆိုာင့်�မိုုကဏ္ဍာမိုျာ�တဲင့်� ခုန်�်အပွဲ��န်�အတဲက� 

လိုုအပွဲ�ရေသာာအ�ညီ�အခုျင့်��မိုျာ� စ်သာညီ်� အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�တဲင့်� ပွဲညီာ�ပွဲ�ဆိုုုင့်��ာ အသာုပွဲညီာသာညီ� သာာမိုန်� 

ဖြပွဲညီ�သာူတစ်�ဦး�၏ ထုင့်�ဖြမိုင့်�ခုျက�မိုျာ�ထုက� အသာုံ��င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ� 

�ာတဲင့်� ဤအရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�အတဲက� ပွဲညီာ�ှင့်�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲညီာ�ှင့်�မိုျာ�နှှင့််� နှုုင့်�င့်ံအနှှံ�တဲင့်� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�မိုုမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမိုျာ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်� ထုညီ်�သာဲင့်��ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ 

နှုုင့်�င့်ံအဆိုင့််�၊ ရေဒီသာနှတ�အဆိုင့််�နှှင့််� ရေဒီသာအဆိုင့််�တုု�၌ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��မိုျာ�ကုု ရေဆိုာင့်� 

�းက��ာတဲင့်�လိညီ�� ခုဲ�ဖြခုာ�နှုုင့်��န်� အလိာ�တူထုညီ်�သာဲင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ခုျက�မိုျာ� ဖြပွဲ�လိုပွဲ��န်� လိုုအပွဲ�သာညီ�။ အခုျ�ု�ရေဒီသာ 

မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�သာညီ� အဖြခုာ�သာူမိုျာ�နှှင့််�နှုင့်��ယူှဉ်း�လိ်င့်� ပွဲုုမိုုုသာင့််�ရေလိျာ�ရေသာာ အရေတဲ�အကြံက�ံမိုျာ� 

သာုု�မိုဟုုတ� အသာုပွဲညီာမိုျာ��ှုနှုုင့်�သာညီ� သာုု�မိုဟုုတ� လိက��ှုကြံက�ံရေတဲ�ရေန်�သာညီ်� သာီ�ဖြခုာ�အရေ��ဖြပွဲဿန်ာ �ှုနှုုင့်� 

သာညီ�။ 

အဲန်�လိုုင့်��မိုှရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� လိုပွဲ��ှာ�မိုုမိုျာ�နှှင့််� စ်စ်�တမို��မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� လိူမိုုမိုီဒီီယူာက�်သာုု� ဒီစ်�ဂျစ်� 

တယူ� န်ညီ��ပွဲညီာမိုျာ�ကုု အသာုံ�ခုျဖြခုင့်��သာညီ� န်ညီ��ပွဲညီာနှှင့််� �င့်��နှှီ�ကွမို���င့်�သာူမိုျာ�၊ အင့်�တာန်က� ရေပွဲါက�ရေ�ာက� 

အသာုံ�ခုျမိုု ဖြမိုင့််�မိုာ�ရေသာာ ရေဒီသာမိုျာ�တဲင့်� ရေန်ထုုုင့်�သာူမိုျာ�ကုု ဦး�တညီ�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� အသာုံ��င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ 

ဤဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�သာညီ� စ်ာတတ�ရေဖြမိုာက�မိုု၊ ဂဏန်��သာခု�ျာတတ�ရေဖြမိုာက�မုိုနှှင့််� ပွဲညီာရေ��အဆိုင့််�အတန်��တုု� ပွဲုုမိုုုဖြမိုင့််� 

မိုာ�နှုုင့်�သာညီ�။ သာုု��ာတဲင့်� ဒီစ်�ဂျစ်�တယူ�န်ညီ��ပွဲညီာ အသာုံ�ခုျမိုုမိုျာ�ကုု အစ်ုု��အ�ာ�ှုနှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ� ရေတဲ�ဆိုုံစ်ညီ�� 

ရေ��ပွဲဲ�၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� ဖွဲ့ုု�မို�မိုျာ�၊ ဘာန်�တာဘာာ သာုု�မိုဟုုတ� ကာဘာီလိ�ဒီုု က�်သာုု� ရှုံးုု��ာ 

ရေတဲ�ဆံုိုစ်ညီ��ရေ��ပဲွဲ�မိုျာ� သုုာ�မိုဟုုတ� ဦး�တညီ�အုပွဲ�စု်ရေဆဲို�ရေနဲှ�ပဲွဲ�မိုျာ�က�သုု်ာ� သာာမိုန်�လုိပွဲ�ထံုု�လုိပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့က� 

ရေဆိုာင့်��းက�သာင့််�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�အာ�လိုံ�တဲင့်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� 

နှှစ်�မိုျ�ု�စ်လိုံ�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�နှုုင့်�သာညီ�။ အဲန်�လိုုင့်��အသာုံ�ခုျန်ညီ��လိမို��မိုျာ�ကုု လိက�လိှမို��မိုီနှုုင့်�မိုု န်ညီ��ပွဲါ�သာညီ်� 

သာုု�မိုဟုုတ� �င့်��နှှီ�ကွမို���င့်�မိုုန်ညီ��ပွဲါ�သာညီ်� လိူထုုအသာုုက�အ�န်��မိုျာ�နှှင့််� လိူပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ�၊ စ်ာတတ�ရေဖြမိုာက�မိုု 

သာုု�မိုဟုုတ� ဂဏန်��သာခု�ျာတတ�ရေဖြမိုာက�မိုု န်ုမို်�ပွဲါ�သာူမိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� အဖြခုာ�တစ်�န်ညီ��န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ရေထုာက�ကူဖြဖွဲ့ညီ်� 

ဆိုညီ��ရေပွဲ�ဖြခုင့်��ကုု လိုုအပွဲ�ရေန်သာညီ်� လိူပွဲုဂုု�လိ�မိုျာ�ထုံ လိက�လိှမို��မိုီနှုုင့်��န်�အတဲက� ဤရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မိုျာ�သာညီ� 

အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��ကုုသာာ သာီ�သာန်�်လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာညီ်� ရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မိုျာ�မိုဟုုတ�ဘာ� 

လိူထုုင့်ယူ�အဖွဲ့ဲ��မိုျာ�နှှင့််� မိုုမိုုဆိုနှဒအရေလိျာက� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�က�်သာုု� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်� 
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ဖြခုင့်�� ဖွဲ့ုု�မို�မိုျာ�ကုုပွဲါ တဲ�ဖွဲ့က�ရေပွဲါင့်��စ်ညီ��လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ� 

ဖြခုင့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ ရေဖြဖွဲ့ဆိုုုဖြဖွဲ့ညီ်�သာဲင့်��ခုျက�မိုျာ�သာညီ� အခုျက�အလိက�အရေဖြခုဖြပွဲ�မို ု ပွဲုုမိုုု�ှုနှုုင့်� 

ရေစ်�န်� ရေထုာက�ကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။

ဒီစ်�ဂျစ်�တယူ�ဆိုက�သဲာယူ�ရေ��န်ညီ��ပွဲညီာမိုျာ�ကုု အသံုာ�ခုျခု�သ်ာည်ီ� များက််�ီကံု်စီ�တီ�၊ အီခြေဂျ�စ်နှှင့််� အံုခြေက််စ်လု�် 

တုု�မိုှ န်ာမိုညီ�ရေကျာ�လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်�လိညီ�� မိုျက�နှှာခုျင့်��ဆိုုုင့်�ရေတဲ�ဆိုုံဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဒီသာခုံလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�နှုုင့်�မိုညီ်� အခုဲင့််�အလိမို��မိုျာ�ကုု စ်ီစ်ဉ်း�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခု�်သာက�်သာုု� အသာုံ�ဖြပွဲ�ရေန်ကျဖြဖွဲ့စ်�သာညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်�� 

န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ကုု အဓိုကအသာုံ�ဖြပွဲ�သာညီ်� ဂျများ်ဘီယ်ာ၊ ခံ�လီုီနှှင့််� များွ�်ဂျုံလုီ�ယ်ာ�တုု�မိုှ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်�လိညီ�� 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ရေ�� ဖွဲ့ုု�မို�မိုျာ�နှှင့််� အခုျ�ု�ရေသာာ ဒီစ်�ဂျစ်�တယူ�ဆိုက�သာဲယူ�ရေ��ရေဆိုာင့်��းက�မိုုမိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်�� 

အသာုံ�ခုျခု�်သာညီ�။ 

၄.၈။ ေပါည်း်သး��ီတုပါည်းာနေား�

ထုုရေ�ာက�မိုု�ှုရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တုုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတု ပွဲညီာ 

ရေ��သာညီ� အရေ��ပွဲါရေသာာ အဂ�ါ�ပွဲ�တစ်�ခုုဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုသာညီ� အမိုျာ�အာ� 

ဖြဖွဲ့င့််� ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ရေသာာ အင့်�စ်တီကျ���ှင့်��မိုျာ�နှှင့််� ဆိုက�ဆိုံ�ကာ ကာလိသာတ�မိုှတ�ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ�� 

မိုျာ�ကုု သာု�ှုလိုုက�န်ာ�န်�လိုုအပွဲ�ပြီးပွဲီ� ရှုံးုပွဲ�ရေထုဲ�ရေသာာ အရေ��ကုစ်စမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ ထုင့်�ဖြမိုင့်�ခုျက�မိုျာ� ရေ�မို်ဖြခုင့်�� 

သာုု�မိုဟုုတ� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�ဖြခုင့်��တုု�ကုု လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��သာညီ�။ ဤသာညီ�တုု�ကုု ထုုရေ�ာက�စ်ဲာ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်��န်� 

အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��သာညီ� အဓိုပွဲါါယူ�ရေလိ�န်က�ဖြပွဲညီ်��ရေသာာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တုုင့်�� 

၏ ပွဲင့်�မိုရေကျာရှုံးုု�ဖြဖွဲ့စ်�ကာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� စ်ီမိုံကုန်��တစ်�ရေလိ်ာက�လိုံ�တဲင့်� 

အသာုံ�ဖြပွဲ�သာင့််�သာညီ�။3 သာုု��ာတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုု ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ�သာညီ်� အရေ�ကာင့်��အ�ာ 

မိုျာ�သာညီ� တုမို��ညွှဲတ�ရေန်ဖြခုင့်�� (ဥပွဲမိုာ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုုုင့်��ာ စ်ံနှုန်��မိုျာ�အရေပွဲ�)၊ ဘာက�လိုုက�ရေန်ဖြခုင့်�� (ဥပွဲမိုာ 

ပွဲါတီတစ်�ခုု၊ တုုင့်���င့်��သာာ�အုပွဲ�စ်ုတစ်�စ်ု သာုု�မိုဟုုတ� �ပွဲ�တညီ�ခုျက�တစ်�ခုုအရေပွဲ�)၊ သာုု�မိုဟုုတ� တုကျမိုှန်�ကန်�မိုု 

မို�ှုဖြခုင့်�� သာုု�မိုဟုုတ� မိုှာ�ယူဲင့်��ရေန်ဖြခုင့်�� (ဥပွဲမိုာ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုုရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� အသာုံ�ဖြပွဲ�သာညီ်� 

အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�အာ� ဖွဲ့န်�တီ�သာူမိုျာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ� 

ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�နှှင့််� စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ လိုံရေလိာက�ရေသာာအသာုပွဲညီာ မို�ှုဖြခုင့်��) တုု� �ှုနှုုင့်�သာညီ�။ 

(ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ အစ်ပွဲုုင့်��တဲင့်� ရေစ်ာလိျင့်�စ်ဲာ အစ်ဖြပွဲ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�သာညီ်�) ရေကာင့်��မိုဲန်� 

ထုုရေ�ာက�ပြီးပွဲီ� စ်ဉ်း�ဆိုက�မိုဖြပွဲတ�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုု ထုညီ်�သာဲင့်��လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်�သာာ 

အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�မိုဟုုတ�ဘာ� ဘာက�လုိုက�မိုုကင့်��ပြီးပွဲီ� အခုျက�အလိက�မိုှန်�ကန်�သာညီ်� သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု 

ရေပွဲ�စ်ဲမို��နှုုင့်�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ�� စ်ီစ်ဉ်း�ရေပွဲ�အပွဲ�သာူမိုျာ�ကုု တာ�န်�ရေပွဲ��န်� သာုု�မိုဟုုတ� ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ရေဆိုာင့်��းက� 

�န်�လိညီ�� အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ 

ဥပွဲမိုာ အစ်ဖြပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� အစ်ီအစ်ဉ်း�သာတ�မိုှတ�ဖြခုင့်�� အဆိုင့််�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� ခုျမိုှတ��န်� 

လိုုအပွဲ�နှုုင့်�သာညီ်� မိုတူညီီရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််�ဆိုက�နှှယူ�ရေန်သာညီ်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�၏ (ဥပွဲမိုာ အသာုံ�ဖြပွဲ�မိုညီ်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အမိုျ�ု�အစ်ာ�ကုု ရေ�း�ခုျယူ��န်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� 

တဲင့်� မို�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��) ရေန်ာက�ဆိုက�တဲ�သာက�ရေ�ာက�မိုုမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ တန်�ဖွဲ့ုု��ှုရေသာာ သာတင့်��အခုျက�အလိက� 

မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��က ရေပွဲ�စ်ဲမို��နှုုင့်�သာညီ�။ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာ 

မိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� အသာုပွဲညီာကုုလိညီ�� ဖြမိုိင့််�တင့်�ရေပွဲ�နှုုင့်�ရေသာာရေ�ကာင့််�  ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်� 

ရေဖြပွဲာင့်��လိ�ရေ�� ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�ခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� တုံ�ဖြပွဲန်�အကြံကံဖြပွဲ��ာတဲင့်� အရေထုာက�အကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ 
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၁၉၉၅ ခုုနှှစ်� နောတာင််အခြောဖွဲ့းုက်နှုံင််င်မံိုှ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူ� 

န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုု စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက��န်� �တတ�ာ�မို�ှုရေသာာ�လိညီ�� ဖြပွဲညီ�သူာလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��နှှင့််� အသာု 

ပွဲညီာအတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��၏ အရေ��ပွဲါပွဲုံကုု ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲ�လိက�ခုံခု�်သာညီ�။ 

ဆိုက�သာဲယူ�ရေ�� ဦး�စ်ီ�ဌာာန်က ‘ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�’ သာတင့်��စ်ာကုု နှှစ်�ပွဲတ�လိ်င့်�တစ်�ကြီးကုမို� 

ရေစ်ာင့်�ရေ� ၁၆၀,၀၀၀ ထုုတ�ရေ�ဖြဖွဲ့န်�် ဖြဖွဲ့��ခု�်ပြီးပွဲီ� စ်ာအုပွဲ�င့်ယူ�မိုျာ�နှှင့််� ရှုံးုပွဲ�ဖြပွဲစ်ာအုပွဲ�မိုျာ�ထုုတ�ရေ�ဖြခုင့်��၊ အပွဲတ�စ်ဉ်း� 

ရှုံးုပွဲ�ဖြမိုင့်�သာံ�ကာ�အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ� ထုုတ�လိှင့််�ဖြခုင့်��နှှင့််� ဘာာသာာစ်ကာ�စ်ုံဖြဖွဲ့င့််�တင့်�ဆိုက�သာညီ်� ရေ�ဒီီယူုုအစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ� 

ထုုတ�လိှင့််�ဖြခုင့်��၊ နှုုင့်�င့်ံအဆိုင့််�၊ ရေဒီသာနှတ�အဆိုင့််�နှှင့််� ရေဒီသာအဆိုင့််� သာတင့်��စ်ာမိုျာ�တဲင့်� ရေ�ကာ�ဖြင့်ာမိုျာ�ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ဖြခုင့်��နှှင့််� ဖြပွဲင့်�ပွဲတဲင့်� ဘာီလိ�ဘာုတ�မိုျာ� စ်ုုက�ထုူဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်သာညီ�။ 

ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ�� ကမို�ပွဲုန်��မိုျာ�ကုု ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို��ကုု 

ရေ��ဆဲို�ပြီးပီွဲ�ပွဲါက ဖြပွဲညီ�သူာလူိထုုသာညီ� မူို�ကမို��ပွဲါအရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�ကုုန်ာ�လိညီ�ပြီးပီွဲ� အက�ဖြဖွဲ့တ�နုုှင့်�သာည်ီ� စဲ်မို���ညီ� 

ကုု ��ှုရေစ်သာညီ�။ ဂျများ်ဘီယ်ာနှုံင််င်ံ (၂၀၁၉) တဲင့်� မိုူ�ကမို��ရေ��ဆိုဲ�ရေ�� ရေကာ�မို�ှင့်�က �ှင့်��ဖြပွဲခုျက�မိုှတ�စ်ု ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ရေသာာ မိုူ�ကမို��ကုု ဘာာသာာစ်ကာ�ရေဖြခုာက�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြဖွဲ့န်�်ရေ�ခု�်သာညီ�။

အပြီးပွဲီ�သာတ�အတညီ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�� ဖြပွဲညီ�လုိံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ� မိုတုုင့်�မိုီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို�� 

သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ခုျက�ပွဲါ အရေ�ကာင့်��အ�ာ၊ ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�မိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု�ခုျမိုှတ�သာညီ�၊ နှုုင့်�င့်ံ၏အန်ာဂတ� 

နှှင့််� လိူပွဲုဂုု�လိ�တစ်�ဦး�ခုျင့်��စ်ီ၏ ဘာ�ရေန်ထုုုင့်�မိုုအရေပွဲ� အကျ�ု�သာက�ရေ�ာက�မိုုမိုျာ�ကုု န်ာ�လိညီ�ထုာ��န်�လိညီ�� 

အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မိုကျင့်��ပွဲမိုီတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��သာညီ� ဖြပွဲညီ�လိုံ� 

ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�၏ လိုပွဲ�ထုုံ�လိုပွဲ�န်ညီ��မိုျာ�နှှင့််�သာက�ဆိုုုင့်�သာညီ်� သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာင့််�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အခြေီနောက်ွနောေါနှုံင််င်ံတဲင့်� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ်� မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခုံဖြခုင့်��မိုတုုင့်�မိုီ ရေခုါင့်��ရေဆိုာင့်�မိုျာ�က 

မို�ကာမိုီကျင့်��ပွဲမိုညီ်� ဖြပွဲညီ�လိုံ�ကွတ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�နှှင့််�သာက�ဆိုုုင့်�သာညီ်� အရေ��ကြီးကီ�ရေသာာ စ်ကာ��ပွဲ�မိုျာ�ကုု ရေ��ဆိုဲ� 

ဖြပွဲ�စ်ုကာ ဖြဖွဲ့န်�်ရေ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�နှှင့််� ၎င့်��တုု�၏အခုန်��ကဏ္ဍာမိုျာ�နှှင့််� �င့်��နှှီ� 

ကွမို���င့်�မိုု�ှုရေစ်�န်� ရေထုာက�ကူဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ရေပွဲ�ခု�်သာညီ� (Brandt et al. 2011)။ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� (သာက�ဆိုုုင့်��ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘာာင့်� 

မိုျာ�နှှင့််� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ဆိုုုင့်��ာ အစ်ီအစ်ဉ်း�မိုျာ�အပွဲါအ�င့်�) အသာုပွဲညီာရေပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� သာက�ဆိုုုင့်�သာညီ်� အရေ�ကာင့်�� 

အ�ာမိုျာ�နှှင့််� သာတင့်��အခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု �ယူူနှုုင့်�သာညီ်� တ�ာ��င့်��က�ဘာ�ဆိုုုက�တစ်�ခုုအာ�ဖွဲ့န်�တီ�ကာ ၎င့်�� 

�က�ဘာ�ဆိုုုက�ကုု ကျယူ�ဖြပွဲန်�်စ်ဲာ မို်ရေ�အသာုရေပွဲ�ပွဲါက အသာုံ��င့်�နှုုင့်�သာညီ�။  

အထုက�တဲင့်�ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲခု�်သာညီ်�အတုုင့်�� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�တဲင့်� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၊ 

တကကသာုုလိ�မိုျာ� သာုု�မိုဟုုတ� (ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ဆိုုုင့်��ာ အမိုျ�ု�သာာ�ရေကာင့်�စ်ီမိုျာ�က�်သာုု�) အစ်ုု��နှှင့််� ဖွဲ့က�စ်ပွဲ� 

ရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� မိုုတ�ဖွဲ့က�ရေဆိုာင့်��းက��ဖြခုင့်��မိုျ�ု� ပွဲါ�င့်�နှုုင့်�သာညီ�။ ဤအုပွဲ�စ်ုမိုျာ�သာညီ� 

ပွဲညီာ�ပွဲ�ကွမို��ကျင့်�မုိုနှှင့််� လူိထုုအသုုာက�အ�န်��မိုျာ�ထံု လိက�လှိမို��မီိုဆိုက�သဲာယူ�နုုှင့်�မုိုတုု�အတဲက� အရေထုာက�အကူ 

ရေပွဲ�နှုုင့်�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�သီာ�သာန်�် လိုပွဲ�င့်န်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ထုက� 

ပွဲုုမိုုုထုုရေ�ာက�သာညီ�။ ဤသာုု� မိုုတ�ဖွဲ့က�ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲါက သာင့််�ရေလိျာ�ရေသာာ ညီိုနှုင့်��ရေဆိုာင့်��းက�မိုု၊ ထုုန်��ကဲပွဲ�မိုုနှှင့််� 

တာ�န်�ခုံမိုု ယူနှတ�ာ�မိုျာ�ကုု မိုပွဲျက�မိုကဲက� ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ထုာ��န်�အရေ��ကြီးကီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ီဂျ�နီှုံင််င်ံတဲင့်� ၂၀၁၂

-၂၀၁၃ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အတဲက� ရေကာင့်��မိုဲန်�ထုုရေ�ာက�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုု စ်ီစ်ဉ်း�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်��န်� 

အစ်ုု��က ကတုက�တ�ဖြပွဲ� ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ရေသာာ�လိညီ�� ၎င့်��တုု�စ်ီမိုံကုန်��တဲင့်� သာုသာာထုင့်��ှာ�ရေသာာ အာ�န်ညီ��ခုျက� 

မိုျာ��ှုသာညီ�။ အစ်ုု��၏ ပွဲညီာရေ��စ်ီမိုံကုန်��မိုျာ�ကုု အရေကာင့်�အထုညီ�ရေဖွဲ့ာ��န်� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��၏ ကြီးကု��ပွဲမို��မိုု 

မိုျာ�သာညီ� အခုက�အခု�မိုျာ�ကြံက�ံရေတဲ�ခု�်�ပြီးပွဲီ� အရေ�ကာင့်���င့်��မိုှာ ညီိုနှုင့်��ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အတဲက� အခုျနု်�အန်ညီ�� 



International IDEA 79

င့်ယူ�သာာ ��ှုခု�်ဖြခုင့်��၊ ထုုု�အဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� ရေကာ�မို�ှင့်�ကုု မိုဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��မိုီ �ှုရေန် 

ရေသာာ တညီ�ပြီးင့်ုမို�ရေအ�ခုျမို��ရေ��အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအာ� ကန်�်သာတ�ခုျ�ပွဲ�ဖြခုယူ�သာညီ်� ဒီီက�ီအမိုုန်�်မိုျာ�ရေ�ကာင့််� 

ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်�ယူူဖြခုင့်��နှှင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖြခုင့်��တုု�ရေဆိုာင့်��းက��န်� စ်ုရှုံးုံ�ဖြခုင့်��မိုဖြပွဲ�မိုီ ခုဲင့််�ဖြပွဲ�ခုျက�ရေတာင့်��ခုံ�

ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ� (Kant and Rakuita 2014)။

များှတ်စံတုံများ�ာ�

1 ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်� ထုုတ�ရေ�ခုျနု်�တဲင့်� ခုျလီိီနှုုင့်�င့်ံ၏ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�သာညီ� ဆိုက�လိက�ရေဆိုာင့်��းက�ရေန်ဆို�ဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� ၂၀၂၂ 

ခုုနှှစ်�အထုု တုု�ဖြမိုိင့််�ရေဆိုာင့်��းက��န်� အစ်ီအစ်ဉ်း�ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ�။

2 ဥပွဲမိုာ International IDEA သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အရေ�� 

ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ�နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ အဲန်�လိုုင့်��ရေမို�ခုဲန်��လိှာမိုျာ�ဖွဲ့န်�တီ�ဖြခုင့်��၊ သာီ�ဖြခုာ�ဆိုန်��စ်စ်�မိုုအတဲက� စ်စ်�တမို�� 

ရေဒီတာအခုျက�အလိက�မိုျာ�ကုု စ်ီမိုံခုန်�်ခုဲ�ကာထုုတ�လိုပွဲ�ဖြခုင့်��၊ စ်ာဖြဖွဲ့င့််�ရေ��သာာ�ထုာ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု၏ 

တင့်�ဖြပွဲခုျက�မိုျာ�ကုု သာုုရေလိှာင့်�သာုမို��ဆိုညီ��ဖြခုင့်��နှှင့််� စ်န်စ်�တကျစ်ုစ်ညီ��ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက��ာတဲင့်� အရေထုာက� 

အကူရေပွဲ��န်�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ ပွဲလိက�ရေဖွဲ့ာင့်�� (PPP) စ်န်စ်�ကုု ရေ��ဆိုဲ� 

ဖွဲ့န်�တီ�ခု�်သာညီ�။ ဂမို�ဘာီယူာနှုုင့်�င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ဖြပွဲန်�လိှန်�သာုံ�သာပွဲ�ရေ�� ရေကာ�မို�ှင့်�နှှင့််� မိုုတ�ဖွဲ့က� 

ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��ကာ PPP ကုု ဂမို�ဘာီယူာနှုုင့်�င့်ံတဲင့်� ပွဲထုမိုဆိုုံ�အကြီးကုမို� စ်မို��သာပွဲ�အသာုံ�ခုျခု�်ပြီးပွဲီ� အဖြခုာ�နှုုင့်�င့်ံမိုျာ�တဲင့်� 

အသံုာ�ဖြပွဲ��န်�အတဲက�လိညီ�� လုုိအပွဲ�သာလုုိမဲိုမို��မံိုဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�နုုှင့်�သာညီ�။ မဲိုန်�ဂုုလီိ�ယူာ�နုုှင့်�ငံ့်မှို ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်� ရေဆဲို�ရေနဲှ� 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြခုင့်��ဆုုိုင့်��ာ မို�ဆိုနှဒရေကာက�ခံုဖြခုင့်�� လုိပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုု စ်တန်��ဖုုွဲ့�ဒီ�တကကသုုာလိ�မှို ရေဆဲို�ရေနဲှ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မုို�ုှရေသာာ 

ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်င့်�တာက ရေထုာက�ပွဲံ်ရေပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� မိုက�ဆိုီကုုစ်ီ�တီ�၏ အဲန်�လိုုင့်��မိုှရေဆိုာင့်��းက�ရေသာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့်�ပွဲင့်�ဖြခုင့်��မိုျာ�ကုု Change.org နှှင့််� မိုုတ�ဖွဲ့က�ပွဲူ�ရေပွဲါင့်��၍ စ်ီစ်ဉ်း�ရေဆိုာင့်��းက�ခု�်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

3 ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�အတဲက� ဖြပွဲညီ�သာူ�န်ီတုပွဲညီာရေ��ကုု ရေထုာက�ကူ 

ရေပွဲ�နှုုင့်��န်� International IDEA က ဗာီဒီီယူုုသာုံ�ခုုကုု ဖွဲ့န်�တီ�ခု�်သာညီ�။ ဤဗာီဒီီယူုုမိုျာ�ကုု YouTube သာုု�မိုဟုုတ� 

ConstitutionNet.org တဲင့်� ဘာာသာာစ်ကာ�အမိုျ�ု�မိုျ�ု�ဖြဖွဲ့င့််� �ကညီ်�ရှုံးုနှုုင့်�သာညီ�။ ဤဗာီဒီီယူုုမိုျာ�မိုှာ ‘ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံ 

အရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဟုူသာညီ�မိုှာ အဘာယူ�န်ညီ��’ (<https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0>)၊ 

‘ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�သာညီ� အဘာယူ�ရေ�ကာင့််� အရေ��ပွဲါသာန်ညီ��’ (<https://www.youtube.com/

watch?v=EeWfe2eZ_CI&t=12s>) နှှင့််� ‘ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုျာ�ကုု မိုညီ�သာုု� ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�သာန်ညီ��’ 

(<https://www.youtube.com/watch?v=J36s0MTTxc8>) တုု�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဗာီဒီီယူုုမိုျာ�အာ�လိုံ�ကုု 

ConstitutionNet.org တဲင့်� �ကညီ်�ရှုံးုနှုုင့်�ပြီးပွဲီ� အဖြခုာ�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမိုှတ�ရေ�� အသာု 

ပွဲညီာဆိုုုင့်��ာ ဖွဲ့န်�တီ�ထုုတ�ရေ�မိုုမိုျာ�၊ အ�င့်��အဖြမိုစ်�မိုျာ�နှှင့််� န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ကုုလိညီ�� �ှာရေဖွဲ့ဲ�ကညီ်�ရှုံးုနှုုင့်�သာညီ�။ 
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ဤဆိုယူ�စ်ုနှှစ်�အန်ညီ��င့်ယူ�အတဲင့်�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ ရေ��ဆိုဲ�ခုျမှိုတ�ဖြခုင့်��တဲင့်� အရေတဲ��အမိုျာ� 

ဆိုုံ� လိာ��ာရေဆိုာင့်��းက�ခုျက�မိုှာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��အာ� အရေလိ�ရေပွဲ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��ဟုု 

သာတ�မိုှတ�နှုုင့်�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တုုင့်��န်ီ�ပွဲါ�တဲင့်� ရေတဲ�ဖြမိုင့်�နှုုင့်�သာညီ်� အဂ�ါ�ပွဲ�တစ်�ခုုဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ(သာစ်�)စ်န်စ်�၏ တ�ာ��င့်�မုိုနှှင့််� အ�ညီ�အရေသဲာ�အတဲက� အရေထုာက� 

အကူရေပွဲ�နှုုင့်�သာညီ�ဟုု ယူူဆိုသာတ�မိုှတ�ထုာ��ကရေသာာ�လိညီ�� အရေသာ�စ်ုတ�န်ညီ��လိမို��မိုျာ�ကုုမိုူ �ှင့်��လိင့်��စ်ဲာ 

န်ာ�လိညီ�ဖြခုင့်��မို�ှုရေသာ�ရေပွဲ။ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ကုု အရေလိ�ထုာ�လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��သာညီ� ပွဲုုမိုုုကျယူ�ဖြပွဲန်�်ရေသာာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�ကုုယူ�တုုင့်�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုအရေန်ဖြဖွဲ့င့််� တာ�န်� 

ယူူရေဆိုာင့်��းက��မိုညီ�ဟုု ခုံစ်ာ�ခုျက���ှုရေစ်�န်� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ဖြခုင့်��၊ ပွဲဋိုပွဲကခမိုှ ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ��သာုု� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်�� 

ဖြခုင့်��နှှင့််� အာဏာ�ှင့်�စ်န်စ်�မိုှ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်န်စ်�သာုု� အသာဲင့်�ကူ�ရေဖြပွဲာင့်��ဖြခုင့်��မိုျာ� တညီ�တံ်နှုုင့်��န်� အရေထုာက�အကူ 

ရေပွဲ�ဖြခုင့်��နှှင့််� ‘နုုှင့်�ငံ့်’ ဟူုသာည်ီ�အယူူအဆိုကုု အမိုျာ�သာရေဘာာတူလိက�ခံုလိာရေစ်�န်� တညီ�ရေဆိုာက�ဖြခုင့်��လုိပွဲ�ရေဆိုာင့်� 

ခုျက�မိုျာ�နှှင့််� ၎င့်��လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�တုု�အ�ကာ� ဆိုက�နှှယူ�မိုုကုု ပွဲုုမိုုုအရေလိ�ရေပွဲ�၍ ရေဆိုာင့်��းက�လိာရေ�ကာင့်�� ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲရေန် 

ဖြခုင့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဟုူသာညီ�မိုှာ ‘အစ်ုု��၏ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခုျက�မိုဟုုတ�ဘာ� အစ်ုု��ကုု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူမိုျာ�၏ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခုျက�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�’ (Paine 1791) ဟုူသာညီ်� အယူူအဆိုတဲင့်� ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အရေဖြခုခုံလိုုအပွဲ�ခုျက�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ 

သာုု��ာတဲင့်� ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� တန်�ဖွဲ့ုု��ှုသာညီ�မိုှန်�ရေသာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��ဆိုုုင့်��ာ အရေ��ဖြပွဲဿန်ာမိုျာ� အာ�လိုံ�ကုု ၎င့်��သာီ�သာန်�်ဖြဖွဲ့င့််� ရေဖြဖွဲ့�ှင့်��ရေပွဲ�နှုုင့်�ဖြခုင့်�� 

မို�ှုရေပွဲ။ အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ�မိုျာ�အ�ကာ� လိုံရေလိာက�ရေသာာ သာရေဘာာတူညီီမိုုကုုမို�ယူူနှုုင့်�ပွဲါက ‘လိူထုုက 

ထုုန်��ရေကျာင့်��ပွဲ�်ကုုင့်�ရေသာာ’ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ �ညီ��းယူ�ခုျက�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီသာစ်� သာုု�မိုဟုုတ� မိုဲမို��မိုံ 

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�ရေသာာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီကုု ဖြပွဲဋ္ဌာာန်���န်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အရေကာင့်�အထုညီ� 

ရေဖွဲ့ာ�ကျင့််�သာုံ��န်�ဖြဖွဲ့စ်�ရေစ် ရေအာင့်�ဖြမိုင့်�စဲ်ာအဆိုုံ�သာတ�နှုုင့်�မိုညီ� မိုဟုုတ�ရေပွဲ။ ရေဖြဖွဲ့�ှင့်���မိုညီ်� ဖြပွဲဿန်ာမိုှာ ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�မိုု�ှုရေသာာလိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း� သာုု�မိုဟုုတ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�သာူလိူတန်��စ်ာ�က ထုုန်��ရေကျာင့်��ပွဲ�်ကုုင့်�ရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဖြဖွဲ့စ်� 
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နှုုင့်�င့်ံရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�နှှင့််� ဖြဖွဲ့စ်�စ်ဉ်း�မိုျာ�တုု�ကုု တညီ�ရေဆိုာက�၊ အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�၊ ကာကဲယူ�ရေပွဲ�သာညီ်�န်ညီ��ဖြဖွဲ့င့််� 

ဤတာ�န်�ကုု ထုမို���းက�ပွဲါသာညီ�။ အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�ရေသာာ၊ တာ�န်�ခုံမိုု�ှုရေသာာ၊ ရေ��ှညီ�တညီ�တံ်ခုုုင့်�ပြီးမို�သာညီ်� 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တုု�တက�မိုုကုု လိူသာာ�အာ�လုိံ�အတဲက� ရေဆိုာင့်��ကဉ်း��ရေပွဲ�ရေသာာ ဒီီမိုုုက�က�တစ်� ဖြဖွဲ့စ်�စ်ဉ်း�မိုျာ�၊ ပွဲါ�င့်�သာူမိုျာ� 

နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��မိုျာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ်�စ်ုံသာညီ်�ကမိုာာမိုျ�ု� ဖြဖွဲ့စ်�ရေပွဲ�ရေ��သာညီ� ကွနှ�ုပွဲ�တုု�၏�ညီ�မိုှန်��ခုျက�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စ်�ပွဲါသာညီ�။

က်ွနှ်ံပါ်တုံ�၏နော�ာင််းွက််ခံ�က််

ရေ�း�ရေကာက�ပွဲဲ�ဖြဖွဲ့စ်�စ်ဉ်း�မိုျာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ရေ�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�၊ နှုုင့်�င့်ံရေ�� ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�မိုုနှှင့််� ကုုယူ�စ်ာ�ဖြပွဲ�မိုုဟုူသာညီ်� သာက�ရေ�ာက�မိုုန်ယူ�ပွဲယူ�သာုံ��ပွဲ�ကုု ကွနှ�ုပွဲ�တုု�၏လိုပွဲ�င့်န်��၌ အရေလိ�ရေပွဲ� 

လိုပွဲ�ကုုင့်�ပွဲါသာညီ�။ လိုင့်�ဖြဖွဲ့စ်�တညီ�မိုုနှှင့််� အာ�လိုံ�အကျ�ံ��င့်�မိုု၊ ပွဲဋိုပွဲကခကုုသာတုဖြပွဲ�န်ာ�လိညီ�မိုု၊ ရေ��ှညီ�တညီ�တံ် 

ခုုုင့်�ပြီးမို�ရေသာာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တုု�တက�ရေ�� အရေ�ကာင့်��အ�ာမိုျာ�ကုု ကွနှ�ုပွဲ�တုု�၏ လိုပွဲ�င့်န်��န်ယူ�ပွဲယူ�အာ�လိုံ�၌ ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ထုာ�ပွဲါသာညီ�။

International IDEA သာညီ� ကမိုာာတစ်��န်��နှှင့််� ရေဒီသာတဲင့်�� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအလိာ�အလိာမိုျာ� စ်ုတ�ဖြဖွဲ့ာ 

ရေလိ်လိာဖြခုင့်��၊ နှုုင့်�င့်ံတကာ�ှု ရေကာင့်��မိုဲန်�ရေသာာ ဒီီမိုုုက�က�တစ်�အရေလိ်အထုမိုျာ� နှုင့်��ယူှဉ်း�ရေလိ်လိာရေပွဲ�ဖြခုင့်��၊ 

ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီဖြဖွဲ့စ်�စ်ဉ်း�မိုျာ�၌ လိုပွဲ�ကုုင့်�ရေန်�ကရေသာာ ပွဲါ�င့်�သာူမိုျာ�အတဲက� ဒီီမိုုုက�က�တစ်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�ရေဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုဆိုုုင့်��ာ 

န်ညီ��ပွဲညီာအရေထုာက�အကူ နှှင့််� စ်ဲမို��ရေဆိုာင့်��ညီ�ဖြမိုိင့််�တင့်�မိုုတုု�ရေပွဲ�ဖြခုင့်��၊ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီတညီ�ရေဆိုာက� 

ရေ�� လိူထုုရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခုန်��မိုျာ� နှှင့််�ဆိုီရေလိျာ�ရေသာာ အရေ��ကုစ်စမိုျာ�အတဲက� အဖြပွဲန်�အလိှန်�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမိုျာ� စ်ီစ်ဉ်း�ရေပွဲ� 

ဖြခုင့်��တုု� ရေဆိုာင့်��းက�ပွဲါသာညီ�။

က်ွနှ်ံပါ်တုံ�နော�ာင််းွက််းာ နော�းာ

ကွနှ�ုပွဲ�တုု�သာညီ� စ်ရေတာ်ဟုုမို��ပြီးမိုု��၌ ရှုံးုံ�စ်ုုက�ပြီးပွဲီ� အာဖွဲ့�ုက၊ အာ�ှ-ပွဲစ်ုဖွဲ့ုတ�၊ ဥရေ�ာပွဲ၊ လိက�တင့်�အရေမို�ုက၊ 

ကာ�စ်�ဘာီယူန်�ရေဒီသာတုု�၌ ရေဒီသာရှုံးုံ�မိုျာ�၊ နှုုင့်�င့်ံရှုံးုံ�မိုျာ� ဖွဲ့ဲင့််�လိှစ်�ထုာ�ပွဲါသာညီ�။ International IDEA သာညီ� 

ကုလိသာမိုဂု၏ အပြီးမို�တမို��ရေစ်ာင့််��ကညီ်�ရေလိ်လိာသာူ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ��တစ်�ခုုဖြဖွဲ့စ်�ပြီးပွဲီ� ဥရေ�ာပွဲသာမိုဂု�ှု အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ�� 

မိုျာ�၏ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲ�မိုုကုုလိညီ�� ��ှုထုာ�ပွဲါသာညီ�။ 

https://www.idea.int
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မိုျက�ရေမိုှာက�ရေခုတ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� အဓိုကအဂ�ါ�ပွဲ�တစ်�ခုုအဖြဖွဲ့စ်� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ တက�ကြွကထုုရေ�ာက�စ်ဲာ ပွဲါ�င့်� 

ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��ရေ�ကာင့််� ��ှုနှုုင့်�သာညီ်� အကျ�ု�ရေကျ�ဇိုူ�မိုျာ�စ်ဲာ�ှုပြီးပွဲီ� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��သာညီ်� 

တစ်�ဦး�ခုျင့်��စ်ီ၏ အမိုူအကျင့််�နှှင့််� သာရေဘာာထုာ�မိုျာ�ကုု မိုဲမို��မိုံဖြမိုိင့််�တင့်�ဖြခုင့်��မိုှသာညီ� အုပွဲ�ခုျ�ပွဲ�ရေ�� 

အလိှာ�ှု နှုုင့်�င့်ံရေ��အာဏာ လိှမို��မိုုု�သူာမိုျာ�၏ ညီိုနှုင့်��မိုုဟုန်�ခုျက�ကုု မိုဲမို��မိုံဖြခုင့်��အထုု အကျ�ု� 

သာက�ရေ�ာက�နှုုင့်�ကာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့်��ာ အရေ�ကာင့်��အ�ာကုု ပွဲုုမိုုုရေကာင့်��မိုဲန်�ရေစ်�န်� 

ဖြမိုိင့််�တင့်�ဖြခုင့်��နှှင့််� အကျ�ု�ဆိုက��လိဒီ�မိုျာ�ကုု ပွဲုုမိုုုခုုုင့်�မိုာရေစ်ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််� ပြီးင့်ုမို��ခုျမို��ရေ�� 

အတဲက� အရေထုာက�အကူဖြဖွဲ့စ်�ရေစ်ဖြခုင့်��တုု�ကုုလိညီ�� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�နှုုင့်�သာညီ�ဟုု သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။ 

သာုု��ာတဲင့်� ဤ�လိဒီ�မိုျာ�ကုု ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��မိုှတစ်�ဆိုင့််� ��ှုနှုုင့်�ဖြခုင့်�� �ှု၊ မို�ှုနှှင့််� 

မိုညီ�သာုု���ှုနှုုင့်�မိုညီ�တုု�ကုုမိုူ ရေကာင့်��စ်ဲာန်ာ�လိညီ�နှုုင့်�ဖြခုင့်�� မို�ှုရေသာ�ရေပွဲ။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 

�းက�သာည်ီ� ဖဲွဲ့��စ်ညီ��ပံုွဲအရေဖြခုခံုဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သံုာ�ဖြခုင့်��နှှင့််�စ်ပွဲ�လိျဉ်း��၍ မုိုမုိုတုု�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� သုာ�ုှ 

သာညီ�ဟုု ယူူဆိုထုာ�သာည်ီ�အခုျက�မိုျာ�ကုု သီာအုု�ီအ�သာာ ရေဖွဲ့ာ�ထုုတ�ထုာ�ဖြခုင့်��ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။ တူညီီရေသာာ 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�မိုျာ�ဟုူ၍ မို�ှုသာညီ်�န်ညီ��တူ ‘ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုု�ှုရေသာာ လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�’ တဲင့်� မိုညီ�သာညီ်� 

အခုျက�မိုျာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�ကုုလိညီ�� ဘာုံသာရေဘာာတူညီီထုာ�သာညီ်� အန်က�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုုုခုျက�မို�ှုရေပွဲ။ 

သာုု��ာတဲင့်� ဆိုုံ�ဖြဖွဲ့တ�ခုျက�ခုျမိုှတ�သာူမိုျာ�အရေန်ဖြဖွဲ့င့််� နှုုင့်�င့်ံတစ်�နှုုင့်�င့်ံ၌ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက� 
ဖြခုင့်��သာညီ� မိုညီ�သာုု�မိုညီ�ပွဲုံ�ှုပြီးပွဲီ� မိုညီ�သာညီ်�အရေ�ကာင့်��ရေ�ကာင့််� မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�၌ လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�အသာုံ�ခုျ 
�မိုညီ�န်ညီ��ဆိုုုသာညီ်� အဓိုကရေမို�ခုဲန်��ကုု အခုုုင့်�အမိုာရေဖြဖွဲ့ဆိုုုနှုုင့်��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စ်�သာညီ�။  

ဤစ်ာရေစ်ာင့်�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ��ပွဲုံအရေဖြခုခုံဥပွဲရေဒီ တညီ�ရေဆိုာက�ကျင့််�သာုံ�ဖြခုင့်�� လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�အဆိုင့််�ဆိုင့််�၌ 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုု ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��၏ သာဏ္ဍာာန်�နှှင့််� လိုပွဲ�ရေဆိုာင့်�ခုျက�မိုျာ�ကုု (မိုညီ�သာညီ်� 

ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်��းက�မိုုကုု မိုညီ�သာညီ်�အခုျနု်�တဲင့်� မိုညီ�က�်သာုု� ရေဆိုာင့်��းက�မိုညီ�) �ှင့်��လိင့်��ရေဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� 

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထုုနှှင့််� ခုျတု�ဆိုက�ရေဆိုာင့်��းက�ဖြခုင့်��သာညီ� နှုုင့်�င့်ံရေ�� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့်��မိုုမိုျာ� အပွဲါအ�င့်� 

လိုပွဲ�င့်န်��စ်ဉ်း�၏ဟုန်�ခုျက�မိုျာ�အရေပွဲ� မိုညီ�သာုု�လိှမို��မိုုု�သာက�ရေ�ာက�ရေ�ကာင့်��ကုုလိညီ�� (ပွဲါ�င့်�ရေဆိုာင့်� 
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