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ဤစ်ာတမူ��၏ အ�ေခွခွေံဖွဲ့စ်��သာာ သာ��တသာနနှှင့်�် �ဆိုွ��နှွ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�မူှာ စ်ာအ�ပို�အေဖွဲ့စ်�ထုွကရေ�ေှုခွ�ပ်ိုါ 

သာညီ�။  Zoltan Barany (ဇိုု�လျ�တန�ဘာာောနီ)၊ Sumit Bisarya (ဆိုူမူစ်�ဘာစ်�ဆိုာယာ)၊ Sujit Choudhry (ဆိုူဂ်�စ်�

�ခွ�ာင့်�ဒီေီ) နှှင့်�် Richard Stacey (ေစ်�ခွ�တ�စ်�တစ်ီ) တု�� တညီ��ေဖွဲ့တ�ငြိပိုီ� �အာကရေ�စ်ဖွဲ့ု��ငြိမူု�� �အာကရေ�စ်ဖွဲ့ု�� တကရေကသာု�လျ�

ပို�နံှှုပို�တု�ကရေ�မူှ  ၂၀၁၉ ခွ�နှှစ်�တွင့်� ထု�တ���ခွ�သ်ာညီ�် Security Sector Reform in Constitutional Transitions  

(ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု) စ်ာအ�ပို�နှှင့်�် အထုူ�သာေဖွဲ့င့််�

ယင့်��စ်ာအ�ပို�ပိုါ အခွန��နှှစ်�ခွန��ေဖွဲ့စ်��သာာ Zoltan Barany (ဇိုု�လျ�တန�ဘာာောနီ)၊ Sumit Bisarya (ဆိုူမူစ်�ဘာစ်�

ဆိုာယာ)၊ Sujit Choudhry (ဆိုူဂ်�စ်��ခွ�ာင့်�ဒီေီ) နှှင့်�် Richard Stacey (ေစ်�ခွ�တ�စ်�တစ်ီ) တု�� ေပို�စ်�သာညီ�် 

‘Introduction: Leverage, Sequencing, Design, and Separation—Considerations in Security Sector 

Reform During Constitutional Transitions’ (နုဒီါန�� - �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မူုပိုွာ�ယူေခွင့်��၊ �ေှ��နာကရေ�အစ်ီ 

အစ်ဉ်�သာတ�မူှတ�ေခွင့်��၊ ဒီီဇိုု�င့်��ပို�စံ် ံ စ်ီစ်ဉ်�ေခွင့်��နှှင့်�် သာီ�ေခွာ�ခွွ�ေခွင့်�� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�

အတွင့်�� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု ထုညီ�်သာွင့်��စ်ဉ်��စ်ာ�ေန�အခွ�ကရေ�မူ�ာ�) (စ်ာမူ�ကရေ�နှှာ ၁ မူှ ၁၆ အထုု) 

နှှင့်�် Zoltan Barany (ဇုို�လျ�တန�ဘာာောနီ)၊ Sujit Choudhry (ဆူိုဂ်�စ်��ခွ�ာင့်�ဒီေီ) နှှင့်�် Kent Roach (ကရေင့်�်ထု�ရုှု��ခွ��) 

တု�� ေပို�စ်�သာညီ�် ‘Security Sector Reform and Constitutional Transitions: Challenging the Consensus’ 

(လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုနှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ� - အာ�လျ��ံ သာ�ဘာာတူ

ညီီသာညီ�် အေမူင့်�ကရေု� စ်ုန��ခွ်ေခွင့်��) (စ်ာမူ�ကရေ�နှှာ ၂၄၇ မူှ ၂၈၁ အထုု) တု�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။
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လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�၊ ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ေ�နှှင့်�် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပိုင့်�ဆိုင့်�

�ေ�တု��သာညီ� သာ�ဘာာသာဘာာ�အာ�ေဖွဲ့င့်�် ခွ�တု�ဆိုကရေ�မူုေှုပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�

�ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�အတွကရေ� �ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�စ်င့်�ေမူင့််�သာညီ�ပိုင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ကရော� 

ဆိုကရေ�စ်ပို�ပို� ံအ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ�ေပို�လျ�ပို��ေ� ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�မူုမူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�ေန� အ�ေ�ပိုါ�သာာ�ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�စ်င့်�ေမူင့်�်

တစ်�ေပို� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ဤမူူ�ါဒီစ်ာတမူ��သာညီ� ယင့်��နကရေ�န�ရှုုပို��ထုွ��သာာ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�ကရေု� ေဖွဲ့တ�သာန��

�ကရေ�ာ�လှျာ�ောတွင့်� အကြံကရေ�ံပို�မူ�ာ�နှှင့်�် ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�ခွ�မှူတ�သူာမူ�ာ�ကုရေ� အ�ထုာကရေ�အကူရေေပို�ပိုံ်ပုို��မုူ�ပို�ေန� ေညီ�ေးယ� 

ပိုါသာညီ�။ ဤစ်ာတမူ��ပိုါ အဓိုကရေအကြံကရေေံပို�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� �အာကရေ�ပိုါအတု�င့်�� �ကရောကရေ�နှ�တ��ဖွဲ့ာ�ေပိုအပို�ပိုါသာညီ�။

၁။ ပကတိိအခြေ�ေ�အခြေ�ေကိ� ဆေး�စစးေ�င်းး� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�နှှင့််� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�အ�ကရော� အေပိုန�အလှျန�ဆိုကရေ�စ်ပို��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ေဖွဲ့စ်�နုှ�င့်��ေခွသာတ�မှူတ�ခွ�ကရေ� 

မူ�ာ�သာညီ� ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နအ�ပို် မူ�ာ�စွ်ာမူူတညီ�ပိုါသာညီ�။ အဓုိကရေ ထုညီ�်သွာင့်��စ်ဉ်��စ်ာ�ေမူည်ီ� အခွ�ကရေ�

မူ�ာ�တွင့်� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို�ခွ�နု� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ၏ အ�နအထုာ�၊ ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�ောတွင့်� 

လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�မူု၊ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ� 

အပိုါအ�င့်� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ဦး�စ်ီ�ဦး��ဆိုာင့်�ေပို�သာူမူ�ာ�၏ အ�ေ�ပိုါ�သာာအကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ�၊ ေပိုစ်�မူု 

ကရေ���လျွန�မူုအတွကရေ� တာ�န�ယူတာ�န�ခွ�ံစ်ေခွင့်��နှှင့်�် စ်တံန�ဖွဲ့ု��မူ�ာ�၊ နှု�င့်�င့်�ံေ�ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�ောတွင့်� 

လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� ကရေု�ယ�စ်ာ�ေပို�ပိုါ�င့်�ပို�တံု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။

၂။ အခြေရပးဖကးမှှ ကြီးကး�ကြကပးမှု - လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��တစ်�ဖွဲ့ွ��စ်ီအတွကရေ� အေပို�ဖွဲ့ကရေ��န�ကြီးကရေီ�ဌာာနမူ�ာ�

သာီ�ေခွာ�စ်ီ ထုာ�ေှုေန�နှှင့်�် ယင့်���န�ကြီးကရေီ�ဌာာနအသာီ�သာီ�ကရေု� ပို�ော�ဖွဲ့ကရေ�ေှင့်�နယ�အောေှုမူ�ာ� �န�ထုမူ��မူ�ာ�

ေဖွဲ့င့််�ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��လျ�ကရေ� အစ်ု��ေအဖွဲ့ွ���င့်� �န�ကြီးကရေီ�တစ်�ဦး�စ်ီကရေ ဦး��ဆိုာင့်�ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�အတွကရေ� နှု�င့်�င့်�ံေ�တာ�န�ယူမူု၊ ညွှှန��ကရော�မူု၊ တာ�န�ခွမံူုေှု�စ်ငြိပိုီ� တစ်�ခွ�နု�တညီ��

တွင့်� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� ပိုါတီစ်ွ�၊ အ�ပို�စ်�စ်ွ� မူ�လျ�ာ�မူကရေန�အသာ��ံေပို�မူုမူှ အကရောအကရေွယ��ပို�

ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ထုု��အေပိုင့်� လျှတ��တာ�၏ ကြီးကရေီ��ကရေပို�ကရေွပို�ကရေ��ေ� လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာမူ�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သွာင့်��ေပိုဋ္ဌာာန���ေ�ကုရေ�လျညီ�� စ်ဉ်��စ်ာ�သာင့်�်ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ မူေဖွဲ့စ်�မူ�န အစီ်ေင့်�ခွ ံ

တင့်�ေပိုေန� သာတ�မှူတ�ေခွင့်��၊ အမူ��ု�သာာ�ေ�တပို�ဖွွဲ့���ကရော�မူေှင့်�ကရေ�သု်ာ���သာာ သီာ�ေခွာ�လွျတ�လျပို�သာည်ီ� ကြီးကီရေ��ကရေပို�

�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ေခွင့်��တု�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��သာု���သာာအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�တွင့်� 

အေပို�ဖွဲ့ကရေ� လျူမူုအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ကရေု�ယ�စ်ာ�လျှယ�မူ�ာ�၊ ေပိုညီ�သာူလျူထု�ကရေု� ကရေ�ယ�ကရေ�ယ�ေပိုန်�ေပိုန်� ကရေု�ယ�စ်ာ�ေပို�

�သာာ ကရေု�ယ�စ်ာ�လျှယ�မူ�ာ� ပိုါ�င့်�သာင့်�်ပိုါသာညီ�။
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၃။ လု�ပးင်းေး�မှ���ကိ� �ဲ�ေ���ထား��ေ�င်းး� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီနှှင့်�် ဥပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ� အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�၏ အခွန��ကရေဏ္ဍနှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပို�မံူ�ာ�ကရေု� ေှင့်��လျင့်��စ်ွာခွွ�ေခွာ��ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�

ေန� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ တပို�မူ�တာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ကရောကရေွယ��ေ�ကုရေ� တာ�န�ယူငြိပိုီ� ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��သာညီ� 

တော�ဥပို�ဒီစ်ု��မူု���ေ�ကရေု� တာ�န�ယူေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

၄။ အခြေမှ��ိ�သား��လု��ခြုံ����ရ� �က�င်းးစးမှ��� - အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီမူ�ာ�သာညီ� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အတွကရေ� 

ညုိီနုှင့်���ပိုါင့်��စ်ပို��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေခွင့်��၊ သာတင့်��အခွ�ကရေ�အလျကရေ� မူ���ေခွင့်��၊ ငြိခုွမူ���ေခွာကရေ�မုူအနှတောယ�မူ�ာ�ကုရေ� 

အစ်ု��ေတစ်�ေပို�လျ�ံ� တ��ံေပိုန�နှု�င့်�ေန��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေခွင့်��တု��အတွကရေ� အ�ေ�ပိုါ�သာာ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�

ပိုါသာညီ�။ သုာ���သာာ� ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်နညီ��ကရေ� တာ�န�ယူတာ�န�ခွမုံူေုှ�စ်ေန� အေပို�သာာ�အမူ�ာ�စ်� ပိုါ�င့်�လျ�ကရေ� 

ဖွွဲ့��စ်ညီ��သာင့်�်ပိုါသာညီ�။ အတွင့်���ေ�လျ��ု��ှကရေ�ထုာ�ေုှေန� လုျ�အပို�ခွ�ကရေ�နှှင့်�် ကြီးကီရေ��ကရေပို�သာညီ�် လျ�ပို�ထု��ံလျ�ပို�နညီ�� 

မူ�ာ� အလျ�အံ�လျာကရေ� ခွ�မူှတ�ထုာ�ေှု�ေ�တု��ကရေု� ဟိုန�ခွ�ကရေ�ညီီ�စ်ေန� ဂ်ရှု�တစ်ု�ကရေ�စ်ဉ်��စ်ာ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။

၅။ အခြေ�ရ��ပ်အခြေ�ေ�အခြေ�ေမှ��� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီအမူ�ာ�စ်�တွင့်� အ�ေ��ပို် အ�ေခွအ�နမူ�ာ�

အတွကရေ� ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။ အ�ေ��ပို်အ�ေခွအ�န ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�လျ�င့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��မူ�ာ�အာ� ပို�မှံူန�လျ�ပို�ပုို�င့်�ခွွင့်�်ထုကရေ� ပုို�လွျန�သာညီ�်အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ�ကုရေ� ကြီးကီရေ��ကရေပို�မုူ�လျ�ာခ်ွ�၍ �ပို�အပို�

နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ဤေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� အဓိုပိုာာယ�အမူ��ု�မူ��ု�မူထုွကရေ��စ်ေန� ေှင့်��လျင့်��စ်ွာ အ�သာ�စ်ုတ� 

အခွ�ကရေ�အလျကရေ�မူ�ာ� အလျ�အံ�လျာကရေ�ပိုါ�င့်��စ်လျ�ကရေ� �ေ�ဆိုွ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။ အ�ေ��ပို်ကရောလျတစ်� 

�လျ�ာကရေ�လျ��ံ လျှတ��တာ�ကရေကြီးကရေီ��ကရေပို�သာညီ�်အခွန��ကရေဏ္ဍမူှ ပိုါ�င့်�နှု�င့်�ေန�လျညီ�� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��သာင့်�်

ပိုါသာညီ�။

၆။ ဥပ�ေအခြေရ စ����ပးစ�တိမှး�မှ���/�ရှ��ေ�ကးအခြေစးအခြေစဉ်း သားတိးမှှတိးေ�င်းး� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်�

အ�ေခွခွမံူူမူ�ာ�နှှင့်�် ကရေန်�သာတ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု�ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�သာညီ�်�နောမူ�ာ�တွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��သာညီ� 

လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� ကရေ�ယ�ေပိုန်�စ်ွာလျ�ပို��ဆိုာင့်�နှု�င့်�မူညီ�် အခွွင့်�်အလျမူ��မူ�ာ� အာ� 

�ကရောင့်���စ်ေန� ခွု�င့်�မူာ�သာာ ပိုထုမူ�ေခွလျှမူ��ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ အ�သာ�စ်ုတ�ကရေု�မူူ ဥပို�ဒီေဖွဲ့င့််� ေပိုဋ္ဌာာန��ေန� 

ခွ�န�လျှပို�ထုာ�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�၊ ခွ�န�လျှပို�ထုာ�ေန�လျညီ�� သာင့်�်�တာ�ပိုါသာညီ�။

၇။ လုဲတိးငြိင်းိမှး���မှး�သား��ဲင်းး်မှ���/အခြေကး�အခြေ�ေပ�င်းး�က�လု တိရ��မှှတိမှု - အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ တော�

မူ�တမူုကရေု� ေပိုစ်�မူုအတွကရေ� တာ�န�ယူတာ�န�ခွ�ံစ်ေခွင့်��မူ� ကရေန်�သာတ�မူထုာ�ဘာ� ကရေ�ယ�ေပိုန်��သာာ ရှုုေမူင့်�ပို� ံ

ထုာ�ေှုေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�တွင့်� အမူှန�တော�ကရေု� 

သုာေုှခွွင့်�်၊ �လျ�ာ���ကရေ�ေေုှခွွင့်�်၊ တော�မူ�တမုူ ေေုှခွွင့်�်နှှင့်�် ထုပို�မူမံူေဖွဲ့စ်�ပွိုာ��ေ� အာမူခွခံွ�ကရေ�မူ�ာ�ကုရေ� အာ��ပို�

ေမိူင့်�်တင့်�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့်�် ကရေ���လွျန�ခွေံသူာ ဗဟုို�ေပို�တော�မူ�တမုူကုရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပို�နုှ�င့်�သာည်ီ� နညီ��လျမူ��အသွာယ� 

သာွယ� ေှုပိုါသာညီ�။

၈။ စး�ပဲ���ရ�ကိစစရပးမှ��� - ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ မူဟို�တ��သာာ စ်နစ်�မူ�ာ�တွင့်� တပို�မူ�တာ�မူ�ာ�သာညီ� စ်ီ�ပိုွာ��ေ� 

အကရေ��ု�စီ်�ပွိုာ�မူ�ာ� အမူ�ာ�အေပိုာ�ေုှနုှ�င့်�ပိုါသာညီ�။ (ဥပိုမူာ ကူရေ�သာန���ောင့်���ယ��ေ� လျ�ပို�ကုရေ�င့်�ေခွင့်��၊ လျစ်ာ 

မူ�ာ�ေေုှေခွင့်��၊ အဆိုကရေ�အသွာယ�နှှင့်�် အကရောအကွရေယ�ကွရေန�ေကရေ�မူ�ာ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။) အကူရေ�အ�ေပိုာင့်�� ကရောလျ

တွင့်� ယင့်��တု��ကရေု�ကရောကရေွယ�ေန� ကြီးကရေု��ပိုမူ��ေခွင့်��မူ�ာ�ေှုပိုါမူညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�

ောတွင့်� ယင့်��အကရေ��ု�စီ်�ပွိုာ�မူ�ာ�ကုရေ� ပို�ကရေ�ေပိုာ��စ်နုှ�င့်�ပိုါသာညီ�။ ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ� 

ေခွင့်��သာညီ� ယင့်��စ်ီ�ပိုွာ��ေ� အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ�အ�ပို် ေှုလျာမူညီ်�သာကရေ��ောကရေ�မူုကရေု� ကရေနဦး�ကရေပိုင့်� ဂ်ရှု� 

ေပို�၍ စ်ဉ်��စ်ာ�ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။
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ဤမူူ�ါဒီစ်ာတမူ��တွင့်� လု��ခြုံ����ရ�ကဏ္ဍ ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု��ရ� (security sector reform) (SSR) နှှင်းး် 

ဖဲ��စည်းး�ပ��အခြေ�ေ���ဥပ�ေ ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု��ရ� (constitutional reform) လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�စ်ပို�ပို�ံ

ကရေု� အဓိုကရေ�ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်�

�ေပိုာင့်��လျ��ေ�တု��ကုရေ� သာာမူန�အာ�ေဖွဲ့င့်�် သီာ�ေခွာ�ကုရေစ်စေပို�မူ�ာ�ဟို� ရုှုေမူင့်��လျေုှ်ပိုါသာညီ�။ သုာ���သာာ� လျကရေ��တွ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�

ော၌ ယင့်��တု��မူှာ နကရေ�ရှုုင့်��စ်ွာအေပိုန�အလျှန� ခွ�တု�ဆိုကရေ��နပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� အထုွဋ်�အထုုပို�

ေပို�သာညီ�် ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်စ်နစ်�သုာ�� �အာင့်�ေမူင့်�စွ်ာကူရေ��ေပိုာင့်��နုှ�င့်�ေန�မှူာ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍဆုို�င့်�ော ကုရေစ်စေပို�မူ�ာ�ကုရေ� �အာင့်� 

ေမူင့်�စ်ွာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေခွင့်��အ�ပို် မူူတညီ�ပိုါသာညီ�။ စစးဖကးအခြေ�ပး���ပးမှု၊ ေပည်းးတိဲင်းး�စစး၊ အခြေ�ဏာ�ရှင်းးအခြေစိ��ရ

အခြေ�ပး���ပးမှုတု��မူှ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီစ်နစ်�သာု�� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို��သာာ နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ 

ေပိုင့်�ဆိုင့်��ေ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� (SSR) လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ� �ပိုါင့်��ဆို�မံူု�လျေ်ှုပိုါသာညီ�။

ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီအ�ပို�ခွ��ပို�မူုသာု�� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ေဖွဲ့စ်�စ်ဉ်�မူ�ာ�သာညီ� တစ်�ခွ�နှှင့်�်တစ်�ခွ� ထုပို�တူကရေ�မူတူညီီနှု�င့်�ပိုါ။

ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နမူ�ာ� ကရေွ�ေပိုာ�ေခွင့်����ကရောင့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေပိုာင့်��လျ�သာညီ�်ပို�စံ်၊ံ အတု�င့်��အတာနှှင့်�် 

နညီ��လျမူ��မူ�ာ� မူတူညီီပိုါ။ သာု��ောတွင့်� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�အမူ�ာ�စ်�၌ ဘာ�တံူညီီ�သာာကရေုစ်စေပို� ၆ ခွ�ကရေု�ကြံကရေ��ံတွ�ေပိုါသာညီ�။

(ကရေ) အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ထုုန��ခွ��ပို�မူုနှှင့်�် ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု (ခွ) လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ� ခွွ�ေခွာ�ထုာ�ေခွင့်��နှှင့်�် အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီ

မူ�ာ� (ဂ်) ဥပို�ဒီစ်ာခွ��ပို�စ်ာတမူ�� (ဃ) လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�ကရေု� �ေှ��နာကရေ�စ်ီစ်ဉ်�ေခွင့်�� (င့်) လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�နှှင့်�်

အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ တော�မူ�တမူုနှှင့််� (စ်) စ်ီ�ပိုွာ��ေ� အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

အခြေရပးဖကးထားိေး����ပးမှု နှှင်းး် ကြီးကး�ကြကပးမှု - လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ကရေွပို�ကရေ�မူု 

�အာကရေ�တွင့်� ေှုေပိုါမူညီ�။ တစ်�ခွ�နု�တညီ��မူှာပိုင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�အာဏာာပိုု�င့်�မူ�ာ�ကရေ ပိုါတီစ်ွ�၊ အ�ပို�စ်�စ်ွ� အလျွ�သာ��ံေခွင့်��ကရေု�

မူခွေံ�စ်ေန� အကရောအကရေွယ��ပို�ေပိုါမူညီ�။ ထုု��အေပိုင့်� ေပိုညီ�တွင့်��ေပိုညီ�ပို ငြိခွုမူ���ေခွာကရေ�အနှတောယ�မူ�ာ�ကရေု� တ��ံေပိုန�  

နှု�င့်�သာညီ�် လျ��ံလျာကရေ��သာာအင့်�အာ�ေှု�သာာ�လျညီ�� ဥပို�ဒီ၏ ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ�အတု�င့်�� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် 

လျကရေ�နကရေ�ကုရေ�င့်�အောေုှမူ�ာ�ထံု တာ�န�ယူတာ�န�ခွ�ံစ်ေပိုါမူညီ�။ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မှူ ကြီးကီရေ��ကရေပို��ေ�အတွကရေ� အသာ��ံေပို��လျ ်

ေှုသာညီ�် အဓိုကရေအစ်ီအမူတံစ်�ေပို�မူှာ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အာ�လျ��ံ၏ ကရေွပို�ကရေ�မူုစ်�ဖွဲ့ွ��ပို� ံအေမူင့်�်ဆို��ံ�နော

တွင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ��န�ကြီးကီရေ�ဌာာနမူ�ာ�ကုရေ� ထုာ�ေုှေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အေပို�ဖွဲ့ကရေ��န�ကြီးကီရေ�နှှင့်�် ကရေွမူ��ကရေ�င့်�ပို�ော�ဖွဲ့ကရေ�ေှင့်�နယ� 

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��န�ထုမူ��အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��တု�� လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အေပိုန�အလျှန� �ောယှကရေ�ခွ�တု�ဆိုကရေ�မူုေှု�နေခွင့်��သာညီ� အစ်ု��ေ

အကြီးကရေီ�အကရေ�နှှင့်�် လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍတု��အ�ကရော� �ကရော�ခွနံယ�သာဖွဲ့ွယ�ေှု�နေခွင့်����ကရောင့််� အာဏာာအလျွ�သာ��ံစ်ာ�ေပို�ေခွင့်��

ကုရေ��လျ�ာခ်ွ�ေန�လျညီ�� အ�ထုာကရေ�အကူရေေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဥပို�ဒီေပို��ကရော�မူတီမူ�ာ�သာညီ� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�နှှင့်�် ပိုတ�သာကရေ�သာညီ�် 
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ဥပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု� အ�ေခွအတင့်��ဆိုွ��နှွ�ေခွင့်��၊ �ကရော�နာစ်စ်��ဆို�ပိုွ�မူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�၍ ကြီးကရေီ��ကရေပို�ေခွင့်��၊ အစ်ီေင့်�ခွံစ်ာမူ�ာ� 

တင့်�သာွင့်���စ်ေခွင့်��၊ တပို�မူ�တာ�ကရေု� တာ�န��ပို��စ်လျှတ�ေန� ဆို��ံေဖွဲ့တ�ောတွင့်� အခွန��ကရေဏ္ဍပိုါ�င့်�ေခွင့်��၊ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ ဘာတ�ဂ်�ကရေ�နှှင့်�် အသာ��ံစ်ေုတ�အ�ပို် ထုုန��ခွ��ပို�ေခွင့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� အေပို�

ဖွဲ့ကရေ�ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု�ပို�နှု�င့်��ေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ်� ထုု�ောကရေ��သာာ နညီ��လျမူ��တစ်�ေပို�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အေခွာ��သာာ 

ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�အစ်ီအမူမံူ�ာ�တွင့်� လျှတ��တာ�သာု�� အစ်ီေင့်�ခွံတင့်�ေပိုေန�သာတ�မူှတ�ေခွင့်��၊ တု�င့်��ကရော�ခွ�ကရေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�

မူ�ာ�နှှင့်�် သာီ�ေခွာ�လျွတ�လျပို��သာာ ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�ေှုေခွင့်��တု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။ 

လု�ပးင်းေး�မှ����ဲ�ေ���ထား��ေ�င်းး�နှှင်းး် အခြေမှ��ိ�သား��လု��ခြုံ����ရ��က�င်းးစးမှ��� - တပို�မူ�တာ�၏ (ေပိုညီ�ပိုေန� 

ကရောကရေွယ��ေ�) အခွန��ကရေဏ္ဍ၊ ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��၏ (ေပိုညီ�တွင့်��တော�ဥပို�ဒီစ်ု��မူု���ေ�) အခွန��ကရေဏ္ဍနှှင့်�် �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�

အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ (အမူ��ု�သာာ�အကရေ��ု�စီ်�ပွိုာ�နှှင့်�် သာကရေ�ဆုို�င့်�သာညီ�် သာတင့်��အခွ�ကရေ�အလျကရေ�မူ�ာ� စ်��ဆိုာင့်��လျ�ကရေ� 

ေပိုညီ�တွင့်��ေပိုညီ�ပို လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ� ငြိခွုမူ���ေခွာကရေ�မူုအနှတောယ�မူ�ာ�ကရေု� သာ��ံသာပို��ေ�) အခွန��ကရေဏ္ဍဟိုူ၍ ေှင့်��လျင့်��စ်ွာ 

ခွွ�ေခွာ�ထုာ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။ ဤသာု�� တပို�-ေ�-လျှမူ�� အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ� ခွွ�ေခွာ�ပို�ကံရေု� ဥပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�ခွ�မူှတ�လျ�ကရေ� 

�ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��မူူ�ဘာာင့်�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�၏ လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်မူ�ာ�နှှင့်�် 

တာ�န�မူ�ာ�ကရေု�ေှင့်��လျင့်���ဖွဲ့ာ�ေပိုလျ�ကရေ� ကရေန်�သာတ��ပို�ေပိုါသာညီ�။ ဤသာု�� ဥပို�ဒီမူ�ာ�ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��သာညီ� ဦး�တညီ� 

ခွ�ကရေ�နှှစ်�ေပို� ေှုပိုါသာညီ�။ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�တွင့်� ပိုါ�င့်�ပိုတ�သာကရေ��နေခွင့်��မူှ ကရေင့်��ေှင့်���စ်ေန�နှှင့်�်

အေပို�ဖွဲ့ကရေ� အာဏာာပိုု�င့်�မူ�ာ�အ�နေဖွဲ့င့်�် လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� မူုမူုတု��အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�အတွကရေ� လျွယ�လျင့်�် 

တကရေူအလျွ�သာ��ံေခွင့်�� မူေပို�နှု�င့်��စ်ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��နှှင့်�် တပို�မူ�တာ�တု��၏ အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ� �ောယှကရေ�နှု�င့်�

သာညီ�် အ�ေခွအ�နတစ်�ေပို�မှူာ အ�ေ��ပို်ကရောလျအ�ေခွအ�နေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဤသုာ���သာာအ�ေခွအ�နကုရေ� အာဏာာေှင့်�

လျ�ပို�လျု��သာာ ေညီ�ေးယ�ခွ�ကရေ�ေှုသာညီ�် အစ်ု��ေမူ�ာ�ကရေ အလျွ�သာ�ံ�တတ�ေခွင့်����ကရောင့််� အ�ေ��ပို်အ�ေခွအ�နမူ�ာ�

အတွကရေ� စ်ညီ��မူ�ဉ်��ထုုန��ခွ��ပို��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီနှှင့်�် စ်တကရေ�ကရေ���ခွ် ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�

ကရေု� ဂ်ရှု�တစ်ု�ကရေ��ေ�ဆိုွ�စ်ီစ်ဉ်�လျ�ကရေ� ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။

အစု်��ေယနှတော�တစ်�ေပို�လျ��ံမှူ တ�န �်ေပိုန��ေဖွဲ့ေှင့်��ေန� လုျ�အပို�သာညီ�် နုှ�င့်�င့်တံကရောအ�ကရေမူ��ဖွဲ့ကရေ�မုူနှှင့်�် မူူ�ယစ်�

�ဆို��ါ� �ောင့်���ယ��ဖွဲ့ာကရေ�ကရော�မုူကရေ�သု်ာ���သာာ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ငြိခုွမူ���ေခွာကရေ�အနှတောယ�ေပို�မုူ အမူ��ု�မူ��ု�လျညီ��ေုှပိုါသာညီ�။ 

ယင့်��တု��ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��သာာအခွါ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� အခွန��ကရေဏ္ဍ သာီ�ေခွာ�စ်ီထုာ�ေှုသာညီ်�အ�ပို် ဖွဲ့ုအာ�မူ�ာ� 

ေပိုာ�လျာတတ�ပိုါသာညီ�။ မူ�လျ�ာ�မူကရေန�အသာ��ံေပို�မူု မူေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��စ်�ေ� ကရောကရေွယ��စ်ာင့်�်�ေှာကရေ�ေန� အမူ��ု�သာာ�

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီကရေု� အေပို�သာာ�အမူ�ာ�စ်�ပိုါ�င့်�လျ�ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��သာင့်�်ပိုါသာညီ�။ အတွင့်���ေ�လျ��ု��ှကရေ�ထုာ�ေှုေန� 

လျု�အပို�ခွ�ကရေ�နှှင့်�် ကြီးကရေီ��ကရေပို�သာညီ�် လျ�ပို�ထု��ံလျ�ပို�နညီ��မူ�ာ� အလျ�အံ�လျာကရေ�ခွ�မူှတ�ထုာ�ေှု�ေ�တု��ကရေု� ဟိုန�ခွ�ကရေ�ညီီ

�စ်ေန� ဂ်ရှု�တစ်ု�ကရေ� စ်ဉ်��စ်ာ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။

ဥပ�ေစ����ပးစ�တိမှး� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�တွင့်� အ�ေ�ပိုါ�သာာ ကရေုစ်စေပို�

တစ်�ခွ�မူှာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီစ်ာသာာ�တွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��သာင့်�်သာညီ�် အခွ�ကရေ�မူ�ာ�နှှင့်�် �နာင့်�အခွါ ဥပို�ဒီ

နှှင့်�် စ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�တွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��သာင့်�်သာညီ�်အခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� ပိုု�င့်��ေခွာ�ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီတွင့်� အ�သာ�စ်ုတ�ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��သာညီ� စ်တကရေ�ကရေ�� �ခွ် သာာမူန�ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီ

တွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��ထုကရေ�ေပိုင့်�ဆိုင့်�ေန� ပိုု�မူု�ခွကရေ�ခွ�ပိုါသာညီ�။ ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ��ေ�ဆိုွ�ထုာ�ပို��ံပို် မူူတညီ�၍

အ�သာ�စု်တ�ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ�သာညီ� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မုူမူ�ာ�ကုရေ� ခုွ�င့်�မူာ�စ်နုှ�င့်�သာကရေ�သု်ာ�� ပို�ကရေ�လျညီ�� 

ပို�ကရေ�ေပိုာ��စ်နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျမူ�ာ�မူှာ ယ��ံကရေညီ�စ်ုတ�ခွ�မူု နုမူ�်ကရေ��သာာ အခွ�နု�ကရောလျမူ�ာ� ေဖွဲ့စ်�

�လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�ကရေု� တစ်�ေဖွဲ့ညီ��ေဖွဲ့ညီ�� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� အတု�င့်��အတာပိုု�မူု�ကရေ�ယ��န��စ်ွာ 

လျ�ပို��ဆိုာင့်�နှု�င့်�မူညီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ �ေး�ခွ�ယ�နှု�င့်�သာညီ�် အလျယ�အလျတ�နညီ��လျမူ��တစ်�ေပို�မူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ 
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အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ေန�နှှင့်�် စ်ညီ��မူ�ဉ်��ထုုန��ခွ��ပို�ေန� organic laws ဟို��ခွ်�သာာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��

တညီ��ထုာင့်�ေခွင့်��ဥပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု� အသာ��ံေပို�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� အ�သာ�စ်ုတ�ေပိုဋ္ဌာာန��

ခွ�ကရေ� ပိုါ�င့်�မူုအတု�င့်��အတာ မူညီ�သာု��ပိုင့်�ေှု�စ်ကရောမူူ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ� 

�ဖွဲ့ာ�သာညီ�်ဥပို�ဒီတစ်�မူ��ု�မူ��ု� လျု�အပို�မူညီ�သာာေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ �နာကရေ�ဆို�ံ�အ�နေဖွဲ့င့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်�� 

လျ��ေ�အတွကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�အ�သာ�စ်ုတ� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ေခွင့်�� မူေှုသာညီ်�

တု�င့်� သာု��မူဟို�တ� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�ကရေု�အ�ကရေမူ��မူ�သာာ ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�လျ�င့်� အ�ေ��ပို်အ�ေခွအ�နတွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ

အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ပို် အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�ပိုု�င့်��၏ လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာကရေု� ကရေန်�သာတ�ေန� စ်ဉ်��စ်ာ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။

လု�ပးင်းေး�မှ���ကိ� �ရှ��ေ�ကးစးစဉ်းေ�င်းး� - လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု (SSR) ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူတု�င့်�မူီ သာု��မူဟို�တ� ငြိပိုီ��နာကရေ� သာု��မူဟို�တ� တစ်�ခွ�နု�တညီ�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပိုါ 

သာညီ�။ လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ� �ေှ��နာကရေ�စ်ီစ်ဉ်�ပို� ံကရေွာေခွာ�ေခွင့်��သာညီ� အဓိုကရေအာ�ေဖွဲ့င့််� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�

၏ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�မူု အတု�င့်��အတာကရေု� ထုင့်�ဟိုပို�ပိုါသာညီ�။ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�မူု နညီ��ပိုါ�လျ�င့်� 

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုသာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူတု�င့်�မူီ ဦး�စ်ွာေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��လျ်

ေှုပိုါသာညီ�။ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�မူုမူ�ာ�ေပိုာ�လျ�င့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုသာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုငြိပိုီ��နာကရေ�မူှ ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ �သာဇိုာသာကရေ� 

�ောကရေ�နှု�င့်�မူုမူှာ အလျယ�အလျတ�ေဖွဲ့စ်�လျ�င့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုနှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပို�

ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုတစ်�ငြိပိုု�င့်�နကရေ� ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ ေဖွဲ့စ်�ေပို�အာ�လျ��ံတွင့်� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�မူှာ ကရောလျ

�ကရောေမူင့််�စ်ွာ အဆိုင့်�်ဆိုင့်�်ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�တတ�ငြိပိုီ� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�

အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မူ�ာ�မူှာ ဆိုကရေ�လျကရေ�၍�ေပိုာင့်��လျ�ပိုါမူညီ�။ အ�ေ�ပိုါ�သာာ မူူနှှစ်�ေပို�မူှာ (ကရေ) လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ

ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��၊ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေခွင့်��နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��တု��မူှာ 

သာ�ဘာာသာဘာာ�အာ�ေဖွဲ့င့််� ခွ�တု�ဆိုကရေ��နပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လျ�ပို�င့်န�� 

စ်ဉ်�အတွကရေ� �ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�စ်င့်�ေမူင့််�သာညီ�ပိုင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�စ်ပို�ပို� ံ

အ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ�ေပို�လျ�ပို��ေ� ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�မူုမူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�ေန� အ�ေ�ပိုါ�သာာ�ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�စ်င့်�ေမူင့်�်တစ်�ေပို� 

ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ (ခွ) ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�သာညီ�်�နော၌ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� 

အ�ေခွခွမံူူမူ�ာ�နှှင့်�် ကရေန်�သာတ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� ခွ�မူှတ�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ� ကရေ�ယ�ကရေ�ယ� 

ေပိုန်�ေပိုန်�လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေန� အခွွင့်�်အလျမူ���ပို်�ပိုါကရေ�လျာ�ေ� ခွု�င့်�မူာ�သာာပိုထုမူ�ေခွလျှမူ��ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ အ�သာ� 

စ်ုတ�ကရေု� ဥပို�ဒီတွင့်�ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေန� ခွ�န�လျှပို�ထုာ�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

လုဲတိးငြိင်းိမှး���မှး�သား��ဲင်းး်မှ���နှှင်းး် အခြေကး�အခြေ�ေပ�င်းး�က�လု တိရ��မှှတိမှု - ေပိုစ်�မူုကရေ���လျွန�ေခွင့်��အတွကရေ� 

တာ�န�ယူတာ�န�ခွ�ံေ�သာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�လျ�ပို��ဆိုာင့်�စ်ဉ်� အထုူ�တလျညီ�

ကရေွ�ေပိုာ�မူုေဖွဲ့စ်��စ်�သာာ အဓိုကရေကရေ�သာညီ�် ကရေုစ်စေပို�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ေဖွဲ့စ်�ေပို�အမူ�ာ�အေပိုာ�တွင့်� လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်

ေပို��ေ�ကရေု� အပိုစ်�အခွတ�ေပို�စ်��ေ� သာု��မူဟို�တ� ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ���ေ� သာ�ဘာာတူစ်ာခွ��ပို�အတွကရေ� ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�စ်ဉ်� 

ထုညီ�်သာွင့်���ဆိုွ��နှွ��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��အာ�ေဖွဲ့င့််� လျွတ�ငြိင့်ုမူ�� 

ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� ခွု�င့်�မူာ�စ်နှု�င့်�ပိုါသာညီ� (ေပိုင့်�ဆိုင့်�ေန�လျညီ�� ခွကရေ�ခွ�ပိုါမူညီ�)။ လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� ဥပို�ဒီ

ေပိုဋ္ဌာာန���ပို�ငြိပိုီ� လျှတ��တာ�တွင့်� ပိုါ�င့်�မူညီ�်သာူမူ�ာ�နှှင့်�် လျှတ��တာ�၏ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�ခွ�မူှတ��ေ� စ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�ကရေု�

ပိုါ သာတ�မူှတ�ထုာ�ေှုေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� လျွယ�လျင့်�်တကရေူပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�၍ မူေ�စ်ေန�စ်ီစ်ဉ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� ဥပို�ဒီ��ကရောင့်��အေ စ်ုန��ခွ်ေခွင့်��မူေပို�နှု�င့်�ေန� ကြီးကရေု�တင့်�ကရောကရေွယ� တာ�ဆိုီ�ထုာ�နှု�င့်�ပိုါ 

သာညီ�။ လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�ကုရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��လျ�ကရေ� အခွု�င့်�အမူာေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�
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ေခွင့်��မူေှုပိုါကရေ �နာင့်�အခွါ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ေခွအ�န�ေပိုာင့်��လျ�သာွာ�သာညီ်� အခွ�နု�တွင့်� ပိုု�မူု�လျွယ�ကရေူစ်ွာ ပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�နှု�င့်�

မူညီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�အေပိုင့်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�ေခွင့်��မူ�ာ�သာညီ� 

အမူှန�တော�ကရေု� သာုေှုခွွင့်�်၊ �လျ�ာ���ကရေ�ေေှုခွွင့််�၊ တော�မူ�တမူုေေှုခွွင့််�နှှင့်�် ထုပို�မူမံူေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��ေ�အာမူခွခံွ�ကရေ�မူ�ာ�အပိုါ 

အ�င့်� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ တော�မူ�တမူုကရေု� အ�ထုာကရေ�အကရေူေပို�နှု�င့်�သာကရေ�သ်ာု�� အဟိုန်�အတာ�လျညီ�� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�

ပိုါသာညီ�။ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူှကြီးကရေီ��ကရေပို�ေခွင့်��နှှင့်�် အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�ပိုု�င့်��ကရေု� အကရေန်�အသာတ�မူ�ာ�ထုာ�ေှုေခွင့်��တု��သာညီ� တစ်�ဖွဲ့န�

ေပိုန�လျညီ� မူေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��စ်�ေ�အတွကရေ� အ�ေ�ပိုါ�သာာ အစ်ီအမူမံူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

စး�ပဲ���ရ�ဆိ�င်းးရ� အခြေက��ိ�စး�ပဲ��မှ��� - ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ မူဟို�တ��သာာ စ်နစ်�မူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍမူှ

ပို�ဂ်ုု�လျ�မူ�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ� အသာီ�သာီ�ေှု�န�ကရေငြိပိုီ� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�လျ�ပို�င့်န��

အမူ�ာ�အေပိုာ�ကရေု�လျညီ�� လျ�ပို�ကရေု�င့်�လျ�ကရေ�ေှုတတ�ပိုါသာညီ�။ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီအကရေူ�အ�ေပိုာင့်��တွင့်� ေင့်�ဆိုု�င့်��တွ�ကြံကရေ�ေံ

သာညီ�် အ�ေခွခွကံရေုစ်စေပို�မူှာ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရေု�လျကရေ�ခွံေန� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�ခွစံ်ာ�ခွွင့်�်မူ�ာ�

ဆိုကရေ�လျကရေ�ခွစံ်ာ�ခွွင့်�်ေပို�မူညီ��လျာ သာု��မူဟို�တ� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို��ေ�ကရေု� ထုုခွု�ကရေ�နှု�င့်�သာညီ�်တု�င့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

အောေှုမူ�ာ� ေေှု�နသာညီ�် အ�ဆိုာင့်�အ�ယာင့်�မူ�ာ�နှှင့်�် စ်ီ�ပိုွာ��ေ�ခွစံ်ာ�ခွွင့်�်မူ�ာ�ကရေု� ေဖွဲ့တ��တာကရေ�မူညီ��လျာဆိုု�

သာညီ�် ကရေုစ်စေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အလျာ�တူ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��သာညီ� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��

ကရောလျ နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဘာာဂ်�ဗဒီအ�ပို် မူညီ�ကရေ�သ်ာု��သာကရေ��ောကရေ�မူုေှု��ကရောင့်�� နာ�လျညီ�သာ�ဘာာ�ပိုါကရေ�ေန� အထုူ�

အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။ (ပိုဋ်ုပိုကရေခလျွန�) အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� အမူ�ာ�အေပိုာ�တွင့်� အ�ေ�ပိုါ�သာာ စ်ုန��ခွ်မူုအခွကရေ�အခွ�

မူှာ စ်စ်�မူကရေ�ကရောလျ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အတွင့်��ေှုခွ�သ်ာညီ�် �င့်��င့်ွမူ�ာ�ကရေု� ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ���သာာကရောလျ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အတွင့်�� မူညီ�

ကရေ�သ်ာု�� အစ်ာ�ထုု���ပို�နှု�င့်�မူညီ�ေဖွဲ့စ်���ကရောင့်�� နညီ��လျမူ��ေှာ�ဖွဲ့ွေန� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ (ပိုဋ်ုပိုကရေခလျွန�နှှင့်�် စ်စ်�အ�ပို�ခွ��ပို�မူု 

အာဏာာေှင့်�အ�ပို�ခွ��ပို�မူုတု��မူှ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�တွင့်�) တပို�အင့်�အာ��လျ�ာခ်ွ�ေခွင့်��မူ�ာ�ကရေု� မူညီ�သာု��လျ�ပို��ဆိုာင့်�

နှု�င့်���ကရောင့်��ကရေု�လျညီ�� နညီ��လျမူ��ေှာ�ဖွဲ့ွေပိုါမူညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုသာညီ� လျကရေ�နကရေ� 

ကရေု�င့်�အ�ပို�စ်�မူ�ာ�အတွကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�ကရေု� �ထုာကရေ�ခွပံိုံ်ပိုု��ေခွင့်��ေဖွဲ့င့်�် အကရေ��ု��ကရေ��ဇိုူ� တု��တကရေ�ေေှု�စ်နှု�င့်�

သာကရေ�သ်ာု�� အကရေ��ု��ကရေ��ဇိုူ�ယ�တ��လျ�ာ�်စ်ေခွင့်��လျညီ�� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။
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နှု�င့်�င့်ံကရေု�အ�ပို�ခွ��ပို�သာူ (မူင့်��ညီီမူင့်��သာာ�မူ�ာ�) မူ�ာ�သာညီ� အ�တ�ေမူစ်�မူ�ာ�ကရေု� �ကရောင့်��စ်ွာတညီ� 

�ဆိုာကရေ�ေပိုါသာညီ�။ အ�တ�ေမူစ်�မူ�ာ�ဆိုု�ောတွင့်� �ကရောင့်��မူွန��သာာဥပို�ဒီမူ�ာ� ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��နှှင့်�် 

�ကရောင့်��မူွန��သာာ တပို�မူ�ာ�တညီ��ဆိုာကရေ�ေခွင့်��တု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။

(နစ်�ကရေု�လျု�မူကရေ�ကရေီယာဗယ�လျီ၊ အ�ပို�ခွ��ပို�သာူ)

မူကရေ�ကရေီယာဗယ�လျီ �မူ�ာ�မူှန��ခွ��်သာာ လျူ်အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��သာညီ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီကရေ�င့််�သာ��ံ�သာာ လျူ်အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��

မူဟို�တ�ပိုါ။ သာု���သာာ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�၏ အ�ေ�ကြီးကရေီ�ဆို��ံ အ�တ�ေမူစ်�နှှစ်�ေပို�အေဖွဲ့စ်� ဥပို�ဒီနှှင့်�် တပို�မူ�တာ�တု��ကရေု� တညီ� 

�ဆိုာကရေ�ထုာ�ေှုေမူညီ�ဟိုူ�သာာ ၎င့်��၏�ကရောကရေ�ခွ�ကရေ�သာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� အထုွဋ်�အထုုပို�ထုာ�ေှု

သာညီ�် ၂၁ ောစ်� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီစ်နစ်�မူ�ာ�အတွကရေ�လျညီ�� မူှန�ကရေန��နဆို�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဤမူူ�ါဒီစ်ာတမူ��တွင့်� နှု�င့်�င့်ံ

ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� သာု��မူဟို�တ� နှု�င့်�င့်တံညီ��ဆိုာကရေ��ေ� အ�ေခွခွံအ�တ�ေမူစ်�ခွ�သာညီ�် ကရောလျဆိုု�င့်�ောမူ�ာ�ကရေု� 

အဓိုကရေ �လျလ်ျာတင့်�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။ အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� အဓိုကရေ နှု�င့်�င့်�ံေ�အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�စ်ဉ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အ�ေပိုာင့်��အလျ�ေပို�လျ�ပို�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍနှှင့််� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� �ေး��ကရောကရေ�တင့်� 

�ေမူိာကရေ�ငြိပိုီ� တာ�န�ယူတာ�န�ခွမံူုေှု�သာာ အေပို�သာာ��ခွါင့်���ဆိုာင့်�ပိုု�င့်��တု��အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�ကရေု� မူညီ�သာု��ေပိုန� 

လျညီ�၍ �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်���ကရောင့်�� �ဆိုွ��နှွ�တင့်�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။ ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ နှု�င့်�င့်�ံေ�

အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�တွင့်� သာာမူန�အာ�ေဖွဲ့င့််� ပိုါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��နသာူမူ�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ

�ေ�အသာွင့်� �ေပိုာင့်��လျ�သာွာ�ေခွင့်��မူ�ာ�ေှုပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီသာစ်� သာု��မူဟို�တ� ေပိုင့်�ဆိုင့်�ေပိုဋ္ဌာာန���သာာ 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ�သာညီ� အစ်ီအမူမံူ�ာ�ေပိုင့်�ဆိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��အတွကရေ� ဥပို�ဒီအ�ေခွခွေံဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ 

ယင့်��ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�မူုမူ�ာ�တွင့်� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ဦး�စ်ီ�ဦး��ဆိုာင့်�ေပို�သာူမူ�ာ�၏ အခွန��ကရေဏ္ဍနှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�အကရေူ� အ

�ေပိုာင့်����ကရောင့််� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ပို် ကရေ��ောကရေ��သာာ သာကရေ��ောကရေ�မူုတု��သာညီ� အကရေူ� အ

�ေပိုာင့်�� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�တစ်�ေပို�လျ��ံ၏ �အာင့်�ေမူင့်�မူုအတွကရေ� အထုူ�အ�ေ�ပိုါ�လျ ်ေှုပိုါသာညီ�။

ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီ အကူရေ�အ�ေပိုာင့်��တစ်�ခွ�စီ်တွင့်� ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နမူတူညီီပိုါ။ ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�သာညီ� အ�ေခွအ�နတစ်�ေပို�စ်ီ၏ ထုူ�ေခွာ��သာာသာွင့်�ေပိုင့်�လျကရေခဏာာ

မူ�ာ�နှှင့်�် လျု�ကရေ��လျ�ာညီီ�ထုွ�အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေပိုါသာညီ�။ သာု��ောတွင့်� အခွ��ု�ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်��ေခွအ�ေခွအ�နမူ�ာ�သာညီ� 

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�အ�ကရော� ဆိုကရေ�စ်ပို�မူုဆိုု�င့်�ော �မူ�ခွွန��မူ�ာ� 

ထုွကရေ��ပို်�စ်ပိုါသာညီ�။ ယင့်��တု��တွင့်� �အာကရေ�ပိုါတု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ� - 
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• စစးအခြေစိ��ရသာညီ� အာဏာာေယူထုာ�ောမူှ ယခွ� နှု�င့်�င့်�ံေ�မူှထုွကရေ�ခွွာမူညီ�ေဖွဲ့စ်�ငြိပိုီ� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�၏ ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု�အာကရေ�တွင့်�ေှုေမူညီ်� ပိုကရေတုအ�ေခွ 

အ�နမူ�ာ�

• လျကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�အ�ပို�စ်�မူ�ာ�ေှု�နငြိပိုီ� (ဥပိုမူာ ေပည်းးတိဲင်းး�စစး ေဖစးပဲ��ေ�င်းး�) နှု�င့်�င့်�ံတာ�ကရေသာာ တော�နညီ��

လျမူ��ကရေ� အင့်�အာ�သာ��ံစ်ွ�ခွွင့်�်ေှုငြိပိုီ� အေခွာ�မူညီ�သာညီ�်အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ကရေမူ� အင့်�အာ�သာ�ံ�စ်ွ�ခွွင့်�်မူေှုေခွင့်��ကရေု� 

တညီ��ထုာင့်�ေမူညီ�် ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နမူ�ာ� နှှင့််�

• လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��မူ�ာ� (ဥပိုမူာ ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��) ကရေု� အခြေ�ဏာ�ရှင်းးအခြေစိ��ရ (အာဏာာေပိုါတီအစ်ု��ေ) အတွကရေ� 

အကရောအကရေွယ��ပို�သာညီ်� ကရေုေုယာအေဖွဲ့စ်�အသာ��ံေပို�ေခွင့်��၊ အတု�ကရေ�အခွံအင့်�အာ�စ်�မူ�ာ�နှှင့််� သာ�ဘာာထုာ�

ကရေွ�လျွ�ေခွင့်��တု��ကရေု�ဖွဲ့ုနှှုပို�ေန� အသာ��ံေပို�ခွ�သ်ာညီ�် ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နမူ�ာ� 

ဤစ်ုန��ခွ်မူုအခွကရေ�အခွ�မူ�ာ�ကရေု��ေဖွဲ့ေှင့်��ေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမူညီ�်လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�နှှင့်�် ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု

မူ�ာ� အမူ�ာ�အေပိုာ�လျု�အပို�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��လျု�အပို�ခွ�ကရေ� အမူ�ာ�အေပိုာ�မူှာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ�ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��

နှှင့်�်တု�ကရေ�ရုှု�ကရေ�မူသာကရေ�ဆုို�င့်�ပိုါ။ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍတပို�ဖွွဲ့���င့်�မူ�ာ�နှှင့်�် �န�ထုမူ��မူ�ာ�ကုရေ� (ေပိုန�လျညီ�) �လျက်ရေ�င့်�်သာင့်�တန�� 

�ပို�ေခွင့်��၊ �နာကရေ�ခွအံခွ�ကရေ�မူ�ာ�စု်စ်စ်�ေခွင့်��၊ တပို�ဖွွဲ့��မူ�ာ�ဖွဲ့�ကရေ�သုာမူ��ေခွင့်��၊ ယခွင့်�လျကရေ�နကရေ�ကုရေ�င့်�သူာမူ�ာ�အာ� လျကရေ�နကရေ�

ေဖွဲ့�တ�သာုမူ��ေခွင့်��နှှင့်�် ေပိုန�လျညီ��င့်�ဆိုံ်�ပိုါင့်��စ်ညီ���ေ� (DDR) လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေခွင့်��၊ တပို�မူ�တာ�မူှ နယ�စ်ပို�ကရေု� ထုုန�� 

ခွ��ပို��သာာတပို�ဖွဲ့ွ��မူ�ာ�အထုု လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အတွင့်�� စ်�ဖွဲ့ွ��ပို��ံေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��တု��ပိုါ�င့်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ 

တစ်�ခွ�နု�တညီ��မူှာပိုင့်� နှု�င့်�င့်အံမူ�ာ�အေပိုာ�၌ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��သာာ လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�သာညီ� 

တညီ�ငြိင့်ုမူ��သာာ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီစ်နစ်�သာု�� �အာင့်�ေမူင့်�စ်ွာအကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို�ေန� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�

ကရေု� အ�ပို�ခွ��ပို�မူုဆိုု�င့်�ော အဓိုကရေ�သာာခ်ွ�ကရေ� �ေး�ခွ�ယ�မူုမူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�သာညီ�် အ�ေ�ပိုါ�သာာ�ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�စ်င့်�ေမူင့်�် ေဖွဲ့စ်�ပိုါ 

သာညီ�။ အဓိုကရေ�သာာခ်ွ�ကရေ� �ေး�ခွ�ယ�မူုမူ�ာ�ဆိုု�ောတွင့်� �အာကရေ�ပိုါတု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ� -

• လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� ဖဲ��စည်းး�ပ��အခြေ�ေ���ဥပ�ေ ည်းိိနှုင်းး��ဆဲ��နှဲ�မှုမှ���တွင့်� မူညီ�

သာညီ�်အခွန��ကရေဏ္ဍမူှ ပိုါ�င့်�နှု�င့်�သာနညီ��၊ ပိုါ�င့်�သာင့်�်သာနညီ��။

• လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍကရေု� မူညီ�ကရေ�သ်ာု�� ေးမှိ�က�ရစးေည်းး�က�၊ အခြေရပးဖကးမှှ ကဲပးက�ေ�င်းး�နှှင်းး် ကြီးကး�ကြကပးေ�င်းး� 

လျ�ပို��ဆိုာင့်�နှု�င့်�မူညီ�နညီ��။ လျှတ��တာ�နှှင့်�် အေပို�ဖွဲ့ကရေ�လျူမူုအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� မူညီ�သာညီ�်အခွန��

ကရေဏ္ဍမူ�ာ�မူှ ပိုါ�င့်�သာင့်�်သာနညီ��။

• အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� ေပိုညီ�တွင့်��တော�ဥပို�ဒီစ်ု��မူု���ေ�တာ�န�ကရေု� တပို�မူ�တာ�အာ� �ပို�အပို�ေခွင့်��မူေပို�ေန� 

လု��ခြုံ����ရ�အခြေဖဲ��အခြေစည်းး�အခြေသားး�သားး�၏ လု�ပးင်းေး�မှ���နှှင်းး် အခြေ�ေး�ကဏ္ဍမှ���ကရေု� မူညီ�သာု��ခွွ�ေခွာ�ထုာ�မူညီ�

နညီ��။

• အ�ပို�ခွ��ပို�မူုနှှင့်�် မူူ�ါဒီခွ�မူှတ�မူုမူှ တပို�မူ�တာ�ကရေု� မူညီ�သာု��ဖွဲ့ယ�ေှာ�သာင့််�သာနညီ��။

• လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� (SSR) နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�် အခြေေမှေးနှုေး�နှှင်းး် လု�ပးင်းေး�မှ��� �ရှ��ေ�ကးစးစဉ်းပ�� မူညီ�သာု�� ေှုသာင့်�်သာနညီ��။ မူညီ�သာညီ�

တု��ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ အ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� ခွ�ကရေ�ခွ�င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့်�်သာနညီ��။ 

မူညီ�သာညီ�တု��ကရေု� �နာင့်�အခွါ စ်တကရေ�ကရေ�� �ခွ် ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီ၊ စ်ညီ��မူ�ဉ်��ထုုန��ခွ��ပို��ေ� အမူုန်�မူ�ာ�၊ မူူ

�ါဒီတု��ထု�တ�ေပိုန�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�ထုာ�ေှုနှု�င့်�သာနညီ��။

• အတုတ�ကရေ လုး�အခြေ�ဲင်း်းအခြေ�ရ� မှ�လု��းမှကေးေပ�မှးမှုမှ���ကရေု� မူညီ�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မူညီ�နညီ��။
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• ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ�သာညီ� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ စး�ပဲ���ရ�

အခြေက��ိ�စး�ပဲ��မှ���နှှင့်�် ၎င့်��တု��၏ သာစ်စာခွကံရေွန�ေကရေ�မူ�ာ�အ�ပို် မူညီ�သာု��သာကရေ��ောကရေ�မူု ေှုမူညီ�နညီ��။

ဤမူူ�ါဒီစ်ာတမူ��တွင့်� ယင့်���မူ�ခွွန��မူ�ာ�ကရေု� �လျလ်ျာ�ဆိုွ��နှွ�တင့်�ေပိုထုာ�ငြိပိုီ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��၊ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နအ��ကရောင့်��အခွ�ကရေ�မူ�ာ�၊ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူှ ကရေွပို�ကရေ�မူုနှှင့်�်

ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု၊ လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�ခွွ�ေခွာ�ထုာ�ေခွင့်��၊ ဥပို�ဒီစ်ာခွ��ပို�စ်ာတမူ��၊ လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�ကရေု� �ေှ��နာကရေ�စ်ီစ်ဉ်�ေခွင့်��၊ လျွတ� 

ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျတော�မူ�တမူု၊ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ�ဆိုု�င့်�ော အပိုု�င့်��

မူ�ာ�ေဖွဲ့င့််� ေပို�စ်�ထုာ�ပိုါသာညီ�။ နှု�င့်�င့်တံစ်�နှု�င့်�င့်နံှှင့်�် တစ်�နှု�င့်�င့် ံေလျဒီ�မူ�ာ�၊ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နမူ�ာ� ကရေွ�ေပိုာ�ေခွာ�နာ�

�ကရေ�သာာ�လျညီ�� ဘာ�တံူညီီသာညီ�်သာင့်�ခွန��စ်ာမူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� တပို�မူ�တာ�သာညီ� �သာဇိုာသာကရေ� 

�ောကရေ�မူုအမူ�ာ�အေပိုာ� ဆိုကရေ�လျကရေ�ေှု�နငြိပိုီ� အင့်�အာ��ကရောင့်���သာာ�နောမူှ ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�နှု�င့်�မူညီ�ဆိုု�ပိုါကရေ 

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� အေပိုညီ�်အစ်��ံဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��ေ� �လျ�ာကရေ�လျှမူ��ေမူညီ်� လျမူ����ကရောင့်��မူှာ 

တစ်�ကြီးကရေုမူ�တညီ�� သာွာ��ောကရေ�ေခွင့်��မူေပို�နှု�င့်�ဘာ� တစ်�ဆိုင့်�်ခွ�င့်�� တစ်�စ်တစ်�စ် လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေဖွဲ့ွယ�ောေှုပိုါသာညီ�။ 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ဆိုု�င့်�ောမူ�ာ�ကရေု� ညီိုနှုင့်��သာ�ဘာာတူညီီနှု�င့်�ေန� အခွ��ု�ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�ကရေု�လျညီ�� �ေ့�ဆိုု�င့်��ထုာ�

ေ နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�၏ ပိုင့်�မူအကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�အခွ��ု�မူှာ ကရောလျအလျွန��ကရောေှညီ�စ်ွာ�ေ့�ဆိုု�င့်��ေနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။
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ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အ�ေပိုာင့်��အလျ�ဆိုု�သာညီ�မူှာ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီသာု�� ကရေူ��ေပိုာင့်��သာညီ�် အခွါမူှသာာ 

ေဖွဲ့စ်�ပွိုာ�ေခွင့်��မူဟို�တ�ဘာ� အ�ေခွအ�နအမူ��ု�မူ��ု�တွင့်� ေဖွဲ့စ်�ပွိုာ�နုှ�င့်�ပိုါသာညီ�။ မူ�ကရော�သာ�မီူ �လျလ်ျာခွ�ကရေ�တစ်�ေပို�အေ 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�ငြိပိုီ��နာကရေ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီပိုု�မူု�ေေှုလျာ�သာာ နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�မူှာ ၅၀% 

ခွန်�သာာ ေှုပိုါသာညီ� (Eisenstadt, LeVan and Maboudi 2015)။ စ်င့်�စ်စ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေ�ဆိုွ�ေပိုဋ္ဌာာန��

ေခွင့်��သာညီ� အာဏာာေှင့်��ခွါင့်���ဆိုာင့်�မူ�ာ�အတွကရေ�လျညီ�� အ�ေ�ပိုါသာညီ�သာာ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ စ်စ်�အစု်��ေမူ�ာ�ပိုင့်�လျ�င့်� 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ� �ေ�ဆိုွ��ကရေပိုါသာညီ�။ ၎င့်��တု��၏ အ�ပို�ခွ��ပို�မူုခွု�င့်�မူာ�စ်ေန� တညီ�ဆို�ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု�ဖွဲ့�ကရေ�သာုမူ��၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီသာစ်�မူ�ာ� �ေ�ဆိုွ�ေပိုဋ္ဌာာန���ကရေေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ (ဥပိုမူာ ဂ်ေု

နှု�င့်�င့်၏ံ ၁၉၆၈ ခွ�နှှစ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ၊ ေပိုညီ��ထုာင့်�စ်�ေမူန�မူာနှု�င့်�င့်၏ံ ၁၉၇၄ ခွ�နှှစ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီတု�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။) ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေှုေခွင့်����ကရောင့််� ေေှုသာညီ်�အကရေ��ု��ကရေ��ဇိုူ�မူ�ာ�မူှာ နှု�င့်�င့်တံွင့်� 

ပိုါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မူညီ�်သာူမူ�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� ညီိုနှုင့်���ပိုါင့်��စ်ပို��ပို�ေခွင့်��၊ အ�ေခွခွတံန�ဖွဲ့ု��မူ�ာ�နှှင့််� မူူမူ�ာ�

ကရေု��ဖွဲ့ာ�ေပိုေခွင့်��၊ စ်ညီ��မူ�ဉ်��ဥပို�ဒီလျု�ကရေ�နာ�သာာ အစ်ု��ေဟို� အနညီ��င့်ယ�မူ�ေဖွဲ့စ်��စ် ရှုုေမူင့်�ခွေံေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� တော�

နညီ��လျမူ��ကရေ�သာညီ�ဟို� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေခွင့်��တု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။

သာု��ောတွင့်� ဤမူူ�ါဒီစ်ာတမူ��၌ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ (ေပိုန�လျညီ�) တညီ��ထုာင့်��ေ� ဦး�တညီ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�အတု�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� �ယဘာ�ယ�သာ�ဘာာတူညီီခွ�ကရေ�နှှင့်�်အညီီ နှု�င့်�င့်�ံေ��ေဖွဲ့ေှင့်��ခွ�ကရေ�အသာစ်�၏ တစ်�စ်ုတ�တစ်��ဒီသာ

အေဖွဲ့စ်� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီကုရေ� �ေပိုာင့်��လျ��သာာေဖွဲ့စ်�ေပို�မူ�ာ�ကုရေ� အဓုိကရေ�ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။ ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွ ံ

ဥပို�ဒီမူ�ာ�နှှင့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေ�ဆိုွ�ေပိုဋ္ဌာာန���သာာ လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�မူှာ တစ်�ခွ�နှှင့်�်တစ်�ခွ� မူတူညီီ�ကရေ

�သာာ�လျညီ�� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေ�ဆိုွ�ေပိုဋ္ဌာာန���ေ� အ�တွ�အကြံကရေ�မံူ�ာ�ကရေု� �ကရေညီ်�ပိုါကရေ

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�ကရေု� တစ်�ငြိပိုု�င့်�နကရေ�တညီ��လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေန� စ်ဉ်��စ်ာ�သာညီ်�အခွါ 

ယင့်��နှှင့်�်သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ ဦး�တညီ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�နှှင့်�် သာွင့်�ေပိုင့်�လျကရေခဏာာမူ�ာ� တူညီီ�ကရေသာညီ�ကရေု� �တွ�ေပိုါသာညီ�။ ယင့်�� 

သာု���သာာ တူညီီသာညီ်�ဦး�တညီ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�နှှင့်�် သာွင့်�ေပိုင့်�လျကရေခဏာာမူ�ာ�မူှာ �အာကရေ�ပိုါတု��ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။ 

၁။ အခြေမှ���ပါဝင်းး�သား� �ဆဲ��နဲှ�ညိိ်းနုှင်းး�ေ�င်းး�နှှင်းး် သား�ာ�တိးည်းးေ�င်းး�လု�ပးင်းေး�စဉ်း - အထူု�သာေဖွဲ့င့်�် ၁၉၉� ခွ�နှှစ်�

မူ�ာ�မူှစ်၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေပိုာင့်��လျ�သာညီ�်လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူှာ မူ�ာ�စ်ွာပိုု�မူု�၍ ကရေ�ယ��န��ရှုုပို��ထုွ�

လျာပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ�ေ�ဆိုွ�ောတွင့်� အ�ပို�ခွ��ပို�သာူအလျှာမူှ အ�ပို�စ်�င့်ယ�တစ်�စ်�ကရေ ေကရေ� 

သာတတပိုတ� အနညီ��င့်ယ�အတွင့်�� တခံွါ�ပိုုတ��ဆိုွ��နှွ�လျ�ကရေ��ေ�ဆိုွ��ကရေငြိပိုီ� ေပိုညီ�သာူလျူထု� ပိုါ�င့်�မူုမူှာ 

အမူ�ာ�ဆို�ံ� လျူထု�ဆိုနှဒခွံယူပိုွ�တွင့်� အတညီ�ေပို��ပို�ရှု�မံူ�ေဖွဲ့စ်�လျ�င့်� မူသာင့်�်�တာ�ဟို� စ်နံှုန��ထုာ�ေှုလျာ�ကရေပိုါ 
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သာညီ�။ မူ�ကရေ��မူှာကရေ��ခွတ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေ�ဆိုွ�အတညီ�ေပို�သာညီ�် 

လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူှာ အခွ�နု�ယူ၍�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေငြိပိုီ� တစ်�နှှစ်�မူကရေ �ကရောေမူင့််�ပိုါသာညီ�။ ေပိုညီ�သာူလျူထု�၊ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�

လူျမုူအဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�၊ နုှ�င့်�င့်�ံေ�ပိုါတီမူ�ာ�၊ �ေး��ကရောကရေ�ခံွအောေုှမူ�ာ�၊ အေခွာ�သာကရေ�ဆုို�င့်�သူာမူ�ာ� အမူ�ာ� 

အေပိုာ� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။ အ�ပို�စ်�အသာီ�သာီ�သာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ညီိုနှုင့်��သာ�ဘာာတူညီီခွ�ကရေ�တွင့်� 

မုူမုူတု��၏ အကရေ��ု�စီ်�ပွိုာ�မူ�ာ�ကုရေ� ကရောကွရေယ��စ်ာင့်�်�ေှာကရေ�ေမိူင့်�်တင့်�နုှ�င့်�ေန� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ညုိီနုှင့်�� 

�ဆိုွ��နှွ�ော၌ ပိုါ�င့်�နှု�င့်�ေန�နှှင့်�် �ေပိုာဆိုု�ခွွင့်�်ေေှုေန� ကြီးကရေု��ပိုမူ���ကရေပိုါသာညီ�။ အ�ပို�စ်�မူ�ာ�သာညီ� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�

တွင့်� ပိုါ�င့်�ခွွင့်�်မူေပိုါကရေ လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�ကရေု� �နှှာင့်�်ယှကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ�မူညီ�် အလျာ�အလျာ မူ�ာ�ေပိုာ�မူညီ်�အေပိုင့်� 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�စ်ာသာာ�ပိုါ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ�ကရေု� မူုမူုတု��၏လျ�ပို�င့်န��အေဖွဲ့စ်� 

ခွယံူမူုနှှင့်�် လျကရေ��တွ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မူု အလျာ�အလျာမူ�ာ�လျညီ�� နညီ��ပိုါ�သာွာ�မူညီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါ 

သာညီ�။ အသာစ်�တညီ��ထုာင့်�လျု�ကရေ��သာာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီစ်နစ်� အ�ေခွတကရေ�တညီ�တံ်ခွု�င့်�ငြိမူ�နှု�င့်�

ေန� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍမူှ ပိုံ်ပိုု��မူုလျု�အပို�ပိုါသာညီ�။ အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှ သာ�ဘာာမူတူညီီပိုါကရေ �စ်ာစ်ီ�စ်ွာ

ငြိပုို�လျ�သွာာ�တတ�ပိုါသာညီ�။ �အာကရေ�တွင့်� �ဆွို��နွှ�တင့်�ေပိုထုာ�သာည်ီ�အတု�င့်�� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍအဖွွဲ့��အစ်ညီ��

အကြီးကရေီ�အကရေ�မူ�ာ�နှှင့််� အစ်ု��ေမူဟို�တ��သာာ ပိုါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမူ�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�တွင့်� မူညီ�ကရေ�သု်ာ�� မူညီ�သာညီ�်အခွ�နု�တွင့်� ပိုါ�င့်�သာညီ�ဟူို�သာာ အခွ�ကရေ�သာညီ�

အကူရေ�အ�ေပိုာင့်�� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�တစ်�ေပို�လျ��ံ၏ လျမူ����ကရောင့်��နှှင့်�် �အာင့်�ေမူင့်�မုူကုရေ� အဆို��ံအေဖွဲ့တ��ပို�သာည်ီ�

အ�ေ�ပိုါ�သာာအ��ကရောင့်��အခွ�ကရေ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

၂။ အခြေ�ေး�ကဏ္ဍနှှင်း်း တိ�ဝေးမှ��� �ဲ�ေ���ထား��ေ�င်းး�ေဖင်း်း လု�ပးပိ�င်းး�ဲင်းး်အခြေ�ဏာ�ကိ� ကေ�းသားတိးေ�င်းး� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� အေမူင့်�်ဆို��ံထုာ�ေှု�သာာစ်နစ်�တွင့်� ဗဟိုု�အခွ�ကရေ�အခွ�ာ အယူအဆိုမူှာ အစ်ု��ေအာဏာာ

ကရေ�င့်�်သာ��ံမုူကုရေ� အကရေန�်အသာတ�မူ�ာ�ထုာ�ေုှေခွင့်��ေဖွဲ့င့်�် ဥပို�ဒီစ်ညီ��မူ�ဉ်��လွျတ� မူအ�ပို�ခွ��ပို�နုှ�င့်��စ်�ေ� တာ�ဆီို�

ထုာ�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဤေညီ�မူှန��ခွ�ကရေ��အာင့်�ေမူင့်��စ်ေန� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��

ေပိုဋ္ဌာာန��သာညီ�် အဓုိကရေနညီ��လျမူ��မှူာ လျ�ပို�ပုို�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာမူ�ာ�ကုရေ� ခွွ�ေခွာ�ထုာ�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ နုှ�င့်�င့်�ံတာ�

တာ�န�မူ�ာ�ကရေု� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�သာု�� ခွွ���ထုမူ���ဆိုာင့်��စ်ေခွင့်��၊ ယင့်��အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ကရော� 

ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�နှှင့်�် ေပိုန�လျညီ�သာ��ံသာပို��ဆိုွ��နှွ��ေ�အစ်ီအမူမံူ�ာ� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�ေှုေခွင့်��တု�� ပိုါ�င့်�ပိုါ 

သာညီ�။ လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာမူ�ာ�ကရေု� ခွွ�ေခွာ�ထုာ�သာညီ်� အယူအဆိုမူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�

နှှင့်�်လျညီ�� အကရေ���ံ�င့်�ပိုါသာညီ�။ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို��ံေပိုာင့်��လျ�ောတွင့်� မူ�ာ��သာာအာ�ေဖွဲ့င့််� 

ထုာ�ေုှသာည်ီ� အ�ေ�ပိုါ�သာာဦး�တညီ�ခွ�ကရေ�မှူာ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�အဖွွဲ့��အစ်ညီ��အသီာ�သီာ�ကုရေ� မူတူညီီ�သာာ တာ�န� 

မူ�ာ� သာတ�မူှတ��ပို�အပို�ထုာ�ေန� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ တပို�မူ�တာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ကရောကရေွယ��ေ�ကရေု� 

တာ�န�ယူေပိုါသာညီ�။ ေပိုညီ�တွင့်��ဥပို�ဒီစ်ု��မူု���ေ�ကရေု� ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��ကရေလျ�ပို��ဆိုာင့်�ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ �ထုာကရေ� 

လှျမူ���ေ� သာတင့်��စ်��ဆိုာင့်��ေခွင့်��ကုရေ� ေပိုစ်�မုူစ်�စံ်မူ���ထုာကရေ�လှျမူ��ေခွင့်��နှှင့်�် တော�စွ်�ဆုို�တင့်�ပုို��ေခွင့်��မှူ သီာ�ေခွာ�

ခွွ�ထုာ�ပိုါသာညီ�။

၃။ ေးမိှ�က�ရစးေည်းး�က� တိ�ဝေးယူးတိ�ဝေး��မုှ - ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်ကရေ�င့်�်သာ��ံ�သာာ လူျ်အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�တွင့်� အခွ��ပို�

အခွ�ာအာဏာာသာညီ� ေပိုညီ�သာူလျူထု�ထုတံွင့်� ေှုပိုါသာညီ�။ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ�သာညီ� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေ အစ်ု��ေအာဏာာကရေ�င့််�သာ��ံမူုအာ�လျ��ံအတွကရေ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�ေဖွဲ့စ်��စ်၊ �ေး� 

�ကရောကရေ�ခွကံရေု�ယ�စ်ာ�လျှယ�မူ�ာ�မူှတဆိုင့််�ေဖွဲ့စ်��စ် အဆို�ံ�စ်ွန�တွင့်� ေပိုညီ�သာူလျူထု�ထု ံတာ�န�ယူတာ�န�ခွမံူု

ေှု�စ်ေန�ေညီ�ေးယ�၍ ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဤအ�ေခွခွံကရေ��သာာ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီမူူအေ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ

အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် စ်ပို�လျ�ဉ်��၍ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�မူူ�ါဒီ အပိုု�င့်��ကရေဏ္ဍအာ�လျ��ံအပိုါအ�င့်� မူူ�ါဒီခွ�မူှတ��ေ� 
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မူညီ�သာညီ�်အစ်ုတ�အပိုု�င့်��မူ� �ေး��ကရောကရေ�ခွံအောေှုမူ�ာ�၏ ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု ေပိုင့်�ပိုတွင့်�မူေှု�စ်�ေ� ဂ်ရှု�တစ်ု�ကရေ� 

စ်ဉ်��စ်ာ�စ်ီစ်ဉ်�ထုာ�သာညီ�် ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�အစ်ီအမူမံူ�ာ�၊ ေှင့်��လျင့်���သာာ အဆိုင့်�်ဆိုင့်�် ထုုန��ခွ��ပို�ကရေွပို�ကရေ�မူု

မူ�ာ�ကရေု� ခွ�မူှတ�ထုာ�ေှုခွွင့််�ေပို�ပိုါသာညီ�။ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�လျူမူုအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��သာညီ�လျညီ�� အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�ဆိုု�င့်�ော သာီ�ေခွာ�လျွတ�လျပို��သာာ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ကရေွမူ��ကရေ�င့်�မူု ေဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပို�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� အ�ေ�

ပိုါ�သာာ ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူုအခွန��ကရေဏ္ဍမူှ ပိုါ�င့်�သာညီ�ဟို� ရှုုေမူင့်�ပိုါသာညီ�။ 

၄။ နှိ�င်းးင်း��တိ�းကိ� အခြေ��လု���စ��ပါင်းး�ပိ�င်းးဆိ�င်းးသားည်းးဟု���ယူးေ�င်းး� - အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ�မူ�ာ�အ�ကရော� 

တကရေွ�တေပိုာ�ေဖွဲ့စ်�သာညီ�် သာမူု�င့်����ကရောင့်��ေှု�သာာ နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ

မူ�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့်�် အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အတွင့်�� လျူ်အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ေှု အ�ပို�စ်�အာ�လျ��ံ ကရေု�ယ�စ်ာ�ေပို�

ပိုါ�င့်��ေ� စ်ီစ်ဉ်�ေပိုဋ္ဌာာန��ေန� ကြီးကရေု��ပိုမူ��ပိုါသာညီ�။ ဤေညီ�မူှန��ခွ�ကရေ��အာင့်�ေမူင့်�ေန� �ေး��ကရောကရေ�ပိုွ�စ်နစ်� 

�ေး�ခွ�ယ�ေခွင့်��၊ နယ��ေမူ�ဒီသာ ကရေု�ယ�ပိုု�င့်�အ�ပို�ခွ��ပို�ခွွင့်�်ပို�စံ်ံမူ�ာ�နှှင့်�် အထုကရေ��အာကရေ� လျှတ��တာ�နှှစ်�ေပို� 

ထုာ�ေှုေခွင့်��ကရေ�သ်ာု���သာာ အမူ�ာ�အ�ေခွအတင့်� �ဆိုွ��နှွ��ကရေသာညီ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ� 

ဒီီဇိုု�င့်��ပို�စံ်�ံေး�ခွ�ယ�မူုမူ�ာ�ကရေု� ေပို�လျ�ပို��ကရေပိုါသာညီ�။ ပိုဋ်ုပိုကရေခလျွန� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�တွင့်� အခွ��ု�အ�ပို�စ်�

မူ�ာ�သာညီ� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�တွင့်� မူပိုါ�င့်�နှု�င့်�ဘာ� ေှုတတ�ပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီ အစီ်အမူမံူ�ာ�ေဖွဲ့င့်�် တပို�မူ�တာ�၊ ေ�တပို�ဖွွဲ့��နှှင့်�် နုှ�င့်�င့်�ံတာ�၏ အေခွာ�လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ယနှတော� အဖွွဲ့��အစ်ညီ��

မူ�ာ�အတွင့်�� ယင့်��အ�ပို�စ်�မူ�ာ��ပိုါင့်��စ်ညီ��ပိုါ�င့်�နုှ�င့်�ေန� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ� ေပိုဋ္ဌာာန�� 

�ပို�ေန� လျု�အပို�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

၅။ တိစးကြီးကိမှးတိည်းး�အခြေငြိပး� ကြီးကး�မှ���သား� အခြေ�ေပ�င်းး�အခြေလု� သားိ��မှဟု�တိး ေဖည်းး�ေဖည်းး���င်းး� ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု�

ေ�င်းး� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�အတွင့်�� �ပို်�ပိုါကရေ�သာညီ�်အ�ေ�ပိုါ�သာာ �မူ�ခွွန��

မှူာ ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီ အ�ေပိုာင့်��အလျ�ေပို�လျ�ပို�ခွ�နု�တွင့်� မူညီ�သာညီ�်အတု�င့်��အတာအထုု ယတုေပိုတ�

ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�ခွ�မူှတ�နှု�င့်�မူညီ�၊ မူညီ�သာညီ�်အတု�င့်��အတာအထုု �နာင့်�အခွါဆို�ံ�ေဖွဲ့တ�ေန�ထုာ�ေှုသာင့််�သာညီ�

ဟိုူ�သာာ အခွ�ကရေ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ� (ဥပိုမူာ Lerner 2011; Dixon and Ginsburg 2011 တု��ကရေု� �လျလ်ျာနှု�င့်�

ပိုါသာညီ�) ။ အခွ��ု�ေဖွဲ့စ်�ေပို�မူ�ာ�တွင့်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီပိုါ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍမူူ�ဘာာင့်�ကရေု� တစ်�ကြီးကရေုမူ�

တညီ�� ကြီးကရေီ�မူာ��သာာအ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ� ေပို�လျ�ပို�ပိုါသာညီ� (ဥပိုမူာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှှင့်�် ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်ံ

မူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�)။ အခွ��ု�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်�မူူ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နအေ တစ်�ေဖွဲ့ညီ��ေဖွဲ့ညီ�� သာ�ဘာာတူညီီ

ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ေယူလျ�ကရေ� အကူရေ�အ�ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို�ပိုါသာညီ�။ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍ အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� နုှ�င့်�င့်�ံေ�

တွင့်� ဆိုကရေ�လျကရေ�၍�သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မုူေုှငြိပီို� ကရောလျအတန��ကရော အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ကြီးကီရေ��ကရေပို�မုူမှူ အကရောအကွရေယ�

ေေုှသာည်ီ� နယ�ပိုယ�မူ�ာ�ခွွင့်�်ေပို�ထုာ�ပိုါသာညီ� (ဥပိုမူာ စ်ပုိုန�နှှင့်�် အင့်�ဒုီ�နီ�ေှာ�နုှ�င့်�င့်တုံ�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�)။ ေပို�ေပိုင့်� 

�ေပိုာင့်��လျ�မူုေပို�လျ�ပို�သာညီ�် အေမူန�နှုန��နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��မူညီ�်အတု�င့်��

 အတာတု��သာညီ� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�တစ်�ေပို�လျ��ံအတွကရေ� အထုူ�အ�ေ�ပိုါနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

၆။ နှိ�င်းးင်း��တိ�းအခြေ�ေေဖင်းး် ထားိ�ရ�ကးမှုရှိေ�င်းး� - ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ�နှှင့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု�

အေမူင့်�်ဆို��ံထုာ��သာာ စ်နစ်�တု��ကရေု� အဓိုကရေအာ�ေဖွဲ့င့််�  နှု�င့်�င့်�ံတာ�အာဏာာကရေု�ကရေန်�သာတ��သာာ နညီ��လျမူ��

တစ်�ေပို�အေဖွဲ့စ်� ယူဆို�ကရေပိုါသာညီ�။ စ်င့်�စ်စ်� ထုု�မူ�မူကရေ တွင့်�ကရေ�ယ�စွ်ာ ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�ခွ�မှူတ�ေခွင့်��၊ နုှ�င့်�င့်�ံတာ�

၏ လျ�ပို�င့်န���ဆိုာင့်�တာမူ�ာ�ကုရေ� ထုု�ောကရေ�စွ်ာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေခွင့်��မူ�ာ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�နုှ�င့်�ေပိုါမူညီ�။ လူျသုာမူ�ာ� 

ထုင့်�ေှာ��သာာ Federalist No. 51 (ဖွဲ့ယ�ဒီေယ��ါဒီီ စ်ာတမူ��အမူှတ� ၅၁) ပိုါ ‘လျူ်ေပိုညီ�သာာနတ�ေပိုညီ�

ေဖွဲ့စ်�ခွ�်လျ�င့်�’ အစ်ခွ� ီစ်ာပိုု�ဒီ�တွင့်� James Madison (ဂ်�မုူ��စ်�မူကရေ�ဒီီဆိုင့်�)ကရေ ‘အစ်ု��ေကရေု� မူူ�ဘာာင့်�သာတ� 

မူှတ�ောတွင့်� ကြံကရေ�ံ�တွ�ေသာညီ်� ကြီးကရေီ�မူာ��သာာအခွကရေ�အခွ�မူှာ အစ်ု��ေသာညီ� ဦး�စ်ွာပိုထုမူ ေပိုညီ�သာူလျူထု�ကရေု�
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အ�ပို�ခွ��ပို�နုှ�င့်�စွ်မူ�� ေုှေမူညီ�ေဖွဲ့စ်�ငြိပီို� တစ်�ဆိုကရေ�တညီ��မှူာပိုင့်� အစု်��ေကုရေ�ယ�တု�င့်�တွင့်�လျညီ�� ထုုန��ခွ��ပို�ကွရေပို�ကရေ�

နှု�င့်�စ်ွမူ�� စ်ီစ်ဉ်�ထုာ�ေှု�ေ�ေဖွဲ့စ်�သာညီ�’ ဟို� ဆိုု�ထုာ�ပိုါသာညီ�။ (စ်ာလျ��ံ�စ်ာင့်��မူ�ာ�ေဖွဲ့င့််� အ�လျ�အနကရေ�ေပို�

ထုာ�ေခွင့်��မူှာ စ်ာ�ေ�သာူမူ�ာ�ကရေ ထုညီ�်သာွင့်��ထုာ�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ� - Hamilton and Madison 1788)။

အလျာ�တူ ထုညီ�်သာွင့်��စ်ဉ်��စ်ာ�ေန�အခွ�ကရေ�မူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍတွင့်� အထုူ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။ တညီ� 

�ထုာင့်�စ် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီစ်နစ်�ကရေု� ကရောကရေွယ�လျ�ကရေ� ေပိုညီ�တွင့်��ဥပို�ဒီစ်ု��မူု���ေ�ကရေု� ထုုန��သာုမူ��

ေန�မူှာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတွကရေ� အထုူ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။ ထုုန��ခွ��ပို�မူုမူ�ာ� ပိုု�မူု�ေပို�လျ�ပို�

ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေန� ကြီးကရေု��ပိုမူ��ောတွင့်� တပို�မူ�တာ�နှှင့်�် ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��၏ ထုု

�ောကရေ�မူုကရေု� လျ��ံလျာကရေ�သာညီ�် အဆိုင့်�်အထုု ထုုန��သာုမူ��ထုာ�ေှု�ေ� သာတုမူူေမူညီ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

အခွ��ပို�အာ�ေဖွဲ့င့််� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��၏ အ�ထုွ�ထုွ

ဦး�တညီ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�နှှင့်�် လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် အေပို�သာာ�နှု�င့်�င့်�ံေ� အာဏာာပိုု�င့်�မူ�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�စ်ပို�ပို�ံ

ကရေု� ေပိုန�လျညီ��ဘာာင့်�သာတ�မူှတ�ောတွင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမူညီ�် ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�မူှာနီ�ကရေပို�စ်ွာ အေပိုန�အလျှန�ဆိုကရေ�စ်ပို��န

ငြိပိုီ� ဘာ�တံူညီီ�သာာမူူမူ�ာ�နှှင့််� စ်ုန��ခွ်မူုအခွကရေ�အခွ�မူ�ာ� ေှုပိုါသာညီ�။
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ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို�ောတွင့်� ထုပို�တူ တူညီီသာညီ�ဟိုူ၍မူေှုဘာ� ေဖွဲ့စ်�စ်ဉ်�   

တစ်�ခွ�ခွ�င့်��သာညီ� ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နကရေု� ထုင့်�ဟိုပို�ပိုါမူညီ�။ စ်တင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေသာညီ�် အ�နအထုာ� မူတူညီီ

သာေဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အ�ေပိုာင့်��အလျ�၏ ပို�သံာဏ္ဍာန�၊ အတု�င့်��အတာနှှင့်�် နညီ��လျမူ��မူ�ာ�ကရေွ�ေပိုာ�နှု�င့်�ပိုါ 

သာညီ�။ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�န အ�ေ�ကြီးကရေီ���ကရောင့်�� သာုသာာထုင့်�ေှာ�သာညီ်� မူှန�ကရေန�ခွ�ကရေ�အေဖွဲ့စ်� မူ�ကရောခွဏာညွှှန��ဆိုု�

�လျ ် ေှုပိုါသာညီ�။ ယခွ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ�သာညီ�် လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်�

�ေပိုာင့်��လျ��ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စ်သာညီ�် သာု��မူဟို�တ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပို�အံ�ပို်အေခွာ�နညီ��ေဖွဲ့င့််� သာကရေ��ောကရေ�မူုေှုသာညီ်�

အ�ေ�ပိုါဆို��ံ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�န အ��ကရောင့်��အခွ�ကရေ�အခွ��ု�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ေပိုပိုါမူညီ�။

ပိုထုမူအ��ကရောင့်��အခွ�ကရေ�မူှာ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ လု��ခြုံ����ရ�အခြေ�ေ�အခြေ�ေ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျကရေ�နကရေ� 

ကရေု�င့်�တပို�ဖွဲ့ွ��အာ�လျ��ံကရေု� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ကရေထုုန��ခွ��ပို�ထုာ�ပိုါသာလျာ�။ သာု��မူဟို�တ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�မူဟို�တ��သာာ လျကရေ�နကရေ� 

ကရေု�င့်�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�လျညီ�� ေှုပိုါသာလျာ�။ ေှုပိုါကရေ လျကရေ�နကရေ�ေဖွဲ့�တ�သာုမူ��ေခွင့်��၊ တပို�မူ�ာ�ဖွဲ့�ကရေ�သာုမူ��ေခွင့်��နှှင့်�် 

ေပိုန�လျညီ��င့်�ဆိုံ်�ပိုါင့်��စ်ညီ��ေခွင့်�� (DDR) နှှင့်�် စ်ပို�လျ�ဉ်��သာညီ�် �နာကရေ�ထုပို�ေပိုဿနာမူ�ာ�၊ လျူ်အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ�� တစ်�ေပို�

လျ��ံကရေု� ကရေု�ယ�စ်ာ�ေပို�သာညီ်� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအတွင့်�� ယင့်��လျကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ��ပိုါင့်��စ်ညီ��ပိုါ�င့်�ေန� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမူညီ�် စ်ုန��ခွ်မူုအခွကရေ�အခွ�မူ�ာ� �ပို်�ပိုါကရေ�မူညီ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ နှု�င့်�င့်၏ံ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ယနှတော�သာညီ� 

ကြီးကရေီ�မူာ�လျွန��ငြိပိုီ� အကြီးကရေီ�တန��အောေှု အ�ေအတွကရေ�မူ�ာ�ေပိုာ�လျွန���နပိုါသာလျာ�။ ထုု�သာု��ေဖွဲ့စ်�လျ�င့်� နှု�င့်�င့်�ံတာ�

အတွကရေ� အေင့်��အေမူစ်�အသာ�ံ�ေပို�ေသာညီ�် �န�ထု�ပို��န�ပိုု��နညီ��ပိုါ�သာကရေ�သာာ�စ်ေန� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍကရေု� ‘သာင့််��တာ�

သာညီ�် အင့်�အာ�ေဖွဲ့င့်�်ဖွွဲ့��စ်ညီ��ေန�’ လုျ�အပို�နုှ�င့်�ပိုါသာညီ�။ တစ်�ခွ�နု�တညီ��မှူာပိုင့်� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�တပို�ဖွွဲ့���င့်�မူ�ာ�အာ� အနာဂ်တ�

စ်ီ�ပိုွာ��ေ� လျ�ခံြုံခွ�ံမူု /ဖွဲ့ူလျ�မံူုအတွကရေ� အာမူခွခံွ�ကရေ��ပို�နှု�င့်�ေန� နညီ��လျမူ��ေှာေပိုါမူညီ�။

ဒီ�တုယအ�နေဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျတွင့်� အဓိုကရေ ထုညီ�်သာွင့်��စ်ဉ်��စ်ာ�ေမူညီ်�အခွ�ကရေ�မူှာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီဆိုု�င့်�ော ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�မူုမူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�ောတွင့်� လု��ခြုံ����ရ�ကဏ္ဍ အခြေဖဲ��အခြေစည်းး�မှ���၏ ကြသားဇာ�သားကး 

�ရ�ကးမှုအခြေတိိ�င်းး�အခြေတိ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ ခွ�လီျီနှှင့်�် အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�ကရေ�သ်ာု�� နှု�င့်�င့်အံမူ�ာ�အေပိုာ�တွင့်� လျူ်အဖွဲ့ွ�� 

အစ်ညီ��၏ ကြီးကရေီ�မူာ��သာာအပိုု�င့်��အတွင့်�� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍသာညီ� လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာနှှင့်�် တော�နညီ��လျမူ��ကရေ� 

သာညီ�ဟို� ရှုုေမူင့်�ခွံေမူု အတု�င့်��အတာတစ်�ခွ� ဆိုကရေ�လျကရေ�ေှု�နငြိပိုီ� သာ�ဘာာတူညီီခွ�ကရေ�ေဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� ေပို�လျ�ပို�

ေန�လုျ�အပို�ေခွင့်�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ေလျဒီ�အာ�ေဖွဲ့င့်�် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ခွ�နု�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍ 

ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု (SSR) ကရေု� ဆို��ံခွန��တု�င့်��အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မူညီ�မူဟို�တ�ပိုါ။ အေခွာ�ေဖွဲ့စ်�ေပို�မူ�ာ�တွင့်� 

လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍသာညီ� �တာင့်��ဆုို�နုှ�င့်�သာညီ�်အင့်�အာ�နညီ��ပိုါ�ငြိပီို� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍနှှင့်�် အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နုှ�င့်�င့်�ံေ�ဆိုကရေ�စ်ပို�
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မုူ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� အတညီ�ေပို�ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��မူေပို�မူီကရေပိုင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ 

ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု (SSR) အေပိုည်ီ�အစ်�ံ ေပို�လျ�ပို�ငြိပိုီ�စ်ီ�ပိုါသာညီ�။ Malvinas �ခွ် �ဖွဲ့ာကရေ�ကရေလျန�ကရေွန�� စ်စ်�ပိုွ�ငြိပိုီ�

�နာကရေ� အာဂ်�င့်�တီ�နာ� တပို�မူ�တာ�သာညီ� �ထုာကရေ�ခွမံူုဆို��ံရှုု�ံငြိပိုီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�ေခွင့်��

မူ�ာ�တွင့်� �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မူု �လျ�ာန်ညီ��ကရေ�ဆိုင့်��သာွာ�ပို�ကံရေု� ဥပိုမူာအေဖွဲ့စ်� �လျလ်ျာနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

တတုယအခွ�ကရေ�မူှာ အခြေက��ိ�စး�ပဲ��မှ���ကရေုစ်စေဖွဲ့စ်�ငြိပိုီ� �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မူုနှှင့်�် ဆိုကရေ�စ်ပို��နပိုါသာညီ�။ 

အ�ေ�ပိုါဆို��ံ အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူှာ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍနှှင့််� အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� တပို�မူ�တာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာကရေု� 

စ်ွန်�လျှတ�လျု�သာညီ�် ဆိုနှဒေှုမူေှု ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�ကရေ�သ်ာု���သာာ အခွ��ု�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူေဖွဲ့စ်�မူီ

တပို�မူ�တာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�မူှထုွကရေ�ခွွာေန� နှှစ်��ပိုါင့်��မူ�ာ�စ်ွာ�ဆိုွ��နှွ�ေပိုါသာညီ�။ အီဂ်�စ်�ကရေ�သ်ာု���သာာ နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�

တွင့်� တပို�မူ�တာ��ခွါင့်���ဆိုာင့်�မူ�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီသာစ်��အာကရေ�တွင့်� (တပို�မူ�တာ�မူှ �ေး�ခွ�ယ�

�သာာ) သာမူမတသာစ်�ကရေ ဦး��ဆိုာင့်�လျ�ကရေ� တော��င့်�အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� ေပို�လျ�ပို�ေန�ဆိုနှဒေှုပိုါသာညီ�။ သာု���သာာ� အေပို�

ဖွဲ့ကရေ�မူှ ကြီးကရေီ��ကရေပို�ေခွင့်��နှှင့်�် တာ�န�ယူမူု တာ�န�ခွမံူုနယ�ပိုယ�တွင့်�မူူ စ်စ်�မူှန��သာာတု��တကရေ�မူုမူ�ာ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�လျု�

ေခွင့်��မူေုှပိုါ။ ေဖွဲ့စ်�ေပို�အာ�လျ��ံတွင့်� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီဆုို�င့်�ော ညုိီနုှင့်���ဆွို��နွှ�မုူမူ�ာ�သာညီ� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�၏ အကရေ��ု� 

စ်ီ�ပိုွာ�ေဖွဲ့စ်�ပို�အံ�ပို် မူူတညီ�၍ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�မူှထုွကရေ�ခွွာေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူ သာု��မူဟို�တ� အဟိုန်�အတာ� ကြံကရေ�ံ�တွ�ေ

ေခွင့်�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ 

ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီနှှင့်�် စ်ပို�လျ�ဉ်��၍ အ�ပို�အယူညုိီနုှင့်��ောတွင့်� မူညီ�သာညီ�်အပုို�င့်��မူ�ာ� ပိုါ�င့်�နုှ�င့်�ငြိပီို� 

မူညီ�သာညီ�တု��မူှာ ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�ေခွင့်��မူေပို�နှု�င့်���ကရောင့်�� စ်ဉ်��စ်ာ�ေပိုါမူညီ�။ ဥပိုမူာ စ်ပိုုန�နှှင့်�် ခွ�လီျီနှု�င့်�င့်ံတု��တွင့်� 

တပို�မူ�တာ�သာညီ� ဘာတ�ဂ်�ကရေ�၊ �ယ�ယူ�ေ�နှှင့််� ောထုူ�တု��ေမူိင့််�ေခွင့်��ကရေ�သ်ာု���သာာ ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�တွင့်� မူုမူုတု��၏ လျ�ပို� 

ပိုု�င့်�ခွွင့်�်မူ�ာ�ကရေု� ထုုန��သာုမူ��ကရောကရေွယ�လျ�ကရေ� အေပို�သာာ�အာဏာာပိုု�င့်�မူ�ာ�၏ ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူုကရေု�မူခွယံူသာညီ�် တပို�မူ�တာ�

၏ ကရေု�ယ�တု�င့်�ဆို�ံ�ေဖွဲ့တ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွွင့်�်ကရေု� အမူ�ာ�အေပိုာ�ဆိုကရေ�လျကရေ�ေယူထုာ�ေန� ကြီးကရေု��ပိုမူ��ခွ�ပ်ိုါသာညီ�။

စ်နစ်�တစ်�ခွ�လျ�ံ�အတု�င့်��အတာေဖွဲ့င့််� ကြီးကရေီ��လျ��သာာ လုး�အခြေ�ဲင်း်းအခြေ�ရ����ိ��ဖ�ကးမှုမှ��� ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�သာညီ်� 

အ�ထုာကရေ�အထုာ�မူ�ာ�ကရေု� �တွ�ေှုေ�သာာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေကရေ�သ်ာု���သာာ နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ တပို�ဖွဲ့ွ��

�င့်�မူ�ာ�၏ အဓိုကရေစ်ု��ေုမူ�ပိုူပိုန�မူုမူ�ာ�အနကရေ� တော�စ်ွ�ဆိုု�တင့်�ပိုု��ခွံေေခွင့်��မူှ အကရောအကရေွယ�တစ်�မူ��ု�မူ��ု� ေေှုလျု�ေခွင့်��

လျညီ�� ပိုါ�င့်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ဤကရေုစ်စသာညီ� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�သာမူာ�မူ�ာ�၏ လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�တွင့်�လျညီ�� ထုုပို�တန��မူှ

ပိုါ�င့်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ တညီ�ငြိင့်ုမူ�မူု မူပို�ကရေ�ေပိုာ��စ်ေန� လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�် ပို�စံ်တံစ်�မူ��ု�

မူ��ု�ကုရေ� မူလှျ�မူ�ေှာင့်�သာာ �ပို�အပို�ေတတ�ပိုါသာညီ�။ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�သူာမူ�ာ�နှှင့်�် ယခွင့်� 

အစ်ု��ေအ�ကရော� ပိုု�မူု�ကရေ�ယ�ေပိုန်��သာာ သာ�ဘာာတူညီီခွ�ကရေ�တွင့်� ပိုါ�င့်��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ လျူ်အခွွင့်�်အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 

ကြီးကရေီ��လျ��သာာ အလျွ�ေပို�မူူမူုမူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�ခွ��်သာာ �နောမူ�ာ�တွင့်� နှု�င့်�င့်တံကရောဖွဲ့ုအာ��ပို�မူုနှှင့််� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�

�ေ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�သာူမူ�ာ�အတွကရေ� �ထုာကရေ�ခွပံိုံ်ပိုု��မူုမူ�ာ� ပိုု�မူု�မူ�ာ�ေပိုာ�ဖွဲ့ွယ�ောေှုပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ

ဆုို�င့်�ော ညုိီနုှင့်���ဆွို��နွှ�မုူမူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍမှူ အဓုိကရေပိုါ�င့်�သူာမူ�ာ�အ�နေဖွဲ့င့်�် �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မုူလျညီ�� 

ပိုု�မူု�နညီ��ပိုါ�ဖွဲ့ွယ�ော ေှုပိုါသာညီ�။

တစ်�ခွါတစ်�ေ ံ အီဂ်�စ်�နှှင့်�် ေမူန�မူာကရေ�သ်ာု���သာာ စ်စ်�အစ်ု��ေ သာု��မူဟို�တ� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှလျှမူ��မူု���သာာ အစ်ု��ေမူှ 

ကရောလျ�ကရောေှညီ�အ�ပို�ခွ��ပို�သာညီ�် ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နေှု�သာာ နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�အ�နေဖွဲ့င့်�် စး�ပဲ���ရ�အခြေက��ိ� 

စး�ပဲ��မှ��� အမူ�ာ�အေပိုာ�ေှုတတ�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှ ပိုု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�နှှင့်�် �ေမူပိုု�င့်� 

ဆိုု�င့်�မူုမူ�ာ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အစ်ု��ေောထူု��နောမူ�ာ�တွင့်� ခွန်�အပို�ေခွင့်��၊ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအတွင့်�� ပို�ဂ်ုလျုကရေ ကရေဏ္ဍ 

အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ� ပိုါ�င့်�ပိုတ�သာကရေ�သာညီ�် ရှုုပို��ထုွ��သာာ �ကရေ��ဇိုူ�ခွ ံ�ကရေ��ဇိုူ�စ်ာ� သာစ်စာခွ ံကရေွန�ေကရေ�မူ�ာ�လျညီ�� ေှု

နှု�င့်�ပိုါသာညီ� (ဥပိုမူာ အီဂ်�စ်�နှု�င့်�င့်တံွင့်�� အ�ေခွအ�နကရေု� Sayigh 2012 တွင့်� �လျလ်ျာနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ယီမူင့်�နှု�င့်�င့်တံွင့်��
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အ�ေခွအ�နကရေု� Salisbury 2015 တွင့်� ဖွဲ့တ�ရှုုနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။)။ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နကရေု�နာ�လျညီ�နှု�င့်�ေန� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��မူ�ာ�သာညီ� ယင့်��ကရေွန�ေကရေ�မူ�ာ�ကရေု� မူညီ�သာု�� ပို�ကရေ�ေပိုာ��စ်နှု�င့်���ကရောင့်��၊ မူညီ�

သာညီ�်အကရေ��ု�ဆိုကရေ�မူ�ာ�ေှုမူညီ�ေဖွဲ့စ်���ကရောင့်�� နှု�င့်�င့်�ံေ��ဘာာဂ်�ဗဒီ ဆိုန��စ်စ်�ခွ�ကရေ�လျု�အပို�ပိုါသာညီ�။

ထုု��အေပိုင့်� အခွ��ု�ေဖွဲ့စ်�ေပို�မူ�ာ�တွင့်� တပို�မူ�တာ�အ�နေဖွဲ့င့်�် နယ��ေမူတညီ�တံ်ခွု�င့်�ငြိမူ��ေ�မူှ အစ်ေပို�၍ 

ဘာာသာာစ်ကရော�၊ မူုသာာ�စ်�၊ ဘာာသာာ�ေ�အထုု ကရေုစ်စေပို�အသာီ�သာီ�တွင့်� လျူ်အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အ�ပို် စ်နံှုန��ပိုု�င့်�� �မူ�ာ�မူှန��

ခွ�ကရေ�နှှင့်�် လုး�အခြေဖဲ��အခြေစည်းး�အခြေတိဲကး တိေးဖိ��မှ��� ေှုနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နမူ�ာ�တွင့်� တပို�မူ�တာ�၏ 

လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�် နှှင့်�် ကရေု�ယ�တု�င့်�ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွွင့်�်ဆိုု�င့်�ော အတုအလျင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� အေပိုင့်��အထုန� �ဆိုွ��နှွ�ေင့်င့်��

ခွ�န�ေသာကရေ�သ်ာု�� တန�ဖွဲ့ု��မူ�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ေပိုသာညီ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�ောတွင့်�

လျညီ�� အ�ေခွအတင့်� �ဆိုွ��နှွ�ေတတ�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��တု��ကရေု�လျညီ�� အ�ထုွ�ထုွ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အစ်ီအမူံ

အတွင့်�� တစ်�နညီ��နညီ��ထုညီ�်သာွင့်��ေန� လျု�အပို�ပိုါသာညီ�။

�နာကရေ�ဆို�ံ�အ�နေဖွဲ့င့််� ကိ�ယူးစ��ေပ�နှိ�င်းးမှုကရေု�လျညီ�� �မူ�ခွွန��ထု�တ�ဖွဲ့ွယ�ော ေှုပိုါသာညီ�။ အခွ��ု�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�

တွင့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ��ခွါင့်���ဆိုာင့်�မူ�ာ�သာညီ� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှု�င့်�င့်�ံေ�ပိုါတီမူ�ာ�နှှင့််� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�ညီိုနှုင့်�� �ဆိုွ��နှွ�ပိုါသာညီ�။ 

အခွ��ု�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်�မူူ ပိုဋ်ုပိုကရေခလျွန� ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ���ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ငြိပိုီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ

ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�သာညီ်� စ်ာ�ပိုွ��ု�င့်��တွင့်� ပိုါ�င့်��ဆိုွ��နှွ�လျု�သာညီ်� လျကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ�� အသာီ�သာီ�ေှု�နနှု�င့်� 

ပိုါသာညီ�။ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�်အာဏာာေှင့်� �ဆိုွ��နှွ�ေသာညီ်� အ�ေခွအ�နမူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� 

သာညီ� နှု�င့်�င့်�ံေ�ပိုါတီ သာု��မူဟို�တ� �ခွါင့်���ဆိုာင့်�မူ�ာ�နှှင့်�် နီ�ကရေပို�စ်ွာခွ�တု�ဆိုကရေ�မူုေှုငြိပိုီ� �ဆိုွ��နှွ�ညီိုနှုင့်��မူုမူ�ာ�အ�ပို်

ယင့်��တု��မူှတဆိုင့်�် �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�ေခွင့်��လျညီ�� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ �နာကရေ�ဆို��ံအ�နေဖွဲ့င့််� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍကရေု� 

တစ်�ခွ�တညီ��အ�နေဖွဲ့င့််� မူရှုုေမူင့်�သာင့်�်ပိုါ။ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�တွင့်� မူတူညီီ�သာာ အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ�ေှုငြိပိုီ� 

တပို�မူ�တာ�တွင့်� ‘သာ�ဘာာထုာ�တင့်��မူာသာူမူ�ာ�’နှှင့််� ‘သာ�ဘာာထုာ��ပို�ာ�်ပို�ာင့်��သာူမူ�ာ�’ ဟိုူ၍ ခွွ�ေခွာ�နှု�င့်�သာညီ�

သာာ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အခွ��ပို�အာ�ေဖွဲ့င့််� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နကရေ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ

ဆုို�င့်�ောအဓုိကရေကုရေစ်စေပို�မူ�ာ�၊ ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မုူေဖွဲ့စ်�နုှ�င့်�သာညီ�် အတု�င့်��အတာ၊ အ�ေပိုာင့်�� 

အလျ�ေပို�လျ�ပို�သာညီ�် အေမူန�နုှန��၊ ညုိီနုှင့်���ဆွို��နွှ�မုူမူ�ာ�၏ ပို�စံ်နှံှင့်�် ညုိီနုှင့်���ဆွို��နွှ�ောတွင့်� ပိုါ�င့်�သူာမူ�ာ�ကုရေ� အဆို��ံ 

အေဖွဲ့တ��ပို�သာွာ�ဖွဲ့ွယ�ော ေှုပိုါသာညီ�။ အ�ေ�ပိုါဆို��ံ ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နဆိုု�င့်�ော ထုညီ�်သာွင့်��စ်ဉ်��စ်ာ�ေန�အခွ�ကရေ�

မူ�ာ�မူှာ သာာမူန�အာ�ေဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အပိုု�င့်��နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံတာ�အပိုု�င့်��မူဟို�တ��သာာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ပို�သံာဏ္ဍာန�နှှင့်�် 

လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�၊ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ�နှှင့်�် ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�ောတွင့်� ယင့်��အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ���ခွါင့်���ဆိုာင့်�မူ�ာ�၏ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မုူတု��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အကူရေ�အ�ေပိုာင့်�� မူညီ�သုာ��ေဖွဲ့စ်�ပွိုာ�နုှ�င့်���ကရောင့်��၊ 

အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�နှှင့််�စ်ပို�လျ�ဉ်��၍ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��သာညီ� မူညီ�သာညီ�်အသာွင့်�

�ဆိုာင့်�နှု�င့်���ကရောင့်��တု��ကရေု� နာ�လျညီ�သာ�ဘာာ�ပိုါကရေ�ေန� ဦး�စ်ွာ�ဖွဲ့ာ�ေပိုပိုါေှုအ�ေ�ပိုါ�သာာ ပိုကရေတု အ�ေခွအ�န 

အ��ကရောင့်��အခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� ဆိုန��စ်စ်�ေန�လျု�အပို�ပိုါသာညီ�။

�နာကရေ�ပိုု�င့်��အခွန��မူ�ာ�တွင့်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ေခွင့်��နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်�

�ေပိုာင့်��လျ��ေ�တု�� ဆိုကရေ�စ်ပို�ပို�နံှှင့်�် စ်ပို�လျ�ဉ်��၍ လျ�ပို�နညီ��လျ�ပို�ဟိုန�မူ�ာ�ကရေု� နှုင့်��ယှဉ်��လျလ်ျာ �ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။

 ကရေုစ်စေပို� အမူ�ာ�အေပိုာ�မူှာ အေပိုန�အလျှန� ဆိုကရေ�စ်ပို��န�သာာ�လျညီ�� အ��ကရောင့်��အောအာ�ေဖွဲ့င့််� အ�ပို�စ်� ၆ စ်� ခွွ�ေခွာ�

နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��တု��မူှာ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ကရေွပို�ကရေ�မူုနှှင့်�် ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု၊ လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�ကရေု� ခွွ�ေခွာ�ထုာ�ေခွင့်��နှှင့်�် အမူ��ု�သာာ�

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ� �ကရောင့်�စ်ီမူ�ာ�၊ ဥပို�ဒီ စ်ာခွ��ပို�စ်ာတမူ��၊ လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ� �ေှ��နာကရေ�စ်ီစ်ဉ်�ေခွင့်��၊ လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်

မူ�ာ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� တော�မူ�တမူုနှှင့််� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။
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လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍကုရေ� ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်နညီ��ကရေ� ကြီးကီရေ��ကရေပို�ေခွင့်��ဆုို�သာညီ�မှူာ နုှ�င့်�င့်�ံတာ�၏ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ယနှတော�ကုရေ� 

�ပို�အပို�ထုာ�သာညီ�် ‘တာ�န�မူ�ာ�၊ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�နံှှင့်�် ခွန်�အပို�ေခွင့်��တု��ဆိုု�င့်�ော ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�ခွ�မူှတ��ေ� လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်

အာဏာာ’သာညီ� အေပို�သာာ�အစ်ု��ေထံုတွင့်� ေှုေခွင့်��ကရေု�ဆိုု�လျု�ပိုါသာညီ� (Trinkunas 2005: 5)။ ဤ�နောတွင့်� 

ဟိုန�ခွ�ကရေ�ညီီ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နုှ�င့်�ေန�မှူာ သုာမူ��မွူ��သာာလျ�ပို�င့်န��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ တပို�မူ�တာ�၊ ေ�တပို�ဖွွဲ့��နှှင့်�် �ထုာကရေ�လှျမူ�� 

�ေ� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီနှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီအေ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ထုာ�သာညီ်� အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ပို် သာစ်စာခွေံမူညီ�ေဖွဲ့စ်�ငြိပိုီ� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ကရေွပို�ကရေ�မူု�အာကရေ�တွင့်� ေှုေပိုါမူညီ�။ တစ်�ခွ�နု�တညီ��မူှာပိုင့်� 

အေပို�ဖွဲ့ကရေ�အာဏာာပိုု�င့်�မူ�ာ�ကရေ ပိုါတီစ်ွ� အ�ပို�စ်�စ်ွ� အလျွ�သာ��ံေခွင့်��ကရေု�မူခွေံ�စ်ေန� အကရောအကရေွယ��ပို�ေပိုါမူညီ�။ ေပိုညီ� 

တွင့်��ေပိုညီ�ပို ငြိခွုမူ���ေခွာကရေ�အနှတောယ�မူ�ာ�ကရေု� တ��ံေပိုန�နှု�င့်�သာညီ�် လျ��ံလျာကရေ��သာာအင့်�အာ�ေှု�သာာ�လျညီ�� ဥပို�ဒီ၏ 

ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�အတု�င့်��သာာလျ�င့်� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် အောေှုမူ�ာ�ထု ံတာ�န�ယူ တာ�န�ခွံ�စ်ေပိုါမူညီ�။

အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူှ ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�အတွကရေ� အသာ��ံေပို��လျေ်ှုသာညီ�် အဓိုကရေအစ်ီအမူတံစ်�ေပို�မူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ

အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အာ�လျ��ံ၏ ကရေွပို�ကရေ�မူုစ်�ဖွဲ့ွ��ပို� ံ အေမူင့်�်ဆို��ံ�နောတွင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ��န�ကြီးကရေီ�ဌာာနမူ�ာ�ကရေု� ထုာ�ေှုေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါ 

သာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့င့််� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��တစ်�ဖွဲ့ွ��စ်ီ၏ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�အတွကရေ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အေ တာ�န�ယူေမူညီ်� 

အေပို�သာာ�တစ်�ဦး�ေှုငြိပိုီ� ၎င့်��ထု ံသာကရေ�ဆိုု�င့်�ောအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ကရေ အစ်ီေင့်�ခွံတင့်�ေပိုေပိုါမူညီ�။ အစ်ု��ေအကြီးကရေီ�အကရေ�နှှင့််� 

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍတု��အ�ကရော� �န�ကြီးကရေီ�နှှင့်�် ကရေွမူ��ကရေ�င့်�ပို�ော�ဖွဲ့ကရေ�ေှင့်�နယ� �န�ထုမူ��အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��တု�� �ကရော�ခွ�ံနေခွင့်��

��ကရောင့်�် အာဏာာအလွျ�သာ��ံစ်ာ�ေပို�ေခွင့်��ကုရေ� �လျ�ာခ်ွ�ေန�လျညီ�� အ�ထုာကရေ�အကူရေေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အာဏာာေှင့်��ခွတ�လွျန�

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ�၌ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�ကရေ အစ်ု��ေအကြီးကရေီ�အကရေ�ထု ံ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�အစ်ီေင့်�ခွေံန� ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� 

ဥပိုမူာမူ�ာ�ကရေု� အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�နှှင့်�် အီေန�နှု�င့်�င့်တံု��တွင့်� �တွ�ေမူင့်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ထုု�သာု��ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� �န�ကြီးကရေီ�အဖွဲ့ွ��

အတွင့်���ဆိုွ��နှွ�ေခွင့်�� သာု��မူဟို�တ� တု�င့်�ပိုင့်��ဆိုွ��နှွ�ေခွင့်��မူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�ေန� မူလျု�အပို��တာပ်ိုါ။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ 

ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီတွင့်�မူူ တပို�မူ�တာ�နှှင့်�် ေ�တပို�ဖွွဲ့��အတွကရေ� �န�ကြီးကီရေ�မူ�ာ�သီာ�ေခွာ�ထုာ�ေုှေန� (အပုို�ဒီ� ၂၀၁ (၁) 

နှှင့်�် ၂၀၆ (၁) တု��တွင့်� အသာီ�သာီ�) ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ပိုါသာညီ�။ ထုု��အေပိုင့်� တပို�မူ�တာ�နှှင့်�် ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��အတွကရေ� အေပို�သာာ�

မူ�ာ�ေဖွဲ့င့်�် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ထုာ�သာည်ီ� ရှု��ံအဖွွဲ့��မူ�ာ�လျညီ�� သီာ�ေခွာ�စီ်ထုာ�ေုှေပိုါသာညီ� (အပုို�ဒီ� ၂၀၄ နှှင့်�် ၂၀၈ တု��တွင့်� အသီာ�သီာ�

ေပိုဋ္ဌာာန��ပိုါသာညီ�)။

ဥပို�ဒီေပို��ကရော�မူတီမူ�ာ�ထုာ�ေှုေခွင့်��သာညီ�လျညီ�� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု �ပို�နှု�င့်��ေ�အတွကရေ� အ�ေ� 

ကြီးကရေီ�သာညီ်� ထုု�ောကရေ��သာာ နညီ��လျမူ��တစ်�ေပို�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျှတ��တာ�အ�နေဖွဲ့င့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�တွင့်� 

ပိုါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မူညီ�ဆိုု�ပိုါကရေ �မူ�ေမူန��သာင့်�်�သာာ�မူ�ခွွန��မူ�ာ�ကရေု� �မူ�ေမူန��နှု�င့်�ေန�နှှင့်�် အ�ေဖွဲ့မူ�ာ�ကရေု� နာ�လျညီ�
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နှု�င့်�ေန� ကရေွမူ��ကရေ�င့်�မူုလျု�အပို�ပိုါသာညီ�။ �ေး��ကရောကရေ�ပိုွ�တွင့်� လျှတ��တာ�ကရေု�ယ�စ်ာ�လျှယ�မူ�ာ� အ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ� 

ေပိုာ�သာညီ်� အ�ေခွအ�နတွင့်� ကရေွမူ��ကရေ�င့်�မူုေှုေန�မူှာ ပိုု�မူု�ခွကရေ�ခွ�ပိုါသာညီ�။ သာု���သာာ� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�တွင့်� 

လျှတ��တာ�ကရေ ထု�ထု��င့်��င့်�ပိုါ�င့်�နှု�င့်�မူှသာာ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�်စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မူ�ာ� ေှုနှု�င့်�

မူညီ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ စ်င့်�စ်စ်�အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�်စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မူ�ာ� မူညီ�မူ�ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ�ေဖွဲ့စ်���ကရောင့်�� မူှန� 

ကရေန�စ်ွာ �ဟိုာကရေုန��ထု�တ�နှု�င့်�သာညီ�်အခွ�ကရေ�မူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�တွင့်� လျှတ��တာ�ကရေပိုါ�င့်�နှု�င့်�မူု အတု�င့်�� 

အတာပိုင့်� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

ဥပို�ဒီေပို��ကရော�မူတီမူ�ာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�် လျ�ပို�င့်န��တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�နှှင့်�်ပိုတ�သာကရေ�သာညီ�် ဥပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု� 

အ�ေခွအတင့်� �ဆိုွ��နှွ�ေခွင့်��၊ �ကရော�နာစ်စ်��ဆို�ပိုွ�မူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�၍ ကြီးကရေီ��ကရေပို�ေခွင့်��၊ အစ်ီေင့်�ခွံစ်ာမူ�ာ� တင့်�သာွင့်���စ်

ေခွင့်��၊ တပို�မူ�တာ�ကရေု� တာ�န��ပို��စ်လျှတ�ေန� ဆို��ံေဖွဲ့တ�ောတွင့်� အခွန��ကရေဏ္ဍပိုါ�င့်�ေခွင့်��၊ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ ဘာတ�ဂ်�ကရေ�နှှင့်�် အသာ�ံ�စ်ေုတ�အ�ပို် ထုုန��ခွ��ပို�ေခွင့်��တု��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဥပို�ဒီေပို�ကရေဏ္ဍ၏ ကြီးကရေီ��ကရေပို�မူု

ထုု�ောကရေ��စ်ေန�မူှာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံဥပို�ဒီ ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�စ်ာသာာ�အေပိုင့်� အေခွာ�အ��ကရောင့်��အခွ�ကရေ�မူ�ာ�စ်ွာတု��

အ�ပို်မူူတညီ�မူညီ� ေဖွဲ့စ်��သာာ�လျညီ�� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� အာ��ကရောင့်���သာာ ကရေ�ယ�ေပိုန်�သာညီ�် ကြီးကရေီ��ကရေပို�

�ေ�လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်မူ�ာ� ေပိုဋ္ဌာာန���ပို�ေန� (ဥပိုမူာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပိုု�ဒီ� ၅၅ နှှင့်�် ၅၆ ကရေု� 

�ကရေညီ်�ပိုါ) နှှင့်�် ယင့်��သာု�� ထုုန��ခွ��ပို�မူုကရေု� တာ�ဆိုီ�ပိုုတ�ဆိုု��သာညီ�် အစ်ီအမူမံူ�ာ� အတုအလျင့်��မူပိုါ�င့်�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�

ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ အီဂ်�စ်�နှု�င့်�င့်၏ံ ၂၀၁၄ ခွ�နှှစ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပိုု�ဒီ� ၂၀၃ တွင့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှ အမူ�ာ�စ်� ပိုါ�င့်�

�သာာ အမူ��ု�သာာ�ကရောကရေွယ��ေ��ကရောင့်�စ်ီသာညီ� တပို�မူ�တာ�ဘာတ�ဂ်�ကရေ�ကရေု��ဆိုွ��နှွ�ေန� တာ�န�ေှုငြိပိုီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�

ဘာတ�ဂ်�ကရေ�တွင့်� ကရေုန��ဂ်ဏာန��တစ်�ခွ�တညီ��အေဖွဲ့စ်�သာာ ထုညီ�်သာွင့်��ေန�ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ ေပိုညီ�သာူ် 

လျှတ��တာ� (�အာကရေ�လျှတ��တာ�) ကရေ စ်ုစ်စ်�နှု�င့်�ေခွင့်��မူေှုပိုါ။

ယင့်��အေပိုင့်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ၌ ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေန� စ်ဉ်��စ်ာ�နှု�င့်��သာာ ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�အေခွာ�

အစ်ီအမူမံူ�ာ�လျညီ�� ေှုပိုါသာညီ�။ လျှတ��တာ�သာု�� အစ်ီေင့်�ခွံတင့်�ေပိုေန�သာတ�မူှတ�ေခွင့်�� (ဥပိုမူာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပိုု�ဒီ� ၂၀၇ (၅) တွင့်� ေပိုညီ�နယ�ေ�မူှ��မူ�ာ�အာ� ေပိုညီ�နယ�လျှတ��တာ�သာု�� နှှစ်�စ်ဉ်� အစ်ီေင့်�ခွံ

တင့်�ေပိုေန� သာတ�မူှတ�ထုာ�ပိုါသာညီ�)၊ တု�င့်��ကရော�ခွ�ကရေ�အစ်ီအမူမံူ�ာ� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�ေှုေခွင့်�� (ဥပိုမူာ �တာင့်�အာ

ဖွဲ့ေုကရေ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပိုု�ဒီ� ၂၀၆ (၆) တွင့်� ေပိုညီ�နယ�အဆိုင့်�် ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��အာ� တု�င့်��ကရော�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ဆိုု�င့်�ော

 ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ပိုါသာညီ�) နှှင့်�် သာီ�ေခွာ�လျွတ�လျပို��သာာ ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�ေှုေခွင့်��တု�� 

ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သွာင့်��၍ အခုွ�င့်�အမူာေပိုဋ္ဌာာန��လျ�ကရေ� သီာ�ေခွာ�လွျတ�လျပို��သာာ ကြီးကီရေ��ကရေပို�

�ေ�အဖွဲ့ွ�� တညီ��ထုာင့်�ေခွင့်��ကရေု� ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်၏ံ ၂၀၁၀ ခွ�နှှစ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� �တွ�ေှုနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ 

အပိုု�ဒီ� ၂၄၆ တွင့်� အမူ��ု�သာာ� ေ�တပို�ဖွဲ့ွ���ကရော�မူေှင့်�ကရေု� ေ�စ်စ်��ဆို��ေ�မူှ��ခွ��ပို�၊ ဒီ�တုယစ်စ်��ဆို��ေ�မူှ��ခွ��ပို�နှှစ်�ဦး�၊ 

အငြိင့်ုမူ��စ်ာ� ေ�အောေှုနှှစ်�ဦး�၊ တော�လျှတ��တာ� တော�သာူကြီးကရေီ�၏ အေညီ�အခွ�င့်��နှှင့်�် ေပိုညီ�်မူီသာူတစ်�ဦး�၊ ေပိုညီ�သာူ် 

�န�ထုမူ��အေဖွဲ့စ်� ထုူ�ေခွာ��ေပိုာင့်��ေမူာကရေ�စ်ွာ တာ�န�ထုမူ���ဆိုာင့်�ခွ�်သာညီ�် မူှတ�တမူ��ေှုသာူ သာ��ံဦး�တု��ေဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ေန�

ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ပိုါသာညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပိုု�ဒီ� ၂၁၀ (ခွ) တွင့်� �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�

လျ�ပို�င့်န��အာ�လျ��ံကရေု� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူှ �စ်ာင့်�်�ကရေညီ်�စ်စ်��ဆို�မူညီ�် သာီ�ေခွာ�လွျတ�လျပို��သာာ စ်စ်��ဆို��ေ�အောေှု ထုာ�

ေှုေန� ေပိုဋ္ဌာာန��ပိုါသာညီ�။ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ေ�ဥပို�ဒီ (၁၉၉၉ ခွ�နှှစ်� �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��

မူ�ာ� ကရေွပို�ကရေ��ေ� ေပိုင့်�ဆိုင့်�ခွ�ကရေ�အကရေ�ဥပို�ဒီအေ ေပိုင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာညီ�် ၁၉၉၄ ခွ�နှှစ်� �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့်�် 

�ထုာကရေ�လျှမူ���ေ� စ်စ်��ဆို��ေ�အောေှုခွ��ပို�ဆိုု�င့်�ော လျှတ��တာ�ကရေု�ယ�စ်ာ�လျှယ�မူ�ာ��ကရော�မူတီ အကရေ�ဥပို�ဒီ) 

တွင့်�လျညီ�� �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�လျ�ပို�င့်န��အာ�လျ��ံကရေု� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူှ �စ်ာင့်�်�ကရေညီ်�စ်စ်��ဆို��ေ�နှှင့််� ကရေွပို�ကရေ��ေ�လျ�ပို� 
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ပိုု�င့်�ခွွင့်�်မူ�ာ� အတုအလျင့်�� �ပို�အပို�ထုာ�သာညီ်� လျှတ��တာ� �ကရော�မူတီတစ်�ေပို�ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ေန� ေပိုဋ္ဌာာန��ပိုါသာညီ�။

ထုု�သာု�� ကြီးကရေီ��ကရေပို��ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် အစ်ီအမူမံူ�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ောတွင့်� ပိုါ�င့်�မူညီ�်

သာူမူ�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေနှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ�လျူမူ��ု�အေ စ်ဉ်��စ်ာ�ေန�အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့် ံ

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပိုု�ဒီ� ၂၄၆ (၄) တွင့်� အမူ��ု�သာာ� ေ�တပို�ဖွဲ့ွ���ကရော�မူေှင့်�သာညီ� ‘ကရေင့်�ညီာေပိုညီ�သာူလျူထု�၏ 

�ဒီသာအလျု�ကရေ�နှှင့်�် တု�င့်��ေင့်��သာာ� မူတူကရေွ�ေပိုာ�မူုကရေု� ထုင့်�ဟိုပို�ေမူညီ�’ ဟို� ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ပိုါသာညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ

နုှ�င့်�င့်၏ံ �ထုာကရေ�လှျမူ���ေ�ဆုို�င့်�ော ပူို�တွ�အငြိမူ�တမူ���ကရော�မူတီကုရေ�လျညီ�� ဥပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�ပိုါ ပို��ံသာနညီ��အတု�င့်�� 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပိုါတီမူ�ာ�မူှ အခွ��ု�ကရေ�ကရေု�ယ�စ်ာ�ေပို�ပိုါ�င့်�လျ�ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပိုါသာညီ�။
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ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကုရေ� ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်နညီ��ကရေ� �ေ�ဆွို�ေပိုဋ္ဌာာန��ောတွင့်� အ�ေခွခွအံေဖွဲ့စ်� ကရေ�င့်�်သာ��ံ�ကရေသာည်ီ� 

အ�ေ�ပိုါ�သာာ မူူတစ်�ေပို�မူှာ လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာမူ�ာ�ကရေု� ခွွ�ေခွာ�ထုာ�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ နှု�င့်�င့်�ံတာ�၏ တာ�န�

မူ�ာ�ကရေု� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�သာု�� ခွွ���စ်ုတ�ပိုု�င့်��၍ ေဖွဲ့န်��ကရေကရေ�အပို�နှှင့်��ထုာ�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� ဆိုု���ါ��သာာအ�ပို�ခွ��ပို�မူုကရေု� 

တာ�ဆိုီ�ကရောကရေွယ�နှု�င့်�သာညီ�ဟိုူ�သာာ အဆိုု�နှှင့်�်အညီီ ကရေ�င့်�်သာ��ံေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��

မူ�ာ�အတွကရေ�လျညီ�� အလျာ�တူမူူကုရေ� ကရေ�င့်�်သာ��ံပိုါသာညီ�။ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� တပို�မူ�တာ�၏ (ေပိုညီ�ပိုေန�

ကရောကရေွယ��ေ�) အခွန��ကရေဏ္ဍ၊ ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��၏ (ေပိုညီ�တွင့်�� တော�ဥပို�ဒီစ်ု��မူု���ေ�) အခွန��ကရေဏ္ဍနှှင့်�် �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�

အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ (အမူ��ု�သာာ�အကရေ��ု�စီ်�ပွိုာ�နှှင့်�် သာကရေ�ဆုို�င့်�သာညီ�် သာတင့်��အခွ�ကရေ�အလျကရေ�မူ�ာ� စ်��ဆိုာင့်��လျ�ကရေ� 

ေပိုညီ�တွင့်��ေပိုညီ�ပို လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ငြိခွုမူ���ေခွာကရေ�မူုအနှတောယ�မူ�ာ�ကရေု� သာ��ံသာပို��ေ�) အခွန��ကရေဏ္ဍဟိုူ၍ ေှင့်��လျင့်��စ်ွာ 

ခွွ�ေခွာ�ထုာ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။ ဤသာု�� တပို�-ေ�-လျှမူ�� အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ� ခွွ�ေခွာ�ပို�ကံရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီနှှင့်�် စ်တကရေ�

ကရေ��ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီ မူူ�ဘာာင့်�ခွ�မူှတ�လျ�ကရေ� �ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��မူူ�ဘာာင့်�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�၏ လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်မူ�ာ�နှှင့်�် တာ�န�မူ�ာ�ကရေု� ေှင့်��လျင့်���ဖွဲ့ာ�ေပိုေခွင့်��၊ ကရေန်�သာတ�ေခွင့်��၊ တစ်�ဖွဲ့ွ��စ်ီ၏ 

ထူု�ေခွာ��သာာ ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�ကုံရေ� သာတ�မှူတ�ေပိုဋ္ဌာာန���ပို�ေခွင့်��မူ�ာ� ပိုါ�င့်�ေပိုါသာညီ�။ ဤသုာ�� ဥပို�ဒီမူ�ာ�ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��သာညီ� 

ဦး�တညီ�ခွ�ကရေ� နှှစ်�ေပို�ေှုပိုါသာညီ�။ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� နှု�င့်�င့်�ံေ�တွင့်� ပိုါ�င့်�ပိုတ�သာကရေ��နေခွင့်��မူှ ကရေင့်��ေှင့်��

�စ်ေန�နှှင့်�် အေပို�ဖွဲ့ကရေ�အာဏာာပိုု�င့်�မူ�ာ�အ�နေဖွဲ့င့််� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� မူုမူုတု��ဘာကရေ�အတွကရေ� လျွယ�လျင့်�် 

တကရေူ အလျွ�သာ��ံေခွင့်�� မူေပို�နှု�င့်��စ်ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

ဥပိုမူာ အာဂ်�င့်�တီ�နာ�နုှ�င့်�င့်တွံင့်� အမူ��ု�သာာ�ကရောကွရေယ��ေ�ဥပို�ဒီ (၁၉၈၈ ခွ�နှှစ်�) နှှင့်�် ေပိုညီ�တွင့်��လျ�ခံြုံခွ��ံေ�

ဥပို�ဒီ (၁၉၉၂ ခွ�နှှစ်�) တု��သာညီ� တပို�မူ�တာ�အ�နေဖွဲ့င့်�် ေပိုညီ�တွင့်��အနှတောယ�မူ�ာ�ထုကရေ� ေပိုညီ�ပိုအနှတောယ�မူ�ာ�ကရေု�

ကရောကရေွယ�ေန� ေပိုဋ္ဌာာန���ပို�သာညီ်� ဥပို�ဒီပိုု�င့်��အ�ေခွခွမံူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အလျာ�တူ စ်ပိုုန�နှှင့်�် ခွ�လီျီနှု�င့်�င့်ံမူ�ာ�တွင့်� 

လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�ခွွ�ေခွာ�သာတ�မူှတ�သာညီ�် ဥပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�ကရေု� ကရေနဦး� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီအကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ငြိပိုီ��နာကရေ� နှှစ်�

အတန��ကရောတွင့်� ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်တံွင့်� တပို�မူ�တာ�သာာ�အမူ�ာ�အေပိုာ�သာညီ� ေပိုညီ�တွင့်��

ေှု နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ငြိခွုမူ���ေခွာကရေ�မူုအနှတောယ�မူ�ာ�ကရေု�တ��ံေပိုန�ေန� အသာ��ံေပို�ခွေံေခွင့်��ကရေု� ငြိင့်ီ��င့်ွ�လျ�ကရေ�ေှုငြိပိုီ� ၁၉၉၄ ခွ�နှှစ်� ဒီီမူု�                

ကရေ �ေစ်ီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူတု�င့်�မူီကရေပိုင့်� ေပိုညီ�တွင့်��လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�တာ�န�မူှဆို�တ�ခွွာေန� ကရေတုကရေ�တ�ေပို�ငြိပိုီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါ 

သာညီ�။ စ်စ်�လျကရေ�နကရေ�မူ�ာ� တပို�ဆိုင့်�ထုာ��သာာ အသာွင့်�ယူ သာု��မူဟို�တ� ရှု�ပို��ေပိုာင့်�� ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��မူ�ာ�ကရေု� ေပိုညီ�ပိုသာု�� �စ် 

လျှတ�ခွ�်��ကရောင့်�� သာတင့်��မူ�ာ�ထုွကရေ��ပို်ေခွင့်��၊ အဘာကရေ�ဘာကရေ�မူှ ေပိုင့်��ထုန�စ်ွာ��ဖွဲ့န�ခွံေေခွင့်��တု����ကရောင့််� �တာင့်�

အာဖွဲ့ေုကရေ အ�ေခွအ�နမှူာ ေ�နှှင့်�် တပို� သီာ�ေခွာ�အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ� ခွွ�ေခွာ�လျ�ကရေ�ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� မူဆုို�င့်�� 
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မူတွ ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေန� အခွ�နု�တန��နသာညီ�် အ�နအထုာ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ �တာင့်�အာဖွဲ့ေု ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို� ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပိုု�ဒီ� ၂၀၀ (၂) နှှင့်�် ၂၀၅ (၃) တု��တွင့်� တပို�မူ�တာ�နှှင့်�် ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��၏ အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ�ကရေု� အသာီ�သာီ�

ေှင့်��လျင့်��စ်ွာ ခွွ�ေခွာ�သာတ�မူှတ�ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ေခွင့်�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။1

ဖွဲ့ယ�ဒီေယ�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ကရော� အာဏာာခွွ���ထုာ�ေခွင့်��သာညီ� 

လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်ကရေုစ်စေပို�ေဖွဲ့စ်�လျာပိုါသာညီ�။ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�အ�ပို် မူညီ�သာညီ�်အစ်ု��ေအဆိုင့်�်ကရေ 

လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာေှုသာင့်�်သာနညီ�� ဟိုူ�သာာ�မူ�ခွွန��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ� (Leuprecht, Kölling and Hataley 2019)။ 

ဖွဲ့ယ�ဒီေယ�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� တပို�မူ�တာ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� �ယဘာ�ယ�အာ�ေဖွဲ့င့််� ဗဟိုု�အဆိုင့်�်မူှ 

ထုုန��ခွ��ပို�ကရေွပို�ကရေ�ပိုါသာညီ�။ ေ�လျ�ပို�င့်န��တာ�န�ကရေု�မူူ �ယဘာ�ယ�အာ�ေဖွဲ့င့််� ေပိုညီ�နယ�မူ�ာ�ကရေ တာ�န�ယူပိုါသာညီ�။ 

ထုင့်�ေှာ��သာာ ခွွင့်��ခွ�ကရေ�အေဖွဲ့စ်� �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်သံာာလျ�င့်� ေှုပိုါသာညီ�။ �ဒီသာတွင့်�� �သာာင့်��ကရေ�န��မူု ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�

ခွ�်ငြိပိုီ��နာကရေ� ပိုဋ်ုပိုကရေခအလျွန� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျတွင့်� အ�ေ�ပိုါ�သာာ ကရေုစ်စေပို�တစ်�ခွ�မူှာ သာူပို�န� ေပိုညီ�သာူ်စ်စ်�

မူ�ာ�ကုရေ� မူညီ�သုာ��စီ်စ်ဉ်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မူညီ�နညီ��ဟူို�သာာကုရေစ်စေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ေမူန�မူာနုှ�င့်�ငံ့်တွင့်� တု�င့်��ေင့်��သာာ�လျကရေ�နကရေ� 

ကရေု�င့်�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အခွ��ု�သာညီ� ေမူန�မူာ်တပို�မူ�တာ�၏ ကရေွပို�ကရေ�မူု�အာကရေ�တွင့်� နယ�ေခွာ��စ်ာင့််�တပို�ဖွဲ့ွ��မူ�ာ� (Border 

Guard Forces) အေဖွဲ့စ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ေန� ၂၀၀၉ ခွ�နှှစ်�တွင့်� သာ�ဘာာတူညီီခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ အေခွာ�နညီ��လျမူ��တစ်�ေပို�မူှာ 

ေမူန�မူာနှု�င့်�င့်တံွင့်� ကရေ�န�ေှု�န�သာာ တု�င့်��ေင့်��သာာ�လျကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အတွကရေ� အဆိုု�ေပို�ထုာ�သာကရေ�သ်ာု��

ေပိုညီ�နယ�ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��မူ�ာ�အေဖွဲ့စ်� �ေပိုာင့်��လျ�ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ေခွင့်�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��နှှင့်�် တပို�မူ�တာ�တု��၏ အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ� �ောယှကရေ�နှု�င့်�သာညီ�် အ�ေခွအ�နတစ်�ေပို�မူှာ အ�ေ�

�ပို်အ�ေခွအ�နကရောလျ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ�တွင့်� သာဘာာ��ဘာ�မူ�ာ� ကရေ��ောကရေ� 

သာညီ�်အခွါ စ်ီမူံခွန်�ခွွ�ေန�၊ ေပိုညီ�တွင့်�� အ�ကရေမူ��ဖွဲ့ကရေ�အ�ေ�အခွင့်��မူ�ာ�ကရေု� ငြိင့်ုမူ�သာကရေ��စ်ေန�၊ အေခွာ�ထုူ�ေခွာ��သာာ

အ�ေခွအ�နမူ�ာ�တွင့်� တ�ံ�ေပိုန��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတွကရေ� ဆို��ံေဖွဲ့တ�ပုို�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာမူ�ာ�ကုရေ� အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�ပုို�င့်��ထု ံစ်�စ်ညီ�� 

အပို�နှှင့်��ေခွင့်��၊ တပို�မူ�တာ�အတွကရေ� လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်မူ�ာ� တု��ခွ���အပို�နှှင့်��ေခွင့်��တု��ကရေု� ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ 

ယင့်��သုာ���သာာအ�ေခွအ�နမူ�ာ�ကုရေ� အာဏာာေှင့်�လျ�ပို�လုျ��သာာ ေညီ�ေးယ�ခွ�ကရေ�ေုှသာည်ီ� အစု်��ေမူ�ာ�ကရေ အလွျ�သာ��ံတတ� 

ေခွင့်����ကရောင့်�် ယင့်��သုာ���သာာ ခြွခွင့်��ခွ�ကရေ�ေပို�သာညီ�် အ�ေခွအ�နမူ�ာ�အတွကရေ� စ်ညီ��မူ�ဉ်��ထုုန��ခွ��ပို��ေ�ဆုို�င့်�ော ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီနှှင့်�် စ်တကရေ�ကရေ���ခွ် ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�ကရေု� ဂ်ရှု�တစ်ု�ကရေ��ေ�ဆိုွ�စ်ီစ်ဉ်�လျ�ကရေ� ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�သာင့််�

ပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီအဆိုင့်�်တွင့်� အနုမူ�်ဆို��ံအာ�ေဖွဲ့င့််� အ�ေ��ပို်အ�ေခွအ�န ��ကရေညီာနှု�င့်�သာညီ�်

အ��ကရောင့်��မူ�ာ�ကရေု� ကရေန်�သာတ�ထုာ�ေခွင့်��၊ အ�ေ��ပို်အ�ေခွအ�နကရေု� အတညီ�ေပို�ေခွင့်��၊ သာကရေ�တမူ��တု��ေခွင့်��၊ 

ကြီးကရေီ��ကရေပို�ေခွင့်��မူ�ာ�လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေန� လျှတ��တာ�အတွကရေ� အ�ေ�ပိုါ�သာာအခွန��ကရေဏ္ဍကရေု�ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ေခွင့်��၊ �လျ�ာ ်

ခွ�၍မူေ�သာာ အခွွင့်�်အ�ေ�မူ�ာ� သာတ�မူှတ�ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ေခွင့်��တု�� ပိုါ�င့်��စ်ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။2 ထုု��အေပိုင့်� ယင့်��သာု��

�သာာ အ�ေခွအ�နတွင့်� တပို�မူ�တာ�နှှင့်�် ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��သာညီ� မူုမူုတု��၏ လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာမူ�ာ�ကရေု� ကရေ�င့်�်သာ��ံောတွင့်� 

လျု�ကရေ�နာေမူညီ�် စ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�ကရေု� ဥပို�ဒီစ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�တွင့်� ေှင့်��လျင့်��စ်ွာေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ေှုေန� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

လျ�ခံြုံခွ��ံေ�အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ� �ောယှကရေ�နုှ�င့်�သာညီ�် အ�ေခွအ�နမှူာ အ�ေ��ပို်အ�ေခွ 

အ�နမူ�ာ�သာာမူကရေ နှု�င့်�င့်တံကရော အ�ကရေမူ��ဖွဲ့ကရေ�မူုနှှင့်�် မူူ�ယစ်��ဆို��ါ� �ောင့်���ယ��ဖွဲ့ာကရေ�ကရော�မူု စ်သာညီ�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

ငြိခွုမူ���ေခွာကရေ�အနှတောယ�ေပို�မူုမူ�ာ� ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�ေခွင့်��လျညီ�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��အ�ေခွအ�နမူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��မူ�ာ�အာ� အခွန��ကရေဏ္ဍ သီာ�ေခွာ�စီ်ထုာ�ေုှသာည်ီ�အ�ပို် ဖုွဲ့အာ�မူ�ာ�ေပိုာ�လျာငြိပီို� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍအဖွွဲ့��အစ်ညီ�� 

အသာီ�သာီ�ကရေု� ဦး��ဆိုာင့်�သာူမူ�ာ�သာညီ�လျညီ�� အခွ�င့်��ခွ�င့်��သာာမူကရေ နှု�င့်�င့်�ံေ��ခွါင့်���ဆိုာင့်�ပိုု�င့်��နှှင့်�် ညီိုနှုင့်���ပိုါင့်�� 

စ်ပို��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� အထုူ�အ�ေ�ကြီးကီရေ�ပိုါသာညီ�။ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ နှု�င့်�င့်အံမူ�ာ�အေပိုာ�သာညီ� ဤစ်ုန��ခွ်မူုမူ��ု�ကရေု� ေင့်�ဆိုု�င့်�

ေန� အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� မူ�ကရော�သာ�မူီနှှစ်�မူ�ာ�တွင့်� အစ်ု��ေတစ်�ေပို�လျ��ံ ခွ�ဉ်��ကရေပို�ပို�မံူ�ာ�ကရေု� ကရေ�င့်�်သာ��ံလျာ�ကရေပိုါသာညီ�။ 
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ဥပိုမူာ ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်၏ံ ၂၀၁�ခွ�နှှစ်� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီ (NSC) ကရေု� 

သာမူမတ၊ ဒီ�တုယသာမူမတ၊ ကရောကရေွယ��ေ��န�ကြီးကရေီ�၊ နှု�င့်�င့်ေံခွာ��ေ��န�ကြီးကရေီ�၊ ေပိုညီ�တွင့်��လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��န�ကြီးကရေီ�၊ �ေှ��နခွ��ပို�၊

တပို�မူ�တာ��ခွါင့်���ဆိုာင့်�မူ�ာ�၊ အမူ��ု�သာာ� �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�အဖွဲ့ွ��အကြီးကရေီ�အကရေ�နှှင့်�် ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��အကြီးကရေီ�အကရေ�တု��  

ပိုါ�င့်�လျ�ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ေန� သာတ�မူှတ�ေပိုဋ္ဌာာန��ပိုါသာညီ�။ ဤသာု���သာာ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ထုာ�ေှု

ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� �န�ကြီးကရေီ�ဌာာနအလျု�ကရေ�သာတင့်��ပိုု��ေန� တင့်���ကရေပို�စ်ွာသာတ�မူှတ�သာညီ�် ခွ�ဉ်��ကရေပို�ပို�မံူ�ာ�ကရေ�င့််�သာ��ံော၌ အခွကရေ� 

အခွ�ေှုပိုါမူညီ�။ သာု���သာာ� ပိုု�မူု�၍ညီိုနှုင့်���ပိုါင့်��စ်ပို� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မူညီ�်အေပိုင့်� �ထုာကရေ�လျှမူ���ေ�သာတင့်��မူ�ာ�ကရေု�

လျညီ�� မူ���နှု�င့်�ပိုါမူညီ�။ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အတွကရေ� အစ်ု��ေတစ်�ေပို�လျ�ံ�ကရေ တာ�န�ယူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� နှု�င့်�င့်သံာာ�မူ�ာ�ကရေ 

�မူ�ာ�မူှန��သာညီ�် ပိုကရေတုအ�ေခွအ�နကရေု�လျညီ�� အသာုအမူှတ�ေပို�ော �ောကရေ�ပိုါသာညီ�။

ကရေင့်�ညီာ ဥပိုမူာမှူ �လျလ်ျာသုာေုှနုှ�င့်�သာညီ�် အေခွာ�အခွ�ကရေ�နှှစ်�ခွ�ကရေ�ေုှပိုါသာညီ�။ ပိုထုမူအခွ�ကရေ�မှူာ အမူ��ု�သာာ�

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီ (NSC)တွင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူှ အမူ�ာ�စ်�ပိုါ�င့်�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အပိုု�င့်��မူှလျညီ�� သာင့်�် 

�တာ��သာာ သာတင့်��အခွ�ကရေ�အလျကရေ� တင့်�ေပိုမူုမူ�ာ� ေပို�လျ�ပို�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ �နာကရေ�ဆို�ံ� ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�ခွ�မူှတ�ခွွင့်�်

သာညီ� ေပိုညီ�သူာလူျထု�ကရေ ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်နညီ��ကရေ� လျ�ပို�ပုို�င့်�ခွွင့်�်အပို�နှှင့်��ငြိပီို� ေပိုညီ�သူာလူျထု�သုာ�� တာ�န�ယူ တာ�န�ခွေံမူညီ�် 

သာူမူ�ာ�၏ လျကရေ��ယ�ေှု�စ်�ေ�အတွကရေ� ဤပိုထုမူအခွ�ကရေ�ကရေ အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။ ဒီ�တုယအခွ�ကရေ�မူှာ အမူ��ု�သာာ�

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီကရေ�သ်ာု���သာာ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�တွင့်� စ်ဉ်��စ်ာ��ဆိုွ��နှွ�ေမူညီ်� အ��ကရောင့်��အောမူ�ာ�သာညီ� 

လျ��ု��ှကရေ�ထုာ�ေန� လျု�အပို�မူညီ�မူှာထုင့်�ေှာ�ပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� 

ကြီးကီရေ��ကရေပို�ော၌ စု်န��ခွ်မုူအခွကရေ�အခွ�မူ�ာ�ေဖွဲ့စ်��ပို်နုှ�င့်�ပိုါသာညီ�။ ဤေပိုဿနာကုရေ� �ေဖွဲ့ေှင့်��ေန� ကရေင့်�ညီာနုှ�င့်�င့် ံဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို� ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အပုို�ဒီ� ၂၄၀ (၇) တွင့်� အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ��ံေ��ကရောင့်�စီ်သာညီ� လှျတ��တာ�သုာ�� နှှစ်�စ်ဉ်� အစီ်ေင့်�ခွတံင့်�ေပို 

ေမူညီ�ဟို� ညွှှန��ကရော�ထုာ�ပိုါသာညီ�။ ဆိုကရေ�လျကရေ�၍ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာညီ�်ဥပို�ဒီ ေပိုဋ္ဌာာန��ောတွင့်�လျညီ��        

(အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီအကရေ�ဥပို�ဒီ ၂၀၁၂ ခွ�နှှစ်�) လျှတ��တာ�သာညီ� အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီကရေု� 

�ခွ်ယူ၍ မူညီ�သာညီ�်ကရေုစ်စအတွကရေ�မူဆိုု� အစ်ီေင့်�ခွံတင့်�ေပို�စ်နှု�င့်���ကရောင့်��၊ ယင့်��အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီကရေု� 

အတွင့်���ေ� လျ��ု��ှကရေ�ထုာ�ေှုေခွင့်��ဆိုု�င့်�ော စ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�ခွ�မူှတ�ေန� လျမူ��ညွှှန���ကရောင့်��၊ ယင့်��စ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�

အတွကရေ� လျှတ��တာ�၏အတညီ�ေပို�ခွ�ကရေ�ေယူေမူညီ�ေဖွဲ့စ်���ကရောင့်��၊ အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီကရေ အတွင့်���ေ� 

လျ��ု��ှကရေ�ထုာ�ေှုမူု��ကရောင့််� သာတင့်��အခွ�ကရေ�အလျကရေ� ေယူသာုေှုခွွင့််�ကရေု� အကရေန်�အသာတ�ေဖွဲ့စ်�သာညီ�် နညီ��လျမူ��မူ�ာ�ကရေု�

�ဖွဲ့ာ�ေပိုေမူညီ�ေဖွဲ့စ်���ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီနှှင့်�် ဥပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အသာီ�သာီ�၏ အခွန��ကရေဏ္ဍနှှင့်�်

 ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပို�တံု��ကရေု� ေှင့်��လျင့်��စ်ွာ�ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ေပိုါမူညီ�။ တစ်�ခွ�နု�တညီ��မူှာပိုင့်� အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

�ကရောင့်�စ်ီသာညီ� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�အတွကရေ� ညီိုနှုင့်���ပိုါင့်��စ်ပို��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေခွင့်��၊ သာတင့်��အခွ�ကရေ�အလျကရေ�မူ���ေခွင့်��၊ ငြိခွုမူ�� 

�ေခွာကရေ�မူု အနှတောယ�မူ�ာ�ကရေု� အစ်ု��ေတစ်�ေပို�လျ�ံ� တ��ံေပိုန�နှု�င့်�ေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေခွင့်��တု��အတွကရေ� အ�ေ�ပိုါ�သာာ အဖွဲ့ွ��

အစ်ညီ��ေဖွဲ့စ်�သာညီ�်တု�င့်� အေပို�သာာ�အမူ�ာ�စ်�ပိုါ�င့်�လျ�ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��သာင့်�်ပိုါသာညီ�။ အတွင့်���ေ�လျ��ု��ှကရေ�ထုာ�ေှုေန� 

လျု�အပို�ခွ�ကရေ�နှှင့်�် ကြီးကရေီ��ကရေပို�သာညီ�် လျ�ပို�ထု��ံလျ�ပို�နညီ��မူ�ာ� အလျ�အံ�လျာကရေ� ခွ�မူှတ�ထုာ�ေှု�ေ�တု��ကရေု� ဟိုန�ခွ�ကရေ�ညီီ

�စ်ေန� ဂ်ရှု�တစ်ု�ကရေ� စ်ဉ်��စ်ာ�သာင့််�ပိုါသာညီ�။

ဤအခြေပိ�င်းး�အခြေတိဲကး မှှတိးစ�မှ���

1. ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ� အပိုု�ဒီ� ၂၀၀ (၂) တွင့်� ‘ကရောကရေွယ��ေ�တပို�မူ�တာ�၏ အ�ေခွခွံေညီ�ေးယ�ခွ�ကရေ�မူှာ သာမူမတနှု�င့်�င့်၊ံ 

သာမူမတနှု�င့်�င့်၏ံ နယ��ေမူတညီ�တံ်ခွု�င့်�ငြိမူ��ေ�နှှင့််� ေပိုညီ�သာူလျူထု�ကရေု� ကရောကရေွယ��စ်ာင့်�်�ေှာကရေ�ေန�ေဖွဲ့စ်�သာညီ�’ ဟို� 
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လျညီ���ကရောင့်��၊ အပိုု�ဒီ� ၂၀၅ (၃) တွင့်� ‘ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��၏ ေညီ�ေးယ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�မူှာ ေပိုစ်�မူုကရေ���လျွန�ေခွင့်��ကရေု� တာ�ဆိုီ�

ေန�၊ တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန�နှှင့်�် စ်�စံ်မူ��စ်စ်��ဆို�ေန�၊ အမူ�ာ�ေပိုညီ�သာူ တော�ဥပို�ဒီစ်ု��မူု���ေ�ကရေု� ထုုန��သာုမူ��ေန�၊ သာမူမတ 

နှု�င့်�င့်အံတွင့်�� �နထုု�င့်�သာူမူ�ာ�နှှင့်�် ပိုု�င့်�ဆိုု�င့်�ပိုစ်စညီ��မူ�ာ�ကရေု� ကရောကရေွယ��စ်ာင့်�်�ေှာကရေ�ေန�နှှင့်�် ဥပို�ဒီကရေု� ထုုန��သာုမူ��

လျ�ကရေ� ခွ��ု��ဖွဲ့ာကရေ�မူုမူ�ာ�ကရေု� အ�ေ�ယူေန�ေဖွဲ့စ်�သာညီ�’ ဟို� လျညီ���ကရောင့်�� ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ပိုါသာညီ�။ (South 

Africa 1996)

2. ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနှု�င့်�င့်ံမူ�ာ�တွင့်� အ�ေ��ပို်အာဏာာမူ�ာ� သာတ�မူှတ�ထုာ�ေှုပို�ကံရေု� Bulmer (2018) တွင့်� ထုပို�မူ၍ံ 

�လျလ်ျာနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။
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ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�တွင့်� အ�ေ�ပိုါ�သာာ ကရေုစ်စေပို�တစ်�ခွ�မူှာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီစ်ာသာာ�တွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��သာင့်�်သာညီ�် အခွ�ကရေ�မူ�ာ�နှှင့်�် �နာင့်�အခွါ ဥပို�ဒီနှှင့်�် စ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�တွင့်� 

ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��သာင့်�်သာညီ�်အခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� ပိုု�င့်��ေခွာ�ေန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အထုကရေ�တွင့်��ဖွဲ့ာ�ေပိုခွ��်သာာ ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�

ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� အ�သာ�စ်ုတ�ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��သာင့်�်သာ�လျာ၊ �ယဘာ�ယ�ေပိုဋ္ဌာာန��သာင့်�်သာ�လျာ၊ 

သုာ��မူဟို�တ� မူေပိုဋ္ဌာာန��ဘာ�ထုာ�သာင့်�်သာ�လျာ။ အပုို�င့်�� ၃ တွင့်��ဆွို��နွှ�ခွ��်သာာ အခွ�ကရေ�မူ�ာ�နှှင့်�် သာကရေ�ဆုို�င့်�ောနုှ�င့်�င့်၏ံ 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ပိုတ��န��ကရေ�င့်�တု��အ�ပို် အဓိုကရေမူူတညီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေဖွဲ့ွယ�ောေှုသာေဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��နှှင့်�် �နာင့်�အခွါမူှ ဥပို�ဒီတစ်�ေပို�ေပို�တွင့်� ေပိုဋ္ဌာာန��ေန�ထုာ�ေှုေခွင့်�� နညီ��လျမူ��

နှှစ်�မူ��ု�အနကရေ� တစ်�မူ��ု�မူ��ု�ကရေု�သာာ မူေဖွဲ့စ်�မူ�န�ေး�ခွ�ယ�ေေခွင့်��ကရေ မူ�ာ�ေပိုာ�မူညီ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ သာု��ောတွင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�

သာူမူ�ာ�နှှင့်�် အကြံကရေ�ံပို�မူ�ာ�အ�နေဖွဲ့င့််� ယင့်��နညီ��လျမူ��နှှစ်�မူ��ု�၏ အကရေ��ု�အေပိုစ်� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်��ေခွမူ�ာ�နှှင့််� အကရေ��ု�ဆိုကရေ�

မူ�ာ�ကရေု� သာုေှုနာ�လျညီ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� အ�သာ�စ်ုတ�ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��သာညီ� စ်တကရေ�ကရေ�� 

�ခွ် သာာမူန�ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��ထုကရေ� ေပိုင့်�ဆိုင့်�ေန�ပိုု�မူု�ခွကရေ�ခွ�ပိုါသာညီ�။ ဤသာု�� ပိုု�မူု�ခွကရေ�ခွ�

ေခွင့်��သာညီ� အ�ကရောင့်��အဆိုု�� နှှစ်�မူ��ု�လျ�ံ�ေဖွဲ့စ်��စ်နှု�င့်���ကရောင့်�� သာတုေပို�သာင့်�်ပိုါသာညီ�။ ကရေင့်�ညီာနှှင့်�် �တာင့်�အာဖွဲ့ေု

ကရေနှု�င့်�င့်တံု��၏ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ�ကရေု� အ�သာ�စ်ုတ�ေပိုဋ္ဌာာန��

ခွ�ကရေ�မူ�ာ� အေခွာ�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�မူှာထုကရေ� မူ�ာ�စ်ွာပိုု�မူု�၍ထုညီ်�သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��အာ�ေဖွဲ့င့််� ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ� ခွု�င့်�မူာမူုေှု

��ကရောင့်�� �တွ�ေပိုါသာညီ�။ သာု���သာာ� အီဂ်�စ်�နှှင့်�် အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ� နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်�မူူ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပိုဋ္ဌာာန��

ခွ�ကရေ�မူ�ာ���ကရောင့််� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍကုရေ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနညီ��ကရေ� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� အဟိုန်�အတာ�ေဖွဲ့စ်�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ 

တဖွဲ့န� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျသာညီ� အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� အာဏာာလျကရေ�လျှတ�ေမူညီ�် စ်စ်�အစ်ု��ေအတွကရေ� ယ��ံကရေညီ�

စ်ုတ�ခွ�မူု နုမူ�်ကရေ��သာာအခွ�နု�ကရောလျေဖွဲ့စ်��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�ကရေု� တစ်�ေဖွဲ့ညီ��ေဖွဲ့ညီ�� လျ�ပို��ဆိုာင့်�

ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� အတု�င့်��အတာပိုု�မူု�ကရေ�ယ��န��စ်ွာ လျ�ပို��ဆိုာင့်�နှု�င့်�မူညီ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�                        

အ �ေပိုာင့်�� ေပို�လျ�ပို�စ်ဉ်� အ�ေပိုာင့်��အလျ�အမူ�ာ�အေပိုာ�ကရေု� အလျ��ံအေင့်��ေဖွဲ့င့်�် လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေန�ကြီးကရေု��စ်ာ�ပိုါကရေ ညီိုနှုင့်��

�ဆိုွ��နှွ�မူုမူ�ာ� ပို�ကရေ�ေပိုာ�ေခွင့်�� သာု��မူဟို�တ� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှ ပို�န�ကရေန�ေခွင့်�� ေဖွဲ့စ်�လျာနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

ဥပို�ဒီအေ အခွ��ု��သာာအ�ေခွအ�နမူ�ာ�တွင့်� အလျယ�အလျတ�နညီ��လျမူ��ကရေု�လျညီ�� �ေး�ခွ�ယ�နှု�င့်�

ပိုါသာညီ�။ ယင့်��မူှာ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ေန�နှှင့်�် စ်ညီ��မူ�ဉ်��ထုုန��ခွ��ပို�ေန� 

organic laws ဟို��ခွ်�သာာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ေခွင့်��ဥပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု� အသာ��ံေပို�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ စ်ပိုုန�နှု�င့်�င့်နံှှင့်�် 
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ခွ�လီျီနှု�င့်�င့်ံတု��တွင့်� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု ေပို�လျ�ပို�နှု�င့်�ခွ�်သာညီ�် အတု�င့်��အတာမူှာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီ ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ပိုါ အတု�င့်��အတာထုကရေ� မူ�ာ�စ်ွာ�ကရေ�ာ�လျွန�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��မူှာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ေခွင့်��

ဥပို�ဒီမူ�ာ� (organic laws) ကရေု� အခွ�နု�ယူ၍ ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�လျ�ကရေ� တစ်�ေဖွဲ့ညီ��ေဖွဲ့ညီ���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်ေခွင့်�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါ 

သာညီ�။

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� အ�သာ�စ်ုတ�ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ� ပိုါ�င့်�မူုအတု�င့်��အတာ မူညီ�သာု��ပိုင့်�ေှု�စ်ကရောမူူ 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာညီ�် ဥပို�ဒီတစ်�မူ��ု�မူ��ု� လျု�အပို�မူညီ�သာာ ေဖွဲ့စ်�ပိုါ

 သာညီ�။ ယင့်��တု��ကရေု� �နာကရေ�ပိုု�င့်��မူှ လျှတ��တာ�ကရေေပိုဋ္ဌာာန���ပို�ေပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေ 

ဥပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��သာညီ�် လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�ကရေု� ထုုမူ����ကရောင့်��လျမူ��ညွှှန�မူုေပို�သာည်ီ� တစ်�ခွ�နု�တညီ��မူှာပိုင့်� ဥပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��

ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီပိုါ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ�ကရေု��လျ�ာခ်ွ��စ်ေန� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�ကရေု� မူလျု� 

လျာ�သာူမူ�ာ�ကရေ  အတု�င့်��အတာတစ်�ခွ�အထုု ကြီးကရေု��ပိုမူ���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မူုမူ�ာ� အငြိမူ�တ�စ်ေပို�လျ�ပို��ပိုလျုမူ�်မူညီ�။ ဥပိုမူာ 

ကရေင့်�ညီာနုှ�င့်�င့်တွံင့်� ၂၀၁� ခွ�နှှစ်� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��ငြိပီို��နာကရေ�ပုို�င့်�� ဆိုကရေ�လျကရေ�ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ��်သာာ ဥပို�ဒီ 

မူ�ာ�တွင့်� စ်စ်��ဆို��ေ�အောေှုခွ��ပို�၏ သာီ�ေခွာ�လျွတ�လျပို�အမူှီအခွု�ကရေင့်��မူုကရေု� �လျ�ာခ်ွ�ထုာ�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��သာု��ေဖွဲ့စ်�

ေသာညီ�်အ��ကရောင့်��မူ�ာ�တွင့်� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်��မူ�ာ�မူှန��ထုာ�သာညီ်� အတု�င့်�� 

အတာအထုု ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��ကရေု�ယ�တု�င့်�ကရေ မူလျ�ပို��ဆိုာင့်�လျု�ေခွင့်��လျညီ�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။

�နာကရေ�ဆို�ံ�အ�နေဖွဲ့င့််� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�အတွကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� 

လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်� အ�သာ�စ်ုတ�ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�ေခွင့်�� မူေှုသာညီ်�တု�င့်� သာု��မူဟို�တ� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�ကရေု� အ�ကရေမူ��မူ�သာာ 

ေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ�လျ�င့်� အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� အ�ေ��ပို်အ�ေခွအ�နတွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ပို် အ�ပို�ခွ��ပို�

�ေ�ပိုု�င့်��၏ လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာကရေု� ကရေန်�သာတ�ေန� စ်ဉ်��စ်ာ�သာင့််�ပိုါသာညီ� (Bulmer 2018)။



International IDEA30

လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ� �ေှ��နာကရေ�စ်ီစ်ဉ်�ေခွင့်��နှှင့်�် ပိုတ�သာကရေ�သာညီ�် �မူ�ခွွန��မူ�ာ�သာညီ�လျညီ�� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီ၊ organic laws �ခွ် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပို�ဥံပို�ဒီမူ�ာ�၊ စ်တကရေ�ကရေ�� �ခွ် ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီမူ�ာ� နှှင့်�်/

သာု��မူဟို�တ� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု (SSR) အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ေ�ေန�အတွကရေ� အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�ပိုု�င့်��

အမုူန �်��ကရေညီာခွ�ကရေ�မူ�ာ� (decrees) စ်သာညီ�ေဖွဲ့င့်�် �ေး�ခွ�ယ�ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��အ�ပို် သာကရေ��ောကရေ�မုူေုှပိုါသာညီ�။ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�

ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု (SSR) နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ဆိုု�င့်�ော ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်��ေခွမူ�ာ�မူှာ 

အ�ကရေမူ��အာ�ေဖွဲ့င့််� အမူ��ု�အစ်ာ�သာ�ံ�မူ��ု�ေှုပိုါသာညီ�။ 

၁။ လု��ခြုံ����ရ�ကဏ္ဍကိ� ဦး�စဲ�ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု�ငြိပး� ဖဲ��စည်းး�ပ��အခြေ�ေ���ဥပ�ေကိ� �ေ�ကးမှှ ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု�

ေ�င်းး� - စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�သာညီ� နုှ�င့်�င့်�ံေ�အာဏာာကုရေ� ဆိုကရေ�လျကရေ�ဆို�ပို�ကုရေ�င့်�ထုာ�ေခွင့်�� မူေပို�နုှ�င့်��တာဘ်ာ� လျကရေ�လွျတ�

ဆို��ံရှုုံ�သာွာ�ငြိပိုီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အ�ေပိုာင့်��အလျ�မူတု�င့်�မူီ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�

�ေ� အခွ��ု�အပိုု�င့်��မူ�ာ�အပိုါအ�င့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�အ�ပို�ခွ��ပို�မူုမူှ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီသာု�� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ဦး�စ်ွာေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�

ပိုါသာညီ�။ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ�ကုရေ� သာ�ဘာာတူညီီငြိပိုီ��နာကရေ�မူှ တော��င့်�အခွု�င့်�အမူာေဖွဲ့စ်��စ်ေန� 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� �နာကရေ�မူှလျု�ကရေ�၍ �ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ အာဂ်�င့်�တီ�နာ�၊     

အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�နှှင့်�် အီေတ�တု�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

၂။ ဖဲ��စည်းး�ပ��အခြေ�ေ���ဥပ�ေကိ� ဦး�စဲ� ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု�ငြိပး� လု��ခြုံ����ရ�ကဏ္ဍကိ� �ေ�ကးမှှ ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု�

ေ�င်းး� - အဓိုပိုာာယ�ေှု�သာာ လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု တစ်�စ်�ံတစ်�ော မူေပို�လျ�ပို�မူီ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� ဦး�စ်ွာေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ငြိပိုီ� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုကရေု� နှှစ်�

အတန��ကရော တေဖွဲ့ညီ��ေဖွဲ့ညီ�� အဆိုင့်�်လျု�ကရေ�လျ�ပို��ဆိုာင့်�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ ခွ�လီျီ၊ ဂ်ါနာနှှင့်�် စ်ပိုုန�နှု�င့်�င့်တံု��

တွင့်� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ခွ�်ပိုါသာညီ�။

၃။ လု��ခြုံ����ရ�ကဏ္ဍနှှင်းး် ဖဲ��စည်းး�ပ��အခြေ�ေ���ဥပ�ေကိ� တိစးငြိပိ�င်းးေကးတိည်းး� ေပ�ေပင်းး�ေပ�င်းး�လု�ေ�င်းး� - လျ�ခံြုံခွ��ံေ� 

ကရေဏ္ဍတွင့်� အ�ေ�ပိုါ�သာာ အ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��နှှင့်�် 

တစ်�ငြိပိုု�င့်�တညီ��၊ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��အာ�ေဖွဲ့င့််� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ပိုါသာညီ�။ 

ဥပိုမူာ ကရေင့်�ညီာနှှင့်�် �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ 

ဤသုာ�� လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ��ေှ��နာကရေ�စီ်စ်ဉ်�ပို� ံကွရောေခွာ�ေခွင့်��သာညီ� အဓုိကရေအာ�ေဖွဲ့င့်�် လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍအဖွွဲ့��အစ်ညီ��

မူ�ာ�၏ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�မူုအတု�င့်��အတာကရေု� ထုင့်�ဟိုပို�ပိုါသာညီ�။ အာဂ်�င့်�တီ�နာ�နှု�င့်�င့်တံွင့်� Malvinas ဟို�
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�ခွ်�သာာ �ဖွဲ့ာ�ကရေလျန�ကရေွန��တု�ကရေ�ပိုွ�တွင့်� စ်စ်�ရှုုံ�ငြိပိုီ��နာကရေ� မူ�ာ�မူ�ကရောမူီ စ်စ်�အစ်ု��ေေပို�တ�ကရေ�ပိုါသာညီ�။ ၁၉၈၃      

ခွ�နှှစ်�တွင့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�အ�ပို�ခွ��ပို�မူုမူှ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီသာု�� �ေပိုာင့်��လျ�ခွ�ေ်ာတွင့်� အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�ပိုု�င့်��မူှ အမူုန်�ဒီီကရေေီမူ�ာ� ထု�တ�

ေပိုန�၍လျ�ပို��ဆိုာင့်�ခွ�်ငြိပိုီ� �နာကရေ�ပိုု�င့်��မူှ ဥပို�ဒီမူ�ာ�ေပိုဋ္ဌာာန��ပိုါသာညီ�။ ထုု���နာကရေ� ၁၉၉၄ ခွ�နှှစ်��ောကရေ�မူှသာာ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အီေတ�တွင့်�မူူ ၂၀၀၃ ခွ�နှှစ်� ကရေ����ကရေ�ာ�သာုမူ��ပိုု�ကရေ�မူုငြိပိုီ��နာကရေ� 

စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�ကရေု� ဖွဲ့�ကရေ�သာုမူ��ခွ�ပ်ိုါသာညီ�။

ခွ�လီျီနှု�င့်�င့်ံတွင့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှာ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မူုကြီးကရေီ�မူာ�ငြိပိုီ� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� ဘာကရေ��တာ�သာာ�

မူ�ာ�အ�နေဖွဲ့င့််� အာဏာာလျကရေ�လျွတ�ဆို��ံရှုုံ�နှု�င့်�သာညီ�် မူ�သာခွ�ာမူုေှု�နခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ ဤပိုကရေတုအ�ေခွအ�နတွင့်� စ်စ်�

ဖွဲ့ကရေ�မူှ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပိုင့်�ဆိုင့်�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�တွင့်� မူုမူုတု��အတွကရေ� အကရောအကရေွယ�ယူသာညီ�် ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�မူ�ာ�

ကုရေ�လျညီ���ကရောင့်��၊ ေပိုဋ္ဌာာန��ဥပို�ဒီ စ်တကရေ�ကရေ��မူ�ာ�တွင့်� မုူမုူတု��အဖွွဲ့��အစ်ညီ��အတွကရေ� ဘာတ�ဂ်�ကရေ�၊ ပိုင့်�စ်င့်�၊ နုှ�င့်�င့်�ံေ� 

တွင့်� ကုရေ�ယ�စ်ာ�ေပို�ပိုါ�င့်�နုှ�င့်�မုူ၊ တော�စွ်�ဆုို�တင့်�ပုို��ခံွေေခွင့်��မှူ ကရေင့်��လွျတ�ခွွင့်�်တု��ကုရေ�လျညီ���ကရောင့်�� ထုညီ�်သွာင့်��ေပိုဋ္ဌာာန�� 

�ပို�ေန� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�စ်ဉ်� �တာင့်��ဆိုု�ေေှုခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ ယင့်��တု��မူှာ �နာကရေ�ဆို�ံ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုအတွကရေ� ဥပို�ဒီအဟိုန်�အတာ�မူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�ခွ�်ငြိပိုီ� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍကရေု� နှှစ်��ပိုါင့်��မူ�ာ�စ်ွာ 

အခွ�နု�ယူ၍ တစ်�ဆိုင့်�်ခွ�င့်��ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ခွ�ေ်ပိုါသာညီ�။ ခွ�လီျီနှု�င့်�င့်ံသာညီ� အမူ��ု�သာာ�လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီ ေပို�ေပိုင့်�

�ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ�ကရေု� ၂၀၁၀ ခွ�နှှစ်�တွင့်� ကရောကရေွယ��ေ�ဥပို�ဒီသာစ်� ေပိုဋ္ဌာာန��သာညီ�်အခွါမူှသာာ ေပို�လျ�ပို�နှု�င့်�ခွ�်ငြိပိုီ� 

ေ�တပို�ဖွဲ့ွ��ကရေု� ကရောကရေွယ��ေ��န�ကြီးကရေီ�ဌာာနမူှ ေပိုညီ�ထု��ေ��န�ကြီးကရေီ�ဌာာနသာု�� �ေပိုာင့်���ေ့�၍ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�ကရေွပို�ကရေ�မူု�အာကရေ�

တွင့်� ထုာ�ေှုေခွင့်��ကရေု�လျညီ�� ၂၀၁၁ ခွ�နှှစ်�မူှသာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ခွ�်ပိုါသာညီ�။

�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှှင့်�် ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်တံု��တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုနှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီ အကူရေ�အ�ေပိုာင့်��တု�� တစ်�ငြိပုို�င့်�နကရေ�လုျ�လုျ�ေဖွဲ့စ်�ပွိုာ�ခွ�င်ြိပီို� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်�လျညီ�� လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍ 

အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အတွကရေ� အ�သာ�စ်ုတ�ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ��်ကရေပိုါသာညီ�။ ယင့်��နှု�င့်�င့်ံမူ�ာ�တွင့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ 

အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မူုမူှာ အလျယ�အလျတ�အဆိုင့်�်ေှုငြိပိုီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီဆိုု�င့်�ောမူ�ာ� 

�ဆိုွ��နှွ�ောတွင့်� အေခွာ�ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�နှှင့်�် တစ်�ပိုါတညီ��ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�နှု�င့်�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍမူှ ပို�ဂ်ုု�လျ�

မူ�ာ�သာညီ� ေပိုညီ�တွင့်��လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ စ်�ဖွဲ့ွ��ပို�ဆံိုု�င့်�ော ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ�အ�ပို် �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�ခွ�်

�သာာ�လျညီ�� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� အေမူင့််�ဆို��ံထုာ�ေှုသာညီ်� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီစ်နစ်�သာစ်�အတွကရေ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အစ်ီအမူံ

မူ�ာ� ခွ�မူှတ�ောတွင့်� ပိုါ�င့်�ေခွင့်��မူေှုပိုါ။ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု ဦး�စ်ွာေပို�လျ�ပို��သာာ နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�နှှင့်�် 

လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍနှှင့်�် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မုူမူ�ာ�ကုရေ� တစ်�ငြိပုို�င့်�နကရေ�တညီ�� ေပို�လျ�ပို�ခွ��်သာာ နုှ�င့်�င့် ံ

မူ�ာ�တွင့်�လျညီ�� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျမူှာ�ကရောေှညီ�ငြိပိုီ� ဆိုင့်�်ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်���ကရောင့်�� အသာုအမူှတ�ေပို�ေ

မူညီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��နှု�င့်�င့်ံအာ�လျ��ံတွင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�

အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မူ�ာ�မူှာ ဆိုကရေ�လျကရေ�၍ �ေပိုာင့်��လျ�ငြိပိုီ� အစ်ု��ေ�ဟိုာင့်��သာကရေ�တမူ��ငြိပိုီ�ဆို��ံ၍ နှှစ်��ပိုါင့်��မူ�ာ�စ်ွာ

�ကရောေမူင့််�သာညီ�်တု�င့်� ဆိုကရေ�လျကရေ��ဆိုွ��နှွ�ညီိုနှုင့်��ေပိုါသာညီ�။ လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�ကရေု� �ေှ��နာကရေ�စ်ီစ်ဉ်�ပို�မံူှာ မူူ�သာမူေှုဘာ� 

အထုကရေ�တွင့်� �ဖွဲ့ာ�ေပိုခွ�သ်ာည်ီ�အတု�င့်�� သာကရေ�ဆုို�င့်�ောအဖွွဲ့��အစ်ညီ��အသီာ�သီာ�၏ �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မုူ အနညီ��အမူ�ာ�

အ�ပို် မူူတညီ�ပိုါမူညီ�။ သုာ��ောတွင့်� ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်အကူရေ�အ�ေပိုာင့်�� နုှ�င့်�င့်အံခွ��ု�အတွကရေ� �သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မုူမူ�ာ�ေပိုာ� 

ခွ�်�သာာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့် ံဥပိုမူာမူှ အ�ေ�ပိုါ�သာာမူူနှှစ်�ေပို�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

၁။ လျ�ခံြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��၊ ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေခွင့်��နှှင့်�် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်� 

�ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��တု��မူှာ သာ�ဘာာသာဘာာ�အာ�ေဖွဲ့င့််� ခွ�တု�ဆိုကရေ��နပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�အတွကရေ� �ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�စ်င့်�ေမူင့််�သာညီ�ပိုင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

ကရေဏ္ဍအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�၊ ဆိုကရေ�နှွယ�မူုအ�ေပိုာင့်��အလျ�မူ�ာ�ကရေု� ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�မူု
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မူ�ာ�ေပို�လျ�ပို�ေန� အ�ေ�ပိုါ�သာာ�ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�စ်င့်�ေမူင့်�်တစ်�ေပို� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

၂။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�သာညီ�်�နော၌ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�မူူမူ�ာ�နှှင့််� 

သာတ�မူှတ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� ခွ�မူှတ�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ� ကရေ�ယ�ကရေ�ယ�ေပိုန်�ေပိုန်� 

လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေန� အခွွင့်�်အလျမူ��မူ�ာ��ပို်�ပိုါကရေ�လျာ�ေ� ခွု�င့်�မူာ�သာာပိုထုမူ�ေခွလျှမူ�� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ 

အ�သာ�စု်တ�ကုရေ� ဥပို�ဒီတွင့်�ထုည်ီ�သွာင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေန� ခွ�န�လှျပို�ထုာ�နုှ�င့်�ပိုါသာညီ�၊ မူ�ာ��သာာအာ�ေဖွဲ့င့်�် ခွ�န�လှျပို�

ထုာ�သာင့်�်ပိုါသာညီ�။
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ေပိုစ်�မူုကရေ���လျွန�ေခွင့်��အတွကရေ� တာ�န�ယူတာ�န�ခွ�ံေ�သာညီ� ပိုဋ်ုပိုကရေခလွျန�နှှင့်�် အာဏာာေှင့်��ခွတ�လျွန� 

အ�ေခွအ�နနှှစ်�ေပို�လျ��ံတွင့်� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီ အကူရေ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�လျ�ပို��ဆိုာင့်�စ်ဉ်� အထူု�တလျညီ�ကွရေ�ေပိုာ� 

မုူေဖွဲ့စ်��စ်�သာာ အဓုိကရေကရေ�သာည်ီ� ကုရေစ်စေပို�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကူရေ�    

အ �ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို�သာညီ�်အခွါ တော�စွ်�ဆုို��ေ�အာဏာာ အပိုါအ�င့်� နုှ�င့်�င့်�ံတာ�အာဏာာကုရေ� နုှ�င့်�င့်�ံေ�အေ ဆိုန�်ကရေ�င့်� 

ဘာကရေ�မူ�ာ�၏ လျကရေ��ယ�သာု�� �ပို�အပို�ေမူညီ�ေဖွဲ့စ်�၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီအတွကရေ� �ဆိုွ��နှွ�ညီိုနှုင့်��ောတွင့်� 

လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ေပို��ေ�ကရေု� ထုညီ�်သာွင့်���ဆိုွ��နှွ��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ သာုမူ��ကြံကရေ��ံ၍ လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� 

နှု�င့်�င့်တံကရောဥပို�ဒီတွင့်� တာ�ေမူစ်�ထုာ�သာညီ�်တု�င့်� ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ��ကရေသာညီ�သာာ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။

ေဖွဲ့စ်�ေပို�အမူ�ာ�အေပိုာ�တွင့်� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကူရေ�အ�ေပိုာင့်��မူေပို�လျ�ပို�မီူ အပိုစ်�အခွတ�ေပို�စ်��ေ� 

သာု��မူဟို�တ� ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ���ေ�သာ�ဘာာတူစ်ာခွ��ပို�အတွကရေ� ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�စ်ဉ်�ကရေပိုင့်� လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ေပို��ေ�

ကရေု� �ဆိုွ��နှွ��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ ထုု���နာကရေ�မူှ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ေခွင့်��အာ�ေဖွဲ့င့််� (ဥပိုမူာ 

ဂ်ါနာ နှု�င့်�င့်မံူှာကရေ�သ်ာု��) လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� ခွု�င့်�မူာ�စ်ေခွင့်��၊ (ဥပိုမူာ ခွ�လီျီ နှု�င့်�င့်မံူှာကရေ�သ်ာု��) လျွတ�ငြိင့်ုမူ�� ခွ�မူ��သာာ

ခွွင့်�်ကရေု� ဥပို�ဒီေဖွဲ့င့််�ေပိုဋ္ဌာာန��သာညီ�်အေပိုင့်� လျှတ��တာ�တွင့်� ပိုါ�င့်�မူညီ�်သာူမူ�ာ�နှှင့်�် လျှတ��တာ�၏ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ�ခွ�မူှတ�

�ေ� စ်ညီ��မူ�ဉ်��မူ�ာ�ကရေု�သာတ�မူှတ�လျ�ကရေ� လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� လျွယ�လျင့်�်တကရေူပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�၍ မူေ�စ်ေန� စ်ီစ်ဉ်�

ေခွင့်��၊ (ဥပိုမူာ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ နှု�င့်�င့်မံူှာကရေ�သ်ာု��) လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ကရေု� ဥပို�ဒီ��ကရောင့်��အေ စ်ုန��ခွ်ေခွင့်��မူေပို�

နှု�င့်�ေန� ကြီးကရေု�တင့်�ကရောကရေွယ�တာ�ဆိုီ�ေခွင့်��မူ�ာ�ကရေု� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ေခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�ကရေု� 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သာွင့်��လျ�ကရေ� အခွု�င့်�အမူာေပိုဋ္ဌာာန��သာည်ီ�အခွါ ကရေ���လျွန�သာူမူ�ာ�ကရေု� တာ�န�ယူ

တာ�န�ခွ�ံစ်ေခွင့်��မူေပို�နှု�င့်��စ်ေန� ထုပို�မူ၍ံ အာမူခွခံွ�ကရေ��ပို�သာညီ်�အ�နေဖွဲ့င့်�် ယင့်��ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�ကရေု� ေပိုင့်�ဆိုင့်�ေန� 

လျု�အပို�သာညီ�် အနုမူ�်ဆို��ံသာတ�မူှတ�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� အလျွန�တောေမူိင့််�၍ ထုာ�တတ�ပိုါသာညီ� (ဥပိုမူာ ဖွဲ့ီဂ်�၊ီ ဂ်ါနာ၊ ဂ်မူ�

ဘာီယာနှှင့်�် ေမူန�မူာနှု�င့်�င့်)ံ။ 

လွျတ�ငြိငု့်မူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�ကုရေ� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီတွင့်� ထုညီ�်သွာင့်��လျ�ကရေ� အခုွ�င့်�အမူာေပိုဋ္ဌာာန��ထုာ� 

ေခွင့်��မူေှုပိုါကရေ �နာင့်�အခွါယင့်��တု��ကရေု�ပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� နှု�င့်�င့်�ံေ�အေ �ထုာကရေ�ခွမံူု၊ လျူ်အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��အတွင့်�� �ထုာကရေ� 

ခွမံူုတု�� တု��တကရေ�ေမူင့်�်မူာ�လျာငြိပိုီ� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�၏�သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မူု �လျ�ာန်ညီ��ကရေ�ဆိုင့်��လျာသာညီ�်အခွါ ပိုု�မူု�လျွယ� 

ကရေူစ်ွာပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�နှု�င့်�မူညီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အာဂ်�င့်�တီ�နာ�နှု�င့်�င့် ံ အ�တွ�အကြံကရေ�ံကရေု��ကရေညီ်�လျ�င့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�၏ �သာဇိုာ

သာကရေ��ောကရေ�မူု အတကရေ�အကရေ��ပို်လုျ�ကရေ�၍ လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�ကရေု� လျကရေ��တွ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ပို� ံ �ေပိုာင့်��လျ�

ေခွင့်��၊ ပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�ေခွင့်��မူ�ာ�ကရေု� �တွ�ေမူင့်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ စ်စ်�အစ်ု��ေသာညီ� ၁၉၈၃ ခွ�နှှစ်�တွင့်� အာဏာာလျကရေ�မူလျှတ�မူီ 
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အခွ�နု�ကရေပို�လျ�ကရေ� လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ဥပို�ဒီကရေု� ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ ယင့်��ဥပို�ဒီကရေု� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�အစ်ု��ေကရေ 

ပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�ငြိပိုီ� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ��ခွါင့်���ဆိုာင့်��ဟိုာင့်��အခွ��ု�ကရေု� တော�စ်ွ�ဆိုု�ေခွင့်��၊ ေပိုစ်�မူုထုင့်�ေှာ�စ်ီေင့်�ေခွင့်��မူ�ာ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�

ခွ�်ော စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�အတွင့်��မူှ မူ�ကရေ�နပို�သာညီ�်တ��ံေပိုန�မူုမူ�ာ� �ပို်ထုွကရေ�လျာငြိပိုီ� ပို�န�ကရေန�ေန��လျ�ကြီးကရေုမူ� ကြီးကရေု��ပိုမူ��ခွ�ပ်ိုါ 

သာညီ�။ အာဏာာသာုမူ��မူညီ�ကရေု�စ်ု��ေုမူ�ငြိပိုီ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီတညီ�ငြိင့်ုမူ��စ်ေန� ေညီ�သာန�လျ�ကရေ� အစ်ု��ေသာညီ� ၁၉၈၆ နှှင့်�် 

၁၉၈၇ ခွ�နှှစ်�မူ�ာ�တွင့်� လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ဥပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု� ေပိုဋ္ဌာာန���ပို�ခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ ယင့်��ဥပို�ဒီမူ�ာ�အေ ေပိုစ်�မူု

ေဖွဲ့င့််� စ်ွ�ဆိုု�မူုအာ�လျ��ံေပို�ဆိုု�င့်��ခွ�င်ြိပိုီ� ေပိုစ်�မူုထုင့်�ေှာ�စ်ီေင့်�ခွေံသာူနှှင့်�် စ်�စံ်မူ��စ်စ်��ဆို�ေခွင့်��ခွေံသာူအခွ��ု�ကရေု�လျညီ�� အေပိုစ်�

မူှ ခွွင့်�်လျှတ�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ သာု��ောတွင့်� �နာကရေ�ပိုု�င့်��နှှစ်�မူ�ာ�၌ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�၏�သာဇိုာသာကရေ��ောကရေ�မူု �မူှ�မူှုန�လျာငြိပိုီ� လျူ်

အခွွင့်�်အ�ေ�အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�၏ �သာဇိုာကြီးကီရေ�မူာ�လျာ�သာာအခွါ �နာကရေ�ဆို��ံတွင့်� တော�လှျတ��တာ�ခွ��ပို�ကရေ လွျတ� 

ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်ဥပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု� ပိုယ�ဖွဲ့�ကရေ�ခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ အေပိုစ်�မူှ ခွွင့်�်လျှတ�ခွ�်ေခွင့်��မူ�ာ�သာညီ�လျညီ�� နှု�င့်�င့်တံကရောဥပို�ဒီ

အေ အာဂ်�င့်�တီ�နာ�နုှ�င့်�င့်၏ံ ကရေတုကရေ�တ�မူ�ာ�နှှင့်�် မူကုရေ�ကရေ�ညီီေခွင့်����ကရောင့်�် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီနှှင့်�် ဆိုန�်ကရေ�င့်� 

သာညီ�ဟို� ��ကရေညီာခွ�ပ်ိုါသာညီ�။

လျွတ�ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ� ထု�တ�ေပိုန�ေခွင့်��အေပိုင့်� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျတော�မူ�တမူုနှှင့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�စ်ပို�မူုမူ�ာ�မူှာ အမူ�ာ�အေပိုာ�ေှုငြိပိုီ� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ

တော�မူ�တမူုဆိုု�သာညီ�မူှာ ေပိုစ်�မူုကရေ���လျွန�ေခွင့်��အတွကရေ� တာ�န�ယူတာ�န�ခွ�ံစ်ေခွင့်��ဟို� ရှုုေမူင့်��လျေ်ှု�ကရေသာညီ်� 

အတု�င့်��အတာထုကရေ� ပိုု�မူု�ကရေ�ယ��န��စ်ွာရှုုေမူင့်�ေန� လျု�အပို�ပိုါသာညီ� (Cats-Baril 2019)။ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ 

ညီိုနှုင့်���ဆိုွ��နှွ�မူုမူ�ာ�သာညီ� အမူှန�တော�ကရေု�သာုေှုခွွင့််�၊ �လျ�ာ���ကရေ�ေေှုခွွင့်�်၊ တော�မူ�တမူုေေှုခွွင့််�နှှင့်�် ထုပို�မူမံူေဖွဲ့စ်� 

ပွိုာ��ေ�အာမူခံွခွ�ကရေ�မူ�ာ� အပိုါအ�င့်� အကူရေ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ တော�မူ�တမုူအပုို�င့်��ကရေဏ္ဍအသီာ�သီာ�ကုရေ� အ�ထုာကရေ� 

အကရေူေပို�နှု�င့်�သာကရေ�သ်ာု�� အဟိုန်�အတာ�လျညီ�� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပိုဋ္ဌာာန��ခွ�ကရေ�စ်ာသာာ�အတွင့်�� ပိုါ�င့်��နသာညီ�် သာမုူ�င့်��ေဖွဲ့စ်�စ်ဉ်� ရုှုေမူင့်��ဖွဲ့ာ�ေပိုပို�မံူ�ာ� 

သာညီ�လျညီ�� ပိုဋ်ုပိုကရေခအတွင့်�� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�် အေခွာ�လျကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�အ�ပို�စ်�မူ�ာ�၏ အခွန��ကရေဏ္ဍမူ�ာ�ကရေု� ထုင့်�ဟိုပို�ငြိပိုီ� 

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� (SSR) နှှင့်�် သာကရေ�ဆိုု�င့်�ပိုါသာညီ�။ တစ်�ဖွဲ့န�ေပိုန�လျညီ� မူေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��စ်�ေ� 

အာမူခွခံွ�ကရေ�မူ�ာ� အာ��ကရောင့်���စ်�ေ� အစ်ီအမူမံူ�ာ�အေဖွဲ့စ်�ရှုုေမူင့်�နှု�င့်��သာာ အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�အာဏာာကရေု� အကရေန်� 

အသာတ�ေပို�သာညီ�် အင့်�စ်တီကရေ���ေှင့်�� (အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��စ်နစ်�) အပိုု�င့်�� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��မူ�ာ�နှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ

ကရေု� အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူှကရေွပို�ကရေ�ေခွင့်�� (အပိုု�င့်�� ၄ တွင့်� ထုပို�မူ၍ံ �ဆိုွ��နှွ�တင့်�ေပိုထုာ� ပိုါသာညီ�) တု��သာညီ�လျညီ�� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�

ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� (SSR) နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ပိုါသာညီ�။
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ေပိုစ်�မူုကရေ���လျွန�သာညီ�်အတွကရေ� တာ�န�ယူတာ�န�ခွ�ံစ်�ေ�ကရေုစ်စကရေ�သ်ာု��ပိုင့်� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ မူဟို�တ��သာာ 

စ်နစ်�မူ�ာ�တွင့်� အ�ေ�ပိုါ�သာာကရေုစ်စေပို�မူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍမူှ ပို�ဂ်ုု�လျ�မူ�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�သာညီ� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�

ဆိုု�င့်�ောအကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ� အသာီ�သာီ�ေှု�န�ကရေငြိပိုီ� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�လျ�ပို�င့်န��အမူ�ာ�အေပိုာ�တွင့်� ပိုါ�င့်�လျ�ပို�ကရေု�င့်�လျ�ကရေ�ေှု

တတ�ပိုါသာညီ�။ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�ဆိုု�င့်�ောအကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�ေှုမူု အတု�င့်��အတာမူှာ အနညီ��အမူ�ာ� ကရေွာေခွာ�မူညီ�ေဖွဲ့စ်��သာာ� 

လျညီ�� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�တွင့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှပိုါ�င့်�သာညီ�် အ�ေခွအ�နအာ�လျ��ံတွင့်� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�တွင့်�လျညီ�� ပိုါ�င့်��နသာညီ�ကရေု� 

�တွ�ေပိုါသာညီ�။ အီဂ်�စ်�နှု�င့်�င့်ကံရေ�သ်ာု���သာာ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှ လျကရေ��တွ�အာ�ေဖွဲ့င့််� ထုုန��ခွ��ပို�ထုာ�သာညီ်� စ်နစ်�မူ�ာ�တွင့်� စ်စ်�

ဖွဲ့ကရေ�၏ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အခွန��ကရေဏ္ဍမူှာ နှု�င့်�င့်�ံတာ�စ်ီ�ပိုွာ��ေ�၏  ကရေဏ္ဍတစ်�ခွ�လျ�ံ�လျှမူ��ခြုံခွ��ံနသာညီ�အထုု ေှုသာညီ�်

အေပိုင့်� �ေမူပိုု�င့်�ဆိုု�င့်�မူုမူ�ာ�လျညီ�� အလျွန�မူ�ာ�ေပိုာ�စ်ွာ ပိုါ�င့်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီအကရေူ�အ�ေပိုာင့်��တွင့်� ေင့်�ဆိုု�င့်��တွ�ကြံကရေ�ေံသာညီ�် အ�ေခွခွံကရေုစ်စေပို�မူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��

မူ�ာ�ကရေ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရေု�လျကရေ�ခွံေန� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�ခွစံ်ာ�ခွွင့်�်မူ�ာ� ဆိုကရေ�လျကရေ�ခွစံ်ာ�ခွွင့်�်ေပို�မူညီ��လျာ သာု��မူဟို�တ� 

အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ေပို�လျ�ပို��ေ�ကရေု� ထုုခွု�ကရေ�နှု�င့်�သာညီ�်တု�င့်� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အောေှုမူ�ာ�ေေှု�နသာညီ်� အ�ဆိုာင့်�အ�ယာင့်�

မူ�ာ�နှှင့်�် စ်ီ�ပိုွာ��ေ�ခွစံ်ာ�ခွွင့်�်မူ�ာ�ကရေု� ေဖွဲ့တ��တာကရေ�မူညီ��လျာဆိုု�သာညီ�် ကရေုစ်စေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�ဘာတ�ဂ်�ကရေ�မူ�ာ�

မူှာအလျွန�နညီ��ပိုါ�ငြိပိုီ� ပို�မံူှန�လျ�ပို�င့်န��လျညီ�ပိုတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ကရေ�န�ကရေ�စ်ေုတ�မူ�ာ�ကရေု�ပိုင့်� နှု�င့်�င့်�ံတာ�ဘာတ�ဂ်�ကရေ�

ေဖွဲ့င့််� မူလျ��ံလျာကရေ�သာညီ�်အတွကရေ� စ်ီ�ပိုွာ��ေ�လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�မူှေေှု�သာာ�င့်ွေဖွဲ့င့်�် ေဖွဲ့ညီ�်စ်ွကရေ�သာ��ံစ်ွ�ေသာညီ်� အ�ေခွအ�န

မူ�ာ�တွင့်� ဤကရေုစ်စသာညီ� ရှုုပို��ထုွ�မုူေှုနှု�င့်�ပိုါသာညီ�။ ဥပိုမူာ အင့်�ဒီု�နီ�ေှာ�သာမူမတ ယူဒီု�ယု�နှု�သာညီ� နှု�င့်�င့်�ံတာ�၏ 

စ်ီ�ပိုွာ��ေ�တွင့်� တပို�မူ�တာ�ကရေ ပိုါ�င့်�လျ�ပို�ကရေု�င့်��နမူုကရေု� လျ��ံ�ဖွဲ့ယ�ေှာ�ေန� သာု��မူဟို�တ� သာုသာုသာာသာာ�လျ�ာခ်ွ�ေန� 

ေညီ�မှူန��ခွ�ကရေ�ကုရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နုှ�င့်�ေခွင့်��မူေုှဘာ� လျကရေ��လျ�ာခ်ွ�ေ်ပိုါသာညီ�။ တပို�မူ�တာ�၏ ဘာဏ္ဍာ�ေ�အ�ေခွအ�နမှူာ 

စ်ီ�ပိုွာ��ေ�လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�မူှ �င့်��င့်ွကရေု� လျ�ံ��ဖွဲ့ယ�ေှာ�လျု�ကရေ�လျ�င့်� �င့်ွ��ကရေ�အ�ေခွအ�နယု�ယွင့်��သာွာ�ငြိပိုီ� ထုုပို�တန�� 

အောေှုကြီးကရေီ�မူ�ာ� သာာမူကရေ တပို�မူ�တာ�သာာ�အာ�လျ��ံ မူ�ကရေ�မူနပို�ေဖွဲ့စ်�ဖွဲ့ွယ�ောေှုပိုါသာညီ�။

အလျာ�တူ ခွ�လီျီနှု�င့်�င့်ံတွင့်� အေပို�ဖွဲ့ကရေ��ခွါင့်���ဆိုာင့်�မူ�ာ�သာညီ� လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ကရေု� ဘာတ�ဂ်�ကရေ�

မူ�ာ�၊ ခွစံ်ာ�ခွွင့်�်မူ�ာ�နှှင့်�် ကရေွပို�ကရေ�မူုစ်�ဖွဲ့ွ��ပို�တံု��အ�ပို် ဆိုကရေ�လျကရေ�ထုုန��ခွ��ပို�ခွွင့်�်ေပို�ေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်�ံေ�မူှ ဆို�တ�ခွွာ�ပို�

ေန� ညီိုနှုင့်��နှု�င့်�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ အထုူ�သာေဖွဲ့င့််� သာမူမတ Aylwin (အု�င့်�လျွင့်�) �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ေမူိာကရေ�ခွံေငြိပိုီ��နာကရေ� 

ေပိုဋ္ဌာာန��ခွ��်သာာ Organic Constitutional Law on the Armed Forces (1990) (၁၉၉� ခွ�နှှစ်� တပို�မူ�တာ� 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပို�ံဥပို�ဒီ) ေဖွဲ့င့်�် တပို�မူ�တာ�ဘာတ�ဂ်�ကရေ�၏ �င့်ွ��ကရေ��ဖွဲ့ာင့်��ပိုွမူုကရေု�ကရောမူု�စ်ေန� တွကရေ�ခွ�ကရေ�

သာတ�မူှတ��ပို�ေခွင့်��၊ တပို�မူ�တာ�ဘာတ�ဂ်�ကရေ�ပိုမူာဏာကရေု� လျှတ��တာ�တွင့်� မူ�ဆိုွ��နှွ�ဘာ�ခွ�ထုာ��ပို�ေခွင့်��၊ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�
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ကရေု� အတု�င့်��အတာတစ်�ခွ�အထုု ကရေု�ယ�တု�င့်�အ�ပို�ခွ��ပို�စ်ီမူခံွွင့်�်�ပို�ေခွင့်��မူ�ာ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ခွ�်ပိုါသာညီ�။

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�ေခွင့်��သာညီ� အမူ�ာ�ေပိုညီ�သာူဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�တွင့်� 

ပိုါ�င့်�သာူမူ�ာ�နှှင့်�် တာ�န�မူ�ာ�ကရေု� ေပိုန�လျညီ�စ်ီစ်ဉ်�သာတ�မူှတ�ေခွင့်��အာ�ေဖွဲ့င့်�် အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��ကရောလျ နှု�င့်�င့်�ံေ�

�ဘာာဂ်�ဗဒီအ�ပို် မူညီ�ကရေ�သ်ာု��သာကရေ��ောကရေ�မူုေှု��ကရောင့်�� နာ�လျညီ�ေန�လျညီ�� အထုူ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။ ပိုဋ်ုပိုကရေခ

လျွန� အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� အမူ�ာ�အေပိုာ�တွင့်� အ�ေ�ပိုါ�သာာစ်ုန��ခွ်မူုအခွကရေ�အခွ�မူှာ စ်စ်�မူကရေ�ကရောလျ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�

အတွင့်�� ေှုခွ�သ်ာညီ�်�င့်��င့်ွမူ�ာ�ကရေု� ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ���သာာကရောလျ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အတွင့်�� မူညီ�ကရေ�သ်ာု��အစ်ာ�ထုု���ပို�နှု�င့်�မူညီ�

ေဖွဲ့စ်���ကရောင့်�� နညီ��လျမူ��ေှာ�ဖွဲ့ွေန� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်�� ေပို�လျ�ပို�ငြိပိုီ�ကရောလျ အဓိုကရေ�င့်��င့်ွအေင့်��အေမူစ်�

မူှာ မူ�ကရောခွဏာ အစ်ု��ေ�န�ထုမူ��မူ�ာ�၏ လျစ်ာနှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံတာ�ောထုူ�မူ�ာ�ကရေု� အ��ကရောင့်��ေပို��သာာလျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်မူ�ာ�

မူှ �င့်ွ��ကရေ�ေေှုနှု�င့်�သာညီ�် အခွွင့်�်အလျမူ��မူ�ာ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ သာု��ေဖွဲ့စ်�၍ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ�

နှှင့်�် အစ်ု��ေောထုူ�မူ�ာ�တွင့်� ခွန်�အပို�ေခွင့်��တု��သာညီ� တု�ကရေ�ခွု�ကရေ��နသာူမူ�ာ� လျကရေ�နကရေ�စ်ွန်�၍ အေပို�သာာ�မူ�ာ�အေဖွဲ့စ်�

သာု�� ကရေူ��ေပိုာင့်���ေ�ဆိုွ��ဆိုာင့်�မူုေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�သာကရေ�သ်ာု�� အဟိုန်�အတာ�လျညီ�� ေဖွဲ့စ်�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�။

ဥပိုမူာ အီဂ်�စ်�နှု�င့်�င့်တံွင့်� ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခွ�နှှစ်� �တာ�လျှန��ေ�ေဖွဲ့စ်�ပိုွာ�ငြိပိုီ��နာကရေ� နှု�င့်�င့်�ံေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတွင့်� အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�မူှ��မူ�ာ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေအစ်ု��ေအောေှုမူ�ာ�၊ ေပိုညီ�နယ�အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�မူှ��မူ�ာ�ကရေု� 

ယခွင့်�ကရေကရေ�သု်ာ�� နုှ�င့်�င့်�ံတာ�အစု်��ေ ဗဟုို�အဆိုင့်�်မှူ ခွန �်အပို�မူညီ�်အစ်ာ� �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ေမိူာကရေ�ေန� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။ 

ယခွင့်�အစု်��ေမူ�ာ� လျကရေ��အာကရေ�တွင့်� �ဒီသာနှတေအစု်��ေကုရေ�အ��ကရောင့်��ေပို�၍ အ�ေ�ပိုါ�သာာ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�နှှင့်�် စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ� 

ပူို��ပိုါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မုူမူ�ာ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ခွ�ေ်ခွင့်��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မှူ အငြိငု့်မူ��စ်ာ�ယူသူာအမူ�ာ�အေပိုာ�မှူာ �ဒီသာနှတေ

သာု��မူဟို�တ� ေပိုညီ�နယ�အဆိုင့်�်တွင့်� �ကရောင့်��မူွန��သာာောထုူ��နောမူ�ာ�ေေုှ�ကရေငြိပိုီ� ပို�မံူှန�လျစ်ာနှှင့်�် �င့်ွ��ကရေ�ေ�ပိုါကရေ� 

ေလျမူ�� အခွွင့်�်အ�ေ�မူ�ာ� ေှု�ကရေပိုါသာညီ�။ ၎င့်��တု��အာ�လျ��ံမူှာ “ ‘�န��ေ’ံ အစ်ု��ေနှှင့်�် လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��သာဖွဲ့ွယ� 

ေဖွဲ့စ်��နငြိပိုီ� သာမူမတကရေခွန်�အပို��သာာ ေပိုညီ�နယ�အ�ပို�ခွ��ပို��ေ�မူှ��မူ�ာ�မူှတဆိုင့်�် သာမူမတကရေ ထုုန��ခွ��ပို�နှု�င့်�ပိုါသာညီ�” 

(Sayigh 2012: 6)။ �ဒီသာနှတေနှှင့်�် ေပိုညီ�နယ�အစ်ု��ေမူ�ာ�အတွကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�ကရေု� ေပို�ေပိုင့်�

�ေပိုာင့်��လျ�ေန� �ဆိုွ��နှွ�ော၌ ယင့်��နှု�င့်�င့်ံ�ေ� �ဘာာဂ်�ဗဒီအပိုု�င့်��ကရေဏ္ဍမူ�ာ�ကရေု� နာ�လျညီ�သာ�ဘာာ�ပိုါကရေ�ေခွင့်�� မူေှု

ခွ�်သာေဖွဲ့င့််� ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူုမူ�ာ�ကုရေ� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�မူှ တာ�ဆိုီ�ပိုုတ�ဆိုု��မူု အတု�င့်��အတာနှှင့်�် အ��ကရောင့်��ေင့်��မူ�ာ�ကရေု� 

ကြီးကရေု�တင့်��မူ�ာ��တွ�မူု မူေပို�နှု�င့်�ခွ�်ပိုါ။

�နာကရေ�ဥပိုမူာတစ်�ခွ�မူှာ �တာင့်�ဆိုူဒီန�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ၂၀၁၈ ခွ�နှှစ်� �တာင့်�ဆိုူဒီန� သာမူမတနှု�င့်�င့် ံပိုဋ်ုပိုကရေခ 

�ေဖွဲ့ေှင့်��ေန� အေှုန�အဟို�န�ေမူိင့််�တင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� သာ�ဘာာတူညီီခွ�ကရေ� (Revitalised Agreement on the 

Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan) (R-ARCSS) ေေှုခွ�င်ြိပိုီ��နာကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�ံ

အ�ေခွခွဥံပို�ဒီေပိုင့်�ဆိုင့်�လျ�ကရေ� နှု�င့်�င့်�ံေ�အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�ကရေု� တု��ခွ���ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ခွ�ေ်ာ ယခွ�အခွါ �တာင့်�ဆိုူဒီန�

လျှတ��တာ�မူှာ “�ဒီသာတွင့်�� လျှတ��တာ�ကရေု�ယ�စ်ာ�လျှယ�အ�ေအတွကရေ�အမူ�ာ�ဆို��ံ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အာဖွဲ့ေုကရေတု�ကရေ�

တွင့်� လျူဦး��ေအခွ��ု�ကရေ� �န�ကြီးကရေီ�အ�ေအတွကရေ�သာညီ�လျညီ�� အမူ�ာ�ေပိုာ�ဆို��ံ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ကရေမူာာ�ပို်တွင့်� လျူဦး��ေ

နှှင့်�် လျှတ��တာ�ကရေု�ယ�စ်ာ�လျှယ�အခွ��ု�အစ်ာ�လျညီ�� အမူ�ာ�ေပိုာ�ဆို��ံ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။” (de Waal and Boswell 

2019: 6)။ သာ�ဘာာတူညီီခွ�ကရေ�အေ �န�ထုမူ��အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ကရေု�လျညီ�� တု��ခွ���ေန�ေှုော အစ်ု��ေသာညီ� မူုမူုသာစ်စာခွမံူ�ာ�

ကရေု� ဆို�ခွ��ီေမူိင့််�သာညီ�်အ�နေဖွဲ့င့်�် ောထုူ��နောမူ�ာ�တု��ခွ���လျ�ကရေ� ခွန်�အပို�ခွ�ပ်ိုါသာညီ�။ 

အစ်ု��ေအဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ကြီးကရေီ�မူာ�လျာေခွင့်��ကရေု� ‘institution-building’ (အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��စ်နစ်� တညီ��ဆိုာကရေ�

ေခွင့်��) သာု��မူဟို�တ� ‘decentralization’ (ဗဟိုု�ခွ��ပို�ကရေု�င့်�မူု�လျ�ာခ်ွ�ေခွင့်��) ဟို� �ခွါင့်��စ်ဉ်�တပို�ပိုါသာညီ�။ သာု���သာာ� 

အေင့်��ခွအံ��ကရောင့်��မူှာ လျကရေ�နကရေ�ကရေု�င့်�အ�ပို�စ်�မူ�ာ�ကရေ ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ���ေ�သာ�ဘာာတူညီီခွ�ကရေ�ကရေု� လျကရေ�ခွံ�စ်ေန� 

�င့်ွ��ကရေ�ဆိုွ��ဆိုာင့်�မူု�ပို�ေခွင့်�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ 
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အခွ��ပို�အာ�ေဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူူ�ဘာာင့်�ကရေု� ေပိုင့်�ဆိုင့်�ေန� အဆိုု�ေပို�ခွ�ကရေ�မူ�ာ�သာညီ� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�

အ�နေဖွဲ့င့်�် ေပိုစ်�မူုမူ�ာ�အတွကရေ� တော�စ်ွ�ဆိုု�တင့်�ပိုု��ခွံေနှု�င့်�သာညီ�် အလျာ�အလျာ၊ စ်ီ�ပိုွာ��ေ�အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ�၊ 

အစ်ု��ေနှှင့်�် စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�အ�ကရော� အလျွတ�သာ�ဘာာဆိုကရေ�ဆို�ံေ�မူ�ာ�၏ နှု�င့်�င့်�ံေ��ဘာာဂ်�ဗဒီအပိုါအ�င့်� စ်စ်�ဖွဲ့ကရေ�၏ 

ကရေု�ယ�ကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�အ�ပို် မူညီ�သာု�� သာကရေ��ောကရေ�မူုေှုနှု�င့်���ကရောင့်�� နာ�လျညီ�သာ�ဘာာ�ပိုါကရေ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပိုါသာညီ�။
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လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ��ေ� (SSR) နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�တု��ကရေု� 

သာာမူန�အာ�ေဖွဲ့င့််� သာီ�ေခွာ�ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�အေဖွဲ့စ်� ရှုုေမူင့်��လျေ်ှုပိုါသာညီ�။ သာု���သာာ� လျကရေ��တွ�တွင့်� ယင့်��တု��မူှာ အေပိုန� 

အလျှန�ခွ�တု�ဆိုကရေ�မူု အထုူ�နကရေ�ရှုုင့်�� မူ�ာ�ေပိုာ�ပိုါသာညီ�။ ထုု�မူ�မူကရေ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီကရေု� အထုွဋ်�အထုုပို�ေပို�

သာညီ�် ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီစ်နစ်�သာု�� �အာင့်�ေမူင့်�စ်ွာကရေူ��ေပိုာင့်��နှု�င့်�ေန�မူှာ လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍဆိုု�င့်�ော ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�ကရေု� �အာင့်� 

ေမူင့်�စ်ွာ �ေဖွဲ့ေှင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေခွင့်��အ�ပို် မူူတညီ�ပိုါသာညီ�။ ဤမူူ�ါဒီစ်ာတမူ��တွင့်� SSR နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွံ

ဥပို�ဒီ ေပိုင့်�ဆိုင့်��ေ�အ�ကရော�ဆိုကရေ�စ်ပို�ပို�ကံရေု� စ်�လံျင့်�စ်ွာ�ဖွဲ့ာ�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောကရေုစ်စေပို� အသာီ�သာီ�ကရေု� 

မူညီ�သာု�� ခွ�ဉ်��ကရေပို�သာင့်�်��ကရောင့်�� နာ�လျညီ�သာ�ဘာာ�ပိုါကရေ�ေန�အတွကရေ� ပိုကရေတုအ�ေခွအ�န၏ အ�ေ�ပိုါပို�ကံရေု� 

အထုင့်�အေှာ��ဖွဲ့ာ�ေပိုလျ�ကရေ� အဓိုကရေ �မူ�ခွွန�� ၆ ေပို�အတွကရေ� လျကရေ��တွ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပို�မံူ�ာ�ကရေု� နှုင့်��ယှဉ်��လျလ်ျာ 

�ဆိုွ��နှွ�တင့်�ေပိုထုာ�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��တု��မူှာ အေပို�ဖွဲ့ကရေ�မူုကရေွပို�ကရေ�ေခွင့်��နှှင့်�် ကြီးကရေီ��ကရေပို�ေခွင့်��၊ လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ� ခွွ�ေခွာ�ထုာ�

ေခွင့်��နှှင့်�် အမူ��ု�သာာ�လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ��ကရောင့်�စ်ီမူ�ာ�၊ ဥပို�ဒီစ်ာခွ��ပို�စ်ာတမူ��မူ�ာ�၊ �ေှ��နာကရေ�လျ�ပို�င့်န��အစ်ီအစ်ဉ်�၊ လျွတ� 

ငြိင့်ုမူ��ခွ�မူ��သာာခွွင့်�်မူ�ာ�နှှင့်�် အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��တော�စ်ီေင့်��ေ�၊ စ်ီ�ပိုွာ��ေ� အကရေ��ု�စ်ီ�ပိုွာ�မူ�ာ�ဟိုူ၍ ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ 

ယင့်��ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�ကရေု� �ေဖွဲ့ေှင့်��ပို�ံ ပို��ံသာနညီ��စ်ာအ�ပို�မူေှု�သာာ�လျညီ�� အေခွာ�နှု�င့်�င့်မံူ�ာ�တွင့်� ကြီးကရေု��ပိုမူ���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်

�ကရေပို�မံူ�ာ�ကရေု� �လျလ်ျာေခွင့်��ေဖွဲ့င့််� မူ�ာ�စ်ွာပိုညီာယူနှု�င့်�ဖွဲ့ွယ�ော ေှုပိုါသာညီ�။
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Sumit Bisarya (ဆးမှစးားဆ�ယူ�) သာညီ� International IDEA အဖွဲ့ွ��၏ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ� �လျလ်ျာ�ေ�အစ်ီအစ်ဉ်�၏ အစ်ီအစ်ဉ်�မူှ��ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ ဤောထုူ�တာ�န�ေဖွဲ့င့််�

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ စ်ီစ်ဉ်��ေ�ဆိုွ�ပို�စံ်ထံု�တ�ေခွင့်�� 

နယ�ပိုယ�တွင့်� ကရေမူာာတစ်��န�� အသာုပိုညီာ�လျလ်ျာေပို�စ်�ထု�တ�လျ�ပို�ေခွင့်��နှှင့်�် ကရေမူာာတစ်��န�� အ�ေခွအ�နအသာီ�သာီ�

တွင့်� နှု�င့်�င့်အံလျု�ကရေ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�အတွကရေ� နညီ��ပိုညီာအကရေူအညီီ

�ပို�အပို�ေခွင့်��တု��ကရေု� ကြီးကရေီ��ကရေပို�ေပိုါသာညီ�။ ဤတာ�န�ကရေု� မူထုမူ���ဆိုာင့်�မူီ International Development Law 

Organization (နှု�င့်�င့်တံကရောဖွဲ့ွ�ံငြိဖွဲ့ု���ေ� ဥပို�ဒီအဖွဲ့ွ��) အတွကရေ� ကရေွင့်��ဆိုင့်��လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�ကရေု� စ်ီမူခံွန်�ခွွ�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ 

Brown University (ဘာ�ောင့်��တကရေကသာု�လျ�) မူှ Neuroscience (အာရှု��ံ�ကရောသာုပိုာ)ံ ဘာာသာာေဖွဲ့င့််� BSc (သာုပိုာဘံာွ��) 

ေေှုထုာ�ပိုါသာညီ�။ Columbia Law School (ကရေု�လျဘံာီယာဥပို�ဒီ�ကရေ�ာင့်��) မူှ Juris Doctor (ဥပို�ဒီပိုါေဂ်ူ) ဘာွ��ေ

ေှုပိုါသာညီ�။

Sujit Choudhry (ဆးဂျ�စး����င်းးေရး) သာညီ� ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီမူ�ာ�ကရေု� နှုင့်��ယှဉ်��လျလ်ျာေခွင့်�� 

နယ�ပိုယ�တွင့်� နှု�င့်�င့်တံကရောအသာုအမူှတ�ေပို�မူု ခွယံူေေှု�သာာ ကရေွမူ��ကရေ�င့်�သာူေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ အီဂ်�စ်�၊ �ဂ်�ာ�ဒီန�၊ လျစ်�

ဗ�ာ�၊ ေမူန�မူာ၊ နီ�ပိုါ၊ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ၊ သာီေုလျကရောာ၊ တူနီ�ေှာ�၊ ယူကရေေုန��၊ ယီမူင့်�နှှင့်�် ဇိုင့်�ဘာာ�ဘာွ အပိုါအ�င့်� 

နုှ�င့်�င့်အံမူ�ာ�တွင့်� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ�ေခွင့်��၊ ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်ေမိူင့်�်တင့်�ေခွင့်��နှှင့်�် ငြိငု့်မူ��ခွ�မူ���ေ�လျ�ပို�င့်န�� 

စ်ဉ်�မူ�ာ�အတွကရေ� နှှစ်��ပိုါင့်�� ၂� �ကရေ�ာ� အကြံကရေ�ံပို�အေဖွဲ့စ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ Center for Constitutional 

Transitions (ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီ အကူရေ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�ဗဟုို�ဌာာန)ကုရေ� တညီ��ထုာင့်�ခွ�သူ်ာေဖွဲ့စ်�ငြိပီို� ယခွ� ဒီါရုှု�ကရေ�တာ

အေဖွဲ့စ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လျ�ကရေ� ေှုပိုါသာညီ�။ �ဆိုာင့်��ပိုါ�မူ�ာ�၊ စ်ာအ�ပို�စ်ာတမူ��မူ�ာ�တွင့်� ပိုါ�င့်�သာညီ�် အခွန��မူ�ာ�၊ မူူ�ါဒီ

လျကရေ�စ်ွ�စ်ာအ�ပို�မူ�ာ�၊ အစ်ီေင့်�ခွစံ်ာမူ�ာ� နှှင့်�် လျ�ပို�င့်န��စ်ာတမူ��မူ�ာ� ပို�ဒီ��ေ ၁�� �ကရေ�ာ� ပို�နံှှုပို�ထု�တ���ခွ�င်ြိပိုီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါ 

သာညီ�။ တညီ��ေဖွဲ့တ�သာူ အယ�ဒီီတာအေဖွဲ့စ်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်�သာာ ကရေ�မူ��မူ�ာ�တွင့်� Security Sector Reform in 

Constitutional Transitions (Oxford University Press, 2019) (ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီအကရေူ�အ�ေပိုာင့်��

မူ�ာ�အတွင့်�� လျ�ံခြုံခွ��ံေ�ကရေဏ္ဍေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မူု ၊ �အာကရေ�စ်ဖွဲ့ု��တကရေကသာု�လျ�ပို�နံှှုပို�တု�ကရေ�၊ ၂၀၁၉ ခွ�နှှစ်�)၊ Territory 

and Power in Constitutional Transitions (Oxford University Press, 2019) (ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ

အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�အတွင့်�� ပိုု�င့်�နကရေ�နယ��ေမူနှှင့်�် လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာ၊ �အာကရေ�စ်ဖွဲ့ု��တကရေကသာု�လျ�ပို�နံှှုပို�တု�ကရေ�၊ 

၂၀၁၉ ခွ�နှှစ်�)၊ The Oxford Handbook of the Indian Constitution (Oxford University Press, 2016)        

(အုနှဒုယနှု�င့်�င့် ံဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �အာကရေ�စ်ဖွဲ့ု��လျကရေ�စ်ွ�စ်ာအ�ပို�၊ �အာကရေ�စ်ဖွဲ့ု�� တကရေကသာု�လျ�ပို�နံှှုပို�တု�ကရေ�၊ ၂၀၁၆   
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ခွ�နှှစ်�)၊ Constitution Making (Edward Elgar, 2016) (ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ �ေ�ဆိုွ�အတညီ�ေပို�ေခွင့်��၊ အကရေ�

ဒီွပို�အယ�ဂ်ါ၊ ၂၀၁၆ ခွ�နှှစ်�)၊ Constitutional Design for Divided Societies (Oxford University Press, 

2008) (ကွရေ�ေပိုာ��န�သာာ လူျ်အဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�အတွကရေ� ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ ဒီီဇုို�င့်��ပို�စံ်၊ံ �အာကရေ�စ်ဖုွဲ့��တကရေကသုာ�လျ� 

ပို�နံှှုပို�တု�ကရေ�၊ ၂၀၀၈ ခွ�နှှစ်�) နှှင့်�် The Migration of Constitutional Ideas (Cambridge University Press, 

2005) (ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အယူအဆိုအ�တွ�အ�ခွ်မူ�ာ� ေပိုန �်နံှှ�လျာပို� ံ၊ ကုရေမူ��ဘာေစ်� တကရေကသုာ�လျ�ပို�နုှံှပို�တု�ကရေ�၊ 

၂၀၀၅ ခွ�နှှစ်�) တု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။ တု�ေးန�တု�တကရေကသာု�လျ�၊ နယူ��ယာကရေ�တကရေကသာု�လျ�၊ ကရောလျီဖွဲ့ု��နီ�ယာ�တကရေကသာု�လျ�

ဘာာကရေလျီတု��တွင့်� အခွ�နု�ေပိုညီ�် တကရေကသာု�လျ�ဆိုောအေဖွဲ့စ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ ကရောလျီဖွဲ့ု��နီ�ယာ�တကရေကသာု�လျ�ဘာာ

ကရေလျီတွင့်� Dean of Berkeley Law (ဥပို�ဒီဌာာန ဌာာနမူှ��) အေဖွဲ့စ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်ပိုါသာညီ�။ ယခွ�အခွါ WZB 

Berlin Social Science Centre (ဘာာလျင့်� လျူမူုသာုပိုာဗံဟိုု�ဌာာန) တွင့်� Gastwissenschaftler  (ဧညီ�်ပိုညီာေှင့်�) 

အေဖွဲ့စ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လျ�ကရေ�ေှုပိုါသာညီ�။
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International IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance  (International IDEA)         

(ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနှှင့််� �ေး��ကရောကရေ�ပိုွ�ဆိုု�င့်�ော အကရေူအညီီ�ပို��ေ� နှု�င့်�င့်တံကရောအဖွဲ့ွ��) သာညီ� အစ်ု��ေမူ�ာ� အဖွဲ့ွ���င့်�အေဖွဲ့စ်� 

ပိုါ�င့်��သာာ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��ေဖွဲ့စ်�ငြိပိုီ� ကရေမူာာလ်ျူသာာ�အာ�လျ��ံ �မူ�ာ�မူှန���ကရေသာညီ်� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ၊ �ေေှညီ�တညီ�တံ်

ဟိုန�ခွ�ကရေ�ညီီ�သာာ ဖွဲ့ွံ�ငြိဖွဲ့ု��မူုကရေု��ဆိုာင့်��ကရေဉ်���ပို�နှု�င့်�သာညီ�် ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ ကရေမူာာတစ်��န�� တု��တကရေ�ထုွန��ကရော��ေ�ကရေု�

လျ�ပို�င့်န��တာ�န�အေဖွဲ့စ်�ခွယူံလျ�ကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပိုါသာညီ�။ အဆိုင့်�်အာ�လျ��ံ၌ ဒီီမုူ�ကရေ�ေစီ်နညီ��ကရေ� နုှ�င့်�င့်�ံေ� အင့်�စ်တီ

ကရေ���ေှင့်�� (အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��စ်နစ်�)မူ�ာ�နှှင့်�် လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�၊ အာ�ေဖွဲ့ညီ်��ေ�နှှင့်�် ကရောကရေွယ��စ်ာင့်�် 

�ေှာကရေ��ေ�ကရေု� ပိုံ်ပိုု��ေခွင့်��အာ�ေဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပိုါသာညီ�။ ကရေွနှ��ပို�တု��၏ �မူ�ာ�မူှန��ခွ�ကရေ�မူှာ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီလျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�

မူ�ာ�၊ လျ�ပို�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမူ�ာ�၊ အင့်�စ်တီကရေ���ေှင့်�� (အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��စ်နစ်�)မူ�ာ�သာညီ� အမူ�ာ�ပိုါ�င့်�မူုနှှင့်�် တာ�န�

ယူမူု တာ�န�ခွမံူုေှုငြိပိုီ� အာ�လျ�ံ�အတွကရေ� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ဟိုန�ခွ�ကရေ�ညီီ�သာာ ဖွဲ့ွ�ံငြိဖွဲ့ု��မူုကရေု� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ပို�နှု�င့်�သာညီ�်

ကရေမူာာကြီးကရေီ� ေဖွဲ့စ်�လျာ�ေ�ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ လျ�ပို�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတွင့်� အဓိုကရေအာ�ေဖွဲ့င့််� နယ�ပိုယ�သာ�ံ�ေပို�တွင့်� သာကရေ� 

�ောကရေ�မုူေုှ�စ်ေန� အမူ�ာ�ဆို��ံလျ�ပို��ဆိုာင့်�ပိုါသာညီ�။ ယင့်��တု��မှူာ �ေး��ကရောကရေ�ပွို�လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�၊ ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွ ံ

ဥပို�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ� လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်�ံေ�ပိုါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မူုနှှင့်�် ကရေု�ယ�စ်ာ�ေပို�မူုတု�� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ 

ဂ်�န�ဒီါ �ခွ် အမူ��ု�သာာ�-အမူ��ု�သာမီူ� အခွန��ကရေဏ္ဍနှှင့်�် အမူ�ာ�ပိုါ�င့်�မုူ၊ ပိုဋု်ပိုကရေခကုရေ� စ်ာနာနာ�လျညီ�ေခွင့်��နှှင့်�် �ေေှညီ� 

တညီ�တံ်ဟိုန�ခွ�ကရေ�ညီီ�သာာ ဖွဲ့ွံ�ငြိဖွဲ့ု���ေ�ဟိုူ�သာာ အ��ကရောင့်��အောမူ�ာ�ကရေု� လျ�ပို�င့်န��နယ�ပိုယ�အာ�လျ��ံတွင့်� အဓိုကရေ

လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ�အေဖွဲ့စ်� တစ်��ပိုါင့်��တညီ�� ထုညီ�်သာွင့်��လျ�ပို��ဆိုာင့်�ပိုါသာညီ�။ International IDEA သာညီ� ကရေမူာာ

တစ်��န��နှှင့်�် �ဒီသာတစ်��န�� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ အလျာ�အလျာမူ�ာ�ကရေု� ဆိုန��စ်စ်��လျလ်ျာ ေဖွဲ့န်����ပို�ေခွင့်��၊ နှု�င့်�င့်တံကရော 

ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ လျ�ပို�ထု��ံလျ�ပို�နညီ���ကရောင့်��၊ အ�လျအ်ကရေ�င့်�်�ကရောင့်��မူ�ာ�ကရေု� နှုင့်��ယှဉ်��လျလ်ျာလျ�ကရေ� အသာုပိုညီာေပို�စ်�

ထု�တ�လျ�ပို�ေခွင့်��၊ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီလျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်�မူ�ာ�တွင့်� ပိုါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�လျ�ကရေ�ေှုသာူမူ�ာ�အာ� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ ေပို�ေပိုင့်�

�ေပိုာင့်��လျ�မူုဆိုု�င့်�ော နညီ��ပိုညီာအကူရေအညီီနှှင့်�် စ်ွမူ���ဆိုာင့်�ေညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�မူု�ပို�ေခွင့်��၊ ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနှှင့််� ဒီီမူု�ကရေ

�ေစ်ီတညီ��ဆိုာကရေ�ေခွင့်��ဆိုု�င့်�ော အမူ�ာ�ေပိုညီ�သာူ အ�ေခွအတင့်��ဆိုွ��နှွ�လျ�ကရေ�ေှုသာညီ�် ကရေုစ်စေပို�မူ�ာ�အ��ကရောင့်�� 

�ဆိုွ��နှွ�ပိုွ�မူ�ာ� ကရေ�င့်��ပိုေပို�လျ�ပို�ေခွင့်��တု��ကရေု� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ပိုါသာညီ�။ Stockholm (စ်�တာဟ်ို�မူ��) ငြိမူု��တွင့်� ရှု��ံခွ��ပို�

တညီ�ေှုငြိပိုီ� အာဖွဲ့ေုကရေ၊ အာေှ-ပိုစ်ုဖွဲ့ုတ�၊ ဥ�ောပို၊ လျကရေ�တင့်�အ�မူေုကရေနှှင့််� ကရေယ�ေစ်�ဘာီယတံု��တွင့်� �ဒီသာအဆိုင့်�်ရှု��ံ

နှှင့်�် နှု�င့်�င့်အံလျု�ကရေ�ရှု�ံ�မူ�ာ� ေှုပိုါသာညီ�။ International IDEA သာညီ� ကရေ�လျသာမူဂ်ုတွင့်� အငြိမူ�တမူ���လျလ်ျာသာူအေဖွဲ့စ်�
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ပိုါ�င့်�ငြိပိုီ� ဥ�ောပိုသာမူဂ်ုအဆိုင့််� အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�တွင့်�လျညီ�� တော��င့်�အသာုအမူှတ�ေပို�လျှာေဖွဲ့င့််� လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�လျ�ကရေ� ေှုပိုါသာညီ�။

<http://idea.int>

ဖဲ��စည်းး�ပ��အခြေ�ေ���ဥပ�ေအခြေကး�အခြေ�ေပ�င်းး�မှ��� ဗဟုိ�ဌာ�ေ

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီအကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�ဗဟိုု�ဌာာန (Center for Constitutional Transitions) 

(CT) သာညီ� နှု�င့်�င့်အံမူ�ာ�မူှပိုါ�င့်��သာာ အဖွဲ့ွ��အစ်ညီ��မူ�ာ�၊ �တွ��ခွ်�ေမူာ�ေမူင့်��ေ�အဖွဲ့ွ�� (think tank) မူ�ာ�၊ အစ်ု��ေ

မူဟို�တ��သာာအဖွွဲ့��အစ်ညီ��မူ�ာ�ပိုါ�င့်�သာည်ီ� ကရေမူာာတစ်��န��ကွရေန�ေကရေ�နှှင့်�် မုူတ�ဖွဲ့ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�လျ�ကရေ� ဆို��ံေဖွဲ့တ�ခွ�ကရေ� 

ခွ�မူှတ�သာူမူ�ာ�အတွကရေ� အ�ထုာကရေ�အထုာ�အ�ေခွေပို� မူူ�ါဒီ�ေး�ခွ�ယ�ေန�နညီ��လျမူ��မူ�ာ�နှှင့်�် လျ�ပို�င့်န��စ်ဉ်��ေ�ဆိုွ�

ောတွင့်� အသာ��ံေပို�နှု�င့်�မူညီ�် သာ��တသာန�လျလ်ျာခွ�ကရေ�မူ�ာ�ကရေု� ေပို�စ်�ထု�တ���ေန� ကရေွမူ��ကရေ�င့်�သာူမူ�ာ�ပိုါ�င့်�သာညီ�် 

နုှ�င့်�င့်တံကရောကွရေန�ေကရေ�မူ�ာ�ကုရေ� စ်�စ်ညီ��တညီ��ထုာင့်�ေခွင့်��၊ ဦး�စီ်�ဦး��ဆိုာင့်�ေပို�ေခွင့်��အာ�ေဖွဲ့င့်�် ဖွွဲ့��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခံွဥပို�ဒီ 

တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု�ပိုံပ်ိုု��သာညီ်� အသာုပိုညီာမူ�ာ� �လျလ်ျာေပို�စ်�ေခွင့်��၊ နှု��ဆိုာ�ေခွင့်��မူ�ာ� လျ�ပို��ဆိုာင့်�ပိုါသာညီ�။ 

ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီအကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�ဗဟိုု�ဌာာန  (CT) သာညီ� နှု�င့်�င့်�ံပိုါင့်�� ၂၅ နှု�င့်�င့်မံူှ ကရေွမူ��ကရေ�င့်�သာူ ၅�

�ကရေ�ာ�နှှင့်�်အတူ ပိုူ��ပိုါင့်��လျ�ကရေ�လျ�ပို�င့်န��မူ�ာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်ငြိပိုီ� ေဖွဲ့စ်�ပိုါသာညီ�။ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ခွ�်�သာာ စ်ီမူခံွ�ကရေ�မူ�ာ�

တွင့်� ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီနှု�င့်�င့်သံာစ်�မူ�ာ�တွင့်� လျ�ံခြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ေပို�ေပိုင့်��ေပိုာင့်��လျ�မုူနှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ� အ

�ေပိုာင့်��မူ�ာ�၊ ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ အကရေူ�အ�ေပိုာင့်��မူ�ာ�တွင့်� ပိုု�င့်�နကရေ�နယ��ေမူနှှင့်�် လျ�ပို�ပိုု�င့်�ခွွင့်�်အာဏာာ၊ 

လျ�ခံြုံခွ�ံ�ေ�ကရေဏ္ဍ ကြီးကရေီ��ကရေပို�ကရေွပို�ကရေ�မူု - ဒီီမူု�ကရေ�ေစ်ီ ခွု�င့်�မူာအာ��ကရောင့်���စ်လျ�ကရေ� အာဏာာေှင့်�စ်နစ်�သာု�� �နာကရေ�ေပိုန�

�လျ�ာကရေ�ေခွင့်��နှှင့်�် အ�ပို�စ်�စ်ွ� ပိုါတီစ်ွ�ေဖွဲ့င့်�် မူ�လျ�ာ�မူကရေန�ေပို�မူူေခွင့်��တု�� မူေဖွဲ့စ်�ပိုွာ��စ်ေန� ကရောကရေွယ�ေခွင့်�� နှှင့်�် ယူကရေေုန�

နှု�င့်�င့်၏ံ တစ်�စ်ုတ�တစ်��ဒီသာ သာမူမတစ်နစ်�နှှင့်�် ဖွဲ့ွ��စ်ညီ��ပို�အံ�ေခွခွဥံပို�ဒီ မူတညီ�ငြိင့်ုမူ�မူုတု�� ပိုါ�င့်�ပိုါသာညီ�။

<http://www.constitutionaltransitions.org>
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