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ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

စာာရေး�းသူူအကြောရေး�ာာင်းးး

Sumit Bisarya သည် ်ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ နုိိုင်ငရံေး�းနှိုင်် 

ငြိငိမး်ချမး်ရေး�းတည်ရ်ေး�ာကုခ်ြခငး်ရေး�း�ာဌာာန၌ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများ�ုိင်�ာ အခြေကြံကံုရေးပုံးအခြေခြဖွဲ့စ ်တာဝန ်    

ထမး်ရေး�ာငရ်ေးနပုံါသည်။် Mr. Bisarya သည် ် 

International IDEA ၏ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင�်ာ 

တည်ရ်ေး�ာကုရ်ေး�းလုပ်ုံငနး်စဉ်မ်ျား အခြေစီအခြေစဉ်ကုိ်ု ယခငက်ု 

ဉီ်းရေး�ာငခ်�သူ်လည်း်ခြဖွဲ့စပ်ုံါသည်။် International IDEA 

တ့င ်တာဝနထ်မး်ရေး�ာငစ်ဉ် ်ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတည််

ရေး�ာကုရ်ေး�းလုပုံင်နး်စဉ်မ်ျားနှိုင်် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံ�ုိင်�ာ ေီဇုိငး်ပံုုံစံ

နယပ်ုံယ�ိှ် ကုမာာလံုး�ုိင�်ာ အခြေသိပုံည်ာရေးပုံးစာအုခြေပ်ုံ

စာတမး်များထုတရ်ေးဝမုအခြေား ကြီးကီုးကြကုပ်ုံခ�သူ်လည်း်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် 

ထုိ�ခြပုံင ်ကုမာာအခြေနံှိုအခြေခြပုံား�ိှ မတူညီ်ရေးသာအခြေရေးခြခအခြေရေးနအခြေ�ပ်ုံ

�ပုံတ့်င ်ရေး�ာင်�ွက်ုကြကုသည််် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ 

တည်ရ်ေး�ာကုရ်ေး�းလုပ်ုံငနး်စဉ်မ်ျားတ့င် နည်း်ပုံည်ာပုိုံငး်

�ုိင�်ာ အခြေရေးထာကုအ်ခြေကူုများ ပုံံ်ပုိုံးရေးပုံးခ�ပ်ုံါသည်။် 

Thibaut Noel သည် ်International IDEA ၏ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတည်ရ်ေး�ာကုရ်ေး�းလုပ်ုံငနး်စဉ်မ်ျား 

အခြေစီအခြေစဉ်တ့်င ်တ့�ဖွဲ့က်ုအခြေစီအခြေစဉ်အ်ခြေ�ာ�ိှတစ်ဉီ်းအခြေခြဖွဲ့စ ်

ရေး�ာင�ွ်ကုလ်ှက်ု�ိှပုံါသည်။် Mr. Noel သည် ်ခြမန်မာနုိိုငင်ံ

နှိုင်် အခြေခြခားနုိိုငင်မံျား၏ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ 

တည်ရ်ေး�ာကုရ်ေး�းလုပ်ုံငနး်စဉ်မ်ျားတ့င် ပုံါဝငသ်ည််် 

သကု�ုိ်င�်ာအခြေစုအခြေဖ့ွဲ့��များအခြေား အခြေရေးထာက်ုအခြေကူုခြပုံုရေးစ�န ်

ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ ေီဇုိငး်ပံုုံစမံျား နုိုငး်ယှဉ််

ရေးလလ်ာရေး�း သုရေးတသနများ ခြပုံုလုပ်ုံပုံါသည်။် ၂၀၂၀ ခုနှိုစ ်

International IDEA အခြေဖ့ွဲ့��တ့င် တာဝနမ်ထမး်ရေး�ာငမီ် 

အခြေရေးနာကုအ်ခြောဖွဲ့�ိကုရေးေသတ့ငး် ပုံဋိိပုံကုခတား�ီး

ကုာက့ုယ်ရေး�းရေး�ှ�ရေး�ာင်မုအခြေပုံါအခြေဝင၊် အခြော�ှရေးေသ�ိှ 

ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံတည်ရ်ေး�ာကုရ်ေး�းနှိုင်် ရေး�ွးရေးကုာက်ုပ့ုံ��ုိင�်ာ 

အခြေရေးထာက်ုအခြေကူုခြပုံုရေး�း အခြေစီအခြေစဉ်မ်ျားလုပုံရ်ေး�ာငရ်ေးသာ 

ခြပုံည်တ့်ငး်နှိုင်် နုိိုငင်တံကုာအခြေဖ့ွဲ့��အခြေစည်း်တချ ို �၌လည်း် 

လုပုံကုိ်ုင်ရေး�ာင�ွ်က်ုခ�ပ်ုံါသည်။် 

MyConstitution အကြောရေး�ာာင်းးး 

MyConstitution စီမံကိုနး်သည် ်ခြမန်မာနုိိုငင်�ိှံ ေီမုိကုရေး�စီ

အခြေသ့ငကူ်ုးရေးခြပုံာငး်ရေး�းနှိုင်် ရေး��ှည်တ်ည်တ်ံ်ရေးသာ ငြိငိမး်ချမး်

ရေး�း၏ အခြေဓိိကုအခြေစိတ်အခြေပုိုံငး်တစ�်ပုံအ်ခြေခြဖွဲ့စ် ခြပုံည်တ့်ငး်၌ 

အခြေသိပုံည်ာခြပုံည်််ဝသည််် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင�်ာ 

ယဉ်ရ်ေးကုျးမုတစ်�ပုံ ်ခြဖွဲ့စ်ထ့နး်ရေးပုံ်ရေးပုံါက်ုလာရေး�းကုို 

ဦးးတည်ရ်ေး�ာင�ွ်က်ုလျက်ု�ိှပုံါသည်။် ခြမနမ်ာနုိိုငင်�ိှံ အခြေကုျ ို း 

စီးပ့ုံားပုံတသ်ကု�်ကုန့်ိုယသူ်များ၏ရေးတာငး်�ုိချက်ုများကုို

အခြေရေးခြခခကံုာ အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပ်ုံငနး်များတ့င် 

ပုံါဝငသူ်များအခြေတ့ကု ်ကုွမး်ကုျငပ်ုံည်ာ�ှငမှ် အခြေကြံကုရံေးပုံး

ဝနရ်ေး�ာငမု်များကုိုလည်း်ရေးပုံးအခြေပ်ုံပုံါသည်။် ဤအခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေ�ုိင်�ာ အခြေနှိုစခ်ျုပုံစ်ာတမး်တ့�အခြေား အခြေ�ုိပုံါကြီးကိုုးပုံမး်

အခြေားထုတမု်၏ အခြေစိတ်အခြေပုိုံငး်တစ�်ပုံအ်ခြေခြဖွဲ့စ် ထုတရ်ေးဝခြခငး်

ခြဖွဲ့စ်ပုံါသည်။်

Sumit Bisarya နှှင်း်း Thibaut Noel 

၁။ နိိဒါါနိးး

နုိိုငင်မံျားသည် ်၎ငး်တုိ�၏ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများကုို ခြပုံင�်ငခ်ြခငး် သုိ�မဟုုတ ်အခြေသစ်

 ရေး�း�့�ခြပုံဋ္ဌာာနး်ခြခငး်တို�ကုို လ့တလ်ပုံ်ရေးသာတိုငး်ခြပုံည်သ်စထ်ူရေးထာငခ်ျနိ်၊ အခြောဏာာ�ှငအ်ခြေစိုး�ကုျ

�ုံးသ့ားချနိ် သို�မဟုုတ ် အခြေကြကုမး်ဖွဲ့ကုပ်ုံဋိိပုံကုခချုပုံင်ြိငိမး်သ့ားချနိ်ကု�သ်ို� အခြေရေး�းပုံါသည်် ် နိုိုင်ငရံေး�း

ခြဖွဲ့စစ်ဉ််ကြီးကုီးများ ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ငြိပုံီးရေးနာကု ် လုပုံရ်ေး�ာငရ်ေးလ�်ှိသည်။် ထိုသို�အခြေရေး�းပုံါသည််အ်ခြေချနိအ်ခြေခါ၌ 

သိသာထင�်ှားသည်် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ခြခငး်သည် ် အခြေ�ငး်အခြေနိုှီးကြီးကုီးမား 

ရေးသာ လုပုံင်နး်စဉ်တ်စ်�ပုံခ်ြဖွဲ့စပ်ုံါသည်။်  အခြေဘယရ်ေးကြကုာင်�်ိုရေးသာ ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေသည် ် 

မတူည်ီသည်် ် အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များအခြေကြကုား ခြပုံည်သ်ူ�အခြောဏာာနိုှင်် အခြေ�ငး်အခြေခြမစမ်ျား ကုျင်သ်ုးံရေး�းကုို 

သတမ်ှတ်ခြပုံဋ္ဌာာနး်ရေးပုံး�သည််အ်ခြေတ့ကု ်ရေးခြပုံာငး်လ��နခ်ကုခ်�ရေးသာရေးကြကုာင််ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ထို�ရေးကြကုာင်ပ်ုံင ်

နိုိုင်ငတံစန်ိုိုင်င၏ံ အခြေရေး�းပုံါသည်် ်အခြေလှည်််အခြေရေးခြပုံာငး်အခြေရေးခြခအခြေရေးနတစ�်ပုံ ်ခြဖွဲ့စပ်ုံါသည်။် 

ဤဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ စာတမး်တ့င ်ငြိပိုံုင�ုိ်ငမု်ခြပုံငး်ထနသ်ည််် ေီမုိကု�ကုတ်စ ်

နိုိုင်ငရံေး�း ပုံတဝ်နး်ကုျငအ်ခြေခငး်အခြေကုျငး်ခြဖွဲ့င်် ရေး�ာင�်ွကု�်ရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ 

ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများတ့င ်ရေး�ှ�မတိုးရေးနာကုမ်�ုတ ်တစ�်ို�ရေးနမုကုိုခြဖွဲ့နရ်ေးခြဖွဲ့�န ်နည််းဗျူျ�ဟုာများနိုှင် ်

ယနိုတ�ားများကုို အခြေဓိိကုထားရေး�့းရေးန့ိုးသ့ားမည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ေီမုိကု�ကုတ်စ ် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ 

�ိုင်�ာ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်မ်ျားတ့င ် မတူကု့�ခြပုံားသည်််အခြေရေးတ့းအခြေခြမငန်ိုှင်် အခြေကုျ ို း 

စီးပုံ့ားကု့�လ့�မုများရေးသာ အခြေုပုံစ်ုများအခြေကြကုား�ှိ ကု့�ခြပုံားမုသည် ် ခြပုံည်သ်ူ�အခြောဏာာနိုှင် ် အခြေ�ငး်အခြေခြမစ်

များကုို �ယူကုျင်သ်ုးံရေး�း�ိုင�်ာ ရေး��ှည်အ်ခြေစီအခြေမမံျားအခြေတ့ကု ် အခြေ�ငး်အခြေနိုှီးကြီးကုီးမားသည်် ် ရေးစစ်ပုံ်

ည်ိိနိုုငး်မုများ ခြပုံုလုပုံ�်နိုိုငဖ်ွဲ့့ယ�်ာ�ှိသည်။် ထို�ခြပုံင ် ပုံိုမိုကုျယခ်ြပုံန�သ်ည််် သရေးဘာတူည်ီမုခြဖွဲ့င် ်

�ုံးခြဖွဲ့တ�်နန်ိုှင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ အခြေစီအခြေမအံခြေသစမ်ျားကုို အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြပုံု�န ်

သာလ့နလူ်များစုသရေးဘာတူညီ်မု�ယူ�န် �ဖံွဲ့န�်ခံါ လုိအခြေပုံပ်ုံါသည်။် အခြေားလံုးပုံါဝင်သည််် ေီမုိကုရေး�စီ
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နည်း်ကုျ လုပုံင်နး်စဉ်တ်စ�်ပုံခ်ြဖွဲ့င်် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေသစရ်ေး�း�့�ခြခငး်သည် ်နည်း်ပုံည်ာပုိုံငး်�ုိင်�ာ လုပုံရ်ေး�ာင�်ခြခငး် 

ခြဖွဲ့စသ်ည်သ်ာမကု ကုနဉ်ီးနိုိုင်ငရံေး�းလုပုံင်နး်စဉ်တ်စ်�ပုံလ်ည်း်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ယငး်နိုိုငင်ရံေး�းလုပုံင်န်းစဉ််တ့င ် ပုံါဝငသ်ည်််အခြေဖွဲ့့��

အခြေစည်း်အခြေသီးသီးမှ တီထ့ငဖ်ွဲ့နတ်ီးနိုိုငမ်ု၊ အခြေဓိိကုကုျရေးသာအခြေရေးလျာအ်ခြေတငး်၊ အခြေရေးပုံးအခြေယူည်ိိနိုုငး်မုများ လိုအခြေပုံပ်ုံါသည်။်

ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတည်ရ်ေး�ာကုရ်ေး�းတ့င ်သရေးဘာထားက့ု�လ့�သည််် အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာများအခြေရေးပုံ်တ့င် သရေးဘာ 

မတူည်ီမုများ ခြဖွဲ့စ်ရေးပုံ်နိုိုငသ်ကု�သ်ို� ယငး်ကုိစစ�ပုံမ်ျားအခြေရေးပုံ် သရေးဘာတူည်ီမုမ��ှိပုံါကု ရေး�့းရေးနို့းမုများ ရေး�ှ�မတိုးရေးနာကု ်     

မ�ုတ ် တစ�်ို�သည်််အခြေရေးခြခအခြေရေးနသို�လည်း် ရေး�ာကု�်ှိရေးစနိုိုငပ်ုံါသည်။် ထို�သို�တစ�်ို�မုများ အခြေချနိက်ြကုာခြမင်လ်ာရေးသာအခြေခါ 

ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်တ်စခ်ုလုးံအခြေား ရေးနိုှာကုရ်ေးနိုှးနိုိုငရ်ေးစခြခငး် သို�မဟုုတ ် လမး်ရေးကြကုာငး်လ့�ရေးချာသ်ည်အ်ခြေထိ ခြဖွဲ့စ်

ရေးစနိုိုင်ပုံါသည်။် ဤသို�ရေးသာအခြေရေးခြခအခြေရေးနတ့င ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများတ့ငပ်ုံါဝငသ်ည်််အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များမှ သရေးဘာထားကု့�လ့�မုများ

ကုို ရေးကုျာလ်းား�နန်ိုှင်် ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ရေးနသည််် ရေး�ှ�မတိုးရေးနာကုမ်�ုတ ် တစ်�ို�ရေးနမုများကုိုရေးခြဖွဲ့�ှငး်�န ် အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြဖွဲ့စရ်ေးစ

မည််် �့�ရေး�ာင်မု�ှိရေးသာည်ိိနိုုငး်မုများဖွဲ့နတ်ီး�န ်အခြေကြံကုံခြပုံု�ပုံါလိမ်မ်ည်။် 

ဤစာတမး်အခြေား ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများကုိုရေး�း�့�ကြကု�ာတ့င ်သို�မဟုုတ ်သိသာထင�်ှားရေးသာ ရေးခြပုံာငး်လ�မု

ခြပုံုလုပုံ်�ာတ့င ် ကုျ ို းရေးကြကုာငး်အခြေရေးခြခအခြေရေးနများနိုှင်် ထည်််သ့ငး်စဉ်း်စား�မည်် ် အခြေ�ငး်အခြေနိုှီးများ စသည်တ်ို�ကုို ရေးကုာကုန်ိုုတ်

ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံခြခငး်ခြဖွဲ့င် ်စတင်ထားပုံါသည် ်(အခြေပုံိုငး် ၂)။ ထို�ရေးနာကု ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများကုို ပုံုရံေးဖွဲ့ာ်

ရေးပုံးသည််အ်ခြေခြပုံင ်၎ငး်မှထ့ကုရ်ေးပုံ်လာရေးသာ �လေမ်ျားကုိုပုံါ သကုရ်ေး�ာကုရ်ေးစသည်် ်ရေးမာငး်နိုှငရ်ေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာငသ်ူများနိုှင် ်အခြေရေး�ွ�          

အခြေ ရေးခြပုံာငး်အခြေရေးခြခအခြေရေးနများကုို ရေးဖွဲ့ာည်ွှးန်းတငခ်ြပုံပုံါသည် ်(အခြေပုံိုငး် ၃)။ ကုာလ�ှည်တ်စ�်ို�ရေးနမုအခြေရေးခြခအခြေရေးနကုို ကုာကု့ယ�်န်

နိုှင်် ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်လာနိုိုငသ်ည််် နကု်ရှိုုငး်ရေးသာသရေးဘာမတူည်ီမုများကုို ရေးကုျာလ်းား�န ် အခြေသုးံခြပုံုနိုိုငသ်ည််် လုပုံထ်ုးံလုပုံန်ည််း

�ိုင်�ာ အခြေစီအခြေမံများနိုှင် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာပုံုစံေံီဇိုငး် နည််းနာများကုို ရေးနာကု�်ုံးအခြေပုံိုငး်တ့င ်ထည်််သ့ငး်ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံ

ထားပုံါသည် ်(အခြေပုံိုငး် ၄) ။ 

၂။ ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါများ�ားနှှင်းး် ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါရေး�းဆွဲ့�ေ�င်းးး အကြောရေး�ာာင်းးး 

နိုိုင်ငတံကုာအခြေရေးတ့�အခြေကြံကုုမံျား နိုုင်းယှဉ်ရ်ေးလလ်ာချကုမ်ျားအခြေ� သကု�်ိုင�်ာနိုိုငင်ရံေး�းရေးနာကုခ်ံအခြေရေးခြခအခြေရေးနများ 

သည် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်မ်ျားနိုှင် ်ထိုမှထ့ကုရ်ေးပုံ်လာရေးသာ �လေမ်ျားအခြေရေးပုံ်

မည်သ်ို�မည်ပ်ုံု ံသကုရ်ေး�ာကုလ်းမး်မိုးငြိပုံီး ရှိုိုကုခ်တ်မု�ှိသည်က်ုို ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံရေးနသည်။် နိုိုငင်တံစန်ိုိုင်ငအံခြေတ့ငး်�ှိ မတူည်ီသည််် အခြေုပုံစ်ု

များအခြေကြကုား တည််�ှိရေးသာအခြောဏာာထိန်းရေးကြကုာငး်မုနိုှင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံဥပုံရေးေ�ိုင�်ာရေးခြပုံာငး်လ�မုစသည်် ်ရေးတာငး်�ိုချကု်

များကုို ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ရေးစသည်် ်ရေး�ရေးသာကုခ်ြမစခ်ြပုံဿနာများမှာ ယငး်နိုိုငင်�ံှိ ရေး�ခံရေးခြမခအံခြေရေးခြခခအံခြေရေးကြကုာငး်တ�ားများတစခ်ျ ို �ပုံင်

ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ယငး်အခြေရေးကြကုာငး်တ�ားများသည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေရေးပုံ် ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းခြခငး်နိုှင်် ထ့ကုရ်ေးပုံ်လာရေးသာ 

�လေအ်ခြေရေးပုံ် ကြီးကုီးမားစ့ာသကုရ်ေး�ာကုမ်ု�ှိပုံါသည်။် ထို�ရေးကြကုာင် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်သ်ည် ် ရေး�ခံ

ရေးခြမခ ံအခြေရေးခြခအခြေရေးနအခြေ�ပုံ�်ပုံရ်ေးပုံ်မူတည်၍် အခြေမျ ို းမျ ို းကု့�ခြပုံားကြကုသည်။်

ထိုသို� ကု့�ခြပုံားခြခားနားမုများ�ှိရေးနရေးသာ်လည်း် ရေးယဘုယျအခြေားခြဖွဲ့င် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�း လုပုံင်နး်စဉ််

များတ့င ်ရေးအခြောကုပ်ုံါအခြေဂ္ဂ�ါ�ပုံ်များ တူည်ီရေးလ�်ှိသည် ်-

 ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါ ရေး�းဆွဲ့�ရေး�းသူည်းး အကြောေများင်းး်ဆွဲံ�းဥပုံရေးဒါေပုံုရေး�းေဖွဲ့စားသူည်းး။ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�း 

လုပုံင်နး်စဉ််နိုှင်် ထိုသို�ရေး�း�့��သည််် အခြေရေးခြခအခြေရေးနအခြေရေးကြကုာငး်တ�ားမှာ သာမနဥ်ပုံရေးေရေး�း�့�ခြပုံဋ္ဌာာနး်ခြခငး်နိုှင်် မတူ

ကု့�ခြပုံားပုံါသည်။် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ရေးခြပုံာငး်လ�မုများသည်် ထူးကု�သည််န်ိုိုငင်ရံေး�းခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားရေးကြကုာင် ်

ရေးပုံ်ရေးပုံါကုရ်ေးလ�်ှိပုံါသည်။် ဥပုံမာ - ခြပုံည်တ့်ငး်လကုန်ကုက်ုိုငပ်ုံဋိိပုံကုခ၊ အခြောဏာာ�ှငအ်ခြေုပုံခ်ျုပုံ်မု အခြေ�ုံးသတရ်ေး�း   

သို�မဟုုတ ် လ့တလ်ပုံရ်ေး�း��ှိရေး�းတုိ�ပုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ဤသို�ရေးသာ လုပုံ�်ှားမုများတ့င ် လူမုအခြေသိုငး်အခြေဝနး်အခြေတ့ငး်�ှိ 

ကုဏ္ဍပေါရေးပုံါငး်စုမံှ လူထု၏ နိုိုငင်ရံေး�းအခြေသိပုံည်ာရေး�ချနိ် ခြမင်တ်ကု်ရေးလ�်ှိသည်််အခြေတ့ကု ် နိုိုင်ငရံေး�းစနစ၏် အခြေရေးခြခခံ

အုခြေတခ်ြမစ ်ခြပုံန်လည်တ်ည်ရ်ေး�ာကု�်နရ်ေးတာငး်�ုိမုများ ကုျယ်ကုျယ်ရေးလာင်ရေးလာင်ရေးပုံ်ထ့က်ုလာရေးစသည်။် ထုိ�ခြပုံင်



33International IDEA ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ စာတမ်းး�တုံ၊ ဇူူလိုုံင်းလို ၂၀၂၁ 33

ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေသည် ်နုိိုငင်တံစနုိ်ိုငင်၏ံ အခြေရေးခြခခံကုျရေးသာ အခြေခြမင််�ံုးဥပုံရေးေခြဖွဲ့စသ်ည်််အခြေားရေးလျာစ့်ာ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�း လုပုံင်န်းစဉ််သည်လ်ည်း် သာမနဥ်ပုံရေးေများနိုှင်် အခြေခြခားရေးသာဥပုံရေးေ�ိုင�်ာ ကုျင်ဝ်တ်

အခြေားလုးံအခြေရေးပုံ်တ့င ်တ�ားဝငခ်ြဖွဲ့စမ်ုနိုှင်် အခြောဏာာသကုရ်ေး�ာကုမ်ုရေးပုံးအခြေပုံထ်ားသည််ပ်ုံုစံံအခြေခြဖွဲ့စ ်ရေး�း�့�ခြပုံဋ္ဌာာနး်ထား 

သည်။် ထုးံစအံခြေားခြဖွဲ့င် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများကုို သာမနဥ်ပုံရေးေများခြပုံဋ္ဌာာနး်�ာတ့ငလ်ိုအခြေပုံသ်ည််် ပုံါဝငမ်ုနိုှင်် 

ပုံါဝငသ်ူများ၏ သရေးဘာတူည်ီမုပုံမာဏာထကု ် ပုံိုများသည််လ်ုပုံင်နး်စဉ််မှတ�င်် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့း�ရေးလ�်ှိ

ပုံါသည်။် ဥပုံရေးေများကုို မူဝါေ�ိုင�်ာကုိစစတစ�်ပုံ�်ပုံ ် ရေး�ာင�်ွကု�်နအ်ခြေတ့ကု ် အခြေချနိတ်ိုတိုအခြေတ့ငး် ဥပုံရေးေခြပုံု 

လးတ်ရေးတာ၏် အခြေများစုမ�ခြဖွဲ့င် ် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ခြခငး်၊ ခြပုံင�်ငခ်ြခငး်နိုှင်် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ငြိပုံီးနိုှစအ်ခြေနည််းငယအ်ခြေတ့ငး် အခြေစားထိုးခြခငး်

များခြပုံုလုပုံန်ိုိုင်ရေးသာ်လည်း် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများကုိုမူ နိုိုင်ငရံေးတာန်ိုှင်် လူမုအခြေသိုငး်အခြေဝနး်�ှိ စုဖွဲ့့��စီစဉ်မ်ုတ့င ်

ရေး��ှည်တ်ည်တ်ံ်သည််် အခြေရေးခြခခအုံခြေတခ်ြမစ်ကုျရေးသာ အခြေရေးခြပုံာငး်အခြေလ�များကုိုရေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာင်�န ်သီအုိခြေ�ီအခြေ� ခြပုံည်သူ်များကု

ခြပုံဋ္ဌာာနး်ရေး�း�့��ပုံါသည်။် ထို�ရေးကြကုာင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေား အခြေခြမင်�်ုံးဥပုံရေးေရေး�း�့�ခြပုံဋ္ဌာာနး်ခြခငး်

အခြေခြဖွဲ့စ ်ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံနိုိုငသ်ည်။် 

 ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါ ရေး�းဆွဲ့�ေ�င်းးးသူည်းး အကြော�င်းးးအကြောနှှ�းကြီးာ�းများားပြီးပုံ�း ာ့�ေပုံားရေးသူာ နှိံင်းးင်း�ရေး�းဆွဲိံင်းး�ာအကြော�င်းးးအကြောာ�င်းးး

တွ့င်းး ေဖွဲ့စားရေးပုံ်ရေး��်ှိသူည်းး။ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေသစ ်ရေး�း�့�ခြခငး်သည် ်အခြေ�ငး်အခြေနိုှီးကြီးကုီးမားသည်် ်လုပုံင်န်းစဉ််

ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ထိုသို�ရေး�း�့��ာတ့င ် ခြပုံည်သ်ူ�အခြောဏာာနိုှင် ် အခြေ�ငး်အခြေခြမစမ်ျားသုးံစ့�ခ့င််ကုို ခြပုံနလ်ည်ဖ်ွဲ့့င််�ိုရေးပုံး�သည်။် 

�ဖံွဲ့န်�ခံါတ့င် ခြဖွဲ့စတ်ည်မ်ု�ိုင�်ာ ဝိရေးသသများကုို အခြေသိအခြေမှတခ်ြပုံုမုနိုှင်် ကုိုယပ်ုံိုငအ်ခြေုပုံခ်ျုပုံ်ခ့င််ကု�သ်ို� ရေးတာငး်�ိုမု

များကုို ရေးခြဖွဲ့�ှငး်ရေး�ာင်�ွက်ုရေးပုံး�တတ်သည်။် ထုိ�ခြပုံင ်လူမုအခြေသုိငး်အခြေဝနး်�ုိင�်ာ ရေးခြပုံာငး်လ�မုများအခြေတ့က်ု ရေး��ှည််

တည်င်ြိမ�သည််စ်ီမံချကုမ်ျားလည်း် ချမှတ်ရေးပုံး�သည်။် ေီဇိုငး်ပုံုစံအံခြေ� ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများသည် ်ရေးခြပုံာငး်လ�

ခြပုံင�်င�်န် ခကုခ်�ခြပုံနသ်ည်။် ထပုံမ်၍ံ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််များအခြေား ပုံါဝငသ်ည်််

သကု�ုိ်င�်ာအခြေစုအခြေဖ့ွဲ့��များအခြေကြကုား ယံုကြကုည်မု်မ�ိှခြခငး်ရေးကြကုာင်် အခြေက့ု�က့ု�အခြေငြိပုံ�ငြိပုံ�ခြဖွဲ့စ်ရေးနသည််် နုိိုငင်ရံေး�းပုံတဝ်နး်ကုျင် 

တ့င ်မကြကုာခဏာ�ိုသလိုရေး�ာင�်ွကု�်တတသ်ည်။် ဤသို�ရေးသာအခြေခငး်အခြေကုျငး်မျ ို းသည် ်အခြေထူးသခြဖွဲ့င် ်လကုန်ကု် 

ကုိုငပ်ုံဋိိပုံကုခငြိပုံီးရေးနာကုလ်ုပုံ်ရေး�ာင�်သည်် ် သို�မဟုုတ ် ထ့ကုခ့်ာ�မည််် အခြောဏာာ�ှငအ်ခြေစိုး�နိုှင် ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မု 

လုပုံ်ရေး�ာင�်သည်် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််တ့င ်ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ရေးလ�်ှိသည်။် 

 အကြောများ�ားပုံါဝင်းးများု�ံပုံးင်းနိးးစာဉ်းသူည်းး ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါများ�ား၏ အကြောဓွ့နိ်း�ှည်းးတွည်းးတွ�်များုာိံ ေဖွဲ့စားရေးစာပုံါသူည်းး။ 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ရေး�း�့��ာတ့င ်ဘကုရ်ေးပုံါငး်စုလံူမုအခြေသိုငး်အခြေဝနး်ကုို ထငဟ်ုပုံရ်ေးစရေးသာ မတူကု့�ခြပုံားသည်် ်

ကုိုယစ်ားခြပုံုအခြေုပုံစ်ုများပုံါဝငရ်ေးစခြခငး်သည် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများ ပုံိုမိုခိုငမ်ာ�ှည်က်ြကုာစ့ာ �ပုံတ်ည်န်ိုိုငရ်ေးလ�်ှိ

ပုံါသည် ် (Elkins, Ginsburg and Melton 2009)။ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများ�ှိ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားသည် ် မတူ

ကု့�ခြပုံားသည်် ်အခြေကုျ ို းစီးပုံ့ားအခြေ�ပုံ�်ပုံက်ုို ထည်််သ့ငး်စဉ်း်စားထားသည်် ်ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုခြဖွဲ့င် ်ရေးပုံ်ရေးပုံါကုလ်ာပုံါကု 

ယငး်ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားကုို ကုျယက်ုျယခ်ြပုံန�ခ်ြပုံန�လ်ကုခ်လံာနိုိုငသ်ကု�သ်ို� မိမိတို�ပုံိုင�်ိုငသ်ည်ဟ်ုူရေးသာ ခစံားချကု်

��ှိရေးစသည်သ်ာမကု ရေးနာကုထ်ပုံရ်ေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့း�န ် ရေးတာငး်�ိုမုများကုို ရေးလျာခ်ျနိုိုင်ရေးစသည်။် သာဓိကုအခြေရေးန 

ခြဖွဲ့င် ်၁၉၈၇-၈၈ ဘ�ာဇီးဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာည်ီလာခသံည် ်အခြေလးာရေးပုံါငး်စု ံစုဖွဲ့့��ပုံါဝငမ်ုနိုှင်် ခြပုံည်သ်ူများ

အခြေားလည်း် ပုံူးရေးပုံါငး်ပုံါဝငရ်ေးစခ�ရ်ေးသာရေးကြကုာင် ်လယတ်င်အခြေရေးမ�ိကုနန်ိုိုငင်မံျား�ှိ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေများထကု်

၎ငး်၏ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုသံည် ်ပုံိုမိုခိုငင်ြိမ��ှည်က်ြကုာရေးစသည်။် ထို�ရေးကြကုာင် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ရေးဖွဲ့ာထ်ုတအ်ခြေတည်ခ်ြပုံု�ာ 

တ့င ် လူမုအခြေသိုငး်အခြေဝန်း�ှိ မတူည်ီသည်် ် ဘကုစ်ုကံုဏ္ဍပေါစုမံှအခြေုပုံစ်ုများ ပုံါဝင်မု�ှိရေးစသည်် ် နည််းလမး်ခြဖွဲ့င် ် ခြပုံုခြပုံင်

ရေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်မ်ျားကုို ပုံုစံံေီဇိုငး်ချမှတ�်န် ရေးယဘုယျအခြေကြံကုခံြပုံုရေးလ�်ှိကြကုသည်။်  

 အကြောများ�ားပုံါဝင်းးများု�ှိရေးစာေ�င်းးးသူည်းး ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါများ�ား တွစားဖွဲ့ားသူတွးအကြောတွည်းးေပုံုေပုံဋ္ဌာာနိးးေ�င်းးးာိံ တွားေများစား 

နှိံင်းးရေးသူား�ည်းးး ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါဆွဲိံင်းး�ာ ရေးစာ်စာပုံးရေးဆွဲ့းရေးနှ့းများုများ�ားာိံ ပုံိံများိံ�ား��သူ့ားရေးစာနှိံင်းးသူည်းး။ သာဓိကု

အခြေရေးနခြဖွဲ့င် ်နီရေးပုံါနိုိုင်ငတံ့င ်၂၀၀၈ ခုနိုှစ်၌ ရေး�ွးရေးကုာကုတ်ငရ်ေးခြမိာကုခ်�သ်ည််် တိုငး်ခြပုံုခြပုံည်ခ်ြပုံုလးတရ်ေးတာသ်ည် ်နိုိုငင်ံ်

သမိုငး်တ့င ်အခြေများပုံါဝငမ်ုအခြေ�ှိ�ုးံ ရေး�ွးရေးကုာကုခ်လံးတရ်ေးတာခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေလ့နမ်ျားခြပုံားသည်် ်အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များပုံါဝင်
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သည်််အခြေတ့ကု ် သရေးဘာတူည်ီမု�ယူနိုိုင�်န် ေုတိယအခြေကြီးကုိမတ်ိုငး်ခြပုံုခြပုံည်ခ်ြပုံုလးတရ်ေးတာအ်ခြေတ့ကု ် ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�

ကုျငး်ပုံမုအခြေပုံါအခြေဝင ် �ှစန်ိုှစက်ြကုာရေးစ်စပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုများ ခြပုံုလုပုံခ်�်�သည်။် သို�သည််တ်ိုင ် ရေးနာကု�်ုံးအခြေငြိပုံီးသတ်

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ သရေးဘာတူအခြေတည်ခ်ြပုံုမုကုိုလကုမ်ခံရေးသာ အခြေရေး�းပုံါသည််အ်ခြေုပုံစ်ုများ �ှိရေးနရေးသးသည်သ်ာ

ခြဖွဲ့စသ်ည်။် သရေးဘာတူည်ီမု��ှိ�နခ်ကုခ်�မုသည် ် ရေးခြဖွဲ့�ှငး်�မည်််ကုိစစ�ပုံမ်ျားအခြေရေးပုံ် မည်မ်ှသရေးဘာထားကု့�လ့�မု�ှိ

ခြခငး်နိုှင်် တိုငး်ခြပုံုခြပုံည်ခ်ြပုံုလးတရ်ေးတာ၏် အခြေ�ွယအ်ခြေစားနိုှင်် ကု့�ခြပုံားသည််အ်ခြေုပုံစ်ုများ မည်မ်ှပုံါဝငဖ်ွဲ့့��စည်း်ထားမု နိုှစခ်ု

လုးံ၏ �လေတ်စ်ခုပုံင်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် 

 ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါရေး�းဆွဲ့�ေ�င်းးးသူည်းး ဘားရေးပုံါင်းးးစာံ�ပုံါဝင်းး�သူည်းး် ေဖွဲ့စားစာဉ်းတွစား�ံေဖွဲ့စားသူည်းး။ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေရေး�း�့�ခြခငး်သည် ် ဥပုံရေးေရေးကြကုာငး်အခြေ�၊ လူမုရေး�းအခြေ�နိုှင် ် နိုိုင်ငရံေး�းအခြေ� တ�ကုတ်ည်း်လုပုံရ်ေး�ာင�်သည်် ်

လုပုံင်နး်စဉ်ခ်ြဖွဲ့စ်သည်။် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေဟူုသည် ်အခြေငစ်တီကုျ�း�ှငး်များကုို ဖ့ွဲ့��စည်း်ရေးပုံးခြခငး်၊ ယငး်အခြေင်စတီ 

ကုျ�း�ှငး်များကုို လုပုံ်ပုံိုငခ့်င််အခြောဏာာအခြေပုံန်ိုှင်းခြခငး်၊ အခြောဏာာများကုို ကုန�သ်တခ်ြခငး်နိုှင်် တ�ားရှိုုးံတ့င ်အခြေတည်ခ်ြပုံု 

လိုကုန်ာကုျင််သုးံ�သည်် ်ဥပုံရေးေများ�ိုင�်ာခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကု/်ပုံဋိိည်ာဉ်တ်စ်ခုခြဖွဲ့စသ်ည်။် ထို�ရေးကြကုာင် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေ မူကြကုမး်ရေး�း�့�သည််အ်ခြေခါ နည််းပုံည်ာပုံိုငး်�ိုင�်ာ အခြေရေးသးစိတအ်ခြေချကု်များကုို ဂ္ဂရှိုုခြပုံု�မည်သ်ာမကု အခြေခန်း

အခြေလိုကု်ပုံါဝငသ်ည််် အခြေစိတအ်ခြေပုံိုငး်များသည် ် ရေး�ှ�ရေးနာကုဟ်ုနခ်ျကု်ည်ီညွှ့တမ်ု�ှိ�မည််အ်ခြေခြပုံင ် လုပုံင်န်းလည်ပ်ုံတ်

ရေး�ာင�ွ်က်ုနုိိုငသ်ည််် အုခြေပုံခ်ျုပုံမု်စနစခ်ြဖွဲ့စ�်နလ်ည်း် လုိအခြေပုံပ်ုံါသည်။် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းကုို လူမုရေး�း

�ိုင်�ာလုပုံင်န်းစဉ်အ်ခြေခြဖွဲ့စလ်ည်း် သတ်မှတရ်ေးဖွဲ့ာခ်ြပုံနိုိုငသ်ည်။် ယငး်လုပုံင်န်းစဉ်တ့်င ် အခြေစိုး�၏ရေး�ာင�်ွကုခ်ျကု်

များကုို လမး်ညွှးန်ရေးပုံးနိုိုငမ်ည််် လူမုအခြေသိုငး်အခြေဝနး်အခြေတ့ကု ်ဘုလံကုခ်ံကြကုသည်် ်တန်ဖွဲ့ိုးများနိုှင် ်အခြေရေးခြခခံကုျသည်် ်

ရေးမှာမ်ှန်းချကုမ်ျားကုို ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုတ့ငပ်ုံါဝငသ်ည််် အခြေုပုံစ်ုများကုရေးဖွဲ့ာထ်ုတရ်ေးပုံး�ပုံါသည်။် အခြေထကုပ်ုံါရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံ

ချကုမ်ျားအခြေခြပုံင ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းသည် ်နိုိုင်ငရံေး�းလုပုံင်န်းစဉ်တ်စ�်ပုံလ်ည်း်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ယှဉ်င်ြိပုံိုင်

မုခြပုံငး်ထနသ်ည််် ေီမိုကုရေး�တစန်ိုိုင်ငရံေး�းအခြေခငး်အခြေကုျငး်မျ ို းဖွဲ့န်တီးသည်််အခြေခါတ့င် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေသစ်

တစ�်ပုံသ်ည် ် အခြေကုျ ို းစီးပုံ့ားများ�န�က်ုျငဖ်ွဲ့ကုခ်ြဖွဲ့စရ်ေးနသည်််အခြေုပုံစ်ုများကု ၎ငး်တို�အခြေများစု ရေးထာကုခ်ံကြကုသည်် ်

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုစ်ာသားများကုို အခြေခြပုံနအ်ခြေလှနရ်ေး�့းရေးနို့း၊ ည်ိိနိုုငး်၊ အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံ�်သည်် ် အခြေရေးခြခအခြေတင်

ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုမှ ထ့ကုရ်ေးပုံ်လာရေးသာ�လေခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် 

၃။ ဖ့ွဲ့��စာည်းးးပံုံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါဆံိွဲင်းး�ာ ရေးစာစ်ာပုံးညိိ်းနုှင်းးးမုျားရေးများာင်းးးနှှင်းးအကြောားများ�ားနှှင်းး် ရေးေပုံာင်းးး��မုျားများ�ား 

ရေးယဘုယျ�ို�လှင ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�မုလုပုံင်န်းစဉ်သ်ည် ်မတူည်ီသည်််ကုန�သ်တ ်

ချကုအ်ခြေမျ ို းအခြေစားများမှ ရေး�ွးချယ�်ခြခငး်(၃.၁) နိုှင်် အခြေရေးလျာအ်ခြေတငး်ည်ိိနိုုငး်မုဗျူျ�ဟုာအခြေမျ ို းမျ ို းခြဖွဲ့င် ်ရေးစစ်ပုံရ်ေး�ာင�်ွကုမ်ုများ 

(၃.၂) ပုံါဝငသ်ည်။် 

၃.၁။ ရေး�ဆွဲနိးနှှင်းး် ရေး�စာံနိးာနိ်းသူတွး��ားများ�ား (Elster 1995)

ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေသစ်တစ�်ပုံ၏် အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာအခြေရေးပုံ်�ံုးခြဖွဲ့တ်�ာတ့င် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�သူ 

များကု အခြေခြပုံည််အ်ခြေဝလ့တလ်ပုံစ့်ာ�ုးံခြဖွဲ့တခ့်င််�ှိသည်ဟ်ုူရေးသာ ရေး�ွးရေးကုာကုခ်ကံုိုယစ်ားလှယ၏် လုပုံပ်ုံိုငခ့်င််အခြောဏာာ�ိုင�်ာ 

အခြေရေးတ့းအခြေရေးခ်နှိုင််�န�က်ုျငက်ုာ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�သည်််အခြေဖ့ွဲ့��မှ ကြံကုုရံေးတ့��နုိိုင်သည််် ကုန�သ်တခ်ျကုအ်ခြေမျ ို းအခြေစား 

နိုှစခ်ုကုို နိုုင်းယှဉ်သ်ုးံသပုံခ်ျကုမ်ျားကု ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံထားပုံါသည်။် ယငး်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��သည် ်၎ငး်၏ အခြေဖွဲ့့��

ဝငမ်ျားနိုှင်/်သို�မဟုုတ ်၎ငး်တို�၏ ရေး�ွးချယမ်ုများအခြေတိုငး်အခြေတာရေးပုံ်တ့င ်လးမး်မိုးမု�ှိသည်(်Elster 1995)။

တစဖ်ွဲ့ကုတ့်ငလ်ည်း် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံဥပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ် ်စတင်�န် �ုံးခြဖွဲ့တ�်ာတ့င်

 လုပုံ်ထုးံလုပုံန်ည်း်ပုံိုင�်ိုင်�ာ သို�မဟုုတ ်ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�း�ိုင�်ာ အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာတစခ်ျ ို �နိုှင််�ိုငသ်ည်််  လိုအခြေပုံခ်ျကု်

များကုို ထည်််သ့ငး်ထားတတသ်ည်။် ဤကု�သ်ို� ရေး�ဆွဲနိးာနိ်းသူတွး��ားများ�ား (upstream constraints) သည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�သည််အ်ခြေဖွဲ့့��ကု စီမရံေး�ာင�်ွကုခ်ြခငး်မခြပုံုမီ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့�� သို�မဟုုတ ် ၎ငး်၏



55International IDEA ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ စာတမ်းး�တုံ၊ ဇူူလိုုံင်းလို ၂၀၂၁ 55

အခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျားရေးပုံ်တ့င ် ကုျရေး�ာကုသ်ည််် ကုန�သ်တခ်ျကု်များခြဖွဲ့စသ်ည်။် ရေးလာရေးလာလတလ်တ ် နိုိုငင်ရံေး�း�ိုင�်ာ ရေး��န်

ကုန�သ်တခ်ျကုမ်ျား (upstream constraints) ကုျရေး�ာကုပ်ုံုံ သာဓိကုများကုို သိ�ိလကု�ာနိုိုငင်တံ့င ်ရေးတ့�နိုိုငသ်ည်။် ၂၀၁၅   

ခုနိုှစ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလးတရ်ေးတာအ်ခြေတ့ကု ် ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�တ့င ် ဝငရ်ေး�ာကုယ်ှဉ်င်ြိပုံိုငသ်ည််် ပုံါတီများကု 

သဟုဇာတမခြဖွဲ့စသ်ည််် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာအခြေစီအခြေမမံျားကုို ကုတိကုဝတခ်ြပုံုခ�သ်ည်။် တမီးလအ်ခြေမျ ို းသား

ညွှးန�ရ်ေးပုံါငး်အခြေဖွဲ့့��ကု ဖွဲ့ကုေ်�ယဖ်ွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေကုို ရေးဖွဲ့ာထ်ုတမ်ည်ဟ်ုု ကုတိခြပုံုကုာ ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�တ့င ် ဝငရ်ေး�ာကု်

ယှဉ်င်ြိပုံိုင်ခ�်ငြိပုံီး တဖွဲ့ကုတ့်င ် သိ�ိလကု�ာလ့တလ်ပုံရ်ေး�းပုံါတီကု တစ်ခြပုံည်ရ်ေးထာငစ်နစ် အခြေဓိ့န��်ှည်ရ်ေး�းကုို ကုတိခြပုံုခ�သ်ည််

(Bisarya 2016)။ 

ငြိငိမး်ချမး်ရေး�းသရေးဘာတူစာချုပုံမ်ျားသည် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��အခြေရေးပုံ်တ့င ်ရေး��နက်ုန�သ်တ ်

ချကုမ်ျားကုို တုိးပ့ုံားများခြပုံားရေးစပုံါသည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င်် ရေးတာင်�ူေနခ်ြဖွဲ့စ်�ပုံပ်ုံငခ်ြဖွဲ့စ်သည်။် ထုိစဉ်က်ု ၂၀၁၈ ငြိငိမး်ချမး်ရေး�း 

သရေးဘာတူစာချုပုံ်တ့င ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေသစရ်ေး�း�့�ခြပုံဋ္ဌာာနး်ကုာ ဖွဲ့ကုေ်�ယခ်ြပုံည်ရ်ေးထာငစ်ုတည်ရ်ေးထာင�်န် ကုတိ 

ကုဝတမ်ျား ရေးပုံးထားခ�သ်ည်။် ဤခြဖွဲ့စစ်ဉ််တ့င ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��သည် ် နိုိုငင်၏ံအခြေနာဂ္ဂတ်စုဖွဲ့့��ပုံုကံုို 

စဉ််းစား�ာတ့င ်ဖွဲ့ကုေ်�ယစ်နစ်မှတပုံါး အခြေခြခားရေး�ွးစ�ာလမး်မ�ှိရေးတာရ်ေးပုံ။ 

အခြေကုယ၍် ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေသစရ်ေး�း�့�ခြခငး်ထကု ် �ှိငြိပုံီးသားဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေား 

ခြပုံင�်င�်န် �ည်�်ွယထ်ားသည််ခ်ြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားတ့င ် �ှိငြိပုံီးသားဖွဲ့့��စည်း်ပုံုပံုံါခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုက်ုိုယ၌်ကုပုံင ် ရေး��နဥ်ပုံရေးေရေးကြကုာငး်

�ိုင်�ာ ကုန�သ်တ်ချကုမ်ျားခြဖွဲ့စသ်ည်။် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုပံုံါ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ထားသည်် ်လုပုံထ်ုးံလုပုံန်ည််းများနိုှင်် ခြပုံင�်ငခ်ျကု်များခြပုံုလုပုံ်

နိုိုငသ်ည််် အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာနိုှင််စပုံလ်ျဉ််း၍လည်း် ကုန�သ်တခ်ျကု်များ�ှိနိိုုငရ်ေးသာရေးကြကုာင်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် သာဓိကုမှာ ဂ္ဂျာမနီနိုိုငင်ံ

တ့င ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံင�်င�်ာတ့င ် အခြေထကု၊် ရေးအခြောကုလ်းတရ်ေးတာန်ိုှစ်�ပုံစ်လုးံ၏ သုးံပုံု ံ နိုှစ်ပုံု ံ အခြေတည်ခ်ြပုံု�နလ်ိုအခြေပုံသ်ည်ဟ်ုု 

ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံထားသည်််အခြေခြပုံင် ေီမုိကု�က်ုတစအ်ခြေစုိး�ပံုုံစနှံိုင်် ဖွဲ့ကုေ်�ယခ်ြပုံည်ရ်ေးထာင်စုပံုုံစ ံ အုခြေပုံခ်ျုပုံမု်ကု�သုိ်� ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ 

�ိုင်�ာ အခြေရေးခြခခမံူများကုိုခြပုံင�်င�်နတ်ားခြမစထ်ားသည်။် ဖွဲ့ိလစပ်ုံိုငန်ိုိုင်ငတံ့င ် ၁၉၈၇ ခုနိုှစ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတ့င ်

ခြပုံဋ္ဌာာနး်ထားသည်် ်ခြပုံင�်ငခ်ျကုလ်ုပုံ်ထုးံလုပုံန်ည််းသည် ်ဘန်စမိုရှိုိုခြပုံည်န်ယ် (Bangsamoro) တ့င ်အခြေထူးကုိုယပ်ုံိုငအ်ခြေုပုံခ်ျုပုံ်

ခ့င််ရေးတာငး်�ိုသည််် သူပုံုန်အခြေဖွဲ့့��များပုံါဝငသ်ည််် ငြိငိမး်ချမး်ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်က်ုို များစ့ာရှိုုပုံရ်ေးထ့းရေးစခ�သ်ည်။် အခြေစိုး�နိုှင် ် မိုရှိုို     

အခြေစစလာမမ်စ ် လ့တရ်ေးခြမာကုရ်ေး�းတပုံတ်ို� ၂၀၀၈ ခုနိုှစတ့်င ် ချုပုံ်�ိုခ�သ်ည််် ငြိငိမး်ချမး်ရေး�းသရေးဘာတူစာချုပုံက်ုို တ�ား

လးတ်ရေးတာခ်ျုပုံ်မှ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေနိုှင်် ကုိုကုည််ီမုမ�ှိဟုု �ုံးခြဖွဲ့တခ်�သ်ည်။် အခြေဘယရ်ေးကြကုာင်�်ိုရေးသာ ် ငြိငိမး်ချမရ်ေး�း

စာချုပုံက်ုို အခြေရေးကုာငအ်ခြေထည််ရေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာင�်နအ်ခြေတ့ကု ်မည်သ်ည််် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေခြပုံင�်ငခ်ျကု်ကုိုမ�ို ရေး�ာင�်ွကု်

မည်ဟ်ုု ၎ငး်စာချုပုံတ့်င ်ကုတိခြပုံုခ�်သည်််အခြေချကု်မှာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံင�်ငရ်ေး�းလုပုံပ်ုံိုငခ့်င််အခြောဏာာသည် ် 

အခြေမျ ို းသားအခြေ�င််လးတ်ရေးတာတ်စခ်ုတည်း်ကုသာ ကုျင်သ်ုးံနိုိုငသ်ည်ဟ်ုူသည််အ်ခြေချကု်နိုှင်် �န�်ကုျငရ်ေးနရေးသာရေးကြကုာင်ခ်ြဖွဲ့စ ်

သည် ်(Anderson and Choudhry 2019)။ ထိုသို� ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံင�်ငရ်ေး�းအခြေတည်ခ်ြပုံုချကု�်ယူ�မည်် ်

အခြေခကုအ်ခြေခ�ကုိုရေး�ှာင်�ှား�န် Organic Law ဟုုရေးခ်ရေးသာ ဖ့ွဲ့��စည်း်တည်ရ်ေးထာင်ခြခငး်ဥပုံရေးေခြပုံဋ္ဌာာနး်ခြခငး်ခြဖွဲ့င်် ဘနစ်မုိရုိှိုခြပုံည်န်ယ ်

အခြေား အခြေထူးကုိုယပ်ုံိုငအ်ခြေုပုံ်ချုပုံခ့်င််ရေးပုံးနိုိုင�်န် ၂၀၁၄ ခုနိုှစတ့်င ်ငြိငိမး်ချမး်ရေး�းသရေးဘာတူစာချုပုံအ်ခြေသစတ်စ်ခုကုို ည်ိိနိုုငး်ရေးပုံးခ�်

ကြကုသည်။် ဘနစ်မုိရုိှိုခြပုံည်န်ယ၏် ကုိုယ်ပုိုံငအု်ခြေပုံခ်ျုပုံမု်အခြေ�င််အခြေတနး်နှိုင်် အခြေရေးခြခခအုံခြေပုံခ်ျုပုံမု်ဖ့ွဲ့��စည်း်တည်ရ်ေး�ာကုပံု်ုံကုို ဖ့ွဲ့င််�ုိ 

ခြပုံဋ္ဌာာနး်ထားသည်် ်ဘန်စမိုရှိုို Organic Law  ဖွဲ့့��စည်း်တည်ရ်ေးထာငခ်ြခငး်ဥပုံရေးေကုို လးတရ်ေးတာက်ု ၂၀၁၈ခုနိုှစ်တ့င ်အခြေတည်ခ်ြပုံု

ရေးပုံးခ�င်ြိပုံီး ၂၀၁၉ လူထု�နိုဒခယံူပုံ့�မှတ�င် ်ဘန်စမိုရှိုိုခြပုံည်သ်ူများကု လကုမ်ှတရ်ေး�းထိုးအခြေတည်ခ်ြပုံုခ�သ်ည်။် 

တစဖ်ွဲ့ကုတ့်င ်ရေး�စံာနိးာနိး်သူတွး��ားများ�ား (downstream constraints) သည် ်ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�း 

အခြေဖွဲ့့��ကု ရေး�း�့�ရေးဖွဲ့ာထ်ုတ်ထားသည််် မူကြကုမး်ကုို တခြခားအခြေဖွဲ့့��စည်း်တစ�်ပုံ�်ပုံ ်သို�မဟုုတ ်�နိုဒခံယူပုံ့�မှတ�င် ်အခြေတည်ခ်ြပုံု

�န် လိုအခြေပုံသ်ည်််အခြေခါမျ ို းတ့င ် ရေးပုံ်ထ့ကုလ်ာနိုိုငပ်ုံါသည်။် ဤသို�လုပုံင်န်းစဉ််တ့င ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��

သည် ် စိစစ်အခြေတည်ခ်ြပုံုရေးပုံးမည်် ် အခြောဏာာပုံိုငအ်ခြေဖွဲ့့��၏ �နိုဒသရေးဘာထားအခြေတိုငး် ရေးကုျနပုံ်ရေးအခြောငရ်ေး�ာင�်ွကုဖ်ွဲ့ို�လိုပုံါသည်။် 

ယငး်အခြေချကုက်ု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��၏ အခြေ�ိုခြပုံုချကုမ်ျားအခြေရေးပုံ်တ့င ် ကုျရေး�ာကုန်ိုိုင်သည််် ကုန�သ်တမ်ုများခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ

လိမ််မည်။် ကုငည််ာနိုိုင်ငတံ့င ်၂၀၁၀ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေား နိုိုငင်ရံေး�းပုံါတီများမှ ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့းခ�ရ်ေးသာလ်ည်း်
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 ခြပုံည်သ်ူများကု �နိုဒခံယူပုံ့�တ့င ်မ�ရေးပုံးအခြေတည်ခ်ြပုံုရေးပုံး�သည်။် ��ာများသမဂ္ဂဂနိုှင် ်၎ငး်အခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျား၏ ရေးထာကုခ်အံခြေားရေးပုံးမု

ကုို ��ှိ�န ်နိုိုငင်ရံေး�းပုံါတီများကု �နိုဒခံယူပုံ့�တ့င ်အခြေတည်ခ်ြပုံုမည်် ်မူကြကုမး်ရေး�း�့��ာတ့င ်��ာများအခြေမုထမး်ရေးကုာမ်�ှငက်ုို 

ထည်််သ့ငး်�န ်နိုိုငင်ရံေး�းပုံါတီများကု သရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် 

�နိုဒခံယူပုံ့�ခြဖွဲ့င်အ်ခြေတည်ခ်ြပုံုလုပုံရ်ေး�ာငမ်ုမ�ှိသည််တ်ိုင ်ကုိုယစ်ားလှယမ်ျားသည် ်၎ငး်တို�မ��နိုဒနယ်မှ ခြပုံည်သ်ူများ

၏ အခြေနာဂ္ဂတ်နိုိုငင်ရံေး�းအခြေ� ရေးထာကုခ်မံု��ှိ�နလ်ိုအခြေပုံခ်ျကုသ်ည် ် ၎ငး်တို�၏ ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းရေး�း အခြေခ့င််အခြေလမး်အခြေရေးပုံ် 

ကုန�သ်တမ်ုများ ခ�ံနိုိုငသ်ည်။် 

ဤသာဓိကုတ့င ်ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံခ�သ်ကု�သ်ို� ရေး��န်နိုှင်် ရေး�စုနက်ုန�သ်တခ်ျကု်များသည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ခြပုံုခြပုံင်

ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်၏် �လေရ်ေးပုံ်တ့င ်အခြေရေး�းပုံါသည်် ်သကုရ်ေး�ာကုမ်ျား�ှိနိုိုငသ်ည်က်ုို ရေးတ့��ပုံါသည်။် 

၃.၂။  အကြောေပုံနိးအကြော�ှနိးတွံ��ေပုံနိးများုတွည်းးရေးဆွဲာားပုံံ�နှှင်းး် အကြောရေးပုံးအကြောယူူည်းိိနှုင်းးးများုအကြောများ� ို းအကြောစာားများ�ား

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်မ်ျား၏ ဖွဲ့့��စည်း်တည်ရ်ေး�ာကု်မုပုံုစံနံိုှင်် အခြေရေး�ွ�       

အခြေ ရေးခြပုံာငး် အခြေမျ ို းမျ ို း�ိှသည်််အခြေရေးလျာက်ု ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ ရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုများ၏ လုပုံင်နး်စဉ် ်သရေးဘာသဘာဝ

ကုို နားလည်ရ်ေးစ�န် ဂ္ဂါဘ�ီလ ်နာဂ္ဂ�ပုံတ်ို (Gabriel Negretto) အခြေ�ိုခြပုံုခ�သ်ည််် ရေးအခြောကုရ်ေးဖွဲ့ာခ်ြပုံပုံါမူရေးဘာငမ်ှာ အခြေသုးံဝငပ်ုံါ 

သည်။် အခြေကုျဉ်း်ချုံးအခြေစီအခြေမမံှာ ရေးအခြောကုပ်ုံါအခြေတိုငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ပုံထမဉ်ီးစ့ာခြဖွဲ့င် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ စည်း်မျဉ်း်အခြေသစမ်ျား

ကုို ဖွဲ့န်တီးလိုကြကုသည််် အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များကု ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့းမုများကိုု ကုနဉ်ီးစတငရ်ေးလ�်ှိသည်။် ေုတိယအခြေချကုမ်ှာ ယငး်

စည်း်မျဉ်း်အခြေသစမ်ျား မည်သ်ို�မည်ပ်ုံု ံ ချမှတသ်င််သည်�်ိုသည်််အခြေချကု်နိုှင်် စပုံလ်ျဉ််း၍ ၎ငး်အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များ၏ ရှိုုခြမငပ်ုံုမံျားနိုှင်် 

အခြေကုျ ို းစီးပ့ုံားများမှာ မတူက့ု�ခြပုံားမုနှိုင်် တငး်မာမုများ�ိှခြခငး်ခြဖွဲ့စ်သည်။် တတိယအခြေချကုမှ်ာ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေစည်း်မျဉ်း် 

အခြေသစ်များကုို ခြပုံဋ္ဌာာနး်�ာတ့င ် အခြေများစုသရေးဘာတူည်ီမုလိုအခြေပုံရ်ေးသာရေးကြကုာင် ် အခြေရေး�အခြေတ့ကုလ်ုလံုရံေးလာကုရ်ေးလာကု ် ပုံံ်ပုံိုးမု

��ှိထားသည်် ်သရေးဘာတူည်ီမုတစ်�ပုံ�်�ှိ�န ်မတူည်ီသည််အ်ခြေစုအခြေဖွဲ့့��များအခြေကြကုား အခြေရေးခြခအခြေတငရ်ေး�့းရေးနို့းမုများလုပုံရ်ေး�ာင်

�ပုံါလိမ်မ်ည်။်  

ဤသုိ�အခြေရေးခြခအခြေရေးနမျ ို းတ့င ်ရေးအခြောင်ခြမင်သည်််ရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုများ��ိှ�န် မည်သ်ည်််အခြေရေးကြကုာငး်ခြခငး်�ာများကု အခြေားရေးပုံး

အခြေားရေးခြမိာကုခ်ြဖွဲ့စရ်ေးစမည်န်ည််းဟုူသည်် ်ရေးမးခ့နး်ရေးပုံ်ထ့ကုလ်ာသည်။် 

အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များအခြေကြကုား သရေးဘာတူညီ်မု��ှိရေးစမည်် ်အခြေရေး�းပုံါရေးသာ မကုလ်ုးံရေးပုံး�့�ရေး�ာငန်ိုိုင်မည််် ဘုတံူည်ီသည််မ်ူ

များ သို�မဟုုတ ်ထပုံ်တူကုျသည်် ်အခြေကုျ ို းစီးပုံ့ားများ �ှိ မ�ှိဟုူသည် ်အခြေရေးကြကုာငး်ခြခငး်�ာတစခ်ုပုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ပုံါတီအခြေားလုးံမှ 

အခြေတိအခြေလငး် သုိ�မဟုုတ် အခြေကြွကုငး်မ�သ်ရေးဘာတူသည််် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ အခြေရေးခြခခမူံများမှစ၍ အခြေဓိိကုခြပုံဿနာ၏ 

အခြေကုျ ို းအခြေခြပုံစ�်ကုစ်ပုံအ်ခြေရေးခြခအခြေရေးနများထိ အခြေမျ ို းမျ ို း�ိှနုိိုငသ်ည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င်် နီရေးပုံါနုိိုငင်၌ံ ဖွဲ့က်ုေ�ယ်ခြပုံည်သူ်�သမမတ 

နုိိုငင်တံည်ရ်ေးထာင်မည်ဟူ်ု၍ အခြေရေး�းအခြေကြီးကီုး�ံုးမူကုို ရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုအခြေစပုိုံငး်တ့င် သရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် ထုိ�ရေးနာကု ်၂၀၁၅ ခုနှိုစ်

တ့င ်ခြဖွဲ့စပ်ုံ့ားခ�်သည််် ကြီးကုီးမားရေးသာငလျင၏် ရှိုိုတခ်တ်မုအခြေကြကုပုံအ်ခြေတည်း်သည် ်ကုာလ�ှည်က်ြကုာရေးနခ�သ်ည််် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််အခြေား အခြေ�ုံးသတ�်နန်ိုှင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ အခြေငြိပုံီးသတရ်ေး�း�့��န ် အခြေဓိိကုပုံါတီများ

အခြေကြကုား သရေးဘာတူည်ီမု��ှိရေးစခ�ရ်ေးသာ �့�ရေး�ာငမ်ုမကုလ်ုးံခြဖွဲ့စခ်�သ်ည်။် 

ေုတိယအခြေရေးကြကုာငး်ချငး်�ာမှာ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံ�ုိင်�ာခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းတ့င် ပုံါတီများအခြေကြကုား အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာအခြေရေးပုံ်

သရေးဘာမတူည်ီမုများ ထပုံ်တူကုျခြခငး် သို�မဟုုတ ်ချတိ်�ကုမ်ု�ှိရေးနခြခငး်ပုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ကုိစစ

�ပုံအ်ခြေ�င််�င််တ့င ်အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များအခြေကြကုား ချတိ်�ကုမ်ု�ှိရေးနရေးသာ လိုလားချကုမ်ျား�ှိပုံါကု အခြေခြပုံန်အခြေလှနအ်ခြေရေးလျာရ်ေးပုံးလိုကု်

ရေးလျာကုာ ညိိ်နုိုငး်ခြခငး်ခြဖွဲ့င်် သရေးဘာတူညီ်မု��ိှနုိိုင်သည်။် ယငး်ခြဖွဲ့စစ်ဉ်တ့်င ်ညိိ်နုိုငး်ရေး�့းရေးန့ိုးသည််် ပုံါတီများသည် ်တဖွဲ့က်ုနှိုင်် 

တဖွဲ့ကု�်ှိ ကုိစစ�ပ်ုံများကုို အခြေရေးပုံးအခြေယူခြပုံုလုပုံန်ိုိုငသ်ည်။် ပုံါတီတစ်ခုမှ ၎ငး်တို�အခြေတ့ကု ်ပုံိုအခြေရေး�းပုံါသည်် ်ရေးတာငး်�ိုမုတစခ်ု 

ကုို��ှိ�န ်အခြေခြခားတဖွဲ့ကုမ်ှရေးတာငး်�ိုသည််် တချ ို �ကုိစစ�ပုံတ်စခ်ုနိုှင်် အခြေလ�အခြေလှယခ်ြပုံုလုပုံန်ိုိုငသ်ည်။် အခြေခြခားသာဓိကုတစခ်ု

မှာ စပုံိနန်ိုိုင်င၏ံ ၁၉၇၈ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််တ့င ်ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်သည််် ပုံါတီများအခြေကြကုား အခြေစိုး�
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အခြေုပုံ်ချုပုံမ်ုစနစ၊် နယ်ရေးခြမအခြေလိုကု ်စုဖွဲ့့��မုနိုှင် ်လူမု-စီးပုံ့ား�ိုင�်ာ ကုိစစ�ပုံမ်ျားအခြေပုံါအခြေဝင ်အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာအခြေများအခြေခြပုံားနိုှင် ်

စပုံလ်ျဉ်း်၍သရေးဘာထားများက့ု�ခြပုံားမု�ိှခ�သ်ည်။် သုိ�ရေးသာ ်သရေးဘာမတူညီ်မုများသည် ်ချတိ�်ကုရ်ေးနရေးသာအခြေခါ အခြေရေးပုံးအခြေယူ၊ 

မ�များဖွဲ့လှယခ်ြခငး်ခြပုံုလုပုံခ်ြခငး်ခြဖွဲ့င်် အခြေားလုးံသရေးဘာတူနိုိုငသ်ည််် ရေးယဘုယျရေးခြဖွဲ့�ှငး်ချကု�်�ှိခ�သ်ည် ် (Negretto 1998; 

Colomer 1995)။ 

၁၉၉၄ ခုနိုှစ် အခြောဂ္ဂျငတ်ီးနားနိုိုငင်တံ့င ် ခြပုံုလုပုံခ်�သ်ည််် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�း

လုပုံင်န်းစဉ််အခြေား သာဓိကုအခြေခြဖွဲ့စ ်ရေးလလ်ာနိုိုငသ်ည်။် တာဝန်ထမး်ရေး�ာငလ်ှကု�်ှိရေးသာ သမမတ ကုာလိုစ ်မန်နမ် (Carlos 

Menem) ကု ၎ငး်အခြေား ေုတိယအခြေကြီးကုိမ ်သမမတ�ာထူးကုို ထပုံမ်ထံမး်ရေး�ာင�်န် ကုန�သ်တထ်ားသည်် ်ရေးနာကုထ်ပုံတ်စက်ြီးကုိမ်

ခြပုံနလ်ည်ရ်ေး�ွးရေးကုာက်ုတငရ်ေးခြမိာက်ုခြခငး်�ုိင�်ာ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေကုန�သ်တခ်ျကုအ်ခြေား ပုံယဖ်ွဲ့ျကု�်န�်ည်�ွ်ယခ်ျကုခ်ြဖွဲ့င််

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံင�်ငရ်ေး�းလုပုံင်န်းစဉ််ကုို အခြေစခြပုံုလုပုံရ်ေး�ာငခ်�သ်ည်။် သို�ရေးသာ ်အခြေဓိိကု အခြေတိုကုအ်ခြေခပံုံါတီ

၏ ပုံံ်ပုိုံးမုမပုံါဘ� ၎ငး်တုိ�ပုံါတီမှ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံကုိုခြပုံင်�ငနုိ်ိုငမ်ည်မ်ဟုုတရ်ေးပုံ။ အခြေတုိကုအ်ခြေခပံုံါတီမှ ယငး်အခြေချကုကုိ်ု အခြေခ့င််ရေးကုာငး် 

ယူ၍ ရေးနာကုတ်စက်ြီးကိုမ ်ခြပုံနလ်ည်ရ်ေး�ွးရေးကုာက်ုတငရ်ေးခြမိာကုရ်ေး�းခြပုံင်�ငခ်ျကု ်ရေးထာကုခ်ရံေးပုံးရေးစလုိပုံါကု သမမတ၏ လုပုံပုိ်ုံငခ့်င််

အခြောဏာာရေးလျာခ်ျ�န် သရေးဘာတူ�မည်ဟ်ုူ၍ လူများစုပုံါတီနိုှင် ်အခြေရေးပုံးအခြေယူခြပုံုလုပုံခ်�သ်ည်။် အခြေ�ုံးတ့င ်နိုှစဖ်ွဲ့ကုပ်ုံါတီများမှ 

ရေးနာကုထ်ပုံတ်စက်ြီးကုိမ်ခြပုံနလ်ည်ရ်ေး�ွးရေးကုာကုမ်ု ချကု်ချငး်ကုျငး်ပုံခြပုံုလုပုံ�်နခ့်င််ခြပုံုရေးကြကုာငး် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုန်ိုှင်် သမမတအခြောဏာာ

ရေးလှာခ်ျရေး�းခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုက်ုို အခြေခြပုံန်အခြေလှနလ်ိုကုရ်ေးလျာသရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်က်ု ကုနဉ်ီး

တ့င ်သမမတအခြေား ခြပုံနလ်ည်ရ်ေး�ွးရေးကုာကုတ်ငရ်ေးခြမိာကုရ်ေး�းတစခ်ုတည်း် လုပုံရ်ေး�ာင�်နခ်ြဖွဲ့စရ်ေးသာလ်ည်း် အခြေဓိိကုအခြေတိုကုအ်ခြေခံ

ပုံါတီနိုှင်် ည်ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့း�န ်လိုအခြေပုံ်ချကု်ရေးကြကုာင် ်ပုံိုမိုကုျယခ်ြပုံန�သ်ည််် ခြပုံင�်ငခ်ျကု်�ီသို� ဉ်ီးတည်သ့်ားခ�သ်ည်(်Negretto 

1998 and 2017)။ 

တတိယအခြေရေးကြကုာငး်�ငး်မှာ ပုံါတီများအခြေကြကုား အခြောဏာာခ့�ရေးဝခြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် တချ ို �ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားတ့င ်ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်

ရေး�့းရေးနို့းမုမလုပုံဘ်� တစဖ်ွဲ့ကုသ်တရ်ေးခြပုံာငး်လ�မုလုပုံရ်ေး�ာင�်န် တ့နး်အခြေားရေးပုံးနိုိုငသ်ည််် အခြောဏာာလုလံုရံေးလာကုရ်ေးလာကု ်

တစဖ်ွဲ့ကုပ်ုံါတီတ့င ်�ှိရေးနသည်။် သာဓိကုမှာ လးတရ်ေးတာတ့်ငရ်ေးန�ာအခြေများစု��ှိထားခြခငး်နိုှင်် လုခံြုံခုရံေး�းကုဏ္ဍပေါကုို ထိန်းချုပုံ်

ကုာ တ့န်းအခြေားရေးပုံးနိုိုငသ်ည်််အခြောဏာာ �ှိခြခငး်တို�ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ယခုစာတမး်တ့င ်ထည်််သ့ငး်ရေး�့းရေးနို့းထားသည်် ်ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားနိုှင် ်

ေီမိုကု�ကုတ်စ ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ် ်အခြေားလုးံနီးပုံါးတ့င ်မည်သ်ည်််ပုံါတီမှ ၎ငး်

တို�ကုိုယပ်ုံိုငရ်ေးခြဖွဲ့�ှငး်ချကုက်ုိုသာအခြေတည်ခ်ြပုံု�န ် တ့န်းအခြေားရေးပုံးမလုပုံရ်ေး�ာငန်ိုိုင်ရေးပုံ။ အခြေခြခားအခြေုပုံစ်ုများနိုှင် ် အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံ်

ရေး�ာင်�ွကု�်ပုံါသည်။် 

ရေးနာကု�ံု်းအခြေချကုမှ်ာ မ��လေ်မရေးသချာမု ခြပုံဿနာပုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ပုံါတီများမှာ မ��လေမ်ရေးသချာမု ကြီးကီုးကြီးကီုးမားမား 

�ှိရေးသာအခြေခါတ့င ်ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�ရှိုုးံ၍ ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်လာနိုိုငသ်ည််် အခြေ�ငး်အခြေနိုှီးများကုို ရေးလှာခ်ျလိုရေးသာရေးကြကုာင် ်အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံ်

ပုံူးရေးပုံါငး်ရေး�ာင�်ွကု�်န် ပုံိုများနိုိုငသ်ည်။် ဤကု�သ်ို�ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျ ို းတ့င ် ပုံါတီအခြေားလုးံမှာ အခြောဏာာ��ှိရေး�းကုို ဧကုနအ်ခြောမခရံေးပုံး

ထားသည်််အခြေခြပုံင် ထိရေး�ာက်ုသည်််အခြေခြပုံနအ်ခြေလှနထိ်နး်ရေးကြကုာငး်မုကုိုလည်း် ပုံံ်ပုိုံးရေးပုံးနုိိုငသ်ည််် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံ�ုိင�်ာ မူရေးဘာင်တစခု် 

တည်ရ်ေး�ာကု�်န် စိတဝ်ငစ်ားကြကုရေးပုံလိမ််မည်။် တဖွဲ့ကုတ့်ငလ်ည်း် ပုံါတီများကု ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�တ့ငအ်ခြေနိုိုင�်�နရ်ေးသချာပုံါကု 

အခြေားလံုးသရေးဘာတူညီ်ရေးသာ ရေးခြဖွဲ့�ှငး်ချက်ုများကုို �ှာကြံကုလုိံစိတန်ည်း်ငြိပီုံး ရေး�ွးရေးကုာက်ုပ့ုံ�အခြေနုိိုင�်သည်််အခြေတ့ကု ်၎ငး်တုိ�အခြေကုျ ို း 

စီးပုံ့ားများကုို ခြမင်န်ိုိုင်သမှခြမင်ရ်ေးအခြောင ်လုပုံရ်ေး�ာငလ်ိမ််မည်။် 

၄။ ရေး�ှ�များတွိံး ရေးနိာားများဆွဲံတွး တွစားဆွဲိံ�ရေးနိများုများ�ားာိံ တွားဆွဲ�းေ�င်းးးနှှင်းး် ရေးေဖွဲ့�ှင်းးးေ�င်းးး

ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ ရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုများလုပ်ုံရေး�ာင�်ာတ့င် က့ု�လ့�သည်််ရေးခါငး်စဉ်မ်ျားရေးပုံ်တ့င် သရေးဘာ 

မတူည်ီမုများ မလ့�မရေးသ့ရေးပုံ်ရေးပုံါက်ုလာရေးသာအခြေခါ ခြပုံုခြပုံင်ရေးခြပုံာင်းလ�ရေး�းလုပ်ုံငန်းစဉ််ကုို အခြေတိုင်းအခြေတာတစ်ခုအခြေထိ 

ရေးနိုှာင််ရေးနိုှးရေးစနိုိုငသ်ည််် သို�မဟုုတ ်လုပုံင်န်းစဉ််ပုံျကုစ်ီးငြိပုံိုလ�သ့ားသည််တ်ိုင ် ခြဖွဲ့စရ်ေးစနိုိုငသ်ည််် �ှည်လ်ျားကြကုာခြမင်ရ်ေးသာ တစ်

�ို�မုများရေးပုံ်ရေးပုံါကုန်ိုိုင်သည််် အခြေနိုတ�ာယ�်ှိပုံါသည်။် ဤသို�အခြေရေးခြခအခြေရေးနမျ ို းတ့င ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေးနရေးသာ ပုံါတီများအခြေတ့ကု ်
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ကု့�လ့�ရေးနသည်် ်ခြပုံဿနာများကုို ရေးကုျာလ်းားနိုိုငရ်ေးစ�န ်အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူရေးပုံးနိုိုငသ်ည််် ယနိုတ�ားများမှာ အခြေထူးအခြေရေး�းပုံါသည်။်

 ၎ငး်ယနိုတ�ားများကိုု အခြေုပုံ်စုနိုှစ်စုခ့� သတ်မှတန်ိုိုင်သည်။် ကုာလ�ှည်တ်စ်�ို�မုကုို ကုာကု့ယတ်ား�ီး�န ်အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြပုံု

နိုိုငသ်ည််် လုပုံ်ထုးံလုပုံန်ည််း�ိုင�်ာ ရေး�ာင�်ွကုခ်ျကု်များ (၄.၁)၊ ခြပုံငး်ထန်သည််် သရေးဘာမတူမုများ ရေးပုံ်ရေးပုံါကုမ်ုလာရေးသာ 

အခြေခါ ရေးခြဖွဲ့�ှငး်�နဖ်ွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ေီဇိုငး်ပုံုစံ ံနည်း်နာများ(၄.၂) ပုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် 

၄.၁။ �ံပုံးင်းနိးးစာဉ်း ဒါ�ဇိုိံင်းးးပုံံ�စာ�များှတွဆွဲင်းး် တွစားဆွဲိံ�များုာိံ တွားဆွဲ�းာာာ့ယူးေ�င်းးး 

ကုာလ�ှည်တ်စ်�ို�မု ရေးပုံ်ရေးပုံါကုလ်ာနိုိုငသ်ည်် ် အခြေခ့င််အခြေလမး်အခြေားရေးလှာခ်ျ�န် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�း 

လုပုံင်န်းစဉ််တရေးလှာကု ် အခြေခြပုံုသရေးဘာရေး�ာငသ်ည််် ရေး�့းရေးနို့းမုများနိုှင် ် �့�ရေး�ာငမ်ု�ှိသည်် ် ည်ိိနိုုငး်မုများကုို ရေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာင်

ရေးပုံးနိုိုငမ်ည််် တိကုျရေးသချာသည်် ်လုပုံထ်ုးံလုပုံန်ည််းများကုို အခြေရေး�းပုံါသည််် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများ မစတငမ်ီ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေရေး�း�့�သူများကု သတမ်ှတန်ိုိုင်သည်။် ရေးအခြောကုပ်ုံါ ဇယား (၁) တ့င ်သာဓိကုတချ ို �ပုံါဝငသ်ည် ်- 

ဇိုယူား (၁) - တွစားဆွဲိံ�များုများ�ားာိံ တွားဆွဲ�းာာာ့ယူးရေးပုံးနှိံင်းးများည်း်း �ံပုံးထုံးံ�း�ံပုံးနိည်းးးဆွဲိံင်းး�ာ အကြောစာ�အကြောများ�များ�ား

(၁) အခြေစီအခြေစဉ််များချမှတခ်ြခငး် • ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံဥပုံရေးေ�ိုင�်ာ မူများ

• ထိ�ှလ့ယသ်ည််် ခြပုံဿနာများကုို အခြေစီအခြေစဉ်ခ်ျမှတခ်ြခငး် 

• အခြေခြပုံန်အခြေလှန�်ကုစ်ပုံ်ရေးနနိုိုင်သည််် ကုိစစ�ပုံမ်ျားရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်

ခြခငး်

(၂) ပုံါတီများ၏ အခြေ�ိုတငခ်ြပုံချကုမ်ျားကုို စာတမး်

တစခ်ုတည်း်အခြေခြဖွဲ့စ ်ရေးပုံါငး်စပုံထ်ား�ှိရေး�းစည်း်မျဉ်း် 

(၃) ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��အခြေား 

ဖွဲ့့��စည်း်ခြခငး် 

• လးတရ်ေးတာက်ုိုယစ်ားလှယအ်ခြေားလုးံပုံါဝငသ်ည််် ရေးကုာမ်တီ

• ဘကုစ်ုညံ်ိိနိုုငး်ပုံူးရေးပုံါငး်ရေး�းရေးကုာမ်တီ

(၄) တတိယအခြေုပုံစ်ု ပုံါဝငမ်ု • အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြပုံုရေး�းအခြေဖွဲ့့��များ

• �နိုဒခံယူပုံ့�များနိုှင်် ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�များ

၄.၁.၁။ အကြောစာ�အကြောစာဉ်းများ�ား ရေး�းဆွဲ့���များှတွးေ�င်းးး

ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ ရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုများကုို တစ်ရေးန�ာမဟုုတ ်တစရ်ေးန�ာမှ စတင�်မည်သ်ာခြဖွဲ့စ်သည်။် 

အခြေစီအခြေစဉ်အ်ခြေား မည်သုိ်�မည်ပံု်ုံရေး�း�့� တည်ရ်ေး�ာကုမ်ည်ဟူ်ုသည်််အခြေချကုအ်ခြေား အခြေရေးခြခအခြေရေးနအခြေချနိအ်ခြေခါနှိုင်် ပုံါတီများ၏အခြေကုျ ို း 

စီးပုံ့ားနိုှင် ် အခြေရေးနအခြေထားရေးပုံ်တ့ငမ်ူတည််ကုာ �ုံးခြဖွဲ့တ�်ရေးပုံလိမ်မ်ည်။် အခြေားလုးံသရေးဘာတူည်ီမု�ယူရေး�းကုို အခြေားရေးပုံး�န ်

ခြပုံင�်င�်မည််ဗ်ျူျ�ဟုာများမှာ ရေးအခြောကုပ်ုံါအခြေတိုငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါဆွဲိံင်းး�ာများူများ�ား။ ကုို�ိုဗျူို၊ နမီးဘီးယား၊ နီရေးပုံါနိုှင်် ရေးတာငအ်ခြောဖွဲ့�ိကုဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ 

တည်ရ်ေး�ာကုရ်ေး�းလုပ်ုံငနး်စဉ်မ်ျားသည် ် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ၏ အခြေရေးသးစိတခ်ြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားကုို ရေးနာကုပုိ်ုံငး်ရေး�့းရေးန့ိုးမု 

ခြပုံုလုပုံ်�ာတ့င ် လမး်ညွှးန်ရေးပုံးနိုိုငရ်ေးစ�န ် အခြေရေး�းအခြေကြီးကုီး�ုးံအခြေရေးခြခခမံူများခြဖွဲ့င် ် ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုများကုို စတငခ်�သ်ည််် 

သာဓိကုများခြဖွဲ့စပ်ုံါသည်။် ယုကံြကုည််မုတည််ရေး�ာကု်�နန်ိုှင်် ရေးနာကု�်ကု်တ့� ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများနိုှင််

ယငး်မှထ့ကုရ်ေးပုံ်လာမည်် ် အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာစာသားများအခြေတ့ကု ် သတ်မှတခ်ျကု်ရေးဘာငအ်ခြေ� အခြောမခခံျကုတ်စ်စုတံစ�်ာ 

ပုံံ်ပုံိုးရေးပုံးနိုိုငရ်ေးစ�န ်အခြေရေးခြခခမံူများအခြေရေးပုံ် သရေးဘာတူည်ီမု�ယူထားခြခငး်အခြေား အခြေသုးံခြပုံုနိုိုင်ပုံါသည်။် တစဖ်ွဲ့ကုတ့်ငလ်ည်း် ထို

အခြေရေးခြခခမံူများ အခြေရေးပုံ် သရေးဘာတူညီ်ချကု်များကုို ရေးယဘုယျ�န်�န်ခြပုံုလုပုံခ်ြခငး်ခြဖွဲ့င် ် ကုျယခ်ြပုံန�သ်ည်််ပုံါတီအခြေစုအခြေဖွဲ့့��များ 

ပုံါဝငလ်ာနိုိုင်ရေးစငြိပုံီး ရေးစစ်ပုံ်ည်ိိနိုုငး်နိုိုငမ်ည််် အခြေခ့င််အခြေလမး်အခြေားဖွဲ့့င််ထားနိုိုငမ်ည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ၂၀၀၆ ခုနိုှစ် အခြေစိုး�နိုှင် ်နီရေးပုံါရေးမာ်

ဝါေီ  ကု့နခ်ြမ�နစ်ပုံါတီအခြေကြကုား ငြိငိမး်ချမး်ရေး�းသရေးဘာတူည်ီမု လကုမ်ှတရ်ေး�းထိုးခ�သ်ည််် နီရေးပုံါနိုိုငင်တံ့င ်အခြေဓိိကု ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်

ရေး�့းရေးန့ိုးဖွဲ့က်ုပုံါတီများကု အခြေနာဂ္ဂတဖ့်ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတ့င် ပုံါတီစံုေီမုိကုရေး�စီစနစခ်ြဖွဲ့စရ်ေးသာ ဖွဲ့ကုေ်�ယနုိ်ိုငင်ဖ့ံွဲ့��စည်း်မု 
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ပုံုစံတံည်ရ်ေးထာင�်န် ပုံါ�ှိ�မည်ဟ်ုု ပုံထမဉ်ီးစ့ာသရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် သို�ရေးသာ ်အခြေငစ်တီကုျ�း�ှငး်�ိုင�်ာ အခြေရေးသးစိတမ်ျား

ကုို တိတိကုျကုျရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံမထားပုံါဘူး။ ရေးတာငအ်ခြောဖွဲ့�ိကုတ့င ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်အ်ခြေား 

စားပုံ့�ဝိုငး်ရေး�့းရေးနို့းပုံ့�များခြပုံုလုပုံ၍် စတငခ်�်ပုံါသည်။် ယငး်ရေး�့းရေးနို့းပုံ့�တ့င ်ပုံါဝင်ထိုကုပ်ုံါဝငသ်င််သူများကု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေ�ိုင�်ာ လမး်ခြပုံရေးခြမပုံုတံစ�်ပုံရ်ေး�း�့�ခ�သ်ည်သ်ာမကု ရေးနာကု�်ုံးအခြေငြိပုံီးသတဖ်ွဲ့့��စည်း်ပုံုတံ့င ်ပုံါ�ှိ�မည််အ်ခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာ

များရေး�း�့��ာတ့င် ညွှးနက်ြကုားရေးပုံးနုိိုင်မည််် စည်း်ရေးနှိုာငမု်�ိှသည်််ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ အခြေရေးခြခခမူံ ၃၄ ချကုအ်ခြေားလည်း်

�ုံးခြဖွဲ့တရ်ေးပုံးခ�ပ်ုံါသည်။် 

အကြောေင်းင်းးးပုံ့ားဖွဲ့့ယူး�ာအကြောရေး�ာာင်းးးအကြော�ာများ�ားာိံ အကြောစာ�အကြောစာဉ်း��များှတွးေ�င်းးး။ တချ ို �ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားတ့င ် ယုကံြကုည်မ်ုရေး�ချနိ်နိုှင်် 

ရေး�့းရေးနို့းမုအခြေရှိုုန်အခြေဟုုန်တို�အခြေား တည်ရ်ေး�ာကု်�န် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများကုို အခြေခြငငး်ပုံ့ားဖွဲ့့ယ�်ာမ�ှိသည်် ် အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာ

များနှိုင်် စတငခ်ြခငး်ကု အခြေကုျ ို းများရေးစနုိိုငပ်ုံါသည်။် အခြေထူးသခြဖွဲ့င်် ရေးလာရေးလာလတလ်တ ်ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံ�ုိင်�ာ ခြပုံုခြပုံင်ရေးခြပုံာငး်လ�ရေး�း

အခြေခြငငး်ပုံ့ားမု သမိုငး်�ှိခ�သ်ည််် ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားတ့င ်ယခင ်သရေးဘာတူည်ီမု��ှိငြိပုံီးသားခြဖွဲ့စပ်ုံါကု အခြေခြငငး်ပုံ့ားမုများ ခြပုံနလ်ည်မ်ခြဖွဲ့စ်

ရေးပုံ်ရေးစ�န် ရေး�ှာင်�ှား�မည်််အခြေစား အခြေခြငငး်ပ့ုံားဖ့ွဲ့ယ်�ာအခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာအခြေား တုိကုရုိ်ှိုကုအ်ခြေဓိိကုထားရေး�ာင်�ွကုသ်ည်ကုိ်ုလည်း် 

ရေးတ့��ပုံါသည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င် ် ၂၀၀၉ ခုနိုှစတ့်င ် ခြပုံုလုပုံခ်�သ်ည််် ကုငည််ာဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံနလ်ည် ်

သုးံသပုံရ်ေး�းလုပုံင်န်းစဉ်အ်ခြေား ထပုံ်မလံုပုံရ်ေး�ာင�်ာတ့င ် ယခငမ်ူကြကုမး်များတ့င ် ပုံါဝင်ရေးသာအခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာနယပ်ုံယမ်ျား

ရေးပုံ်အခြေရေးခြခခသံည််် ‘သင််ရေးလျာည််ီမှရေးသာ မူကြကုမး်’ တစ�်ပုံခ်ြပုံုစု�နအ်ခြေတ့ကု ်  ယခငဖ်ွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ရေး�း�့�ရေး�း၌                           

မ ရေးအခြောင်ခြမင်ခ�သ်ည်််ရေး�ာင�ွ်က်ုချကုမှ် ထ့ကုရ်ေးပုံ်လာသည်််မူကြကုမး်အခြေမျ ို းမျ ို းကုို ပုံထမဉီ်းစ့ာ နုိုငး်ယှဉ်ရ်ေးလလ်ာ�န ်ကုွမး်ကုျင်

ပုံည်ာ�ှငမ်ျားရေးကုာမ်တီအခြေား ညွှးန်ကြကုားခ�ပ်ုံါသည်။် တဖွဲ့ကု်တ့ငလ်ည်း် ယခငမ်ူကြကုမး်များမှ မတူကု့�ခြပုံားမု�ှိသည်် ် နယ်ပုံယ်

များကုို ‘အခြေခြငငး်ပုံ့ားဖွဲ့့ယ�်ာအခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာများ’ ဟုု သတ်မှတင်ြိပုံီး ခြပုံည်သ်ူလူထုနိုှင်် ရေး�့းရေးနို့းတိုငပ်ုံင�်န် ပုံဏာာမကုိစစ�ပုံ်

များအခြေခြဖွဲ့စ ်ထား�ှိခ�သ်ည်။် 

ေပုံဋ္ဌာာနိးး��ားများ�ားများဟံုတွးဘ� အကြောရေး�ာာင်းးးအကြော�ာများ�ားာံိ ရေးစာစ်ာပုံးညိိ်းနုှင်းးးေ�င်းးး။ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံရေး�း�့�ရေး�း အခြေဖ့ွဲ့��အခြေစည်း်များကု 

ခြပုံဋ္ဌာာနး်ထားငြိပုံီးသား စာသားများကုိုအခြေရေးခြခတည်က်ုာ အခြေရေးခြပုံာငး်အခြေလ�များအခြေား ပုံုေမ်အခြေလိုကု၊် အခြေခန်းအခြေလိုကု ်ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်

ပုံါသည်။် ယငး်သို� လုပုံ်ရေး�ာငခ်ြခငး်သည် ်ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုစ်ာသားများအခြေား ခြပုံနလ်ည်သ်ုးံသပုံ�်န် လကုရ်ေးတ့�အခြေကုျ�ုးံဟုု ယူ�

နိုိုငဖ်ွဲ့့ယ်�ာ�ှိရေးသာလ်ည်း် ရေး�ှ�မတိုးရေးနာကုမ်�ုတ ် တစ်�ို�မု�ီသို� ဉ်ီးတည်ရ်ေးစနိုိုငပ်ုံါသည်။် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေသည် ်

ရေး�ှ�ရေးနာကုည််ီညွှးတစ့်ာ ရေး�း�့�ထားခြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေစိတအ်ခြေပုံိုငး်တစခ်ုအခြေား ခြပုံင�်ငလ်ိုကုပ်ုံါကု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုမံူရေးဘာငအ်ခြေတ့ငး်

�ှိ အခြေခြခားအခြေစိတအ်ခြေပုံိုငး်အခြေရေးပုံ် အခြေကုျ ို းသကုရ်ေး�ာကုရ်ေးစနိုိုငသ်ည်။် ခြပုံဋ္ဌာာန်းချကုမ်ျားထကု ် ခြပုံဿနာအခြေားကုိုငတ့်ယရ်ေးခြဖွဲ့�ှငး်

ခြခငး်သည် ် ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းသည်် ် ပုံုဂ္ဂဂိုလမ်ျားအခြေား ည်ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့းမုခြပုံုလုပုံ�်န် လမး်ဖွဲ့့င််ရေးပုံးသကု�သ်ို� ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေ၏ ကု့�လ့�ရေးသာခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားနိုှင်စ်ပုံလ်ျဉ််း၍ အခြေရေးပုံးအခြေယူခြပုံုလုပုံန်ိုိုင်ရေးစသည်။် ထို�ခြပုံင ်အခြေားလုးံသရေးဘာတူည်ီမု�ှိ�ှိ 

အခြေားလုးံနိုှင််ရေးလျာည််ီမု�ှိရေးသာ အခြေငြိပုံီးသတဖ်ွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျား ခြပုံဋ္ဌာာနး်နိုိုငရ်ေး�းအခြေခ့င်အ်ခြေလမး် ပုံိုတိုးရေးစပုံါသည်။်

သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င် ် ရေးနာကုထ်ပုံရ်ေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�မရေး�ာကုလ်ာခငအ်ခြေချနိထ်ိ သမမတ၏လူမျ ို းစုများကု ပုံိုအခြေသားရေးပုံးအခြေရေးလး

စိုကု်ခံ�သခြဖွဲ့င်် အခြောဏာာအခြေလ့န်အခြေကုွအံခြေပုံ်နိုှင်းထားရေးသာသမမတအခြေား ရေး�ွးချယ်နိုိုင်ရေးစသည််် အခြေနိုိုင်�သူအခြေကုုန်ယူ 

ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�စနစသ်ည် ်ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံရ်ေး�ာင�်ာတ့င ်ရေးခြဖွဲ့�ှငး်�မည််် ခြပုံဿနာတစ်�ပုံခ်ြဖွဲ့စရ်ေးကြကုာငး် ပုံါတီများ 

သရေးဘာတူကြကုသည်�်ိုကြကုပုံါစို�။ ယငး်ခြပုံဿနာကုို ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းနည်း်လမး်အခြေမျ ို းမျ ို းမှတ�င်် ကုိုငတ့်ယရ်ေးခြဖွဲ့�ှငး်

နိုိုငပ်ုံါသည်။် ယငး်နည််းလမး်များမှာ အခြေစိုး�စနစရ်ေးခြပုံာငး်လ�ခြခငး်၊ သမမတအခြေား ရေး�ွးရေးကုာကုတ်ငရ်ေးခြမိာကုသ်ည််် ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�

စနစ်ရေးခြပုံာငး်လ�ခြခငး်၊ ပုံိုမိုရေးကုာငး်မ့နသ်ည််် အခြေမျ ို းသားအခြေ�င််အခြေခြပုံန်အခြေလှနထ်ိန်းရေးကြကုာငး်မုထား�ှိခြခငး်၊ လုပုံပ်ုံိုငခ့်င််အခြောဏာာ 

သို�မဟုုတ ် အခြေခြခားယနိုတ�ားများတ့င် ကုျယက်ုျယခ်ြပုံန�ခ်ြပုံန� ် အခြောဏာာခ့�ရေးဝထား�ှိခြခငး်တို�ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုတ်စ်ခုခြခငး်စီ

ထကု ်ခြပုံဿနာတစ်ခုလုးံကုိုလးမး်ခြုံခုံကုာ အခြေရေးခြခအခြေတငရ်ေး�့းရေးနို့းခြခငး်သည် ်ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းအခြေဝနး်အခြေဝိုငး်အခြေား ချ��ထ့ငန်ိုိုင်

ရေးစငြိပီုံး အခြေခြပုံနအ်ခြေလှန�်ကုစ်ပုံရ်ေးနရေးသာအခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာများအခြေရေးပုံ်သရေးဘာတူညီ်မုမှတ�င်် ရေး�ှ�မတုိးရေးနာက်ုမ�ုတ ်တစ�ုိ်� 

မုများကုို ရေးခြဖွဲ့�ှငး်နိုိုငမ်ည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။်  
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၄.၁.၂။  ပုံါတွ�များ�ား၏ အကြောဆွဲိံတွင်းးေပုံ��ားများ�ားာိံ စာာတွများးးတွစား�ံတွည်းးးအကြောေဖွဲ့စား ရေးပုံါင်းးးစာပုံးထုံးား�ှိရေး�းစာည်းးးများ�ဉ်းး

နိုိုငး်ယှဉ််ရေးလလ်ာထားရေးသာ ခြဖွဲ့စ�်ပုံအ်ခြေရေးတ့�အခြေကြံကုုမံျားအခြေ� ရေး�့းရေးနို့းချကုမ်ျားကုို ေပုံဋ္ဌာာနိးး��ားဆွဲိံင်းး�ာ စာာတွများးး

တွစား�ံတွည်းးးတွ့င်းး စုစည်း်ထားခြခင်းသည် ် အခြေသုးံဝငရ်ေးသာ နည််းလမး်တစ�်ပုံခ်ြဖွဲ့စသ်ည်က်ုို ရေးတ့��ှိ�ပုံါသည်။် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ရေးစစ်ပုံ်ည်ိိနိုုငး်မုများကုို ရေး�့းရေးနို့းဖွဲ့ကုပ်ုံါတီများအခြေားလုးံမှ သကု�်ိုင�်ာအခြေ�ိုခြပုံုလးာအခြေသီးသီး တင်ခြပုံ

ကြကုသည်် ် ကုနဉ်ီးအခြေ�င််ခြဖွဲ့င် ် စတငရ်ေးလ�်ှိသည်။် ထိုမှ ကုနဉ်ီးရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုများခြပုံုလုပုံင်ြိပုံီးရေးနာကု ် အခြေ�ိုခြပုံုလးာများကုို

စုရေးပုံါငး်ကုာ စာတမး်တစခ်ုတည်း်အခြေခြဖွဲ့စ ် ရေးပုံါငး်စည်း်ခြခငး်သည် ် ယငး်ကုနဉ်ီးစာတမး်အခြေရေးပုံ် အခြေတူတကု့ပုံိုင�်ိုငမ်ုသဖွဲ့့ယ်

ခစံားချကုအ်ခြေား��ှိရေးစပုံါသည်။် ရေးနာကုထ်ပုံအ်ခြေရေး�းအခြေကြီးကုီး�ုးံ�ို�မည််အ်ခြေချကု်မှာ စာတမး်တစခ်ုတည်း်ထား�ှိရေး�းစည်း်မျဉ်း် 

သည် ်ပုံါတီများကုရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်�ာတ့င ်တူ�ာတူ�ာအခြေ�ိုခြပုံုလးာများကိုု အခြေရေးသးစိတရ်ေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့းကြကုငြိပုံီး မတူည်ီ

သည်််ကုိစစ�ပုံမ်ျားတ့င ် အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့း�န ် အခြေရေးလးဂ္ဂရှိုုခြပုံုရေးစပုံါသည်။် တဖွဲ့ကုတ့်ငလ်ည်း် ပုံါတီများအခြေား 

ကုိုယပ်ုံိုငမ်ူကြကုမး်များရေး�း�့�ခ့င်ခ်ြပုံုထားသည််အ်ခြေတ့ကု ်ယငး်မူကြကုမး်များအခြေား ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်�ာတ့င ်အခြေရေးခြခခအံခြေခြဖွဲ့စအ်ခြေသုးံခြပုံု

�ာတ့င ် သကု�်ိုင်�ာအခြေစုအခြေဖွဲ့့��များ၏ ကုိုယစ်ားလှယမ်ျားမှ ၎ငး်တို�မူလကု အခြေ�ိုခြပုံုခ�သ်ည််် စာသားနိုှင် ် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျား

ရေးပုံ်အခြေရေးခြခခကံုာ ၎ငး်တို�၏ သရေးဘာထားများကုို ရေး�့းရေးနို့းခြငငး်ခုန်တတ်ပုံါသည်။် ဤကု�သ်ို�ခြဖွဲ့စစ်ဉ်မ်ျားတ့င ်ပုံါတီများသည် ်

အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံ ် ည်ိိနိုုငး်ရေး�ာင�်ွကုန်ိုိုငမ်ည််် အခြေခြခားရေး�ွးချယစ်�ာအခြေမျ ို းမျ ို းကုို �ှာရေးဖွဲ့့ခြခငး်၊ အခြေကုျ ို းစီးပုံ့ားများကုို ရေးဖွဲ့ာ်

ရေး�ာငလုိ်ခြခငး်ထကု ်၎ငး်တုိ�၏ အခြေ�ုိခြပုံုလးာတ့င ်ပုံါဝငသ်ည််် အခြေချကုမ်ျားကုိုသာ ရေး�့းရေးန့ိုးလုိမုပုိုံများပုံါသည်။် စပိုံန် (၁၉၇၈) 

နိုှင်် ရေးတာငအ်ခြောဖွဲ့�ိကု (၁၉၉၆) ခြဖွဲ့စ�်ပုံန်ိုှစခ်ုလုးံသည် ် ရေး�့းရေးနို့းည်ိိနိုုငး်မုများ မူကြကုမး်တစ်ခုတည်း်တ့င ် ခြပုံုလုပုံခ်�သ်ည််် 

သာဓိကုများခြဖွဲ့စသ်ည်။် 

ဤနည်း်လမး်၏ စိတဝ်ငစ်ားဖွဲ့့ယ�်ာ ပုံုစံကံု့�ချဉ်း်ကုပုံမ်ုတစခ်ုအခြေား တူနီး�ှားနိုိုငင်တံ့င ်ရေးတ့�နိုိုငပ်ုံါသည်။် တိုငး်ခြပုံု

ခြပုံည်ခ်ြပုံု လးတရ်ေးတာအ်ခြေတ့ငး်�ှိ အခြေုပုံ်စုနိုှစစ်ုသည် ်အခြေစိုး�အခြေုပုံခ်ျုပုံ်မုစနစန်ိုှင်် စပုံလ်ျဉ််းရေးသာ အခြေထူးကုိစစ�ပုံရ်ေးပုံ်တ့င ်ခြပုံငး်ခြပုံငး် 

ထန်ထန် သရေးဘာထားကု့�လ့�မု�ှိခ�ပ်ုံါသည်။် သို�ရေးသာ ်အခြေခြခားရေးသာ ကုိစစ�ပုံအ်ခြေများအခြေခြပုံားရေးပုံ်တ့င ်အခြေရေးစာပုံိုငး်သရေးဘာတူည်ီ

မုကုို �ယူနိုိုင်ခ�သ်ည်။် အခြေကုျ ို း�ကု်အခြေားခြဖွဲ့င် ်လးတရ်ေးတာသ်ည် ်အခြေစိုး�စနစန်ိုှင််�ိုငရ်ေးသာ အခြေခန်းများတ့င ်ဇယားကု့ကု ်သုးံခု

ပုံါဝငသ်ည််် ပုံထမမူကြကုမး်ကုို ထုတ်ရေးဖွဲ့ာခ်�်သည်။်1 ယငး်မူကြကုမး်တ့င ် အခြေဓိိကုအခြေစုအခြေဖွဲ့့��များ၏ ကု့�ခြပုံားသည််အ်ခြေယူအခြေ�များ

ပုံါဝငပ်ုံါသည်။် ဤနည််းလမး်ခြဖွဲ့င် ်လးတ်ရေးတာသ်ည် ်မတူကု့�ခြပုံားသည်် ်အခြေယူအခြေ�များအခြေရေးပုံ် ခြပုံည်သ်ူလူထု၏ အခြေကြံကုခံြပုံုချကု်

များကုို စုစည်း်နိုိုငခ်�သ်ည်။် တဖွဲ့ကုတ့်ငလ်ည်း် တစ်ခုတည်း်အခြေခြဖွဲ့စရ်ေးပုံါငး်စည်း်ထားရေးသာစာတမး်�ှိ လုပုံင်န်းစဉ််များ 

ရေး�ှ��ကုသ့်ားနိုိုင်ရေးစမည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် 

၄.၁.၃။  ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါ ရေး�းဆွဲ့�ရေး�းအကြောဖွဲ့့��များ�ားာိံ ဖွဲ့့��စာည်းးးစာံဖွဲ့့��ပုံံ�

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုများခြပုံုလုပုံ�်န် တာဝန်အခြေပုံန်ိုှင်းထားသည်် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��ပုံုစံသံည် ်အခြေရေး�းပုံါသည်် ် ရေးမးခ့နး်တစ�်ပုံခ်ြဖွဲ့စင်ြိပုံီး ရေး�ွးချယစ်�ာနည်း်လမး် မျ ို းစုံ�ှိပုံါသည် ် (Bisarya 

and Zulueta-Fulscher 2018)။

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��သည် ်အခြေားလုးံပုံါဝငင်ြိပုံီး အခြေရေး�အခြေတ့ကုမ်ျားပုံါကု ကုာလကြကုာခြမင်တ်စ�်ို�မု

များကုို တား�ီးကုာကု့ယ�်န် အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြဖွဲ့စန်ိုိုင်သည််် လုပုံထ်ုးံလုပုံန်ည််းပုံိုငး်�ိုင�်ာ နည််းလမး်/တန်�ာပုံလာ/

ရေးထာင်တ်ိုငတ်စ်ခုသည် ်အကြောစာံအကြောဖွဲ့့��အကြောား�ံ�းပုံါဝင်းးသူည်းး် ရေးာားများတွ�တွစား�ံတွ့င်းး အခြေရေးကြကုအခြေလည်ရ်ေး�့းရေးနို့း�မည်် ်ကုိစစ�ပုံမ်ျားကုို

ရေး�့းရေးနို့းနိုိုငမ်ည်််အခြေလားအခြေလာတစခ်ု ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ယငး်ရေးကုာမ်တီတ့င ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့��ဝငအ်ခြေားလုးံ

ပုံါဝငသ်ည်််အခြေခြပုံင ် ည်ီလာခရံေး�့းရေးနို့းပုံ့�တ့င ် အခြေသုးံခြပုံုရေးလ�်ှိသည်် ် ပုံို၍ရေးခြပုံာငး်�နခ်ြပုံင�်န်ခကုခ်�သည််် စည်း်မျဉ်း်များအခြေစား 

ရေးခြပုံာငး်လ့ယခ်ြပုံငလ့်ယ်�ှိသည်် ် ရေးကုာမ်တီလုပုံထ်ုးံလုပုံန်ည််းများကုို အခြေသုးံခြပုံုသည်။် ဥပုံမာ - အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာအခြေလိုကု်

1 အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာခြပုံန�်ိုထားသည်် ်မူကြကုမး်ကုို ဤလင််ခတ့်ငက်ြကုည်််နိုိုငသ်ည် ်<https://constitutionnet.org/sites/default/files/draft_constitu-

tion-english.pdf> ။  
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ရေးကုာမ်တီတစ်ခု၏ အခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျားမှာ အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာတစ�်ပုံရ်ေးပုံ်တ့င် ည်ိိနိုုငး်သရေးဘာတူည်ီမုမ��ှိပုံါကု အခြေရေးကြကုအခြေလည််

ရေး�့းရေးနို့း�မည််က်ုိစစ�ပုံမ်ျားအခြေား စဉ််းစားချင်ခ်ျနိရ်ေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်�န ် အခြေားလုးံပုံါဝငသ်ည်််ရေးကုာမ်တီသို� ခြပုံနလ်ည်တ်ငသ့်ငး်ပုံါ 

သည်။် ပုံို၍အခြေရေး�းကြီးကုီးသည််အ်ခြေချကုမ်ှာ အခြေစုအခြေဖွဲ့့��အခြေားလုးံပုံါဝငသ်ည််် ရေးကုာမ်တီသည် ်ယငး်အခြေ�ိုခြပုံုချကုမ်ျားကုို မ�ခ့��ုးံခြဖွဲ့တ်

နိုိုငခ်ြခငး်ပုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် သို�ရေးသာ ် �လေသ်ည် ် ရေးကုာမ်တီအခြေ�င််တ့င ် ခြပုံုလုပုံခ်�ခ်ြခငး်ခြဖွဲ့စရ်ေးသာရေးကြကုာင် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုရံေး�း�့�ရေး�း

အခြေဖွဲ့့��အခြေရေးပုံ်တ့င ် စည်း်ရေးနိုှာငခ်ြခငး်မ�ှိပုံါ။ ထို�ခြပုံင ် အခြေဖွဲ့့��ဝငအ်ခြေများစု၏�နိုဒမ�ခြဖွဲ့င် ် �ုံးခြဖွဲ့တခ်ြခငး်ထကု ် ထကုဝ်ကုရ်ေးကုျာမ်�ခြဖွဲ့င််

သာ �ုံးခြဖွဲ့တရ်ေးလ�်ှိသည်။် အခြေားလုးံပုံါဝငသ်ည်််ရေးကုာမ်တီခြဖွဲ့င်ခ်ျဉ််းကုပုံမ်ုသည် ် ပုံါတီများကု ၎ငး်တို�၏သရေးဘာထားများကုို 

စမး်သပုံန်ိုိုငရ်ေးစပုံါသည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င်် မည်သ်ို�ရေးသာထကုဝ်ကုရ်ေးကုျာရ်ေးထာကုခ်မံု သို�မဟုုတ ် �န�်ကုျငမ်ု�ှိနိုိုငသ်ည် ်  

ဟုူ၍ စမး်သပုံမ်ုခြပုံုလုပုံန်ိုိုင်သည်။် ၁၇၈၇ ခုနိုှစ် အခြေရေးမ�ိကုနခ်ြပုံည်ရ်ေးထာငစ်ု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ည်ီလာခတံ့င ်

ဖွဲ့ကုေ်�ယဥ်ပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာ၏် ဖွဲ့့��စည်း်စုဖွဲ့့��မုပုံုစံနံိုှင်် လုပုံပ်ုံိုငခ့်င််အခြောဏာာများစသည်် ်အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာများသည် ်အခြေရေးချ 

အခြေတငရ်ေး�့းရေးနို့း�ရေးသာ ကုိစစ�ပုံမ်ျားခြဖွဲ့စခ်�သ်ည်။် အခြေနာဂ္ဂတ် ဥပုံရေးေခြပုံုရေး�းမဏ္ဍပေါိုငအ်ခြေား ေီဇိုငး်ပုံုစံခံျမှတ်�န် တာဝနရ်ေးပုံးအခြေပုံ်

ခြခင်းခံ�သည််် အခြေရေးကြကုာင်းအခြေ�ာအခြေလိုက်ုရေးကုာ်မတီအခြေဖွဲ့့��ဝင်များကု ည်ိိနိုုင်းသရေးဘာတူည်ီမု မ�ယူနိုိုင်ခ�်သည်််အခြေတ့ကု ်

ကုိုယစ်ားလှယမ်ျားအခြေကြကုား ရေးထာကုခ်မံု သို�မဟုုတ ် �န�်ကုျငမ်ုအခြေ�င််အခြေတန်းအခြေားသိ�ှိ�န ် အခြေရေးခြခအခြေတငခ်ြဖွဲ့စရ်ေးစသည်် ်

အခြေ�ိုခြပုံုလးာများကုို အခြေားလုးံပုံါဝငသ်ည်််ရေးကုာမ်တီသို� တငတ့်ငး်ခ�ပ်ုံါသည်။် အခြေားလုးံပုံါဝငသ်ည်််ရေးကုာမ်တီအခြေတ့ငး် ရေး�့းရေးနို့း

ချကုမ်ျားနိုှင် ် စည်း်ရေးနိုှာငမ်ုမ�ှိသည်် ် မ�ခ့��ုးံခြဖွဲ့တခ်ျကု်�လေသ်ည် ် ယငး်ကုိစစ�ပုံမ်ျားတ့င ် ခြပုံည်န်ယအ်ခြေသီးသီးမှ ကုိုယစ်ား 

လှယ်များ၏ အခြေခြမငသ်ရေးဘာထားများကုို ကုိုယစ်ားလှယမ်ျား ပုံိုမိုသိ�ှိနားလည်ရ်ေးစခ�သ်ည်််အခြေခြပုံင ် ည်ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့းနိုိုငမ်ည််် 

အခြေခြခားရေးသာရေး�ွးချယစ်�ာများနိုှင် ်အခြေလားအခြေလာ�ှိသည်် ်မဟုာမိတအ်ခြေဖွဲ့့��များကုို �ှာရေးဖွဲ့့ရေးဖွဲ့ာထ်ုတ်�န် ကုူည်ီရေးထာကုပ်ုံံ်�ာ�ခ�်

ပုံါသည်။် 

ပုံိုကြီးကုီးမားသည်် ် လးတရ်ေးတာသ်ည် ် အခြေချ ို �ကုိစစ�ပုံန်ယပ်ုံယမ်ျားကုို ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်�န ် အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာအခြေလိုကု ်

ရေးကုာမ်တီများကုို �ဖံွဲ့န်�နခ်ါအခြေသုံးခြပုံုရေးလ�်ှိသည်။် သို�ရေးသာ ်အခြေရေးကြကုာင်းအခြေ�ာအခြေလိုကုရ်ေးကုာမ်တီများမှ ထ့ကုရ်ေးပုံ်လာရေးသာ

အခြေချကုအ်ခြေလကုမ်ျားအခြေား ရေးပုံါငး်စည်း်�န်နိုှင်် မရေးခြဖွဲ့�ှငး်နိုိုငသ်ည််် ခြပုံဿနာများအခြေရေးပုံ် သရေးဘာတူည်ီမု�ယူ�န ် နိုိုငင်ရံေး�း

ရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားခြဖွဲ့င် ် ဖွဲ့့��စည်း်ထားသည််် အခြေမုရေး�ာငရ်ေးကုာမ်တီ (တခါတ�တံ့င ် သူရေးဘာတွူည်း�များုယူူ�ရေးသူာ၊ ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�

အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါဆွဲိံင်းး�ာ သူိံ�များဟုံတွး ရေးပုံါင်းးးစာပုံးည်းိိနှုင်းးးရေး�းရေးာားများတွ�အကြောေဖွဲ့င်းး်�ည်းးး ရေး�်�ာသူည်းး) လည်း် ထား�ှိရေးလ�်ှိသည်။် 

ထိုသို�ထား�ှိခြခငး်သည် ်ရေးအခြောကုပ်ုံိုငး်အခြေ�င််�ှိပုံါတီဝငမ်ျားကု အခြေရေးသးစိတအ်ခြေချကု်များကုို ရေး�့းရေးနို့း�နန်ိုှင်် ရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျား

အခြေစပုံိုငး်အခြေရေးနအခြေထားတ့ငသ်ာ အခြေခြမစတ့်ယမ်ုအခြေား ကုာကု့ယန်ိုိုင်သည်််အခြေခြပုံင ်အခြေရေးလျာရ်ေးပုံးမုများလုပုံခ်ြခငး်ခြဖွဲ့င် ်မျကုန်ိုှာပုံျကု်

စ�ာများကုို ရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားရေး�ှာငက်ု့ငး်ခ့င်် �ှိနိုိုငမ်ည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ၎ငး်အခြေစား ‘အခြေထကုအ်ခြေ�င််’ ရေးကုာမ်တီတ့င ်ပုံါဝငန်ိုိုင်ငြိပုံီး

မတူကု့�ခြပုံားမုများအခြေား ၎ငး်တို�၏ ငြိပုံိုငဖ်ွဲ့ကု်အခြေခြခားပုံါတီများနိုှင် ်တိုကု်ရှိုိုကုရ်ေးခြဖွဲ့�ှငး်နိုိုငသ်ည်။် 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းအခြေား အခြေမှန်တကုယလ်ုပုံရ်ေး�ာင�်သည်် ် သမာရှိုိုးကုျဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းအခြေဖွဲ့့�� ခြပုံငပ်ုံတ့င�်ှိခြခငး်သည် ်အခြေရေး�းပုံါရေးသာရေးမးခ့န်းခြဖွဲ့စပ်ုံါသည်။် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင်�ာခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�

ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််ကုာလတစရ်ေးလှာကု ်ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများတ့င ်ထိပုံပ်ုံိုငး်ရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားတိုကုရ်ှိုိုကုပ်ုံါဝငခ်ြခငး်သည် ်ည်ိိနိုုငး်

သရေးဘာတူည်ီမုများလုပုံရ်ေး�ာင�်န် ကြကုားဝငရ်ေး�ာင�်ွကုရ်ေးပုံး�သူများအခြေတ့ကု ်ပုံိုမိုခကုခ်�ပုံါသည်။် အခြေဘယရ်ေးကြကုာင်�်ိုရေးသာ် 

ရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားကု မျကုန်ိုှာပုံျကု်�မည််အ်ခြေရေး�းကုို ရေးကြကုာကု�်ွ�ံရေးသာရေးကြကုာင်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် သို�ရေးသာ ် ရေး�့းရေးနို့းရေး�းစားပုံ့�ဝိုငး်

တ့င်ထိုင်ရေးနကြကုရေးသာသူများသည် ် ၎ငး်တို�ပုံါတီအခြေထကုအ်ခြေ�င််မှ��ှိသည်် ် ညွှးနက်ြကုားချကုမ်ျားမှ ရေးသ့ဖွဲ့ီကုာလုပုံရ်ေး�ာငန်ိုိုင ်

သည််် အခြောဏာာမ�ှိရေးသာ သတံမန်ရေးတာ/်သတငး်စကုားပုံါးသူများသာခြဖွဲ့စပ်ုံါကု သင််တင််ရေးလျာကုပ်ုံတ်ရေးသာအခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံ်

ညိိ်နုိုငး်သရေးဘာတူညီ်မု ခြပုံုလုပုံနုိ်ိုငမ်ည်မ်ဟုုတရ်ေးပုံ။ ရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုများသည် ်၎ငး်တုိ�ထိပ်ုံပုိုံငး်ရေးခါငး်ရေး�ာင်များနှိုင်် တုိကုရုိ်ှိုကု ်

�ကုသ့်ယန်ိုိုငသ်ည််် ပုံုဂ္ဂဂိုလမ်ျားထ�ကုသာခြဖွဲ့စ်သင််ငြိပီုံး အခြေတုိငး်အခြေတာတစခု်အခြေထိ �ံုးခြဖွဲ့တခ်ျကုခ်ျမှတနုိ်ိုငသ်ည််် အခြောဏာာ

အခြေပုံနှ်ိုငး်ထားသူအခြေကြကုားခြပုံုလုပ်ုံပုံါကု အခြေရေးကုာငး်�ံုးပုံင်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ဤနည်း်ခြဖွဲ့င်် ရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုများတ့င် အခြေထူးသခြဖွဲ့င်် မရေးကြကု

မလည်ခ်ြဖွဲ့စရ်ေးနသည်််ကုိစစ�ပုံမ်ျားရေးကြကုာင်တ်စ်�ို�မုများကုိုရေးခြဖွဲ့�ှငး်�န ် ထိပုံပ်ုံိုငး်ရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားကု ကြကုားဝငရ်ေးခြဖွဲ့�ှငး်နိုိုင်

သကု�သ်ို� ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုင်းသူများမှလည်း် အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံည််ိိနိုုငး်နိုိုင်ရေးစသည်။် ဤကု�သ်ို� ခြဖွဲ့စစ်ဉ််သည် ်၂၀၀၅ ခုနိုှစ် �ူေန်၏ 
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အခြေလုးံစုပံုံါဝငရ်ေးသာ ငြိငိမး်ချမး်ရေး�းသရေးဘာတူစာချုပုံအ်ခြေတ့ကု ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုင်းမုလုပုံရ်ေး�ာင�်ာတ့င ် ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ခ�သ်ည်။် အခြေစိုး�

ဖွဲ့ကုမ်ှကုိုယစ်ားလှယမ်ျားနိုှင် ်�ူေန်ခြပုံည်သ်ူများလ့တရ်ေးခြမာကုရ်ေး�းလုပုံ�်ှားမု (SPLM)မှ ကုိုယစ်ားလှယမ်ျားအခြေကြကုား ရေးစစ်ပုံ်

ည်ိိနိုုငး်မုများလုပုံရ်ေး�ာင်ရေးနစဉ်် နည််းပုံည်ာကုိစစ�ပုံတ်စ်ခုရေးကြကုာင်ခ်ြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ခ�သ်ည််် ကုာလ�ှည်က်ြကုာတစ�်ို�မုကုို ရေးခြဖွဲ့�ှငး်�န ်

ေုသမမတ အခြောလီတာဟုာနိုှင််  SPLM ရေးခါငး်ရေး�ာင ် ဂ္ဂွန် ဂ္ဂါ�မတ်ို�မှ တိုကုရ်ှိုိုကုက်ြကုားဝငရ်ေးခြဖွဲ့�ှငး်ခ�သ်ည် ် (Choudhry and 

Haysom 2010)။ 

၄.၁.၄။ တွတွိယူအကြောံပုံးစာံ၏ ပုံါဝင်းးများု

တစခ်ျ ို �ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားတ့င ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုရံေး�း�့�သူများမှ ပုံဓိာနကုျသည်် ်သရေးဘာမတူည်ီမုများနိုှင်က်ြံကုုံရေးတ့��ရေးသာအခြေခါ 

အခြေခြငငး်ပုံ့ားဖွဲ့့ယ�်ာ အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာများကုို တတိယအခြေုပုံစ်ုတစခ်ုသို� လး�အခြေပုံပ်ုံါသည်။် တတိယအခြေုပုံစ်ုတ့င ်အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာ

အခြေလိုကု ်ပုံည်ာ�ှငမ်ျားအခြေစုအခြေဖွဲ့့��များ သို�မဟုုတ ်အခြေ�ပုံ်ဖွဲ့ကုအ်ခြေဖွဲ့့��စည်း်များမှ ကုိုယစ်ားလှယမ်ျား ပုံါဝငသ်ည်။် ၎ငး်တို�သည် ်

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံရေး�း�့�သူများအခြေား ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းကုို အခြေဟုန�အ်ခြေတားခြဖွဲ့စရ်ေးစသည်် ် ကု့�လ့�ရေးနရေးသာ ခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားအခြေရေးပုံ် 

အခြေခြခားရေးသာ ရေး�ွးချယစ်�ာယူ�ချကုမ်ျားနိုှင် ် အခြေ�ိုခြပုံုချကု်များပုံံ်ပုံိုးရေးပုံးခြခငး်ခြဖွဲ့င် ် အခြေကြံကုံရေးပုံးအခြေဖွဲ့့��သဖွဲ့့ယ ် ရေး�ာင�်ွကုက်ြကု

သည်။် တတိယအခြေုပုံ်စုနိုှင်် အခြေကြံကုုံခြပုံုရေး�့းရေးနို့းခြခငး်သည် ်ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းရေး�းအခြေရေး�ွ�အခြေား ရေးခြပုံာငး်လ�ရေးစနိုိုငင်ြိပုံီး အခြေချ ို �ကုိစစ�ပုံ်

များကုို နိုိုင်ငရံေး�း�နမ်ုမ�ှိရေးစရေးတာ်ရေးပုံ။ ကုငည််ာတ့င ် မူကြကုမး်စာတမး်ခြပုံင�်ငရ်ေးပုံး�ရေးသာ ပုံည်ာ�ှငမ်ျားရေးကုာမ်တီသည် ်

အခြေဓိိကုအခြေကုျ ို းစီးပုံ့ားစပုံ�်ိုင်ရေးသာအခြေုပုံစ်ုများမှ ရေး�ွးချယခ်န�်အခြေပုံသ်ည််် အခြေဖွဲ့့��ဝင ် ၃၀ ဉ်ီးပုံါဝငရ်ေးသာ အခြေကြံကုံခြပုံုရေး�့းရေးနို့းရေး�း

အခြေဖွဲ့့��နိုှင်် �ိုငး်ငံ်ထားရေးသာ မရေးကြကုလည်ရ်ေးသးသည်် ်ကုိစစ�ပုံမ်ျားကုိုအခြေကြံကုခံြပုံုရေး�့းရေးနို့း�န ်တာဝန်�ှိသည်။် အခြေစိုး�အခြေုပုံခ်ျုပုံ်မု

စနစ်၊ အခြောဏာာခ့�ရေးဝထား�ှိရေး�းနိုှင် ် အခြေနာဂ္ဂတ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေား အခြေတည်ခ်ြပုံုခြပုံဋ္ဌာာနး်နိုိုငရ်ေး�းကုို လုပုံရ်ေး�ာငရ်ေးပုံး

မည််် အခြေကုူးအခြေရေးခြပုံာငး်ကုာလ ခြပုံဋ္ဌာာန်းချကုမ်ျား စသည််် ကု့�လ့�ရေးနသည်််အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာသုးံခုကုို အခြေကြံကုံခြပုံုရေး�့းရေးနို့းခ�သ်ည််

(Daily Nation 2009)။ အခြေကြံကုခံြပုံုရေး�့းရေးနို့းမုများ၏ �ည်မ်ှန်းချကုမ်ှာ အခြေ�ိုပုံါကုိစစ�ပုံမ်ျားတ့င ်ပုံါဝငသ်င််ပုံါဝငထ်ိုကုသ်ူများ

၏ အခြေယူအခြေ�များစုစည်း်�နနှ်ိုင်် ရေးကုာမ်တီမှ ထည်််သ့ငး်စဉ်း်စားနုိိုငမ်ည််် ရေး�ွးချယ်စ�ာများအခြေခ့င််အခြေလမး်များ ပုိုံမုိကုျယရ်ေးခြပုံာ 

လာရေးစ�န်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် 

အခြေချ ို �ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားတ့င ် တတိယအခြေုပုံစ်ု၏ပုံါဝငမ်ုသည် ် အခြေစပုံိုငး်တ့င ် တ�ားဝငက်ြီးကုိုတငခ်န�်မှန်းနိုိုငမ်ု မခြပုံုနိုိုင်

ရေးသာ်လည်း် ၎ငး်တို�ပုံါဝငမ်ုသည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းမုများ�ှိ အခြေ�ှိနအ်ခြေဟုုနက်ုို �ကုလ်ကု်

တည်တ်ံ်ရေးစ�န ် အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြပုံုပုံါသည်။် တူနီး�ှားနိုိုငင်၏ံ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််အခြေတ့ငး်      

အခြေ�နပုံ်ေါအခြေစိုး�နိုှင်် အခြေတိုကု်အခြေခပံုံါတီများအခြေကြကုား ခြမင်တ်ကု်လာရေးသာတငး်မာမုများနိုှင် ် ခြပုံည်သ်ူအခြေများအခြေခြပုံား �နိုဒခြပုံခြဖွဲ့စ်

ရေးပုံ်မုများကုိုကြကုားဝငခ်ြဖွဲ့န်ရေးခြဖွဲ့�န ် အခြေ�ပုံဖ်ွဲ့ကုလ်ူမုအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်း် ၄ ဖွဲ့့��မှ မိတဖ်ွဲ့ကုခ်ြပုံုဖွဲ့့��စည်း်ခ�်သည််် National Dialogue 

Quartet (NDQ) အခြေဖွဲ့့��အခြေား ဖွဲ့့��စည်း်ခ�်သည်။် ရေး�့းရေးနို့းည်ိိနိုုငး်မုများ�ကုတ်ိုကုလ်ုပုံရ်ေး�ာင�်ာတ့င ်NDQ အခြေဖွဲ့့��သည် ်အခြေစိုး�

သစတ်စ်�ပုံရ်ေးပုံ်ထ့နး်ရေး�း သရေးဘာတူည်ီမု�ယူခြခငး်ခြဖွဲ့င် ် အခြေကုျပုံအ်ခြေတည်း်ရေးခြဖွဲ့�ှငး်ရေး�းလမး်စ�ှာရေးဖွဲ့့နိုိုင�်နန်ိုှင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််အခြေား ခြပုံနလ်ည်တ်ည်််မတ်�န် နိုိုငင်ရံေး�းပုံါတီများကုို ကုူည်ီခ�သ်ည်။် 

ရေးနာကု�်ုံးအခြေရေးနခြဖွဲ့င် ်ခြပုံည်သ်ူလူထုအခြေငအ်ခြေားခြဖွဲ့င်လ်ည်း် ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�များနိုှင် ်�နိုဒခံယူပုံ့�များကု�သ်ို� ယနိုဒ�ားနိုှစခ်ု

အခြေသုးံခြပုံုကုာ ရေး�ှ�မတိုးရေးနာကုမ်�ုတ ်တစ�်ို�ရေးနမုများကုို ရေးခြဖွဲ့�ှငး်နိုိုငသ်ည်။် နီရေးပုံါနိုိုငင်တံ့င ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေ� သတမ်ှတထ်ား

သည််် ကုာလကုုန�်ုံး၍ ရေးလးကြီးကုိမ်တိုင ် သကုတ်မး်တိုးရေးပုံးခ�ရ်ေးသာလ်ည်း် အခြေနိမ််�ုံး��ှိ�မည်် ် သုးံပုံုနံိုှစ်ပုံု ံ အခြေများစုမ�ခြဖွဲ့င် ်

�ုံးခြဖွဲ့တအ်ခြေတည်ခ်ြပုံုနိုိုင်မုမ�ှိခ�ရ်ေးသာရေးကြကုာင် ် တစ်�ို�မုကြံကုုံရေးန�သည််် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာည်ီလာခအံခြေား တ�ား

လးတ်ရေးတာခ်ျုပုံ်ရှိုုးံကု ဖွဲ့ျကုသ်ိမး်ခ�်သည်။် ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�အခြေသစမ်ျားကု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာည်ီလာခ၏ံ ပုံါတီစုဖွဲ့့��

မုအခြေရေးနအခြေထားကုို ရေးခြပုံာငး်လ�ရေးစခ�သ်ည်််အခြေတ့ကု်ရေးကြကုာင် ်၁၈ လအခြေကြကုာ ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများခြပုံုလုပုံခ်�်ငြိပုံီးရေးနာကု ်ငလျငေ်ဏာ်

ရေးကြကုာင် ်ကုပုံ�်ိုကုရ်ေးနချနိ်တ့င ်သရေးဘာတူည်ီမု�ယူနိုိုငခ်�သ်ည်။် ရေးတာငအ်ခြောဖွဲ့�ိကုနိုှင် ်တူနီး�ှားနိုိုငင်တံို�တ့င ်သကု�်ိုင�်ာ 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ည်ီလာခံအခြေသီးသီးကု အခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျားအခြေားလုးံ၏ သုးံပုံု ံနိုှစ်ပုံုမံ�ခြဖွဲ့င် ်ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကု/်စာသားတစခ်ု

ကုို  အခြေတည််ခြပုံုခ�်သည်။် သို�ရေးသာ ်ယငး်ကု�သ်ို� အခြေများစုမ�မ��ှိဘ� ည်ီလာခကံုိုယစ်ားလှယအ်ခြေားလုးံ၏ ထကုဝ်ကုရ်ေးကုျာ�်နိုဒမ�
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သာ�သည်် ်စာသားများအခြေား ခြပုံည်သ်ူ��နိုဒခယံူပုံ့�ခြပုံုလုပုံက်ုာ အခြေ�ုံးအခြေခြဖွဲ့တ�်ယူ�မည်ဟ်ုူ၍ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားလည်း်�ှိသည်။်

ထိုကု�သ်ို� �ုံးခြဖွဲ့တခ်ျကု�်ယူရေးသာ ပုံုရံေးသနည်း်လမး်နိုှစ်သ့ယထ်ား�ှိခြခငး်သည် ် အခြေများအခြေားခြဖွဲ့င် ် လူများစုပုံါတီအခြေတ့ကု ်

အခြေကုျ ို းများရေးစရေးသာလ်ည်း် ယငး်နည်း်လမး်သည် ် ရေးတာငအ်ခြောဖွဲ့�ိကုနိုှင် ် တူနီး�ှားနိုှစန်ိုိုင်ငလံုးံတ့င ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းတ့င ်

ပုံါဝငသ်ည််် ပုံါတီအခြေားလုးံမှ အခြေရေးလှာရ်ေးပုံးမုများခြပုံုလုပုံ�်န် တ့န်းအခြေားခြဖွဲ့စရ်ေးစခ�သ်ည်။် အခြေဘယရ်ေးကြကုာင်�်ိုရေးသာ ်ခြဖွဲ့စ�်ပုံန်ိုှစခ်ု

စလုးံ�ှိ အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များအခြေားလုးံမှာ �နိုဒခံယူပုံ့�တ့င ်ခြပုံည်သ်ူများကု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုကံုို အခြေတည်မ်ခြပုံုမည်က်ုို ကြံကုုံရေးတ့��ခြခငး်နိုှင်် ၎ငး်

တို�၏ တာဝန်မရေးကုျမုဟုု မှတယ်ူမည်် ်အခြေနိုဒ�ာယအ်ခြေား ရေး�ှာင�်ှားလိုရေးသာရေးကြကုာင်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် 

၄.၂။  ဖွဲ့့��စာည်းးးပုံံ�အကြောရေးေ���ဥပုံရေးဒါဆွဲိံင်းး�ာ ဒါ�ဇိုိံင်းးးပုံံ�စာ�ေဖွဲ့င်း်း ာ့��့�ရေးနိရေးသူာ အကြောရေး�ာာင်းးးအကြော�ာများ�ားရေးပုံ် တွစားဆွဲိံ�များုာိံ   

        ရေးာ�ား�းားေ�င်းးး

တချ ို �အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာတစ်ခုအခြေရေးပုံ် သရေးဘာမတူညီ်မုရေးကြကုာင်် ရေး�ှ�မတုိးရေးနာက်ုမ�ုတတ်စ�ုိ်�မုများခြဖွဲ့စ်ရေးပုံ်ရေးသာ 

အခြေခါ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင်�ာ ရေးစစ်ပုံ်ရေး�့းရေးနို့းရေး�းတ့င ်ပုံါဝငသ်ည်််ပုံါတီများကု ယငး်�ပုံတ်န�်ရေးနမုများကုိုရေးကုျာလ်းား�န ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

�ိုင်�ာ ေီဇိုငး်ပုံုစံနံည််းလမး်တချ ို �ကုို အခြေသုးံခြပုံုကြကုသည်။် ၁) ရေးလျာက်ုန်ရေးသာ အခြေရေးပုံးအခြေယူခြပုံုလုပုံခ်ြခငး်၊ ၂) တခြဖွဲ့ည်း်ခြဖွဲ့ည်း်

တိုးတကုလ်ာသည်် ် ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�း ဗျူျ�ဟုာများနိုှင်် ၃) ရေးနာကု�်ုတရ်ေး�ွ��ိုငး်မည်် ်ပုံုစံအံခြေမျ ို းမျ ို းနိုှင်် ယာယီအခြေစီအခြေမံ

များ စသည်တ်ို�ပုံါဝငသ်ည်။် 

၄.၂.၁။ ရေး��ားာနိးရေးသူာ အကြောရေးပုံးအကြောယူူေပုံု�ံပုံးေ�င်းးး

အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာတစခ်ုရေးပုံ် သရေးဘာမတူည်ီမုများကုိုရေးကုျာလ်းား�န ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�သူများ အခြေသုးံ 

ခြပုံုရေးလ�်ှိသည််် ဘုမံဟုာဗျူျ�ဟုာတစ�်ပုံမ်ှာ ဖွဲ့နတ်ီးမုအခြေားရေးကုာငး်ရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ေီဇိုငး်ပုံုစံမံှတ�င်် 

အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံ ် ည်ိိနိုုငး်မုခြပုံုလုပုံ�်နခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ဖွဲ့ကု်ေ�ယလ်းတရ်ေးတာတ့်င ် ခြပုံည်န်ယမ်ျား၏ ကုိုယစ်ားခြပုံုမုနိုှင်သ်ကု်�ိုင်

ရေးသာ အခြေကြီးကုီးမား�ုးံသရေးဘာမတူညီ်မုတစ်ခုခြဖွဲ့စခ်�သ်ည််် အခြေရေးမ�ိကုနခ်ြပုံည်ရ်ေးထာငစ်ု ၁၇၈၇ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ 

ည်ီလာခသံည် ်သာဓိကုရေးကုာငး်တစခ်ုခြဖွဲ့စသ်ည်။် ခြပုံည်န်ယ်ငယရ်ေးလးများမှ ကုိုယစ်ားလှယမ်ျားသည် ်ကု့နဂ်္ဂ�ကုလ်းတရ်ေးတာ်

တ့င ် ခြပုံည်န်ယ် ၁၃ ခြပုံည်န်ယမ်ှ တူည်ီသည်် ် ကုိုယစ်ားခြပုံုမု��ှိရေး�းကုို မ�ရေးပုံး�န ် ၎ငး်တို�ခြပုံည်န်ယ်လးတရ်ေးတာအ်ခြေသီးသီး၏ 

ညွှးန်ကြကုားမုခ�ံပုံါသည်။် တစဖ်ွဲ့ကုတ့်ငလ်ည်း် လူဉ်ီးရေး�များသည််ခ်ြပုံည်န်ယအ်ခြေား ကုိုယစ်ားခြပုံုသည်် ် ကုိုယစ်ားလှယမ်ျားကု 

လူဉ်ီးရေး�ကုိုအခြေရေးခြခခသံည််် ကုိုယစ်ားခြပုံုမုကုို အခြေခိုငအ်ခြေမာအခြေားရေးပုံးရေးထာက်ုခခံ�သ်ည်။် ဤသို� �န�်ကုျငဖ်ွဲ့ကုသ်ရေးဘာထားများ 

သည် ်ခြပုံည်န်ယ်ငယမ်ျားမှ ကုိုယစ်ားလှယမ်ျားကု အခြေချ ို းကုျကုိုယစ်ားခြပုံုမုကုို ကုျင်သ်ုးံမည်�်ိုပုံါကု ည်ီလာခမံှနိုုတထ့်ကု�်န်

ထိ ခြပုံင�်ငထ်ားသခြဖွဲ့င် ်  ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာည်ီလာခငံြိပုံိုလ�မည်် ် အခြေနိုတ�ာယသ်ို� �ိုကုက်ုပုံ်ခ�်ပုံါသည်။် ဖွဲ့နတ်ီးမု

အခြေသစ ်အခြေရေးပုံးအခြေယူတစခ်ု လုပုံ်ရေး�ာငန်ိုိုင်ခ�သ်ည်််အခြေတ့ကု ်သရေးဘာတူည်ီမု��ှိခ�ပ်ုံါသည်။် လူဉ်ီးရေး�အခြေလိုကု ်ကုိုယစ်ားခြပုံုမု

ကုိုအခြေရေးခြခခသံည််် ကုိုယစ်ားခြပုံုလးတရ်ေးတာ ်နိုှင်် ခြပုံည်န်ယ်တစခ်ုချငး်စီမှ တူည်ီသည််က်ုိုယစ်ားခြပုံုမု��ှိမုကုို အခြေရေးခြခခသံည််် �ီး

နိတ် (အခြေထကုလ်းတ်ရေးတာ)် ဟုူ၍ လးတ်ရေးတာန်ိုှစ်�ပုံထ်ား�ှိ�န ်ကုိုယစ်ားလှယမ်ျား သရေးဘာတူည်ီခ�သ်ည်(်Collier 1986)။ 

အခြေလားတူပုံင ်  ရေးတာငအ်ခြောဖွဲ့�ိကုတ့င ် ၁၉၉၆ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုတံ့င ် ရေး�း�့�ထားသည်် ် ဖွဲ့ကု်ေ�ယခ်ြပုံည်ရ်ေးထာငစ်ုပုံုစံံ

ဖွဲ့့��စည်း်မုသည် ်အခြေုပုံ်ချုပုံ�်�အခြေမျ ို းသားပုံါတီရေးဟုာငး်၏ ရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားနိုှင် ်နယ်စငမ်န်ေယလ်ား ဉ်ီးရေး�ာငသ်ည််် အခြောဖွဲ့�ိ

ကုနအ်ခြေမျ ို းသားကု့န်ဂ္ဂ�ကု ် (ANC)အခြေကြကုား အခြေရေးပုံးအခြေယူည်ိိနိုုငး်မု �လေခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ခြပုံည်သ်ူအခြေများအခြေခြပုံား၏ ရေးထာကုခ်ံ

အခြေားရေးပုံးမု��ှိထားသည်် ် ANC သည် ် အခြေသားအခြေရေး�ာငခ့်�ခြခားသည်် ် အခြေစိုး�လကုထ်ကု�်ှိ ခ့�ခြခား�ကု�်မံုအခြေား အခြေ�ုံးသတ်

ကုာ လူတန်းစားခ့�ခြခားမုကုငး်သည််် လူမုအခြေသိုငး်အခြေဝနး်ကုိုတည်ရ်ေး�ာကု�်နအ်ခြေတ့ကု ်၎ငး်တို�ပုံါတီ၏ �ို�ှယလ်စအ်ခြေစီအခြေမံ

အခြေရေးကုာငအ်ခြေထည််ရေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာငန်ိုိုငရ်ေးစ�နအ်ခြေလို�ငှါ လူများစုမူဝါေအခြေား အခြေရေးခြခခသံည််် ေီမိုကုရေး�စီစနစထ်ူရေးထာငခ်ျငခ်�သ်ည်။် 

သို�ရေးသာ ် အခြေမျ ို းသားပုံါတီရေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားမှာမူ ခြပုံနလ်ည်မ်ှရေးဝရေး�းမူဝါေများချမှတက်ုာ လူခြဖွဲ့�လူကုုထံအံခြေသိုငး်အခြေဝိုငး်၏ 

ကြွကုယဝ်ချမး်သာမုများကုိုရေးလျာခ်ျ�န် လုပုံရ်ေး�ာငမ်ည်က်ုို စိုး�ိမခ်�က်ြကုသည်။် ဤသို�ခြဖွဲ့င် ်တစခ်ျ ို �ရေးသာ မူဝါေ�ိုင�်ာကုိစစ�ပုံ်

များတ့င ် ခြပုံည်န်ယမ်ျားအခြေား ကုိုယ်ပုံိုငအ်ခြေုပုံခ်ျုပုံမ်ုတစစ်ိတတ်စ်ရေးေသ အခြောမခရံေးပုံးထားငြိပုံီး ဖွဲ့ကု်ေ�ယအ်ခြေ�င််တ့င ်လူများစု   
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ေီမုိကုရေး�စီအခြေဂ္ဂ�ါ�ပ်ုံများရေးဖွဲ့ာက်ုျ�းထားသည််် ဖွဲ့ကုေ်�ယစ်နစရ်ေး�း�့��န ်ညိိ်နုိုငး်ခ�ပ်ုံါသည်။် ထုိရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်ခ�သ်ည််် ဖွဲ့ကုေ်�ယ ်

အခြေစီအခြေမသံည် ်ANC ပုံါတီမှ ၁၉၉၀ ခုနိုှစ် ေီမိုကုရေး�စီအခြေကုူးအခြေရေးခြပုံာငး်ကုာလကုတည်း်ကုခြပုံုလုပုံခ်�သ်ည််် အခြေမျ ို းသားအခြေ�င်် 

ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�တိုငး်တ့င ် ကြီးကုီးမားသည််် အခြေများစုရေးန�ာအခြေတ့ကု ် အခြေနိုိုင�်ခ�သ်ည်။် တစ်ဖွဲ့ကုတ့်ငလ်ည်း် အခြေတိုကုအ်ခြေခံ ေီမို

ကု�ကုတ်စ ်မဟုာမိတ်ပုံါတီမှာ နိုိုငင်ရံေးတာ်၏ အခြေကြွကုယဝ်အခြေချမး်သား�ုးံ ခြပုံည်န်ယခ်ြဖွဲ့စသ်ည််် အခြေရေးနာကုက်ုိတခ်ြပုံည်န်ယတ့်င်

ကုျနး်မာရေး�း၊ အခြေိုးအခြေိမ်နိုှင်် လူမုဖွဲ့ူလုရံေး�း စသည််် အခြေရေး�းပုံါသည်် ်မူဝါေ�ိုင�်ာကုိစစ�ပုံမ်ျားအခြေရေးပုံ်တ့င ်စီမအံခြေုပုံခ်ျုပုံ်မုအခြောဏာာ

ကုို ��ှိခစံား�ရေးစပုံါသည်။် 

တစခ်ျ ို �ခြဖွဲ့စ�်ပုံမ်ျားတ့င ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာစာသား�ှိ အခြေခြခားအခြေစိတအ်ခြေပုံိုငး်တစခ်ုတ့င ်ရေးမးခ့နး်ထုတ ်

အခြေခြငငး်ပုံ့ားဖွဲ့့ယ�်ာခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုက်ုို ထည်််သ့ငး်ခြခငး်ခြဖွဲ့င်် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ကြကုရေးသာ ပုံါတီများအခြေကြကုား တစ်ချ ို �ရေးသာခြပုံဿနာကုို 

သရေးဘာတူည်ီမု��ှိရေးစခ�သ်ည်။် အခြေိနိုဒိယတ့င ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်သ်ည် ် နို့ားသားသတလ်ုပုံင်နး်

အခြေား တားခြမစခ်ျကုအ်ခြေရေးပုံ် နကု်ရှိုုငး်သည််က်ု့�လ့�မုရေးကြကုာင် ်အခြေတိေုကုခရေး�ာကုခ်�်�သည်။် ရေး�ှး�ှိး�့� ဟုိနိုဒ�များမှ နို့ားသားသတ်

လုပုံင်န်းအခြေား ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေ� ပုံိတပ်ုံငတ်ားခြမစ�်န် ရေးတာငး်�ိုခ�ရ်ေးသာလ်ည်း် ဘာသာရေး�းလးမး်မိုးမုကုငး်ရေးသာ

ဝါေယုကံြကုည်သ်ူများကု ထိုသို� ပုံိတ်ပုံငတ်ားခြမစခ်ြခငး်သည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေ� ဘာသာရေး�းလးမး်မိုးမုကုငး်ရေးသာ 

အခြေဂ္ဂ�ါ�ပုံန်ိုှင်် �န�်ကုျငသ်ည်ဟ်ုုရေးထာကုခ်ြပုံကုာ အခြေခြပုံငး်အခြေထနက်ုန�က်ု့ကုခ်�က်ြကုသည်။်  သရေးဘာတူည်ီမု��ှိရေးစခ�သ်ည််် မူကြကုမး်

ရေး�း�့�ရေး�းနည်း်လမး်မှာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု၏ံ အခြေခြခားအခြေစိတအ်ခြေပုံိုငး်တစခ်ုတ့င ်‘ နိုိုင်ငရံေးတာ၏် မူဝါေ�ိုင�်ာ လမး်ညွှးနခ်ျကုအ်ခြေရေးခြခခံ

မူများ’ဟုု အခြေမည်�်သည်် ် ကုဏ္ဍပေါခ့�ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုခ်ြဖွဲ့င် ် နို့ားသားသတလ်ုပုံင်န်းအခြေား တားခြမစခ်ျကု်ကုို ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံရေးပုံးထားခ�သ်ည်။် 

ယငး်အခြေစိတအ်ခြေပုံိုငး်သည် ်ရေးနာင်တ့ငဥ်ပုံရေးေရေး�း�့�မည််သ်ူများအခြေတ့ကု ်လမး်ညွှးန်မုရေးပုံးနိုိုငသ်ည််် ဥပုံရေးေအခြေ� စည်း်ရေးနိုှာငမ်ုမ

�ှိရေးသာ မူဝါေ�ည်မ်ှန်းချကုမ်ျားပုံါဝငသ်ည်။် နို့ားသားသတလ်ုပုံင်န်းတားခြမစခ်ျကု်အခြေား ဥပုံရေးေရေးကြကုာငး်အခြေ� လိုကုန်ာ�မည်််

ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုတ်စ်ခုထကု ်မူဝါေ�ိုင�်ာအခြေကြံကုခံြပုံုချကု်အခြေခြဖွဲ့စထ်ည်််သ့ငး်�န ်သရေးဘာတူည်ီခ�က်ြကုသည်။် 

၄.၂.၂။ တွေဖွဲ့ည်းးးေဖွဲ့ည်းးးတွိံးတွား�ာသူည်း်း ေပုံုေပုံင်းးရေးေပုံာင်းးး��ရေး�း များဟုာဗျူ��ဟုာများ�ား

အခြောဏာာ�အခြေုပုံခ်ျုပုံရ်ေးနသည်််အခြေစိုး�ကု အခြောဏာာအခြေထိုကုအ်ခြေရေးလျာကု ် ��ှိရေးနရေးသးသည််အ်ခြေခြပုံင ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာ 

ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများတ့ငလ်ည်း်ပုံါဝငသ်ည််် ပုံုရံေးဖွဲ့ာင်ြိပုံီးသားခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းတ့င ် တည်�်�ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေား တခြဖွဲ့ည်း်ခြဖွဲ့ည်း်

ခြပုံင�်ငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ခြခငး်ကု ပုံါတီများအခြေတ့ကု ်တခါတ�ံတ့င ်ပုံိုမိုအခြေကုျ ို း�ှိရေးစနိုိုငသ်ည်။် လကု�်ှိနိုိုငင်ရံေး�းအခြေရေးနအခြေထားအခြေား 

အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြဖွဲ့စရ်ေးစသည်် ် ပုံါဝငသ်င်ပ်ုံါဝင်ထိုကုသ်ူများ ပုံါဝင်ခ့င််��ှိရေးစမည်် ် အခြေခ့င််အခြေလမး်တစ�်ပုံအ်ခြေခြဖွဲ့င် ် ခြပုံင�်ငရ်ေး�း

အခြေား တစ်�င််ချငး်ရေး�ာင�်ွကုခ်ြခငး်မှတ�င်် ယငး်ခြပုံင�်ငမ်ုများကုို လုပုံရ်ေး�ာငခ်ြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င် ်

တခြဖွဲ့ည်း်ခြဖွဲ့ည်း်တိုးတကုလ်ာသည်် ် ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�း မဟုာဗျူျ�ဟုာများကုို နိုိုင်ငရံေး�းတ့ငစ်စတ်ပုံ၏် အခြေခန်းကုဏ္ဍပေါအခြေား 

တခြဖွဲ့ည်း်ခြဖွဲ့ည်း်ရေးလျာခ်ျ�န်နှိုင်် ေီမုိကု�ကုတ်စ ်စည်း်မျဉ်း်များခြမိင််တင�်န ်ချလီီနှိုင်် အခြေငေုိ်နီး�ှားနုိိုငင်မံျားတ့င် အခြေသံုးခြပုံုခ�သ်ည် ် 

(Barany et al. 2019)။ 

၁၉၉၈ ခုနိုှစ် ရေးမလတ့င ် သမမတ�ူဟုာတို၏ အခြောဏာာ�ှငအ်ခြေစိုး� ငြိပုံိုလ�သ့ားသည််ရ်ေးနာကုပ်ုံိုငး်တ့င ် အခြေငေ်ိုနီး�ှား

လးတ်ရေးတာ�်ှိ အခြေစုအခြေဖွဲ့့��အခြေသီးသီးမှ ပုံဋိိဉာာဏာ်သစတ်စ�်ပုံရ်ေး�း�့�ခြခငး်ထကု ်တည်�်�ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေား အခြေပုံိုငး်လိုကုခ်ြပုံင�်ငမ်ု

ခြပုံုလုပုံခ်ြခငး်ခြဖွဲ့င် ်ခြပုံုခြပုံင်ရေးခြပုံာငး်လ��န ်သရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။်  စစတ်ပုံမ်ှ နိုိုငင်ရံေး�းတ့င ်နိုှစ�်ှည်လ်များတ့င ်ပုံါဝငခ်�်မုရေးကြကုာင််

တ�င််ငြိပုံီးတ�င်လ်ုပုံ်ရေး�ာငခ်ြခငး်သည် ် စစတ်ပုံ်ခြဗျူ�ရှိုိုကုရေး�စီမှ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းစတငလ်ုပုံရ်ေး�ာငမ်ုအခြေား ဟုန�တ်ား

ပုံိတ�်ို�ရေးတာလ်ှန်မည််ကုို အခြေနိုတ�ာယအ်ခြေားကုန�သ်တန်ိုိုင်�န် လကုရ်ေးတ့�ကုျသည်််နည််းလမး်အခြေခြဖွဲ့င် ်သရေးဘာတူည်ီခ�က်ြကုသည်။် 

သမမတ၏ လုပုံ်ပုံိုငခ့်င််အခြောဏာာများအခြေားရေးလှာခ်ျငြိပုံီး ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာ၏် အခြောဏာာတိုးခြမိင်ခ်ြခငး်ခြဖွဲ့င် ်အခြောဏာာ�ှငအ်ခြေုပုံခ်ျုပုံ်မု

စနစ်သို� ခြပုံနလ်ည်က်ုျရေး�ာကုမ်ည်််အခြေနိုတ�ာယက်ုိုတား�ီး�န�်ည်�်ွယက်ုာ ပုံထမခြပုံင�်ငခ်ျကု်အခြေား ၁၉၉၉ ခုနိုှစ် ရေးအခြောကုတ်ို 

ဘာလတ့င ် အခြေတည််ခြပုံုခ�်သည်။် ၂၀၀၀ ခုနိုှစတ့်င ် လုပုံင်န်းစဉ််ခြပုံနလ်ည်စ်ိစစရ်ေး�းတာဝနယ်ူ�သည်် ် ခြပုံည်သ်ူ�အခြေတိုငပ်ုံငခ်ံ

ည်ီလာခ ံ (People’s Consultative Assembly (PCA)) သည် ် နယပ်ုံယအ်ခြေားခြဖွဲ့င် ် ပုံိုမိုကုျယခ်ြပုံန�စ့်ာပုံါဝငသ်ည််် ေုတိယ

အခြေကြီးကုိမ်ခြပုံင�်ငရ်ေး�းမူကြကုမး်အခြေား ရေး�့းရေးနို့းခ�သ်ည်။် ေုတိယအခြေကြီးကုိမခ်ြပုံင�်ငရ်ေး�းမူကြကုမး်သည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေပုံါ 
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အခြေခန်း ၁၆ ခန်းအခြေား သိသာထင�်ှားသည်် ် ရေးခြပုံာငး်လ�မုများခြပုံုလုပုံ�်န် ကြီးကုိုးပုံမး်�ာတ့င ် PCA �ှိ အခြေစုအခြေဖွဲ့့��များအခြေကြကုား 

အခြေခန်း ၇ ခန်းအခြေားခြပုံင�်င�်န် သရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် ကုာလကြကုာခြမင်သ်ည််် တစ�်ို�မုများအခြေား ရေး�ှာင�်ှား�နန်ိုှင်် သရေးဘာတူ

ထားရေးသာ ရေးခြပုံာငး်လ�မုများကုိုထိန်းသိမး်�န ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ထားသည်််ပုံါတီများကု သရေးဘာတူထားသည််အ်ခြေချကု်များကုို 

အခြေတည််ခြပုံုခြပုံဋ္ဌာာနး်ငြိပုံီး ကုျန�်ှိရေးနရေးသာ အခြေရေးခြခအခြေတငရ်ေး�့းရေးနို့း�မည်် ် ကုိစစ�ပုံမ်ျားကုို ရေးနာငတ့်ငခ်ြပုံင�်င�်နအ်ခြေချကု်များ

အခြေခြဖွဲ့စထ်ား�ှိကုာ ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများအခြေား ရေးနာကုရ်ေး�ွ��ိုငး်ခ�်သည်။်  ေုတိယခြပုံင�်ငခ်ျကု်တ့င ်နိုိုင်ငတံကုာလူ�အခြေခ့င််အခြေရေး�း

ဥပုံရေးေများမှထုတန်ိုုတက်ုာ အခြေခ့င််အခြေရေး�း�ိုင�်ာခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုအ်ခြေား စတငခ်ြပုံဋ္ဌာာနး်ခ�က်ုာ ဗျူဟုိုချုပုံက်ုိုငမ်ုရေးလျာခ်ျရေး�း ခိုငမ်ာ

အခြေားရေးကုာငး်ရေးစငြိပုံီး နယ်ရေးခြမရေးေသများတ့င ်ကုိုယစ်ားခြပုံုရေးကုာငစ်ီများထား�ှိရေးစခ�သ်ည်သ်ာမကု လးတရ်ေးတာအ်ခြေား လုပုံပ်ုံိုင ်

ခ့င််အခြောဏာာ ထပုံတ်ိုးရေးပုံးခ�သ်ည်။် ကုွမး်ကုျငပ်ုံည်ာ�ှငမ်ျား၏ အခြေရေးထာကုအ်ခြေပုံံ်ခြဖွဲ့င် ် PCA အခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျားသည် ် ၂၀၀၀ ခုနိုှစ် 

စကုတ်ငဘ်ာလတ့င ် အခြေရေးခြခအခြေတငရ်ေး�့းရေးနို့း�နက်ုျန်�ှိရေးနရေးသာ ကုိစစ�ပုံမ်ျားကုိုရေး�့းရေးနို့း�န ် ခြပုံနလ်ည်လ်မး်ဖွဲ့့င်ခ်�သ်ည်။် 

တတိယအခြေကြီးကိုမ်ခြပုံင်�ငရ်ေး�းလုပ်ုံငနး်စဉ်တ်ရေးလှာကုတ့်င ် ပုံါဝငခ်�သ်ည်််ပုံါတီများမှ သမမတအုခြေပုံခ်ျုပုံမု်စနစသုိ်� ရေးခြပုံာငး်လ��န်၊ 

ေုတိယ/အခြေထကုလ်းတရ်ေးတာတ်စခ်ုထား�ှိ�န၊် တ�ားရေး�းလ့တလ်ပုံမ်ု အခြေားရေးကုာငး်ခိုငမ်ာလာရေးစ�နန်ိုှင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေ�ိုင�်ာ တ�ားရှိုုးံတစ�်ပုံထ်ား�ှိ�န ်သရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် ၂၀၀၂ ခုနိုှစ် ဩဂ္ဂုတလ်တ့င ်အခြေတည်ခ်ြပုံုခ�သ်ည််် စတုတထ

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံင�်ငခ်ျကုတ့်င ်ေုတိယအခြေကြီးကုိမသ်မမတရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�ကုျငး်ပုံနိုိုငရ်ေး�း လုပုံင်နး်စဉ််အခြေား သတ်မှတခ်�သ်ည်််အခြေခြပုံင ်

အခြေခြပုံည််အ်ခြေဝရေး�ွးရေးကုာကုတ်ငရ်ေးခြမိာကုထ်ားသည်် ် လးတရ်ေးတာတ်စ်�ပုံရ်ေးပုံ်ရေးပုံါကုရ်ေး�းကု�သ်ို� ရေးနာကု�်ုံး သရေးဘာထားကု့�လ့�

သည်််ကုိစစ�ပုံန်ိုှစ်�ပုံအ်ခြေား ရေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာငခ်�သ်ည်။် ၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၂ ခုနိုှစထ်ိ ၄ ကြီးကုိမတ်ိုင ် လုပုံရ်ေး�ာငခ်�သ်ည်််  ခြပုံင�်ငရ်ေး�း

ရေးကြကုာင် ်တည်�်�ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေား သိသာထင�်ှားသည်် ် ရေးခြပုံာငး်လ�မုလုပုံခ်ြခငး်ခြဖွဲ့င် ် ေီမိုကု�ကုတ်စ်အခြေုပုံခ်ျုပုံ်မုမူ

ရေးဘာငအ်ခြေသစတ်စ်�ပုံ ်တည်ရ်ေး�ာကု�်ာတ့င ်ရေးအခြောငခ်ြမငခ်�ခ်ြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုစံာသားပုံါ စာလုးံ�ည်အ်ခြေားခြဖွဲ့င် ်၁၃၉၃ မှ

 ၄၅၅၉ ထိ တိုးခြမိင််သ့ားကုာ ခြပုံင�်ငခ်�သ်ည််် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု၏ံ ပုံုေမ် ၈၉ �ာခိုငန်ိုုန်းမှာ အခြေသစ ်သို�မဟုုတ ်မူလခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျား

အခြေား ခြပုံင�်ငထ်ားခြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည် ် (Indrayana 2008)။ အခြေရေး�းကြီးကုီး�ုးံတစ်ချကု်မှာ ဤသို� တ�င််ငြိပုံီးတ�င်ခ်ြပုံုခြပုံင်

ရေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်သ်ည် ် နိုိုင်ငရံေး�းမှစစတ်ပုံ၏် တခြဖွဲ့ည်း်ခြဖွဲ့ည််း�ုတခ့်ာမုကုို အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြဖွဲ့စရ်ေးစခ�ပ်ုံါသည်။် 

ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းပုံါတီများသည် ် ၁၉၉၅ ခုနိုှစတ့်င ် ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာတ့်င ် စစတ်ပုံမ်ှခန�အ်ခြေပုံ်ထားသည်် ် ရေးန�ာ ၂၀ 

�ာခိုငန်ိုုန်း (အခြေမတရ်ေးန�ာ ၁၀၀ ဉ်ီး)မှ ၁၅ �ာခိုငန်ိုုန်း (အခြေမတရ်ေးန�ာ ၇၅ ဉ်ီး) သို�ပုံထမဦးးစ့ာရေးလှာခ်ျ�န်၊ ၁၉၉၈ ခုနိုှစတ့်င ်

၇.၅ �ာခိုငန်ိုုန်း (အခြေမတရ်ေးန�ာ ၃၈ ဉ်ီး) ထိရေးလှာခ်ျ�န် သရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် ၂၀၀၀ ခုနိုှစ် ဩဂ္ဂုတလ်တ့င ်အခြေတည်ခ်ြပုံုခ�်

သည််် ေုတိယအခြေကြီးကုိမခ်ြပုံင�်ငခ်ျကု၏် အခြေစိတအ်ခြေပုံိုငး်အခြေခြဖွဲ့င် ် ၂၀၀၉ ခုနိုှစအ်ခြေရေး�ာကုတ့်င ် လးတရ်ေးတာအ်ခြေားရေး�ွးရေးကုာကုခ်ံ

ကုိုယ်စားလှယ်များခြဖွဲ့င််သာဖ့ွဲ့��စည်း်�န ်သကု�ုိ်င�်ာအခြေစုအခြေဖ့ွဲ့��များကု သရေးဘာတူခ�က်ြကုသည်။် ရေးနာကု�ံု်းတ့င ်စတုတထအခြေကြီးကိုမ ်

ခြပုံင�်ငခ်ျကုအ်ခြေရေးပုံ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေးနစဉ််အခြေတ့ငး် ၂၀၀၄ ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�အခြေငြိပုံီးတ့င ်စစတ်ပုံသ်ည်န်ိုိုငင်ရံေး�းမှ အခြေငြိပုံီးထ့ကုခ့်ာ

�န် သရေးဘာတူခ�သ်ည်။် 

အခြေလားတူတခြဖွဲ့ည်း်ခြဖွဲ့ည်း်ချငး် ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းဗျူျ�ဟုာအခြေား ချလီီနိုိုငင်တံ့င ် အခြေသုးံခြပုံုခ�ရ်ေးသာလ်ည်း် အခြေချနိ်

ကုာလပုိုံကြကုာခြမင််ခ�သ်ည်။် ချလီီနုိိုငင်၏ံ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံခြပုံုခြပုံင်ရေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းသည် ်အခြောဏာာ� သမမတ ဗုိျူလခ်ျုပုံက်ြီးကီုး ရေးအခြောဂ်္ဂတ်စတုိ

ပုံီနိုိုရေးချးမှ �ှစန်ိုှစ်ကြကုာ အခြေကုူးအခြေရေးခြပုံာငး်ကုာလထကုရ်ေးကုျာလ်းန်၍ သမမတသကုတ်မး်တိုးခြမိင်�်န် ခြပုံည်သ်ူများကု ခြငငး်�ိုခ�်

ရေးသာရေးကြကုာင် ်၁၉၈၈ လူထု�နိုဒခံယူပုံ့�မှ ရေးပုံ်ထ့ကုလ်ာခြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ပုံီနိုိုရေးချး အခြေစိုး�နိုှင် ်အခြေတိုကုအ်ခြေခပံုံါတီများမှ ၁၉၈၉  

ခုနိုှစ် ရေးနိုှာငး်ပုံိုငး်တ့င ်ခြပုံုလုပုံ်�န် စီစဉ်ထ်ားသည်် ်အခြေရေးထ့ရေးထ့ရေး�ွးရေးကုာကုပ်ုံ့�မတိုငမ်ီ ပုံထမအခြေကြီးကုိမ ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ

�ိုင်�ာ ခြပုံင�်ငရ်ေး�းလုပုံင်န်းစဉ််အခြေား ကုနဉ်ီးစတငခ်�သ်ည်။် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းပုံါတီများသည် ်အခြေ�ပုံသ်ားအခြေစိုး�ထအံခြောဏာာ

လး�ရေးခြပုံာငး်ရေး�းအခြေ�ုိခြပုံုခြပုံင်�ငခ်ျကုကုိ်ု အခြေရေးပုံးအခြေယူခြပုံုသည်််အခြေရေးနခြဖွဲ့င်် နုိိုငင်ရံေး�းတ့င် စစတ်ပုံပ်ုံါဝငမု်ရေးလှာခ်ျထားရေးသာလ်ည်း်

အခြေခ့င််ထူးခကံုဏ္ဍပေါတ့င ်�ကုလ်ကုထ်ား�ှိရေး�းကုို သရေးဘာတူည်ီခ�က်ြကုသည်။် ရေး�ွးရေးကုာကုခ်အံခြေထကုလ်းတရ်ေးတာအ်ခြေမတ်ရေးန�ာ

တိုးချ��ထား�ှိရေး�းအခြေတ့ကု ်ပုံီနိုိုရေးချးအခြေား �ာသကုပ်ုံန် အခြေထကုလ်းတရ်ေးတာအ်ခြေမတ်အခြေခြဖွဲ့စခ်န�်အခြေပုံခ်ြခငး်အခြေခြပုံင ်စစတ်ပုံ်မှခန�အ်ခြေပုံ်

ထားသည်် ်အခြေထကုလ်းတ်ရေးတာအ်ခြေမတ်များထား�ှိရေး�းအခြေား အခြေတိုကုအ်ခြေခပံုံါတီမှသရေးဘာတူခ�သ်ည်။် အခြေလားတူပုံင ်အခြေတိုကု ်

အခြေခရံေးခါငး်ရေး�ာငမ်ျားမှ အခြေမျ ို းသားလုခံြုံခုရံေး�းရေးကုာငစ်ီ(NSC)အခြေား �ကုလ်ကုထ်ား�ှိမည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်််အခြေတ့ကု ်ယငး်ရေးကုာငစ်ီ
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အခြေား စစတ်ပုံအ်ခြေဖွဲ့့��ဝငန်ိုှင်် အခြေ�ပုံသ်ားအခြေဖွဲ့့��ဝငအ်ခြေရေး�အခြေတ့ကု ်မှတရေးစ�န ်အခြေ�ပုံ်သားရေးန�ာသစတ်စ�်ပုံအ်ခြေား ထည်််သ့ငး်�န ်

အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံ ် သရေးဘာတူခ�သ်ည်။် NSC ၏ တချ ို �ရေးသာလုပုံပ်ုံိုငခ့်င််အခြောဏာာများအခြေားလည်း် ရေး�ွးရေးကုာကုခ်ံသမမတထ ံ

လး�ရေးခြပုံာငး်ရေးပုံးခ�သ်ည်။် ထို�ခြပုံင ်စစတ်ပုံ်�ိုင�်ာလုပုံင်န်းများရေးပုံ် သကုရ်ေး�ာကုသ်ည််် ဥပုံရေးေများခြပုံင�်င�်ာတ့င ်လးတရ်ေးတာ်

နိုှစ�်ပုံလ်ုးံမှ ၇ ပုံု ံ ၄ ပုံုံ အခြေများစုမ� ��ှိ�နလ်ိုအခြေပုံရ်ေးသာရေးကြကုာင် ် စစတ်ပုံမ်ှ ၎ငး်၏အခြေငစ်တီကုျ�း�ှငး်�ိုင�်ာ လုပုံပ်ုံိုငခ့်င််

အခြောဏာာ အခြေခိုင်အခြေမာကုာကု့ယထ်ားနိုိုငခ်�သ်ည်။် ထိုသို�ရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာခြပုံင�်ငခ်ျကု်များကုို ၁၉၈၉ ခုနိုှစ် ဇူလိုငလ်

တ့င ်�နိုဒခံယူပုံ့�ခြပုံုလုပုံ်ကုာ အခြေတည်ခ်ြပုံုခြပုံဋ္ဌာာနး်ခ�သ်ည်။် ထို�ခြပုံင ်မတစ်ဝ်ါေီ/လကုဝ်�ဝါေီပုံါတီများအခြေား တားခြမစပ်ုံိတပ်ုံငခ်ြခငး်

အခြေားလည်း် ရေးခြဖွဲ့ရေးလှာရ်ေးပုံးခ�သ်ည်််အခြေခြပုံင ်ပုံိုငြိပုံီးရေးခြပုံာငး်လ့ယခ်ြပုံငလ့်ယ�်ှိရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင်�ာ ခြပုံင�်ငရ်ေး�းလုပုံထ်ုးံလုပုံန်ည််း

များအခြေားလည်း်  ရေးဖွဲ့ာထ်ုတခ်�သ်ည်။် ၁၉၈၉ခုနိုှစမ်ှ ၂၀၀၅ခုနိုှစ်အခြေတ့ငး် ကုျန်�ှိရေးနရေးသးသည်် ်အခြောဏာာ�ှင�်န်ရေးသာ အခြေငုတ်

အခြေခြမစမ်ျားကုိုလည်း် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံင�်ငရ်ေး�းများ၊ ဥပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�မုများ အခြေသီးသီးခြပုံုလုပုံက်ုာ ဖွဲ့ယ�်ှားခ�်

သည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င်် ထိုသို�ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�မုများမှ ရှိုုပုံသ်�ံင�်ာခြဖွဲ့တ်ရေးတာကုမ်ုများ အခြေ�ုံးသတခ်�်ငြိပုံီး တ�ားရေး�း

�ိုင်�ာ လ့တ်လပုံမ်ုအခြေားရေးကုာငး်လာရေးစခြခငး်၊ ငြိမို�ရေးတာဝ်န်ရေးကုာငစ်ီများအခြေား တိုကုရ်ှိုိုကုရ်ေး�ွးရေးကုာကုတ်ငရ်ေးခြမိာကုန်ိုိုင်ခ့င််ခြပုံု

ခြခငး်၊ ကုျား/မ တန်းတူည်ီမှရေး�းအခြေား တန်ဖွဲ့ိုးထားကုာကု့ယခ်ြခငး်တို�အခြေား ရေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာငန်ိုိုငခ်�သ်ည်။် နိုိုင်ငရံေး�းပုံါတီများမှ 

ကြီးကုိုးပုံမး်ရေး�ာင�်ွကုမ်ု အခြေကြီးကုိမ်ကြီးကုိမ်ခြပုံုလုပုံခ်�်ငြိပုံီးရေးနာကု ်၂၀၀၅ ခုနိုှစ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေခြပုံင�်ငမ်ုများတ့င ်နိုိုငင်ရံေး�း

တ့င ်စစတ်ပုံ၏်ပုံါဝငမ်ုအခြေ�ုးံသတရ်ေး�းကုို ရေးအခြောငခ်ြမငစ့်ာလုပုံရ်ေး�ာငန်ိုိုင်ခ�သ်ည်။် စစတ်ပုံမ်ှခန�အ်ခြေပုံ်ရေးသာ အခြေထကု်လးတရ်ေးတာ်

ရေးန�ာများကုို ဖွဲ့ျကုသ်ိမး်ခ�င်ြိပုံီး NSC အခြေား သမမတအခြေကြံကုရံေးပုံးအခြေဖွဲ့့��အခြေခြဖွဲ့င် ်ရေးခြပုံာငး်လ�တာဝန်ရေးပုံးကုာ တပုံမ်ရေးတာအ်ခြေကြီးကုီးအခြေကု�

ခြဖွဲ့စသ်ည််် ကုာကု့ယရ်ေး�းဉ်ီးစီးချုပုံအ်ခြေား �ာထူးမှထုတပ်ုံယန်ိုိုင်သည််် အခြောဏာာများကုို သမမတအခြေားရေးပုံးအခြေပုံခ်�သ်ည်။် 

၄.၂.၃။  ရေးနိာားဆွဲံတွးရေး�့�ဆွဲိံင်းးးေ�င်းးးနှှင်းး် ယူာယူ�အကြောစာ�အကြောများ�များ�ား

ကြီးကုီးမားသည်် ် ရေး�ှ�မတိုးရေးနာကုမ်�ုတတ်စ�်ို�မုအခြေား ရေးကုျာလ်းား�န ်ရေးနာကုထ်ပုံရ်ေးခြဖွဲ့�ှငး်မုနည်း်လမး်တစ�်ပုံမ်ှာ 

အခြေကုျပုံအ်ခြေတည်း်ခြဖွဲ့စရ်ေးနသည််် ဖွဲ့့��စည််းပုံု�ံိုင်�ာ တချ ို �ကုိစစ�ပုံမ်ျားနိုှင်�်ိုငရ်ေးသာ အခြေငြိပုံီးသတ�်ုံးခြဖွဲ့တခ်ျကု်များကုို ရေးနာကု်

လာမည််အ်ခြေနာဂ္ဂတ်တ့င ် �ုံးခြဖွဲ့တ�်နရ်ေး�ွ��ိုငး်ခြခငး်ပုံါဝငပ်ုံါသည်။် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းပုံါတီများမှ ထို�ကု�သ်ို� ရေး�ွ��ိုငး်မုများ

အခြေား ကုာလကုန�သ်တ်ချကုခ်ြဖွဲ့င် ် �ကုလ်ကုခ့်င််ခြပုံုရေး�းခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကု ် အခြေပုံိုေ ် (sunset clauses)၊ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ

�ိုင်�ာ ခြပုံနလ်ည်သ်ုးံသပုံမ်ုများ၊ နည််းဥပုံရေးေခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားနိုှင် ် အခြေခြပုံုသရေးဘာရေး�ာငသ်ည််် မတိကုျသည်််စကုား�ပုံမ်ျား

အခြေတ့ကု ်သတ်မှတ်ထားသည်် ်အခြေချနိ်ကုာလများခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကု ်အခြေပုံိုေ ်(sunrise clauses) ဟုုရေးခ်ကြကုသည်် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာ 

ကုိ�ိယာတန�်ာများနိုှင်် မူကြကုမး်ရေး�း�့�ရေး�းနည်း်နာ အခြေမျ ို းမျ ို းခြဖွဲ့င် ်ခြပုံုလုပုံန်ိုိုငသ်ည်။် 

sunset clause �ိုသည်မ်ှာ သတ်မှတထ်ားသည်် ် အခြေချနိက်ုာလရေး�ာကု�်ှိပုံါကု အခြေလိုအခြေရေးလှာကု ် သကုတ်မး်

ကုုန�်ုံးကုာပုံျကုပ်ုံယသ့်ားမည်် ် ယာယီဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုတ်စ်ခုခြဖွဲ့စသ်ည်။် သကုတ်မး်ကုုန�်ုံး

မည်ရ်ေးန�သတ်မှတ်ထားသည်် ် ဤကု�သ်ို�ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားသည်် အခြေကုျ ို းစီးပုံ့ားများကု့�လ့�ရေးနရေးသာ ပုံါဝငသ်ည်််ပုံါတီ

များအခြေားလုးံမှ ရေးကုျနပုံန်ိုိုင်ဖွဲ့့ယ်�ာ�ှိပုံါသည်။် ယငး်ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုအ်ခြေားခြပုံဋ္ဌာာနး်�န ် ရေးတာငး်�ိုသည်််ပုံါတီသည် ် ရေး�တိုကုာလ

အခြေတ့ကု ် ရေးကုျနပုံမ်ု�ှိနိုိုငသ်လို အခြေတိုကုအ်ခြေခမံျားမှလည်း် ထိုခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားသည် ် ယာယီသာခြဖွဲ့စရ်ေးစ�ပုံါသည်။် ရေးပုံ်တူဂ္ဂီ

နိုိုငင်တံ့င ် အခြောဏာာ�ှငအ်ခြေုပုံ်ချုပုံမ်ုမှ ေီမိုကုရေး�စီစနစသ်ို� ရေးချာရေးမ့�သည််အ်ခြေသ့ငက်ုူးရေးခြပုံာငး်မုခြဖွဲ့စရ်ေးစ�န ် စစတ်ပုံအ်ခြေား ယာယီ

အခြေခန်းကုဏ္ဍပေါတစခ်ုအခြေပုံန်ိုှင်းရေးပုံးခ�သ်ည််် sunset clause တစ်ခုကုို ၁၉၇၆ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတ့င ် အခြေသုးံခြပုံုခ�်သည်။် 

၁၉၇၄ခုနိုှစ ် အခြောဏာာ�ှင ် အခြေ�စတာေို နိုိုဗျူို အခြေစိုး�အခြေားခြဖွဲ့ုတခ်ျခ�်သည််် စစအ်ခြောဏာာသိမး်မုငြိပုံီးရေးနာကု ် ေီမိုကုရေး�စီနည်း်ကုျ 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေသစတ်စ�်ပုံရ်ေး�း�့��န ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေည်ီလာခတံစ်ခုကုို ရေး�ွးရေးကုာကုခ်�သ်ည်။် မူကြကုမး်

ရေး�း�့�သူများကု ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်အ်ခြေားကြီးကုီးကြကုပုံ�်န် စစတ်ပုံ်ကုိုယစ်ားလှယအ်ခြေများစုခြဖွဲ့င် ် ဖွဲ့့��စည်း်ထား

သည််် ရေးတာလ်ှန်ရေး�းရေးကုာငစ်ီကုို ဖွဲ့့��စည်း်ခ�သ်ည်။် ယငး်ရေးကုာငစ်ီသည် ်ေီမိုကု�ကုတ်စ ်အခြေငစ်တီကုျ�း�ှငး်များ မှနမ်ှနက်ုန်

ကုန်လည်ပ်ုံတရ်ေး�း၊ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးကုာငအ်ခြေထည်ရ်ေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာငရ်ေး�း၊ ၁၉၇၄ ခုနိုှစ် ရေးပုံ်တူဂ္ဂီရေးတာလ်ှန်ရေး�း၏ အခြေနစသ်ာ�များ

နိုှင််အခြေည်ီ မှန်ကုန်ထငဟ်ုပုံ်ရေးစခြခငး်စသည််အ်ခြေချကု်များကုို အခြောမခရံေးပုံး�သူအခြေခြဖွဲ့စလ်ည်း် ထမး်ရေး�ာင�်ပုံါသည် ် (ရေးပုံ်တူဂ္ဂီ
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ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ပုံုေမ် ၁၄၂)။ ရေးတာလ်ှန်ရေး�းရေးကုာငစ်ီအခြေား သမမတအခြေားအခြေကြံကုရံေးပုံး�နန်ိုှင်် ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာမ်ှ 

ခြပုံဋ္ဌာာနး်လုိက်ုသည်််ဥပုံရေးေအခြေားလံုး ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံခြပုံဋ္ဌာာနး်ချက်ုများလုိက်ုနာမု �ိှမ�ိှ�ံုးခြဖွဲ့တ်�န ်ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေမှ အခြောဏာာ 

အခြေပုံန်ိုှင်းထားပုံါသည်။်  ရေးတာလ်ှန်ရေး�းရေးကုာငစ်ီသည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ အခြေရေးကုာငအ်ခြေထည်ရ်ေးဖွဲ့ာရ်ေး�ာငရ်ေး�းအခြေတ့ကု ်

လိုအခြေပုံသ်ည်််ဥပုံရေးေများကုိုခြပုံဋ္ဌာာနး်�န ် လးတရ်ေးတာအ်ခြေားညွှးန်ကြကုားနိုိုငသ်ည်။် အခြေရေး�းအခြေကြီးကုီး�ုးံအခြေချကုမ်ှာ ရေးတာလ်ှန်ရေး�း

ရေးကုာငစ်ီသည် ် မည်သ်ည််် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေခြပုံင�်ငခ်ျကု်ကုိုမ�ို ဗျူီတိုအခြောဏာာသုးံပုံယခ်ျနိုိုင်သည်။် သို�ရေးသာ ် ပုံထမ

လးတ်ရေးတာသ်ကုတ်မး်၏ ပုံထမရေးလးနိုှစသ်ကုတ်မး်၌သာ ရေး�ာင�်ွကုခ့်င််�ှိသည်။် ဤ sunset clause သည် ်စစတ်ပုံ၏် 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာလုပုံပ်ုံိုငခ့်င််များအခြေား ယာယီခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုသ်ာ ခြဖွဲ့စရ်ေးစ�ပုံါသည်။် စငစ်စအ်ခြေားခြဖွဲ့င် ် ၁၉၈၂ ခုနိုှစ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

�ိုင်�ာခြပုံင�်ငရ်ေး�းလုပုံင်န်းစဉ််တ့င ်ရေးကုာငစ်ီအခြေားဖွဲ့ျကုသ်ိမး်ခ�င်ြိပုံီး ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ တ�ားရှိုုးံနိုှင်် အခြေ�ပုံသ်ား

အခြေကြံကုရံေးပုံးအခြေဖွဲ့့��ခြဖွဲ့င် ်အခြေစားထိုးခ�သ်ည်။် 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ေီဇိုငး်ပုံုစံနံည််းလမး်နိုှင်် အခြေနည််းစပုံ�်ုံးနည်း်လမး်မှာ sunrise clause ပုံငခ်ြဖွဲ့စ ်

သည်။် sunrise clause ဆွဲိံသူည်းးများှာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုတ်စခ်ု၏ သကုရ်ေး�ာကုသ်ည််် ရေးန��ကုအ်ခြေား ရေးနာကုအ်ခြေနာဂ္ဂတ်    

ရေးန��ကုတ်စခ်ုရေး�ာကုသ်ည်အ်ခြေထိ ရေး�ွ��ိုငး်ခြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေိနိုဒိယဥပုံမာအခြေား ရေးလလ်ာနိုိုငသ်ည် ် (Choudhry 2016)။ 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာည်ီလာခတံ့င ် သရေးဘာထားကု့�လ့�မုအခြေခြဖွဲ့စ�်ုံး ခြပုံဿနာတစ်ခုမှာ ခြပုံည်ရ်ေးထာငစ်ုအခြေစိုး�၏ 

ရှိုုးံသုးံဘာသာစကုား သတမ်ှတ်ချကုပ်ုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် လ့တလ်ပုံရ်ေး�း��ှိချနိ်၌ ငြိဗျူိတိသှကုိုလိုနီအခြေုပုံခ်ျုပုံ်ရေး�းနယရ်ေးခြမများ၏ 

ရှိုုးံသုးံဘာသာစကုားမှာ လူဉ်ီးရေး�၏ တစ�်ာခိုငန်ိုုန်းရေးအခြောကုသ်ာ ရေးခြပုံာကြကုသည်် ် အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာစကုားခြဖွဲ့စသ်ည်။် ဟုိနိုဒ�

ဘာသာစကုားကုို လူဉ်ီးရေး�၏ ၄၀ �ာခိုငန်ိုုန်းကု ရေးခြပုံာ�ိုကြကုသည်။် အခြေခြခားဘာသာစကုားရေးခြပုံာရေးသာသူ အခြေနည််းငယမ်ှသာ 

အခြေိနိုဒိယသုးံ ဟုိနိုဒ�ဘာသာစကုားရေးခြပုံာကြကုသည်။် ည်ီလာခတံ့င ်အခြေဓိိကုအခြေခြငငး်ပုံ့ားမုမှာ အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာစကုားအခြေစား ဌာာရေးန

တိုငး်�ငး်သားဘာသာစကုားအခြေား ခြပုံည်ရ်ေးထာငစ်ုအခြေစိုး�၏ ရှိုုးံသုးံဘာသာစကုားအခြေခြဖွဲ့စ ် အခြေစားထိုးမည်မ်ထိုးမည်ပ်ုံငခ်ြဖွဲ့စ ်

သည်။် ရေးထာကုခ်သံူတစ်စုမှ ဟုိနိုဒ�ဘာသာစကုားသည်သ်ာ အခြေစိုး�နိုှင် ်ဥပုံရေးေစနစ၏် ရှိုုးံသုးံဘာသာစကုားခြဖွဲ့စသ်င််ရေးကြကုာငး်

ရေးတာငး်�ိုခ�င်ြိပုံီး အခြေခြခားအခြေဖွဲ့့��မှ အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာစကုားနိုှင် ် ဟုိနိုဒ�ဘာသာစကုားနိုှစမ်ျ ို းလုံးကုို ခြပုံည်ရ်ေးထာငစ်ုအခြေစိုး�နိုှင် ်

ဥပုံရေးေစနစ၏် ရှိုုးံသုးံဘာသာစကုားအခြေခြဖွဲ့င် ်သတမ်ှတ�်န် အခြေ�ိုခြပုံုခ�သ်ည်။် ရေးခြဖွဲ့�ှငး်ချကုမ်ှာ အခြေရေးပုံးအခြေယူည်ိိနိုုငး်သရေးဘာတူ

ည်ီမု �ယူခြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေိနိုဒိယဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ၏ ပုံုေမ် ၃၄၃ (ကု) တ့င ် ဟုိနိုဒ�ဘာသာစကုားကုို နိုိုငင်ရံေးတာ်၏ 

ရှိုုးံသုးံဘာသာစကုားအခြေခြဖွဲ့င် ်ရေးကြကုည်ာထားရေးသာလ်ည်း် ပုံုေမ် ၃၄၃ (ခ) တ့င ်ပုံုေမ် ၃၄၃ (ကု) အခြေား ရေးနာင ်၁၅ နိုှစမ်ှသာ 

အခြေရေးကုာငအ်ခြေထည််ရေးဖွဲ့ာ်မည်ဟ်ုု ရေး�ွ��ိုငး်ထားပုံါသည်။် ၎ငး် ၁၅ နိုှစအ်ခြေတ့ငး် ကုျင်သ်ုးံရေးန��ခြဖွဲ့စသ်ည််် အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာစကုား

အခြေား �ကုလ်ကုက်ုျင်သ်ုးံသ့ားမည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ပုံုေမ် ၃၄၃ (ဂ္ဂ) တ့င ်သာမနဥ်ပုံရေးေခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုခ်ြဖွဲ့င် ်ရေး�ွ��ိုငး်မုအခြေား အခြေကုန� ်

အခြေသတမ်�ှိ သကုတ်မး်တိုးခြမိင်န်ိုိုင်ရေးကြကုာငး် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ထားသည်။် ဤသို�ခြဖွဲ့င် ်ပုံုေမ် ၃၄၃ နိုှင််�ိုငရ်ေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ

�ိုင်�ာ ခြပုံင�်ငခ်ျကုအ်ခြေား ၃ ပုံု ံ ၂ ပုံုအံခြေများစုမ�ခ့��န ် မလိုအခြေပုံဘ်� အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာစကုားကုိုသာ ကုျင်သ်ုးံလိုကြကုသူများ

အခြေတ့ကု ်  ဥပုံရေးေခြပုံုရေး�း�ိုင�်ာ အခြေရေး�ွ�အခြေရေးခြပုံာငး်ရေးကြကုာင်ခ်ြဖွဲ့စရ်ေးသာ ဝန်ထုပုံဝ်န်ပုံိုးအခြေား ဖွဲ့ယ�်ှားရေးပုံးနိုိုငခ်�သ်ည်။် ထိုကု�သ်ို�

ယနိုတ�ားများသည် ် အခြေကုူးအခြေရေးခြပုံာငး်�ိုင�်ာစီမခံျကု်များ အခြေကုန�အ်ခြေသတမ်�ှိ �ကုလ်ကုလ်ုပုံရ်ေး�ာငသ့်ားနိုိုငမ်ည််် အခြေလား

အခြေလားများ ဖွဲ့့င််ရေးပုံးထားနိုိုငမ်ည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ဤကု�သ်ို�ကု့�လ့�မုများကုို ဥပုံရေးေခြပုံုရေး�းလုပုံင်န်းစဉ််နိုှင်် သာမနန်ိုိုငင်ရံေး�းလမး် 

ရေးကြကုာငး်ရေးပုံ်သို� ရေး�ာကု�်ှိရေးစခ�သ်ည်။်  

အခြေထကုရ်ေးဖွဲ့ာခ်ြပုံချကုမ်ျား အခြေမှန်တကုယခ်ြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ခ�ခ်ြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ပုံုေမ် ၃၄၄ အခြေ� အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာစကုားမှ ဟုိနိုဒ�

ဘာသာစကုားသို� ကုူးရေးခြပုံာငး်ရေး�း အခြေစီအခြေစဉ််ရေး�း�့��န ်ရေးကုာမ်�ှငတ်စ�်ပုံ ်ဖွဲ့့��စည်း်�မည်ဟ်ုု ရေးဖွဲ့ာည်ွှးန်းထား�ာ ၁၉၅၅ ခုနိုှစ်

တ့င ် အခြေရှိုုပုံ်ရေးတာပ်ုံု�ံိုကု်ခ�်�သည်။် ကုူးရေးခြပုံာငး်ရေး�းအခြေား ထပုံမ်သံကုတ်မး်တိုးမုကုို ရေးကုာမ်�ှငက်ုပုံယခ်ျခ�်သည်။် သို�ရေးသာ ်

အခြေတိုကုအ်ခြေခခံြပုံုခ�်သည််် ရေးကုာမ်�ှငအ်ခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျားကု အခြေထူးသခြဖွဲ့င် ် အခြေိနိုဒိယခြပုံည်သ်ူ�ဝနထ်မး်များအခြေဖွဲ့့�� အခြေ�ည်အ်ခြေချငး်စစ်

စာရေးမးပုံ့�အခြေတ့ကု ် အခြေသုးံခြပုံုရေးသာ ဘာသာစကုားနိုှင်စ်ပုံလ်ျဉ််း၍ ဟုိနိုဒ�ဘာသာစကုားအခြေသုးံခြပုံုမည်�်ိုပုံါကု ဟုိနိုဒ�ဘာသာ 

စကုားမရေးခြပုံာသည််လ်ူမျ ို းများကုို ရေးခတသ်စန်ယ်ချ��မုခြဖွဲ့စရ်ေးကြကုာငး်�ိုကုာ ခြပုံငး်ခြပုံငး်ထနထ်နက်ုန�က်ု့ကုခ်�သ်ည်။် အခြေိနိုဒိယ 

ခြပုံည်သ်ူ�ဝနထ်မး်များအခြေဖွဲ့့��သည် ်ဗျူဟုိုနိုှင်် ခြပုံည်န်ယ် ဗျူျ�ရှိုိုကုရေး�စီအခြေစိုး�ရှိုုးံများမှ စီနီယာအခြေကုျ�ုးံ အခြေ�ာ�ှိများပုံါဝငခ်န�်အခြေပုံ်
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ထားသည်။် တမီးလန်ာေူတ့င ် လူ ၆၆ ဉ်ီးရေးသ�ုးံခ�်သည််် ဟုိနိုဒ��န�်ကုျငရ်ေး�း�နိုဒခြပုံမုများ ခြဖွဲ့စပ်ုံ့ားခ�သ်ည်။် အခြေကုျ ို း�ကု်

သရေးဘာတူည်ီမု�လေမ်ှာ ၁၉၆၇ ရှိုုးံသုးံဘာသာစကုားအခြေကုဥ်ပုံရေးေအခြေ� ဟုိနိုဒ�ဘာသာစကုားမရေးခြပုံာရေးသာ ခြပုံည်န်ယမ်ျား

တ့င ်အခြေဂ္ဂ�လိပုံဘ်ာသာစကုားအခြေား �ကုလ်ကုအ်ခြေသုးံခြပုံု�န ်စတကုက်ုျ�ဥပုံရေးေအခြေ� ဗျူီတိုအခြောဏာာရေးပုံးထားခြခငး်ခြဖွဲ့င် ်အခြေဂ္ဂ�လိပုံ်

ဘာသာစကုားအခြေသုးံခြပုံုရေး�းကုို အခြေကုန�အ်ခြေသတမ်�ှိ ထိနး်သိမး်ထားခ�သ်ည်။် 

အခြေလုးံစုတံစ�်ို�မုများကုိုရေးကုျာလ်းား�န ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�သူများ အခြေသုးံခြပုံုရေးလ�်ှိသည်် ်အခြေခြခားရေးသာ 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာေီဇိုငး်ပုံုစံ ံ နည််းလမး်ကုိ�ိယာတစခ်ုမှာ အခြေထူးသခြဖွဲ့င် ် ကု့�လ့�မု�ှိရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျား

အခြေတ့ကု ် ဥပုံရေးဒါအကြော�များေဖွဲ့စားများရေးနိ ေပုံနိး�ည်းးသူံ�းသူပုံးများုလုပုံရ်ေး�ာင�်မည်ဟ်ုု ထည်််သ့ငး်�နခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းပုံါတီ

များအခြေတ့ကု ် သင််ရေးလျာရ်ေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ေီဇိုငး်ပုံုစံအံခြေား ရေး�ွးချယက်ုာခြပုံဋ္ဌာာနး်ခြခငး်လည်း် ဤနည်း် 

ဗျူျ�ဟုာတ့င ် ပုံါဝငသ်ည်။် သို�ရေးသာ ် အခြေချနိအ်ခြေခါတစ်ခုရေး�ာကု�်ှိပုံါကု ထိုကုိစစ�ပုံမ်ျားကုို ရေးစစ်ပုံရ်ေး�့းရေးနို့းရေး�းလမး်ရေးကြကုာငး်

ခြပုံန်ဖွဲ့့င််�နသ်ရေးဘာတူ�နခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေတည်ခ်ြပုံုခြပုံဋ္ဌာာနး်ငြိပုံီးရေးနာကု ်တချနိ်ချနိတ့်င ်ခြပုံနလ်ည်ရ်ေး�့းရေးနို့းည်ိိနိုုငး်နိုိုငမ်ည််် အခြေခ့င်် 

အခြေလမး်အခြေား အခြောမခခံျကုရ်ေးပုံးထားမည်�်ိုပုံါကု အခြေတိုကုအ်ခြေခမံျားမှလည််း ယငး်ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားအခြေရေးပုံ် သရေးဘာတူနိုိုငရ်ေးပုံ

လိမ််မည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င်ရ်ေးဖွဲ့ာခ်ြပုံ�လှင ် ဥပုံရေးေအခြေ�မခြဖွဲ့စမ်ရေးန ခြပုံနလ်ည်သ်ုးံသပုံမ်ုလုပုံရ်ေး�ာင�်န် လိုအခြေပုံခ်ျကုအ်ခြေား 

အခြေစိုး�အခြေုပုံခ်ျုပုံမ်ုစနစ်နိုှင််စပုံ်လျဉ််း၍ အခြေရေးတာမသတန်ိုိုငသ်ည််် အခြေခြငငး်ပုံ့ားမုအခြေားရေးခြဖွဲ့�ှငး်�န ် ဘ�ားဇီးနိုိုငင်၏ံ ၁၉၈၈ 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံရေး�း�့�သူများကု အခြေတည််ခြပုံုခြပုံဋ္ဌာာနး်ခ�သ်ည်။် အခြောဏာာ�သမမတ ဂ္ဂျ ို စ် �ာနီးနိုှင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေည်ီလာခံ

အခြေတ့ငး်�ှိ ရေး�ှးရှိုိုးစ့�ညွှးန�ရ်ေးပုံါငး်အခြေဖွဲ့့��မှ သမမတစနစအ်ခြေရေးခြခခရံေးသာ အခြေစိုး�အခြေုပုံခ်ျုပုံ်မုစနစက်ုို ရေးထာကုခ်ရံေးခြပုံာ�ိုငြိပုံီး အခြေတိုကုအ်ခြေခံ

ပုံါတီများမှ လးတ်ရေးတာအ်ခြေုပုံ်ချုပုံ်ရေး�းစနစ�်ီသို�ရေးခြပုံာငး်လ��န ် �နိုဒ�ှိကြကုသည်။် အခြေတည်ခ်ြပုံုခြပုံဋ္ဌာာနး်ငြိပုံီး ၅ နိုှစအ်ခြေကြကုာတ့င ်

ခြပုံည်သ်ူ��နိုဒခံယူပုံ့�ကုျငး်ပုံခ့င်ခ်ြပုံုမည်ဟ်ုူရေးသာ အခြေပုံိုေထ်ည်််သ့ငး်ခြခငး်ခြဖွဲ့င်် သမမတအခြေုပုံခ်ျုပုံ်ရေး�းစနစက်ုျင်သ်ုးံ�န ်ရေး�ှးရှိုိုးစ့�အခြေဖွဲ့့��

များမှ အခြေတိုကုအ်ခြေခပံုံါတီများအခြေား စည်း်ရှိုုးံနိုိုငခ်�သ်ည်။် အခြေနာဂ္ဂတ်တ့င ် ခြပုံနလ်ည်သ်ုးံသပုံမ်ည်ဟ်ုူရေးသာ ကုတိကုဝတသ်ည် ်

အခြေတိုကုအ်ခြေခမံျားမှ သမမတစနစက်ုျင်သ်ုးံခ့င် ် ခြပုံုရေးပုံးလိုကုခ်ြခငး်ရေးကြကုာင်် ရေးပုံး�ပုံ�်မုရေးလျာခ်ျနိုိုငခ်�သ်ခြဖွဲ့င် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေ�ိုင�်ာ ရေးစစ်ပုံ်ည်ိိနိုုငး်မုများတ့င ် သရေးဘာတူည်ီမုများ��ှိ�န ် အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြဖွဲ့စရ်ေးစခ�ပ်ုံါသည် ် (Dixon and 

Ginsburg 2012)။ 

sunset clauses ၊ sunrise clauses များနိုှင် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံနလ်ည်သ်ုးံသပုံရ်ေး�း မခြဖွဲ့စမ်ရေးန

ရေး�ာင်�ွကု�်မည်အ်ခြေချနိက်ုာလသတမ်ှတခ်ြခငး်သည် ်ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�းပုံါတီများမှ ယာယီအခြေစီအခြေမမံျားကုို သရေးဘာတူမု��ှိ

နိုိုငရ်ေးစခ�ရ်ေးသာလ်ည်း် ရေးနာကုထ်ပုံပ်ုံိုအခြေသုးံများသည်် ် ရေး�ွးချယစ်�ာလမး်မှာ ကု့�လ့�ရေးသာခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားကုို မ�ုးံခြဖွဲ့တဘ်�

ချန်ထားခြခငး်၊ နိည်းးးဥပုံရေးဒါပုံံဒါးများတစ်�ပုံခ်ြပုံဋ္ဌာာနး်ကုာ ရေးနာငလ်ာမည်် ် လးတရ်ေးတာက်ု�ုးံခြဖွဲ့တ�်န် ရေး�ွ��ိုငး်ခြခငး်တို�ပုံငခ်ြဖွဲ့စ ်

သည် ်(Dixon and Ginsburg 2012)။ ကု့�လ့�ရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားကုို �ုံးခြဖွဲ့တရ်ေးပုံးမည်််

အခြောဏာာအခြေား ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာထ် ံ �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် လး�အခြေပုံထ်ားသည်် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျား ပုံါဝငသ်ည်။် 

သရေးဘာထားကု့�လ့�ရေးသာ ခြပုံဿနာ�ပုံတ်စခ်ုကုိုမရေးခြဖွဲ့�ှငး်ဘ� ရေးနာငအ်ခြေနာဂ္ဂတ်ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာတ့်င ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်�န ်

အခြေချနိရ်ေး�ွ��ိုငး်ခြခငး်သည် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်တ်စခ်ုလုးံ ငြိပုံိုလ�ပုံျကုစ်ီးမည််အ်ခြေရေး�းမှ ရေး�ှာငတ်ိမး်နိုိုင်

�န် တန်ဖွဲ့ိုး�ှိသည််ေ်ီဇိုငး်ပုံုစံယံနိုတ�ားတစ်ခုခြဖွဲ့စန်ိုိုငပ်ုံါသည်။် နိုုင်းယှဉ်ရ်ေးလလ်ာသည်် ်ရှိုု�ရေးထာငမ်ှကြကုည််လ်ှင ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခံ

ဥပုံရေးေရေး�း�့�သူများ အခြေသုးံခြပုံုရေးလ�်ှိသည်် ် နည််းဥပုံရေးေအခြေမျ ို းအခြေစားနိုှစ်ခု �ှိပုံါသည်။် အခြေနာဂ္ဂတ်တ့င ် သတမ်ှတထ်ားသည်် ်

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာ ခြပုံဿနာ�ပုံတ်စခ်ုအခြေား ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာမ်ှ ရေးခြဖွဲ့�ှငး်ရေး�ာင�်ွကု�်နလ်ိုအခြေပုံရ်ေးကြကုာငး် အခြေတိအခြေလငး်

ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံထားခြခငး်နိုှင်် ယငး်ခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားအခြေရေးပုံ် ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာမ်ှ �ုံးခြဖွဲ့တန်ိုိုငရ်ေးကြကုာငး် ခ့င််ခြပုံုရေးပုံးထားခြခငး်တို� ခြဖွဲ့စ ်

သည် ်(Dixon and Ginsburg 2012)။ နည််းဥပုံရေးေအခြေပုံိုေမ်ျားကုို ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုရံေး�း�့�သူများကု ၎ငး်တို�၏ အခြေဓိိကုရေးတာငး်�ိုချကု်

များမဟုုတသ်ည််် အခြေခြငငး်ပုံ့ားဖွဲ့့ယက်ုိစစ�ပုံမ်ျား၌ ပုံို၍အခြေသုးံများပုံါသည်။် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေးသာပုံါတီများသည် ် ခြပုံုခြပုံင်

ရေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းတ့င ်အခြေထူးအခြေရေး�းကြီးကုီးသည်် ်ကု့�လ့�ရေးသာ ခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားရေးပုံ်တ့င ်သရေးဘာတူည်ီမု�ယူ�န ်ပုံို၍အခြေချနိ်ရေးပုံးလို

ကြကုပုံါလိမ်မ်ည်။် ထို�ခြပုံင ်ဉ်ီးစားရေးပုံးမဟုုတရ်ေးသာ ခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားရေးပုံ် မငြိပုံီးခြပုံတန်ိုိုင်သည််် ခြငငး်ခုနမ်ုများရေးကြကုာင် ်ဉ်ီးစားရေးပုံး

ကုိစစ�ပုံမ်ျားရေးပုံ် အခြေရေးပုံးအခြေယူခြပုံုလုပုံမ်ုများကုို ယိုးယ့ငး်နိုိုငရ်ေးစမုကုို ရေး�ှာငတ်ိမး်�န ်ေုတိယအခြေ�င်် သရေးဘာမတူည်ီမုများကုို
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 ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာသ်ို� လး�အခြေပုံခ်ြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် ပုံါဝငသ်ည်််ပုံါတီများကုို အခြေရေး�းကြီးကုီးဉ်ီးစားရေးပုံးကုိစစ�ပုံမ်ျားအခြေား အခြေချနိရ်ေး�ွ�

�ိုငး်�န်ရေး�ွးချယလ်ိုကုပ်ုံါကု ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာမ်ှ မခြဖွဲ့စမ်ရေးနအခြေတည််ခြပုံု�န ် အခြေချနိက်ုာလသတသ်တမ်ှတမ်ှတခ်ျမှတ်

�နလ်ိုအခြေပုံသ်ည်။် သို�မဟုုတ ် အခြေခြငငး်ပုံ့ားမုခြဖွဲ့စရ်ေးသာ အခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာများအခြေရေးပုံ် ဥပုံရေးေတစ�်ပုံအ်ခြေတည်ခ်ြပုံုခြပုံဋ္ဌာာနး်နိုိုငခ်ျနိ်

အခြေထိ ကြကုပုံမ်တ်ရေး�ာင�်ွကု�်န် ကြကုားကုာလအခြေစီအခြေမတံစ�်ပုံဖ်ွဲ့့��စည်း်ပုံုတံ့ငထ်ည်််သ့ငး်�နလ်ိုအခြေပုံသ်ည်။် သာဓိကုအခြေရေးနခြဖွဲ့င် ်

၁၉၉၇ ခုနိုှစ် ဂ္ဂမဘ်ီယာဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတ့င ်ရေးသေဏာရ်ေးပုံးမုဖွဲ့ျကုသ်ိမး်ရေး�းကုို�ုးံခြဖွဲ့တ�်န် ဥပုံရေးေခြပုံုလးတရ်ေးတာအ်ခြေား

အခြေချနက်ုာလ ၁၀ နိုှစရ်ေးပုံးအခြေပုံခ်�သ်ည်။် 

တသမတတ်ည်း်�ှိရေးသာ တ�ားမဥပုံရေးေတစ�်ပုံထ်ား�ှိရေး�း အခြေခြငငး်ပုံ့ားမုများကုိုရေးခြဖွဲ့�ှငး်�န ် နည််းဥပုံရေးေအခြေပုံိုေ်

တစ�်ပုံခ်ြပုံဋ္ဌာာနး်ကုာ အိခြေနိုဒယိ ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေညီ်လာခမှံအခြေချနိရ်ေး�ွ��ုိငး်လ့�အခြေပ်ုံမုကုို အခြေသံုးခြပုံုခ�သ်ည် ်(Lerner 2011)။

တချ ို �ရေးသာ ည်ီလာခအံခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျားသည် ်လကုထ်ပုံထ်ိမး်ခြမားခြခငး်၊ ကု့ား�ှငး်ခြပုံတ�်�ခြခငး်၊ အခြေရေးမ့�ကုခ်မံုကု�သ်ို� ကုိစစ�ပုံမ်ျား

ကုို ထိန်းရေးကြကုာငး်�န် နိုိုငင်သံားအခြေားလုးံအခြေရေးပုံ် အခြေကြံကုုံးဝငသ်ည််် တသမတတ်ည်း်ရေးသာ တ�ားမဥပုံရေးေတစ�်ပုံ ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတ့င ် ခြပုံဋ္ဌာာနး်လိုကြကုသည်။် သို�ရေးသာ ် အခြေခြခားအခြေဖွဲ့့��ဝငမ်ျားကုမူ ယငး်ကုိစစ�ပုံမ်ျားတ့င ် လူနည်း်စုဘာသာ 

ကုိုးကု့ယသ်ူအခြေုပုံ်စုများကု ၎ငး်တို�ရှိုိုး�ာဓိရေးလထ်ုးံတမး်များအခြေတိုငး် ကုျင်သ်ုးံမုကုိုခ့င်ခ်ြပုံုသည််် တည််�� ကုိုယပ်ုံိုငသ်ီးသန�်

ဥပုံရေးေအခြေုပုံခ်ျုပုံမ်ုစနစ်အခြေတိုငး် �ကုလ်ကုထ်ား�ှိလိုကြကုသည်။် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်သည်််ပုံါတီများမှ ၎ငး်သရေးဘာမတူည်ီမုအခြေား 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတ့င ်ပုံုေမ် ၄၄ ထည်််သ့ငး်ကုာ အခြေချနိ�ရ်ေး�ွ��ိုင်းလး�အခြေပုံခ်�သ်ည်။် ယငး်ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုတ့်င ် ‘နိုိုငင်ရံေးတာ်

သည် ် အခြေိနိုဒိယနိုိုင်ငတံဝှမး်လုးံ�ှိ နိုိုငင်သံားတိုငး်အခြေတ့ကု ် ယုကံြကုည်စ်ိတခ်ျ�သည်် ် တသမတတ်ည်း်�ှိရေးသာ တ�ားမဥပုံရေးေ

တစ�်ပုံခ်ြပုံဋ္ဌာာနး်�န ်ကြီးကုိုးပုံမး်ရေးပုံး�မည်’်ဟုု ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံထားသည်။် ယငး်ပုံုေမ်ကုို လမး်ညွှးနခ်ျကုအ်ခြေရေးခြခခမံူများအခြေခြဖွဲ့စ ်ထည်််သ့ငး်

ခ�်ရေးသာရေးကြကုာင် ်ဥပုံရေးေအခြေ�ာစည်း်ရေးနိုှာငး်ရေးသာ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုခ်ြဖွဲ့စခ်ြခငး်ထကု ်ရေးနာငအ်ခြေနာဂ္ဂတ်လးတရ်ေးတာက်ုိုယစ်ားလှယမ်ျား

အခြေတ့ကု ် မူဝါေ�ိုင်�ာ အခြေကြံကုခံြပုံုချကုတ်စ်�ပုံပ်ုံငခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေလားတူပုံင ် ကုငည််ာ၏ ၂၀၁၀ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ 

ရေး�း�့�သူများသည် ် ကုိုယဝ်န်ဖွဲ့ျကုခ်ျခ့င််နိုှင််�ိုငရ်ေးသာ အခြေခြငငး်ပုံ့ားမုကိုုရေးကုျာလ်းား�န ် နည််းဥပုံရေးေအခြေပုံိုေတ်စခ်ု ထည်််သ့ငး်

ခြပုံဋ္ဌာာနး်ခ�သ်ည်။် ခ�စ်ယာန်အခြေုပုံ်စုများကု ကုိုယဝ်န်ဖွဲ့ျကုခ်ျခြခငး်ကုို လုးံဝတားခြမစက်ုန�က်ု့ကုရ်ေးကြကုာငး် ထုတရ်ေးဖွဲ့ာခ်�်ရေးသာ ်

လည်း် လူမုအခြေသိုငး်အခြေဝနး်�ှိ အခြေခြခားအခြေုပုံစ်ုများကုမူ ကုိုယဝ်န်ဖွဲ့ျကုခ်ျခ့င််ကုို ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုတံ့င ်အခြောမခရံေးပုံး�န ်လိုလားကြကုသည်။် 

ဤသို� �န�်ကုျငဖ်ွဲ့ကုရ်ေးတာငး်�ိုမုများအခြေကြကုား သရေးဘာတူည်ီမု��ှိမည််အ်ခြေခ့င််အခြေလမး်ကုို ရေးတ့��ှိခ�သ်ည်။် ယငး်မှာ မိခင်

ရေးသ�ံုးမုကုို ကုာက့ုယ်�နအ်ခြေတ့ကု ် ကုျနး်မားရေး�းကုုသမုအခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ငး်ရေးကြကုာင််မဟုုတဘ်� ကုိုယ်ဝနဖ်ွဲ့ျကုခ်ျမုကုို ခ့င််မခြပုံု 

�န် သို�မဟုုတ ်‘အခြေခြခားခြပုံဋ္ဌာာနး်ထားရေးသာ ဥပုံရေးေကု ခ့င််ခြပုံုထားပုံါကု’ ဟုု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုတ့်င ်ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံ 

ထားခြခငး်ပုံင ် ခြဖွဲ့စသ်ည်(်article 26.4)။ ထို�ရေးကြကုာင် ် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုရံေး�း�့�သူများကု လးတရ်ေးတာအ်ခြေား ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများကုို 

ခြပုံနလ်ည်လ်ုပုံ်ရေး�ာငန်ိုိုင်ရေးစသည််အ်ခြေခြပုံင ် ရေးနာငအ်ခြေနာဂ္ဂတ်တ့င ် ကုိုယဝ်န်ဖွဲ့ျကုခ်ျမုနိုှင််�ိုငရ်ေးသာ သတ်မှတခ်ျကု်များကုို 

ကုျယက်ုျယခ်ြပုံန�ခ်ြပုံန� ်တိုးချ��နိုိုငရ်ေးစသည်။် 

မူကြကုမး်ရေး�း�့�ခြခငး်နိုှင််�ကုစ်ပုံ်ရေးသာ နည််းလမး်တစ�်ပုံမ်ှာ သရေးဘာထားကု့�လ့�ရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ

�ိုင်�ာ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားကုို မူကြကုမ်းရေး�း�့��ာတ့င ် မတိကုျရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင်�ာ စကုား�ပုံမ်ျားကုို �ည်�်ွယခ်ျကု�်ှိ�ှိ 

သုးံနိုုန်းခြခငး်ခြဖွဲ့စသ်ည်။် တခါတ�ံတ့င ် အကြောေပုံုသူရေးဘာရေးဆွဲာင်းးသူည်းး် များတွိာ�ရေးသူာစာာား�ပုံးများ�ားဟုုလည်း် ရေးခ်�ိုကြကုသည်။် 

ဤမူကြကုမး်ရေး�း�့�ခြခငး်နည်း်လမး်သည် ်မတိကုျရေးသာ စာသားတစ�်ပုံအ်ခြေား သရေးဘာတူည်ီခြခငး်ခြဖွဲ့င်် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုစ်ာသားရေးပုံ်

 ကု့�လ့�သည်််နားလည်မ်ုများကုို ဖွဲ့တရ်ှိုု�န ်အခြေခ့င််အခြေလမး်��ှိရေးစနိုိုငသ်ည်််အခြေတ့ကု ်ပုံါတီများ အခြေရေးပုံးအခြေယူလုပုံသ်ရေးဘာတူည်ီမု

��ှိ�န ် အခြေရေးထာက်ုအခြေကုူခြဖွဲ့စရ်ေးစသည်။် ထို�ရေးကြကုာင် ် ပုံါတီအခြေားလုးံမှ ၎ငး်တို�မ��နိုဒနယ်ရေးခြမသို�ရေး�ာကု�်ှိရေးသာအခြေခါ ၎ငး်တို�၏ 

ရေးတာငး်�ိုမုများ��ှိခ�သ်ည်ဟ်ုု �ိုရေးစနိုိုငမ်ည်ခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေထူးသခြဖွဲ့င် ်အခြေခြပုံုသရေးဘာရေး�ာငသ်ည််် မတိကုျရေးသာ စကုား�ပုံ်

များသည် ်ဘုတံူည်ီရေးသာ တနဖ်ွဲ့ိုးများ၊ ဝိရေးသသလကုခဏာာများ၊ လူမုအခြေသိုငး်အခြေဝနး်၏ �ည်မ်ှန်းချကုမ်ျား ချမှတ�်သည်် ်ကုိစစ

�ပုံမ်ျားတ့င ်သရေးဘာတူည်ီမု��ှိရေးစ�န ်အခြေရေးထာကုအ်ခြေကုူခြဖွဲ့စရ်ေးစနိုိုငပ်ုံါသည်။် သို�ရေးသာ ်အခြေစိုး�မဏ္ဍပေါိုငမ်ျားခြဖွဲ့စရ်ေးသာ အခြေုပုံခ်ျုပုံ်

ရေး�း၊ ဥပုံရေးေခြပုံုရေး�းနိုှင် ် တ�ားစီ�ငရ်ေး�းတို�နိုှင််�ိုငရ်ေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်မုပုံုစံနံိုှင်် တာဝန်များ ချမှတခ်ြခငး်ကု�သ်ို� �ှငး်လငး်တိကုျမု

လိုအခြေပုံ်ရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင�်ာခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမ်ျားအခြေတ့ကုမ်ူ မ�ှငး်လငး်မတိကုျမုကုို ရေး�ှာင�်ှား�ပုံါမည်။် 
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အခြေခြပုံုသရေးဘာရေး�ာငသ်ည််် မတိကုျရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုစံကုား�ပုံအ်ခြေား အခြေသုးံခြပုံုနိုိုင်ရေးသာ ရေးကုာငး်မ့နသ်ည််် သာဓိကု

တစခ်ုမှာ ၂၀၁၄ တူနီး�ှားဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခတံ့င ်ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်သူများကု ကုိုးကု့ယ�်ာဘာသာ၏ အခြေ�င််အခြေတန်းသတမ်ှတ်

ချကုရ်ေးပုံ်တ့င ်သရေးဘာတူည်ီမု �ယူရေးပုံးနိုိုငခ်�သ်ည််် နည််းလမး်တစ�်ပုံခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။် အခြေမျ ို းသား ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ

ည်ီလာခ ံ (NCA) အခြေတ့ငး်�ှိ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံု�ံိုင်�ာ ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်သူများမှ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေတ့င ် အခြေစစလာမန်ိုိုင်ငရံေးတာ်

တည်ရ်ေးထာငလ်ိုသူနိုှင်် ဘာသာရေး�းလးမး်မိုးမုကုငး်ရေးသာ နိုိုငင်ရံေးတာအ်ခြေခြဖွဲ့င်် ရေးကြကုည်ာလိုသူဟုူ၍ ပုံါတီများအခြေကြကုား ခြပုံငး်ထန်

သည််် သရေးဘာမတူညီ်မုများကုို သတိမူခ�က်ြကုသည်။် NCA တ့င ်ရေးန�ာ ၄၁ �ာခုိင်နုိုနး်��ိှထားရေးသာ အခြေကြီးကီုး�ံုးပုံါတီ အခြေငန်ာေါ 

သည် ်အခြေစစလာမ်ဘာသာအခြေား နိုိုငင်ရံေးတာဘ်ာသာအခြေခြဖွဲ့စ ်သတမ်ှတ�်နန်ိုိုးရေး�ာခ်�်ရေးသာလ်ည်း် အခြေခြခားဘာသာရေး�းမလးမး်မိုး

ရေးသာပုံါတီများကု နိုိုင်ငရံေးတာသ်ည် ်ဘာသာတ�ားနိုှင်စ်ပုံလ်ျဉ််း၍ ဘကုမ်လိုကုက်ြကုားရေးနရေးသာနိုိုငင်ရံေးတာ ်တည််ရေးထာငမ်ည််

ဟုု ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုတံ့ငခ်ြပုံဋ္ဌာာနး်လိုကြကုသည်။် ကုိုးကု့ယ�်ာဘာသာ၏ အခြေ�င််အခြေတန်းသတမ်ှတခ်ျကု်အခြေား မတိကုျရေးသာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

အခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ခြပုံဋ္ဌာာန်းချကုမ်ျား ရေး�း�့�ခြပုံဋ္ဌာာနး်ကုာ ယငး်သရေးဘာထားကု့�လ့�မုအခြေား ရေးကုျာလ်းားခ�သ်ည်။် တူနီး�ှားဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံ

တ့င ် ‘တူနီး�ှားသည် ် လ့တလ်ပုံ်ရေးသာ၊ အခြေမှီအခြေခိုကုငး်ရေးသာ၊ အခြေချုပုံ်အခြေခြခာအခြောဏာာပုံိုငန်ိုိုငင်ခံြဖွဲ့စင်ြိပုံီး နိုိုငင်ရံေးတာဘ်ာသာမှာ    

အခြေစစလာမ်ဘာသာ၊ နိုိုင်ငရံေးတာဘ်ာသာစကုားမှာ အခြော�တဘ်စ်ဘာသာစကုားတို�ခြဖွဲ့စင်ြိပုံီး ခြပုံည်သ်ူ�သမမတနိုိုငင်ရံေးတာ် စနစ်

ကုျင််သံုးသည်’် ဟုု ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံထားသည် ်(ပုုံေ်မ ၁ - ယခငဖ့်ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင်�ာ ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကုမှ် ထုတနု်ိုတထ်ားသည်)်။ 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုတံ့င ်ရေးနာကုထ်ပုံထ်ည်််သ့ငး်ထားရေးသာအခြေချကုမ်ှာ ‘တူနီး�ှားသည် ်ဥပုံရေးေ၏ အခြေထ့ဍ်အ်ခြေထိပုံခ်ြဖွဲ့စမ်ု၊ ခြပုံည်သ်ူလူထု၏

သရေးဘာထားနိုှင် ်နိုိုငင်သံားခြဖွဲ့စမ်ုရေးပုံ်အခြေရေးခြခခသံည််် တ�ားမစနစက်ုျင်သ်ုးံရေးသာ နိုိုငင်ရံေးတာခ်ြဖွဲ့စသ်ည်’် (ပုံုေမ် ၂) ဟုူ၍ ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံ

ထားပုံါသည်။် ခြပုံဋ္ဌာာနး်ချကု၏် မတိကုျမုရေးကြကုာင် ် အခြေနကု်အခြေဓိိပုံါါယ်နိုှစမ်ျ ို းဖွဲ့့င််�ိုနိုိုင်သည်။် ပုံုေမ် ၁ တ့ငရ်ေးဖွဲ့ာခ်ြပုံထားရေးသာ        

‘နိုိုင်ငရံေးတာ၏် ဘာသာသည် ်အခြေစစလာမခ်ြဖွဲ့စသ်ည်’် ဟုူရေးသာ စကုား�ပ်ုံသည် ်တူနီး�ှားနိုိုငင်တံ့င ်အခြေစစလာမဘ်ာသာ အခြေများ

�ုံးကုိုးကု့ယက်ြကုသည်််အခြေချကုအ်ခြေား အခြေသိအခြေမှတခ်ြပုံုထားသည်ဟ်ုု ဖွဲ့့င််�ိုနိုိုငရ်ေးသာလ်ည်း် ပုံုေမ် ၂ တ့င ် ‘တ�ားမဥပုံရေးေ

ကုျင်သ်ုးံရေးသာနိုိုငင်’ံဟုု ရေးဖွဲ့ာခ်ြပုံထားခြခငး်သည် ် ဘာသာတ�ားလးမး်မိုးမုကုငး်ရေးသာစကုား�ပုံ ် မသုးံနိုုန်းထားသည််တ်ိုင ်

နိုိုငင်ရံေးတာ၏် တ�ားဝငက်ုိုးကု့ယ�်ာဘာသာမ�ှိဟုူ၍ အခြောမခရံေးပုံးထား�နလ်ည်း် �ှငး်လငး်မရေးနရေးပုံ။ ဤသို� အခြေခြပုံုသရေးဘာ

ရေး�ာင်ရေးသာ မတိကုျမုသည် ် အခြေငန်ာေါ နိုှင်် ဘာသာတ�ားလးမး်မိုးမုကုငး်ရေးသာပုံါတီများ နိုှစဖ်ွဲ့ကုလ်ုးံအခြေခြပုံင ် ၎ငး်တို�၏

ရေးထာကုခ်သံူအခြေသီးသီးအခြေားလည်း် ရေးအခြောငန်ိုိုင်သူများခြဖွဲ့စရ်ေးစပုံါသည်။် 

နိိဂုံးံ�း

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေအခြေသစတ်စ�်ပုံရ်ေး�း�့�ခြခငး် သိုမဟုုတ ်တည််��ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေား ခြပုံင�်ငခ်ြခငး်သည် ်လ့ယက်ုူ

သည််် လုပုံ်ရေး�ာင်ချကုမ်ဟုုတရ်ေးပုံ။ ပုံထမဉ်ီးစ့ာ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာမူရေးဘာငတ်စ်ခု ခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ခြခငး်သည် ်

နည််းပုံည်ာပုံိုငး်�ိုင�်ာ ရေး�ာင�်ွက်ုချကုတ်စ်ခုထကုပ်ုံိုရေးသာ နိုိုင်ငရံေး�းလုပုံင်န်းစဉ်တ်စ်�ပုံခ်ြဖွဲ့စသ်ည်။်  ငြိပုံိုင�်ိုငမ်ု�ှိရေးသာ      

ေီမိုကု�ကုတ်စန်ိုိုင်ငရံေး�း ပုံတဝ်န်းကုျင�်ှိသည်် ်ယငး်လုပုံင်န်းစဉ်သ်ည် ်မတူကု့�ခြပုံားရေးသာ အခြေခြမငသ်ရေးဘာထားနိုှင် ် ပုံဋိိပုံကုခ

ခြဖွဲ့စရ်ေးနရေးသာ အခြေကုျ ို းစီးပုံ့ား�ှိသည်် ် နယ်ပုံယအ်ခြေသီးသီးမှ သကု�်ိုငသ်ူများအခြေကြကုား ခြပုံငး်ထနသ်ည်််ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုများ 

ရေး�ာင်�ွကု�်န် လိုအခြေပုံ်ပုံါသည်။် ကု့�ခြပုံားသည််အ်ခြေရေးကြကုာငး်အခြေ�ာအခြေလိုကု ် သရေးဘာမတူည်ီမုများ ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ

�ိုင်�ာရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်မုအခြေတ့ငး် မလ့�မရေးသ့ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်လာနိုိုငရ်ေးသာရေးကြကုာင်် ယငး်ကု�သ်ို�မတူကု့�ခြပုံားသည်် ် ခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားကုို 

ရေးခြဖွဲ့�ှငး်�န ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာခြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�း လုပုံင်န်းစဉ်တ်စ်ခုချငး်စီကု အခြေသုးံခြပုံုနိုိုငသ်ည််် စသံတ်မှတ်

ထားရေးသာ ပုံုရံေးသနည််းလမး်မ�ှိရေးပုံ။ သို�ရေးသာ ် အခြေထကုတ့်ငရ်ေးတ့��ှိ�သည််အ်ခြေတိုငး် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်သည်််ပုံါတီများမှ အခြေစပုံိုငး်

တ့င ် သရေးဘာတူထားနုိိုင်သည််် လုပုံထံု်းလုပုံန်ည်း်ပုိုံငး်�ုိင�်ာ ရေးခြဖွဲ့�ှငး်ချက်ုတချ ို ��ိှသည်သ်ာမကု ကုာလကြကုာခြမင််စ့ာ�ိှရေးသာ 

တစ�်ို�မုခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်နိုိုငရ်ေးချ အခြေနည််း�ုးံခြဖွဲ့စရ်ေးစ�နန်ိုှင်် ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုခံြပုံုခြပုံငရ်ေးခြပုံာငး်လ�ရေး�းလုပုံင်န်းစဉ်တ်စရ်ေးလှာကု ် �့�ရေး�ာငမ်ု

�ှိရေးသာ အခြေရေးပုံးအခြေယူည်ိိနိုုငး်မု သရေးဘာတူမုများလည်း် �ှိသည်။် ထို�ခြပုံင ် တစခ်ျ ို �အခြေရေးကြကုာငး်ကုိစစ�ပုံမ်ျားအခြေရေးပုံ် သရေးဘာမ

တူည်ီမုများရေးကြကုာင် ် တစ�်ို�မုများခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ရေးသာအခြေခါ ယငး်သို� မရေး�ွ�ဘ�တစ�်ို�မုကုိုရေးကုျာလ်းား�န ် သကု�်ိုငသ်ူများကု 

ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ိုင�်ာ ေီဇိုငး်ပုံုစံ ံကုိ�ိယာတန�်ာပုံလာအခြေမျ ို းမျ ို းကုို အခြေသုးံခြပုံုနိုိုငပ်ုံါသည်။် 



2121International IDEA ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ စာတမ်းး�တုံ၊ ဇူူလိုုံင်းလို ၂၀၂၁ 2121

ရေးယဘုယျအခြေကြံကုခံြပုံုချကုတ်စ်ခုအခြေရေးနခြဖွဲ့င် ်ဖွဲ့့��စည်း်ပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေရေး�း�့�သူများ၊ ကြကုားဝငရ်ေးစစ်ပုံသ်ူများ၊ အခြေကြံကုရံေးပုံး

သူများမှ လုပုံင်နး်စဉ်တ်စ်ရေးလှာကု ် ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်လာနိုိုငရ်ေးသာ အခြေတကု်အခြေကုျအခြေမျ ို းမျ ို းကုို တုန�ခ်ြပုံနန်ိုိုင်�န် ရေးခြပုံာငး်လ့ယခ်ြပုံင်

လ့ယ်�ှိ�န ်လိုအခြေပုံသ်ည်က်ုို ကြီးကုိုတင်မှန်း�ထားသင်သ်ည်။် သရေးဘာထားကု့�လ့�သည်် ် ခြပုံဿနာ�ပုံမ်ျားနိုှင် ် ကြံကုုံရေးတ့�လာ�

ရေးသာအခြေခါ ဖွဲ့့��စည််းပုံုအံခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ ရေး�း�့�သူများသည် ် ရေးစစ်ပုံည််ိိနိုုငး်ရေး�့းရေးနို့းမုများဝနး်ကုျင�်ှိ ခြဖွဲ့စရ်ေးပုံ်ရေးနရေးသာ အခြေရေးခြခ 

အခြေရေးနအခြေ�ပုံ်�ပုံအ်ခြေားလုးံနိုှင်် ခြပုံဿနာပုံုစာာအခြေရေးပုံ် သင််ရေးလျာသ်လိုစီမံရေး�ာင�်ွကု�်မည်ဟ်ုူသည်် ် လုပုံန်ည််းလုပုံဟ်ုနခ်ြဖွဲ့င် ်

ကြီးကိုုးပုံမး်ရေးခြဖွဲ့�ှငး်သင််သည်။် ဖ့ွဲ့��စည်း်ပံုုံအခြေရေးခြခခဥံပုံရေးေ�ုိင�်ာရေးစစ်ပုံညိိ််နုိုငး်မုများတ့င် သကု�ုိ်ငသူ်များအခြေားလံုးသည် ်အခြေရေးလှာ် 

ရေးပုံးလိုကုရ်ေးလျာမုတစခ်ျ ို � ခြပုံုလုပုံ်လိုစိတ�်ှိ�မည််အ်ခြေခြပုံင ် လုရံေးလာကုရ်ေးသာ ပုံါဝင်သူအခြေရေး�အခြေတ့ကုအ်ခြေများစု သရေးဘာတူည်ီ

နိုိုငသ်ည််် ည်ိိနိုုငး်သရေးဘာတူထားရေးသာ ရေးခြဖွဲ့�ှငး်ချကုမ်ျား�ှာရေးဖွဲ့့�ာတ့င် တီထ့ငဖ်ွဲ့နတ်ီးမု�ှိ�နလ်ည်း် လိုအခြေပုံသ်ည်ဟ်ုူရေးသာ 

အခြေချကုမ်ှာ အခြေရေး�းအခြေကြီးကုီး�ုးံခြဖွဲ့စပ်ုံါလိမ််မည်။် 
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