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နိိဒါါနိး�

ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်ဖ့ွဲ့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ� 

ပြဖွဲ့စစ်ဉ််၏ အခြေဓိုက်အခြေစုတို်အခြေ�ုုင်�်တိုစ်�ုအခြေပြဖွဲ့စ ် သူတိုမ်ှှတိုန်ိုုုင််�ါသူည်။် ၂၁ ရွာစုတို့င် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�

အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�ုပြ�င်ဆ်ောပြ�ာင်�်လူ�ပြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ လူု�င််န်း�်ဆော�ာင်ရ်ွွက်မ်ှုတိုုုင််�န်းး��ါ�သူည် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု

မှ�ာ�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� ထုုုလူု�င််န်း�်စဉ်တ်ို့င် ် �ါဝင်န်ိုုုင််ရွန်းအ်ခြေတို့က် ် အခြေ�့င်�်အခြေဆောရွ�ရွှု�ါသူည်။် အခြေမှ�ာ�ပြ�ည်သ်ူူ

�ုုင််ရွာအခြေဆောရွ�က်ုစစမှ�ာ�တို့င် ် �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်န်ိုုုင််သူည်�်အခြေ�့င်�်အခြေဆောရွ�အခြော� နိုုုင််င်�တိုက်ာက် အခြေသူု 

အခြေမှှတို်ပြ�ုထုာ�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ��ုုင်ရ်ွာ က်ုစစရွ�မ်ှ�ာ�တို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူ 

လူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် အခြေဆောလူ�အခြေထုဆောက်ာင်�်အခြေပြဖွဲ့စ ် အခြေမှ�ာ�သူဆောာာတိုူ လူက်�်�ထုာ��ါ 

သူည်။် 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုသူည်မ်ှှာ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည််

ဆော�ာက်ပ်ြ�င်�် သူုု�မှဟုုတို ် ပြ�င်�်င်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်တ်ို့င် ် လူူအခြေမှ�ာ��ါဝင်�့်င်�်ရွပြ�င်�် သူုု�မှဟုုတို ်

နိုုုင််င်�သူာ�မှ�ာ� �ါဝင််�့င်�်ရွပြ�င်�်ပြဖွဲ့စသ်ူလူုု ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာပြ�င်�်င်ပ်ြ�င်�်၏ အခြေဆောရွ��ါ

ဆောသူာ အခြေစုတိုအ်ခြေ�ုုင်�်လူည်�်ပြဖွဲ့စ�်ါသူည်။် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�တို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူ 

လူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်ဆောရွွ���ယ်�်�ထုာ�ရွဆောသူာ လှူတိုဆ်ောတိုာကုု််ယ်စ်ာ�လှူယ်မ်ှ�ာ� 

သူုု�မှဟုုတို ် တိုုုင်�်ပြ�ုပြ�ည်ပ်ြ�ုလူှတိုဆ်ောတိုာမ်ှှတို�င်�် ဆော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်က်��သူုု� တိုုုက်ရ်ိုုုက်မ်ှဟုုတို်ဆောသူာ 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ု�စ�နိုှင်�် နိုုင်�်ယ်ှဉ်လ်ူှင် ်မှတိုူက့်�လူ့�တိုတို�်ါသူည်။် က်ုုယ်စ်ာ�ပြ�ု

ပြ�င်�်မှှတို�င််� ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်အခြော�  ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောသူ� 

စုတိုဆ်ောလူ�လူာ��က်စ်ာတိုမှ်�၏ အခြေဆော�က်ာင်�်အခြေရွာအခြေပြဖွဲ့စ ်ဆောလူ�လူာဆော�့�ဆောနို့�ထုာ��ါသူည်။်

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောသူ�စုတိုဆ်ောလူ�လူာ��က်စ်ာတိုမှ�်သူည် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု 

တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�်�က်စ်�်ဆောသူာ အခြေဆောရွ�က်ုစစင်ါ�ရွ�က််ုု �န်း်�စစသ်ူု��သူ�ထ်ုာ��ါ 

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ််
သူည် ်၂၁ ရွာစုအခြေတို့င်�် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ  
တိုည်ဆ်ော�ာက်ရ်ွာ၌ အခြေသူု��ပြ�ုသူည်�်လူု�ဆ်ော�ာင်�်�က််
အခြော�လူု��န်းး��ါ�၏ အခြေါ�ါရွ�တ်ိုစ်�ုပြဖွဲ့စ�်ါသူည်။် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�
အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောသူ�စုတိုဆ်ောလူ�လူာ��က်စ်ာတိုမှ�်
တို့င် ်ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက််�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်
လူု�င််န်း�်စဉ်�်ုုင်ရ်ွာ မှတိုူက့်�ပြ�ာ�ဆောသူာ �ု�စ� ၃ မှ� ုု �ပြဖွဲ့စဆ်ောသူာ 
ဆော�့�ဆောနို့�တိုုုင်�်င်ပ်ြ�င်�်၊ စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် 
�ု��ပြဖွဲ့တို�်�က်�်�မှှတိုပ်ြ�င်�်တိုုု�အခြော� �န်း်�စစသ်ူု��သူ�ထ်ုာ�
သူလုုူ အခြေလုူ��စု��ါဝင်နုု်ိုင်ဆ်ောသူာ၊ အခြေဓုိ�ါါယ်ပ်ြ�ည််�ဝဆောသူာ ပြ�ည်သူ်ူ 
လူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်အ်ခြော� 
အခြော�ဆော��ပြမှှင််�တိုင်သ်ူည်�် န်းည််�လူမှ�်မှ�ာ�အခြော� သူတိုမ်ှှတို်
ဆောဖွဲ့ာထ်ုုတိုထ်ုာ��ါသူည်။်  

စာာရေး��သူူအရေး�ကျာင်းး�

ဤဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောသူ�စုတိုဆ်ောလူ�လူာ
��က်စ်ာတိုမှ်�တို့င်် ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ဆောသူာအခြေဆော�က်ာင််�အခြေရွာမှ�ာ�
က်ုု Anna Dziedzic က် ဆောရွ�သူာ�ထုာ��ါသူည်။် ၎င်�်သူည် ်
အခြောရွှနိုှင်�် �စုဖွဲ့ုတိုန်ိုုုင်င််�မှ�ာ�တို့င် ်၂၀၁၉ �ုနိုှစ်၊ ဆောအခြောက်တ်ိုုု 
ာာလူ ၂၁ ရွက်မ်ှှ ၂၂ ရွက်ဆ်ောန်း့အခြေထုု က်�င်�်����ဆောသူာ 
ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ          
၄ ကြိက်ုမှဆ်ောပြမှာက် ်မှ�လူာ်ုန်း�်ဖွဲ့ုုရွမှမ်ှှ ဆော�့�ဆောနို့���က်မ်ှ�ာ�အခြော� 
ဆောက်ာက်န်ိုုတိုဆ်ောဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ပြ�င်�် ပြဖွဲ့စ�်ါသူည်။်

ဤစာာစာဉ်းးများျာ�အရေး�ကျာင်းး�

အာ�ှနှှင်း်း ပ်စာိဖိိတ်းရေးဒါသူတ်ွင်းး� ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အရေးေချုချု�ဥပ်ရေးဒါ 
တ်ည်းးရေး�ာကျးေချုင်းး��ိံင်းး�ာ များ�လ်းဘုံနိး�ဖိိံ�များးသူည် ်
Constitution Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်�်�ု�
အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ ပြ�ုပြ�င်ဆ်ောပြ�ာင်�်လူ�ဆောရွ�က့်န်းရ်ွက်)် နိုှင်�် 
International IDEA တိုုု� �ူ�ဆော�ါင်�်စးစဉ််လူု�ဆ်ော�ာင်ဆ်ောသူာ 
စင်ပ်ြမှင်�တ်ိုစ�်ုပြဖွဲ့စသ်ူည်။် 

၎င်�်သူည် ်ဆောေသူတိုစဝ်ှမှ်�ရွှု ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ  
တိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ �ည်ာရွှင်မ်ှ�ာ�နိုှင်�် လူက်ဆ်ောတို့�
လူု�ဆ်ော�ာင်သ်ူူမှ�ာ�အခြော� အခြေတိုူတိုက့်စုဆောဝ�က်ာ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�
အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေက်ုု တိုစက််မှာာလူု�� က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�န်း့ပ်ြ�န်း့်
န်းာ�လူည်န်ိုုုင််ဆောစရွန်း ်အခြေဆောရွ�ကြိက်း�သူည်�အ်ခြေဆော�က်ာင်�်အခြေရွာမှ�ာ�
အခြေဆော�� အခြေဆောတို့�အခြေပြမှင်မ်ှ�ာ� မှှဆောဝဖွဲ့လူှယ်န်ိုုုင်ဆ်ောစရွန်း ်
ရွည်ရ်ွွယ်သ်ူည်။် 

ဤစာစဉ်မ်ှ�ာ�သူည် ်မှ�လူာ်ုန်း�်ဖွဲ့ုုရွမှတ်ို့င် ်ဆော�့�ဆောနို့����ဆောသူာ 
အခြေဆောတို့�အခြေပြမှင်မ်ှ�ာ�က်ုု လူ့ယ်လ်ူင်�်တိုက်ူလူက်လ်ူှမှ�်မှးသူုရွှု
နိုုုင်ဆ်ောစရွန်း ်လူက်ဆ်ောတို့�အခြေဆောပြ�ပြ�ုန်းည်�်လူမှ�်ပြဖွဲ့င်�် ထုည်�်သူ့င်�်
ဆော�့�ဆောနို့�ထုာ�သူည်။် 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောသူ�စုတိုဆ်ောလူ�လူာ��က််
မှ�ာ� က်ုု �ုုမှုုဖွဲ့တိုရ်ိုုလူုု၍ပြဖွဲ့စဆ်ောစ မှ�လူာ်ုန်း�်ဖွဲ့ုုရွမှအ်ခြေဆော�က်ာင်�် 
�ုုမှုုဆောလူ�လူာလူုု၍ပြဖွဲ့စဆ်ောစ Constitution Transformation 
Network (ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ ပြ�ုပြ�င််
ဆောပြ�ာင်�်လူ�ဆောရွ�က့်န်းရ်ွက်)်၏ ဆောအခြောက်�်ါဝာ�်ုုေသ်ူုု� 
သူ့ာ�ဆောရွာက်ဆ်ောလူ�လူာနိုုုင်�်ါသူည်။်  

<http://law.unimelb.edu.au/constitutional-
transformations #mf >

�သူါုတိုလ်ူ၊ ၂၀၂၁ �ုနိုှစ်



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၄)၊ သြးဂုုတ်လ်် ၂၀၂၁ 22

သူည်။် ၎င်�်တိုုု�မှှာ (က်) ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်တို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူလူုထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက််

�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်၏ ရွည်ရ်ွွယ်�်�က်၊် (�) ပြ�ည်သ်ူူလူုထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်အခြော� �န်း်�စစ်

ဆောဝဖွဲ့န်း်ပြ�င်�်၊ (ါ) ပြ�ည်သ်ူူလူုထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ မှတိုူက့်�ပြ�ာ�ဆောသူာ အခြေမှ� ုု �

အခြေစာ�မှ�ာ�၊ (ဃ) အခြေလူု��စု��ါဝင််�့င်�်ရွဆောသူာ �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် (င်) ပြ�ည်သ်ူူလူုထုု�ါဝင််

ဆော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ ဦး�တိုည်�်�က််လူာ�ရွာမှ�ာ�နိုှင််� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�

တ့ိုင် ်တုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ အခြေလ့ူတိုသ်ူဆောာာလူမှ�်ဆော�က်ာင်�်မှ�ာ�တုုို� ပြဖွဲ့စ်�က်�ါသူည်။် 

၁။  ေပ်ည်းးသူူလ်ံထုံ ပ်ါဝင်းးရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး�၏ �ည်းး�ွယ်းချုျကျး

ဖ့ွဲ့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�တ့ိုင် ်ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ဆ်ောရွ� 

အခြေတို့က် ် အခြေဆော�က်ာင်�်ပြ���က်ဆ်ောပြမှာက််မှ�ာ�စ့ာ ရွှု�ါသူည်။် �ထုမှအခြေ��က်အ်ခြော�ပြဖွဲ့င််� ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု

တုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် ဖ့ွဲ့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ စးမှ�ဆော�ာင်ရွ်ွက်�်�က်အ်ခြေသူစ ်

မှ�ာ�အခြေတို့က် ်တိုရွာ�ဝင်မ်ှုက်ုုအခြော�ဆောက်ာင်�်ဆောစ�ါသူည်။် ၎င်�်သူည် ်ေးမှုုက်ဆောရွစးစန်းစတ်ိုစ�်ု၌ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�

အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုသူည်မ်ှှာ “ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြော�ပြဖွဲ့င််� ပြ�ည်သ်ူူ့အခြေတို့က်”် ဆောရွ��့�ထုာ�သူည်ဟ်ုူဆောသူာ 

အခြေမှှတို်သူဆောက်�တို�ုုင်ရ်ွာ၊ သူးအခြေုုရွး�ုုင်ရ်ွာအခြေုုင်ေ်းယ်ာအခြော� လူက်ဆ်ောတို့�ဆောဖွဲ့ာပ်ြ���က်တ်ိုစ�်ုပြဖွဲ့စ�်ါသူည်။်

အခြေ�� ုု �လူူအခြေု�စ်ုမှ�ာ�အခြော� သူမှုုင်�်အခြေစဉ်အ်ခြေလူာအခြေရွ ဖွဲ့ယ်�်က်ဉ်ထ်ုာ�ဆောသူာ သူုု�မှဟုုတို ် �� ုု �နိုှုမှ်ဆောသူာ

ဆောန်းရွာတို့င် ် တိုရွာ�ဝင်မ်ှုအခြော�ဆောက်ာင်�်ဆောစရွန်းအ်ခြေလူုု�င်ှာ အခြေလူု��စု��ါဝင််�့င်�်ပြ�ုဆောသူာ �ူ�ဆော�ါင်�်ဆော�ာင် ်

ရွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်အခြေဓိုက်အခြော�ပြဖွဲ့င််� အခြေဆောရွ�ကြိက်း�နိုုုင်�်ါသူည်။် 

ေုတိုုယ်အခြေ��က််အခြော�ပြဖွဲ့င််� ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�

အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�လူု�င််န်း�်စဉ်န်ိုှင်�် ဆောရွ��့�ရွရွှုလူာမှည်� ်ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေအခြော� 

တိုစမ်ှ� ုု �သူာ�လူု���ုုင်�်ုုင်သ်ူည်ဟ်ုူဆောသူာ ��စာ�မှုရွရွှုဆောစရွန်း ် အခြေဆောထုာက်အ်ခြေ���ဆော���ါသူည်။် ၎င်�်သူည် ်

က်�ဉ်�်ဆောပြမှာင်�်ဆောသူာ က်ုုယ်က််� ုု �စး��့ာ�မှ�ာ�အခြေတို့က်သ်ူာ ဆောတို့��တိုတို်ဆောသူာ နိုုုင်င််�ဆောရွ�အခြေင်အ်ခြော�စု

မှ�ာ�၊ နိုုုင််င်�အခြေ�င်�်နိုှင်�် နိုုုင််င်�တိုက်ာအခြေ�င်�် အခြေထုက်တ်ိုန်း်�လူှာမှှ�ုါုုုလူမ်ှ�ာ�နိုှင််� က်ွမှ�်က်�င်သ်ူူမှ�ာ�က် 

လူက်ဝ်ါ�ကြိက်း�အခြေု�လ်ူှမှ�်မှုု�မှုရွှုဆောသူာ လူု�င််န်း�်စဉ်အ်ခြော�ဆော��ဖွဲ့�က်ရ်ွန်းအ်ခြေတို့က် ် က်ူည်းဆော��နိုုုင်�်ါသူည်။် 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေနိုှင်�်�က်စ်�၍် ပြ�ည်သ်ူူလူုထုု

အခြေသူု�ည်ာတိုုု��့ာ�ဆောစသူလူုု ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေအခြော� �ုုင်�်ုုင်မ်ှုရွှုဆောရွ�နိုှင််� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���

ဥ�ဆောေအခြေဆောက်ာင်အ်ခြေထုည်ဆ်ောဖွဲ့ာမု်ှအခြော� ဆောစာင်�်�က်ည်�်ဆောလူ�လူာရွန်း ်လူူထုုအခြော�လုူ�်�ုုင်�့်င်�်ဆော��ပြ�င်�်အခြေပြ�င် ်

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ တိုာဝန်း်ရွှု�ုါုုုလူမ်ှ�ာ�အခြော� တိုာဝန်း်��မှုရွှုဆောစပြ�င်�်တိုုု�က်ုု အခြော�ဆောက်ာင်�်

ဆောစ�ါသူည်။် 

တိုတိုုယ်အခြေ��က််အခြော�ပြဖွဲ့င််� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ါ အခြေဆော�က်ာင်�်အခြေရွာမှ�ာ�သူည် ် ပြ�ည်သ်ူူ 

လူူထုု၏ လူုုအခြေ��်�က််မှ�ာ�နိုှင််� လူုုလူာ���က်မ်ှ�ာ�အခြော� ထုင်ဟ်ု�ဆ်ောဖွဲ့ာပ်ြ�မှုရွှုဆောစရွန်း ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု

တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်က် ဆောသူ��ာဆောစ�ါသူည်။် သူတိုုမှပြ�ုမှုဆောသူာ အခြေဆောရွ�က်ုစစမှ�ာ�အခြော� 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုက် သူတိုမ်ှှတို်ဆောဖွဲ့ာထ်ုုတိုန်ိုုုင််သူလူုု �ည်ာရွှင်မ်ှ�ာ� သူုု�မှဟုုတို ်နိုုုင်င််�ဆောရွ�အခြေင်အ်ခြော�စုမှ�ာ�

၏ ဦး�စာ�ဆော��လူု�င််န်း�်တို့င် ် မှ�ါဝင်ဆ်ောသူာလ်ူည်�် �ုုမှုုနိုှစလ်ူုုဖွဲ့့ယ်ဆ်ောက်ာင်�်သူည််� ဆောပြဖွဲ့ရွှင်�်��က်မ်ှ�ာ�

အခြေဆော�� အခြောရိုု�စုုက်ဆ်ောစရွန်း ်လူမှ�်ဆော�က်ာင်�်တိုည်�်မှတို်ဆော��နိုုုင်�်ါလူုမှ�်မှည်။် 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက််�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် မှဆောက်ာင်�်ဆောသူာ ရွည်မ်ှှန်း်���က်မ်ှ�ာ�

အခြေတို့က်လ်ူည်�် အခြေက်� ုု �ပြဖွဲ့စထ်ု့န်း�်တိုတို်�ါသူည်။် ၎င်�်ပြဖွဲ့စစ်ဉ်အ်ခြော� အခြေင်အ်ခြော�ကြိက်း�ဆောသူာ နိုုုင််င်�ဆောရွ�

အခြေင်အ်ခြော�စုမှ�ာ�က် ၎င်�်တိုုု�လူုုလူာ�ဆောသူာ ရွလူေတ်ိုစ်�ုအခြေတို့က် ် လူူထုုက်အခြေတိုည်ပ်ြ�ုဆောထုာက်�်�ဆော�� 

သူည်ဟ်ုု ထုုတိုပ်ြ�န်း်ဆော�က်ည်ာပြ�င်�် သူုု�မှဟုုတို ် ပြဖွဲ့စစ်ဉ််အခြော� လူ့န်းက််�စ့ာဆောနိုှာင််�ဆောနိုှ��က်န်း့် �က်ာဆောစပြ�င်�်

တိုုု�ပြဖွဲ့င််� အခြေလူုုက်�ပြ�ယ်လ်ူှယ်တ်ိုတို်�ါသူည်။် 

ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံတ်ိံကျးရိုိံကျးပ်ါဝင်းး

ရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးသူည်းး 

တ်�ာ�ဝင်းးများုအာ�ရေးကျာင်းး�ရေးစာေချုင်းး�၊ 

နှိံင်းးင်း�၏ များူပ်ိံင်းး�ိံင်းးများုအာ� 

အရေးထုာကျးအပ်�်ေဖိစားရေးစာေချုင်းး�နှှင်းး် 

ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အရေးေချုချု�ဥပ်ရေးဒါ�ိံင်းး�ာ

အစာီအများ�များျာ�သူည်းး ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံ

၏ လ်ိံအပ်းချုျကျးများျာ�အာ� ထုင်းးဟပ်း

ရေးစာေချုင်းး�တ်ိံ� ေဖိစားရေးစာပ်ါသူည်းး။ 



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၄)၊ သြးဂုုတ်လ်် ၂၀၂၁ 33

၂။  �နိး�စာစားရေးဝဖိနိးများုများျာ�နှှင်းး် အဓိိပ်ါါယ်းေပ်ည်းး်ဝသူာ ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံ        

     ပ်ါဝင်းးရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး�

ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်အခြေဆော�� �န်း�်စစဆ်ောဝဖွဲ့န်းပ်ြ�င်�်မှ�ာ�သူည် ် ပြ�ည်သူ်ူ 

လူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်၏ အခြေရွည်အ်ခြေဆောသူ့�နိုှင်�် ပြဖွဲ့စလ်ူာနိုုုင်ဆ်ော��ရွှုဆောသူာ ဆောာ�အခြေနိုတရွာယ်မ်ှ�ာ�အခြော�

စးမှ��န်း့်�့�ရွန်းလ်ူုုအခြေ�မ်ှုအခြေဆော��တို့င် ် အခြေဆောလူ�ထုာ�သူည်။် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက််

ပြ�င်�်သူည် ်အခြေထုူ�သူပြဖွဲ့င်�် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ အခြေထုက်မ်ှှဆောအခြောက်သ်ူုု�

လူု�ဆ်ော�ာင်ပ်ြ�င်�်ပြဖွဲ့စစ်ဉ််၏ အခြေစုတိုအ်ခြေ�ုုင်�်တိုစ်ရွ�ပ်ြဖွဲ့စလ်ူှင် ်အခြေမှ�ာ��ါဝင်မ်ှုရွှုဆောသူာ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���

ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�လူုုအခြေ��်�က််က်ုု အခြေပြ�င်�်န်း�်အခြေရွ ပြဖွဲ့ည်�်�ည်�်ရွန်းအ်ခြေတို့က််မှှသူာ ဆော�ာင် ်

ရွွက်သ်ူည်�် ‘box-ticking (ဆော��ထုာ���က်အ်ခြော� အခြေမှှန်းပ်ြ�စ်ပြ�င်�်)’ လူု�ရ်ွ�ပ်ြဖွဲ့စတ်ိုတို်�ါသူည်။် ထုုုသူုု�

ဆောသူာ အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းမှ� ုု �တို့င် ်လူူအခြေမှ�ာ�သူည် ် ‘�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာအခြေဆောလူ�အခြေထု၌ �ါဝင်ရ်ိုု�

သူက်သ်ူက်’် ပြဖွဲ့စတ်ိုတို်သူည် ် (Saati 2017:31)။ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ တိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�

လူု�်င်န်း�်စဉ်တ်ို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� က်န်း့်သူတို�်�က််ရွှုဆောသူာ အခြေကြံက်�ပြ�ု��က်န်ိုှင်�် �သူဇာာသူက် ်

ဆောရွာက်မ်ှု အခြေက်န်း့်အခြေသူတိုသ်ူာရွှုဆောသူာဆောန်းရွာတို့င် ် �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် ဆောာာင်ဝ်င်ရ်ိုု�လူု� ်

ဆော�ာင််သူည်�် အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့စတ်ိုတို်သူည်။်  

ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုက် မှတိုန်းတ်ို��သူဇာာလှူမှ�်မုုှ�မှည်ကုု်် စုု�ရုွမှ�ူ်�န်းသ်ူည်�်အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းလူည်�် ရုှွနုုိုင််

�ါသူည်။် အခြေထုူ�သူပြဖွဲ့င််� လူူမှ�ာ�စု�နိုဒက်ုုအခြေဆောပြ���သူည်�် �ု�စ�စန်းစမ်ှ�ာ�တို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင််

ဆော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်လူူကြိက်ုုက်မ်ှမှ�ာ�ဆောသူာလ်ူည်�် အခြေမှှန်းတ်ိုက်ယ််လူုုအခြေ�ဆ်ောသူာ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���

ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ က်ာက့်ယ်ဆ်ောစာင််�ဆောရွှာက်မ်ှုမှ�ာ�အခြော� ဖွဲ့ယ်ထ်ုုတိုပ်ြ�င်�်မှ� ုု �ပြဖွဲ့စတ်ိုတို်�ါသူည်။် ပြ�ည်သ်ူူ 

လူူထုု၏အခြေပြမှင်သ်ူဆောာာထုာ�မှ�ာ�နိုှင််� နိုှစသ်ူက်လ်ူုုလူာ�မှုမှ�ာ�သူည် ် အခြေရွင်�်အခြေပြမှစတ်ိုစ�်ုတိုည်�်သူာ 

ပြဖွဲ့စသ်ူည်။် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေဆောရွ��့�သူူမှ�ာ�သူည် ် သူုဆောတိုသူန်းသူု��သူ��်�က််မှ�ာ�၊ �ည်ာရွှင််

အခြေကြံက်�ပြ�ု��က်မ်ှ�ာ�နိုှင််� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေအခြေဆောက်ာင်အ်ခြေထုည်ဆ်ောဖွဲ့ာဆ်ော�ာင်ဆ်ောရွ�အခြေတို့က် ်အခြေဓိုက်

တိုာဝန်း်ရွှုဆောသူာ နိုုုင်င််�ဆောရွ�ဆော�ါင်�်ဆော�ာင်မ်ှ�ာ�အခြေ�က်ာ� ည်ှုနိုုင်�်ဆော�ာင်ရ်ွွက််မှုအခြော�ပြဖွဲ့င််� ထုုန်း�်ဆော�က်ာင်�်

ဆော�ာင်ရွ်ွက်သ်ူင်�်�ါသူည်။် ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းအခြော�လုူ�� 

တို့င် ် လူူထုု၏သူဆောာာထုာ�အခြေပြမှင်မ်ှ�ာ� အခြော�ဆောက်ာင်�်လူှမှ�်မှုု�လူုမှ်�မှည် ် သူုု�မှဟုုတို ် အခြော�ဆောက်ာင်�်

လူှမှ်�မှုု�သူင််�သူည်ဟ်ုူဆောသူာ လူက်ဆ်ောတို့�မှက်�သူည််� ဆောမှှာလ်ူင်�်��က််မှ�ာ�အခြော� ဖွဲ့န်းတ်ိုး�နိုုုင်�်ါသူည်။်

အခြေက်ယ်၍် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ ရွည်ရ်ွွယ်�်�က််အခြော� အခြေပြ�ာ�

န်းည်�်လူမှ�်မှ�ာ�အခြော�ပြဖွဲ့င််� အခြေထုဆောပြမှာက်ဆ်ောအခြောင်လု်ူ�နုု်ိုင်လ်ူှင် ်ထုုုသုုူ�ဆောသူာ �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်

လူုုအခြေ�်��က်တ်ိုစ်ရွ�မ်ှပြဖွဲ့စန်ိုုုင်ဆ်ော�။ ဥ�မှာဆော��ရွလူှင် ်အခြေ�� ုု �ဆောသူာအခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းမှ�ာ�အခြေရွ နိုုုင််င်�ဆောရွ�နိုှင်�် 

အခြေက်� ုု �စး��့ာ��ုုင်ရ်ွာ အခြေု�စ်ုက်ုုယ်စ်ာ�ပြ�ုမှု အခြော�ဆောက်ာင်�်ဆောသူာ ထုု��တိုမှ�်အခြေစဉ်အ်ခြေလူာရွှုသူည််�ဆောန်းရွာ

မှ� ုု �တို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် အခြေ�င်�်ပြမှင််�ဦး�စာ�ဆော��တိုစ�်ု ပြဖွဲ့စ်

ဆောက်ာင်�်မှှ ပြဖွဲ့စဆ်ော�လူုမှ်�မှည်။် �ဋို�က်ခသူက်ဆ်ောရွာက်ဆ်ောသူာ အခြေ�င်�်အခြေက်�င်�်မှ�ာ�တို့င် ်ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���

ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာစးမှ�ဆော�ာင်ရ်ွွက်မ်ှုအခြေသူစတ်ိုုု�အခြော� ပြီးင်ုမှ�်��မှ်�ဆောရွ�ပြဖွဲ့စစ်ဉ်တ်ိုစ်�ု၏ အခြေစုတိုအ်ခြေ�ုုင်�်အခြေပြဖွဲ့စ ်

ည်ှုနိုုင််�ဆော�ာင်ရ်ွွက်�်က်သူည််�ဆောန်းရွာတို့င် ် ပြီးင်ုမှ�်��မှ်�ဆောရွ�ရွရွှုဆောရွ��ုုင်ရ်ွာ အခြေက်� ုု �ဆောမှှာမ်ှှန်း�်��က်မ်ှ�ာ� 

သူည် ် ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်အခြေတ့ိုက် ်လူမှ�်ဖ့ွဲ့င်�်ဆော��ဆောသူာ ပြဖွဲ့စ်စဉ်၏်အခြေက်� ုု � 

ရွလူေမ်ှ�ာ�ထုက် ်�ုုမှုုအခြေဆောလူ�သူာနိုုုင်�်ါလူုမှ�်မှည်။်

ဤ�န်း်�စစဆ်ောဝဖွဲ့န်း်��က််မှ�ာ�သူည် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ 

ရွည််ရွွယ််��က််အခြော� ရွှင််�လူင််�စ့ာသူတို်မှှတို်ဆောဖွဲ့ာ်ထုုတို်ရွန်း်နိုှင်�် ထုုုရွည််ရွွယ််��က််မှ�ာ�အခြေတိုုုင််� 

ဆော�ာင်ရ်ွွက်န်ိုုုင််ရွန်းအ်ခြေလူုု�င်ှာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်၏ စန်းစ်ယ်နိုတရွာ�မှ�ာ���မှှတိုဆ်ောဖွဲ့ာ်

ဆော�ာင််ဖွဲ့ုု�လူုုအခြေ�မ်ှုအခြေဆော�� မှး�ဆောမှာင်�်ထုုု�ပြ�ဆောန်း�ါသူည်။် သူုု�ဆောသူာ ် ၎င်�်တိုုု�အခြော� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���

ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံတ်ိံကျးရိုိံကျးပ်ါဝင်းး

ရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးသူည်းး 

အင်းးအာ�ကြီးကျီ�များာ�ရေးသူာ နှိံင်းးင်း�ရေး��

အင်းးအာ�စာံများျာ�၏ ေချုယ်းလ်ှယ်းများုကျိံ

ချု��နှိံင်းးသူည်းး် အနှတ�ာယ်း�ှိကျာ     

ထုိံလ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးသူည်းး ‘box ticking 

(ရေးပ်�ထုာ�ချုျကျးအာ�အမှျားနိးေချုစားေချုင်းး�)’ 

အေဖိစားသူရေးဘုာ ရေး�ာင်းး�ွကျးသူည်းး် 

လ်ံပ်း�ပ်းသူကျးသူကျး ေဖိစားလ်ာနှိံင်းး

သူလ်ိံ ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံများှ လ်ကျးရေးတ်ွ� 

များ�နိးရေးသူာ ရေးများ်ားများှနိး�ချုျကျးများျာ�    

�ှိလ်ာတ်တ်းပ်ါသူည်းး။ 



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၄)၊ သြးဂုုတ်လ်် ၂၀၂၁ 44

ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်သ်ူည်�် နိုုုင််င်�၏အခြေ�င်�်အခြေက်�င်�်နိုှင်�် ဆောလူ�ာည််းဆောအခြောင် ် ဆော�ာင်ရ်ွွက်ရ်ွမှည်ပ်ြဖွဲ့စ�်ါ 

သူည်။် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ အခြေမှ� ုု �အခြေစာ�အခြော� ရွှင်�်လူင်�်စ့ာ

န်းာ�လူည်ပ်ြ�င်�်သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ တိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ��ုုင်ရ်ွာလူု�င််န်း�်စဉ်၌် လူူထုု၏ 

အခြေ�န်း�်က်ဏ္ဍအခြေတုုိုင်�်အခြေတိုာအခြော� လူူထုုက်န်းာ�လူည်ဆ်ောစရွန်းအ်ခြေလုုူ�ငှ်ာ ����ုု�ကူ်ည်းဆော���ါသူည်။် အခြေ�ုုင်�် 

၃ သူည် ်ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ��ုုင်ရ်ွာလူု�င််န်း�်စဉ်၌် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု၏ �သူဇာာ

အခြောဏာာအခြေ�န်း�်က်ဏ္ဍနိုှင််� အခြေတိုုုင်�်အခြေတိုာအခြေဆော��အခြေဆောပြ���၍ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင် ်

ရွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ အခြေမှ� ုု �အခြေစာ� ၃ �ုအခြော� ဆောဖွဲ့ာပ်ြ�ထုာ��ါသူည်။်

၃။ ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံတ်ိံကျးရိုိံကျးပ်ါဝင်းးရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး��ိံင်းး�ာအများျ�ိ�အစာာ�များျာ�

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေဆောရွ��့�ပြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာလူု�င််န်း�်စဉ်မ်ှ�ာ�၌ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင််

ဆော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် ဆောဖွဲ့ာပ်ြ��ါအခြေမှ� ုု �အခြေစာ� ၃ �ုမှှ ၁ �ု တို့င် ် �ါဝင််တိုတို်�ါသူည်။် ၎င်�်တိုုု�မှှာ 

တုုိုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောန့ို�ပြ�င်�်၊ စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်နှိုင်�် �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က်�်�ပြ�င်�်တုုို� ပြဖွဲ့စ�်က်�ါသူည်။် ဤအခြေမှ� ုု � 

အခြေစာ�တုုို�သူည် ် ဖ့ွဲ့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ တိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာလုူ�င််န်း�်စဉ်အ်ခြေဆော��၌ ပြ�ည်သူ်ူ 

လူူထုုက် သူက်ဆ်ောရွာက်မ်ှုရွှုနိုုုင်ဆ်ောသူာ �သူဇာာအခြောဏာာအခြေမှ� ုု �အခြေစာ�အခြော� အခြေထုူ�ပြ�ုထုာ��ါသူည်။်

၃.၁။ တ်ိံင်းးပ်င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ေချုင်းး�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းး

တုုိုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောန့ို�ပြ�င်�်လုူ�်င်န်း�်စဉ်၏်ရွည်ရွ်ွယ်�်�က်မှ်ှာ ဖ့ွဲ့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေနှိုင်�် အခြေ�ုုတိုင် ်

ထုာ�ဆောသူာ ဖွဲ့့��စည််��ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင််ရွာ အခြေဆောပြ�ာင််�အခြေလူ�တိုုု�နိုှင်�်�က််စ�်၍ ပြ�ည််သူူလူူထုု 

ထု�မှှ အခြေ��က်အ်ခြေလူက်န်ိုှင်�် သူဆောာာထုာ�မှှတို�်�က််ရွယ်ူရွန်း ်ပြဖွဲ့စ�်ါသူည်။် တိုုုင််�င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်အခြော� 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်၏် အခြေဆောစာ�ုုင်�်အခြေ�င်�်တို့င်ပ်ြ�ည်သ်ူူလူူထုု၏

စုု�ရွုမှ�်ူ�န်း်မှုမှ�ာ� သူုု�မှဟုုတို ်ဆောမှှာမ်ှှန်း�်��က်မ်ှ�ာ�နိုှင််� �က်စ်�်ဆောသူာ အခြေ��က််အခြေလူက်မ်ှ�ာ�နိုှင််� ၎င်�်တိုုု�

လူုုလူာ�ဆောသူာ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေသူစ ် သူုု�မှဟုုတို ် ပြ�င်�်င်ဆ်ောရွ��့�ဆောရွ��ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောရွ�က်ုစစ

အခြေမှ� ုု �အခြေစာ�မှ�ာ�အခြော�သူုရွှုနိုုုင်ရ်ွန်း် အခြေသူု��ပြ�ုနိုုုင််�ါသူည်။် �ု�မှှန်း်အခြော�ပြဖွဲ့င်�် တိုုုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်မှ�ာ�

က်ုု ဖွဲ့့��စည််��ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေမှူ�က်မှ�်တိုစ်�ုအခြော� ပြ�င်�်င်ပ်ြီး�း�ဆောန်းာက်တ်ို့င် ် အခြေထုူ�အခြေ�ုုပြ�ု��က်မ်ှ�ာ�

အခြေဆော�� သူဆောာာထုာ�မှှတို�်�က််မှ�ာ� ရွယ်ူနိုုုင်ရ်ွန်းအ်ခြေလူုု�င်ှာ ပြ�ုလူု��်က်�ါသူည်။် 

တိုုုင််�င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်သူည် ် ဆောပြ�ာ�ုု�က်�်�မှုတို့င် ် တိုစ်ဖွဲ့က်သ်ူက် ် (တိုစလ်ူမှ�်သူ့ာ�) �ု�စ�

တိုစ�်ုပြဖွဲ့စပ်ြီး�း� ထုုု�ု�စ�တို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုက် �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��မှှတိုသ်ူူမှ�ာ�အခြော� အခြေ��က်အ်ခြေလူက််ဆော��

သူည်�်�ု�စ�ပြဖွဲ့စသ်ူည်။် �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က်�်�မှှတိုသူ်ူမှ�ာ�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င်�် ရွရုှွဆောသူာအခြေ��က်အ်ခြေလူက်မ်ှ�ာ�အခြော� မှည်သုု်ူ�

အခြေသူု��ပြ�ုဆော�က်ာင်�်က်ုု ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြော�အခြေစးရွင်�်�ရွန်း် တိုာဝန်း်ရွှုဆောက်ာင်�်ရွှုနိုုုင်ဆ်ောသူာလ်ူည်�် ထုုုသူုု� 

အခြေစဉ််အခြေပြီးမှ� အခြေစးရွင်�်�သူည်ဆ်ောတိုာ�မှဟုုတိုဆ်ော�။ ၎င်�်တိုုု�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� တိုုုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�မှုမှ�ာ�က်ုု �က်ာ�န်းာ

ရွန်း် တိုာဝန်းရ်ွှုဆောသူာလ်ူည်�် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုက်တိုင်ပ်ြ�ဆောသူာ အခြေဆောတို့�အခြေပြမှင််မှ�ာ� သူုု�မှဟုုတို ် သူဆောာာ 

ထုာ�မှှတို�်�က်မ်ှ�ာ�အခြေဆော�� တိုု��ပြ�န်းဆ်ောပြဖွဲ့�က်ာ�ဆော��ရွန်း ်သူုု�မှဟုုတို ်အခြေဆောရွ�ယ်ူဆော�ာင်ရ်ွွက်ရ်ွန်း် ဝတိုတရွာ�မှ

ရွှုဆော�။

တိုုုင််�င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ဆောရွ�အခြေတို့က် ် စန်းစ်ယ်နိုတရွာ�မှ�ာ�တို့င် ် နိုုတိုဆ်ောပြဖွဲ့ သူုု�မှဟုုတို ် ဆောရွ�သူာ�တိုင်ပ်ြ�

��က်မ်ှ�ာ�၊ စစတ်ိုမှ်�မှ�ာ�နိုှင််� ဆောမှ��့န်း�်ဆောပြဖွဲ့�က်ာ�မှုမှ�ာ��ါဝင်�်ါသူည်။် �က််��ဆောပြ�ာ�ုုသူည််�လူမှ�် 

ဆော�က်ာင်�်တို့င် ်လူူမှုက့်န်းရ်ွက်က််ုု အခြေသူု��ပြ�ုမှုတိုုု��့ာ�လူာ�ါသူည်။် ဥ�ဆောေအခြေရွ စည်�်ဆောနိုှာင်မ်ှုမှရွှုဆောသူာ 

သူုု�မှဟုုတို ် အခြေကြံက်�ဆော��သူဆောာာ�နိုဒ��ယ်ူ�့� (တို�ါတိုရွ� လူူထုု�နိုဒ��ယ်ူ�့�ဟုု ဆော��သူည်)် တိုစ�်ုအခြော� 

တိုုုင််�င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်�ု�စ�တိုစ်ရွ�အ်ခြေပြဖွဲ့စအ်ခြေသူု��ပြ�ုက်ာ အခြေထုူ�အခြေဆောရွ�က်ုစစတိုစရ်ွ�ရ်ွ�န်ိုှင်�်�က်စ်�၍် 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု၏ အခြေပြမှင်သ်ူဆောာာထုာ�မှ�ာ�အခြော�ရွယ်ူနိုုုင်�်ါသူည်။် �ုုမှုုတိုက်က်ြွက်မှုရွှုဆောသူာ တိုုုင်�်င််

ရေး�ွ�ရေးနှွ�တ်ိံင်းးပ်င်းးေချုင်းး�ပ်ံ�စာ�သူည်းး 

တ်ည်းး��ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အရေးေချုချု�ဥပ်ရေးဒါ  

နှှင်းး် ေဖိစားနှိံင်းးရေးချုျ�ှိရေးသူာအစာီအများ�သူစား

များျာ�နှှင်းး်ပ်တ်းသူကျး၍ ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံ

ထု�များှ အချုျကျးအလ်ကျး�ယ်ူရေး��

အရေးပ်� အရေးလ်�ရေးပ်�ရေး�ာင်းး�ွကျး

တ်တ်းပ်ါသူည်းး။ 
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ဆော�့�ဆောနို့�သူည််�စန်းစတ်ိုစ်�ုမှှာ မှ�က်န်ိုှာစု�ည်းဆော�့�ဆောနို့�သူည််� အခြေစည်�်အခြေဆောဝ�မှ�ာ�ပြဖွဲ့စသ်ူည်။် ၎င်�်တို့င် ် 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြော�လူု��ဆောရွှ�ဆောမှှာက်၌် �က်ာ�န်းာမှုပြဖွဲ့စစ်ဉ််မှ�ာ� သူုု�မှဟုုတို ်အခြေထုူ�အခြေု�စ်ုမှ�ာ� သူုု�မှဟုုတို ်

က်ုုယ်စ်ာ�ပြ�ုအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်�်မှ�ာ�ပြဖွဲ့င််� အခြေစည်�်အခြေဆောဝ�ထုုုင် ်ဆော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်မှ�ာ��ါဝင်တ်ိုတို�်ါသူည်။်

တိုုုင််�င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�သူည််� စန်းစ်ယ်နိုတရွာ�မှ�ာ�တို့င် ် ပြ�ည်သ်ူူမှ�ာ��ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်မှုမှု

စုတို�်နိုဒအခြေရွ�ါဝင််ပြ�င်�် ပြဖွဲ့စဆ်ောလူ�ရွှုပြီး�း� ထုုု�အခြေတို့က်ဆ်ော�က်ာင််� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက််

ဆောရွ�ပြဖွဲ့စစ်ဉ််နိုှင်�် ၎င်�်ပြဖွဲ့စစ်ဉ်တ်ို့င် ် မှည်သ်ူည်�်န်းည်�်မှ�ာ�ပြဖွဲ့င််� �ူ�ဆော�ါင်�်�ါဝင်န်ိုုုင်သ်ူည်က််ုု စုတိုဝ်င်စ်ာ�

ဆောသူာ လူူ�ုါုုုလူမ်ှ�ာ�နိုှင််� အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်�်မှ�ာ�သူာ ဆောယ်ာုယ်�အခြော�ပြဖွဲ့င််� �ါဝင််တိုတို်�ါသူည်။်

၃.၂။ စာဉ်းး�စာာ��င်းးေချုင်းးေချုင်းး� လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းး

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် �က်စ်�်ဆောသူာ စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်သ်ူည်�်

လူု�်င်န်း�်စဉ်�်ု�စ�မှ�ာ�တို့င် ် အခြေရွ�်သူာ�ပြ�ည်သ်ူူမှ�ာ�သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ ပြ�ုပြ�င််

ဆောပြ�ာင်�်လူ�မှုအခြေတို့က် ် အခြေဆောရွ�က်ုစစမှ�ာ�အခြော� သူတိုမ်ှှတို်ဆောဖွဲ့ာထ်ုုတိုရ်ွန်းန်ိုှင်�် ဦး�စာ�ဆော��သူတိုမ်ှှတိုရ်ွန်း်

အခြေပြ�င် ်ဆောပြဖွဲ့ရွှင်�်��က်မ်ှ�ာ�ရွရွှုရွန်း ်�ည်ာရွှင်မ်ှ�ာ�၊ �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��သူူမှ�ာ�နိုှင်�် �ူ�ဆော�ါင်�်ဆော�ာင်ရ်ွွက်�်က်

�ါသူည်။် တိုုုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်န်ိုှင်�်မှတိုူသူည်မ်ှှာ စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်သ်ူည်�်လူု�င််န်း�်စဉ််

တို့င် ်�ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��မှှတိုသ်ူူမှ�ာ�နိုှင်�် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြေ�က်ာ� အခြေပြ�န်းအ်ခြေလူှန်း် (နိုှစ်လူမှ�်သူ့ာ�) �ု�စ�မှ� ုု � 

�ါဝင်ပ်ြီး�း� ၎င်�်တုုို�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င်�် အခြေဆောရွ�ကု်စစမှ�ာ�အခြော� န်းက်န််းက်ရု်ိုင်�်ရုိုင်�်ဆောလူ�လူာ�က်က်ာ နှိုစဖ်ွဲ့က်သ်ူဆောာာ 

တိုူည်းသူည််� အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းအခြော� ဆောရွ��့���မှှတို�်က်�ါသူည်။်  

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်၌ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ဆ်ောရွ�

အခြေတို့က် ်စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်စန်းစ�်ု�စ�မှ�ာ�အခြော� လူက်တ်ိုဆောလူာ စမှ�်သူ�ဆ်ောလူ�လူာမှုမှ�ာ� ပြ�ုလူု��်��

�ါသူည်။် ထုုုစန်းစ�်ု�စ�မှ�ာ�သူည် ် မှ�က်န်ိုှာစု�ည်းစည်�်ဆောဝ�ဆောတို့��ု�မှုအခြေဆော�� အခြေဆောပြ���ထုာ�ဆောသူာလ်ူည်�် 

စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်မ်ှု�ု�စ�အခြော� အခြေဆောထုာက်အ်ခြေ���ပြဖွဲ့စဆ်ောစသူည််� အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းမှ�ာ�နိုှင်�် �န်း်�သူစတ်ိုးထု့င်မ်ှု

မှ�ာ�အခြော� ထုည််�သူ့င်�်ဆော�ါင်�်စ�ထ်ုာ��ါသူည်။်

နိုုုင််င်�သူာ�မှ�ာ�ည်းလူာ��  (citizens’ assembly) ဟုူသူည်မ်ှှာ နိုုုင်င််�သူာ�မှ�ာ�အခြော� အခြေလူ�ဉ်�်   

သူင်�်သူလူုု ဆောရွွ���ယ်ထ်ုာ�ဆောသူာ က်ုုယ်စ်ာ�ပြ�ုအခြေု�စ်ုတိုုု� ဆောတို့��ု�စည်�်ဆောဝ�မှုပြဖွဲ့စသ်ူည်။် ထုုုသူုု�ဆောသူာ 

ည်းလူာ��က်�င်�်���နု်း်တို့င် ် အခြေဖွဲ့့��ဝင်မ်ှ�ာ�သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောရွ�က်ုစစမှ�ာ�အခြော� 

ဆောလူ�လူာပြ�င်�်၊ စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် အခြေကြံက်�ပြ�ု��က်ဆ်ော��ပြ�င်�်မှ�ာ� ပြ�ုလူု��်က်�ါသူည်။် ဥ�မှာ၊ 

အခြေုုင််ယ်ာလူန်းန်ိုုုင်င််�တို့င် ်နိုုုင်င််�သူာ�မှ�ာ�ည်းလူာ��မှ�ာ�စ့ာအခြော� ၂၀၁၆ �ုနိုှစက််တိုည်�်က် က်�င်�်�����က်

သူည်။် ထုုုည်းလူာ��မှ�ာ�သူည် ် သူဆောနို�ဖွဲ့�က်�်�ပြ�င်�်၊ ါ�န်း်ေါ တိုန်း်�တိုူည်းမှှပြ�င်�်နိုှင်�် �နိုဒ��ယ်ူ�့�မှ�ာ� 

အခြေသူု��ပြ�ုမှုက်��သူုု�ဆောသူာ ဆောပြမှာက်မ်ှ�ာ�စ့ာဆောသူာ အခြေဆောရွ�က်ုစစမှ�ာ�စ့ာက်ုု စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်�်က်�ါသူည်။် 

သူဆောနို�ဖွဲ့�က်�်�ပြ�င်�်က်��သူုု�ဆောသူာ အခြေ�� ုု �ဆောသူာအခြေဆောရွ�က်ုစစမှ�ာ�နိုှင််��က်စ်�၍် နိုုုင်င််�သူာ�မှ�ာ�ည်းလူာ��

မှ�ာ�၏ စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်မု်ှမှ�ာ�သူည် ်က်ာလူ�က်ာရှွည်ပ်ြဖွဲ့စ�့်ာ����ဆောသူာ နုုိုင်င််�ဆောရွ�အခြေ�က်�်အခြေတိုည်�်မှ�ာ� 

အခြော�ပြီးဖွဲ့ုု��ဆောပြဖွဲ့ရွှင်�်ရွန်း ်အခြေဆောထုာက်အ်ခြေ���ဆော��နိုုုင်�်��ပြီး�း� လူူထုု�နိုဒ��ယ်ူ�့�၌ သူဆောာာတိုူည်း��က်မ်ှ�ာ�အခြော� 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�ုပြ�င်ဆ်ောရွ�အခြေတို့က် ်လူု�ဆ်ော�ာင်န်ိုုုင်�်���ါသူည်။်

၎င််�န်းည််�စန်းစ်အခြော� မှ့န်း်ါုုလူး�ယ်ာ�နိုုုင််င်�တို့င်် �ထုမှဦး�စ့ာအခြေသူ�ု������ပြီး�း� စဉ််�စာ��င််ပြ�င််မှု

လုူ�င််န်း�်စဉ်�ုု်င်ရ်ွာ စစတ်ိုမှ�်ဆောက်ာက်ယူ််သူူမှ�ာ�က် နုုိုင်င််�သူာ�မှ�ာ�အခြော�အခြေလူ�ဉ်�်သူင်�်သူလုုူ ဆောရွွ���ယ် ်

ထုာ�ဆောသူာ က်ုုယ်စ်ာ�ပြ�ုန်းမှူန်းာအခြေု�စ်ုမှ�ာ�က်ုုစုစည်�်ပြီး�း� ထုုုအခြေရွ�သ်ူာ�အခြေစုအခြေဖွဲ့့��တိုုု�အခြော� အခြေဆောရွ�က်ုစစ

မှ�ာ�အခြေဆော�� မှ�က်န်ိုှာစု�ည်း၊ န်းက််ရိုုင်�်စ့ာ စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်မ်ှုမှပြ�ုမှးနိုှင််� ပြ�ုပြီး�း�စစတ်ိုမှ�်ဆောက်ာက်ယ််ူမှု

မှ�ာ� ပြ�ုလူု�်����ါသူည်။် ဤပြဖွဲ့စစ်ဉ်သ်ူည် ်အခြေက်� ုု �စး��့ာ�အခြေဆောပြ�ပြ�ု �ါတိုးအခြေု�်စုမှ�ာ�နိုှင််� မှုမှုက်ုုယ်က််ုု

အခြေ�ုုပြ�ုသူည်�် �ါဝင်သ်ူူမှ�ာ�ထုက် ် သူာမှန်းအ်ခြေရွ�်သူာ�မှ�ာ�အခြော� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�ုပြ�င််

စာဉ်းး�စာာ��င်းးေချုင်းးေချုင်းး�ပ်ံ�စာ�တ်ွင်းး 

ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အရေးေချုချု�ဥပ်ရေးဒါ�ိံင်းး�ာ 

အရေး��ကျိစာစများျာ�အာ� နိကျးရိုုင်းး�စာွာ 

စာူ�စာများး�ရေးလ််လ်ာ�နိးနှှင်းး် 

ရေးေဖိ�ှင်းး�ချုျကျးများျာ�အာ� သူရေးဘုာတ်ူ

ည်းီများု�ယ်ူ�နိးအလ်ိံ�င်းှာ �ံ��ေဖိတ်းချုျကျး

ချုျများှတ်းသူူများျာ�နှှင်းး် ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံ

အ�ကျာ� နှှစားဦး�နှှစားဖိကျး 

အေပ်နိးအလ်ှနိး ရေးေပ်ာ�ိံ�ကျး��များု 

ပ်ါဝင်းးပ်ါသူည်းး။ 
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ဆောပြ�ာင်�်လူ�ဆောရွ��ုုင်ရ်ွာ အခြေစးအခြေစဉ်ကု််စစရွ�မ်ှ�ာ�အခြေဆော�� လှူမှ�်မုုှ�မုှရုှွနုုိုင်ရ်ွန်း�့်င်�်ပြ�ုဆော��သူည်�် လုူ�င််န်း�်စဉ်် 

ပြဖွဲ့စ�်ါသူည်။် �ါဝင််�တို်သူက်သ်ူူမှ�ာ�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်မ်ှုမှ�ာ�ပြ�ုလူု�ပ်ြီး�း� သူဆောာာထုာ�

အခြေပြမှင်မ်ှ�ာ� ဆောာ�က်င်�်လူု�ခြုံ�ု�စ့ာအခြေဆောပြ�ာင်�်အခြေလူ�လူု�န်ိုုုင်ဆ်ောစရွန်းလ်ူည်�် ၎င်�်ပြဖွဲ့စစ်ဉ်က််�့င်�်ပြ�ု�ါသူည်။် 

ဥ�မှာ၊ မှ့န်း်ါုုလူး�ယ်ာ�နိုုုင်င််�တို့င် ်စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်သ်ူည်�်လူု�င််န်း�်စဉ်အ်ခြော� အခြေစမှ�်ပြ�ုလူု�ပ်ြီး�း���နု်း်တို့င် ်

လှူတိုဆ်ောတိုာနှ်ိုစရ်ွ�စ်န်းစဖ်ွဲ့န်းတ်ိုး�ဆောရွ�နှိုင်�် သူမှမတိုအခြော� သ့ူယ်ဝုု်က်ဆ်ောရွွ���ယ်ပ်ြ�င်�်ပြဖွဲ့စစ်ဉ်တုု်ို�ကုု် ဆောထုာက်�်�

အခြော�ဆော��မှုမှ�ာ�သူည် ်တိုဟုုန်း်ထုုု�ထုုု�က်�သူ့ာ�ဆော�က်ာင်�် ဆောတို့�ရွ�ါသူည်။်  

ထုုုသူုု�ဆောသူာ စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်သ်ူည်�်လူု�င််န်း�်စဉ်တ်ို့င် ် �ါဝင််�တို်သူက်သ်ူူမှ�ာ�အခြော� အခြေ��က် ်

အခြေလူက်ဆ်ော��ပြ�င်�်နိုှင်�် ဆောမှ��့န်း�်မှ�ာ�ရွှုလူှင် ် ဆောပြဖွဲ့�က်ာ�ဆော��နိုုုင်သ်ူည်�် �ည်ာရွှင်မ်ှ�ာ�အခြေသူင််�ရွှုဆောစပြ�င်�်၊    

မှတိုူစု�လူင်သ်ူည်�်ဆောန်းာက်�်�မှ�ာ�နိုှင်�် အခြေပြမှင်ရ်ိုုဆောထုာင််�မှ�ာ�ရွှုသူည််� အခြေရွ�်သူာ�မှ�ာ� စုစည်�်ဆော��ပြ�င်�်နိုှင်�် 

ဆော�့�ဆောန့ို�မုှမှ�ာ�နှိုင်�် အခြေဆော��အခြေယူ်ညုှ်နုိုင်�်မုှကုု်အခြော�ဆော��သူည််� �တိုဝ်န်း�်က်�င်အ်ခြော� ဖွဲ့န်းတ်ိုး�အခြော�ဆော��ပြ�င်�် 

တိုုု�ပြဖွဲ့င််� ����ုု�ဆော��နိုုုင်�်ါသူည်။် မှ့န်းါ်ုုလူး�ယ်ာ�နိုုုင်င််�အခြေတို့င််� ဆော�ာင်ရ်ွွက်�်��သူည်�် စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်

�ုုင််ရွာလူု�င််န်း�်စဉ်အ်ခြေရွ “အခြေက်ယ်၍် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုသူည် ် ၎င်�်တိုုု�၏အခြေသူ�သူည် ် အခြေဆောရွ��ါသူည်ဟ်ုု 

မှှတို်ယ်ူလူက်�်�လူှင်…် အခြေက်� ုု �ရွလူေရ်ွှုသူည််� ဆော�့�ဆောနို့�မှုမှ�ာ�အခြော� ၎င်�်တိုုု�အခြေ�က်ာ� တိုက်က်ြွက်စ့ာ 

ဆော�့�ဆောနို့�တိုုုင်�်င်ပ်ြ�င်�်၊ �ည်ာရွှင်မ်ှ�ာ�အခြော� အခြေ��က််အခြေလူက်�်ုုင်ရ်ွာဆောမှ��့န်း�်မှ�ာ� ဆောမှ�ပြမှန်း�်ပြ�င်�်နိုှင်�်  

၎င်�်တိုုု�၏ ရွ�ရ်ွွာအခြေသူုုင်�်အခြေဝန်း်�အခြေတို့က် ်အခြေဆောက်ာင်�်�ု��ပြဖွဲ့စဆ်ောစမှည််� �က််��ဆောသူာ�ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််မှ�ာ�

��မှှတိုပ်ြ�င်�်တိုုု�က်ုု လူု�ဆ်ော�ာင်�်ါလူုမှ�်မှည်”် ဟုု ပြ�သူဆောန်း�ါသူည် ်(Naran 2019: 26)။

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်သ်ူည်�်လူု�င််န်း�်စဉ်�်ု�စ�

မှ�ာ�သူည် ်�ု��ပြဖွဲ့တ်ို��က််���ုုင်�့်င်�်ရွှုဆောသူာ အခြေကြိက်း�တိုန်း်��ုါုုုလူမ်ှ�ာ�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� အခြေ�� ုု �အခြေဆော�က်ာင်�်က်ုစစ

မှ�ာ�နှိုင်�် လုူ�င််န်း�်စဉ်တုု်ို�အခြေဆော��ထုုန်း�်��ု�မု်ှအခြေ�� ုု �ကုု် စ့န်း့်လှူတိုရ်ွန်းလုု်ူအခြေ�ဆ်ော�လုူမှ�်မှည်။် ထုုုသုုူ�ပြ�ုလုူ� ်

ပြ�င်�်အခြော�ပြဖွဲ့င််� စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်မ်ှှတို�င်�် ရွရွှုလူာဆောသူာပြ�ည်သ်ူူလူူထုု၏ သူဆောာာ 

ထုာ�အခြေပြမှင်မ်ှ�ာ�သူည် ်ရွလူေအ်ခြေဆော��ထုင်ဟ်ု�ဆ်ောန်းမှည်ဟ်ုူသူည််� ဆောမှှာမ်ှှန်း�်��က်မ်ှ�ာ�အခြော� ပြမှှင််�တိုင်ဆ်ော��

နိုုုင််မှည် ်ပြဖွဲ့စ�်ါသူည်။်  

၃.၃။ �ံ��ေဖိတ်းချုျကျးချုျများှတ်းေချုင်းး� လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းး

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ တိုတိုုယ်အခြေမှ� ုု �အခြေစာ�မှှာ ပြ�ည်သ်ူူ 

လူူထုုလူက်အ်ခြေတို့င်�်သူုု� �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��မှှတို်�့င်�်ဆော��ပြ�င်�် ပြဖွဲ့စသ်ူည်။် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည််

ဆော�ာက်ရ်ွာ၌ ဤသူုု�ဆောသူာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာအခြေမှ� ုု �အခြေစာ�အခြော�

ပြ�ည်သ်ူူ့�နိုဒ��ယ်ူ�့�မှ�ာ�ပြဖွဲ့င််� ဆော�ာင်ရ်ွွက်ဆ်ောလူ�ရွှုသူည်။် အခြေ�� ုု �ဆောသူာနိုုုင်င််�မှ�ာ�တို့င် ်�နိုဒ��ယ်ူ�့�တိုစ�်ု၌

အခြေတိုည််ပြ�ု��က််ရွယ်ူပြ�င်�်သူည် ်ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေဆောပြ�ာင်�်လူ�ဆောရွ�အခြေတို့က် ်ဥ�ဆောေအခြေရွလူုုအခြေ� ်

��က်တ်ိုစ�်ုအခြေပြဖွဲ့စ ်ရွှုဆောန်းတိုတိုသ်ူည်။် 

အခြေ�� ုု �ဆောသူာပြ�ည်သူ်ူ့�နိုဒ��ယူ်�့�မှ�ာ�သူည် ်အခြေကြံက်�ပြ�ု��က်ဆ်ော��နုုိုင်သ်ူည်�်အခြေ�င်�်သူာရုှွပြီး�း� ပြ�ည်သူ်ူ့ 

�နိုဒ��ယ်ူ�့�ရွလူေအ်ခြော� အခြေဆောက်ာင်အ်ခြေထုည်ဆ်ောဖွဲ့ာဆ်ော�ာင်ရ်ွန်း် ၎င်�်တို့င်ဥ်�ဆောေအခြေရွ လူုုအခြေ��်�က််မှရွှုဆော�။ 

သူုု�ဆောသူာ် အခြေကြံက်�ပြ�ု��က််ဆော��ဆောသူာ ပြ�ည််သူူ့�နိုဒ��ယ်ူ�့�တိုစ်�ုသူည်် တိုုုင််�င််ဆော�့�ဆောနို့�ပြ�င််�ထုက််

�ုုဆောသူာ �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��ပြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ�ု�စ�တိုစ်�ုအခြေပြဖွဲ့စ ် လူု�ဆောလူာက်ဆ်ောသူာနိုုုင်င််�ဆောရွ�အခြေဆောလူ�သူာမှုက်ုု 

ဆော���ါသူည်။်

အခြေထုက်�်ုုင်�်ဆော�ါင်�်ဆော�ာင်တ်ိုစဦ်း� သူုု�မှဟုုတို ် က်ုုယ်စ်ာ�ပြ�ုအခြေင်စ်တိုးက်���ရွှင်�် တိုစ�်ုက် 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�င်�်င်�်�က််အခြေသူစအ်ခြော� ဆောရွ��့�ပြီး�း�ဆောန်းာက်တ်ို့င် ်�ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��မှှတိုပ်ြ�င်�်

လူု�်င်န်း�်စဉ်၌် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက််

ပြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်၏် အခြေ�ု��သူတို�်ုုင်�်သူုု� ဦး�တိုည်ဆ်ောလူ�ရွှု�ါသူည်။် သူုု�ဆောသူာ ်တို�ါတိုရွ�တို့င်မ်ှူ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�

ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံသူည်းး �ံ��ေဖိတ်းချုျကျး

ချုျများှတ်းသူည်းး် ေဖိစားစာဉ်းးတ်ွင်းး 

တ်ိံကျးရိုိံကျးတ်ာဝနိးယ်ူများု အချုနိး�

ကျဏ္ဍ �ှိနှိံင်းးပ်ါသူည်းး။ အများျာ�အာ� 

ေဖိင်းး ်၎င်းး�တ်ိံ�သူည်းး ေပ်ည်းးသူူ��နှဒ 

ချု�ယ်ူပ်ွ�များှတ်�င်းး် ရေးပ်�ရေးပ်ါကျးလ်ာ

ရေးလ််�ှိသူည်းး။ 
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အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�ုပြ�င်ဆ်ောပြ�ာင်�်လူ�မုှလုူ�်င်န်း�်စဉ်သ်ူည် ် ပြ�ည်သူ်ူ�နိုဒ��ယူ်�့�မှှ အခြေစပြ�ုလူာတိုတို�်ါသူည်။် 

ဥ�မှာ၊ မှုုက်�်ရိုုုန်းး�ရွှာ� ဖွဲ့က်ေ်ရွယ်န်ိုုုင််င်�နိုှင်�် �ဆောလူာင်�်နိုုုင်င််�တိုုု�တို့င် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥဆော�ေအခြော� 

အခြေဆောပြ�ာင်�်အခြေလူ�လူု�လ်ူုုသူဆောလူာဟုု ပြ�ည်သ်ူူမှ�ာ�အခြော� က်ာလူအခြေ�ုုင်�်အခြေပြ�ာ�ပြဖွဲ့င််� ဆောမှ�ဆောလူ�ရွှု�ါသူည်။် 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေဆောရွ��့�ဆောရွ�အခြေဖွဲ့့��၌ အခြေ�က်�အ်ခြေတိုည်�်ပြဖွဲ့စဆ်ောန်းသူည်�် အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းမှ�ာ�၌လူည်�် 

ပြ�ည်သ်ူူ့�နိုဒ��ယ်ူ�့�အခြော�ပြဖွဲ့င််� အခြေဆောပြဖွဲ့ရှွာတိုတို်�ါသူည်။် ဥ�မှာ၊ ဆောမှာလ်ူေ်ုုက်န်ိုုုင်င််�တို့င် ်၂၀၀၇ �ုနိုှစ်၌ 

ဆောမှာလ်ူေုုက်န်ိုုုင်င််�သူာ�မှ�ာ�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� �ါလူးမှန်းအ်ခြေု��်�ု�်ဆောရွ�စန်းစ ် သူုု�မှဟုုတို ် သူမှမတိုအခြေု��်�ု�်ဆောရွ�

စန်းစ်တိုုု�ပြဖွဲ့င််� သူ့ာ�သူင််�မှသူင််�အခြေဆော�� တိုုုင််�ပြ�ုပြ�ည်ပ်ြ�ုလူှတိုဆ်ောတိုာအ်ခြေတို့င််� သူဆောာာတိုူည်းမှုမှရွာ� 

က့်�ပြ�ာ�ဆောန်း���ရွာ ပြ�ည်သ်ူူ့�နိုဒ��ယ်ူ�့�ပြဖွဲ့င််� အခြေ�ု��အခြေပြဖွဲ့တိုဆ်ော��ရွန်း ်ဆော�ာင်ရ်ွွက်�်��ဖွဲ့ူ�သူည်။် 

�ု��ပြဖွဲ့တ်ို��က်�်�မှှတိုပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာလုူ�င််န်း�်စဉ်၌် ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�် 

သူည် ်ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြော� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�၌ အခြေဆောရွ��ါဆောသူာအခြေ�န်း�်က်ဏ္ဍ

တိုစ�်ုဆော���ါသူည်။် သူုု�ဆောသူာ ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ပ်ြ�င်�်မှရွှုာ� ဆောရွ��့�ထုာ�ဆောသူာအခြေ�ုုပြ�ု��က်အ်ခြော� 

အခြေတိုည််ပြ�ုရိုု� သူုု�မှဟုုတို ် �န်း့်က်�င်ရ်ိုု�သူာသူတိုမ်ှှတို်ထုာ�ဆောသူာ လူူထုု�နိုဒ��ယ်ူပြ�င်�်ပြဖွဲ့စလ်ူှင် ် ၎င်�်

သူည် ်အခြေက်န်း့်အခြေသူတို်ရွှုဆောသူာ အခြေ�န်း်�က်ဏ္ဍသူာ ပြဖွဲ့စတ်ိုတို်�ါသူည်။် မှ�သူာသူည််�ဖွဲ့က်က်် သူုု�မှဟုုတို ်

အခြေ�� ုု �ဆောန်းရွာ၌ အခြေထူု�မှ�အခြေသူာရွမှှ အခြေနုုိုင်အ်ခြေပြဖွဲ့စသ်ူတိုမှ်ှတိုဆ်ောသူာ ပြ�ည်သူ်ူ့�နိုဒ��ယူ်�့�မှ� ုု �တ့ိုင် ် ပြ�ည်သူ်ူ 

မှ�ာ�အခြေ�က်ာ� အခြေက့်�အခြေပြီး��မှ�ာ�၊ အခြေစ့န်း်�ဆောရွာက်အ်ခြော�ဆော��မှုမှ�ာ�ရွှုလူာနိုုုင်ပ်ြီး�း� လူူန်းည််�စုမှ�ာ�၏ အခြေသူ�နိုှင်�် 

အခြေက်� ုု �စး��့ာ�တိုုု�သူည် ်လူ�စလ်ူ��ရိုုပြ�င်�်��ရွနိုုုင််သူည်။် 

၄။ ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံ တ်ိံကျးရိုိံကျးပ်ါဝင်းးရေး�ာင်းး�ွကျးနှိံင်းးရေးသူာ အများျ�ိ�အစာာ�အာ� 

    �ံ��ေဖိတ်းေချုင်းး� 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ တိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်၌�ါဝင်ဆ်ောသူာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင််

ဆော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ အခြေမှ� ုု �အခြေစာ�အခြော�ရှွင်�်လူင်�်စ့ာန်းာ�လူည်ပ်ြ�င်�်ဆော�က်ာင််� အခြေက်� ုု �ရွလူေမ်ှ�ာ�စ့ာ 

ရွှု�ါသူည်။် �ထုမှအခြေ��က်အ်ခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် �က်စ်�်ဆောသူာ 

ရွည်မ်ှှန်း်���က်�်န်း�်တိုုုင်မ်ှ�ာ�အခြော� ရွှင်�်လူင်�်စ့ာန်းာ�လူည်ဆ်ောစ�ါသူည်။် ၎င်�်သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���

ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ပ်ြ�င်�်၌ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု၏ အခြေ�န်း်�က်ဏ္ဍဆောမှှာမ်ှှန်း�်��က်န်ိုှင်�် ၎င်�်တိုုု��ါဝင်ဆ်ော�ာင် ်

ရွွက်ပ်ြ�င်�်အခြော�ပြဖွဲ့င််� ရွလူေအ်ခြေဆော�� လူှမှ�်မှုု�မှုရွှုနိုုုင်သ်ူည်�် အခြေတိုုုင်�်အခြေတိုာဆောမှှာမ်ှှန်း�်��က်မ်ှ�ာ�အခြော� စးမှ�

က်ုုင်တ်ို့ယ်ရ်ွာ၌ အခြေဆောထုာက်အ်ခြေက်ူပြ�ုနိုုုင််�ါသူည်။် ေုတိုုယ်အခြေ��က််အခြော�ပြဖွဲ့င်�် တိုုုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်၊ 

စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�် သူုု�မှဟုုတို ် �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��ပြ�င်�် စသူည်တ်ိုုု�အခြော�ဆောရွွ���ယ်မ်ှုသူည် ် ပြ�ည်သ်ူူ 

လူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ စန်းစ်ယ်နိုတရွာ�မှ�ာ�နိုှင််��တို်သူက်၍် �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က်မ်ှ�ာ���မှှတို်

ရွာတို့င် ် အခြေ��က််အခြေလူက်ဆ်ော��စ့မှ�်နိုုုင်�်ါသူည်။် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ဆ်ောရွ��ုုင်ရ်ွာ စန်းစ်

ယ်နိုတရွာ�တိုစ�်ုသူည် ်အခြေမှ� ုု �အခြေစာ�တိုစ�်ုအခြေတို့င်�်သူုု� အခြေလူုုအခြေဆောလူ�ာက်သ်ူက်�်င်�်သူ့ာ�မှည်မ်ှဟုုတို်

ဆော�။ ဥ�မှာ၊ မှ�က်န်ိုှာစု�ည်းအခြေစည်�်အခြေဆောဝ�မှ�ာ�သူည် ် ဆော�့�ဆောနို့�တိုုုင်�်င််ပြ�င်�် သူုု�မှဟုုတို ် စဉ််�စာ�

�င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်မ်ှ�ာ� ပြဖွဲ့စန်ိုုုင်သ်ူလူုု ပြ�ည်သ်ူူ့�နိုဒ��ယ်ူ�့�တိုစ�်ုက်ုုလူည်�် ဆော�့�ဆောနို့�တိုုုင်�်င််

ပြ�င်�်�ု�စ� သူုု�မှဟုုတို ်�ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��ပြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ န်းည်�်တိုစ်�ုအခြေပြဖွဲ့စအ်ခြေသူု����နိုုုင််�ါသူည်။် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�

အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�ပြဖွဲ့စ်စဉ်တ်ိုစ�ု်တ့ိုင် ် ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ပ်ြ�င်�် 

�ုုင််ရွာ အခြေမှ� ုု �အခြေစာ�တိုစ�်ုထုက်�်ုု၍ ထုည်�်သူ့င်�်တိုတို်သူည်�် အခြေဆောပြ�အခြေဆောန်းမှ� ုု �သူည် ် (ဥ�မှာ 

အခြေ�ုုပြ�ုတိုင်ပ်ြ�ပြ�င်�်�ု�စ�၌ ဆော�့�ဆောနို့�တိုုုင်�်င်ပ်ြ�င်�်မှ�ာ�နိုှင််� ပြ�ည်သ်ူူ့�နိုဒ��ယ်ူ�့��ု�စ�၌ �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််��

နိုုုင််ဆောသူာ အခြေစည်�်အခြေဆောဝ�မှ�ာ� အခြေစရွှုသူပြဖွဲ့င််� ဆော�ါင်�်စ�ထ်ုာ�သူည််� အခြေ�င်�်အခြေက်�င်�်သူည်)် တိုပြဖွဲ့ည်�် 

ပြဖွဲ့ည်�် မှ�ာ�ပြ�ာ�လူာ�ါသူည်။် တိုတိုုယ်အခြေ��က််အခြော�ပြဖွဲ့င််� ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက််

သူည်�် အခြေ��နု်းက််ာလူသူတိုမ်ှှတိုဆ်ောရွွ���ယ်မ်ှုသူည် ် တိုုုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ပြ�င်�်၊ စဉ််�စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် 

ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံတ်ိံကျးရိုိံကျးပ်ါဝင်းး

ရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးသူည်းး 

အချုျ�ိ�လ်ူအံပ်းစာံများျာ�နှှင်းး် သူကျး�ိံင်းး

သူူများျာ�သူာ ပ်ါဝင်းးေချုင်းး�များဟံတ်းဘု� 

ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံတ်စား�ပ်းလ်ံ�� အလ်ံ��စာံ�

ပ်ါဝင်းးနှိံင်းးများည်းး် လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးများျာ�

အတ်ွကျး ဖိိတ်းရေးချု�သူည်းး။
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�ု��ပြဖွဲ့တ်ို��က်�်�မှှတိုပ်ြ�င်�်လူမှ�်စဉ်တုု်ို�အခြေ�က်ာ� လှူမှမုု်ှ�မုှရုှွနုုိုင်�်ါသူည်။် စဉ်�်စာ��င်ပ်ြ�င်ပ်ြ�င်�်န်းည်�်လူမှ�်

သူည် ်ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်သ်ူည်�် လူု�င််န်း�်စဉ်အ်ခြေဆောစာ�ုုင်�်အခြေ�င်�်မှ�ာ�၌ ဆော�့�ဆောနို့�

မှည်�် ဆော�ါင်�်စဉ်အ်ခြေဆော�က်ာင်�်အခြေရွာအခြော� �ု�သူ့င်�်ဆော�့�ဆောနို့�နိုုုင်သ်ူည်�် အခြေ�့င်�်အခြေဆောရွ�ရွဆောသူာ ဆောန်းရွာတို့င် ်

�ုုမှုုထုုဆောရွာက်မ်ှုရွှု�ါသူည်။် ဆော�ါင်�်စဉ်အ်ခြေဆော�က်ာင်�်အခြေရွာမှ�ာ�အခြော� သူတိုမ်ှှတိုပ်ြီး�း���နု်း်နိုှင်�် ဖွဲ့့��စည်�်�ု� 

အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ အခြေဆောပြ�ာင်�်အခြေလူ�မှ�ာ�အခြော� မှူ�က်မှ�်ဆောရွ��့�သူတိုမ်ှှတိုပ်ြီး�း�သူည်�်အခြေ��နု်းတ်ို့င် ်

ဆော�့�ဆောနို့�တိုုုင်�်င်ပ်ြ�င်�်အခြော� ဆောနိုှာင်�်�ုုင်�်အခြေ�င်�်၌ ပြ�ုလူု�ပ်ြ�င်�်သူည် ် သူတိုမ်ှှတို်ဆောသူာလူုုအခြေ��်�က် ်  

ပြ�ည်�်မှှးဆောရွ�အခြေတ့ိုက်သ်ူာလုူ�်ဆော�ာင်သ်ူည်�် ‘box-ticking’ အခြေပြဖွဲ့စသ်ူဆောာာဆော�ာင်ရွ်ွက်သ်ူည်�် လုူ�ရ်ွ� ်

အခြေပြဖွဲ့စ ်ယ်ူ���ရွနိုုုင်သ်ူည်�် အခြေနိုတရွာယ်ရ်ွှု�ါသူည်။် 

၅။  အလ်ံ��စာံ�ပ်ါဝင်းးနှိံင်းးရေးသူာ ပ်ါဝင်းးရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး�

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ�လူု�င််န်း�်စဉ်တ်ိုစ်�ု၌ အခြေသူု��ပြ�ုဆောသူာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု

တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ မှည်သ်ူည်�်အခြေမှ� ုု �အခြေစာမှ�ုု လူူထုုအခြေစုတိုအ်ခြေ�ုုင်�်အခြေ�� ုု �သူာ

မှက် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုစရ်ွ�လ်ူု��၏ အခြေပြမှင်မ်ှ�ာ�အခြော� ထုင်ဟ်ု�မ်ှုရွှုဆောစရွန်းအ်ခြေလူုု�င်ှာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင််

ဆော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်အခြော� အခြော�လူု��စု��ါဝင််မှုရွှုဆောစရွန်း ်အခြေတိုတို်နိုုုင်�်ု��လူု�ဆ်ော�ာင်ဖ်ွဲ့ုု� လူုုအခြေ��်ါ 

သူည်။် 

�ု�မှှန်းအ်ခြေစုု�ရွအုခြေ��်�ု�ဆ်ောရွ��ုုင်ရ်ွာ �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က်�်�မှှတိုပ်ြ�င်�်လုူ�င််န်း�်စဉ်တ့်ိုင် ်ပြ�ည်သူ်ူလူူထုု�ါဝင် ်

ဆော�ာင်ရ်ွွက်ဆ်ောစရွာ၌ �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က််ဆော�က်ာင််� တိုုုက်ရ်ိုုုက်သ်ူက်ဆ်ောရွာက်မ်ှုရွှုနိုုုင််သူည်�် �ါဝင်�်တိုသ်ူက် ်

သူူမှ�ာ�က်ုုသူာ �ါဝင််ဆော�့�ဆောနို့�ရွန်း ်ဆောယ်ာုယ်�အခြော�ပြဖွဲ့င််� ကြိက်ုု��မှ�်လူု�ဆ်ော�ာင်မ်ှုရွှု�ါသူည်။် အခြေ�� ုု � လူူ

�ုါုုုလူ်မှ�ာ�နိုှင််� အခြေစုု�ရွဌာာန်းအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်�်မှ�ာ�နိုှင််� နိုုုင််င်�ဆောရွ��ါတိုးမှ�ာ�က်��သူုု�ဆောသူာ အခြေု�စ်ုမှ�ာ�သူည် ်

ဖ့ွဲ့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေအခြေဆောပြ�ာင်�်အခြေလူ�ဆော�က်ာင််� သုူသူာစ့ာတုုိုက်ရုု်ိုက်သ်ူက်ဆ်ောရွာက်မု်ှ ရုှွ�က်�ါသူည်။် 

သူုု�ဆောသူာ ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာမှူဆောာာင်တ်ို့င် ် �ါဝင််�က်ဆောသူာ ာဏ္ဍာဆောရွ�အခြေရွင်�်အခြေပြမှစ ်

�့�ဆောဝသူတိုမ်ှှတိုပ်ြ�င်�်၊ နိုုုင်င််�ဆောရွ��သူဇာာအခြောဏာာအခြော� ထုုန်း�်ဆောက်�ာင်�်ဆောစာင်�်�က်ည််�ပြ�င်�်နိုှင်�် ထုုန်း�်��ု�်

ပြ�င်�် သူုု�မှဟုုတို ်အခြေ�့င်�်အခြေဆောရွ�ရွ�ုုင်�့်င်�်မှ�ာ�အခြော� အခြေဓို�ါါယ်ဖ်ွဲ့့င်�်�ုုသူတိုမ်ှှတိုပ်ြ�င်�်နိုှင်�် လူက်ဆ်ောတို့�က်�င််�

သူု��ပြ�င်�်တိုုု�သူည် ်လူူတိုုုင်�်အခြေဆော�� သူက်ဆ်ောရွာက်မ်ှုရွှုနိုုုင်�်ါသူည်။် 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်အခြော� မှုမှုက်ုုယ်က််ုု ဆောရွွ���ယ်�်ါဝင်�်က်ဆောသူာ 

အခြေက်� ုု �စး��့ာ�အခြေဆောပြ�ပြ�ုအခြေု�စ်ုမှ�ာ�ပြဖွဲ့င််� တိုုုင်�်င်ဆ်ော�့�ဆောနို့�မှုထုက်ဆ်ောက်�ာလ်ူ့န်း်ရွန်းက်ြိက်ုု�စာ�ပြီး�း� ပြ�ည်သ်ူူ 

လူူထုု၏ အခြေပြမှင်မ်ှ�ာ�အခြော��ုုမှုုရွရွှုလူုုလူှင် ်ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� အခြေဓို�ါါယ်ပ်ြ�ည်�်ဝဆောသူာ န်းည်�်လူမှ�်

ပြဖွဲ့င််��ါဝင်န်ိုုုင််ရွန်းအ်ခြေလူုု�င်ှာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုသူည် ်အခြေထုူ�က်ုစစရွ�မ်ှ�ာ�နိုှင််� အခြေ�ုုပြ�ု��က််မှ�ာ�နိုှင််� �က်စ်�်

ဆောသူာအခြေ��က်အ်ခြေလူက်မ်ှ�ာ� �ုုမှုုလူုုအခြေ��်ါလူုမှ�်မှည်။် ထုုု�အခြေပြ�င် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ�ုုင်ရ်ွာ

အခြေဆောပြ�ာင်�်အခြေလူ�၏အခြေဆောရွ��ါမှုအခြော� အခြေက်�ပြဖွဲ့တိုန်ိုုုင်ရ်ွန်းအ်ခြေလူုု�င်ှာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�

အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုစ်�ု၏အခြေဆော�က်ာင်�်နိုှင်�် တိုည်�်�ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ၏ ဆောဖွဲ့ာပ်ြ���က်တ်ိုုု�က်ုု 

န်းာ�လူည်သ်ူုရွှုဖွဲ့ုု� အခြေက်ူအခြေည်းမှ�ာ� လူုုအခြေ�န်ိုုုင််�ါသူည်။် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက််

ပြ�င်�်�ုုင််ရွာ�ု�စ�အခြော�လူု��၏ ဆောအခြောင်ပ်ြမှင်မ်ှုသူည် ်အခြေ��က််အခြေလူက်ဆ်ော��နိုုုင်မ်ှုနိုှင်�် နိုုုင်င််�သူာ�အခြေသူု�ည်ာ

ဆော��ပြ�င်�်အခြေဆော��တို့င်အ်ခြေဆောပြ���သူည်။် မှုမှုက်ုုယ်တ်ိုုုင်န်ိုှင်�် မှုမှု၏လူူ့အခြေသူုုင်�်အခြေဝန်း်�အခြေတို့က် ်အခြေဆောပြ�ာင်�် 

အခြေလူ�မှ�ာ�ဆော�က်ာင််�ပြဖွဲ့စလ်ူာဆောသူာ အခြေထုင်က််ရွသူက်ဆ်ောရွာက်န်ိုုုင်မ်ှုအခြော� မှပြမှင်မ်ှုဆောသူာသူူတိုုု�အခြော� 

လူု�်င်န်း�်စဉ်အ်ခြေရွ လူမှ�်ဖွဲ့့င််�ဆော��ပြ�င်�်အခြော�ပြဖွဲ့င််� အခြေလူု��စု��ါဝင််ဆောသူာ �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်ရွရွှုဆောစရွန်း ်

အခြေဆောထုာက်အ်ခြေက်ူပြ�ု�ါသူည်။် 



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၄)၊ သြးဂုုတ်လ်် ၂၀၂၁ 99

 ‘ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု’၏ အခြေစုတိုအ်ခြေ�ုုင်�်အခြေပြဖွဲ့စ ်မှည်သ်ူူ့က်ုုသူတိုမ်ှှတိုသ်ူည်၊် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုက်ုုယ်စ်ာ� 

ရွ�တ်ိုည်ဆ်ောပြ�ာ�က်ာ�ရွန်း ်မှည်သ်ူူ့က်ုုဆောရွွ���ယ်သ်ူတိုမ်ှှတို်မှည် ်စသူည်�်အခြေပြမှစတ်ို့ယ်ဆ်ောန်းဆောသူာ လူူမှုဆောရွ�

�ုုင််ရွာ တိုန်း�်တိုူည်းမှှမှုက်င်�်မှ��ပြ�င်�်မှ�ာ�ဆော�က်ာင််� အခြေလူု��စု��ါဝင်န်ိုုုင််ဆောသူာ �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်

အခြေဆော�� သူက်ဆ်ောရွာက်မ်ှုရွှုနိုုုင်�်ါသူည်။် ထုုု�အခြေပြ�င် ်၎င်�်သူည် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်န်ိုုုင််မှည်�် 

အခြေ��နု်းသ်ူတိုမ်ှှတို်��က််နိုှင်�် စန်းစယ််နိုတရွာ�မှ�ာ�နိုှင််� �က်စ်�်ဆောသူာဆောရွွ���ယ်မ်ှုမှ�ာ�ဆော�က်ာင််�လူည်�် 

သူက်ဆ်ောရွာက်မ်ှုရွှုနိုုုင်�်ါသူည်။် �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်အခြေတို့က် ်အခြေ��နု်းဆ်ော��မှုတိုုုဆောတိုာင်�်လူှင် ်အခြေဆောရွ�

က်ုစစမှ�ာ�အခြေဆော�� ဆောသူ��ာစ့ာစဉ်�်စာ�ဖွဲ့ုု� အခြေ��နု်းလ်ူုုအခြေ�ဆ်ောသူာသူူမှ�ာ�အခြော� ဖွဲ့ယ်�်က်ဉ်သ်ူက်��သူုု� ပြဖွဲ့စ�်ါ  

လူုမှ�်မှည်။် အခြေလူု��စု��ါဝင််ဆောသူာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်ပြဖွဲ့စဆ်ော��ဆောရွ�အခြေတို့က် ်

အခြေမှှန်းတ်ိုက်ယ်ရ်ွည်မှ်ှန်း�်��က်ရုှ်ွလူှင် ်သုူသူာလုူ�ဆောလူာက်ဆ်ောသူာအခြေ��နု်းတ်ိုစ�ု် လုုူအခြေ��်ါသူည်။် မှ�က်နှ်ိုာ 

စု�ည်းအခြေစည်�်အခြေဆောဝ�မှ�ာ�သူည် ် တိုက််ဆောရွာက်သ်ူူမှ�ာ�ာက်မ်ှှ အခြေပြ�ာ�ဆော�ာင်ရ်ွွက်ရ်ွမှည််� လူု�င််န်း�်

တိုာဝန်းမ်ှ�ာ�နှိုင်�် အခြေ��နု်းမ်ှ�ာ�အခြော�စ့န်း့်လှူတ်ိုရွန်းလုု်ူအခြေ��်ါသူည်။် �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်ရ်ွန်းအ်ခြေတ့ိုက် ်အ့ခြေန်းလုု်ူင်�်

စန်းစ်မှ�ာ�က်လူည်�် ေစါ်�စတ်ိုယ်အ်ခြေ့န်းလ်ူုုင်�်�လူက်ဆ်ောဖွဲ့ာင်�်အခြော� လူက်လ်ူှမှ�်မှမှှးနိုုုင်သ်ူည်�်သူူမှ�ာ�အခြော�

ဖွဲ့ယ်ထ်ုုတိုထ်ုာ�ရွာ ဆောရွာက်ပ်ြ�န်းသ်ူည်။် အခြေ��က််အခြေလူက်ဆ်ော��သူည််� ာာသူာစက်ာ�နိုှင််� အခြေကြံက်�ပြ�ု

ဆော�့�ဆောနို့�သူည််� ာာသူာစက်ာ�က့်�ပြ�ာ�လူှင်လ်ူည်�် အခြေ�� ုု �လူူအခြေု�စ်ုမှ�ာ�အခြော�ဖွဲ့ယ်ထ်ုုတိုရ်ွာ ဆောရွာက််

နုုိုင်�်ါသူည်။် ပြ�ည်သူ်ူလူူထုုတုုိုက်ရုု်ိုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရွ်ွက်မု်ှတ့ိုင် ်အခြေလုူ��စု��ုုမုုှ�ါဝင်ဆ်ောစရွန်းအ်ခြေလုုူ�ငှ်ာ မှတူို

က့်�ပြ�ာ�ဆောသူာ ထုုဆောတို့��က်�်�မှုမှ�ာ�ဆော�ာင်ရ်ွွက်န်ိုုုင်ရ်ွန်း် လူုုက်ဆ်ောလူ�ာည်းဆောထု့မှုရွှုသူည််� �ု�စ�မှ�ာ�နိုှင််� 

ပြ�ည်သ်ူူအခြေမှ�ာ�ဆောရွှ� ဆော�့�ဆောနို့��့�မှ�ာ�တို့င် ် ဆောရွှ�ထု့က်မ်ှဆောပြ�ာနိုုုင်ဆ်ောသူာ သူုု�မှဟုုတို ် ထုုတို်ဆောဖွဲ့ာဆ်ောပြ�ာလူုု

စုတိုမ်ှရွှုဆောသူာ လူူအခြေု�စ်ုမှ�ာ�အခြေတို့က် ် အခြေထုူ�စးမှ�ဆော��မှုမှ�ာ�ပြဖွဲ့င််�ဆော�ာင်ရ်ွွက်ဆ်ော��ပြ�င်�် စသူည်�် န်းည်�်

ဥ�မှာမှ�ာ�စ့ာရွှု�ါသူည်။် အခြေလူု��စု��ါဝင််ဆောသူာ ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�် အခြော�ဆောက်ာင်�်ဆောစ

ရွန်း်ဆော�ာင်ရ်ွွက်�်�က််မှ�ာ�အခြော� အခြေ�င်�်အခြေက်�င်�်အခြေလူုုက်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်၊ အခြေစုု�ရွနိုှင််� နိုုုင်င််�သူာ�မှ�ာ�

အခြေ�က်ာ�ရွင်�်နိုှး�ပြီး�း�သူာ� သူုု�မှဟုုတို ်သူမှာ�ရိုုု�က်�ပြဖွဲ့စဆ်ောသူာ ထုုဆောတို့��က်�်�ဆောရွ�န်းည်�်လူမှ�်မှ�ာ�အခြော�

အခြေသူု��ပြ�ုပြ�င်�်နိုှင်�် လူူမှုဆောရွ�အခြေက့်�အခြေပြီး��မှ�ာ�၊ ါ�န်း်ေါ သူုု�မှဟုုတို ် လူူမှ� ုု �ဆောရွ�နိုှင်�် အခြေပြ�ာ�အခြေ��က်မ်ှ�ာ�

အခြေဆော��အခြေဆောပြ���၍ ဖွဲ့ယ်�်က်ဉ်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် အခြေနိုှုမှ�်�ရွပြ�င်�်၏ သူဆောာာသူာာဝနိုှင််� အခြေတိုုုင်�်အခြေတိုာအခြော� 

အခြေသူုအခြေမှှတို်ပြ�ုပြ�င်�်တိုုု� လူုုအခြေ��်ါသူည်။်

၆။  ရေးချုတ်းကျာလ် အချုျနိိးအချုါ၏ အများှတ်းသူရေးကျ�တ်တ်စားချုံ 

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်နိုှင်�် �က်စ်�်ဆောသူာ �ု��ပြဖွဲ့တို�်�က်မ်ှ�ာ�အခြော� 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေတိုည်ဆ်ော�ာက်ဆ်ောရွ��ုုင်ရ်ွာ တိုရွာ�ဝင်လ်ူု�င််န်း�်စဉ်၏် အခြေစုတိုအ်ခြေ�ုုင်�်အခြေပြဖွဲ့စ ် 

‘အခြေထုက်ဆ်ောအခြောက်’် �ု�စ�ပြဖွဲ့င််�သူာ ��မှှတို်သူည်မ်ှဟုုတိုဆ်ော�။ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�င်�်င်ဆ်ောပြ�ာင်�်လူ�

ဆောရွ�အခြေတို့က် ် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု တိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်မ်ှုသူည် ် အခြေလူ့တိုသ်ူဆောာာ သူုု�မှဟုုတို ်

ဆောအခြောက်ဆ်ောပြ�အခြေ�င််� စည်�်ရိုု��လူု�ဆော�ာမ်ှုမှ�ာ�မှှတို�င်�် �ုုမှုုမှ�ာ�ပြ�ာ� ပြဖွဲ့စဆ်ော��လူာသူည်။် 

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေအခြေဆောပြ�ာင်�်အခြေလူ�ပြဖွဲ့စဆ်ောစဆောရွ�အခြေတို့က် ်အခြေ�ုုပြ�ုလူှာ�ု�စ�မှ�ာ� သူုု�မှဟုုတို ်

လူူသူုမှ�ာ�ဆောသူာ �န်း့်က်�င်�်နိုဒထုုတိုဆ်ောဖွဲ့ာမ်ှုမှ�ာ��ု�စ�ပြဖွဲ့င််� စတိုင်ဆ်ော��ဆော�ါက််လူာနိုုုင်သ်ူည်။် ဥ�မှာ၊ 

ထုုုင်ဝ်မှန်ိုုုင်င််�၌ the Wild Lily and Sunflower protest movements (လူးလူး�န်း�်ရိုုုင်�်နိုှင်�် 

ဆောန်း�က်ာ�န်း်�အခြေမှည်ရ်ွ �နိုဒထုုတိုဆ်ောဖွဲ့ာလ်ူု�ရ်ွှာ�မှုမှ�ာ�) သူည် ် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�င်�်င်ဆ်ောရွ�

အခြေတို့က် ်ဆောတိုာင်�်�ုု����က်သူည်။် အခြေစုု�ရွအခြေဆောန်းပြဖွဲ့င်�် ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ ဆောပြ�ာင်�်လူ�ဆောရွ�အခြေတို့က််

ဆော�ါင်�်စဉ်အ်ခြေဆော�က်ာင်�်အခြေရွာမှ�ာ�အခြော� ဆောရွ��့�နိုုုင်ရ်ွန်းအ်ခြေလူုု�င်ှာ ဆောက်�ာင်�်သူာ�နိုှင််� အခြေရွ�ဖ်ွဲ့က်လ်ူူမှုအခြေဖွဲ့့��

အခြေစည်�်မှ�ာ�သူည် ် လူူထုုအခြေစည်�်အခြေဆောဝ��့�မှ�ာ�နိုှင််� အခြေပြမှင်�်�င်�်ဖွဲ့လူှယ်သ်ူည်�် ဆော�့�ဆောနို့��့�မှ�ာ�အခြော� 

စးစဉ််က်�င်�်�လူာ�က်သူည်။်

ေပ်ည်းးသူူလ်ူထုံတ်ိံကျးရိုိံကျးပ်ါဝင်းး

ရေး�ာင်းး�ွကျးေချုင်းး�လ်ံပ်းင်းနိး�စာဉ်းးအာ� 

ရေးအာကျးရေးေချုလ်ူထုံ သူိံ�များဟံတ်း 

အလ်ွတ်းသူရေးဘုာ လ်များး�ရေး�ကျာင်းး�

များျာ�များှတ်�င်းး် လ်ံပ်းရေး�ာင်းးလ်ာ    

သူည်းး်ပ်ံ�စာ�များျ�ိ� ပ်ိံများိံများျာ�ေပ်ာ�လ်ာ 

သူည်းး။ ၎င်းး�ကျိံ ‘နှိံင်းးင်း�သူာ�အရေးေချုေပ်� 

ဖိွ��စာည်းး�ပ်ံ�အရေးေချုချု�ဥပ်ရေးဒါဝါဒါ’   

‘civic constitutionalism’ ဟံ 

ထုင်းးဟပ်းနိာ�လ်ည်းးနှိံင်းးသူည်းး။ 
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 ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ အခြေပြ�ာ��ု�စ�မှ�ာ�တို့င် ်ဥ�ဆောေဆောရွ�ရွာနိုှင််�

နိုုုင််င်�ဆောရွ�ရွ�ဝ်န်း်�မှ�ာ�အခြော� ဗျူ��ဟုာဆောပြမှာက်အ်ခြေသူု����၍ လူူန်းည်�်စုမှ�ာ� သူုု�မှဟုုတို ်ဖွဲ့ယ််�က်ဉ်ပ်ြ�င်�်��ရွ

ဆောသူာ လူူအခြေု�စ်ုမှ�ာ�အခြော� �ါဝင််ဆောစပြ�င်�်ပြဖွဲ့စသ်ူည်။် �သူစဆော�တို�လူ�နိုုုင်င််�၌ the First Nations 

Regional Dialogues ဆောေသူတို့င်�် နိုှး�ဆောနိုှာဖွဲ့လူှယ်�့်�တို့င် ်ဌာာဆောန်းတိုုုင်�်ရွင်�်သူာ�မှ�ာ�အခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််� ၎င်�်

တိုုု�လူုုလူာ�သူည််� ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေအခြေရွ အခြေသူုအခြေမှှတိုပ်ြ�ုမှုနိုှင်�်�တို်သူက်၍် တိုင်ပ်ြ�ဆော�့�ဆောနို့�

ရွန်းက်ြိက်ုု��မှ်����ဖွဲ့ူ�သူည်။် ၎င်�်အခြော� ဌာာဆောန်းတိုုုင်�်ရွင်�်သူာ�ဆော�ါင်�်ဆော�ာင်မ်ှ�ာ�က် ေးဇာုုင်�်ဆောရွ��့�လူည် ်

�တိုလ်ူု�ဆ်ော�ာင်၍် အခြေစည်�်အခြေဆောဝ�တိုစ်�ုစးတိုုုင်�်တို့င် ် ဌာာဆောန်းတိုုုင်�်ရွင်�်သူာ� က်ုုယ်စ်ာ�လူှယ်မ်ှ�ာ� 

စု�ည်းစ့ာ�ါဝင်ဆ်ော�့�ဆောနို့�ဆောအခြောင် ် ဆော�ာင်ရ်ွွက်န်ိုုုင်�်��သူည်။် ထုုုမှှရွရွှုဆောသူာ နိုှး�ဆောနိုှာဖွဲ့လူှယ်မ်ှုမှ�ာ�သူည် ်

ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုအခြေဆောန်းပြဖွဲ့င််�  စဉ််�စာ���င်��်�နု်းမ်ှုရွှုရွှု �ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်�ုုင်ရ်ွာ ဥ�မှာဆောက်ာင်�်တိုစ�်ု 

ပြဖွဲ့စ�်��ပြီး�း� ဆော�့�ဆောနို့�မှုတိုစ�်ုစး၏ အခြေဆော�က်ာင်�်အခြေရွာမှ�ာ�တို့င် ်ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေပြ�င်�်င်ဆ်ောရွ�နိုှင််�

နိုုုင််င်�သူာ� အခြေသူု�ည်ာဆော��ပြ�င်�်တိုုု�အခြေတို့က် ် ဌာာဆောန်းတိုုုင််�ရွင်�်သူာ�တိုုု� အခြေဆောရွ��ုုတိုုုက်တ်ို့န်း�်���မှု 

သူမှုုင်�်တိုုု� ထုည်�်သူ့င်�်�ါဝင်သ်ူည်။် ယ်င်�်ဆောန်းာက် ်မှတိုူက့်�ပြ�ာ�ဆောသူာ ဆောရွွ���ယ်မ်ှုမှ�ာ�အခြော� အခြေု�စ်ုင်ယ််

မှ�ာ�ဖွဲ့့��၍ဆော�့�ဆောနို့�����က်ပြီး�း� အခြေု�စ်ုတိုစရ်ွ�လ်ူု��ထု� ပြ�န်းလ်ူည်အ်ခြေစးရွင်�်�တိုင်�်က််����က်သူည်။် သူုု�ဆောသူာ်

လူက်ရုှ်ွအခြေ��နု်းတ့်ိုင် ်စုန်းဆ်ော��မုှမှှာ ဌာာဆောန်းတုုိုင်�်ရွင်�်သူာ�မှ�ာ�ဦး�စး�သူည််�လုူ�င််န်း�်စဉ်တ့်ိုင် ်��မှှတို�်��သူည်�် 

�ု��ပြဖွဲ့တို�်�က်မ်ှ�ာ�အခြော� �သူစဆော�တို�လူ�အခြေစုု�ရွနိုှင််� �သူစဆော�တို�လူ�လူူမှ�ာ�စုတိုုု� လူက်�်�လူာဆောအခြောင် ်

စည်�်ရိုု���့�ဆော�ာင်ပ်ြ�င်�် ပြဖွဲ့စသ်ူည်။် 

အခြေလူ့တို်သူဆောာာဆော�့�ဆောနို့��့�မှ�ာ�နိုှင််� ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်အခြေတို့က် ်

တိုရွာ�ဝင် ်စမှ�်သူ�မ်ှုပြ�ုထုာ�ဆောသူာန်းည်�်လူမှ�်မှ�ာ� ဆော��ဆော�ါက်လ်ူာမှုမှှာ က်ုုယ်စ်ာ�ပြ�ုေးမှုုက်ဆောရွစးနိုှင််�

နိုုုင််င်�ဆောရွ�ရွာဆော�ါင်�်ဆော�ာင်မ်ှုတိုုု�၌ အခြေပြမှစတ်ို့ယ်ဆ်ောန်းပြီး�းပြဖွဲ့စဆ်ောသူာ �ု�စ�မှ�ာ�အခြော� လူူထုုက်မှနိုှစပ်ြီးမှုု�လူာ

သူည််ဟုူသူည််� အခြေမှှတိုသ်ူဆောက်�တိုအခြေပြဖွဲ့စ ် ရိုုပြမှင်န်ိုုုင်သ်ူည်။် ဤသူဆောာာတိုရွာ�အခြေရွ အခြေစုု�ရွအခြေတို့င်�်၌ 

ေးမှုုက်ရွက်တ်ိုစ်န်းည်�်က်�ဆောသူာ �ါဝင််လူု�က််ုုင်�့်င်�်ပြ�န်းလ်ူည်ရ်ွရွှုရွန်း ် ပြ�ည်သ်ူူမှ�ာ�ဆောတိုာင်�်�ုုရွှာဆောဖွဲ့့

လူာဆောသူာဆော�က်ာင်� ်ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက်�်ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်လူု�င််န်း�်စဉ်တ်ို့င် ်အခြေထုုမှ�်အခြေမှှတို်

သူဆောာာဆော�ာင်ဆ်ောသူာ မှူတိုန်းဖ်ွဲ့ုု�ရွှုပြီး�း� ဖွဲ့ယ်�်က်ဉ်ပ်ြ�င်�်��ရွဆောသူာ လူူအခြေု�စ်ုမှ�ာ�သူည် ်ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���

ဥ�ဆောေ၌ ၎င်�်တိုုု�၏ရွ�တ်ိုည်�်�က််အခြော� �ါဝင််ရွန်းက်ြိက်ုု��မှ�်�က်�ါသူည်။် ပြ�ည်သ်ူူလူူထုုတိုုုက်ရ်ိုုုက််

�ါဝင်ဆ်ော�ာင်ရ်ွွက်ပ်ြ�င်�်သူည် ်Jiunn-Rong Yeh (2017) ၏ အခြေ�ုုပြဖွဲ့စဆ်ောသူာ  ‘နိုုုင်င််�သူာ�အခြေဆောပြ�ပြ�ု  

ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေဝါေ’ ‘civic constitutionalism’ ဖွဲ့့��စည်�်�ု�အခြေဆောပြ���ဥ�ဆောေ အခြော�ဆောက်ာင်�်

ရွန်းန်ိုှင်�် �ု�သူ့င်�်ရွန်း ်ပြ�ည်သ်ူူလူူထုု၏ အခြေဆောပြ���အခြေ�န်း်�က်ဏ္ဍ က်ုု အခြော�ပြဖွဲ့ည်�ဆ်ော���ါသူည်။် 
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