Sumit Bisarya နှှင့်�် Sujit Choudhry

© မူူပိုင််
�ု ခွွင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီနှင့်
ှ ရွေး�
်� �း ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုင််ရာ
�ု ာ အကူူအညီီပေး�းရေး�းနိုင််ငံ
�ု တ
ံ ကာာအဖွဲ့့�� နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
များ��းဗဟိုု�ဌာာန
မြ�န််မာာဘာာသာာပြ�န််ဖြ�င့််� ထုုတ််ဝေ�သော�ာ စာာတမ်းး�ကိုု� © ၂၀၂၀ မူူပိုု�င််ခွွင့်�ဖြ�
် င့််� ထုုတ််ဝေ�သည််။
International IDEA မှှ ထုုတ််ဝေ�သော�ာ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံ၏
ံ
အကျိုးး���စီးး�ပွား��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အကျိုးး���စီးး�ပွား��း
ကင်းး�ရှှင်းး�ပါါသည််။ ဤစာာအုုပ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းသည်် International IDEA အဖွဲ့့��၊ ယင်းး�အဖွဲ့့��၏ ဘုုတ််အဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် ယင်းး�
အဖွဲ့့��၏ ကော�ာင််စီီဝင််များ��း၏ ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဟုု ယတိိပြ�တ််မဆိုု�နိုု�င််ပါါ။

.
ဤစာာအုုပ််ကိုု� ကွွန််ပျူူ�တာာဖိုု�င််အနေ�ေဖြ�င့််� Creative Commons Attribute-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0)
licence (အများ��းအတွွက််ဖန််တီးး�မှုု၊ ရည််ညွှှန်းး�ဖော်�်�ပြ�လျျက်် စီးး�ပွား��းဖြ�စ််မဟုုတ််ဘဲဲ အလားး�တူူမျှဝေ��ေရန်် ခွွင့်ပြု�ုချျက််လို
�်
ု�င််စင််) ဖြ�င့််� ရယူူနိုု�င််ပါါ
သည််။ စီးး�ပွား��းဖြ�စ််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� မဟုုတ််လျှှင််၊ သင့််တော်�်
�
သော�
�
ာ ရည််ညွှှန်းး�ချျက််များ��းဖော်�်�ပြ�လျျက်် ကူးး�ယူူခြ�င်းး�၊ ဖြ�န့််ချိိ�ခြ�င်းး
�
�၊ ပေး�းပို့့�ခြ�င်းး
� �၊ စာာသားး�
များ��း ပြ�န််လည််စီီစဉ််ခြ�င်းး�၊ ဆီီလျော်�်��အော�ာင််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််မည််ဆိုု�ပါါက အခြား��းသူူများ��းအားး� ဤခွွင့်�်ပြု�ု
ချျက််လိုုင််စင််ကို
�
ပင််
�ု အသုံးး��ပြု�ု၍ ထပ််ဆင့််အ
� သုံးး��ပြု�ုခွွင့်များ
်� ��းကိုု� ထပ််တူူထပ််မျှပေး��း�အပ််ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤခွွင့်ပြု�ုချျက််လို
်�
င််စင််အကြော
�ု
��ာ�င်းး� ထပ််မံံ
စုံံ�စမ်းး�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက Creative Commons website (အများ��းအတွွက််ဖန််တီးး�မှုု ဝက််ဘ််ဆိုု�က််) <http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/3.0/> တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။
International IDEA
စတွွန်းး�စ််ဘော့�့�ဂ််
SE - ၁၀၃၊ ၃၄ စတော့��့�ဟုုမ်းး�
ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံ
ဖုုန်းး�နံံပါါတ်် - +၄၆၈ ၆၉၈၃၇၀၀
အီးး�မေး�းလ်် - info@idea.int
ဝဘ််ဆိုု�ဒ်် - <http://www.idea.int>
စာာအုုပ််ဒီီဇိုု�င်းး�အခင်းး�အကျျင်းး� - International IDEA
ISBN: 978-91-7671-403-4 (Print)
ISBN: 978-91-7671-404-1 (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31752/idea.2021.27

ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ� ...............................................................................................................................

၄

အဓိိကအကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��း ..................................................................................................................

၅

အနှှစ််ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ချျက်် .......................................................................................................................

၇

၁။	နိိဒါါန်းး�...................................................................................................................................... ၁၁
၂။

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ............................. ၁၄

၃။	ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေ အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��း................................................................................ ၁၈
၄။

အရပ််ဖက််မှှ ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့်�် ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး� ...............................................................................

၂၁

၅။	လုုပ််ငန်းး�များ��း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီများ��း ............................................

၂၄

၆။

ဥပဒေ�ေစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း......................................................................................................... ၂၈

၇။	လုုပ််ငန်းး�များ��း ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ခြ�င်းး�............................................................................................. ၃၀
၈။	လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တရား�းမျှှတမှုု .......................................... ၃၃
၉။	စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း...................................................................................................... ၃၅
၁၀။	နိိဂုံးး��......................................................................................................................................... ၃၈
ရည််ညွှှန်းး�ချျက််များ��း............................................................................................................................. ၃၉
စာာရေး�းသူူများ��း.................................................................................................................................... ၄၁
ဤစာာအုုပ််ကိုု� ထုုတ််ဝေ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း.................................................................................... ၄၃

International IDEA

3

ဤစာာတမ်းး�၏ အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််သော�ာ သုုတေ�သနနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��းမှာာ� စာာအုုပ််အဖြ�စ််ထွွက််ရှိိ�ခဲ့့�ပါါ
သည််။ Zoltan Barany (ဇိုု�လ််တန််ဘာာရာာနီီ)၊ Sumit Bisarya (ဆူူမစ််ဘစ််ဆာာယာာ)၊ Sujit Choudhry (ဆူူဂျျစ််
ချော�ာ�င််ဒရီီ) နှှင့််� Richard Stacey (ရစ််ချျတ််စတေ�ေစီီ) တို့့�� တည်းး�ဖြ�တ််ပြီး�း� အော�ာက််စဖို့့��မြို့�့�� အော�ာက််စဖို့့�� တက္ကကသိုု�လ််
ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�သည့််� Security Sector Reform in Constitutional Transitions
(ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု) စာာအုုပ််နှှင့််� အထူးး�သဖြ�င့််�
ယင်းး�စာာအုုပ််ပါါ အခန်းး�နှှစ််ခန်းး�ဖြ�စ််သော�ာ Zoltan Barany (ဇိုု�လ််တန််ဘာာရာာနီီ)၊ Sumit Bisarya (ဆူူမစ််ဘစ််
ဆာာယာာ)၊ Sujit Choudhry (ဆူူဂျျစ််ချော�ာ�င််ဒရီီ) နှှင့််� Richard Stacey (ရစ််ချျတ််စတေ�ေစီီ) တို့့�� ပြု�ုစုုသည့််�
‘Introduction: Leverage, Sequencing, Design, and Separation—Considerations in Security Sector
Reform During Constitutional Transitions’ (နိိဒါါန်းး� - သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုပွား��းယူူခြ�င်းး�၊ ရှေ့�့�နော�ာက််အစီီ
အစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံ စီီစဉ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် သီးး�ခြား��းခွဲဲ�ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��း
အတွွင်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််အချျက််များ��း) (စာာမျျက််နှာာ� ၁ မှှ ၁၆ အထိိ)
နှှင့််� Zoltan Barany (ဇိုုလ််
� တန််ဘာာရာာနီီ)၊ Sujit Choudhry (ဆူူဂျျစ််ချော�ာ�င််ဒရီီ) နှှင့််� Kent Roach (ကင့််ထ််ရို့့
�
�� ချ််�)
တို့့�� ပြု�ုစုုသည့််� ‘Security Sector Reform and Constitutional Transitions: Challenging the Consensus’
(လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��း - အားး�လုံးး�� သဘော�ာ�တူူ
ညီီသည့်�် အမြ�င််ကိုု� စိိန််ခေါ်�်ခြ�င်းး�) (စာာမျျက််နှာာ� ၂၄၇ မှှ ၂၈၁ အထိိ) တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
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လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း၊ ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီဖော်�်ဆော�
�
ာင််ရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််
ရေး�းတို့့��သည်် သဘော�ာ�သဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််�သည််ပင်် အရပ််ဖက််နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�
ဆက််စပ််ပုံံ� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ််ရေး�း ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် အရေး�း�ပါါသော�ာဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််�
တစ််ရပ်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�သည်် ယင်းး�နက််နဲဲရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�
ကျော်�်��လွှားး��ရာာတွွင်် အကြံ�ပေး�းများ
ံ
��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူများ
ူ ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုပံ့့�ပိုးး�� မှုုပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််
ပါါသည််။ ဤစာာတမ်းး�ပါါ အဓိိကအကြံ�ပြု�ုချျက််များ
ံ
��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ကော�ာက််နုုတ််ဖော်�်�ပြ�အပ််ပါါသည််။
၁။ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ဆက််စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖြ�စ််နိုုင််ခြေ�ေသတ််မှ
�
တ််ချျက််
ှ
များ��းသည်် ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်� များ��းစွာာ�မူူတည််ပါါသည််။ အဓိိက ထည့််သွ
� င်းး
ွ �စဉ်းး�စား�းရမည့််� အချျက််
များ��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြု�ုလုုပ််ချိိ�န်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ အနေ�ေအထားး�၊ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း
အပါါအဝင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုသူူများ��း၏ အရေး�း�ပါါသော�ာအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း၊ ပြ�စ််မှုု
ကျူးး��လွွန််မှုုအတွွက်် တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံစေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် စံံတန််ဖိုးး��များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ပုံံ�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။
၂။ အရပ််ဖက််မှှ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု - လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ဖွဲ့့��စီီအတွွက်် အရပ််ဖက််ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း
သီးး�ခြား��းစီီ ထားး�ရှိိ�ရန််နှှင့််� ယင်းး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနအသီးး�သီးး�ကိုု� ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ််အရာာရှိိ�များ��း ဝန််ထမ်းး�များ��း
ဖြ�င့််�ဖွဲ့့��စည်းး�လျျက်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင်် ဝန််ကြီး�း�တစ််ဦးးစီီက ဦးးဆော�ာင််ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံရေး�းတာ
ံ
ာဝန််ယူူမှုု၊ ညွှှန််ကြား�း�မှုု၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေပြီး�း� တစ််ချိိ�န််တည်းး�
တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ပါါတီီစွဲဲ�၊ အုုပ််စုုစွဲဲ� မလျော်��်��မကန််အသုံးး��ပြု�ုမှုုမှှ အကာာအကွွယ််ပေး�း
ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် လွှှတ််တော်�်၏
� ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲရေး�း လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်အာာဏာာများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််သွ
� င်းး
ွ �ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းကိုုလည်းး
�
� စဉ်းး�စား�းသင့််ပါ
� ါသည််။ ဥပမာာ မဖြ�စ််မနေ�ေ အစီီရင််ခံံ
တင််ပြ�ရန်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ အမျိုး�း��သားး�ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� ကော်�်�မရှင််ကဲ့့�သို့့
ှ
သော�
�
ာ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သည့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််
ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့��သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််
အရပ််ဖက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�
� န့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််သင့််�ပါါသည််။
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၃။ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�အသီးး�သီးး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်ပြ�ထားး
�
�
ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ တပ််မတော်��်�သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်ကာ
� ာကွွယ််ရေး�းကိုု� တာာဝန််ယူူပြီး�း� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သည််
တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� တာာဝန််ယူူရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။
၄။ အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ကော�ာင််စီီများ��း - အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီများ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက််
ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ပေါ�ါင်းး�စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက်် မျှဝေ��ေခြ�င်းး�၊ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုအန္တတရာာယ််များ��းကိုု�
အစိုးး��ရတစ််ရပ််လုံးး�� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဖြ�စ််နိုု�င််
ပါါသည််။ သို့့�သော်�်
�
� ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီနည်းး�ကျျ တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုရှိစေ��
ု �ေရန်် အရပ််သားး�အများ��းစုု ပါါဝင််လျျက််
ဖွဲ့့�� စည်းး�သင့််ပါ
� ါသည််။ အတွွင်းး�ရေး�းလျှို့့���ဝှှက််ထားး�ရှိိ�ရန်် လိုုအ
� ပ််ချျက််နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��း အလုံံ�အလော��ာက်် ချျမှှတ််ထားး�ရှိရေး���း�တို့့��ကိုု� ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရန်် ဂရုုတစိုု�က််စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
၅။ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအများ��းစုုတွွင်် အရေး�း�ပေါ်�် အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
အတွွက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််ပါါသည််။ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ဖြ�စ််ပွား��းလျှှင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းအားး� ပုံံ�မှှန််လုုပ််ပိုုင််
� ခွွင့်ထက််
်�
ပိုုလွ
� န််သည့်
ွ
အ
်� ခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုလျှော့�့��ချျ၍ ပေး�းအပ််
နိုု�င််ပါါသည််။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အဓိိပ္ပာာ�ယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��မထွွက််စေ�ရန်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� အသေး�း�စိိတ််
အချျက််အလက််များ��း အလုံံ�အလော��ာက််ပါါဝင််စေ�လျျက်် ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�ပါါသည််။ အရေး�း�ပေါ်�်ကာာလတစ််
လျှော�ာ�က််လုံးး�� လွှှတ််တော်�်�ကကြီး�း�ကြ�ပ််သည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နိုု�င််ရန််လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််�
ပါါသည််။
၆။ ဥပဒေ�ေအရ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း/ရှေ့�့�နော�ာက််အစီီအစဉ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့်�် ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု�ဖြ�စ််နိုု�င််သည့်�နေ�ရာ
်
ာများ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ�လုုပ််ဆော�
�
ာင််နိုု�င််မည့်�် အခွွင့်�အ
် လမ်းး�များ��း အားး�
ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ခိုု�င််မာာသော�ာ ပထမခြေ�ေ�လှှမ်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ အသေး�း�စိိတ််ကိုု�မူူ ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််
ချျန််လှှပ််ထားး�နိုု�င််ပါါသည််၊ ချျန််လှှပ််ထားး�ရန််လည်းး� သင့််တော်�်
�
ပါ
� ါသည််။
၇။ လွွတ််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�သာာခွွင့််�များ��း/အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တရား�းမျှှတမှုု - အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တရား�း
မျှှတမှုုကိုု� ပြ�စ််မှုုအတွွက်် တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံစေ�ခြ�င်းး�မျှှ ကန့််�သတ််မထားး�ဘဲဲ ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ ရှုုမြ�င််ပုံံ�
ထားး�ရှိိ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင်် အမှှန််တရား�းကိုု�
သိိရှိိ�ခွွင့်၊်� လျော်�်��ကြေး��းရရှိိ�ခွွင့်၊်� တရား�းမျှှတမှုု ရရှိိ�ခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်� ထပ််မံံမဖြ�စ််ပွား��းရေး�း အာာမခံံချျက််များ��းကိုု� အားး�ပေး�း
မြှ�ှင့််တ
� င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကျူးး��လွွန််ခံရသူ
ံ
ူ ဗဟိုုပြု�ု
� တရား�းမျှှတမှုုကို�ု ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုုင််သည့်
�
်� နည်းး�လမ်းး�အသွွယ််
သွွယ်် ရှိိ�ပါါသည််။
၈။ စီးး�ပွား��းရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��း - ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ မဟုုတ််သော�ာ စနစ််များ��းတွွင်် တပ််မတော်��်�များ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း အများ��းအပြား�း�ရှိိ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ (ဥပမာာ ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း လုုပ််ကိုုင််ခြ�င်းး
�
�၊ လစာာ
များ��းရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အဆက််အသွွယ််နှှင့််� အကာာအကွွယ််ကွန််ရက််များ
ွ
��း ဖြ�စ််ပါါသည််။) အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ကာာလ
တွွင်် ယင်းး�တို့့��ကိုု�ကာာကွွယ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�များ��းရှိိ�ပါါမည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရာာတွွင်် ယင်းး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ပျျက််ပြား�း�စေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�သည်် ယင်းး�စီးး�ပွား��းရေး�း အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအပေါ်�်� ရှိိ�လာာမည့််�သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ကနဦးးကပင်် ဂရုု
ပြု�ု၍ စဉ်းး�စား�းရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (security sector reform) (SSR) နှှင့်�်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (constitutional reform) လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအကြား�း� ဆက််စပ််ပုံံ�
ကိုု� အဓိိကဖော်�်��ပြ�ထားး�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတို့့�ကို
� �ု သာာမန််အားး�ဖြ�င့််� သီးး�ခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းဟုု ရှုုမြ�င််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့�သော်�်
�
� လက််တွေ့�့� လုုပ််ဆော�ာင််
ရာာ၌ ယင်းး�တို့့��မှာာ� နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�အပြ�န််အလှှန်် ချိိ�တ််ဆက််နေ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အထွွဋ််အထိိပ််
ပြု�ုသည့််� ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီစနစ််သို့့�� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုုင််ရန််မှာာ�
�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍဆိုုင််ရာ
� ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အော�ာင််
မြ�င််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� မူူတည််ပါါသည််။ စစ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၊ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််၊ အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုတို့့�မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြု�ုလုုပ််သော�ာ နိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််ရေး�းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR) လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ပေါ�ါင်းး�ဆုံံ�မိလေ့��့�ရှိိ�ပါါသည််။
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််မှုုသို့့� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ��းသည်် တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု ထပ််တူူကျျမတူူညီီနိုု�င််ပါါ။
ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့််ပုံံ�စံ
� ၊ံ အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�်
နည်းး�လမ်းး�များ��း မတူူညီီပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အများ��းစုု၌ ဘုံံ�တူူညီီသော�ာကိိစ္စစရပ်် ၆ ခုုကိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါသည််။
(က) အရပ််ဖက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု (ခ) လုုပ််ငန်းး�များ��း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ
များ��း (ဂ) ဥပဒေ�ေစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး� (ဃ) လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ခြ�င်းး� (င) လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းနှှင့်�်
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် (စ) စီးး�ပွား��းရေး�း အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။
အရပ််ဖက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု - လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အရပ််ဖက််ကွွပ််ကဲဲမှုု
အော�ာက််တွွင်် ရှိိ�ရပါါမည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အရပ််ဖက််အာာဏာာပိုု�င််များ��းက ပါါတီီစွဲဲ�၊ အုုပ််စုုစွဲဲ� အလွဲဲ�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�
မခံံရစေ�ေရန်် အကာာအကွွယ််ပေး�းရပါါမည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််
နိုု�င််သည့်�် လုံံ�လော�ာက််သော�ာအင််အားး�ရှိသော်����်�လည်းး� ဥပဒေ�ေ၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအတိုု�င်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�်
လက််နက််ကိုုင််
� အရာာရှိိ�များ��းထံံ တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံစေ�ရပါါမည််။ အရပ််ဖက််မှှ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့
ရှိိ�သည့််� အဓိိကအစီီအမံံတစ််ရပ််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး�လုံးး��၏ ကွွပ််ကဲဲမှုုစုုဖွဲ့့��ပုံံ� အမြ�င့််ဆုံးး�
� �နေ�ရာာ
တွွင်် အရပ််ဖက််ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းကိုု� ထားး�ရှိိ�ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အရပ််ဖက််ဝန််ကြီး�း�နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပရော်�်��ဖက််ရှင််
ှ နယ််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့�� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�အ
် ပြ�န််အလှှန်် ရော�ာယှှက််ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိနေ���ေခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရ
အကြီး�း�အကဲဲနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတို့့��အကြား�း� ကြား�း�ခံံနယ််သဖွွယ််ရှိနေ���ေခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
ကိုုလျှော့�့��ချျရန််လည်းး
�
� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပဒေ�ေပြု�ုကော်�်�မတီများ
ီ ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််�
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ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အခြေ�ေ�အတင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းပွဲဲ�များ��းပြု�ုလုုပ််၍ ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊ အစီီရင််ခံံစာာများ��း
တင််သွွင်းး�စေ�ခြ�င်းး�၊ တပ််မတော်��်�ကိုု� တာာဝန််ပေး�းစေ�လွှှတ််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် အခန်းး�ကဏ္ဍပါါဝင််ခြ�င်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ဘတ််ဂျျက််နှှင့််� အသုံးး��စရိိတ််အပေါ်�်� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အရပ််
ဖက််ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုပေး�းနိုု�င််ရေး�း အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� ထိရော��ာ�က််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အခြား��းသော�ာ
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအစီီအမံံများ��းတွွင်် လွှှတ််တော်�်�သို့့� အစီီရင််ခံံတင််ပြ�ရန််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ တိုု�င််ကြား�း�ချျက််လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းနှှင့်�် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။
လုုပ််ငန်းး�များ��းခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီများ��း - တပ််မတော်��်�၏ (ပြ�ည််ပရန််
ကာာကွွယ််ရေး�း) အခန်းး�ကဏ္ဍ၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၏ (ပြ�ည််တွွင်းး�တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း) အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�း
အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၏ (အမျိုး�း��သားး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့််� သက််ဆိုုင််သည့်
�
်� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း စုုဆော�ာင်းး�လျျက််
ပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုအန္တတရာာယ််များ��းကိုု� သုံးး��သပ််ရေး�း) အခန်းး�ကဏ္ဍဟူူ၍ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
ခွဲဲ�ခြား��းထားး�သင့််�ပါါသည််။ ဤသို့့�� တပ််-ရဲဲ-လှှမ်းး� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ခွဲဲ�ခြား��းပုံံ�ကိုု� ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ချျမှှတ််လျျက််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�မူူဘော�ာင််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် ��းနှှင့်�်
တာာဝန််များ��းကိုု�ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�လျျက်် ကန့််�သတ််ပေး�းရပါါသည််။ ဤသို့့�� ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဦးးတည််
ချျက််နှှစ််ရပ်် ရှိိ�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�ရှှင်းး�စေ�ရန််နှှင့််�
အရပ််ဖက်် အာာဏာာပိုု�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� မိိမိိတို့့��အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် လွွယ််လင့််�
တကူူအလွဲဲ�သုံးး��ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့်�် တပ််မတော်��်�တို့့�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ရော�ာယှှက််နိုု�င််
သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််မှာာ� အရေး�း�ပေါ်�်ကာာလအခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤသို့့�သော�
�
ာအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� အာာဏာာရှှင််
လုုပ််လိုု�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းက အလွဲဲ�သုံးး��တတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
အတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် စတက််ကျုု�ခေါ်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််
ကိုု� ဂရုုတစိုု�က််ရေး�းဆွဲဲ�စီီစဉ််လျျက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သင့််�ပါါသည််။
အစိုးး��ရယန္တတရား�းတစ််ရပ််လုံးး��မှှ တုုန့််ပြ�န််ဖြေ�ေရှ
�
င်းး
ှ �ရန်် လိုုအ
� ပ််သည့််� နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှင့်
ှ ်� မူးး�ယစ််
ဆေး�းဝါးး� ရော�ာင်းး�ဝယ််ဖော�ာက််ကားး�မှုုကဲ့့�သို့့သော�
�
ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််အန္တတရာာယ််ပြု�ုမှုု အမျိုး�း��မျိုး�း��လည်းး�ရှိိ�ပါါသည််။
ယင်းး�တို့့��ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာအခါါ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အခန်းး�ကဏ္ဍ သီးး�ခြား��းစီီထားး�ရှိိ�သည့််�အပေါ်�်� ဖိိအားး�များ��း
ပြား�း�လာာတတ််ပါါသည််။ မလျော်��်��မကန််အသုံးး��ပြု�ုမှုု မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရေး�း ကာာကွွယ််စော�ာင့််ရှော�ာ�က််ရန််
�
အမျိုး�း��သားး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီကိုု� အရပ််သားး�အများ��းစုုပါါဝင််လျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�သင့််ပါ
� ါသည််။ အတွွင်းး�ရေး�းလျှို့့���ဝှှက််ထားး�ရှိိ�ရန််
လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း အလုံံ�အလော��ာက််ချျမှှတ််ထားး�ရှိရေး���း�တို့့��ကိုု� ဟန််ချျက််ညီီ
စေ�ရန်် ဂရုုတစိုု�က်် စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
ဥပဒေ�ေစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ကိိစ္စစရပ််
တစ််ခုုမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစာာသားး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််သည့်
�
�် အချျက််များ��းနှှင့်�် နော�ာင််အခါါ ဥပဒေ�ေ
နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််သည့်
�
�အ
် ချျက််များ��းကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် အသေး�း�စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် စတက််ကျုု� ခေါ်�် သာာမန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ
တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ထက််ပြ�င််ဆင််ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲပါါသည််။ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပုံံ�ပေါ်�် မူူတည််၍
အသေး�း�စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ခိုုင််မာ
� ာစေ�နိုုင််သကဲ့့�သို့့
�
� ပျျက််လည်းး�
ပျျက််ပြား�း�စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလများ��းမှာာ� ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုု နိိမ့််ကျသော
� ��ာ� အချိိ�န််ကာာလများ��း ဖြ�စ််
လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အတိုု�င်းး�အတာာပိုု�မိုု�ကျျယ််ဝန်းး�စွာာ�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည့်�် အလယ််အလတ််နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
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အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရန််နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန်် organic laws ဟုုခေါ်�်သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�
တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသေး�း�စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက်် ပါါဝင််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာ မည််သို့့��ပင််ရှိစေ���ေကာာမူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�သည့်�ဥ
် ပဒေ�ေတစ််မျိုး�း��မျိုး�း�� လိုု�အပ််မည််သာာဖြ�စ််ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�
လဲဲရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််အသေး�း�စိိတ်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််�
တိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�အကြ�မ်းး�မျှှသာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�လျှှင်် အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�အာ
် ာဏာာကိုု� ကန့််သတ််ရန််
�
စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။
လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ခြ�င်းး� - လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (SSR) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမတိုု�င််မီီ သို့့��မဟုုတ်် ပြီး�း�နော�ာက်် သို့့��မဟုုတ်် တစ််ချိိ�န််တည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါ
သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ��း ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ပုံံ� ကွာာ�ခြား��းခြ�င်းး�သည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
၏ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ထင််ဟပ််ပါါသည််။ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�လျှှင််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမတိုု�င််မီီ ဦးးစွာာ�ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့
ရှိိ�ပါါသည််။ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုုများ��းပြား�း�လျှှင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပြီး�း�နော�ာက််မှှ ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ သြ�ဇာာသက််
ရော�ာက််နိုု�င််မှုုမှာာ� အလယ််အလတ််ဖြ�စ််လျှှင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ု
ပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ပြို�ု�င််နက်် ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ဖြ�စ််ရပ််အားး�လုံးး��တွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းမှာာ� ကာာလ
ကြာ�ာမြ�င့််စွာာ�
�
အဆင့််ဆ
� င့််�ဖြ�စ််ပွား��းတတ််ပြီး�း� အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းမှာာ� ဆက််လက််၍ပြော��ာင်းး�လဲဲပါါမည််။ အရေး�း�ပါါသော�ာ မူူနှှစ််ရပ််မှာာ� (က) လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖော်�်ဆော�
�
ာင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��မှာာ�
သဘော�ာ�သဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််နေ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
စဉ််အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််�သည််ပင်် အရပ််ဖက််နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ဆက််စပ််ပုံံ�
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ််ရေး�း ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် အရေး�း�ပါါသော�ာဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််�တစ််ရပ််
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ (ခ) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််သည့်�နေ�ရာ
်
ာ၌ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့်�် ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ကျျယ််ကျျယ််
ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်လုုပ််ဆော�
�
ာင််ရန်် အခွွင့်�အ
် လမ်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�း ခိုု�င််မာာသော�ာပထမခြေ�ေ�လှှမ်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ အသေး�း�
စိိတ််ကိုု� ဥပဒေ�ေတွွင််ထည့်သွ
�် ွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ချျန််လှှပ််ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။
လွွတ််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�သာာခွွင့််�များ��းနှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တရား�းမျှှတမှုု - ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််ခြ�င်းး�အတွွက််
တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံရေး�းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းလုုပ််ဆော�ာင််စဉ်် အထူးး�တလည််
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုဖြ�စ််စေ�သော�ာ အဓိိကကျျသည့််� ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖြ�စ််ရပ််အများ��းအပြား�း�တွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�်
ပြု�ုရေး�းကိုု� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အတွွက်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�စဉ််
ထည့််�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�
ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု� ခိုု�င််မာာစေ�နိုု�င််ပါါသည်် (ပြ�င််ဆင််ရန််လည်းး� ခက််ခဲဲပါါမည််)။ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု� ဥပဒေ�ေ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ပါါဝင််မည့််သူ
� ူများ��းနှှင့်�် လွှှတ််တော်�်၏
� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�း စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု�
ပါါ သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု� လွွယ််လင့််�တကူူပယ််ဖျျက််၍ မရစေ�ေရန််စီီစဉ််နိုု�င််ပါါသည််။
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု� ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ စိိန််ခေါ်�်ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််ရန်် ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ်် တားး�ဆီးး�ထားး�နိုု�င််ပါါ
သည််။ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�လျျက်် အခိုု�င််အမာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
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ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက နော�ာင််အခါါ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစွာာ� ပယ််ဖျျက််နိုု�င််
မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းအပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ��းသည််
အမှှန််တရား�းကိုု� သိိရှိိ�ခွွင့်�၊် လျော်�်��ကြေး��းရရှိိ�ခွွင့်�၊် တရား�းမျှှတမှုုရရှိိ�ခွွင့်�နှ
် ှင့််� ထပ််မံံမဖြ�စ််ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််များ��းအပါါ
အဝင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တရား�းမျှှတမှုုကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််သကဲ့့�သို့့� အဟန့််အ
� တားး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််
ပါါသည််။ အရပ််ဖက််မှှကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�ကိုု� အကန့််အ
� သတ််များ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��သည်် တစ််ဖန််
ပြ�န််လည်် မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရေး�းအတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အစီီအမံံများ��းဖြ�စ််ပါါသည််။
စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း - ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ မဟုုတ််သော�ာ စနစ််များ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ
ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း အသီးး�သီးး�ရှိနေ���ေကြ�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
အများ��းအပြား�း�ကိုု�လည်းး� လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�တတ််ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တွွင်် ရင််ဆိုု�င််တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရ
သည့််� အခြေ�ေ�ခံံကိိစ္စစရပ််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု�လက််ခံံရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းခံံစား�းခွွင့်များ
�် ��း
ဆက််လက််ခံံစား�းခွွင့်ပြု�ုမည််လော�
�်
ာ သို့့��မဟုုတ်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြု�ုလုုပ််ရေး�းကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င််သည့်တို
�် ု�င်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
အရာာရှိိ�များ��း ရရှိနေ���ေသည့််� အဆော�ာ�င််အယော��ာင််များ��းနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းခံံစား�းခွွင့်များ
�် ��းကိုု� ဖြ�တ််တော�ာက််မည််လော�ာဆိုု�
သည့််� ကိိစ္စစဖြ�စ််ပါါသည််။ အလားး�တူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ကာာလ နိုု�င််ငံံရေး�းဘော�ာဂဗေ�ေဒအပေါ်�်� မည််ကဲ့့�သို့့��သက််ရော�ာက််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန်် အထူးး�
အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ (ပဋိိပက္ခခလွွန််) အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� အများ��းအပြား�း�တွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲ
မှာာ� စစ််မက််ကာာလ စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွင်းး�ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ဝင််ငွေ�ေများ��းကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာကာာလ စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွင်းး� မည််
ကဲ့့�သို့့�� အစား�းထိုးး��ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နည်းး�လမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ (ပဋိိပက္ခခလွွန််နှှင့််� စစ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုတို့့�မှှ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင််) တပ််အင််အားး�လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�များ��းကိုု� မည််သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး� နည်းး�လမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေရပါါမည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် လက််နက််
ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� တိုးး��တက််ရရှိစေ���ေနိုု�င််
သကဲ့့�သို့့�� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ယုုတ််လျော့�့��စေ�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
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နိုု�င််ငံံကိုု�အုုပ််ချုု�ပ််သူူ (မင်းး�ညီီမင်းး�သားး�များ��း) များ��းသည်် အုုတ််မြ�စ််များ��းကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�တည််
ဆော�ာက််ရပါါသည််။ အုုတ််မြ�စ််များ��းဆိုု�ရာာတွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာဥပဒေ�ေများ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ တပ််များ��းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။
(နစ််ကိုု�လိုု�မက််ကီီယာာဗယ််လီီ၊ အုုပ််ချုု�ပ််သူူ)
မက််ကီီယာာဗယ််လီီ မျှော်�်��မှှန်းး�ခဲ့့�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကျျင့််သုံးး�
� �သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�
မဟုုတ််ပါါ။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
၏
� အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး�� အုုတ််မြ�စ််နှှစ််ရပ််အဖြ�စ်် ဥပဒေ�ေနှှင့်�် တပ််မတော်��်�တို့့�ကိုု� တည််
ဆော�ာက််ထားး�ရှိိ�ရမည််ဟူူသော�ာ ၎င်းး�၏ကော�ာက််ချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အထွွဋ််အထိိပ််ထားး�ရှိိ�
သည့််� ၂၁ ရာာစုု ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််များ��းအတွွက််လည်းး� မှှန််ကန််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံတ
ံ ည််ဆော�ာက််ရေး�း အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ချျသည့််� ကာာလဆိုု�င််ရာာများ��းကိုု�
အဓိိက လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အဓိိက နိုု�င််ငံံရေး�းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းဖြ�စ််ပွား��းစဉ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြှော��ာ�က််ပြီး�း� တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ အရပ််သားး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�တို့့��အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� မည််သို့့��ပြ�န််
လည််၍ ဖော်�်�ဆော�ာင််ကြော��ာင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�၍ ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင်် သာာမန််အားး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံ
ရေး�းအသွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ခြ�င်းး�များ��းရှိိ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််ဆင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အစီီအမံံများ��းပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အတွွက်် ဥပဒေ�ေအခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််ပါါသည််။
ယင်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုသူူများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�်� ကျရော��ာ�က််သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုတို့့�သည်် အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််လုံးး��၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုအတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ပါါလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တစ််ခုုစီီတွင််
ွ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေမတူူညီပါ
ီ ါ။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််စီီ၏ ထူးး�ခြား��းသော�ာသွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာ
များ��းနှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေအော���ာ�င်် ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အချို့့���ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််အကြား�း� ဆက််စပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်းး�များ��း
ထွွက််ပေါ်�်စေ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့�� ပါါဝင််ပါါသည်် -
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•

စစ််အစိုးး��ရသည်် အာာဏာာရယူူထားး�ရာာမှှ ယခုု နိုု�င််ငံံရေး�းမှှထွွက််ခွာာ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ အရပ််ဖက််၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ရှိိ�ရမည့်�် ပကတိိအခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��း

•	လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းရှိနေ���ေပြီး�း� (ဥပမာာ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ်် ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�) နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
က
� သာာ တရား�းနည်းး�
လမ်းး�ကျျ အင််အားး�သုံးး��စွဲဲ�ခွွင့်ရှိိ�ပြီး�း
�် � အခြား��းမည််သည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကမျှှ အင််အားး�သုံးး��စွဲဲ�ခွွင့်မရှိိ�ခြ�င်းး
�်
�ကိုု�
တည််ထော�ာင််ရမည့််� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း နှှင့်�်
•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း (ဥပမာာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��) ကိုု� အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ (အာာဏာာရပါါတီီအစိုးး��ရ) အတွွက််
အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့်�် ကိိရိိယာာအဖြ�စ််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ အတိုု�က််အခံံအင််အားး�စုုများ��းနှှင့်�် သဘော�ာ�ထားး�
ကွဲဲ�လွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�ဖိိနှိိ�ပ််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့််� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််လုုပ််ငန်းး
�
�စဉ််များ��းနှှင့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ��း အများ��းအပြား�း�လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယင်းး�လိုု�အပ််ချျက်် အများ��းအပြား�း�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
နှှင့်တို
်� က််ရို
�ု
က််မသက််
�ု
ဆိုုင််ပါ
� ါ။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတပ််ဖွဲ့့�� ဝင််များ��းနှှင့််� ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� (ပြ�န််လည််) လေ့�့ကျျင့််သင််
�
တန်းး�
ပေး�းခြ�င်းး�၊ နော�ာက််ခံံအချျက််များ��းစိိစစ််ခြ�င်းး�၊ တပ််ဖွဲ့့�� များ��းဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ယခင််လက််နက််ကိုုင််သူ
�
များ
ူ ��းအားး� လက််နက််
ဖြု�ုတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပြ�န််လည််ဝင််ဆံ့့�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း (DDR) လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ တပ််မတော်��်�မှှ နယ််စပ််ကိုု� ထိိန်းး�
ချုု�ပ််သော�ာတပ််ဖွဲ့့��များ��းအထိိ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွင်းး� စုုဖွဲ့့��ပုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည််။
တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းအပြား�း�၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည််
တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြု�ုလုုပ််ရန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အဓိိကသော့�့��ချျက်် ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််သည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ အဓိိကသော့�့��ချျက်် ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းဆိုု�ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့�� ပါါဝင််ပါါသည်် •	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် မည််
သည့််အ
� ခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နိုု�င််သနည်းး�၊ ပါါဝင််သင့််�သနည်းး�။
•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ၊ အရပ််ဖက််မှှ ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််နည်းး�။ လွှှတ််တော်�်နှ
� ှင့််� အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် မည််သည့််�အခန်းး�
ကဏ္ဍများ��းမှှ ပါါဝင််သင့််သ
� နည်းး�။
•

အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး�တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းတာာဝန််ကိုု� တပ််မတော်��်�အားး� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�မပြု�ုရန််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�၏ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� မည််သို့့��ခွဲဲ�ခြား��းထားး�မည််
နည်းး�။

•	အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် မူူဝါါဒချျမှှတ််မှုုမှှ တပ််မတော်��်�ကိုု� မည််သို့့��ဖယ််ရှား��းသင့််�သနည်းး�။
•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR) နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အမြ�န််နှုုန်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�များ��း ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ပုံံ� မည််သို့့�� ရှိိ�သင့််သ
� နည်းး�။ မည််သည််
တို့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ချျက််ချျင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သင့််သ
� နည်းး�။
မည််သည််တို့့��ကိုု� နော�ာင််အခါါ စတက််ကျုု� ခေါ်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ၊ စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း အမိိန့််များ
� ��း၊ မူူ
ဝါါဒတို့့��ထုုတ််ပြ�န််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ထားး�ရှိိ�နိုု�င််သနည်းး�။
•

အတိိတ််က လူ့့�အခွွင့်�အရေး
် �း� မလျော်��်��မကန််ပြု�ုမူူမှုုများ��းကိုု� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။
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•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သစ္စာာ�ခံံကွွန််ရက််များ��းအပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�မည််နည်းး�။
ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�တွွင်် ယင်းး�မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� လေ့�့လာာဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေအကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��း၊ အရပ််ဖက််မှှ ကွွပ််ကဲဲမှုုနှှင့်�်
ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု၊ လုုပ််ငန်းး�များ��းခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�၊ ဥပဒေ�ေစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ခြ�င်းး�၊ လွွတ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလတရား�းမျှှတမှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းဆိုု�င််ရာာ အပိုု�င်းး�
များ��းဖြ�င့််� ပြု�ုစုုထားး�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််� တစ််နိုု�င််ငံံ ရလဒ််များ��း၊ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�း
ကြ�သော်�်�လည်းး� ဘုံံ�တူူညီီသည့်သင််ခန်းး
�်
�စာာမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အထူးး�သဖြ�င့််� တပ််မတော်��်�သည်် သြ�ဇာာသက််
ရော�ာက််မှုုအများ��းအပြား�း� ဆက််လက််ရှိနေ���ေပြီး�း� အင််အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာနေ�ရာာမှှ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််မည််ဆိုု�ပါါက
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အပြ�ည့််�အစုံံ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�း လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရမည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှာာ�
တစ််ကြိ�ိမ််တည်းး� သွားး��ရော�ာက််ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််ဘဲဲ တစ််ဆင့််�ချျင်းး� တစ််စတစ််စ လုုပ််ဆော�ာင််ရဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆိုု�င််ရာာများ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီနိုု�င််ရန်် အချို့့���ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�လည်းး� ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ထားး�
ရ နိုု�င််ပါါသည််။ စစ််ဖက််၏ ပင််မအကျိုးး���စီးး�ပွား��းအချို့့���မှာာ� ကာာလအလွွန််ကြာ�ာရှှည််စွာာ�ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ရနိုု�င််ပါါသည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဆိုု�သည််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသို့့� ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့််� အခါါမှှသာာ
ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ အခြေ�ေ�အနေ�ေအမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းနိုုင််ပါ
� ါသည််။ မကြာ�ာသေး�းမီီ လေ့�့လာာချျက််တစ််ရပ််အရ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပိုု�မိုု�ရရှိိ�လာာသော�ာ နိုု�င််ငံများ
ံ ��းမှာာ� ၅၀%
ခန့််�သာာ ရှိိ�ပါါသည်် (Eisenstadt, LeVan and Maboudi 2015)။ စင််စစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခြ�င်းး�သည်် အာာဏာာရှှင််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအတွွက််လည်းး� အရေး�း�ပါါသည််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််အစိုးး��ရများ��းပင််လျှှင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ကြ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုခိုု�င််မာာစေ�ရန်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ဖျျက််သိိမ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ (ဥပမာာ ဂရိိ
နိုု�င််ငံ၏
ံ ၁၉၆၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ရရှိိ�သည့််�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းမှာာ� နိုု�င််ငံံတွွင််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မည့််သူ
� ူများ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေ�ခံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့်�် မူူများ��း
ကိုု�ဖော်�်ပြ�ခြ�င်းး
�
�၊ စည်းး�မျျဉ်းး�ဥပဒေ�ေလိုု�က််နာာသော�ာ အစိုးး��ရဟုု အနည်းး�ငယ််မျှှဖြ�စ််စေ� ရှုုမြ�င််ခံရခြ�င်းး
ံ
�ဖြ�င့််� တရား�း
နည်းး�လမ်းး�ကျျသည််ဟုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�၌ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ (ပြ�န််လည််) တည််ထော�ာင််ရေး�း ဦးးတည််ချျက််များ��းအတိုု�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ယေ�ဘုုယျျသဘော�ာ�တူူညီီချျက််နှှင့််�အညီီ နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််အသစ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သ
အဖြ�စ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲသော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� အဓိိကဖော်�်��ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှာာ� တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု မတူူညီီကြ�
သော်�်�လည်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�း အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� ကြ�ည့််�ပါါက
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် စဉ်းး�စား�းသည့််�အခါါ
ယင်းး�နှှင့်�သက််
်
ဆိုု�င််သော�ာ ဦးးတည််ချျက််များ��းနှှင့်�် သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ��း တူူညီီကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ယင်းး�
သို့့��သော�ာ တူူညီီသည့်�ဦး
် းတည််ချျက််များ��းနှှင့်�် သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါတို့့��ပါါဝင််ပါါသည််။
၁။ အများ��းပါါဝင််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်း
ု �း ခြ�င်းး�နှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် - အထူးး�သဖြ�င့််� ၁၉၉ဝ ခုုနှှစ််
များ��းမှှစ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့််လုုပ််ငန်းး
�
�စဉ််မှာာ� များ��းစွာာ�ပိုု�မိုု�၍ ကျျယ််ဝန်းး�ရှုုပ််ထွေး�း�
လာာပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််သူူအလွှာာ�မှှ အုုပ််စုုငယ််တစ််စုုက ရက််
သတ္တတပတ်် အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� တံံခါးး�ပိိတ််ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက််ရေး�းဆွဲဲ�ကြ�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််မှုုမှာာ�
အများ��းဆုံးး�� လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် အတည််ပြု�ုပေး�းရုံံ�မျှှဖြ�စ််လျှှင်် မသင့််တော်�်
�
ဟုု
� စံံနှုုန်းး�ထားး�ရှိိ�လာာကြ�ပါါ
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သည််။ မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုသည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှာာ� အချိိ�န််ယူူ၍ဆော�ာင််ရွွက််ရပြီး�း� တစ််နှှစ််မက ကြာ�ာမြ�င့််ပါ
� ါသည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၊ အရပ််ဖက််
လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၊ နိုုင််ငံ
� ရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��း၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအရာာရှိိ�များ��း၊ အခြား��းသက််ဆိုုင််သူ
�
များ
ူ ��း အများ��း
အပြား�း� ပါါဝင််ပါါသည််။ အုုပ််စုုအသီးး�သီးး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင််
မိိမိိတို့့�၏
� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််ရှော�ာ�က််မြှ�ှ
�
င့််တ
� င််နိုုင််ရန််
�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ညှိိ�နှိုင်းး
ု �
ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာ၌ ပါါဝင််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ပြော��ာဆိုု�ခွွင့်�ရရှိိ�ရန််
်
ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြ�ပါါသည််။ အုုပ််စုုများ��းသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွွင်် ပါါဝင််ခွွင့်�်မရပါါက လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� နှော�ာ�င့််�ယှှက််ဖျျက််ဆီးး�မည့််� အလားး�အလာာ များ��းပြား�း�မည့််�အပြ�င််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�ပါါ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� မိိမိိတို့့��၏လုုပ််ငန်းး�အဖြ�စ််
ခံံယူူမှုုနှှင့်�် လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အလားး�အလာာများ��းလည်းး� နည်းး�ပါးး�သွားး��မည်် ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ အသစ််တည််ထော�ာင််လိုု�က််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ်် အခြေ�ေ�တကျျတည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲနိုု�င််
ရန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ပံ့့�ပိုးး��မှုုလိုု�အပ််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� စစ််ဖက််မှှ သဘော�ာ�မတူူညီီပါါက စော�ာစီးး�စွာာ�
ပြို�ု�လဲဲသွားး��တတ််ပါါသည််။ အော�ာက််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�သည့််အ
� တိုုင်းး
� � လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့�� အစည်းး�
အကြီး�း�အကဲဲများ��းနှှင့်�် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� မည််သည့််အ
� ချိိ�န််တွွင်် ပါါဝင််သည််ဟူူသော�ာ အချျက််သည််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််လုံးး��၏ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အော�ာင််မြ�င််မှုုကို�ု အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည့််�
အရေး�း�ပါါသော�ာအကြော��ာ�င်းး�အချျက််ဖြ�စ််ပါါသည််။
၂။ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် တာာဝန််များ��း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�အာာ
် ဏာာကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အမြ�င့််�ဆုံးး��ထားး�ရှိသော����ာစနစ််တွွင်် ဗဟိုု�အချျက််အချာ�ာ အယူူအဆမှာာ� အစိုးး��ရအာာဏာာ
ကျျင့််သုံးး�
� �မှုုကို�ု အကန့််အ
� သတ််များ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေစည်းး�မျျဉ်းး�လွွတ်် မအုုပ််ချုု�ပ််နိုုင််စေ�ရေး�း
�
တားး�ဆီးး�
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤရည််မှှန်းး�ချျက််အော�ာင််မြ�င််စေ�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� အဓိိကနည်းး�လမ်းး�မှာာ� လုုပ််ပိုုင််
� ခွွင့်အာ
်� ာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
�
တာာဝန််များ��းကိုု� အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�သို့့�� ခွဲဲ�ဝေ�ထမ်းး�ဆော�ာင််စေ�ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းအစီီအမံံများ��း တည််ထော�ာင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါ
သည််။ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�သည့််� အယူူအဆမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
နှှင့်လည်းး
်�
� အကျုံးး���ဝင််ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််�
ထားး�ရှိိ�သည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာဦးးတည််ချျက််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့�� အစည်းး�အသီးး�သီးး�ကိုု� မတူူညီသော�
ီ
ာ တာာဝန််
များ��း သတ််မှှတ််ပေး�းအပ််ထားး�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ တပ််မတော်��်�သည်် နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
ကာ
� ာကွွယ််ရေး�းကိုု�
တာာဝန််ယူူရပါါသည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကလုုပ််ဆော�ာင််ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထော�ာက််
လှှမ်းး�ရေး�း သတင်းး�စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�စ််မှုုစုံံ�စမ်းး�ထော�ာက််လှှမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုတ
�ု င််ပို့့�ခြ�င်းး
� �မှှ သီးး�ခြား��း
ခွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။
၃။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုု - ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီကျျင့််သုံးး�
� �သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းတွွင်် အချုု�ပ််
အချာ�ာအာာဏာာသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံတွွင်် ရှိိ�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည််
နိုု�င််ငံံတော်�်� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အစိုးး��ရအာာဏာာကျျင့််�သုံးး��မှုုအားး�လုံးး��အတွွက်် တိုု�က််ရိုု�က််ဖြ�စ််စေ�၊ ရွေး�း�
ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှတဆင့််�ဖြ�စ််စေ� အဆုံးး��စွွန််တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုထံံ တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုု
ရှိစေ���ေရန််ရည််ရွွယ််၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီမူူအရ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒ အပိုု�င်းး�ကဏ္ဍအားး�လုံးး��အပါါအဝင်် မူူဝါါဒချျမှှတ််ရေး�း
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မည််သည့််�အစိိတ််အပိုု�င်းး�မျှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအရာာရှိိ�များ��း၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု ပြ�င််ပတွွင််မရှိစေ���ေရေး�း ဂရုုတစိုု�က််
စဉ်းး�စား�းစီီစဉ််ထားး�သည့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအစီီအမံံများ��း၊ ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ အဆင့််�ဆင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကွွပ််ကဲဲမှုု
များ��းကိုု� ချျမှှတ််ထားး�ရှိိ�ခွွင့်�ပြု�ုပါ
်
ါသည််။ အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�သည််လည်းး� အထူးး�သဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကိိစ္စစရပ််များ��းဆိုု�င််ရာာ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အရပ််ဖက််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု ဖြ�ည့််ဆည်းး
�
�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အရေး�း�
ပါါသော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ပါါသည််။
၄။	နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� အားး�လုံးး��စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််သည််ဟုုခံံယူူခြ�င်းး� - အထူးး�သဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအကြား�း�
တကွဲဲ�တပြား�း�ဖြ�စ််သည့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်အ
� ဆင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွင်းး� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ရှိိ� အုုပ််စုုအားး�လုံးး�� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါဝင််ရေး�း စီီစဉ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ပါါသည််။ ဤရည််မှှန်းး�ချျက််အော�ာင််မြ�င််ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််
ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၊ နယ််မြေ�ေဒေ�သ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့်�ပုံံ�စံ
် ံများ��းနှှင့်�် အထက််အော�ာက်် လွှှတ််တော်�်နှ
� ှစ််ရပ််
ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အများ��းအခြေ�ေ�အတင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခလွွန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင်် အချို့့���အုုပ််စုု
များ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် မပါါဝင််နိုု�င််ဘဲဲ ရှိိ�တတ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ အစီီအမံံများ��းဖြ�င့််� တပ််မတော်��်�၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� နှှင့််� နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
၏
� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�း အဖွဲ့့�� အစည်းး�
များ��းအတွွင်းး� ယင်းး�အုုပ််စုုများ��းပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပါါဝင််နိုုင််ရန််
�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ပေး�းရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််ပါါသည််။
၅။ တစ််ကြိ�ိမ််တည်းး�အပြီး�း� ကြီး�း�မား�းသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းအတွွင်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််သည့််�အရေး�း�ပါါသော�ာ မေး�းခွွန်းး�
မှာာ� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ချိိ�န််တွွင်် မည််သည့််အ
� တိုုင်းး
� �အတာာအထိိ ယတိိပြ�တ််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််နိုု�င််မည််၊ မည််သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ နော�ာင််အခါါဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ထားး�ရှိိ�သင့််�သည််
ဟူူသော�ာ အချျက််ဖြ�စ််ပါါသည်် (ဥပမာာ Lerner 2011; Dixon and Ginsburg 2011 တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာနိုု�င််
ပါါသည််) ။ အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမူူဘော�ာင််ကိုု� တစ််ကြိ�ိမ််
တည်းး� ကြီး�း�မား�းသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ပြု�ုလုုပ််ပါါသည်် (ဥပမာာ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့်�် ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ
များ��းဖြ�စ််ပါါသည််)။ အချို့့���နိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင််မူူ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေအရ တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််များ��းရယူူလျျက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြု�ုလုုပ််ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းသည်် နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
တွွင်် ဆက််လက််၍သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း� ကာာလအတန််ကြာ�ာ အရပ််ဖက််ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုမှှ အကာာအကွွယ််
ရရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််များ��းခွွင့်ပြု�ုထားး
်�
�ပါါသည်် (ဥပမာာ စပိိန််နှှင့််� အင််ဒိုုနီးး
� �ရှား��းနိုုင််ငံ
� တို့့
ံ � ဖြ�စ််ပါါသည််)။ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပြု�ုလုုပ််သည့်�် အမြ�န််နှုုန်းး�နှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မည့််�အတိုု�င်းး�
အတာာတို့့��သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််လုံးး��အတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ပါါနိုု�င််ပါါသည််။
၆။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး� - ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
အမြ�င့််ဆုံးး�
� �ထားး�သော�ာ စနစ််တို့့��ကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်အာ
� ာဏာာကိုု�ကန့််သတ််သော�
�
ာ နည်းး�လမ်းး�
တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ယူူဆကြ�ပါါသည််။ စင််စစ်် ထိုုမျှှမက
�
တွွင််ကျျယ််စွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
�
၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််ရပါ
�
ါမည််။ လူူသိိများ��း
ထင််ရှား��းသော�ာ Federalist No. 51 (ဖယ််ဒရယ််ဝါါဒီီ စာာတမ်းး�အမှှတ်် ၅၁) ပါါ ‘လူ့့�ပြ�ည််သာာနတ််ပြ�ည််
ဖြ�စ််ခဲ့့�လျှှင််’ အစချီီ� စာာပိုု�ဒ််တွွင်် James Madison (ဂျိိ�မ်းး�စ််မက််ဒီီဆင််)က ‘အစိုးး��ရကိုု� မူူဘော�ာင််သတ််
မှှတ််ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� ကြီး�း�မား�းသော�ာအခက််အခဲဲမှာာ� အစိုးး��ရသည်် ဦးးစွာာ�ပထမ ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�
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အုုပ််ချုု�ပ််နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ � ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� တစ််ဆက််တည်းး�မှာာ�ပင်် အစိုးး��ရကိုုယ််တို
�
င််တွ
�ု
င််လည်းး
ွ
� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကွွပ််ကဲဲ
နိုု�င််စွွမ်းး� စီီစဉ််ထားး�ရှိရေး���း�ဖြ�စ််သည််’ ဟုု ဆိုု�ထားး�ပါါသည််။ (စာာလုံးး��စော�ာင်းး�များ��းဖြ�င့််� အလေး�း�အနက််ပြု�ု
ထားး�ခြ�င်းး�မှာာ� စာာရေး�းသူူများ��းက ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည်် - Hamilton and Madison 1788)။
အလားး�တူူ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််အချျက််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ တည််
ထော�ာင််စ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� ကာာကွွယ််လျျက်် ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ရန််မှာာ� နိုု�င််ငံံတော်�်တ
� ည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုများ��း ပိုု�မိုု�ပြု�ုလုုပ််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် တပ််မတော်��်�နှှင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၏ ထိိ
ရော�ာက််မှုုကိုု� လုံံ�လော�ာက််သည့််� အဆင့််�အထိိ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိရေး���း� သတိိမူူရမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၏ အထွေထွေ��ေ���
ဦးးတည််ချျက််များ��းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် အရပ််သားး�နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အာာဏာာပိုု�င််များ��းအကြား�း� ဆက််စပ််ပုံံ�
ကိုု� ပြ�န််လည််ဘော�ာင််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းမှာာ�နီးး�ကပ််စွာာ� အပြ�န််အလှှန််ဆက််စပ််နေ�
ပြီး�း� ဘုံံ�တူူညီီသော�ာမူူများ��းနှှင့်�် စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲများ��း ရှိိ�ပါါသည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ထပ််တူူ တူူညီီသည််ဟူူ၍မရှိိ�ဘဲဲ ဖြ�စ််စဉ််
တစ််ခုုချျင်းး�သည်် ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ထင််ဟပ််ပါါမည််။ စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� အနေ�ေအထားး� မတူူညီီ
သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ၏ ပုံံ�သဏ္ဍာာန််၊ အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�် နည်းး�လမ်းး�များ��းကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််ပါါ
သည််။ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေ အရေး�း�ကြီး�း�ကြော��ာင်းး� သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� မှှန််ကန််ချျက််အဖြ�စ်် မကြာ�ာခဏညွှှန်းး�ဆိုု�
လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ ယခုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�သည့်�် သို့့��မဟုုတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�အပေါ်�်�အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့်�်
အရေး�း�ပါါဆုံးး�� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေ အကြော��ာ�င်းး�အချျက််အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါမည််။
ပထမအကြော��ာ�င်းး�အချျက််မှာာ� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ ဖြ�စ််ပါါသည််။ လက််နက််
ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��အားး�လုံးး��ကိုု� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�ကထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ပါါသလားး�။ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်မဟုုတ််သော�
�
ာ လက််နက််
ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။ ရှိိ�ပါါက လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ တပ််များ��းဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
ပြ�န််လည််ဝင််ဆံ့့�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� (DDR) နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� နော�ာက််ထပ််ပြ�ဿနာာများ��း၊ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ရပ််
လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအတွွင်းး� ယင်းး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပါါဝင််ရန််
ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံ၏
ံ
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းသည််
ကြီး�း�မား�းလွွန်းး�ပြီး�း� အကြီး�း�တန်းး�အရာာရှိိ� အရေ�ေအတွွက််များ��းပြား�း�လွွန်းး�နေ�ပါါသလားး�။ ထိုု�သို့့�ဖြ�စ််လျှှင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
အတွွက်် အရင်းး�အမြ�စ််အသုံးး��ပြု�ုရသည့််� ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��နည်းး�ပါးး�သက််သာာစေ�ရန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ‘သင့််တော်�်
�
�
သည့််� အင််အားး�ဖြ�င့််ဖွဲ့
� ��့ စည်းး�ရန််’ လိုုအ
� ပ််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့�� ဝင််များ��းအားး� အနာာဂတ််
စီးး�ပွား��းရေး�း လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု /ဖူူလုံံ�မှုုအတွွက်် အာာမခံံချျက််ပေး�းနိုု�င််ရန်် နည်းး�လမ်းး�ရှာာ�ရပါါမည််။
ဒုုတိိယအနေ�ေဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလတွွင်် အဓိိက ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််�အချျက််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ သြ�ဇာာသက််
ရော�ာက််မှုုအတိုု�င်း�း အတာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ ချီီ�လီီနှှင့်�် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းကဲ့့�သို့့�� နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းအပြား�း�တွွင်် လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�၏ ကြီး�း�မား�းသော�ာအပိုု�င်းး�အတွွင်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်အာာဏာာနှှင့််� တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျ
သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ခံံရမှုု အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုု ဆက််လက််ရှိနေ���ေပြီး�း� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ပြု�ုလုုပ််
ရန််လိုုအ
� ပ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲချိိ�န််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (SSR) ကိုု� ဆုံးး��ခန်းး�တိုု�င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််မဟုုတ််ပါါ။ အခြား��းဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် တော�ာင်းး�ဆိုုနို
� င််သည့်
�ု
အ
်� င််အားး�နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့််� အရပ််ဖက််နိုုင််ငံ
� ရေး�းဆက််စပ််
ံ
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မှုု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီကပင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (SSR) အပြ�ည့််�အစုံံ� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�စီးး�ပါါသည််။ Malvinas ခေါ်�် ဖော�ာက််ကလန််ကျွွန်းး� စစ််ပွဲဲ�ပြီး�း�
နော�ာက်် အာာဂျျင််တီးး�နား�း တပ််မတော်��်�သည်် ထော�ာက််ခံံမှုုဆုံးး��ရှုံးး��ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�
များ��းတွွင်် သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုု လျော့�့��နည်းး�ကျျဆင်းး�သွားး��ပုံံ�ကိုု� ဥပမာာအဖြ�စ်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။
တတိိယအချျက််မှာာ� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိိစ္စစဖြ�စ််ပြီး�း� သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုနှှင့်�် ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။
အရေး�း�ပါါဆုံးး�� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့်�် အထူးး�သဖြ�င့််� တပ််မတော်��်�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာကိုု�
စွွန့််လွှ
� ှတ််လိုု�သည့်�် ဆန္ဒဒရှိိ�မရှိိ� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အချို့့���နိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�မဖြ�စ််မီီ
တပ််မတော်��်�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းမှှထွွက််ခွာာ�ရန်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�ဆွေး�း�နွေး�း�ရပါါသည််။ အီီဂျျစ််ကဲ့့�သို့့��သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��း
တွွင်် တပ််မတော်��်�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််အော�ာက််တွွင်် (တပ််မတော်��်�မှှ ရွေး�း�ချျယ််
သော�ာ) သမ္မမတသစ််က ဦးးဆော�ာင််လျျက်် တရား�းဝင််အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ပြု�ုလုုပ််ရန််ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� အရပ််
ဖက််မှှ ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုနယ််ပယ််တွွင််မူူ စစ််မှှန််သော�ာတိုးး��တက််မှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််လိုု�
ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ဖြ�စ််ရပ််အားး�လုံးး��တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာ ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည်် စစ််ဖက််၏ အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းဖြ�စ််ပုံံ�အပေါ်�်� မူူတည််၍ နိုု�င််ငံံရေး�းမှှထွွက််ခွာာ�ရန်် အထော��ာက််အကူူ သို့့��မဟုုတ်် အဟန့််အ
� တားး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အပေး�း�အယူူညှိ�နှို
ိ င်းး
ု �ရာာတွွင်် မည််သည့််အ
� ပိုုင်းး
� �များ��း ပါါဝင််နိုုင််ပြီး�း
� �
မည််သည််တို့့��မှာာ� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််ကြော��ာင်းး� စဉ်းး�စား�းရပါါမည််။ ဥပမာာ စပိိန််နှှင့််� ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံတို့့�တွွင််
တပ််မတော်��်�သည်် ဘတ််ဂျျက််၊ ဝယ််ယူူရေး�းနှှင့်�် ရာာထူးး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် မိိမိိတို့့��၏ လုုပ််
ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််လျျက်် အရပ််သားး�အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုကိုု�မခံယူ
ံ ူသည့်�် တပ််မတော်��်�
၏ ကိုု�ယ််တိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့်�ကို
် ု� အများ��းအပြား�း�ဆက််လက််ရယူူထားး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။
စနစ််တစ််ခုုလုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််� ကြီး�း�လေး�းသော�ာ လူ့့�အခွွင့်�အရေး
် �း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းသည့််�
အထော��ာက််အထားး�များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသော��ာ တော�ာင််အာာဖရိိကကဲ့့�သို့့��သော�ာ နိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ တပ််ဖွဲ့့��
ဝင််များ��း၏ အဓိိကစိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းအနက်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�တင််ပို့့��ခံံရခြ�င်းး�မှှ အကာာအကွွယ််တစ််မျိုး�း��မျိုး�း�� ရရှိိ�လိုု�ခြ�င်းး�
လည်းး� ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤကိိစ္စစသည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသမား�းများ��း၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််လည်းး� ထိိပ််တန်းး�မှှ
ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တည််ငြိ�ိမ််မှုု မပျျက််ပြား�း�စေ�ရန်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�် ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��
မျိုး�း��ကိုု� မလွှဲဲ�မရှော�ာ��င််သာာ ပေး�းအပ််ရတတ််ပါါသည််။ အရပ််ဖက််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းနှှင့််� ယခင််
အစိုးး��ရအကြား�း� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ လူ့့�အခွွင့်အရေး
�် �း�ဆိုု�င််ရာာ
ကြီး�း�လေး�းသော�ာ အလွဲဲ�ပြု�ုမူူမှုုများ��းဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ နေ�ရာာများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဖိိအားး�ပေး�းမှုုနှှင့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအတွွက်် ထော�ာက််ခံံပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��း ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုုင််ရာ
� ာ ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ အဓိိကပါါဝင််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုလည်းး�
ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။
တစ််ခါါတစ််ရံံ အီီဂျျစ််နှှင့််� မြ�န််မာာကဲ့့�သို့့��သော�ာ စစ််အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဖက််မှှလွှှမ်းး�မိုးး��သော�ာ အစိုးး��ရမှှ
ကာာလကြာ�ာရှှည််အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် စစ််ဖက််အနေ�ေဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���
စီးး�ပွား��းများ��း အများ��းအပြား�း�ရှိိ�တတ််ပါါသည််။ ဥပမာာ စစ််ဖက််မှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့်�် မြေ�ေပိုု�င််
ဆိုု�င််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစိုးး��ရရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းတွွင်် ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအတွွင်းး� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍ
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း ပါါဝင််ပတ််သက််သည့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ကျေး�း�ဇူးး�ခံံ ကျေး�း�ဇူးး�စား�း သစ္စာာ�ခံံ ကွွန််ရက််များ��းလည်းး� ရှိိ�
နိုု�င််ပါါသည်် (ဥပမာာ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်းး� အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� Sayigh 2012 တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ယီီမင််နိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်းး�
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အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� Salisbury 2015 တွွင်် ဖတ််ရှုုနိုု�င််ပါါသည််။)။ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�နား�းလည််နိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ��းသည်် ယင်းး�ကွွန််ရက််များ��းကိုု� မည််သို့့�� ပျျက််ပြား�း�စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�၊ မည််
သည့််�အကျိုးး���ဆက််များ��းရှိိ�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နိုု�င််ငံရေး�းဘော�
ံ
ာဂဗေ�ေဒ ဆန်းး�စစ််ချျက််လိုု�အပ််ပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် တပ််မတော်��်�အနေ�ေဖြ�င့််� နယ််မြေ�ေတည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�းမှှ အစပြု�ု၍
ဘာာသာာစကားး�၊ မိိသားး�စုု၊ ဘာာသာာရေး�းအထိိ ကိိစ္စစရပ််အသီးး�သီးး�တွွင်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အပေါ်�်� စံံနှုုန်းး�ပိုု�င်းး� မျှော်�်��မှှန်းး�
ချျက််နှှင့််� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် တန််ဖိုးး��များ��း ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် တပ််မတော်��်�၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�် နှှင့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အတိိအလင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အပြ�င်းး�အထန်် ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�
ခုုန််ရသကဲ့့�သို့့�� တန််ဖိုးး��များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင််
လည်းး� အခြေ�ေ�အတင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရတတ််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး� အထွေထွေ��ေ��� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အစီီအမံံ
အတွွင်းး� တစ််နည်းး�နည်းး�ထည့််သွ
� ွင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််မှုုကိုု�လည်းး� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံများ
ံ ��း
တွွင်် စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် အရပ််ဖက််နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ညှိိ�နှိုုင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါသည််။
အချို့့���နိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင််မူူ ပဋိိပက္ခခလွွန်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဆော�ာင််ရွွက််ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�သည့််� စား�းပွဲဲ�ဝိုု�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�လိုု�သည့်�် လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး� အသီးး�သီးး�ရှိနေ���ေနိုု�င််
ပါါသည််။ အရပ််ဖက််နှှင့််အာ
� ာဏာာရှှင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ သို့့��မဟုုတ်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့်�် နီးး�ကပ််စွာာ�ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိိ�ပြီး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအပေါ်�်�
ယင်းး�တို့့��မှှတဆင့််� သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု�
တစ််ခုုတည်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� မရှုုမြ�င််သင့််ပါ
� ါ။ အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�တွွင်် မတူူညီီသော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းရှိိ�ပြီး�း�
တပ််မတော်��်�တွွင်် ‘သဘော�ာ�ထားး�တင်းး�မာာသူူများ��း’နှှင့်�် ‘သဘော�ာ�ထားး�ပျော့�့��ပျော�ာ�င်းး�သူူများ��း’ ဟူူ၍ ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််သည််
သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုုင််ရာ
� ာအဓိိကကိိစ္စစရပ််များ��း၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�စ််နိုုင််သည့်
�
်� အတိုုင်းး
� �အတာာ၊ အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲပြု�ုလုုပ််သည့််� အမြ�န််နှုုန်းး�၊ ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း၏ ပုံံ�စံံနှင့်
ှ �် ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် ပါါဝင််သူူများ��းကိုု� အဆုံးး��
အဖြ�တ််ပေး�းသွားး��ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ အရေး�း�ပါါဆုံးး�� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််အချျက််
များ��းမှာာ� သာာမန််အားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်အ
� ပိုု�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
အ
� ပိုု�င်းး�မဟုုတ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပုံံ�သဏ္ဍာာန််နှှင့််�
လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့်�် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် ယင်းး�အဖွဲ့့��
အစည်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုတို့့ဖြ�
� စ််ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� မည််သို့့�ဖြ�
� စ််ပွား��းနိုုင််ကြော
� ��ာင်းး�၊
အထူးး�သဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�စပ််
် လျျဉ်းး�၍ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�သည်် မည််သည့််�အသွွင််
ဆော�ာင််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�တို့့��ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန်် ဦးးစွာာ�ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိိ�အရေး�း�ပါါသော�ာ ပကတိိ အခြေ�ေ�အနေ�ေ
အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််ရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။
နော�ာက််ပိုု�င်းး�အခန်းး�များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတို့့�� ဆက််စပ််ပုံံ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန််များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ကိိစ္စစရပ်် အများ��းအပြား�း�မှာာ� အပြ�န််အလှှန်် ဆက််စပ််နေ�သော်�်�လည်းး� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအားး�ဖြ�င့််� အုုပ််စုု ၆ စုု ခွဲဲ�ခြား��း
နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� အရပ််ဖက််ကွွပ််ကဲဲမှုုနှှင့်�် ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု၊ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ကော�ာင််စီီများ��း၊ ဥပဒေ�ေ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�များ��း ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ခြ�င်းး�၊ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�်
များ��းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� တရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။
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လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီနည်းး�ကျျ ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�ဆိုုသည််မှာာ�
�
နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
၏
� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းကို�ု
ပေး�းအပ််ထားး�သည့််� ‘တာာဝန််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�း လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်
အာာဏာာ’သည်် အရပ််သားး�အစိုးး��ရထံံတွွင်် ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�ဆိုု�လိုု�ပါါသည်် (Trinkunas 2005: 5)။ ဤနေ�ရာာတွွင််
ဟန််ချျက််ညီီဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််ရန််မှာာ�
�
သိိမ််မွေ့�့�သော�ာလုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ တပ််မတော်��်�၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� နှှင့််� ထော�ာက််လှှမ်းး�
ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းအပေါ်�်� သစ္စာာ�ခံံရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အရပ််ဖက််ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိိ�ရပါါမည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင််
အရပ််ဖက််အာာဏာာပိုု�င််များ��းက ပါါတီီစွဲဲ� အုုပ််စုုစွဲဲ� အလွဲဲ�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�မခံရစေ
ံ �ေရန်် အကာာအကွွယ််ပေး�းရပါါမည််။ ပြ�ည််
တွွင်းး�ပြ�ည််ပ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််သည့်�် လုံံ�လော�ာက််သော�ာအင််အားး�ရှိသော်����်�လည်းး� ဥပဒေ�ေ၏
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အတိုု�င်းး�သာာလျှှင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် အရာာရှိိ�များ��းထံံ တာာဝန််ယူူ တာာဝန််ခံံစေ�ရပါါမည််။
အရပ််ဖက််မှှ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည့််� အဓိိကအစီီအမံံတစ််ရပ််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး�လုံးး��၏ ကွွပ််ကဲဲမှုုစုုဖွဲ့့��ပုံံ� အမြ�င့််ဆုံးး�
� �နေ�ရာာတွွင်် အရပ််ဖက််ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းကိုု� ထားး�ရှိိ�ရန််ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ သို့့��ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ဖွဲ့့��စီီ၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ တာာဝန််ယူူရမည့်�်
အရပ််သားး�တစ််ဦးးရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�ထံံ သက််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�က အစီီရင််ခံံတင််ပြ�ရပါါမည််။ အစိုးး��ရအကြီး�း�အကဲဲနှှင့်�်
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတို့့��အကြား�း� ဝန််ကြီး�း�နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ်် ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့�� ကြား�း�ခံံနေ�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� လျှော့�့��ချျရန််လည်းး� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််ပါါသည််။ အာာဏာာရှှင််ခေ�တ််လွန််
ွ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၌ စစ််ဖက််က အစိုးး��ရအကြီး�း�အကဲဲထံံ တိုု�က််ရိုု�က််အစီီရင််ခံရန််
ံ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�
ဥပမာာများ��းကိုု� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနှှင့်�် အီီရန််နိုု�င််ငံတို့့
ံ �တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��
အတွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် မလိုု�အပ််တော့�့�ပါါ။ တော�ာင််အာာဖရိိက
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််မူူ တပ််မတော်��်�နှင့်
ှ ်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� အတွွက်် ဝန််ကြီး�း�များ��းသီးး�ခြား��းထားး�ရှိိ�ရန်် (အပိုုဒ််
� ၂၀၁ (၁)
နှှင့််� ၂၀၆ (၁) တို့့��တွွင်် အသီးး�သီးး�) ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် တပ််မတော်��်�နှှင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အတွွက်် အရပ််သားး�
များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ထားး�သည့််� ရုံးး��အဖွဲ့့�� များ��းလည်းး� သီးး�ခြား��းစီီထားး�ရှိိ�ရပါါသည်် (အပိုုဒ််
� ၂၀၄ နှှင့််� ၂၀၈ တို့့�တွ
� င််
ွ အသီးး�သီးး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််)။
ဥပဒေ�ေပြု�ုကော်�်�မတီီများ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည််လည်းး� အရပ််ဖက််ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု ပေး�းနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အရေး�း�
ကြီး�း�သည့််� ထိရော��ာ�က််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ လွှှတ််တော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဆိုု�ပါါက မေး�းမြ�န်းး�သင့််သော�
�
ာမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� မေး�းမြ�န်းး�နိုု�င််ရန််နှှင့််� အဖြေ�ေ�များ��းကိုု� နား�းလည််
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နိုု�င််ရန်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုလိုု�အပ််ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း
ပြား�း�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုရှိိ�ရန််မှာာ� ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲပါါသည််။ သို့့��သော်�်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််
လွှှတ််တော်�်�က ထဲဲထဲဲဝင််ဝင််ပါါဝင််နိုု�င််မှှသာာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ အရပ််ဖက််နှှင့််စ
� စ််ဖက်် ဆက််ဆံံရေး�းများ��း ရှိိ�နိုု�င််
မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ စင််စစ််အရပ််ဖက််နှှင့််စ
� စ််ဖက်် ဆက််ဆံံရေး�းများ��း မည််မျှှဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� မှှန််
ကန််စွာာ� ဟော�ာကိိန်းး�ထုုတ််နိုု�င််သည့်�အ
် ချျက််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကပါါဝင််နိုု�င််မှုု အတိုု�င်းး�
အတာာပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဥပဒေ�ေပြု�ုကော်�်�မတီီများ��းဆော�ာင််ရွွက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့်�ပတ််သက််သည့်
်
�် ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
အခြေ�ေ�အတင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းပွဲဲ�များ��းပြု�ုလုုပ််၍ ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊ အစီီရင််ခံံစာာများ��း တင််သွွင်းး�စေ�
ခြ�င်းး�၊ တပ််မတော်��်�ကိုု� တာာဝန််ပေး�းစေ�လွှှတ််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် အခန်းး�ကဏ္ဍပါါဝင််ခြ�င်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၏ ဘတ််ဂျျက််နှှင့််� အသုံးး��စရိိတ််အပေါ်�်� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပဒေ�ေပြု�ုကဏ္ဍ၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု
ထိရော��ာ�က််စေ�ရန််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�အပြ�င်် အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းစွာာ�တို့့��
အပေါ်�်�မူူတည််မည်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ကျျယ််ပြ�န့််သည့်
�
�် ကြီး�း�ကြ�ပ််
ရေး�းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရန်် (ဥပမာာ တော�ာင််အာာဖရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၅၅ နှှင့််� ၅၆ ကိုု�
ကြ�ည့််ပါ
� ါ) နှှင့််� ယင်းး�သို့့�� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ပိိတ််ဆို့့��သည့်�် အစီီအမံံများ��း အတိိအလင်းး�မပါါဝင််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�
ပါါသည််။ ဥပမာာ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံ၏
ံ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၂၀၃ တွွင်် စစ််ဖက််မှှ အများ��းစုု ပါါဝင််
သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းကော�ာင််စီီသည်် တပ််မတော်��်�ဘတ််ဂျျက််ကိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�
ဘတ််ဂျျက််တွွင်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး�တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ််သာာ ထည့််�သွွင်းး�ရန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ပြ�ည််သူ့့�
လွှှတ််တော်�်� (အော�ာက််လွှှတ််တော်�်)� က စိိစစ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
ယင်းး�အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအခြား��း
အစီီအမံံများ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ လွှှတ််တော်�်�သို့့� အစီီရင််ခံံတင််ပြ�ရန််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� (ဥပမာာ တော�ာင််အာာဖရိိက
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၂၀၇ (၅) တွွင်် ပြ�ည််နယ််ရဲဲမှူး��းများ��းအားး� ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�သို့့� နှှစ််စဉ်် အစီီရင််ခံံ
တင််ပြ�ရန်် သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသည််)၊ တိုု�င််ကြား�း�ချျက််အစီီအမံံများ��း တည််ထော�ာင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� (ဥပမာာ တော�ာင််အာာ
ဖရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၂၀၆ (၆) တွွင်် ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အားး� တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််) နှှင့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��
ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််သွ
� င်းး
ွ �၍ အခိုုင််
� အမာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လျျက်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််
ရေး�းအဖွဲ့့�� တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ကင််ညာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၄၆ တွွင်် အမျိုး�း��သားး� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကော်�်�မရှှင််ကိုု� ရဲဲစစ််ဆေး�းရေး�းမှူး��းချုု�ပ််၊ ဒုုတိိယစစ််ဆေး�းရေး�းမှူး��းချုု�ပ််နှှစ််ဦးး၊
အငြိ�ိမ်းး�စား�း ရဲဲအရာာရှိိ�နှှစ်ဦး
် း၊ တရား�းလွှှတ််တော်�်� တရား�းသူူကြီး�း�၏ အရည််အချျင်းး�နှှင့်�် ပြ�ည့််မီ
� ီသူူတစ််ဦးး၊ ပြ�ည််သူ့့�
ဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ်် ထူးး�ခြား��းပြော��ာင််မြော��ာက််စွာာ� တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည့််� မှှတ််တမ်းး�ရှိိ�သူူ သုံးး��ဦးးတို့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၂၁၀ (ခ) တွွင်် ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��ကိုု� အရပ််ဖက််မှှ စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
စ
�် စ််ဆေး�းမည့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ� ထားး�
ရှိိ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််။ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းဥပဒေ�ေ (၁၉၉၉ ခုုနှှစ်် ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း ကွွပ််ကဲဲရေး�း ပြ�င််ဆင််ချျက််အက််ဥပဒေ�ေအရ ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ၁၉၉၄ ခုုနှှစ်် ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့်�်
ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�း စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ�ချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကော်�်�မတီီ အက််ဥပဒေ�ေ)
တွွင််လည်းး� ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��ကိုု� အရပ််ဖက််မှှ စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�စ
် စ််ဆေး�းရေး�းနှှင့်�် ကွွပ််ကဲဲရေး�းလုုပ််
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ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် ��း အတိိအလင်းး� ပေး�းအပ််ထားး�သည့််� လွှှတ််တော်�်� ကော်�်�မတီီတစ််ရပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််။
ထိုု�သို့့� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် အစီီအမံံများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် ပါါဝင််မည့််�
သူူများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအရနှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အရ စဉ်းး�စား�းရန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဥပမာာ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၂၄၆ (၄) တွွင်် အမျိုး�း��သားး� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကော်�်�မရှှင််သည်် ‘ကင််ညာာပြ�ည််သူူလူူထုု၏
ဒေ�သအလိုု�က််နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� ထင််ဟပ််ရမည််’ ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိက
နိုုင််ငံ
� ၏
ံ ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�းဆိုုင််ရာ
� ာ ပူးး�တွဲဲ�အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီကို
ီ လည်းး
�ု
� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ပါါ ပုံံ�သေ�နည်းး�အတိုုင်းး
� �
နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��းမှှ အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််လျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါသည််။
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ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီနည်းး�ကျျ ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်် ကျျင့််သုံးး�
� �ကြ�သည့််�
အရေး�း�ပါါသော�ာ မူူတစ််ရပ််မှာာ� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်အာာဏာာများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
၏
� တာာဝန််
များ��းကိုု� အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�သို့့�� ခွဲဲ�ဝေ�စိိတ််ပိုု�င်းး�၍ ဖြ�န့််ကြ�က််
�
အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�
တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််နိုု�င််သည််ဟူူသော�ာ အဆိုု�နှှင့််�အညီီ ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းအတွွက််လည်းး� အလားး�တူူမူူကိုု� ကျျင့််သုံးး�
� �ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် တပ််မတော်��်�၏ (ပြ�ည််ပရန််
ကာာကွွယ််ရေး�း) အခန်းး�ကဏ္ဍ၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၏ (ပြ�ည််တွွင်းး� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း) အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�း
အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၏ (အမျိုး�း��သားး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့််� သက််ဆိုုင််သည့်
�
်� သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း စုုဆော�ာင်းး�လျျက််
ပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုအန္တတရာာယ််များ��းကိုု� သုံးး��သပ််ရေး�း) အခန်းး�ကဏ္ဍဟူူ၍ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
ခွဲဲ�ခြား��းထားး�သင့််�ပါါသည််။ ဤသို့့�� တပ််-ရဲဲ-လှှမ်းး� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ခွဲဲ�ခြား��းပုံံ�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် စတက််
ကျုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ မူူဘော�ာင််ချျမှှတ််လျျက်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�မူူဘော�ာင််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��
အစည်းး�အသီးး�သီးး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်များ��းနှှင့်�် တာာဝန််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�၊ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�၊ တစ််ဖွဲ့့��စီီ၏
ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�ကိုု� သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�များ��း ပါါဝင််ရပါါသည််။ ဤသို့့�� ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည််
ဦးးတည််ချျက်် နှှစ််ရပ််ရှိိ�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�ရှှင်းး�
စေ�ရန််နှှင့််� အရပ််ဖက််အာာဏာာပိုု�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� မိိမိိတို့့��ဘက််အတွွက်် လွွယ််လင့််�
တကူူ အလွဲဲ�သုံးး��ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဥပမာာ အာာဂျျင််တီးး�နား�းနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းဥပဒေ�ေ (၁၉၈၈ ခုုနှှစ်)် နှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ဥပဒေ�ေ (၁၉၉၂ ခုုနှှစ််) တို့့��သည်် တပ််မတော်��်�အနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အန္တတရာာယ််များ��းထက်် ပြ�ည််ပအန္တတရာာယ််များ��းကိုု�
ကာာကွွယ််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းသည့််� ဥပဒေ�ေပိုု�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံများ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ အလားး�တူူ စပိိန််နှှင့််� ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံများ��းတွွင််
လုုပ််ငန်းး�များ��းခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််သည့်�် ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ကိုု� ကနဦးး ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် နှှစ််
အတန််ကြာ�ာတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် တပ််မတော်��်�သားး�အများ��းအပြား�း�သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�
ရှိိ� နိုု�င််ငံရေး�းခြိ�ိမ်းး
ံ
�ခြော��ာက််မှုုအန္တတရာာယ််များ��းကိုု�တုံ့့��ပြ�န််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုခံံရခြ�င်းး�ကိုု� ငြီး�း�ငွေ့�့�လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ၁၉၉၄ ခုုနှှစ်် ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�မတိုု�င််မီီကပင်် ပြ�ည််တွွင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတာာဝန််မှှဆုုတ််ခွာာ�ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ စစ််လက််နက််များ��း တပ််ဆင််ထားး�သော�ာ အသွွင််ယူူ သို့့��မဟုုတ်် ရုုပ််ပြော��ာင်းး� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� ပြ�ည််ပသို့့�� စေ�
လွှှတ််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� သတင်းး�များ��းထွွက််ပေါ်�်ခြ�င်းး�၊ အဘက််ဘက််မှှ ပြ�င်းး�ထန််စွာာ�ဝေ�ဖန််ခံံရခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� တော�ာင််
အာာဖရိိက အခြေ�ေ�အနေ�ေမှာာ� ရဲဲနှှင့််� တပ်် သီးး�ခြား��းအခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ခွဲဲ�ခြား��းလျျက််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မဆိုုင်းး
� �
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မတွွ ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် အချိိ�န််တန််နေ�သည့််� အနေ�ေအထားး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ တော�ာင််အာာဖရိိ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၂၀၀ (၂) နှှင့််� ၂၀၅ (၃) တို့့��တွွင်် တပ််မတော်��်�နှှင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� အသီးး�သီးး�
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။1
ဖယ််ဒရယ််နိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ထားး�ခြ�င်းး�သည််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�ကိိစ္စ
်
စရပ််ဖြ�စ််လာာပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�အပေါ်�်� မည််သည့််�အစိုးး��ရအဆင့််က
�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�အာ
် ာဏာာရှိိ�သင့််သ
� နည်းး� ဟူူသော�ာမေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည်် (Leuprecht, Kölling and Hataley 2019)။
ဖယ််ဒရယ််နိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် တပ််မတော်��်�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�အဆင့််�မှှ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကွွပ််ကဲဲပါါသည််။ ရဲဲလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ကိုု�မူူ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််များ��းက တာာဝန််ယူူပါါသည််။
ထင််ရှား��းသော�ာ ချွွင်းး�ချျက််အဖြ�စ်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံသာ
ံ ာလျှှင်် ရှိိ�ပါါသည််။ ဒေ�သတွွင်းး� သော�ာင်းး�ကျျန်းး�မှုု ဖြ�စ််ပွား��း
ခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် ပဋိိပက္ခခအလွွန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုမှာာ� သူူပုုန်် ပြ�ည််သူ့့�စစ််
များ��းကိုု� မည််သို့့�စီ
� စ
ီ ဉ််ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�ဟူူသော�ာကိိစ္စစဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�လက််နက််
ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့���သည်် မြ�န််မာ့့�တပ််မတော်��်�၏ ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််တွွင်် နယ််ခြား��းစော�ာင့််�တပ််ဖွဲ့့��များ��း (Border
Guard Forces) အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ပါါသည််။ အခြား��းနည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််မှာာ�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် ကျျန််ရှိနေ���ေသော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သကဲ့့�သို့့��
ပြ�ည််နယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့်�် တပ််မတော်��်�တို့့�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ရော�ာယှှက််နိုု�င််သည့်�် အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််မှာာ� အရေး�း�
ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကာာလ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် သဘာာဝဘေး��းများ��း ကျရော��ာ�က််
သည့််�အခါါ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််၊ ပြ�ည််တွွင်းး� အကြ�မ်းး�ဖက််အရေး�း�အခင်းး�များ��းကိုု� ငြိ�ိမ််သက််စေ�ရန််၊ အခြား��းထူးး�ခြား��းသော�ာ
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုုင််
� ခွွင့်အာ
်� ာဏာာများ��းကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုုင်းး
� �ထံံ စုုစည်းး�
အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�၊ တပ််မတော်��်�အတွွက်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်များ��း တိုးး��ချဲ့့��အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။
ယင်းး�သို့့�သော�
�
ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� အာာဏာာရှှင််လုုပ််လိုသော�
�ု
ာ ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းက အလွဲဲ�သုံးး��တတ််
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ယင်းး�သို့့�သော�
�
ာ ခြွ�င်းး�ချျက််ပြု�ုသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းဆိုုင််ရာ
� ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် စတက််ကျုု�ခေါ်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ကိုု� ဂရုုတစိုု�က််ရေး�းဆွဲဲ�စီီစဉ််လျျက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သင့််�
ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအဆင့််�တွွင်် အနိိမ့််�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာနိုု�င််သည့်�်
အကြော��ာ�င်းး�များ��းကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�ခြ�င်းး�၊ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�၊
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�များ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လွှှတ််တော်�်အ
� တွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�၊ လျှော့�့��
ချျ၍မရသော��ာ အခွွင့်�အရေး
် �း�များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််စေ�ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။2 ထို့့��အပြ�င်် ယင်းး�သို့့��
သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် တပ််မတော်��်�နှှင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သည်် မိိမိိတို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�အာ
် ာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့််သုံးး�
� �ရာာတွွင််
လိုု�က််နာာရမည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေစည်းး�မျျဉ်းး�များ��းတွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရှိိ�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��း ရော�ာယှှက််နိုင််သည့်
�ု
်� အခြေ�ေ�အနေ�ေမှာာ� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�
အနေ�ေများ��းသာာမက နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့်�် မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး� ရော�ာင်းး�ဝယ််ဖော�ာက််ကားး�မှုု စသည့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််အန္တတရာာယ််ပြု�ုမှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ယင်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းအားး� အခန်းး�ကဏ္ဍ သီးး�ခြား��းစီီထားး�ရှိိ�သည့််အပေါ်
� �်� ဖိိအားး�များ��းပြား�း�လာာပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့�� အစည်းး�
အသီးး�သီးး�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းသည််လည်းး� အချျင်းး�ချျင်းး�သာာမက နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�နှှင့်�် ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေါ�ါင်းး�
စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းအပြား�း�သည်် ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုမျိုး�း��ကိုု� ရင််ဆိုု�င််
ရန်် အထူးး�သဖြ�င့််� မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ��းတွွင်် အစိုးး��ရတစ််ရပ််လုံးး�� ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�များ��းကိုု� ကျျင့််သုံးး�
� �လာာကြ�ပါါသည််။
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ဥပမာာ ကင််ညာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ၂၀၁ဝခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (NSC) ကိုု�
သမ္မမတ၊ ဒုုတိိယသမ္မမတ၊ ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း�၊ ပြ�ည််တွွင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ကြီး�း�၊ ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််၊
တပ််မတော်��်�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ အမျိုး�း��သားး� ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��အကြီး�း�အကဲဲနှှင့်�် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အကြီး�း�အကဲဲတို့့��
ပါါဝင််လျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရန်် သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််။ ဤသို့့��သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနအလိုု�က််သတင်းး�ပို့့��ရန်် တင်းး�ကြ�ပ််စွာာ�သတ််မှှတ််သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�များ��းကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ အခက််
အခဲဲရှိိ�ပါါမည််။ သို့့��သော်�်� ပိုု�မိုု�၍ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့်�အ
် ပြ�င်် ထော�ာက််လှှမ်းး�ရေး�းသတင်းး�များ��းကိုု�
လည်းး� မျှဝေ��ေနိုု�င််ပါါမည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရတစ််ရပ််လုံးး��က တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန်် နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းက
မျှော်�်��မှှန်းး�သည့််� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာ ရော�ာက််ပါါသည််။
ကင််ညာာ ဥပမာာမှှ လေ့�့လာာသိိရှိိ�နိုုင််သည့်
�
်� အခြား��းအချျက််နှှစ််ချျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမအချျက််မှာာ� အမျိုး�း��သားး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (NSC)တွွင်် အရပ််ဖက််မှှ အများ��းစုုပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပိုု�င်းး�မှှလည်းး� သင့််�
တော်�်�သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက်် တင််ပြ�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခွွင့်�်
သည်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ုက ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီနည်းး�ကျျ လုုပ််ပိုုင််
� ခွွင့်အ
်� ပ််နှှင်းး�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ုသို့့�� တာာဝန််ယူူ တာာဝန််ခံံရမည့််�
သူူများ��း၏ လက််ဝယ််ရှိစေ���ေရေး�းအတွွက်် ဤပထမအချျက််က အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� အမျိုး�း��သားး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် စဉ်းး�စား�းဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည််
လျှို့့���ဝှှက််ထားး�ရန်် လိုု�အပ််မည််မှာာ�ထင််ရှား��းပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရာာ၌ စိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဤပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကင််ညာာနိုုင််ငံ
� ံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုုဒ််
� ၂၄၀ (၇) တွွင်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီသည်် လွှှတ််တော်�်သို့့
� � နှှစ််စဉ်် အစီီရင််ခံတ
ံ င််ပြ�
ရမည််ဟုု ညွှှန််ကြား�း�ထားး�ပါါသည််။ ဆက််လက််၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့်�ဥ
် ပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရာာတွွင််လည်းး�
(အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီအက််ဥပဒေ�ေ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််) လွှှတ််တော်�်�သည်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီကိုု�
ခေါ်�်ယူူ၍ မည််သည့််ကိိစ္စ
�
စအတွွက််မဆိုု� အစီီရင််ခံံတင််ပြ�စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�၊ ယင်းး�အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီကိုု�
အတွွင်းး�ရေး�း လျှို့့���ဝှှက််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းချျမှှတ််ရန်် လမ်းး�ညွှှန််ကြော��ာင်းး�၊ ယင်းး�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း
အတွွက်် လွှှတ််တော်�်၏
� အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီက အတွွင်းး�ရေး�း
လျှို့့���ဝှှက််ထားး�ရှိိ�မှုုကြော��ာင့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် ရယူူသိိရှိိ�ခွွင့်�ကို
် ု� အကန့််အ
� သတ််ဖြ�စ််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အသီးး�သီးး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�်
ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�တို့့��ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ရပါါမည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကော�ာင််စီီသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််မျှဝေ��ေခြ�င်းး�၊ ခြိ�ိမ်းး�
ခြော��ာက််မှုု အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� အစိုးး��ရတစ််ရပ််လုံးး�� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�ဖြ�စ််သည့််�တိုု�င်် အရပ််သားး�အများ��းစုုပါါဝင််လျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�သင့််ပါ
� ါသည််။ အတွွင်းး�ရေး�းလျှို့့���ဝှှက််ထားး�ရှိိ�ရန််
လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း အလုံံ�အလော��ာက်် ချျမှှတ််ထားး�ရှိရေး���း�တို့့��ကိုု� ဟန််ချျက််ညီီ
စေ�ရန်် ဂရုုတစိုု�က်် စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။

ဤအပိုု�င်း�း အတွွက်် မှှတ််စုုများ��း
1.	ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် အပိုု�ဒ်် ၂၀၀ (၂) တွွင်် ‘ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််မတော်��်�၏ အခြေ�ေ�ခံံရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� သမ္မမတနိုု�င််ငံ၊ံ
သမ္မမတနိုု�င််ငံ၏
ံ နယ််မြေ�ေတည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�းနှှင့်�် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််ရှော�ာ�က််ရန််ဖြ�
�
စ််သည််’ ဟုု
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လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အပိုု�ဒ်် ၂၀၅ (၃) တွွင်် ‘ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းမှာာ� ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�
ရန််၊ တိုု�က််ဖျျက််ရန််နှှင့််� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန််၊ အများ��းပြ�ည််သူူ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််၊ သမ္မမတ
နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� နေ�ထိုု�င််သူူများ��းနှှင့်�် ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််ရှော�ာ�က််ရန််
�
နှှင့််� ဥပဒေ�ေကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�
လျျက်် ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� အရေး�း�ယူူရန််ဖြ�စ််သည််’ ဟုု လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ (South
Africa 1996)
2. ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အရေး�း�ပေါ်�်အာာဏာာများ��း သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ပုံံ�ကိုု� Bulmer (2018) တွွင်် ထပ််မံံ၍
လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေစာာသားး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််သည့်
�
�် အချျက််များ��းနှှင့်�် နော�ာင််အခါါ ဥပဒေ�ေနှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းတွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််သည့်
�
�အ
် ချျက််များ��းကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထက််တွွင််ဖော်�်ပြ�ခဲ့့�သော�
�
ာ ကိိစ္စစရပ််များ��း
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသေး�း�စိိတ််ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််သလော
� �ာ�၊ ယေ�ဘုုယျျပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််သလော
� �ာ�၊
သို့့�မဟုုတ််
�
မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဘဲဲထားး�သင့််သလော
� �ာ�။ အပိုုင်းး
� � ၃ တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော�ာ အချျက််များ��းနှှင့််� သက််ဆိုုင််ရာ
� ာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တို့့��အပေါ်�်� အဓိိကမူူတည််ဆော�ာင််ရွွက််ရဖွွယ််ရာာရှိိ�သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် နော�ာင််အခါါမှှ ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ရပ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�
နှှစ််မျိုး�း��အနက်် တစ််မျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�သာာ မဖြ�စ််မနေ�ေရွေး�း�ချျယ််ရခြ�င်းး�က များ��းပြား�း�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််
သူူများ��းနှှင့်�် အကြံ�ပေး�းများ
ံ
��းအနေ�ေဖြ�င့််� ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�နှှစ််မျိုး�း��၏ အကျိုးး���အပြ�စ်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းနှှင့်�် အကျိုးး���ဆက််
များ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသေး�း�စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် စတက််ကျုု�
ခေါ်�် သာာမန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ထက်် ပြ�င််ဆင််ရန််ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲပါါသည််။ ဤသို့့�� ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲ
ခြ�င်းး�သည်် အကော��ာင်းး�အဆိုးး�� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုသင့််ပါ
� ါသည််။ ကင််ညာာနှှင့်�် တော�ာင််အာာဖရိိ
ကနိုု�င််ငံတို့့
ံ �၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း အခြား��းနိုု�င််ငံများ
ံ ��းမှာာ�ထက်် များ��းစွာာ�ပိုု�မိုု�၍ထည့််သွ
� ွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ခိုု�င််မာာမှုုရှိိ�
ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။ သို့့��သော်�်� အီီဂျျစ််နှှင့််� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််မူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းကြော��ာင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အဟန့််အ
� တားး�ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည််။
တဖန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလသည်် အထူးး�သဖြ�င့််� အာာဏာာလက််လွှှတ််ရမည့်�် စစ််အစိုးး��ရအတွွက်် ယုံံ�ကြ�ည််
စိိတ််ချျမှုု နိိမ့််ကျသော
� ��ာ�အချိိ�န််ကာာလဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အတိုု�င်းး�အတာာပိုု�မိုု�ကျျယ််ဝန်းး�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�
အပြော��ာင်းး� ပြု�ုလုုပ််စဉ်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအများ��းအပြား�း�ကိုု� အလုံးး��အရင်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််ကြိုး�း��စား�းပါါက ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပျျက််ပြား�း�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စစ််ဖက််မှှ ပုုန််ကန််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။
ဥပဒေ�ေအရ အချို့့���သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အလယ််အလတ််နည်းး�လမ်းး�ကိုု�လည်းး� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််
ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရန််နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန််
organic laws ဟုုခေါ်�်သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ စပိိန််နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််�
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ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံတို့့�တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခဲ့့�သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပါါ အတိုု�င်းး�အတာာထက်် များ��းစွာာ�ကျော်�်��လွွန််ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�
ဥပဒေ�ေများ��း (organic laws) ကိုု� အချိိ�န််ယူူ၍ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက်် တစ််ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသေး�း�စိိတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် ပါါဝင််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာ မည််သို့့��ပင််ရှိစေ���ေကာာမူူ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့်�် ဥပဒေ�ေတစ််မျိုး�း��မျိုး�း�� လိုု�အပ််မည််သာာ ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ ယင်းး�တို့့��ကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး�မှှ လွှှတ််တော်�်�ကပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ထိိမ်းး�ကြော��ာင်းး�လမ်းး�ညွှှန််မှုုပြု�ုသည့််� တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု�လျှော့�့��ချစေ��ေရန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� မလိုု�
လားး�သူူများ��းက အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း အမြဲ�ဲတစေ�ေပြု�ုလုုပ််ပေ�လိိမ့််�မည််။ ဥပမာာ
ကင််ညာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ၂၀၁ဝ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုုင်းး
� � ဆက််လက််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာ ဥပဒေ�ေ
များ��းတွွင်် စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ�ချုု�ပ််၏ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့��ဖြ�စ််
ရသည့််အကြော
� ��ာ�င်းး�များ��းတွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််မျှော်�်�မှ
� ှန်းး�ထားး�သည့််� အတိုု�င်းး�
အတာာအထိိ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု�ယ််တိုု�င််က မလုုပ််ဆော�ာင််လိုု�ခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််�

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််

လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အသေး�း�စိိတ််ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််တို
� ု�င်် သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အကြ�မ်းး�မျှှသာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�လျှှင်် အထူးး�သဖြ�င့််� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�်� အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းပိုု�င်းး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်အာာဏာာကိုု� ကန့််သတ််ရန််
�
စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည်် (Bulmer 2018)။
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လုုပ််ငန်းး�များ��း ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပတ််သက််သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ��းသည််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၊ organic laws ခေါ်�် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�ဥပဒေ�ေများ��း၊ စတက််ကျုု� ခေါ်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��း နှှင့််�/
သို့့��မဟုုတ်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (SSR) အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းရန််အတွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�
အမိိန့််ကြေ
� ��ညာာချျက််များ��း (decrees) စသည််ဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (SSR) နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းမှာာ�
အကြ�မ်းး�အားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��အစား�းသုံးး��မျိုး�း��ရှိိ�ပါါသည််။
၁။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဦးးစွာာ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� နော�ာက််မှှ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး� - စစ််ဖက််သည်် နိုုင််ငံ
� ရေး�းအာ
ံ
ာဏာာကိုု� ဆက််လက််ဆုုပ််ကိုုင််ထားး
�
�ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုုင််တော့�့�ဘဲဲ
�
လက််လွွတ််
ဆုံးး��ရှုံးး��သွားး��ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲမတိုု�င််မီီ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�း အချို့့���အပိုု�င်းး�များ��းအပါါအဝင်် စစ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသို့့� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဦးးစွာာ�ဖြ�စ််ပွား��း
ပါါသည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီပြီး�း�နော�ာက််မှှ တရား�းဝင််အခိုု�င််အမာာဖြ�စ််စေ�ရန််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� နော�ာက််မှှလိုု�က််၍ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ အာာဂျျင််တီးး�နား�း၊
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနှှင့်�် အီီရတ််တို့့� ဖြ�စ််ပါါသည််။
၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဦးးစွာာ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� နော�ာက််မှှ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး� - အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု တစ််စုံံ�တစ််ရာာ မပြု�ုလုုပ််မီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဦးးစွာာ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� နှှစ််
အတန််ကြာ�ာ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� အဆင့််�လိုု�က််လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ဥပမာာ ချီီ�လီီ၊ ဂါါနာာနှှင့််� စပိိန််နိုု�င််ငံတို့့
ံ �
တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။
၃။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� - လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့်�်
တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။
ဥပမာာ ကင််ညာာနှှင့်�် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။
ဤသို့့�� လုုပ််ငန်းး�များ��းရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ပုံံ� ကွာာ�ခြား��းခြ�င်းး�သည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့�� အစည်းး�
များ��း၏ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ထင််ဟပ််ပါါသည််။ အာာဂျျင််တီးး�နား�းနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် Malvinas ဟုု
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ခေါ်�်သော�ာ ဖော်�်�ကလန််ကျွွန်းး�တိုု�က််ပွဲဲ�တွွင်် စစ််ရှုံးး��ပြီး�း�နော�ာက်် များ��းမကြာ�ာမီီ စစ််အစိုးး��ရပြု�ုတ််ကျျပါါသည််။ ၁၉၈၃
ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ရာာတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�မှှ အမိိန့််ဒီ
� ီကရီီများ��း ထုုတ််
ပြ�န််၍လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� နော�ာက််ပိုု�င်းး�မှှ ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််ရော�ာက််မှှသာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ အီီရတ််တွွင််မူူ ၂၀၀၃ ခုုနှှစ်် ကျူးး��ကျော်�်��သိိမ်းး�ပိုု�က််မှုုပြီး�း�နော�ာက််
စစ််ဖက််ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။
ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံတွွင်် စစ််ဖက််မှာာ� သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုကြီး�း�မား�းပြီး�း� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဘက််တော်�်�သားး�
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အာာဏာာလက််လွွတ််ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််သည့်�် မသေ�ေချာ�ာမှုုရှိနေ���ေခဲ့့�ပါါသည််။ ဤပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် စစ််
ဖက််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းတွွင်် မိိမိိတို့့��အတွွက်် အကာာအကွွယ််ယူူသည့်�် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ကိုုလည်းး
�
�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ စတက််ကျုု�များ��းတွွင်် မိိမိိတို့့�အ
� ဖွဲ့့�� အစည်းး�အတွွက်် ဘတ််ဂျျက််၊ ပင််စင််၊ နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
တွွင်် ကိုုယ််စား�းပြု�ုပါ
�
ါဝင််နိုုင််မှု
� ၊ု တရား�းစွဲဲ�ဆိုတ
�ု င််ပို့့�ခံ
� ရခြ�င်းး
ံ
�မှှ ကင်းး�လွွတ််ခွွင့်တို့့
်� ကို
� လည်းး
�ု
�ကော�ာင်းး� ထည့််သွ
� င်းး
ွ �ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ပေး�းရန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�စဉ်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် ဥပဒေ�ေအဟန့််အ
� တားး�များ��းဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�
အချိိ�န််ယူူ၍ တစ််ဆင့််ချျင်းး
� �ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ရပါါသည််။ ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံသည်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းဥပဒေ�ေသစ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�အခါါမှှသာာ ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�၍ အရပ််ဖက််ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််
တွွင်် ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှသာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။
တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့်�် ကင််ညာာနိုု�င််ငံတို့့
ံ �တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တို့့�� တစ််ပြို�ု�င််နက််လိုုလို
� ဖြ�
�ု စ််ပွား��းခဲ့့�ပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် အသေး�း�စိိတ််ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုမှာာ� အလယ််အလတ််အဆင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာများ��း
ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့်�် တစ််ပါါတည်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််
များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ စုုဖွဲ့့��ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအပေါ်�်� သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််နိုု�င််ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အမြ�င့််�ဆုံးး��ထားး�ရှိိ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သစ််အတွွက်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အစီီအမံံ
များ��း ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဦးးစွာာ�ပြု�ုလုုပ််သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့်�်
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ နိုုင််ငံ
� ံ
များ��းတွွင််လည်းး� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလမှာာ�ကြာ�ာရှှည််ပြီး�း� ဆင့််�ကဲဲဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရ
မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�နိုု�င််ငံံအားး�လုံးး��တွွင်် အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းမှာာ� ဆက််လက််၍ ပြော��ာင်းး�လဲဲပြီး�း� အစိုးး��ရဟော��ာင်းး�သက််တမ်းး�ပြီး�း�ဆုံးး��၍ နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�
ကြာ�ာမြ�င့််သည့်
�
�တို
် ု�င်် ဆက််လက််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ပုံံ�မှာာ� မူူသေ�မရှိိ�ဘဲဲ
အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့်အ
်� တိုုင်းး
� � သက််ဆိုုင််ရာ
� ာအဖွဲ့့�� အစည်းး�အသီးး�သီးး�၏ သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုု အနည်းး�အများ��း
အပေါ်�်� မူူတည််ပါါမည််။ သို့့�ရာ
� ာတွွင်် ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး� နိုုင််ငံ
� အ
ံ ချို့့���အတွွက်် သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုုများ��းပြား�း�
ခဲ့့�သော�ာ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ ဥပမာာမှှ အရေး�း�ပါါသော�ာမူူနှှစ််ရပ််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််ပါါသည််။
၁။	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီဖော်�်ဆော�
�
ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��မှာာ� သဘော�ာ�သဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််နေ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််�သည််ပင်် အရပ််ဖက််နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း၊ ဆက််နွွယ််မှုုအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
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များ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် အရေး�း�ပါါသော�ာဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
၂။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််သည့်နေ�ရာ
�်
ာ၌ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းမူူများ��းနှှင့်�်
သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့်
� ်�
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အခွွင့်�အ
် လမ်းး�များ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�း ခိုု�င််မာာသော�ာပထမခြေ�ေ�လှှမ်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
အသေး�း�စိိတ််ကိုု� ဥပဒေ�ေတွွင််ထည့်သွ
်� င်းး
ွ �ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ချျန််လှှပ််ထားး�နိုုင််ပါ
� ါသည််၊ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ချျန််လှှပ််
ထားး�သင့််ပါ
� ါသည််။
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ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််ခြ�င်းး�အတွွက်် တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံရေး�းသည်် ပဋိိပက္ခခလွွန််နှှင့််� အာာဏာာရှှင််ခေ�တ််လွွန််
အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းလုုပ််ဆော�ာင််စဉ်် အထူးး�တလည််ကွဲဲ�ပြား�း�
မှုုဖြ�စ််စေ�သော�ာ အဓိိကကျျသည့််� ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီဖော်�်ဆော�
�
ာင််ရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�
အပြော��ာင်းး�ပြု�ုလုုပ််သည့််အ
� ခါါ တရား�းစွဲဲ�ဆိုရေး�းအာ
�ု
ာဏာာ အပါါအဝင်် နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
အာ
� ာဏာာကိုု� နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ အရ ဆန့််ကျျင််
�
ဘက််များ��း၏ လက််ဝယ််သို့့�� ပေး�းအပ််ရမည််ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရာာတွွင််
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ပြု�ုရေး�းကို
�်
ု� ထည့််�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ သိိမ်းး�ကြုံး�း��၍ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု�
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေတွွင်် တားး�မြ�စ််ထားး�သည့််တို
� ု�င်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖြ�စ််ရပ််အများ��းအပြား�း�တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�မပြု�ုလုုပ််မီီ အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း
သို့့��မဟုုတ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််အတွွက်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�စဉ််ကပင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ပြု�ုရေး�း
�်
ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက််မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� (ဥပမာာ
ဂါါနာာ နိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့�) လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု� ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး�၊ (ဥပမာာ ချီီ�လီီ နိုု�င််ငံမှာာ�ကဲ့့�သို့့
ံ
�) လွွတ််ငြိ�ိမ်းး� ချျမ်းး�သာာ
ခွွင့်�ကို
် ု� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�အပြ�င်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ပါါဝင််မည့််သူ
� ူများ��းနှှင့်�် လွှှတ််တော်�်၏
� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််
ရေး�း စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု�သတ််မှှတ််လျျက်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု� လွွယ််လင့််�တကူူပယ််ဖျျက််၍ မရစေ�ေရန်် စီီစဉ််
ခြ�င်းး�၊ (ဥပမာာ တော�ာင််အာာဖရိိက နိုု�င််ငံမှာာ�ကဲ့့�သို့့
ံ
�) လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကို
�် ု� ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ စိိန််ခေါ်�်ခြ�င်းး�မပြု�ု
နိုု�င််ရန်် ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�လျျက်် အခိုု�င််အမာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�အခါါ ကျူးး��လွွန််သူူများ��းကိုု� တာာဝန််ယူူ
တာာဝန််ခံံစေ�ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန်် ထပ််မံံ၍ အာာမခံံချျက််ပေး�းသည့်�အနေ
် �ေဖြ�င့််� ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန််
လိုု�အပ််သည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး��သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� အလွွန််တရာာမြှ�ှင့််�၍ ထားး�တတ််ပါါသည်် (ဥပမာာ ဖီီဂျီီ�၊ ဂါါနာာ၊ ဂမ််
ဘီီယာာနှှင့်�် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ)ံ ။
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
်� ��းကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််သွ
� င်းး
ွ �လျျက်် အခိုုင််
� အမာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက နော�ာင််အခါါယင်းး�တို့့��ကိုု�ပယ််ဖျျက််ရန်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အရ ထော�ာက််ခံံမှုု၊ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� ထော�ာက််
ခံံမှုုတို့့� တိုးး��တက််မြ�င့််�မား�းလာာပြီး�း� စစ််ဖက််၏သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုု လျော့�့��နည်းး�ကျျဆင်းး�လာာသည့််�အခါါ ပိုု�မိုု�လွွယ််
ကူူစွာာ�ပယ််ဖျျက််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အာာဂျျင််တီးး�နား�းနိုု�င််ငံံ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ကိုု�ကြ�ည့်�လျှှင််
်
စစ််ဖက််၏ သြ�ဇာာ
သက််ရော�ာက််မှုု အတက််အကျပေါ်��်�လိုု�က််၍ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပုံံ� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�၊ ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ စစ််အစိုးး��ရသည်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာဏာာလက််မလွှှတ််မီီ
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အချိိ�န််ကပ််လျျက်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�ဥ
် ပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရက
ပယ််ဖျျက််ပြီး�း� စစ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ဟော�ာင်းး�အချို့့���ကိုု� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ ပြ�စ််မှုုထင််ရှား��းစီီရင််ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််
ခဲ့့�ရာာ စစ််ဖက််အတွွင်းး�မှှ မကျေ��ေနပ််သည့််�တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး�း� ပုုန််ကန််ရန််လေး�းကြိ�ိမ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ပါါ
သည််။ အာာဏာာသိိမ်းး�မည််ကိုု�စိုးး��ရိိမ််ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတည််ငြိ�ိမ််စေ�ရန်် ရည််သန််လျျက်် အစိုးး��ရသည်် ၁၉၈၆ နှှင့််�
၁၉၈၇ ခုုနှှစ််များ��းတွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�ဥ
် ပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ေများ��းအရ ပြ�စ််မှုု
ဖြ�င့််� စွဲဲ�ဆိုု�မှုုအားး�လုံးး��ရပ််ဆိုု�င်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�စ််မှုုထင််ရှား��းစီီရင််ခံရသူ
ံ
ူနှှင့်�် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ခံံရသူူအချို့့���ကိုု�လည်းး� အပြ�စ််
မှှ ခွွင့်�်လွှှတ််ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နော�ာက််ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��း၌ စစ််ဖက််၏သြ�ဇာာသက််ရော�ာက််မှုု မှေး�း�မှိိ�န််လာာပြီး�း� လူ့့�
အခွွင့်အရေး
်� �း�အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၏ သြ�ဇာာကြီး�း�မား�းလာာသော�ာအခါါ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် တရား�းလွှှတ််တော်�်ချုု
� �ပ််က လွွတ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�ဥ
် ပဒေ�ေများ��းကိုု� ပယ််ဖျျက််ခဲ့့�ပါါသည််။ အပြ�စ််မှှ ခွွင့်လွှ
�် ှတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�များ��းသည််လည်းး� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေ
အရ အာာဂျျင််တီးး�နား�းနိုုင််ငံ
� ၏
ံ ကတိိကဝတ််များ��းနှှင့််� မကိုုက််
� ညီီခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ဆန့််ကျျင််
�
သည််ဟုု ကြေ��ညာာခဲ့့�ပါါသည််။
လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��း ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�အပြ�င်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလတရား�းမျှှတမှုုနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းအကြား�း� ဆက််စပ််မှုုများ��းမှာာ� အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ
တရား�းမျှှတမှုုဆိုု�သည််မှာာ� ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််ခြ�င်းး�အတွွက်် တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံစေ�ခြ�င်းး�ဟုု ရှုုမြ�င််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည့်�်
အတိုု�င်းး�အတာာထက်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ဝန်းး�စွာာ�ရှုုမြ�င််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည်် (Cats-Baril 2019)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည်် အမှှန််တရား�းကိုု�သိိရှိိ�ခွွင့်�၊် လျော်�်��ကြေး��းရရှိိ�ခွွင့်�၊် တရား�းမျှှတမှုုရရှိိ�ခွွင့်�နှ
် ှင့််� ထပ််မံံမဖြ�စ််
ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််များ��း အပါါအဝင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ တရား�းမျှှတမှုုအပိုုင်းး
� �ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�ကိုု� အထော��ာက််
အကူူပြု�ုနိုု�င််သကဲ့့�သို့့� အဟန့််အ
� တားး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�အတွွင်းး� ပါါဝင််နေ�သည့််� သမိုုင်းး
� �ဖြ�စ််စဉ်် ရှုုမြ�င််ဖော်�်ပြ�ပုံံ�များ
�
��း
သည််လည်းး� ပဋိိပက္ခခအတွွင်းး� စစ််ဖက််နှှင့််� အခြား��းလက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ထင််ဟပ််ပြီး�း�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR) နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ တစ််ဖန််ပြ�န််လည်် မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရေး�း
အာာမခံံချျက််များ��း အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း အစီီအမံံများ��းအဖြ�စ််ရှုုမြ�င််နိုု�င််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� အကန့််�
အသတ််ပြု�ုသည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး� (အဖွဲ့့��အစည်းး�စနစ််) အပိုု�င်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ကိုု� အရပ််ဖက််မှှကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး� (အပိုု�င်းး� ၄ တွွင်် ထပ််မံံ၍ ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး� ပါါသည််) တို့့��သည််လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR) နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။

34 International IDEA

ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သည့်အ
�် တွွက်် တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံစေ�ရေး�းကိိစ္စစကဲ့့�သို့့�ပင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ မဟုုတ််သော�ာ
စနစ််များ��းတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာကိိစ္စစရပ််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း အသီးး�သီးး�ရှိနေ���ေကြ�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ��းအပြား�း�တွွင်် ပါါဝင််လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�
တတ််ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာအကျိုးး���စီးး�ပွား��းရှိိ�မှုု အတိုု�င်းး�အတာာမှာာ� အနည်းး�အများ��း ကွာာ�ခြား��းမည််ဖြ�စ််သော်�်�
လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် စစ််ဖက််မှှပါါဝင််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေအားး�လုံးး��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းတွွင််လည်းး� ပါါဝင််နေ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရပါါသည််။ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံကဲ့့�သို့့
ံ
�သော�ာ စစ််ဖက််မှှ လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့််� စနစ််များ��းတွွင်် စစ််
ဖက််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�စီးး�ပွား��းရေး�း၏

ကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး��လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နေ�သည််အထိိ ရှိိ�သည့််�

အပြ�င်် မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းလည်းး� အလွွန််များ��းပြား�း�စွာာ� ပါါဝင််နိုု�င််ပါါသည််။
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တွွင်် ရင််ဆိုု�င််တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရသည့််� အခြေ�ေ�ခံံကိိစ္စစရပ််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းက အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု�လက််ခံံရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းခံံစား�းခွွင့်များ
�် ��း ဆက််လက််ခံံစား�းခွွင့်ပြု�ုမည််လော�
�်
ာ သို့့��မဟုုတ််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြု�ုလုုပ််ရေး�းကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င််သည့်တို
�် ု�င်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအရာာရှိိ�များ��းရရှိနေ���ေသည့််� အဆော�ာ�င််အယော��ာင််
များ��းနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းခံံစား�းခွွင့်များ
�် ��းကိုု� ဖြ�တ််တော�ာက််မည််လော�ာဆိုု�သည့်�် ကိိစ္စစဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််ဖက််ဘတ််ဂျျက််များ��း
မှာာ�အလွွန််နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� ပုံံ�မှှန််လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းကိုု�ပင်် နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�ဘတ််ဂျျက််
ဖြ�င့််� မလုံံ�လော�ာက််သည့််�အတွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းမှှရရှိသော����ာငွေ�ေဖြ�င့််� ဖြ�ည့််စွ
� ွက််သုံးး��စွဲဲ�ရသည့်�် အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းတွွင်် ဤကိိစ္စစသည်် ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းသမ္မမတ ယူူဒိုု�ယိုု�နိုု�သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်၏
�
စီးး�ပွား��းရေး�းတွွင်် တပ််မတော်��်�က ပါါဝင််လုုပ််ကိုု�င််နေ�မှုုကိုု� လုံးး��ဝဖယ််ရှား��းရန်် သို့့��မဟုုတ်် သိိသိိသာာသာာလျှော့�့��ချျရန််
ရည််မှှန်းး�ချျက််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််ခြ�င်းး
�
�မရှိိ�ဘဲဲ လက််လျှော့�့��ခဲ့့�ရပါါသည််။ တပ််မတော်��်�၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေမှာာ�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ ဝင််ငွေ�ေကိုု� လုံးး��ဝဖယ််ရှား��းလိုု�က််လျှှင်် ငွေကြေး���း��အခြေ�ေ�အနေ�ေယိုု�ယွွင်းး�သွားး��ပြီး�း� ထိိပ််တန်းး�
အရာာရှိိ�ကြီး�း�များ��း သာာမက တပ််မတော်��်�သားး�အားး�လုံးး�� မကျေ��ေမနပ််ဖြ�စ််ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။
အလားး�တူူ ချီီ�လီီနိုု�င််ငံံတွွင်် အရပ််ဖက််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� ဘတ််ဂျျက််
များ��း၊ ခံံစား�းခွွင့်များ
�် ��းနှှင့်�် ကွွပ််ကဲဲမှုုစုုဖွဲ့့��ပုံံ�တို့့��အပေါ်�်� ဆက််လက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခွွင့်�ပြု�ုခြ�င်းး
်
�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံရေး�းမှ
ံ
ှ ဆုုတ််ခွာာ�ပေး�း
ရန်် ညှိိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� သမ္မမတ Aylwin (အိုု�င််လွွင််) ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရပြီး�း�နော�ာက််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာ Organic Constitutional Law on the Armed Forces (1990) (၁၉၉ဝ ခုုနှှစ်် တပ််မတော်��်�
ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�ဥပဒေ�ေ) ဖြ�င့််� တပ််မတော်��်�ဘတ််ဂျျက််၏ ငွေကြေး���း��ဖော�ာင်းး�ပွွမှုုကိုု�ကာာမိစေ��ေရန်် တွွက််ချျက််
သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ တပ််မတော်��်�ဘတ််ဂျျက််ပမာာဏကိုု� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် မဆွေး��း�နွေး�း�ဘဲဲချျထားး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ စစ််ဖက််
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ကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ကိုု�ယ််တိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံခွ
ံ ွင့်ပေး�းခြ�င်းး
�်
�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််
ပါါဝင််သူူများ��းနှှင့်�် တာာဝန််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််စီီစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ဘော�ာဂဗေ�ေဒအပေါ်�်� မည််ကဲ့့�သို့့��သက််ရော�ာက််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� နား�းလည််ရန််လည်းး� အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခ
လွွန်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� အများ��းအပြား�း�တွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာစိိန််ခေါ်�်မှုုအခက််အခဲဲမှာာ� စစ််မက််ကာာလ စီးး�ပွား��းရေး�း
အတွွင်းး� ရှိိ�ခဲ့့�သည့််ဝင််ငွေ�ေများ
�
��းကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာကာာလ စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွင်းး� မည််ကဲ့့�သို့့��အစား�းထိုးး��ပေး�းနိုု�င််မည််
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နည်းး�လမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�ကာာလ အဓိိကဝင််ငွေ�ေအရင်းး�အမြ�စ််
မှာာ� မကြာ�ာခဏ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��း၏ လစာာနှှင့်�် နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
ရာ
� ာထူးး�များ��းကိုု� အကြော��ာ�င်းး�ပြု�ုသော�ာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�်များ��း
မှှ ငွေကြေး���း��ရရှိိ�နိုု�င််သည့်�် အခွွင့်�အ
် လမ်းး�များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
နှှင့််� အစိုးး��ရရာာထူးး�များ��းတွွင်် ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��သည်် တိုု�က််ခိုု�က််နေ�သူူများ��း လက််နက််စွွန့််၍
� အရပ််သားး�များ��းအဖြ�စ််
သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုဖြ�စ််နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� အဟန့််အ
� တားး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
ဥပမာာ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် တော်�်�လှှန််ရေး�းဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက်် နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းနှှင့်�် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��း၊ ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းကိုု�
ယခင််ကကဲ့့�သို့့�� နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
အ
� စိုးး��ရ ဗဟိုုအ
� ဆင့််မှ
� ှ ခန့််အ
� ပ််မည့််အ
� စား�း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရန်် ပါါဝင််ပါါသည််။
ယခင််အစိုးး��ရများ��း လက််အော�ာက််တွွင်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရကိုုအကြော
� ��ာ�င်းး�ပြု�ု၍ အရေး�း�ပါါသော�ာ အရပ််ဖက််နှှင့််� စစ််ဖက််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ စစ််ဖက််မှှ အငြိ�ိမ်းး�စား�းယူူသူအ
ူ များ��းအပြား�း�မှာာ� ဒေ�သန္တတရ
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းရရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ပုံံ�မှှန််လစာာနှှင့်�် ငွေကြေး���း��ရပေါ�ါ�က််
ရလမ်းး� အခွွင့်�အရေး
် �း�များ��း ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��အားး�လုံးး��မှာာ� “ ‘ဝန်းး�ရံံ’ အစိုးး��ရနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�သဖွွယ််
ဖြ�စ််နေ�ပြီး�း� သမ္မမတကခန့််အ
� ပ််သော�ာ ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူး��းများ��းမှှတဆင့််� သမ္မမတက ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ပါါသည််”
(Sayigh 2012: 6)။ ဒေ�သန္တတရနှှင့်�် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ကိုု� ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာ၌ ယင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�း ဘော�ာဂဗေ�ေဒအပိုု�င်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ခြ�င်းး� မရှိိ�
ခဲ့့�သဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� စစ််ဖက််မှှ တားး�ဆီးး�ပိိတ််ဆို့့��မှုု အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�် အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းကိုု�
ကြို�ု�တင််မျှော်�်��တွေး�း�မှုု မပြု�ုနိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။
နော�ာက််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� တော�ာင််ဆူူဒန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် တော�ာင််ဆူူဒန်် သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ပဋိိပက္ခခ
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အရှိိ�န််အဟုုန််မြှ�ှင့််�တင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (Revitalised Agreement on the
Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan) (R-ARCSS) ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််လျျက်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ရာာ ယခုုအခါါ တော�ာင််ဆူူဒန််
လွှှတ််တော်�်�မှာာ� “ဒေ�သတွွင်းး� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အရေ�ေအတွွက််အများ��းဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အာာဖရိိကတိုု�က််
တွွင်် လူူဦးးရေ�အချိုး�း��ကျျ ဝန််ကြီး�း�အရေ�ေအတွွက််သည််လည်းး� အများ��းပြား�း�ဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် လူူဦးးရေ�
နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အချိုး�း��အစား�းလည်းး� အများ��းပြား�း�ဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။” (de Waal and Boswell
2019: 6)။ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အရ ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု�လည်းး� တိုးး��ချဲ့့��ရန််ရှိိ�ရာာ အစိုးး��ရသည်် မိိမိိသစ္စာာ�ခံံများ��း
ကိုု� ဆုုချီးး��မြှ�ှင့််�သည့်�အနေ
် �ေဖြ�င့််� ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းတိုးး��ချဲ့့��လျျက်် ခန့််�အပ််ခဲ့့�ပါါသည််။
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ကြီး�း�မား�းလာာခြ�င်းး�ကိုု� ‘institution-building’ (အဖွဲ့့��အစည်းး�စနစ်် တည််ဆော�ာက််
ခြ�င်းး�) သို့့��မဟုုတ်် ‘decentralization’ (ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျခြ�င်းး�) ဟုု ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�
အရင်းး�ခံံအကြော��ာ�င်းး�မှာာ�

လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းက

ငွေကြေး���း��ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုပေး�းခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု�

လက််ခံံစေ�ရန််

အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းသည်် စစ််ဖက််
အနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�စ််မှုုများ��းအတွွက်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�တင််ပို့့��ခံံရနိုု�င််သည့်�် အလားး�အလာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း၊
အစိုးး��ရနှှင့်�် စစ််ဖက််အကြား�း� အလွွတ််သဘော�ာ�ဆက််ဆံံရေး�းများ��း၏ နိုု�င််ငံရေး�းဘော�
ံ
ာဂဗေ�ေဒအပါါအဝင်် စစ််ဖက််၏
ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��းအပေါ်�်� မည််သို့့�� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။
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လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR) နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းတို့့��ကိုု�
သာာမန််အားး�ဖြ�င့််� သီးး�ခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� လက််တွေ့�့�တွွင်် ယင်းး�တို့့��မှာာ� အပြ�န််
အလှှန််ချိိ�တ််ဆက််မှုု အထူးး�နက််ရှိုုင်းး� များ��းပြား�း�ပါါသည််။ ထိုု�မျှှမက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အထွွဋ်အ
် ထိိပ််ပြု�ု
သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အော�ာင််
မြ�င််စွာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� မူူတည််ပါါသည််။ ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�တွွင်် SSR နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ရေး�းအကြား�း�ဆက််စပ််ပုံံ�ကိုု� စုံံ�လင််စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ သက််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ်် အသီးး�သီးး�ကိုု�
မည််သို့့�� ချျဉ်းး�ကပ််သင့််�ကြော��ာင်းး� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန််အတွွက်် ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေ၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု�
အထင််အရှား��းဖော်�်�ပြ�လျျက်် အဓိိက မေး�းခွွန်းး� ၆ ရပ််အတွွက်် လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာ
ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� အရပ််ဖက််မှုုကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့်�် ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�များ��း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီများ��း၊ ဥပဒေ�ေစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ ရှေ့�့�နော�ာက််လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််၊ လွွတ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်များ
�် ��းနှှင့်�် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တရား�းစီီရင််ရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းဟူူ၍ ဖြ�စ််ပါါသည််။
ယင်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပုံံ� ပုံံ�သေ�နည်းး�စာာအုုပ််မရှိသော်����်�လည်းး� အခြား��းနိုု�င််ငံများ
ံ ��းတွွင်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�
ကြ�ပုံံ�များ��းကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� များ��းစွာာ�ပညာာယူူနိုု�င််ဖွွယ််ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။
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ရရှိိ�ထားး�ပါါသည််။ Columbia Law School (ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာဥပဒေ�ေကျော�ာ�င်းး�) မှှ Juris Doctor (ဥပဒေ�ေပါါရဂူူ) ဘွဲ့့��ရ
ရှိိ�ပါါသည််။
Sujit Choudhry (ဆူူဂျျစ််ချော�ာ�င််ဒရီီ) သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
နယ််ပယ််တွွင်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု ခံံယူူရရှိသော����ာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူဖြ�စ််ပါါသည််။ အီီဂျျစ််၊ ဂျော်�်��ဒန််၊ လစ််
ဗျား��း၊ မြ�န််မာာ၊ နီီပေါ�ါ၊ တော�ာင််အာာဖရိိက၊ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�၊ တူူနီးး�ရှား��း၊ ယူူကရိိန်းး�၊ ယီီမင််နှှင့််� ဇင််ဘာာဘွေ�ေ အပါါအဝင််
နိုုင််ငံ
� အ
ံ များ��းတွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီမြှ�ှင့််တ
� င််ခြ�င်းး�နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းအတွွက်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး� ၂ဝ ကျော်�်�� အကြံ�ပေး�း
ံ အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ Center for Constitutional
Transitions (ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းဗဟိုုဌာ
� ာန)ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သူူဖြ�စ််ပြီး�း� ယခုု ဒါါရိုုက််တာ
�
ာ
အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ဆော�ာင်းး�ပါးး�များ��း၊ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််သည့််� အခန်းး�များ��း၊ မူူဝါါဒ
လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််များ��း၊ အစီီရင််ခံစာ
ံ ာများ��း နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စာာတမ်းး�များ��း ပုုဒ််ရေ� ၁ဝဝ ကျော်�်�� ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ တည်းး�ဖြ�တ််သူူ အယ််ဒီီတာာအဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော�ာ ကျျမ်းး�များ��းတွွင်် Security Sector Reform in

Constitutional Transitions (Oxford University Press, 2019) (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
များ��းအတွွင်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ၊ အော�ာက််စဖို့့��တက္ကကသိုု�လ််ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)၊ Territory
and Power in Constitutional Transitions (Oxford University Press, 2019) (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းအတွွင်းး� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ၊ အော�ာက််စဖို့့��တက္ကကသိုု�လ််ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊
၂၀၁၉ ခုုနှှစ်)် ၊ The Oxford Handbook of the Indian Constitution (Oxford University Press, 2016)
(အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အော�ာက််စဖို့့��လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််၊ အော�ာက််စဖို့့�� တက္ကကသိုု�လ််ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၁၆
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ခုုနှှစ်)် ၊ Constitution Making (Edward Elgar, 2016) (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ အက််
ဒွွပ််အယ််ဂါါ၊ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််)၊ Constitutional Design for Divided Societies (Oxford University Press,
2008) (ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအတွွက်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဒီီဇိုင်းး
�ု �ပုံံ�စံံ၊ အော�ာက််စဖို့့�တ
� က္ကကသိုလ််
�ု
ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်)် နှှင့််� The Migration of Constitutional Ideas (Cambridge University Press,
2005) (ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အယူူအဆအတွေး�း��အခေါ်�်�များ��း ပြ�န့််နှံ့့�
� လာ
� ာပုံံ� ၊ ကိိမ်းး�ဘရစ်် တက္ကကသိုလ််ပုံံ�နှိိ�ပ််တို
�ု
က််
�ု ၊
၂၀၀၅ ခုုနှှစ်)် တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ တိုု�ရွွန််တိုု�တက္ကကသိုု�လ််၊ နယူးး�ယော�ာက််တက္ကကသိုု�လ််၊ ကာာလီီဖိုးး��နီးး�ယားး�တက္ကကသိုု�လ််
ဘာာကလီီတို့့�တွွင်် အချိိ�န််ပြ�ည့််� တက္ကကသိုု�လ််ဆရာာအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ကာာလီီဖိုးး��နီးး�ယားး�တက္ကကသိုု�လ််ဘာာ
ကလီီတွွင်် Dean of Berkeley Law (ဥပဒေ�ေဌာာန ဌာာနမှူး��း) အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယခုုအခါါ WZB
Berlin Social Science Centre (ဘာာလင်် လူူမှုုသိိပ္ပံံ�ဗဟိုု�ဌာာန) တွွင်် Gastwissenschaftler (ဧည့််ပညာ
�
ာရှှင််)
အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
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International IDEA
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
(ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့��) သည်် အစိုးး��ရများ��း အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ််
ပါါဝင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ကမ္ဘာ့့��လူူသားး�အားး�လုံးး�� မျှော်�်��မှှန်းး�ကြ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုကိုု�ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့်�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး� တိုးး��တက််ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းကိုု�
လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အဖြ�စ််ခံံယူလျ
ူ ျက်် ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ အဆင့််အားး
� �လုံးး��၌ ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီနည်းး�ကျျ နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး� (အဖွဲ့့��အစည်းး�စနစ််)များ��းနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ အားး�ဖြ�ည့််�ရေး�းနှှင့်�် ကာာကွွယ််စော�ာင့််�
ရှော�ာ�က််ရေး�းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၊ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး� (အဖွဲ့့��အစည်းး�စနစ််)များ��းသည်် အများ��းပါါဝင််မှုုနှှင့်�် တာာဝန််
ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ပြီး�း� အားး�လုံးး��အတွွက်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််သည့်�်
ကမ္ဘာာ�ကြီး�း� ဖြ�စ််လာာရေး�းဖြ�စ််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� နယ််ပယ််သုံးး��ရပ််တွွင်် သက််
ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေရန်် အများ��းဆုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့�မှာာ�
� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့်�် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဂျျန််ဒါါ ခေါ်�် အမျိုး�း��သားး�-အမျိုး�း��သမီးး� အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� အများ��းပါါဝင််မှုု၊ ပဋိိပက္ခခကို�ု စာာနာာနား�းလည််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့�ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဟူူသော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််အားး�လုံးး��တွွင်် အဓိိက
လုုပ််ငန်းး�များ��းအဖြ�စ်် တစ််ပေါ�ါင်းး�တည်းး� ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ International IDEA သည်် ကမ္ဘာာ�
တစ််ဝန်းး�နှှင့်�် ဒေ�သတစ််ဝန်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အလားး�အလာာများ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ ဖြ�န့််ဝေ
� �ပေး�းခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလေ့�့�အကျျင့််ကော�
�
ာင်းး�များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာလျျက်် အသိိပညာာပြု�ုစုု
ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သူူများ��းအားး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆိုု�င််ရာာ နည်းး�ပညာာအကူူအညီီနှှင့်�် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််မှုုပေး�းခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�် ဒီီမိုု�က
ရေ�စီီတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အများ��းပြ�ည််သူူ အခြေ�ေ�အတင််ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက််ရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းအကြော��ာ�င်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ Stockholm (စတော့��့�ဟုုမ်းး�) မြို့�့��တွွင်် ရုံးး��ချုု�ပ််
တည််ရှိိ�ပြီး�း� အာာဖရိိက၊ အာာရှှ-ပစိိဖိိတ််၊ ဥရော�ာပ၊ လက််တင််အမေ�ေရိိကနှှင့်�် ကယ််ရစ််ဘီီယံတို့့
ံ �တွွင်် ဒေ�သအဆင့််�ရုံးး��
နှှင့််� နိုု�င််ငံအ
ံ လိုု�က််ရုံးး��များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ International IDEA သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂတွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�လေ့�့လာာသူူအဖြ�စ််
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ပါါဝင််ပြီး�း� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂအဆင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင််လည်းး� တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုလွှာာ�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�များ��း
ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။
<http://idea.int>

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��း ဗဟိုု�ဌာာန
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းဗဟိုု�ဌာာန (Center for Constitutional Transitions)
(CT) သည်် နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းမှှပါါဝင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ တွေး�း�ခေါ်�်မြော်��်�မြ�င််ရေး�းအဖွဲ့့�� (think tank) များ��း၊ အစိုးး��ရ
မဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းပါါဝင််သည့််� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ကွွန််ရက််နှှင့််� မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််သူူများ��းအတွွက်် အထော��ာက််အထားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု မူူဝါါဒရွေး�း��ချျယ််ရန််နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ရေး�းဆွဲဲ�
ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့်�် သုုတေ�သနလေ့�့�လာာချျက််များ��းကိုု� ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ရန်် ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းပါါဝင််သည့််�
နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာကွွန််ရက််များ��းကိုု� စုုစည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု�ပံ့့�ပိုးး��သည့််� အသိိပညာာများ��း လေ့�့လာာပြု�ုစုုခြ�င်းး�၊ နှိုးး�ဆော်�်�ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းဗဟိုု�ဌာာန (CT) သည်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၂၅ နိုု�င််ငံံမှှ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူ ၅ဝ
ကျော်�်��နှှင့််�အတူူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လျျက််လုုပ််ငန်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော�ာ စီီမံံချျက််များ��း
တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနိုု�င််ငံသ
ံ စ််များ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး� အ
ပြော��ာင်းး�များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့်�် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�အာ
် ာဏာာ၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲမှုု - ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�လျျက်် အာာဏာာရှှင််စနစ််သို့့�� နော�ာက််ပြ�န််
လျှော�ာ�ကျျခြ�င်းး�နှှင့်�် အုုပ််စုုစွဲဲ� ပါါတီီစွဲဲ�ဖြ�င့််� မလျော်��်��မကန််ပြု�ုမူူခြ�င်းး�တို့့�� မဖြ�စ််ပွား��းစေ�ရန်် ကာာကွွယ််ခြ�င်းး� နှှင့််� ယူူကရိိန််
နိုု�င််ငံ၏
ံ တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သ သမ္မမတစနစ််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မတည််ငြိ�ိမ််မှုုတို့့� ပါါဝင််ပါါသည််။
<http://www.constitutionaltransitions.org>
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