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သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Salween Institute) 
သည္ သုေတသနသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳစုေရးသားထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မူဝါဒ
ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
အနာဂတ္တစ္ရပ္ ပုံေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

သုေတသနျပဳျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္
အကူမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔မွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊  
မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လူမႈ
အသုိင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ 
ေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအား စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္     
ေနပါသည္။

ခံယူခ်က္မ်ား 
ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတည္ 
ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလုံးအတြက္ တန္းတူေရး 
ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

ခုိင္မာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ စံုလင္ကြဲျပားမႈမ်ား မ်ားျပားလွသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား 
အၾကား လူမႈေရးအရ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမ်ားအတြက္ လြန္စြာ
အေရးႀကီးပါသည္။
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သံံလွငွ််ပြ�ည််သံ�့ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒရေးလွလ့ွာရေး�းအဖွဲ့ွ��သံည်် ပြ�ည််သံ�့ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒ ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�း
တိုးး�းတိုးက််လွာရေး�းအတိုးကွ်် အရေး�ာက််အ�ံရ့ေး�းရေး�သံည့်် ဗမူာ/ပြမူ�်မူာ အကြံက်ံရေး�း
အဖွဲ့ွ��တိုးစ််ဖွဲ့ွ��ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး သံက််ဆိုး�င််�ာမ့ူဝါါဒ ခွဲွ�ပြခွဲားစ်းတ်ိုးပြဖွဲ့ာသံံ�းသံ�်မူမုူ�ား ပြ��လွ��်ပြခွဲင််းနှငှ့်် 
နှး�င််င်ံတိုးစ််ဝါမှူ်း�းှ အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ား၏ ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ား�ံသံး�� မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာ     
စ်မ်ွူး�ည််ပြမှူင့်် သံင််တိုး�်းမူ�ား �း��ခွဲ�ပြခွဲင််းတိုးး��က်း� လွ��်ရေးဆိုာင််လွ�က််�းှ�ါသံည််။ က်ွန်ှ��်တိုးး�� 
သံည်် သံ�ရေးတိုးသံ�မူ�ား၊ သံင််တိုး�်း�း��ခွဲ�မူုမူ�ားနှှင့်် �ည််း�ည်ာ�ံ�့း�းမူမုူ�ားက်း� ရေး�ါင််းစ်�်
က်ာ အသံး�င််းအဝါး�င််းရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက်း� လွ��်က်း�င််ရေးဆိုာင််�က်ွ်နှး�င််စ်မ်ွူးပြမူင့််မူားရေးစ်ဖြိုး�းး 
မူဝ့ါါဒခွဲ�မူတ်ှိုးသံမ့ူ�ား�ံ ဖြိုးင်းမ်ူးခွဲ�မ်ူးရေး�းတိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�း၊ မ့ူဝါါဒခွဲ�မူတ်ှိုးရေး�းနှငှ့် ်အသံး�င််း 
အဝါး�င််း ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းတိုးး�းတိုးက််ရေး�းတိုးး��အတိုးကွ်် မူှတိုးဖြိုး�းး �းရေး�ာက််သံည့်် ခွဲ�ဉ်း်းက်�်မူုမူ�ား  
နှငှ့်် စ်�်လွ�ဥ်း်း၍ မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာ တိုးး�က််တိုးွ�်းမူမုူ�ား လွ��်ရေးဆိုာင််�ါသံည််။  

ခံံယူခူံျက််များျး� 
ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းဖြိုး�းး သံာယာာကြွက်ယွာ်ဝါသံည့်် တိုးး�င််းပြ�ည််တိုးစ််ခွဲ� တိုးည််ရေးဆိုာက််�ာတိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားအားလွံ�းအတိုးကွ်် တိုး�်းတိုး့ည်းမူှမူနုှှင့်် က်း�ယာ်�း�င််
ပြ�ဌာာ�်းခွဲွင့််ရေး�းအ�်ရေး�းသံည်် အရေးပြခွဲခွဲံက်�ရေး�က်ာင််း
ဗမူာ/ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်၏ မူတိုးက့်ွ�ပြ�ားသံမ့ူ�ား ဗဟု�အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ားအ�က်ား မူ�ားစ်ာွ 
လွး�အ�်ရေး�သံည့် ်လွမ့ူရုေး�ါင််းစ်ည််းမူကု်း� ပြမှူင့်တ်ိုးင််��်အတိုးက်ွ် ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််း 
သံည့်် အသံး�ည်ာဗဟု�သံ�တိုး အရေးပြခွဲခွဲံမူ�ား ပြ��စ်��� း�းရေး�ာင််ရေး�းသံည်် အလွွ�်
အရေး�းကြီးက်းးရေး�က်ာင််း ယာံ��က်ည််�ါသံည််။



trSmpm
�ါတိုးးစ်ံ�စ်�စ််သံည်် ခွဲး�င််မူာသံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််၏ အရေးပြခွဲခွဲံအ�တိုး်ပြမူစ််တိုးစ််��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် �ါတိုးးရေး�ါင််းစ်ံ�ဝါင််
ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််�က်ပြခွဲင််းသံည်် �ါတိုးးစ်ံ�စ်�စ််၏ လွက်ခဏာာတိုးစ််��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ သံး��ရေးသံာ် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� �လွဒ်မူ�ားက်း� အရေးသံးစ်းတိုး် 
ရေးလွလ့ွာသံံ�းသံ�်လွး�က််သံည့််အခွဲါ �့းပြခွဲားသံည့်် ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်�ကွ််ရေး�်လွာသံည််။ ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ်် အရေး�ရွေး� ွရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
မူတှိုး်�ံ�တိုးင််�ားသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးရေး�ါင််း ၉၃ �ါတိုးးအ�က်် ၅၉ �ါတိုးး ဝါင််ရေး�ာက်် ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�သ့ံည််။

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့်၏် လွတ်ှိုးရေးတိုးာ် ၂ ��်လံွ�းတိုးင်ွ် နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးရေး�ါင််း ၁၂ �ါတိုးးသံာ လှွတ်ိုးရေးတိုးာ်ရေး��ာ အနှး�င််�ခွဲ�သ့ံည့်အ်တိုးက်ွ် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် �ါဝါင််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�သ့ံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးစ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ ၂၀.၃% သံာရေး��ာ�ခွဲ�သ့ံည််။ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်ရေး��ာ အနှး�င််�ခွဲ�့
သံည့် ်�ါတိုးးမူ�ားအသံးးသံးး ��းှခွဲ�သ့ံည့် ်ရေး��ာမူ�ားက်း� ��်�က်ည့်�်ါက် �း�မူး� ဆိုး�း�ာွးသံည့် ်အရေးပြခွဲအရေး�က်း� ရေးတိုး�ွပြမူင််��ါမူည််။ လွက််�းှ 
အနှး�င််��ါတိုးးသံည်် အမူ� း�းသံားလှွတ်ိုးရေးတိုးာ်၏ ရေး��ာ ၈၀% နှငှ့် ်ပြ�ည််သံ�့လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်၏ ရေး��ာ ၇၈% ��းှ�ားသံည််။ ရေး��ာအမူ�ားဆံို�း 
အနှး�င််�သံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း ၂ �ါတိုးး ရေး�ါင််းမူာှ အမူ� း�းသံားလွတှိုး်ရေးတိုးာ်၏ ၈၇% နှငှ့်် ပြ�ည််သံ�့လွတှိုး်ရေးတိုးာ်၏ ၈၈% �ှး�ါသံည််။ 

လွက််�းှ အနှး�င််��ါတိုးးသံည်် �ခွဲး�င််ပြ�ည််�ယ်ာနှငှ့် ်�မ်ှူးပြ�ည််�ယ်ာမူလှွှ�၍ က်��်သံည့် ်ပြ�ည််�ယ်ာနှငှ့် ်တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးလွတ်ှိုးရေးတိုးာ်မူ�ားတိုးင်ွ် 
လွည််း ရေး��ာအမူ�ားဆိုံ�း အနှး�င််��ား�ါသံည််။ တိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားရေး�း�ာ ဝါ�်ကြီးက်းး ရေး��ာ ၂၉ ရေး��ာအ�က်် ၂၁ ရေး��ာ 
သံး��မူဟု�တိုး် ၇၂% က်း�လွည််း လွက််�ှးအနှး�င််��ါတိုးးမူ ှ��းှ�ားဖြိုး�းး အပြခွဲား ၇% မူာှ ဒ�တိုးးယာအမူ�ားဆိုံ�း အနှး�င််��ားသံည့်် �ါတိုးးမူှ
ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

လွတ်ွိုးလွ�်၍ တိုး�ားမူှတိုးရေးသံာ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�သံည််လွည််း ခွဲး�င််မူာရေးသံာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််၏ အလွားတိုး ့အရေးပြခွဲခံွဲအ�တ်ိုးပြမူစ််တိုးစ််��် 
ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ်် ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းရေးစ်��် လွတွိုး်လွ�်၍ တိုး�ားမူှတိုးရေးသံာ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ��းှ��် လွး�အ�်သံည််။ 
လွတ်ွိုးလွ�် (သံး��မူဟု�တ်ိုး) တိုး�ားမူှတိုးသံည့် ်ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူှသံာ မူပြဖွဲ့စ််��ါ။ ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�က်း� လွအ့မူ�ားမူ ှလွတ်ွိုးလွ�်သံည့်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� ယာဆ့ိုခွဲ�့�က်ရေးသံာ်လွည််း မူှတိုးမူသုံည်် သံးသံာစ်ာွ အားရေးက်ာင််းပြခွဲင််းမူ�ှးခွဲ�့ရေး�။ 

လွတှိုး်ရေးတိုးာ်၏ ��မူ သံက််တိုးမူ်းတိုးငွ်် အနှး�င််�ခွဲ�သ့ံည့်် �ါတိုးးသံည်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်၏ အ�င််းအပြမူစ််မူ�ားနှငှ့်် အက်� း�းတိုးစ့်းး�ာွးရေး�း
လွ��်င်�်း�ငှ််မူ�ား၏ အရေး�ာက််အ�ံပ့ြဖွဲ့င့်် နှှစ််ရေး�ါင််းမူ�ားစ်ာွ အက်��်အသံတိုး်မူ�းှ �ါတိုးးအင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််း တိုးည််ရေးဆိုာက််ပြခွဲင််းနှငှ့်် 
ရေး�ာက််ခွဲံအားရေး�းသံမ့ူ�ားက်း� စ်ည််းရုံးံ�းပြခွဲင််းမူ�ား ပြ��လွ��်နှး�င််ခွဲ�သ့ံည််။ �း���ည််းတိုး့�င်် လွက််�ှး အနှး�င််��ါတိုးးသံည််လွည််း ဒးမူး�က်ရေး�စ်း
အရေး�း လွ�ု်�ာှးမူ၏ု ပြ�ယာ�ဂ််ပြဖွဲ့စ််သံဦ့းးရေးဆိုာင််သံည့်် �ါတိုးးပြဖွဲ့စ််သံည့််အပြ�င်် စ်စ််အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ ှဒးမူး�က်ရေး�စ်းအ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််သံး�� 
ရေးပြ�ာင််းလွ�နှး�င််မူည့်် အလွားအလွာအ�းှဆိုံ�း �ါတိုးးပြဖွဲ့စ််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် အလွာှရေး�ါင််းစ်ံ�မူ ှပြ�ည််သံလ့ွ�့�တိုးး��၏ ရေး�ာက််ခွဲံအားရေး�းမူ ု��းှ
ခွဲ�့သံည့်် �ါတိုးးပြဖွဲ့စ််သံည််။ အပြခွဲားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ််မူ ့ယာင််းတိုးး��၏ �ါတိုးးအင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််း �း�မူး�ခွဲး�င််မူာလွာရေးစ်မူည့်် 
တိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�းလွ��်င်�်းမူ�ားအတိုးကွ်် အခွဲငွ့််အလွမူ်းမူ�ား အရေး�ာက််အက်မ့ူ�ား အလွ�ွ်�ည််း�ါးခွဲ�့�ါသံည််။ 

နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် �ါတိုးးစ်ံ�ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််နှှင့်် လွတွိုး်လွ�်၍ တိုး�ားမူှတိုးရေးသံာ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� ခွဲး�င််မူာစ်ာွ �ငှ််သံ�်နှး�င််��်
အတိုးွက်် အဓိးက်ရေးသံာခ့ွဲ�က််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ခွဲး�င််မူာသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားမူ�ှး�ါက် �ါတိုးးစ်ံ�ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််က်း� 
တိုးည််ရေးဆိုာက််၍ မူ�နှး�င််သံက်�သ့ံး�� ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားသံည််လွည််း လွတ်ွိုးလွ�်၍ တိုး�ားမူှတိုးသံည့် ် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား ပြဖွဲ့စ််လွာမူည်် 
မူဟု�တ်ိုးရေး�။  �း��ရေး�က်ာင့် ်၂၀၂၀ ခွဲ�နှစ်ှ် အရေး�ရွေး�ရွေး�းွရေးက်ာက််�ွ�အတိုးက်ွ် ကြီးက်း�တိုးင််အသံင့်ပ်ြ�င််ရေး��က်သံည့် ်တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း 
�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် လွ�့�စ်ည််းရုံးံ�းရေး�းဆိုး�င််�ာ �ည််းဗ��ဟုာမူ�ားက်း� ဤစ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် စ်�စ်ည််းတိုးင််ပြ�လွး�က််�ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 

နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား �း�မူး�ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းလွာရေး�း ကြီးက်း�း�မူ်းမူ၏ု အရေး�း�ါမူနုှငှ့်် �း�အရေး�က်ာင််းအ�ာက်း� အရေးသံးစ်းတိုး် ရေးလွလ့ွာ
သံံ�းသံ�်ရေးဆိုးွရေးနှးွပြခွဲင််းမူ�ား ပြ��လွ��်��် လွး�အ�်ခွဲ�က််တိုးး��က်း� အသံးအမူတှိုး်ပြ���က်ရေးသံာ မူးတိုး်ရေးဆိုသွံင့်ယာ်ခွဲ�င််းမူ�ား၊ မူးတိုး်ဖွဲ့က််အဖွဲ့ွ��
အစ်ည််းမူ�ားက်း� သံံလွငွ််ပြ�ည််သံ�့ရေး�း�ာ မူဝ့ါါဒရေးလွလ့ွာရေး�းအဖွဲ့ွ��က် ရေးက်�းဇူးး့အ�း့တိုးင််�းှ�ါသံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ဤစ်ာတိုးမူ်းပြ��စ်�
ရေး�းသံားသံည့်် ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်တိုးစ််ခွဲ�လွံ�းတိုးငွ်် သံ�ရေးတိုးသံ��ည််း�ာ�း�င််းဆိုး�င််�ာ လွမူ်းညွှ�ှ်အားရေး�းခွဲ�သ့ံည့်် Dr. Radka Antalikova က်း� 
အ�း့အသံးအမူတ်ှိုးပြ��အ�်�ါသံည််။ အရေး�းအကြီးက်းးဆံို�း အသံးအမူတ်ှိုးပြ���မူည့်သ်ံမ့ူ�ားမူာှ သံံလွင်ွ်ပြ�ည််သ့ံ�ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒ ရေးလွလ့ွာရေး�း 
အဖွဲ့�ွ�၏ အဖွဲ့�ွ�သံအ့ဖွဲ့�ွ�သံားမူ�ားပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ သံတ့ိုးး��၏ ကြီးက်း�းစ်ားအား��တိုး်မူ၊ု စ်းတိုး်�ညှ််သံည််းခွဲံမူတုိုးး��သံည်် ဤစ်ာတိုးမူ်းဖြိုး�းးရေးပြမူာက်် 
ရေးအာင််ပြမူင််ရေး�းအတိုးကွ်် တိုး�်ဖွဲ့း�းပြဖွဲ့တိုး်မူ�နှး�င််သံည့်် ကြီးက်း�း�မူ်းရေးဆိုာင််�ကွ််မူမုူ�ားပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 

သံံလွငွ််ပြ�ည််သံ�ူရေး���း များဝူါါဒ ရေးလွလ့ွးရေး��အဖွဲ့ွ��



twkdaumuftokH;tEIef;rsm;
ANP

�ခွဲး�င််အမူ� း�းသံား�ါတိုးး

FPTP
တိုးစ််မူ�သံာအနှး�င််�စ်�စ််

NLD
အမူ� း�းသံားဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���်

SLORC
နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်ဖြိုးင်းမူ်ဝါ�်�းပြ�ားမူတုိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�းအဖွဲ့ွ��

SNLD
�မှူ်းတိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���်

UNA
စ်ည််းလွံ�းည်းညွှွတိုး်ရေးသံာတိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ားမူဟုာမူးတိုး်အဖွဲ့�ွ�

USDP
ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ကြံက်ံခ့ွဲး�င််ရေး�းနှငှ့််ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�း�ါတိုးး
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1. 
ed'gef;
က်မူာာအနှှံ�အပြ�ား�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် မူးမူးတိုးး��၏ အခွဲွင့််အရေး�းမူ�ားနှငှ့်် အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� 
က်ာက်ယွာ်သံည့််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ‘တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ား’ ဟု�ရေးခွဲ်ရေးဝါ်သံည့်် နှး�င််င်ံရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားက်း� 
ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််ရေး�ာင််�က်သံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�သံည်် အပြခွဲား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်�သ့ံး���င်် ရေး�းွရေးက်ာက်် 
��ွအနှး�င််���်နှှင့်် အာဏာာ���် �ည််မူ�ှ်းရေးသံာ်လွည််း  ရေးယာဘု�ယာ�အားပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ� 
တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််း၏ အက်� း�း စ်းး�ာွးမူ�ားက်း� ��်တိုးည််က်ာက်ယွာ်သံမ့ူ�ားဟု� �ံ�ရေးဖွဲ့ာ်ရေးလွ�့းှသံပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��သံည်် သံက််ဆိုး�င်် 
�ာ တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�း သံး��မူဟု�တိုး် ရေးဒသံအလွး�က််�းှသံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အတိုးွင််းတိုးငွ််သံာ ဆို�ွရေးဆိုာင််မူ�ုးှ�က်သံည်် 
(Chandra, ၂၀၁၁)။

တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး���စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား၏ ပြ�င််�မူ ှဆိုနှဒမူ�မူ�ားက်း� �ယာန့ှး�င််��်        
မူကြီးက်း�း �မူ်း�က်သံပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ နှး�င််င်ံရေး�းလွ�ု်�ာှးမူ၏ု �ယာ်�ယာ်မူာှ က်�ဉ်း်းရေးပြမူာင််းဖွဲ့ယွာ် �းှသံည််။ ယာင််းသံး�� 
�ယာ်�ယာ်က်�ဉ်း်းရေးပြမူာင််းသံပြဖွဲ့င့်် နှး�င််င်ံရေး�းမူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူမုူ�ားက်း� ၎င််းတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့်် �းရေး�ာက််စ်ာွလွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််
လွးမူ့်မူည််ဟု� �င််�ဖွဲ့ယွာ်�းှရေးသံာ်လွည််း တိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�းအတိုးး�င််းအတိုးာ ပြဖွဲ့င့်် အင််အားကြီးက်းးမူားရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားက် ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားတိုးွင်် လွာရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််�က်ရေးသံာအခွဲါ  ၎င််းတိုးး���နှး�င််မူည့််မူ�မူ�ားမူာှ ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််
မူနုှှင့်် ကြံက်ံ�လွာ�က်�သံည််။

တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားက်း� လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် ရေး��ာမူ�ရေးစ်ရေး�း ဖွဲ့ယာ်�က်ဉ်း်�ား��် �ံ�စ်ံခွဲ��ားသံည့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
စ်�စ််မူ�ားရေး�က်ာင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းအရေးပြခွဲမူပြ��ရေးသံာ အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ား 
အာဏာာမူည်းမူှမူသုံည်် က်�ွပြ�ားရေးသံာလွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းအသံး�င််းအဝါး�င််း မူ�ားစ်ာွတိုးင်ွ် �းှရေး�သံည်် (Reynolds, ၂၀၀၆)။ 
အ�း့သံပြဖွဲ့င့် ်ယာင််းအရေးပြခွဲအရေး�မူ� း�း သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားက် ၎င််းတိုးး�� ��း�က််သံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း 
က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအုတိုးွက်် ကြီးက်း�း�မူ်း�ာတိုးငွ်် ��်တိုးလွ�လွ� မူရေးအာင််ပြမူင််မူ ုကြံက်ံ�ရေးတိုး�ွရေး��သံည့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံက်�သ့ံး��ရေးသံာ
နှး�င််င်ံတိုးစ််နှး�င််င်ံတိုးငွ်် �းှရေး�သံည််။

ခွဲ� း��ယာင်ွ်းခွဲ�က််မူ�ားနှငှ့် ်က်း�ယ်ာစ်ားပြ��မုူမူ�းှသံည့် ်သံရေးဘုာသံဘုာဝါရေး�က်ာင့် ်၁၉၉၀ နှငှ့် ်၂၀၁၀ တိုးး��တိုးင်ွ် က်�င််း�ခွဲ�ရ့ေးသံာ 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား၏ �လွဒ်က်း� အရေး�းတိုးယာမ့ူပြ��ဘု� �ားနှး�င််သံည်် (Trans-national Institute, ၂၀၁၅ က်)။ 
သံး��ရေးသံာ် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ား၏  အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� က်း�ယ်ာစ်ားမူပြ��ရေးသံာ  
ဗမူာကြီးက်းးစ်း�းသံည့် ်�ါတိုးးမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည့် ်လွက််�ှးအာဏာာ� အမူ� း�းသံားဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���် (NLD) �ါတိုးးနှငှ့်် 
တိုး�်မူရေးတိုးာ်ရေးက်�ာရေး�ာက်် ရေး�ာက််ခံွဲပြ���ားရေးသံာ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ကြံက့ံ်ခွဲး�င််ရေး�းနှငှ့်ဖ်ွဲ့ွ�ံဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�း�ါတိုးး (USDP) တိုးး��က်း� 
တိုးး�င််း�င််းသံား ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် ရုံးံးု�းမူ့်ခွဲ��့ရေးသံာအခွဲါ ယာင််းပြဖွဲ့စ််��်သံည်် နှး�င််င်ံတိုးငွ််း�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားအတိုးက်ွ် အခွဲ�က််ရေး�းရေးခွဲါင််းရေးလွာင််း�း�းဘုးသံက်�သ့ံး��ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည်် (Macgregor, ၂၀၁၅)။

၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ်် အရေး�ရွေး�ရွေး�းွရေးက်ာက််�ွ�သံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းတိုးငွ်် ပြ�ည််သံ�့ဆိုနှဒမူ�ားက်း� �င််ဟု�်
သံည့်် ��မူဦးးဆိုံ�း လွတွိုး်လွ�်ဖြိုး�းး တိုး�ားမူှတိုးသံည့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ဟု�မူှတိုး်ယာ�့က်�ာ အဆိုး��ါ�လွဒ်မူ�ားသံည်် 
လွအ့မူ�ားအတိုးကွ်် �းတိုး်လွ��်တိုး��်လွ�ု်ဖွဲ့ယွာ် ပြဖွဲ့စ််ခွဲ��့သံည်် (Transnational Institute, ၂၀၁၅က်)။ ၂၀၁၅ 
အရေး�ရွေး� ွရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာ    
မူ�သံရေးလွာက်် ပြဖွဲ့စ််ရေး�ပြခွဲင််းက် ဗမူာမူဟု�တိုး်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားသံည်် အခွဲငွ့််မူသံာ ပြဖွဲ့စ််ရေး�ရေး�က်ာင််း 
ညွှ�ှ်ပြ�ရေး�သံည််။ အဘုယာ်ရေး�က်ာင့််ဆိုး�ရေးသံာ် ယာင််းအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း� 
လွမှူ်းမူး�းနှး�င််စ်ွမူ်းအလွွ�်�ည််း�ါးရေး�ရုံးံ�သံာမူက် ၎င််းတိုးး��၏ အရေး�းက်းစ်စမူ�ားက်း�လွည််း အာဏာာ�အစ်း�း�က် အစ်ဉ်း်
လွ�စ််လွ��ရုံးသုံည််က်း� ခွဲံရေး��က်�သံည်် (San Yamin Aung, ၂၀၁၉)။
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ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ သံမူး�င််းတိုးစ််ရေးလွ�ာက််တိုးငွ်် အစ်း�း�အတိုးွင််း၌ တိုးး�င််း�င််းသံားက်း�ယာ်စ်ားပြ��မူ ုမူ�းှခွဲ�့ရေးသံာ်လွည််း ၂၀၂၀ 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးွင််း ရေး��ာမူ�ားက်း� �ယာန့ှး�င််�က်လွးမူ့်မူည််
ဟု� �ည်ာ�ငှ််မူ�ားနှငှ့်် ရေးလွလ့ွာသံမ့ူ�ားက် ခွဲ��်မူှ�်း�က်သံည်် (San Yamin Aung, ၂၀၁၉)။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း လွက််�ှး 
လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်တိုးင်ွ် NLD ၏ ကြီးက်းးစ်း�းမူ၊ု လွမ့ူ�ားစ်�အ�က်ားတွိုးင်် ၎င််း၏ ဆိုက််လွက််ရေး���်းစ်ားမူနုှငှ့် ်၎င််း၏ မူ�က်ာရေးသံးမူးက် 
“တိုးး�င််း�င််းသံားရေး�း�ာရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ား” �ရ့ေး�ာင််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့် ်တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့် ်ယာဉ်ှ်းဖြိုး�း�င််��် အစ်းအစ်ဉ််းမူ�ား 
ရေး�က်ာင့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အနှး�င််�က်ာ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးွင််းရေး��ာမူ�ား သံးသံးသံာသံာ ��းှ
ရေး�းသံည်် ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််ခွဲံရေး��သံည့်် အရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ််�းှသံည်် (Zarni Mann, ၂၀၁၉)။ 

တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ ရုံးး�း�ာယာဉ်း်ရေးက်�းမူ၊ု နှး�င််င်ံရေး�းနှငှ့်် လွမ့ူရုေး�းဆိုး�င််�ာ အခွဲငွ့််အရေး�း
မူ�ားအတိုးကွ်် မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာတိုးး�က််တိုး�ွ်းမူုမူ�ားပြ����် �ါတိုးးကြီးက်းးမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည့်် NLD သံး��မူဟု�တိုး် USDP တိုးး��က်း� အားက်း�း 
အား�ားပြ��နှး�င််ပြခွဲင််းမူ�ှး�ာ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
အနှး�င််�ရေး�းသံည်် လွက််င်င််းအားပြဖွဲ့င့်် အရေး�းကြီးက်းးသံည့်် က်းစ်စတိုးစ််��် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် က်း�ယာ်စ်ား
ပြ��မူသုံည်် လှွတ်ိုးရေးတိုးာ်တိုးင်ွ်း ရေး��ာ�မူနုှငှ့်အ်ရေး�နှငှ့်သ်ံာ မူဟု�တ်ိုးဘု� က်း�ယ်ာစ်ားပြ��မူ ုအ�ည််အရေးသံးွပြဖွဲ့င့်�်ါ�င််ဟု�်��် 
အရေး�းကြီးက်းးရေး�က်ာင််း တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား အရေး�ပြဖွဲ့င့်် သံရေးဘုာရေး�ါက််��်လွး�အ�်သံည််။ 

၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ရေး�ာက််က်��်ခွဲ��့သံည့်် အရေး�က်ာင််း�င််းမူ�ားက်း� �ာှရေးဖွဲ့�ွာ 
အဓိးက်အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းဆိုး�င််�ာ စ်း�်ရေးခွဲ်မူမုူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည့်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ သံး��မူဟု�တိုး် 
လွက််�ှး ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�စ်�စ််မူ�ားအပြ�င်် (see Nu Tsen Mun, ၂၀၂၀) တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် 
အပြခွဲား�ါတိုးးကြီးက်းးမူ�ားနှငှ့််ယာဉှ်း်လွှင်် နှး�င််င်ံရေး�း ဗ��ဟုာမူ�ားနှငှ့်် မူ�ဆိုွယာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူ�ုည််း�ာမူ�ားတိုးွင်် အား�ည််းရေး�သံည််
က်း� အ�င််အ�ာှးရေးတိုး�ွ�သံည််။ “လွမ့ူ� း�း/တိုးး�င််း�င််းသံားပြဖွဲ့စ််မူ”ု သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးတိုးး�င််းအတိုးကွ်် 
ဆို�ွရေးဆိုာင််နှး�င််သံည့််အ�ာတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း “တိုးး�င််း�င််းသံားပြဖွဲ့စ််မူ”ု ဆိုး�သံည့််အခွဲ�က််တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းပြဖွဲ့င့်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�အနှး�င််���် လွံ�ရေးလွာက််မူည််မူဟု�တိုး်ရေး�။ ၂၀၂၀ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အမူးလွး�က််နှး�င််��်အတိုးကွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ နှး�င််င်ံရေး�းဗ��ဟုာမူ�ားတိုးငွ်် ရေးဝါဖွဲ့�်�း�င််းပြခွဲားပြခွဲင််း၊ တိုးး�ငွ််ဖွဲ့�်တိုးးး
ပြခွဲင််း နှငှ့်် ဆိုက််သံယွာ်ပြ��်�က်ားပြခွဲင််းမူ�ားက်း� ရေး�ါင််းစ်�်�ည့််သံငွ််း�ား��် လွး�အ�်သံည််။ 

တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�စ်�စ်် (Nu Tsen Mun, ၂၀၂၀) နှငှ့်် ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား
လွ�့ည််းစ်�မူ�ား က်း�ယာ်စ်ားပြ���ါဝါင််မူကု်း� က်��်သံတိုး်�ားသံည့်် အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒဆိုး�င််�ာ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားက်း� ပြ�င််ဆိုင််
��် အစ်ဉ်း်ရေး��ှဆိုက််ရေးပြခွဲလွမှူ်းရေး���် အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်း� 
၂၀၂၀ တိုးွင်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်ရေး��ာမူ�ား �း�မူး���းှနှး�င််နှငှ့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးွင််းက်း�ယာ်စ်ားပြ��မူ ုအ�ည််အရေးသံးွ
တိုးး�းတိုးက််ရေးစ်ရေး�းအတိုးကွ်် လွး�အ�်ရေးသံာ�ည််း�ာမူ�ား �ံ�့း�းရေး�း��်မူာှလွည််း အလွားတိုး ့အရေး�း�ါသံည််။ 

ဤစ်ာတိုးမူ်း၏ �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််မူာှ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� 
အဆိုင့််ပြမူှင့််တိုးင််က်ာ လွာမူည့််ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် ၎င််းတိုးး��၏ ဖြိုး�း�င််ဆိုး�င််နှး�င််စ်မွူ်းတိုးး�းတိုးက််လွာရေးစ်ရေး�းအတိုးကွ်် လွး�အ�်
သံည့်် �ည််းလွမူ်းမူ�ား �ံ�့း�း��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း�မူတှိုးဆိုင့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား
လွ�့ည််းစ်�မူ�ား၏ က်း�ယ်ာစ်ားပြ��မုူက်း� ပြမှူင့်တ်ိုးင််က်ာ အဆံို�းတိုးင်ွ် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း� ကြံက့ံ်ခွဲး�င််ရေးစ်��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။

�း��အတိုးွက်် စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် ��မူဦးးစ်ာွ စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအတိုးငွ််း�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း 
�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ လွး�အ�်ခွဲ�က်် ရေးပြ�ာင််းလွ�လွာပြခွဲင််းက်း� �င််ဟု�်သံည့်် ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ား 
ဆိုင့်က််�ရေးပြ�ာင််းလွ�လွာ�ံ�က်း� ရေးလ့ွလွာမူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ရေး�ာက်် ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်၏ ရေး�ာက််ခံွဲအရေးပြခွဲအရေး�တိုးင်ွ် ဤ�ါတိုးး
မူ�ား ရေးအာင််ပြမူင််မူအုတိုးွက််ကြီးက်း�း�မူ်း�ာ၌ ကြံက်ံ��သံည့်် အတိုးားအဆိုးးမူ�ားက်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားက်ာ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�က်ာလွအတိုးငွ််း စ်မွူ်းရေးဆိုာင််မူမုူ�ားက်း� 
အက်�ပြဖွဲ့တိုး်သံံ�းသံ�်မူည်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။

ရေး�ာက််ဆိုံ�းတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား �း�မူး�အားရေးက်ာင််းလွာရေးစ်��်နှငှ့်် ၎င််းတိုးး��၏ က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအု�ည်် 
အရေးသံးွက်း� ပြမှူင့်တ်ိုးင််��်အတိုးက်ွ် လွက််ရေးတိုး�ွအဆိုင့်မ်ူ�ားနှငှ့်အ်တိုး ့ဤစ်း�်ရေးခွဲ်မူမုူ�ားက်း� ရေးက်�ာ်လွာှး��် အခွဲငွ့်အ်လွမ်ူး 
မူ�ားက်း� တိုးင််ပြ�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။



2. 
pkHvifuGJjym;aom vlYtzGJYtpnf;twGif;rS 
wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;
သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းတိုးစ််ရေးလွ�ာက်် နှးုင််းယာဉှ်း်�က်ည့််လွှင်် လွက််�ှးက်ာလွသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််က်း� က်�င့််သံံ�းသံည့်် နှး�င််င်ံ
အရေး�အတိုးကွ်် အမူ�ားဆိုံ�းပြဖွဲ့စ််က်ာ က်မူာာန့ှး�င််င်ံအရေး�အတိုးကွ််စ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ �က််ဝါက််ရေးက်�ာ်သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး�င််င်ံ
မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည်် (DeSilver, ၂၀၁၉)။ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း၏ အရေး�းအ�ါဆိုံ�းအရေးပြခွဲခွဲံမူတ့ိုးစ််ခွဲ�မူာှ လွတွိုး်လွ�်စ်ာွ အသံင််း 
အ�င််းဖွဲ့ွ��စ်ည််းခွဲွင့််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ရ့ေး�ာင််ပြခွဲင််းသံည်် ယာင််းအရေးပြခွဲခွဲံမူက့်း� လွက််ရေးတိုး�ွက်�င့််သံံ�း
ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�က်း� အဓိး�ါါယ်ာဖွဲ့ငွ့်ဆ်ိုး��ံ�မူ� း�းစံ်��းှရေးသံာ်လွည််း Schroder (၂၀၀၀/၂၀၀၇) ၏ နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�် 
အရေးပြခွဲခွဲံအဓိး�ါါယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�ခွဲ�က််မူာှ “ပြ�ည််သံအ့မူ�ား၏ အရေးတိုးးွအပြမူင််က်း� လွမှူ်းမူး�းနှး�င််��်နှငှ့်် ၎င််းတိုးး��၏ တိုး့ည်းရေးသံာ 
နှး�င််င်ံရေး�းစ်ံမူ�ားက်း� အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်��် အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အတိုးငွ််း �း�်းခွဲ���်နှး�င််သံည့််အာဏာာ��းှရေး�းအတိုးကွ်် 
ကြီးက်း�း�မ်ူး�က်သံည့် ်စ်းတ်ိုးတိုးက့်း�ယ်ာတိုး�့းှသံမ့ူ�ား�ါဝါင််ရေးသံာ အ��်စ်�မူ�ား” ဟု၍့ပြဖွဲ့စ််သံည််(စ်ာ ၃၄၄)။ နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်း� 
၎င််းတိုးး��၏ (၁) ရေး�ာက််လွး�က််မူ�ား၏ သံရေးဘုာသံဘုာဝါ နှငှ့်် အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ား (၂) ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််ရေးဆိုာက််�ံ� (၃) 
နှး�င််င်ံရေး�းနှငှ့်် ဗ��ဟုာရေးပြမူာက််��်းတိုးး�င််မူ�ား (၄) အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းတိုးည််ရေးဆိုာက််မူဆုိုး�င််�ာအတိုးး�င််းအတိုးာနှငှ့်် (၅) 
လွ�့အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းအတိုးင်ွ်း လွ��်ရေးဆိုာင််ခွဲ�က််မူ�ားအရေး�် အရေးပြခွဲခံွဲက်ာ အ��်စ်�ခွဲွ�နှး�င််သံည်် (Schroder, ၂၀၀၀/၂၀၁၇)။

�း��အတိုး့�င်် �ည်ာ�ငှ််မူ� း�းစ်ံ�တိုးး��က်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးက်း� �ံ�စ်ံမူ� း�းစ်ံ�ပြဖွဲ့င့်် အဓိး�ါါယာ်ဖွဲ့ွင့််ဆိုး��က်သံည််။ 
သံး��ရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးဆိုး�သံည််မူာှ “အပြခွဲားသံမ့ူ�ားက်း� ဖွဲ့ယာ်��တိုး်က်ာ တိုးစ််ခွဲ� သံး��မူဟု�တိုး်  
တိုးစ််ခွဲ��က််�း�ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ��တိုးး��၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� ��်တိုးည််က်ာကွ်ယ်ာသံအ့ပြဖွဲ့စ်် မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ား 
က်း� ဆို�ွရေးဆိုာင််နှး�င််က်ာ စ်ည််းရုံးံ�းရေး�းဗ��ဟုာတိုးငွ်် ယာင််းဆို�ွရေးဆိုာင််မူကု်း� ဗဟုး�ခွဲ�က််အပြဖွဲ့စ််�ါဝါင််ရေးစ်ရေးသံာ �ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�” 
ပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� အရေးပြခွဲခွဲံအားပြဖွဲ့င့်် အဓိး�ါါယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး��က်သံည်် (Chandra, ၂၀၀၅, စ်ာ ၂၃၆)။

ဤအဓိး�ါါယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�ခွဲ�က််အ� တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားတိုးငွ်် အစ်�အဖွဲ့�ွ�တိုးစ််ခွဲ��က်် �း�မူး��ါဝါင်် နှး�င််ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး�� 
��်တိုးည််က်ာက်ယွာ်မူည့်် အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူသုံည်် အစ်�အဖွဲ့�ွ� အခွဲ� း��အတိုးွက််သံာ သံးးသံ��်ပြဖွဲ့စ််ရေး�
သံည့်် သံရေးဘုာသံဘုာဝါအ� တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် “အဖြိုးမူ�တိုးရေးစ် ပြ�တိုး်ပြ�တိုး်သံားသံားပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ သံယွာ်ဝါး�က််၍
ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် အစ်�အဖွဲ့ွ��အခွဲ� း��က်း� ဖွဲ့ယ်ာ�က်ဉ််း�ား�က်သံည််” (Chandra, ၂၀၁၁, စ်ာ ၁၅၅)။ တိုးး�င််း�င််းသံားပြဖွဲ့စ််မုူ လွက်ခဏာာ 
မူ�ားက်း� က်း�းက်ားအသံံ�းပြ���ာတိုးငွ်် ဤ “ဖွဲ့ယာ်ခွဲ��်ပြခွဲင််း” သံး��မူဟု�တိုး် “သံးးသံ��်ပြဖွဲ့စ််ပြခွဲင််း” သံည်် အစ်�အဖွဲ့�ွ�တိုးစ််ခွဲ��က််
�း�မူး�က်း�ယာ်စ်ားပြ��ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် အားလွံ�းသံက််ဆိုး�င််�ါဝါင််ရေးစ်ရေးသံာ လွမ့ူ� း�းရေး�ါင််းစ်ံ� �ါတိုးးမူ�ား
အ�က်ား ပြခွဲား�ားရေးစ်သံည့််အခွဲ�က််ပြဖွဲ့စ််သံည််(Chandra, ၂၀၁၁)။

ယာရေး��ရေးခွဲတိုး်တိုးငွ်် က်ရေး�ဒါ၊ စ်�း�်၊ ရေးတိုးာင််အာဖွဲ့�းက်၊ အးနှဒးယာ စ်သံည််ပြဖွဲ့င့်် က်မူာာတိုးစ််လွာှးတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး
မူ�ား စ်ည််�င််ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး��က်သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း အ�ည််းနှငှ့််အမူ�ားဆိုး�သံလွး� တိုးး�င််း�င််းသံားစ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ 
လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအတိုးငွ််းတိုးငွ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းတိုးည််ဖြိုးင်းမူ်ရေး�းအရေး�် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား၏ သံက််ရေး�ာက််မူမုူာှမူ့ 
ယာရေး��တိုးး�င်် စ်ာရေး�မူ�ားတိုးငွ်် အပြင်င််း�ာွးဖွဲ့ယွာ်ရေးခွဲါင််းစ်ဉ်း်တိုးစ််ခွဲ� ပြဖွဲ့စ််ရေး�ဆို��င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံား
�ါတိုးးမူ�ား၏ ဖွဲ့ယာ်ခွဲ��်�ားတိုးတိုး်သံည့်် သံရေးဘုာသံဘုာဝါက်း� တိုးစ််ခွဲါတိုးစ််�ံတိုးငွ်် စ်း�း�းမူ်��့�်ဖွဲ့ယွာ်က်းစ်စတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် 
ယာဆ့ို�က်သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးနှး�င််င်ံရေး�းက်း� ပြမူှင့််တိုးင််ပြခွဲင််းသံည်် ယာဉ်း်ရေးက်�းမူဆုိုး�င််�ာလွ�့ည််းစ်�
တိုးစ််ခွဲ�က်း� ဖွဲ့ယ်ာ�က်ဉ််းပြခွဲင််း သံး��သံက််ရေး�ာက််ရေးစ်နှး�င််ဖြိုး�းး လွ�့ည််းစ်�မူ�ားက်း� “ဤလွမ်ှူးမူး�းမူကု်း� တိုး�်ပြ��်��်အတိုးက်ွ် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း 
�ည််းလွမူ်းမူက်�ရေးသံာ သံး��မူဟု�တိုး် အ�က်မူ်းဖွဲ့က််ရေးသံာ�ည််းလွမူ်းမူ�ားက်း� အသံံ�းပြ����်” တိုးး�က််တိုးွ�်းသံက်�သ့ံး�� ပြဖွဲ့စ််လွာ
နှး�င််ပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််(Ishiyama, ၂၀၀၉, စ်ာ ၅၈)။ 
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�း��အပြ�င်် အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား နှ��ယာ်ရေးသံးသံည့်် 
ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး�င််င်ံ အသံစ််မူ�ားတိုးငွ်် လွမ့ူ� း�းက်ွ�ပြ�ားမူမုူ�ားက်း� နှး�င််င်ံရေး�းဇူးာတိုး်သံငွ််း
�ားမူရုေး�က်ာင့်် ရေး�်ရေး�ါက််လွာသံည််ဟု� ယာဆ့ို�က်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းအတိုးွက်် အနှတ�ာယာ်�ှးသံည််ဟု� ရုံးပုြမူင််�က်သံည်် 
(Chandra, ၂၀၀၅; Ishiyama, ၂၀၀၉)။ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် စ်�စ််က်း� 
ရေး�ာဂ်ါဘုယာက်း့စ်က််သံက်�သ့ံး�� ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံပြဖွဲ့င့်် လွမ့ူ� း�းရေး�်အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ နှး�င််င်ံရေး�း
ရေး�ာက််ခွဲံမူ ုအဖြိုး�း�င််အဆိုး�င််�ယာပ့ြခွဲင််း (ethnic outbidding) သံးအး��းအ� လွမ့ူ� း�း 
က်�ွပြ�ားမူမုူ�ားက်း� နှး�င််င်ံရေး�းဇူးာတိုး်သံငွ််းပြခွဲင််းသံည်် ဖြိုး�း�င််ဆိုး�င််မူ�ုါ�းှသံည့််နှး�င််င်ံရေး�းက်း� 
အလွံ�းစ်ံ� ��က််စ်းးပြခွဲင််းသံး�� ရေး�ာက််ရေးစ်နှး�င််သံည််ဟု� ဆိုး�သံည််(Chandra, ၂၀၀၅)။

ယာင််းက်�သ့ံး�� တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားက်း� တိုးး�င််း�င််းသံား�ဋိး�က်ခမူ�ား၊ အ�က်မ်ူးဖွဲ့က််မုူ 
မူ�ားနှငှ့် ်တိုးွ�ဖွဲ့က််ခွဲ� းတ်ိုးဆိုက််ပြခွဲင််းသံည်် �ည်ာ��်�း�င််းဆိုး�င််�ာက်းစ်စ��်�က်် ရေးက်�ာ်လွ�်ွ 
သံက််ရေး�ာက််သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ နှး�င််င်ံမူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ �ယာ်�းမူးတိုး်
အတိုးငွ််း တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားက်း� �းတိုး်�င််တိုးားပြမူစ််�ာတိုးငွ်် �း�အရေး�က်ာင််းပြ�
ခွဲ�က််က်း� အသံံ�းပြ��လွာ�က်သံည််။ ဘုရ့ေးဂ်း�းးယာား၊ တိုး�့က်း၊ အာဖွဲ့က်�်�စ်စတိုး�်၊   
အး�တ်ိုးနှငှ့် ်ဆိုာဟုာ�က်နှတာ�ရေးတိုးာင််�း�င််း�းှ နှး�င််ငံ် နှစ်ှ်ဆိုယ်ာရေးက်�ာ်တိုးး��တိုးင်ွ် “နှး�င််ငံ်ရေး�း 
က်း� လွမ့ူ� း�းရေး�းအသံငွ််ပြဖွဲ့င့််လွ��်ရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် �းခွဲး�က််��က််စ်းးရေးစ်နှး�င််ရေးသံာ 
အက်� း�းသံက််ရေး�ာက််မုူမူ�ားက်း� �း�်းသံးမ်ူး��်” သံး��မူဟု�တ်ိုး “လွမ့ူ� း�းရေး�း�ဋိး�က်ခမူ�ား 
က်း� ရေးပြဖွဲ့�ှင််း��်မ့ူဝါါဒတိုးစ််ခွဲ�” အပြဖွဲ့စ်် လွမ့ူ� း�းစ်��ါတိုးးမူ�ား တိုးည််ရေး�ာင််မုူက်း� �းတ်ိုး�င်် 
တိုးားပြမူစ််�က်သံည်် (Ishiyama, ၂၀၀၉, စ်ာ ၅၆)။

တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားရေး�်ရေး�ါက််လွာပြခွဲင််းသံည်် �ဋိး�က်ခမူ�ား�း�မူး�မူ�ားပြ�ားလွာ
ရေးစ်သံည််ဟုရ့ေးသံာ အယာအ့ဆိုနှှင့််ဆို��်က်�င််က်ာ အခွဲ� း��ရေးသံာ �ည်ာ�ငှ််မူ�ားက် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် �ှးလွက််စ်ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ က်ွ�ပြ�ားပြခွဲား�ားမူမုူ�ား၏ 
ရေး�ာင််ပြ��်ဟု�်မူသုံာပြဖွဲ့စ််က်ာ အမူ�ှ်တိုးက်ယာ်အားပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း
အတိုးက်ွ် အပြ��သံရေးဘုာရေးဆိုာင််ရေးသံာ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍမှူ �ါဝါင််နှး�င််သံည််ဟု� ဆိုး��က်သံည်် 
(Stroschein, ၂၀၀၁, in Ishiyama, ၂၀၀၉)။ Ishiyama (၂၀၀၉) သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း 
နှး�င််င်ံသံစ်် ၈၂ နှး�င််င်ံနှှင့်် တိုးး�င််း�င််းသံား/လွမ့ူ� း�းအ��်စ်�ရေး�ါင််း ၂၁၃ စ်�က်း� ရေးလွလ့ွာခွဲ�့
�ာတိုးင်ွ် နှး�င််ငံ်ရေး�းက်း� လွမ့ူ� း�းရေး�းအသွံင််ပြဖွဲ့င့် ်လွ��်ရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းနှငှ့် ်လွမ့ူ� း�းရေး�း�ဋိး�က်ခ 
မူ�ားအ�က်ား ခွဲး�င််လွံ�ရေးသံာ အဆိုက််အစ်�် အရေး�ာက််အ�ားက်း�လွည််းရေးက်ာင််း၊ 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ရေး�်ရေး�ါက််လွာပြခွဲင််းနှငှ့်် လွ�့အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ားအ�က်ား�ှး 
�ဋိး�က်ခအတိုးး�င််းအတိုးာတိုးး�� ဆိုက််စ်�်�ံ�က်း�လွည််းရေးက်ာင််း ရေးတိုး�ွ�းှခွဲ�့ပြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။

�း��အပြ�င်် နှး�င််ငံ်ရေး�းတိုးင်ွ်ဖွဲ့ယ်ာ�က်ဉ််းခံွဲခွဲ��့သံည့် ်သံမူး�င််းရေး�က်ာင််း�းှခွဲ�ရ့ေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား 
လွ�့ည််းစ်�မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ ရေးတိုးာင််းဆိုး�ခွဲ�က််မူ�ားက်း� နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားမူ ှ
တိုးဆိုင့်် �း�မူး�တိုး�ားဝါင််ရေးသံာ �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််သံည့်် �ံ�စ်ံပြဖွဲ့င့်် လွ��်ရေးဆိုာင််လွာနှး�င််
�က်မူည််ဟု� ဆိုး�သံည်် (Ishiyama, ၂၀၀၉)။ အမူ�ှ်တိုးက်ယာ်အားပြဖွဲ့င့်် �ဋိး�က်ခလွ�ွ်

တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးဆိုး�သံည််

မူာှ “အပြခွဲားသံမ့ူ�ားက်း� ဖွဲ့ယ်ာ��တ်ိုးက်ာ 

တိုးစ််ခွဲ� သံး��မူဟု�တိုး် တိုးစ််ခွဲ��က််�း�ရေးသံာ 

တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�တိုးး��၏ အက်� း�း 

စ်းး�ာွးမူ�ားက်း� ��်တိုးည််က်ာက်ယွာ်သံ့

အပြဖွဲ့စ်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� ဆို�ွရေးဆိုာင််   

နှး�င််က်ာ စ်ည််းရုံးံ�းရေး�းဗ��ဟုာတိုးငွ်် ယာင််း 

ဆို�ွရေးဆိုာင််မူကု်း� ဗဟုး�ခွဲ�က််အပြဖွဲ့စ််�ါဝါင််

ရေးစ်ရေးသံာ �ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�” ပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� 

အရေးပြခွဲခွဲံအားပြဖွဲ့င့်် အဓိး�ါါယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�

�က်သံည််။

(Chandra, ၂၀၀၅, စ်ာ ၂၃၆)
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က်ာလွတိုးင်ွ် နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအပြဖွဲ့စ််သံး�� အသံင်ွ်ရေးပြ�ာင််းလွာခွဲ�ရ့ေးသံာ ရေးတိုးာ်လှွ�်ရေး�း 
အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်နှှင့်် ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် 
က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူ ု��းှ�ါဝါင််လွာသံည့််အခွဲါတိုးွင်် နှး�င််င်ံမူ�ား၏ ရေး��ညှ်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း
တိုးည််တိုးံသ့ံည့််က်ာလွက်း� အရေး�ာက််အ�ံ ့ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်ရေး�က်ာင််းရေးတိုး�ွ�းှ�သံည်် (Marshall 
& Ishiyama, ၂၀၁၆)။ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့် ်ရေးတိုးာ်လွ�်ှရေး�းမှူ �ါတိုးး
နှး�င််ငံ်ရေး�းသံး�� က်း့ရေးပြ�ာင််းပြခွဲင််းက်း� ကြီးက်း�ဆိုး�အားရေး�းသံင့်သ်ံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ 
ရေးတိုးာ်လွ�်ှရေး�းအ��်စ်�မူ�ားက်း� နှး�င််ငံ်ရေး�းတိုးင်ွ် �ါဝါင််လွာရေးစ်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့် ်“ပြ�ည််တွိုးင််းစ်စ််နှငှ့်် 
�ဋိး�က်ခ အဓိ�ွ�်�ှည််ရေးစ်မူည့်် အလွားအလွာမူ�ားက်း� ရေးလွ�ာ�့ါးရေးစ်နှး�င််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် 
ပြဖွဲ့စ််သံည််” (Marshall & Ishiyama, ၂၀၁၆, စ်ာ ၁၀၃၆)။

တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် �တိုး်သံက််၍ ဆိုက််လွက််အပြင်င််း�ာွးမူုမူ�ား �းှရေး�မူည််
ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ သံးးသံ��ပ်ြဖွဲ့စ််သံည့် ်သံရေးဘုာ 
သံဘုာဝါရေး�က်ာင့််�င်် က်း�ယာ်စ်ားပြ�� ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််မူ�ားအတိုးွင််း လွ�့ည််းစ်�မူ�ား 
�ါဝါင််ရေးစ်ရေး�းအတိုးက်ွ် �းရေး�ာက််သံည့်�်ည််းလွမ်ူးအပြဖွဲ့စ်် စွ်မ်ူးရေးဆိုာင််နှး�င််သံည််က်း� 
အသံးအမူတှိုး်ပြ����် အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ မူ�က််ရေးမူာှက််ရေးခွဲတိုး် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းတိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ား
တိုးငွ်် က်�ယာ်က်�ယာ်ပြ���်ပြ���် လွက််ခွဲံ�ား�က်သံည့််အတိုးး�င််း�င်် “အမူ�ားစ်�သံရေးဘုာ 
�ားက်း� အရေးလွး�ားပြခွဲင််းနှငှ့်် လွ�့ည််းစ်�က်း� �ည့််သံငွ််း�ါဝါင််ရေးစ်ပြခွဲင််းတိုးး��က်း� 
ရေး�ါင််းစ်�်မုူပြဖွဲ့င့် ်လွ�့ည််းစ်�အခွဲငွ့်အ်ရေး�းမူ�ားက်း� အရေးက်ာင််းဆံို�းက်ာက်ယ်ွာ လွ��်ရေးဆိုာင်် 
နှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််” (Reynolds, ၂၀၀၆, စ်ာ ၃)။

စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်း� လွက််ခွဲံပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် နှး�င််င်ံတိုးစ််နှး�င််င်ံသံည််    
မူတိုးည့်းရေးသံာ အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ား၊ အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်း� ရေးက်ာင််းမူ�ွ်စ်ွာ ရေး��ာရေး�းနှး�င််
မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ နှး�င််င်ံရေး�းသံည်် အင််အားနှငှ့်် အာဏာာအတိုးွက်် က်း�းယာာတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရံုံး�
သံာမူက် ညှ်းနှးုင််းပြခွဲင််း၊ ပြဖွဲ့�်ရေးပြဖွဲ့ပြခွဲင််းတိုးး��မူတှိုးဆိုင့် ်�ဋိး�က်ခမူ�ားက်း� ရေးပြဖွဲ့�ှင််းရေး�းအတိုးက်ွ် 
က်း�းယာာတိုးစ််ခွဲ�လွည််းပြဖွဲ့စ််ရေး��ာ တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်� က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူနုှှင့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ဋိး�က်ခဆိုး�င််�ာက်းစ်စမူ�ားက်း� က်း�င််တိုးယွာ်အား��တိုး်မူုမူ�ားက်း� 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားမူ ှတိုးဆိုင့််လွ��်ရေးဆိုာင််လွှင်် �းရေး�ာက််က်ာ 
ရေးအာင််ပြမူင််နှး�င််သံည််။  

2.1/  vlrsKd;^wkdif;&if;om;jzpfrIudk rJqG,fAsL[mtjzpf 
 tokH;jyKjcif; 
မူ�ဆိုွယာ်ဗ��ဟုာသံည်် “လွ�့ရေးဘုာင််အတိုးငွ််း လွး�လွားရေးသံာအရေးပြ�ာင််းအလွ�မူ�ား လွ��် 
ရေးဆိုာင််နှး�င််ရေး�းအတိုးကွ်် မူဝ့ါါဒမူ�ားပြ�ဌာာ�်းနှး�င််��် လွး�အ�်ရေးသံာအာဏာာနှငှ့်် ဩဇူးာ
က်း� စ်�စ်ည််းနှး�င််��် မူ�ဆိုယွာ်��ွမူ�ားတိုးငွ်် �လွဒ်ရေးက်ာင််းမူ�ား��ှးရေး�း” �ည််မူ�ှ်းခွဲ�က််�ါ�းှ
သံည့် ်နှး�င််ငံ်ရေး�းဗ��ဟုာ အသွံင််တိုးစ််မူ� း�းပြဖွဲ့စ််သံည်် (Schroder, ၂၀၀၀/၂၀၁၇, စ်ာ ၁၅)။ 
မူ�ဆိုွယာ်ဗ��ဟုာတိုးငွ်် နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််း (�င််မူရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ားအ�က်ားတိုးင်ွ် မူ�ရံုံး�သံး��
သံာွးရေး�ာက််မူ�ရေး�းမုူ ပြမူင့်မ်ူားလွာရေးစ်��် လွ��်ရေးဆိုာင််ပြခွဲင််း) နှငှ့် ်ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််း (မူည််
သံ�့က်း� မူ�ရေး�း�မူည််  တိုးးတိုးးက်�က်�မူဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်�ရေးသံးရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� မူးမူးဘုက််
သံး���ါလွာရေးစ်��်ရေးဆိုာင််�ကွ််ပြခွဲင််း) တိုးး���ါဝါင််သံည်် (Horowitz, ၂၀၁၅, စ်ာ ၃၂၅)။ 

အပြခွဲားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်�သ့ံး���င်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည််လွည််း 
�ရ့ေး�ာင််ဖြိုး�းးသံည််နှငှ့် ်တိုးစ််ဖြိုး�း�င််�က်် က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာရေးလွာင််းမူ�ား ရေး�းွခွဲ�ယ်ာခံွဲ���် 
အတိုးွက်် မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ား က်�င့််သံံ�းက်ာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� စ်ည််းရုံးံ�းလွ�ု်�ာှး��် 
တိုးာဝါ�်�းှသံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် အပြခွဲား

နှး�င််င်ံရေး�းသံည်် အင််အားနှငှ့်် အာဏာာ
အတိုးွက်် က်း�းယာာတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရံုံး�သံာ
မူက် ညှ်းနှးုင််းပြခွဲင််း၊ ပြဖွဲ့�်ရေးပြဖွဲ့ပြခွဲင််းတိုးး��မူ ှ 
တိုးဆိုင့် ်�ဋိး�က်ခမူ�ားက်း� ရေးပြဖွဲ့�ှင််းရေး�း
အတိုးွက်် က်း�းယာာတိုးစ််ခွဲ�လွည််းပြဖွဲ့စ််ရေး�
�ာ တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်� က်း�ယ်ာစ်ား
ပြ��မူနုှှင့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ဋိး�က်ခ
ဆိုး�င််�ာက်းစ်စမူ�ားက်း� က်း�င််တိုးွယာ်
အား��တိုး်မူုမူ�ားက်း� တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားမူတှိုးဆိုင့််
လွ��်ရေးဆိုာင််လွှင်် �းရေး�ာက််က်ာ 
ရေးအာင််ပြမူင််နှး�င််သံည််။ 
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�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့်် က်�ွပြ�ားသံည််မူာှ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�အတိုးွက်် ၎င််းတိုးး��၏ နှးုးရေးဆိုာ်မူမုူ�ား သံည်် 
“လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းတိုးစ််ခွဲ�လွံ�းက်း� နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််းမူ� း�းမူဟု�တိုး်ဘု� ၎င််းတိုးး�� �ည််�ယွာ်ရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�(မူ�ား)က်း�သံာ နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််က်း� သံရေးဘုာရေး�ါက််��်လွး�
သံည််” (Strijbis & Kotnarowski, ၂၀၁၃, စ်ာ ၄၅၈)။

တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ားစ်ာွ�ါဝါင််သံည့် ်ဖွဲ့ွ�ံဖြိုးဖွဲ့း�းဆို�ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး�င််ငံ်မူ�ားတိုးင်ွ် “လွမ့ူ� း�း” ဟု့
သံည့် ်အ�ာက် မူ�ရေး�းမူည့်�ံ်�စံ်မူ�ားအရေး�် ခွဲ��မ်ူ�်ှးတိုးက်ွ်ခွဲ�က််�ာတွိုးင်် အရေး�း�ါရေး�က်ာင််း 
စ်ာရေး�မူ�ားတိုးငွ််ရေးတိုး�ွ�သံည်် (Hoffman & Long, ၂၀၁၃; Huber & Suryanarayan, 
၂၀၁၆)။ ပြ�ည််သံမ့ူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် မူည််သံး��ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ရေး�းွခွဲ�ယာ်က်ာ မူ�ရေး�းသံည််၊ နှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားသံည်် မူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူပုြ���ာတိုးငွ်် အဘုယာ် ရေး�က်ာင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�း
အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ မူ�ဆိုယွာ်�က်သံည််ဆိုး�သံည့်် အရေးပြခွဲခွဲံအရေး�က်ာင််း�င််းမူ�ား �ှး�ါသံည််။ 
Hoffman and Long (၂၀၁၃) တိုးး��၏ အဆိုး�အ� “ပြဖွဲ့စ််တိုးည််မုူက်း� တိုးး�က််တိုး�်ွး အရေးပြခွဲခွဲး�င််ရေးစ် 
ပြခွဲင််းနှှင့်် ရေးပြမူှာက််စ်ားအားရေး�းမူ ုသံး��မူဟု�တိုး် မူ့ဝါါဒအ� ဦးးစ်ားရေး�းမူမုူ�ားက်း� ရေးမူှာ်လွင့််
ပြခွဲင််း” တိုးး��သံည်် “တိုးး�င််း�င််းသံားပြဖွဲ့စ််မူနုှှင့်် မူ�ရေး�းသံည့်် အမူအ့က်�င့််မူ�ားအ�က်ား ဆိုက်် 
စ်�်ရေး�းနှး�င််သံည့်် လွမူ်းရေး�က်ာင််းက်�ယာ်နှစှ််ခွဲ� စ်ာ ၁၂၉)” ပြဖွဲ့စ််ရေး�က်ာင််း ရေးတိုး�ွ�းှ�သံည််။ 

��မူဦးးစ်ာွ ရေးဒသံ၊ က်း�းက်ယွာ်သံည့််ဘုာသံာ၊ ဘုာသံာစ်က်ား၊ မူးသံားစ်�၊ လွမ့ူ� း�းစ်�၊ 
မူ� း�းရုံးး�းဆိုင််းသံက််မူစု်သံည််ပြဖွဲ့င့်် ဝါးရေးသံသံလွက်ခဏာာမူ�ားတိုးည့်းသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�
အဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး�� အ��်စ်�တိုးင်ွ်းတိုးင်ွ်�င်် �း�မူး�မူ�က််နှာှသံာရေး�းမုူ - မူးမူးတိုးး�� အစ်� အဖွဲ့ွ��
တိုးင်ွ်းမှူသံမ့ူ�ားက်း� အစ်�အဖွဲ့ွ��ပြ�င််�မှူသံမ့ူ�ား�က်် �း�မူး�ဦးးစ်ားရေး�းပြခွဲင််း - �းှ�က်ဖြိုး�းး ယာင််း
အရေးလွအ့�က်း� မူ�ရေး�းသံည့််ရေး��ာတိုးငွ််�ါ အသံံ�းပြ���က်သံည်် (Hoffman & Long, 
၂၀၁၃)။ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ယာင််းက်�သ့ံး�� မူးမူးအစ်�အဖွဲ့�ွ�အလွး�က်် 
တိုးယ်ွာတိုးာမူကု်း� အသံံ�းခွဲ�က်ာ �း�မူး�အားရေးက်ာင််းရေးစ်လွ�က်် ၎င််းတိုးး��၏ နှး�င််ငံ်ရေး�း မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ား
က်း� လွ��်ရေးဆိုာင််�က်သံည််။ အစ်�အဖွဲ့�ွ�တိုးငွ််း သံစ်စာ�ှးမူုက်း� ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်သံည့် ်�ည််းလွမ်ူး
တိုးစ််ခွဲ�မူာှ မူးမူးတိုးး�� အစ်�အဖွဲ့�ွ�ပြ�င််�မူသှံမ့ူ�ားက်း� မူရေးက်ာင််းပြမူင််ရေးစ်��် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ၎င််း
သံည်် “လွမ့ူ� း�းရေး�်အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ ရေး�က်ာက််�ွံ�မူ၊ု ��့�်မူ၊ု ��်လွး�မူ”ု စ်သံည််တိုးး��က်း� 
ရေး�်ရေး�ါက််ရေးစ်ဖြိုး�းး မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� “မူးမူးတိုးး��၏ ယာဆ့ိုခွဲ�က််အ� အ��က််သံရေးဘုာ
ရေးဆိုာင််သံည့်် အစ်း�း�အ��်ခွဲ���်မူမုူ� း�းက်း� ရေး�ာှင််�ာှးနှး�င််��်အတိုးကွ်် လွမ့ူ� း�းတိုး�့ာမူ�ားက်း�
သံာ ရေး�းွခွဲ�ယာ်��်” ဖွဲ့းအားရေး�းတိုးတိုး်သံည်် (Hoffman & Long, ၂၀၁၃, စ်ာ ၁၂၉)။

မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် လွမ့ူ� း�းတိုး�့ာမူ�ားက်း�သံာ ရေး�းွခွဲ�ယာ်နှး�င််
သံည့်် အပြခွဲားအရေး�က်ာင််း�င််းတိုးစ််ခွဲ�မူာှ “မူးမူးတိုးး��အရေး�် ပြ��်လွည််�က်ည့််ရုံးု
ရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််မူ ုသံး��မူဟု�တိုး် မူးမူးတိုးး��အစ်�အဖွဲ့�ွ� အတိုးွက်် ရေးက်ာင််းက်� း�းမူ�ား ��ှး��်” 
ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Hoffman & Long, ၂၀၁၃, စ်ာ ၁၂၉)။ Hoffman and Long (၂၀၁၃) နှငှ့်် 
Chandra (၂၀၀၃) တိုးး��၏ အဆိုး�အ� ရေးက်�းဇူးး့ခံွဲရေးက်�းဇူးး့စ်ားစ်�စ်် (Clientelism) သံည်် 
အးနှဒးယာနှှင့်် ဂ်ါ�ာက်�သ့ံး�� လွ့မူ� း�းရေး�ါင််းစ်ံ��းှသံည့်် လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားတိုးငွ်် လွမ့ူ� း�းစ်��ါတိုးး
မူ�ား အမူ�ားဆံို�းအသံံ�းပြ��သံည့် ်ဗ��ဟုာပြဖွဲ့စ််သံည််။  “Clientelism” က်း� အရေးစ်ာင့််
ရေး�ာှက််ခွဲံလွး�သံမ့ူ�ားက် ရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််နှး�င််သံ�့ံသံး�� နှး�င််င်ံရေး�း သံး��မူဟု�တိုး် ရေးင်ရွေး�က်း
အရေး�ာက််အ�ံမ့ူ�ား (မူ�မူ�ား) ရေး�းက်ာ အပြ��်အလွ�ှ်အားပြဖွဲ့င့်် အ�း့အခွဲငွ့််အရေး�း
အခွဲ� း��က်း� �ယာသ့ံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း သံး��မူဟု�တိုး် လွမ့ူရုေး�းစ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�ဟု� Merriam Webster 
Dictionary က် အဓိး�ါါယ်ာဖွဲ့ငွ့်ဆ်ိုး��ားသံည်် (�က််စ်ွ�ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�မူ�ား)။

ရေးက်�းဇူးး့ခွဲံရေးက်�းဇူးး့စ်ားတိုးငွ််က်�ယာ်သံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််တိုးွင်် “ရေးင်ရွေး�က်းသံည်် ဆိုနှဒမူ�၊ 
ရေးဖွဲ့ာက််သံည််မူ�ားမူာှ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်က်ာ (Chandra, ၂၀၀၃, စ်ာ ၅၆) မူ�ဆိုနှဒ 
�ယာ်မူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ယာင််းပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်က်း� မူးမူးတိုးး��အတိုးွက််
အက်� း�း�းှရေးအာင်် အသံံ�းခွဲ��က်သံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ််မူ ့“လွမ့ူ� း�း” ဟု့
သံည့််အ�ာသံည်် �စ််မူတှိုး်သံတိုး်မူှတိုး်��် လွွယာ်က်ရ့ေးစ်က်ာ မူဟုာမူးတိုး်ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း��်

ရေးက်�းဇူးး့ခွဲံရေးက်�းဇူးး့စ်ားတိုးငွ််က်�ယာ်
သံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််တိုးွင်် 
“ရေးင်ရွေး�က်းသံည်် ဆိုနှဒမူ�၊ ရေးဖွဲ့ာက််သံည်် 
မူ�ားမူာှ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်က်ာ 
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ယာင််းပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််း 
က်း� မူးမူးတိုးး��အတိုးွက််အက်� း�း�းှရေးအာင်် 
အသံံ�းခွဲ��က်သံည််။ 

(Chandra, ၂၀၀၃, စ်ာ ၅၆)
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အတိုးွက််လွည််း �း�မူး��းရေး�ာက််ရေးစ်သံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား အတိုးကွ််မူ ့
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက် ပြ��်ရေး�းသံည့်် က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားမူတှိုးဆိုင့််        
၎င််းတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ��ဂ်ုး�လွ်မူ�ား�ံမူ ှအဘုယာ်အ�ာက်း� ရေးမူှာ်လွင့််�မူည်် 
- ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေးလွာင််းမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံနှး�င််င်ံရေး�း
ရေး��ာ�ဖြိုး�းးရေး�ာက်် မူည််သံး�� ပြ��မူလ့ွ��်ရေးဆိုာင််မူည်် - ဆိုး�သံည််က်း� သံးနှး�င်် သံည်် 
(Chandra, ၂၀၀၃; Hoffman & Long, ၂၀၁၃; Horowitz, ၂၀၁၅)။ 

အက်� း�းဆိုက််အားပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ပြမူင််က်ငွ််းအတိုးငွ််းသံး�� “လွမ့ူ� း�း” ဟုသ့ံည့််အ�ာ 
ဝါင််ရေး�ာက််လွာသံည့််အခွဲါ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးနှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားအ�က်ား
တိုးငွ်် သံစ်စာ�ှးမူသုံည်် အပြ��်အလွ�ှ်ပြဖွဲ့စ််လွာသံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ �ါတိုးးအရေး�ပြဖွဲ့င့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ယ်ာမူ�ားတွိုးင်် �ရ့ေး�ာင််��်ကြီးက်း�း�မ်ူးသံည့် ်အာဏာာအ�င််းအပြမူစ်် 
သံည်် ယာင််းတိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား၏ အက်� း�းရေးက်�းဇူးး့အတိုးကွ်် �ါတိုးးဘုက််မူ ှ
အား��တိုး်လွ��်ရေးဆိုာင််��် မူက််လွံ�းပြဖွဲ့စ််ရေးစ်က်ာ အဆိုး��ါ အက်� း�းရေးက်�းဇူးး့မူ�ားသံည်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားက်း� တိုးဖွဲ့�်ပြ��်လွည််က်ာ မူ�ရေး�း��်အတိုးက်ွ် အားပြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံည်် 
(Chandra, ၂၀၀၃)။ ယာင််းအပြ��်အလွ�ှ် သံစ်စာ�းှမူုရေး�က်ာင့်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေးလွာင််း
မူ�ားနှငှ့်် �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� အရေးတိုးးွအရေးခွဲ်အယာအ့ဆို သံး��မူဟု�တိုး် 
၎င််းတိုးး��အတိုးွက်် ပြ�င််ဆိုင််�ားသံည့်် မူဝ့ါါဒအစ်းအစ်ဉ်း် တိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာမူ�ါဘု� ရေးအာင််
ရေးအာင််ပြမူင််ပြမူင်် ဆိုွ�ရေးဆိုာင််နှး�င််ရေးစ်သံည်် (Chandra, ၂၀၀၃; Huber & 
Suryanarayan, ၂၀၁၆)။

2.2/ wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ rJqG,fAsL[mrsm; 
  qifhuJajymif;vJvmjcif;
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး�� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား အစ်�အဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း� မူးမူးတိုးး��က်း� ရေး�ာက််ခံွဲမူည့် ်�င််မူမူ�ဆိုနှဒ�ှင််မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် 
အား�ား�က်သံည််။ သံး��ရေးသံာ် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး���စ််မူတ်ှိုး 
�ားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအတိုးကွ်် နှး�င််င်ံရေး�း မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားက်း� မူည််သံး�� 
�ံ�ရေးဖွဲ့ာ်လွ��်ရေးဆိုာင််မူည််မူာှ ယာင််း�ါတိုးးမူ�ားက်း� �ရ့ေး�ာင််ခွဲ�သ့ံည့်် လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း၏ 
လွမ့ူရုေး�း၊ နှး�င််ငံ်ရေး�း၊ သံမူး�င််းရေး�ာက််ခံွဲမူ�ားအရေး�် မူ�ားစ်ာွမူးှတိုးည််သံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံား 
နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ မူ�ဆွိုယ်ာဗ��ဟုာမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ �ည််မှူ�်းခွဲ�က််��်းတိုးး�င််မူ�ား၊ 
အရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ားနှငှ့်် စ်ွမူ်း�ည််တိုးး��အရေး�်မူတ့ိုးည််က်ာ က်�ွပြ�ား�က်သံည််။ အရေးပြခွဲအရေး�
မူ�ားက် မူည််သံး���င််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် မ့ူဝါါဒမူ�ားမူ�ါ�းှဘု� 
လွမ့ူ� း�းဆိုး�င််�ာ ဆိုွ�ရေးဆိုာင််မူသုံက််သံက််ပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အနှး�င််�နှး�င််��်       
မူလွံ�ရေးလွာက််ရေးတိုးာရ့ေး�က်ာင််း က်မူာာတိုးစ််ဝါ�်းမူ ှတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ား၏ 
ဥ်း�မူာမူ�ားက် ပြ�သံရေး�သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံည်် လွမ့ူ� း�းဆိုး�င််�ာ  
ဆို�ွရေးဆိုာင််မူ�ုက်် ၎င််းတိုးး��၏ ရေး��စ်ဉ်း်ဘုဝါအရေး�်သံက််ရေး�ာက််မူ�ုးှသံည့်် မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာ 
က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားက်း� �း�မူး� အာရုံးံ�စ်း�က်် အရေးလွး�ားလွာ�က်ရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် အးနှဒးယာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် လွမ့ူ� း�းအလွး�က်် မူ�ရေး�းပြခွဲင််းနှငှ့်် လွမ့ူ� း�းအရေးပြခွဲခွဲံ      
မူ�ဆိုွယာ်မူမုူ�ား တိုးငွ််က်�ယာ်စ်ာွပြ��လွ��်ရေး��က်ဆို�ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားအတိုးငွ််း
တိုးငွ်် မူးမူးတိုးး���စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအတိုးကွ်် အက်� း�းပြဖွဲ့စ််��ွ်းရေးစ်မူည့်် 
လွမ့ူရုေး�းနှငှ့်် စ်းး�ာွးရေး�းမူဝ့ါါဒမူ�ားက်း� တိုးးတိုးးက်�က်�ခွဲ�မူတှိုး်�ားဖြိုး�းးမူသှံာ လွမ့ူ� း�းက်း�
အရေးပြခွဲခံွဲက်ာဆိုွ�ရေးဆိုာင််မူသုံည်် အလွ��်ပြဖွဲ့စ််ရေး�က်ာင််း လွမ့ူ� း�းစ်�အရေးပြခွဲခံွဲ�ါတိုးးမူ�ားက် သံးပြမူင်် 
လွာ�က်သံည်် (Huber & Suryanarayan, ၂၀၁၃)။ အက်ယ်ာ၍ လွမ့ူ� း�းစ်�အရေးပြခွဲခံွဲသံည့််
�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�က် က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည့််လွမ့ူ� း�းစ်�တိုးငွ်် ဝါင််ရေးင်�ွည််း�ါးသံမ့ူ�ား၊ လွမ့ူစု်းး�ာွး 

တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း �ါတိုးးမူ�ား 
သံည်် မ့ူဝါါဒမူ�ားမူ�ါ�းှဘု� လွမ့ူ� း�း
ဆိုး�င််�ာ ဆိုွ�ရေးဆိုာင််မူသုံက််သံက််ပြဖွဲ့င့်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အနှး�င််�နှး�င််��်  
မူလွံ�ရေးလွာက််ရေးတိုးာရ့ေး�က်ာင််း က်မူာာ
တိုးစ််ဝါ�်းမူ ှတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း 
�ါတိုးးမူ�ား၏ ဥ်း�မူာမူ�ားက် ပြ�သံ  
ရေး�သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််
မူ�ားသံည်် လွမ့ူ� း�းဆိုး�င််�ာ ဆိုွ�ရေးဆိုာင််
မူ�ုက်် ၎င််းတိုးး��၏ ရေး��စ်ဉ််းဘုဝါအရေး�် 
သံက််ရေး�ာက််မူ�ုးှသံည့်် မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာ 
က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားက်း� �း�မူး� အာရုံးံ�စ်း�က်် 
အရေးလွး�ားလွာ�က်ရေးသံာရေး�က်ာင့််
ပြဖွဲ့စ််သံည််။



||   9jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ 
rJqG,fAsL[mrsm;udk ykdrkdaumif;rGefaprnfh enf;vrf;rsm;

အရေးပြခွဲအရေး��းမူ့်�ါးသံမ့ူ�ား�ါဝါင််ရေး�လွ�င်် အခွဲ�ွ်ရေးက်ာက််��်နှငှ့်် ခွဲ�မူ်းသံာကြွက်ယွာ်ဝါသံ ့မူ�ား အက်� း�း�းှရေးစ်မူည့်် 
ပြ��်လွည််ပြဖွဲ့��်ရေးဝါရေး�းမူဝ့ါါဒမူ�ားက်း� တိုးး�က််တိုး�ွ်းရေးပြ�ာဆိုး�ပြခွဲင််းသံည်် မူးမူး�စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား�ံမူ ှဆိုနှဒမူ�
မူ�ားက်း� ဆိုံ�းရုံးံးုရေးစ်နှး�င််သံည််။

အမူ�်ှတိုးက်ယ်ာအားပြဖွဲ့င့် ်အးနှဒးယာ�းှ မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ား၏ မူ�ရေး�းသံည့် ်အမ့ူအက်�င့်က််း� လွမ်ှူးမူး�း သံက််ရေး�ာက််နှး�င််သံည််မူာှ    
“လွမ့ူ� း�း” မူဟု�တိုး်ဘု� လွမ့ူုစ်းး�ာွးအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားက်ာွဟုမူသုံာပြဖွဲ့စ််သံည််။ ယာင််းအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ှ်ရေး�က်ာင့်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးင်် အနှး�င််���်အတိုးကွ်် လွမ့ူ� း�းတိုးသ့ံမ့ူ�ား�ံမူ ှသံစ်စာ�းှမူုက်း�သံာ အားက်း�းအား�ားပြ��ပြခွဲင််းသံည်် 
လွမ့ူ� း�းစ်�အရေးပြခွဲခွဲံနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် ဆိုး�းက်� း�းက်း�သံာပြဖွဲ့စ််ရေးစ်နှး�င််သံည််။ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် ၎င််းတိုးး��၏ 
ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််နှး�င််စ်ွမူ်းက်း� �း�်းသံးမူ်း�ား��်အတိုးကွ်် အးနှဒးယာနှး�င််င်ံ�ှး လွမ့ူ� း�းစ်�အရေးပြခွဲခံွဲနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ 
မူ�ဆိုယ်ွာဗ��ဟုာမူ�ားတိုးင်ွ် မူဝ့ါါဒမူ�ား �ည့််သံငွ််းလွ��်ရေးဆိုာင််လွာ�က်သံည််။ လွမ့ူ� း�းစ်�အရေးပြခွဲခွဲံ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား
အရေး�ပြဖွဲ့င့် ်၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယ်ွာဗ��ဟုာတွိုးင်် မ့ူဝါါဒဆိုး�င််�ာမူ�ားက်း� �ည့်သ်ံင်ွ်းလွ��်ရေးဆိုာင််��် �း�မူး�လွး�အ�်လွာပြခွဲင််းသံည်် 
အးနှဒးယာတိုးစ််နှး�င််င်ံတိုးည််းတိုးငွ််သံာ မူဟု�တိုး်ရေး�။ လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားစ်ာွ�းှသံည့် ်အာဖွဲ့�းက်နှး�င််ငံ်မူ�ားမူ ှနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်း� 
ဆို�်းစ်စ််�က်ည့်ရ်ေးသံာအခွဲါ “လွမ့ူ� း�း” ၏ နှး�င််င်ံရေး�းအ� �င််�ာှးအရေး�း�ါမူမုူာှ လွွ�်ခွဲ�့ရေးသံာ ဆိုယာ်စ်�နှှစ််မူ�ားအတိုးငွ််း
တိုးငွ်် ရေးမူးှမူးှ�်လွာခွဲ�့သံည််က်း� ရေးတိုး�ွ�းှ�ရေး�က်ာင််း Elischer (၂၀၁၃) က်ဆိုး�သံည််။ 

၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ဂ်ါ�ာနှး�င််င်ံ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် မူ�ရုံးံ�အ�ကွ််ရေးက်ာက််ယာခ့ွဲ�့ရေးသံာ စ်စ််တိုးမူ်း�လွဒ်မူ�ားအ� “အခွဲ� း��ရေးသံာ 
မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားအတိုးက်ွ် လွမ့ူ� း�းသံည်် အရေး�း�ါရေးသံာ်လွည််း မူ�ရေး�း��် မူရေး�း��်အတိုးကွ််မူာှမူ ့�ါတိုးးမူ�ားအရေး�်�ှးသံည့််
အပြမူင််မူ�ားနှငှ့်် အက်�ပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််မူ�ားက် �း�မူး�အရေး�း�ါသံည််။ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက် သံက််ဆိုး�င််�ာ �ါတိုးးမူ�ားမူ ှ
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေးလွာင််းမူ�ားအရေး�်�ား�ှးသံည့်် ယာံ��က်ည််မူသုံည်် ၎င််းတိုးး�� မူည််သံည့််လွမ့ူ� း�းပြဖွဲ့စ််သံည််နှငှ့်် မူဆိုး�င််” 
ဟု� (Hoffman & Long, ၂၀၁၃, စ်ာ ၁၂၇) က် ဆိုး�သံည််။ 

တိုးစ််�ည််းဆိုး��ရေးသံာ် လွမ့ူ� း�းရေး�ါင််းစ်ံ��ါဝါင််သံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး�င််င်ံမူ�ား�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားသံည်် 
က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာရေးလွာင််းတိုးစ််ဦးးက်း� မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားနှငှ့် ်လွမ့ူ� း�းတိုးသ့ံည်် �က်် မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာ က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားက်း� ရေးဖွဲ့ာ်
ရေးဆိုာင််မူည့်် ယာင််းက်း�ယာ်စ်ားလွှယာ် ရေးလွာင််း၏ စ်မွူ်း�ည််က်း� ယာံ��က်ည််မူပုြဖွဲ့င့််သံာ ရေး�းွခွဲ�ယာ်�က်သံည်် (Hoffman & 
Long, ၂၀၁၆)။ �း��ရေး�က်ာင့်် က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်ရေးလွာင််းမူ�ားနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််��ွအနှး�င််���်
အတိုးွက်် ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားတိုးငွ်် လွမ့ူ� း�းတိုးသ့ံ့အခွဲ�င််းခွဲ�င််း မူ�ရေး�း��်ဆိုွ�ရေးဆိုာင််ရုံးံ�မူှသံာ  လွ��်ရေးဆိုာင််၍ 
မူပြဖွဲ့စ််နှး�င််ရေးတိုးာရ့ေး�။

တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ မူ�ရေး�းသံည့််အမူအ့က်�င့််မူ�ားရေးပြ�ာင််းလွ�လွာသံည့််အပြ�င်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း 
�ါတိုးးမူ�ား၏ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ား ဆိုင့််က်�ရေးပြ�ာင််းလွ�လွာ�ပြခွဲင််းမူာှ ရေး�ာက််ခံွဲသံဦ့းးရေး�နှငှ့် ်သံစ်စာ�းှသံည့် ်မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်
မူ�ား ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူအု�း�င််းမူ�ားတိုးငွ်် မူရေးသံခွဲ�ာမူမုူ�ား�းှလွာရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည်် 
(Horowitz, ၂၀၁၅)။ �ံ�မူ�်ှအားပြဖွဲ့င့် ်�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�က် �စ််မူတ်ှိုး�ားရေးသံာ အစ်�အဖွဲ့ွ��သံည်် အရေး�အတိုးက်ွ်မူ�ားပြ�ားက်ာ 
ရေးဒသံတိုးစ််ခွဲ�အတိုးင်ွ်း စ်�စ်ည််းရေး��း�င််�က်�ါက် ရေး�းွရေးက်ာက်် ��ွအနှး�င််���်အတိုးကွ်် ယာင််းမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််အစ်�အဖွဲ့�ွ�က်း�သံာ 
နှးုးရေးဆိုာ်��်လွး�သံည််။ သံး��ရေးသံာ် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�က် �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာအစ်�အဖွဲ့�ွ�သံည်် အရေး�အတိုးကွ််
�ည််း�ါးက်ာ ရေး��ာ��ံ�နှှံ� ရေး��း�င််�ါက် ရေး�ွးရေးက်ာက််�ွ�တိုးင်ွ် အနှး�င််���် အခွဲငွ့်အ်လွမ်ူးပြမူင့်မ်ူားရေးစ်��်အတိုးက်ွ် ၎င််း၏ 
က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာရေးလွာင််းမူ�ားက်း� ရေး�ွးရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမှူာက််��် အပြခွဲားအစ်�အဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း��ါ ဆိုွ�ရေးဆိုာင််��် လွး�အ�်လွာသံည််။ 

�း��အပြ�င်် �စ််မူတ်ှိုး�ားရေးသံာအစ်�အဖွဲ့ွ��မူ�ား ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််ပြခွဲင််း၏ သံက််ရေး�ာက််မူသုံည်် မူ�ဆိုနှဒ 
�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�လွှင််တိုးစ််ဦးးသံာရေး�းွရေးက်ာက််နှး�င််သံည့််စ်�စ်် (single-member constituency voting system) ဟု�
လွည််း ရေးခွဲ်တိုးင်ွ်သံည့် ်တိုးစ််မူ� သံာအနှး�င််�စ်�စ်် (FPTP) က်�င့််သံံ�းသံည့်် နှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ်် �း�မူး�ပြ�င််း��်သံည််။ လွမ့ူ� း�း
ရေး�ါင််းစံ်��ါ�းှသံည့်လ်ွ�့အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားတွိုးင်် ဤရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�၏ တိုးစ််မူ�သံာအနှး�င််�သံရေးဘုာသံဘုာဝါသံည်် အစ်�အဖွဲ့ွ�� 
မူ�ား၏ က်း�ယ်ာစ်ားပြ��မုူက်း� �ံ���က််ရေးစ်နှး�င််သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ ရေးဒသံတိုးစ််ခွဲ�တွိုးင််း စ်�စ်�စ်ည််းစ်ည််း�းှရေး�သံည့် ်လွ�့ည််းစ်� 
တိုးစ််စ်�သံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အနှး�င််�နှး�င််ဖြိုး�းး ရေးဒသံမူ�ားစ်ာွတိုးွင်် ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င််သံည့်် လွ�့ည််းစ်�အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားမူာှမူ့ 
ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��ခွဲငွ့်် မူ�းှဘု�ပြဖွဲ့စ််ရေး�နှး�င််ရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Reynolds, ၂၀၀၆)။

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် အာဖွဲ့�းက်�းှ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးအမူ�ားစ်�သံည်် နှး�င််င်ံတိုးစ််ဝါ�်းတိုးငွ်် ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င််သံည့်် လွမ့ူ� း�းစ်�င်ယာ်
မူ�ားစ်ာွ�းှသံည့်် အမူ� း�းအစ်ားတိုးငွ်် �ါဝါင််�က်သံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် အာဖွဲ့�းက်နှး�င််င်ံမူ�ားစ်ာွတိုးွင်် လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားစ်ာွ�းှပြခွဲင််း၊ 
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ယာင််းလွမ့ူ� း�းမူ�ားအလွး�က်် ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ရ့ေး�ာင််�ားသံည့်် �ါတိုးးမူ�ား�းှပြခွဲင််းတိုးး��ရေး�က်ာင့်် 
လွမ့ူ� း�းအ��်စ်�တိုးစ််စ်�တိုးည််းအ��်စ်း�း��်မူာှ လွက််ရေးတိုး�ွတိုးွင်် မူပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံရေးလွာက််ဟု� ဆိုး�
�မူည််။ ယာင််းလွက််ရေးတိုး�ွအရေးပြခွဲအရေး�က်း� အသံးအမူတှိုး်ပြ��က်ာ အာဖွဲ့�းက်�းှ လွမ့ူ� း�းစ်�
အရေးပြခွဲပြ�� �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��အသံး�င််းအဝါး�င််းပြ�င််��ှးအ��်စ်�မူ�ားက်း��ါ ဆို�ွရေးဆိုာင််
နှး�င််��် �း�မူး�ကြီးက်း�း�မူ်းလွာ�က်သံည်် (Elischer, ၂၀၁၃; Hoffman & Long, ၂၀၁၃; 
Horowitz, ၂၀၁၅)။

�း��ရေး�က်ာင့်် မူ�ရေးဝါစ်�နှငှ့်် မူ��ကွ််ရေး�းသံည့််သံ့အရေး�အတိုးကွ်် �း�မူး�မူ�ားပြ�ားရေးစ်��်     
အာဖွဲ့�းက်�းှ �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားက်း� �ံ�စ်ံမူ� း�းစ်ံ�လွ��်ရေးဆိုာင််လွာ
�က်က်ာ အမူာခွဲံလွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ား နှငှ့်် မူည််သံ�့က်း� မူ�ရေး�း�မူည််က်း�မူဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်�ရေးသံးသံည့်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� �စ််မူတှိုး်�ားက်ာ ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််း နှငှ့်် နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််း�ည််းလွမူ်း  
နှှစ််မူ� း�းလွံ�းက်း� အသံံ�းပြ���က်သံည်် (Horowitz, ၂၀၁၅)။ အမူာခွဲံမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား��ှး��် 
လွမ့ူ� း�းစ်�အရေးပြခွဲပြ���ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး�� �စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် လွမ့ူ� း�းစ်�ပြ�င််�သံး�� 
ခွဲ����ငွ််လွာပြခွဲင််း၏ ဥ်း�မူာပြ�စ်�ာ အာဖွဲ့�းက်�းှနှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�မူာှ က်င််ည်ာပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
က်င််ည်ာ�းှ မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားအတိုးက်ွ် “လွမ့ူ� း�း” သံည်် အလွ�်ွအရေး�း�ါရေး��ာ တိုးး�င််းပြ�ည်် 
တိုးငွ််း�းှ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးအားလွံ�းသံည်် လွမ့ူ� း�းစ်��ါတိုးးမူ�ားအပြဖွဲ့စ််သံတိုး်မူတှိုး်�ား�က်
သံည််။ က်င််ည်ာတိုးင်ွ် တိုးစ််နှး�င််ငံ်လံွ�းက်း� လွမ်ှူးခြုံခံွဲ�က်ာ လွမ့ူ� း�းက်း� အရေးပြခွဲမူခံွဲရေးသံာ�ါတိုးးမူ�ား 
�ရ့ေး�ာင််��် ကြီးက်း�း�မူ်းမူမုူ�ားမူာှ ��်တိုးလွ�လွ� က်�ဆိုံ�းခွဲ�သ့ံည်် (Elischer, ၂၀၁၃)။

သံး��ရေးသံာ် ယာင််းက်�သ့ံး��ရေးသံာ�တိုး်ဝါ�်းက်�င််မူာှ�င််လွှင်် �ါတိုးးမူ�ားသံည်် �း�မူး�မူ�ားပြ�ား
က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား�ံသံး�� ရေး�ာက််�ှးရေးစ်��် �း�မူး�၍ အားလွံ�း�ါဝါင််နှး�င််ရေးသံာ 
ခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ံ�မူ�ားက်း� အသံံ�းပြ��လွာ�က်ဖြိုး�းး လွမ့ူ� း�းတိုးစ််မူ� း�းတိုးည််း�ါဝါင််ရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားမူသှံည်် လွမ့ူ� း�းမူ�ားစ်ာွ�ါဝါင််ရေးသံာ မူဟုာမူးတ်ိုးမူ�ား အပြဖွဲ့စ််သံး�� ပြဖွဲ့ည််းပြဖွဲ့ည််းခွဲ�င််း 
ရေးသံရေးသံခွဲ�ာခွဲ�ာ က်း့ရေးပြ�ာင််းမူမုူ�ား �းှလွာသံည်် (Elischer, ၂၀၁၃)။ မူဝ့ါါဒအရေးပြခွဲခွဲံ
ရေးသံာ �ါတိုးးအစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ား၏ အရေး�း�ါမူကု်း� �း�မူး�သံရေးဘုာရေး�ါက််လွာ�က်ရေးသံာ    
က်င််ည်ာ�ှး လွမ့ူ� း�းအရေးပြခွဲပြ���ါတိုးးမူ�ားသံည်် ပြ�ည််သံလ့ွ�့�၏ လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း�  
�း�မူး�အရေးလွး�ားရေးလွလ့ွာ လွာ�က်ဖြိုး�းး သံင့််ရေးလွ�ာ်သံည့်် သံံ�းသံ�်ခွဲ�က််မူ�ားရေး�် 
အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ မူဝ့ါါဒမူ�ား ရေး�းဆိုွ�လွာ�က်သံည်် (Elischer, ၂၀၁၃)။

အခွဲ���်ဆိုး��လွ�င်် အးနှဒးယာနှှင့်် အာဖွဲ့�းက်နှး�င််င်ံမူ�ားစ်ာွတိုးး��မူှ လွမ့ူ� း�းအရေးပြခွဲပြ��နှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ား၏ ဥ်း�မူာမူ�ားမူ ှရေးတိုး�ွပြမူင််ခွဲ��့သံည််မူာှ လွမ့ူ� း�းအရေးပြခွဲပြ���ါတိုးးမူ�ားသံည်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�အနှး�င််���်အတိုးကွ်် �ါတိုးးနှငှ့်် လွမ့ူ� း�းတိုးမ့ူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအ�က်ား အပြ��် 
အလွ�်ှသံစ်စာ�းှရေး�ာက််ခံွဲမူတုိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းအရေး�် မူးှခွဲး�၍ မူ�နှး�င််ရေးတိုးာသ့ံည့် ်လွက််ရေးတိုး�ွ 
အရေးပြခွဲအရေး��င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအတိုးကွ်် လွမ့ူ� း�းသံည်် 
အရေး�း�ါဆို��င််ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားတိုးငွ်် ၎င််းတိုးး��
သံတိုးး�ား �က်ည့််ရုံးလုွာ�က်သံည််မူာှ ၎င််းတိုးး��၏ ဝါင််ရေးင်၊ွ �ည်ာရေး�း၊ က်��်းမူာရေး�းနှငှ့်် 
အပြခွဲားလွမ့ူစု်းး�ာွးဆိုး�င််�ာ အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားအရေး�် ရေးက်ာင််းက်� း�းသံက််ရေး�ာက််ရေးစ်
မူည့်် မူဝ့ါါဒမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ်် အရေး�အတိုးကွ်် မူရေးသံခွဲ�ာပြခွဲင််းနှငှ့်် �စ််မူတှိုး်�ား
သံည့်အ်��်စ်�၏ ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူ ုမူရေးသံခွဲ�ာပြခွဲင််းတိုးး��သံည်် လွမ့ူ� း�း 
အရေးပြခွဲပြ��နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�အတိုးွက်် လွမ့ူ� း�းတိုးမ့ူအုရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ ဆိုွ�ရေးဆိုာင််မူု
တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းက်း� အားပြ����် ခွဲက််ခွဲ�ရေးစ်သံည််။ ခြုံခွဲံ�င်ံ�၍ဆိုး��လွှင််တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး�� �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား၏ 
ရေးပြ�ာင််းလွ�လွာရေးသံာ လွး�လွားခွဲ�က််မူ�ားနှှင့်် လွး�က််ရေးလွ�ာည်းရေး�ပွြဖွဲ့စ််ရေးအာင်် ပြ��ပြ�င််
ရေးပြ�ာင််းလွ���်လွး�အ�်သံည််။ �း�သံး��ပြဖွဲ့စ််မူသှံာ ၎င််းတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
ဆိုးရေးလွ�ာ်စ်ာွ �ါဝါင််အနှး�င််�နှး�င််မူည့်် အရေး�အ�ားက်း� �း�်းသံးမူ်းနှး�င််�က်မူည််
ပြဖွဲ့စ််သံည််။

�း��ရေး�က်ာင့် ်မူ�ရေးဝါစ်�နှငှ့် ်မူ��က်ွ်ရေး�း
သံည့်သ်ံအ့ရေး�အတွိုးက်် �း�မူး�မူ�ားပြ�ား
ရေးစ်��် အာဖွဲ့�းက်�းှ �ါတိုးးမူ�ားသံည်် 
၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယ်ွာမူမုူ�ားက်း� �ံ�စံ်မူ� း�းစံ်�
လွ��်ရေးဆိုာင််လွာ�က်က်ာ အမူာခံွဲ
လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားနှငှ့် ်မူည််သံ�့က်း� မူ�ရေး�း�
မူည််က်း�မူဆံို�းပြဖွဲ့တ်ိုး�ရေးသံးသံည့် ်
မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားက်း� �စ််မှူတ်ိုး�ားက်ာ 
ဆိုွ�ရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းနှငှ့် ်နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််း 
�ည််းလွမ်ူး နှစ်ှ်မူ� း�းလံွ�းက်း� အသံံ�းပြ��
�က်သံည််။

(Horowitz, ၂၀၁၅)

လွမ့ူ� း�းအရေးပြခွဲပြ���ါတိုးးမူ�ားသံည်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�အနှး�င််���်အတိုးကွ်် 
�ါတိုးးနှငှ့်် လွမ့ူ� း�းတိုးမ့ူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား
အ�က်ား အပြ��် အလွ�ှ်သံစ်စာ�းှ
ရေး�ာက််ခွဲံမူတုိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းအရေး�် မူှးခွဲး�
၍ မူ�နှး�င််ရေးတိုးာသ့ံည့်် လွက််ရေးတိုး�ွ 
အရေးပြခွဲအရေး��င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုးး�င််း�င််း 
သံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအတိုးကွ်် လွမ့ူ� း�း
သံည်် အရေး�း�ါဆို��င််ပြဖွဲ့စ််
ရေးသံာ်လွည််း နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏  
မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားတိုးငွ်် ၎င််းတိုးး��သံတိုးး�ား 
�က်ည့််ရုံးလုွာ�က်သံည််မူာှ ၎င််းတိုးး��၏ 
ဝါင််ရေးင်၊ွ �ည်ာရေး�း၊ က်��်းမူာရေး�းနှငှ့်် 
အပြခွဲားလွမ့ူစု်းး�ာွးဆိုး�င််�ာ အရေးပြခွဲ 
အရေး�မူ�ားအရေး�် ရေးက်ာင််းက်� း�း
သံက််ရေး�ာက််ရေးစ်မူည့်် မူဝ့ါါဒမူ�ား
ပြဖွဲ့စ််သံည််။



3. 
jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om;
EkdifiHa&;ygwDrsm;
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် အာ�တှိုးး�က််�းှ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းနှငှ့်် ယာဉ်း်ရေးက်�းမူဆုိုး�င််�ာ အစ်ဉ်း်အလွာမူ�ားပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည့််စ်ံ�ရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းရေး�ါင််းစ်ံ�ရေး��း�င််�ာ နှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် အမူ� း�းမူ� း�းရေးသံာ အစ်�အဖွဲ့�ွ�
မူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် �က််ရုံးးုင််းစ်ာွအပြမူစ််တိုးယွာ်ရေး�သံည့်် က်�ွပြ�ားမူမုူ�ားရေး�က်ာင့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် ၁၉၄၈ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် 
ဖြိုးဗးတိုးးသံှတိုးး���ံမူ ှလွွတိုး်လွ�်ရေး�း�ခွဲ�သ့ံည့်် အခွဲ� း�်က်စ်၍ အစ်း�း�အဆိုက််ဆိုက််လွက််�က််တိုးငွ်် က်မူာာရေး�်တိုးငွ်် 
က်ာလွအ�ညှ််�က်ာဆိုံ�း ပြ�ည််တိုးငွ််းစ်စ််နှငှ့်် အစ်ဉ်း်အဆိုက််ပြဖွဲ့စ််�ာွးလွ�က််�ှးသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ဋိး�က်ခမူ�ား �ှးရေး�
သံည့်် ရေး��ာတိုးစ််ခွဲ�လွည််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏  နှး�င််င်ံရေး�းနှငှ့်် 
စ်းး�ာွးရေး�းဆိုး�င််�ာ လွတွိုး်လွ�်ခွဲွင့််မူ�ား၊ တိုးး�င််း�င််းသံား အခွဲငွ့််အရေး�းမူ�ားအတိုးကွ်် ဆိုယာ်စ်�နှှစ််ရေး�ါင််းမူ�ားစ်ာွ ရုံး��်းက်�်
လွ�ု်�ာှးရေး�ခွဲ��့က်�ဖြိုး�းး တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားအ�က်ား က်ွ�ပြ�ားရေး�မူသုံည်် ယာရေး��တိုးး�င််းပြ�ည််၏ နှး�င််င်ံရေး�း ပြမူင််က်ငွ််း
တိုးငွ်် �င််�ာှးသံည့််အ�ာတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေး�သံည်် (Kempel, Chan Myae Aung Sun & Aung Tun, ၂၀၁၅)။ 
တိုးး�င််းပြ�ည််အတိုးငွ််း�းှ လွ�့ည််းစ်�မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားအတိုးကွ်် ��်တိုးည််က်ာက်ယွာ်��်နှငှ့်် ၎င််း
တိုးး��၏ အခွဲငွ့််အရေး�းမူ�ားက်း� ရေးတိုးာင််းဆိုး���်  တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား သံည််  နှး�င််င်ံရေး�း�ယာ်�ယာ်အတိုးငွ််းသံး�� 
က်း�လွး��းရေးခွဲတိုး်မူတိုးး�င််မူးက်�င်် ရေး�ာက််�ှးရေး�ခွဲ��့က်သံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

စ်င််စ်စ််အားပြဖွဲ့င့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းတိုးငွ်် ��မူဆိုံ�းရေးသံာ ရေးခွဲတိုး်သံစ်် နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူာှ က်�င််လွ�့�၏ 
အသံံက်း� က်း�ယ်ာစ်ားပြ��က်ာ ၎င််းတိုးး��၏ စ်းး�ာွးရေး�းနှငှ့် ်လွမ့ူရုေး�းအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားက်း� ပြမှူင့်တ်ိုးင််��်နှငှ့် ်ဗမူာလွမ့ူ� း�းမူ�ား၏ 
လွမှူ်းမူး�းပြခွဲင််းမူ ှက်ာက်ယွာ်��် �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််ပြဖွဲ့င့်် ၁၈၈၁ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် တိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ�သ့ံည့်် က်�င််အမူ� း�းသံားအဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််း (Karen NATIONAL Association -KNA) (ရေးဒါက်လွ)့ ဟု� ရေးခွဲ်တိုးငွ််သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�
ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Win Tint Tun, ၂၀၁၃)။

KNA မူလှွ�ွ၍ က်��်နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ပြမူ�်မူာတိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း ဖြိုးဗးတိုးးသံှလွက််ရေးအာက်် က်�ရေး�ာက််ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ဖြိုးဗးတိုးးသံှ
က်း�လွး��းအပြဖွဲ့စ်် သံတွိုး်သံွင််းခွဲံ�ဖြိုး�းးသံည့််ရေး�ာက်် ၁၉၀၀ ပြ�ည့််လွ�ွ်နှှစ််မူ�ားတိုးငွ််မူ ှရေး�်ရေး�ါက််လွာခွဲ��့က်သံည််။ Win 
Tint Tun (၂၀၁၃) ၏ အဆိုး�အ� ၂၀ �ာစ်�အတိုးွင််းရေး�်ရေး�ါက််ခွဲ�ရ့ေးသံာ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှးနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် (၁) 
က်း�းက်ယ်ွာသံည့်ဘ်ုာသံာ (၂) လွတ့ိုး�်းစ်ား (၃) နှး�င််ငံ်ရေး�းဝါါဒ (၄) လွမ့ူ� း�း/ တိုးး�င််း�င််းသံားပြဖွဲ့စ််မုူ တိုးး��အ�က်် တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�က်း� 
အရေးပြခွဲခွဲံဖြိုး�းး ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ��့က်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံားဝါးရေးသံသံ လွက်ခဏာာ ပြခွဲား�ားခွဲ�က််မူ�ားက်း� 
အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ ဖွဲ့ွ��စ်ည််းတိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ��့က်ရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံအတိုးငွ််း လွက််�ှး �းှရေး�ရေးသံာ လွမ့ူ� း�း
- ဘုာသံာစ်က်ားဆိုး�င််�ာ က်ွ�ပြ�ားပြခွဲား�ားမူမုူ�ားက်း� ယာံ�မူာှးဖွဲ့ွယာ်မူ�းှ �င််ဟု�်ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�သံည််။

တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် လွမ့ူ� း�းက်�ွပြ�ားမူမုူ�ား၏ နှး�င််င်ံရေး�းအ� �င််�ာှးအရေး�း�ါမူသုံည်် ဗမူာအမူ�ားစ်�ရေး��း�င််သံည့်် 
ပြ�ည််မူ (Ministerial Burma) နှငှ့်် ဗမူာမူဟု�တိုး်သံည့််တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား အမူ�ားစ်�ရေး��း�င််သံည့်် ရေးတိုးာင်် 
တိုး�်းရေးဒသံမူ�ား (Frontier Areas) ဟု၍့ က်း�လွး��းစ်�စ််၏ ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် ခွဲ�ွပြခွဲားအ��်ခွဲ���်မူရုေး�က်ာင့်် ဖြိုးဗးတိုးးသံှ
အ��်ခွဲ���်မူရုေးအာက််တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားဝါးရေးသံသံ လွက်ခဏာာမူ�ား �း�မူး�ခွဲး�င််မူာလွာခွဲ�သ့ံည််က်း� �င််ဟု�်ရေး�်လွငွ််
ရေးစ်သံည်် (Siegner, ၂၀၁၉)။ ယာင််းအခွဲ� း�်က် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာတိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�
မူ�ား၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးအတိုးွက်် အား��တိုး်ကြီးက်း�း�မူ်းမူကု်း� မူည််သံည့််အခွဲါက်မူှ��်တိုး��်ပြခွဲင််းမူ�ှးခွဲ�့ရေးသံာ်လွည််း 
လွတွိုး်လွ�်ရေး�းအတိုးကွ်် အားလွံ�းည်းတိုး့ည်ာတိုး့ ကြီးက်း�း�မူ်းသံည့််က်ာလွတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားအ�က်ား
တိုးင််းမူာမူမုူ�ားက်း� ရေးဘုးဖွဲ့ယာ်�ားခွဲ��့က်သံည််။
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၁၉၄၀ ပြ�ည့််လွွ�်နှှစ််မူ�ားအတိုးငွ််း အမူ� း�းသံားလွတွိုး်ရေးပြမူာက််ရေး�း၊ က်း�လွး��း�ယာ်ခွဲ���ဆို��်က်�င််ရေး�းနှငှ့်် 
ဖွဲ့က််ဆိုစ််ဆို��်က်�င််ရေး�းလွ�ု်�ာှးမူမုူ�ား၌ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား
မူဟု�တိုး်သံည့်် အမူ� း�းသံားရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် �း့ရေး�ါင််းခွဲ��့က်သံည််။ ၁၉၄၇ ခွဲ�နှှစ်် ရေးဖွဲ့ရေးဖွဲ့ာ်ဝါါ�းလွ
တိုးငွ်် �မှူ်း၊ က်ခွဲ�င်် နှငှ့်် ခွဲ�င််း တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားမူ ှက်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်မူ�ားသံည်် ည်းညွှွတိုး်ရေးသံာ
ရေးတိုးာင််တိုး�်းသံားမူ�ားက်�ွ်ဂ်�က်် (United Hill People’s Congress - UHPC) ဟု�လွည််း
ရေးခွဲ်တိုးငွ််သံည့်် ရေးတိုးာင််တိုး�်းသံားမူ�ားစ်ည််းလွံ�းည်းညွှွတိုး်ရေး�းဦးးစ်းးရေးက်ာင််စ်း (Supreme Council 
of United Hill Peoples – SCOUHP) က်း� ဖွဲ့ွ��စ်ည််းက်ာ နှး�င််ငံ်တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းအပြဖွဲ့စ်် တိုးစ််ရေး�ါင််း 
တိုးစ််စ်ည််းတိုးည််း လွတ်ွိုးလွ�်ရေး�း�ယာ�့�် ပြမူ�်မူာပြ�ည််မူ (Proper Burma/ Ministerial Burma) 
နှငှ့်�်း့ရေး�ါင််းခွဲ�သ့ံည််။ UHPC သံည်် ဖွဲ့ဆို�လွ �ါတိုးး (AFPFL) မူတှိုးဆိုင့်် ဗမူာပြ�ည််မူက်း� က်း�ယ်ာစ်ား
ပြ��သံည့် ်“ဗး�လ်ွခွဲ���်ရေးအာင််ဆို�်း၏ အတိုးယ့ာဉ်ှ်းတိုးွ� ရေး��း�င််ရေး�း ခွဲ�ဉ််းးက်�်မုူလွမ်ူးစ်ဉ််း” က်း� လွက််ခွဲံ
က်ာ ရေးတိုးာင််တိုး�်းရေးဒသံမူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��လွ�က်် ၁၉၄၇ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် �င််လွံ�စ်ာခွဲ���်က်း� 
လွက််မူတှိုး်ရေး�း�း�းခွဲ�သ့ံည််,” (Siegner, ၂၀၁၉, စ်ာ ၁၀၀)။ 

သံး��ရေးသံာ် ရေးအာင််ဆို�်း လွ��်ကြံကံ်ခံွဲ�ဖြိုး�းးရေး�ာက်် ၁၉၄၇ ဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခံွဲဥ်း�ရေးဒသံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ 
အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းဆိုး�င််�ာ�ံ�ရေးဖွဲ့ာ်မူမုူ�ားက်း� “ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်မူဆို�် တိုးစ််သံားတိုးည််းပြဖွဲ့စ််ရေးစ်ရေး�း 
ခွဲ�ဉ််းးက်�်မူဘုုက််သံး��” ရေးခွဲ်ရေးဆိုာင််သံာွးက်ာ ၁၉၄၈ ခွဲ�နှစ်ှ် ဇူး�်�ဝါါ�းလွတိုးင်ွ် တိုးး�င််းပြ�ည်် လွတ်ွိုးလွ�်ရေး�း 
�ဖြိုး�းးရေး�ာက််တိုးငွ်် က်�င််၊ က်�င််�း၊ မူွ�်နှှင့်် �ခွဲး�င်် လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားမူ ှတိုးး�င််း�င််းသံားအမူ� း�းသံားရေး�းဝါါဒး
မူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေး�းတိုးငွ်် ဗမူာကြီးက်းးစ်း�းမူအုရေး�် ၎င််းတိုးး��၏ မူရေးက်���်ခွဲ�က််မူ�ားက်း�ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�က်ာ 
အစ်း�း�က်း� ဆို��်က်�င််ဖြိုး�းး လွက််�က််စ်ွ�က်း�င််ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ခွဲ�့�က်သံည်် (Siegner, ၂၀၁၉)။

အပြခွဲားတိုးစ််ဘုက််တိုးငွ်် �င််လွံ�စ်ာခွဲ���်တိုးငွ်် လွက််မူတှိုး်ရေး�း�း�း�ားရေးသံာ �မှူ်း၊ က်ခွဲ�င််နှငှ့်် ခွဲ�င််း 
တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား သံည်် “�င််လွံ�က်တိုးးက်း� ရေးဖွဲ့ာက််ဖွဲ့�က််ခွဲံ�မူမုူ�ား �းှသံည့််တိုးး�င်် ၁၉၆၀ ပြ�ည့််လွ�ွ် 
အရေးစ်ာ�း�င််းနှစှ််မူ�ားအ�း အစ်း�း�အရေး�် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် သံစ်စာ�းှခွဲ�့�က်သံည််” (Siegner, ၂၀၁၉, 
စ်ာ ၁၀၀)။ တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား၏ က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲငွ့််မူ�ားက်း� ပြင်င််း�ယာ်ခွဲံ�သံည့််အတိုးွက်် ဗဟုး�
အစ်း�း�အရေး�် ယာံ��က်ည််မူ�ု�က််ပြ�ားခွဲ�သ့ံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့် ်နှး�င််ငံ်ရေး�း�ည််း
လွမ်ူး ပြဖွဲ့င့် ်တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားက်း� က်း�ယ်ာစ်ားပြ����်မူာှ မူလံွ�မူရေးလွာက််ပြဖွဲ့စ််လွာခွဲ�က့်ာ 
အက်� း�းဆိုက်် အားပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ ��်တိုးည််ခွဲ�က််က်း� 
တိုး�ားဝါင််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် �း�မူး�ခွဲး�င််မူာရေးအာင််လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််��် ခွဲက််ခွဲ�ရေး�က်ာင််း သံး�းှ
လွာခွဲ��့က်သံည််။ 

စ်စ််အစ်း�း�တိုးက််လွာခွဲ�သ့ံည့် ်၁၉၆၂ ခွဲ�နှစ်ှ် အာဏာာသံးမ်ူးမူမုူတိုးး�င််မူး ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်တိုးင်ွ် ၁၉၄၇ ဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ� 
အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအ� က်ာလွအ�း�င််းအပြခွဲားအလွး�က်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားက်�င််း�သံည့်် �ါလွးမူ�် ဒးမူး�
က်ရေး�စ်းရေးခွဲတိုး် က်ာလွတိုးး�တိုးစ််ခွဲ� �းှခွဲ�့သံည််။ သံး��ရေးသံာ် ၁၉၅၀ ပြ�ည့််လွ�ွ်နှှစ််မူ�ားတိုးငွ်် �းှခွဲ�့ရေးသံာ ဒးမူး�
က်ရေး�စ်းရေးခွဲတိုး်သံည်် “လွက််�က််က်း�င်် �ဋိး�က်ခမူ�ား၊ တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ား၏ က်း�ယာ်စ်ားပြ��
မူကု်း� �းခွဲး�က််ရေးစ်ဖြိုး�းး ဗမူာအမူ�ားစ်��ံမူ ှရေး�ာက််ခံွဲမူပုြဖွဲ့င့် ်အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးတိုးစ််ခွဲ�၏ လွမ်ှူးမူး�းမူ”ု 
တိုးး��ပြဖွဲ့င့်် ဝါးရေးသံသံပြ��ရေး�ခွဲ�သ့ံည််” (Transnational Institute, ၂၀၁၅a, စ်ာ ၂)။ ယာင််း
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးင်ွ် တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးအခွဲ� း��တိုးး��က် ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉ်ှ်းဖြိုး�း�င််ခွဲ��့က်ရေးသံာ် 
လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံား အ��်စ်� အမူ�ားစ်�မူာှ ရေးပြမူရေးအာက််လွ��်�ာှးမူမုူ�ား လွ��်ရေးဆိုာင််လွာ�က်ဖြိုး�းး 
လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် အသွံင််ရေးပြ�ာင််းသံာွးခွဲ��့က်သံည်် (Win Tint Tun, ၂၀၁၃)။

တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား အား�ည််းလွာရေးသံာရေး�က်ာင့်် အစ်း�း�အရေး�် သံးသံာ�င််�ာှးသံည့်် 
လွမ်ှူးမူး�းမူပုြ����် မူဆိုး��ားနှငှ့် ်တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားသံည်် လှွတ်ိုးရေးတိုးာ်တိုးင်ွ် က်း�ယ်ာစ်ားပြ��မူ ု
မူ�သံရေးလွာက်် ပြဖွဲ့စ််ခွဲ��့သံည််။ အရေးပြခွဲ အရေး�မူ�ားက်း� �း�မူး�ဆိုး�း�ာွးလွာရေးစ်သံည််မူာှ အစ်း�း�အတိုးွင််း�းှ 
ဗမူာအမူ�ားစ်�သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားနှငှ့်် အရေး�းအယာအ့ရေးလွှာအ့တိုးင််းမူပြ��ရုံးံ�သံာမူက် 
တိုးး�င််း�င််းသံားရေးဒသံမူ�ား ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းတိုးး�းတိုးက််ရေး�းအတိုးကွ်် လွ��်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား မူ�ှးသံရေးလွာက်် ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�့
သံည်် (Siegner, ၂၀၁၉)။ အက်� း�းဆိုက််အပြဖွဲ့စ်် နှး�င််င်ံတိုးငွ််း�းှ ဗမူာနှှင့်် ဗမူာမူဟု�တိုး်ရေးသံာ 
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တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားအ�က်ား စ်းတိုး်ဝါမူ်းက်�ွမူုမူ�ားနှငှ့်် ယာံ��က်ည််မူကု်င််းမူ�ပ့ြခွဲင််းမူ�ား �း�မူး�ပြဖွဲ့စ််ရေး�်လွာ
ရေးစ်ခွဲ�သ့ံည််။

၁၉၆၂ ခွဲ�နှှစ်် အာဏာာသံးမူ်းဖြိုး�းးသံည့််ရေး�ာက််တိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�နှး�င််င်ံရေး�းသံည်် ရေး��ာက််ဆိုံ�းသံာွး
ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည််လွည််း တိုး�ားဝါင််��်တိုးည််နှး�င််ပြခွဲင််းမူ�းှရေးတိုးာက့်ာ နှး�င််ငံ်တိုးစ််ဝါ�်းတွိုးင်် 
လွက််�က််က်း�င်် ဆို��်က်�င််ရေးတိုးာ်လွ�်ှမူမုူ�ား တိုးး�း�ာွးမူ�ားပြ�ားလွာရေးစ်ခွဲ�သ့ံည််။ ၁၉၇၄ ဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�
အရေးပြခွဲခံွဲဥ်း�ရေးဒအ� �ရ့ေး�ာင််ခွဲ�သ့ံည့် ်တိုးစ််�ါတိုးး စ်�စ််တိုးွင််ဖြိုး�း�င််ဆိုး�င််မူ�ုးှသံည့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား
လွည််း က်င််းမူ�ခ့ွဲ�က့်ာ ဗး�လ်ွခွဲ���်ကြီးက်းးရေး�ဝါင််း၏ ပြမူ�်မူာဆ့ိုး��ယ်ှာလွစ််လွမ်ူးစ်ဉ််း�ါတိုးးသံည်် ၁၉၈၈ ခွဲ�နှစ်ှ် 
တိုးင်ွ် ပြဖွဲ့စ််�ာွးခွဲ�သ့ံည့် ်ကြီးက်းးမူားက်�ယ်ာပြ���ရ်ေးသံာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း��းှရေး�း ဆိုနှဒပြ�မူမုူ�ား မူတိုးး�င််မူးအ�း
အာဏာာက်း� ဆို��်က်း�င််�ားနှး�င််ခွဲ�သ့ံည််။ �း��ရေး�ာက်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်ဖြိုးင်းမူ်ဝါ�်�းပြ�ားမူတုိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�း
အဖွဲ့ွ�� (SLORC) လွက််�က်် ၁၉၉၀ ခွဲ�နှစ်ှ်တိုးင်ွ် ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်သံး�� �ါတိုးးစံ်�ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား ပြ��်လွည်် 
ရေး�ာက််�းှလွာခွဲ�သ့ံည််။

၁၉၉၀ အရေး�ရွေး� ွရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�ရ့ေးသံာ �ါတိုးးစ်�စ်�ရေး�ါင််း အရေး� 
အတိုးွက််မူာှ ၉၃ �ါတိုးးပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��အ�က်် ၄၅ �ါတိုးးသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ရေးသံာ �ါတိုးးမူ�ားအ�က်် �က််ဝါက််ခွဲ��သ်ံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားပြဖွဲ့စ််
သံည့်အ်တိုးက်ွ် ယာင််းရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�သံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ တိုးး�င််း�င််းသံားစ်ံ�လွင််က်�ွပြ�ားမူမုူ�ားက်း� 
�င််ဟု�်သံည််ဟု� အသံးအမူတှိုး်ပြ��ခွဲ��့က်သံည်် (Transnational Institute, ၂၀၁၅a)။ ဥ်း�ရေးဒပြ�� 
လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်နှစ်ှ်��်�းှ က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာရေး��ာ စ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ ၁၄% က်း� ဝါင််ရေး�ာက််ယှာဉ််းဖြိုး�း�င််သံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး ၄၅ �ါတိုးးအ�က်် ၁၉ �ါတိုးးက် အ�င််ကြီးက်းးရေးလွာက််ဖွဲ့ယွာ်��ှးခွဲ�့သံည််။ 
၎င််းတိုးး��၏ ရေးအာင််ပြမူင််မူ�ုာခွဲး�င််နှု�်းမူှာ ၄၂% ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး NLD အနှး�င််မူ��ှးခွဲ�့သံည့်် ရေး��ာအားလွံ�း
�းး�ါးက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��နှး�င််ခွဲ�သ့ံည်် (Transnational Institute, ၂၀၁၅ခွဲ)။

သံး��ရေးသံာ်လွည််း ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား၏ ရေးအာင််ပြမူင််မူသုံည်် ၁၉၅၀ 
ပြ�ည့််လွ�ွ်နှှစ််မူ�ားတိုးငွ်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ််း၌ ဖွဲ့ဆို�လွ လွမှူ်းမူး�းခွဲ�သ့ံည့််�ည််းတိုး့ ၎င််းရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
မူ�ားက် အမူ� း�းသံားဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���် (NLD) ၏ လွမှူ်းမူး�းသံည့််အရေးပြခွဲအရေး�က်း� ရေး�ာက််ရေးစ်ခွဲ�့
သံည့််အခွဲ�က််က်း� မူက်ယွာ်ဝါကှ််နှး�င််ရေး�။ �လွဒ်မူ�ားမူာှ �ယာ်စ်ွ�်�ယာ်ဖွဲ့�ားရေးဒသံမူ�ားတိုးငွ်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားက်�င််း�နှး�င််ပြခွဲင််း မူ�ှးဘု� �ဋိး�က်ခမူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးတိုးစ််
ခွဲ�က် လွမှူ်းမူး�းခွဲ�သ့ံည့်် ၁၉၅၀ ပြ�ည့််လွ�ွ်နှှစ််မူ�ား�းှ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားနှငှ့်် အ�ည််းနှှင့််အမူ�ားဆိုး�
သံလွး� ဆိုင််တိုးရ့ေး�သံည််။ �း��အပြ�င်် �လွဒ်မူ�ားမူာှ တိုးး�င််းပြ�ည််၏ တိုးး�င််း�င််းသံားစ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားမူကု်း� 
�င််ဟု�်က်ာ မူည််မူှ�င်် ရေးက်ာင််းမူ�ွ်လွင့််က်စ်ား ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ှးဘု� အာဏာာ
လွ�ှရေးပြ�ာင််းပြခွဲင််းမူပြ��နှး�င််ဟု� SLORC ၏ ရေး�က်ည်ာခွဲ�က််ရေး�က်ာင့်် ၎င််း�လွဒ်မူ�ားသံည်် အသံးအမူတှိုး် 
ပြ��ခွဲံ�ပြခွဲင််း၊ အစ်း�း�သံစ််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ာတိုးငွ်် အရေးပြခွဲခွဲံအပြဖွဲ့စ်် အသံံ�းပြ��ခွဲံ�ပြခွဲင််းမူ�ား မူ�ှးခွဲ�့ရေး� (Trans-
national Institute, ၂၀၁၅a)။

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒရေး�းဆိုွ�ရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်သံည်် ၁၉၉၃ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် စ်တိုးင််ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ရေး�ာက််
မူသှံာ အဆံို�းသံတ်ိုးနှး�င််ခွဲ�သ့ံည််။ ၂၀၀၈ ဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခံွဲဥ်း�ရေးဒအ� တိုးး�င််းပြ�ည််အတိုးင်ွ်း အဖြိုး�း�င််အဆိုး�င်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား ၂၀၁၀ ခွဲ�နှစ်ှ်တိုးင်ွ် ပြ��်လွည််က်�င််း�ခွဲ�သ့ံည််။ သံး��ရေးသံာ် ၎င််းအကြီးက်းမူ်တိုးငွ်် ၂၀၀၈ 
ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ နှငှ့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ဆိုး�င််�ာ ဥ်း�ရေးဒမူ�ားသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းမူက်�ဟု�
ဆိုး�က်ာ (NLD နှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားအ�ါအဝါင််) နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားစ်ာွတိုးး��က် သံ�းတိုး် 
ရေးမူာှက််ခွဲ��့က်သံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ၎င််းရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားသံည်် ခွဲွတိုး်ယာငွ််းခွဲ�က််မူ�ားစ်ာွ�းှသံည််ဟု� 
မူတှိုး်ယာ�့က်သံည်် (Whelan, ၂၀၁၁)။ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားက်း� သံ�းတိုး်ရေးမူာှက််�ာတိုးငွ်် SLORC က် 
�ါတိုးးအပြဖွဲ့စ််မူ ှ၁၉၉၂ ခွဲ�နှစ်ှ်တိုးင်ွ် �ယ်ာဖွဲ့�က််ပြခွဲင််းခံွဲခွဲ��့သံည့် ်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ား 
ဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���် (UNLD) အဖွဲ့ွ��ဝါင််ရေးဟုာင််း တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး �စှ််�ါတိုးးပြဖွဲ့င့်် ၂၀၀၂ ခွဲ�နှှစ််
တိုးငွ်် ဖွဲ့ွ��စ်ည််းခွဲ�ရ့ေးသံာ စ်ည််းလွံ�းည်းညွှွတိုး်ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ားမူဟုာမူးတိုး် (UNA) က်
လွည််း NLD နှငှ့််အတိုး့ �း့ရေး�ါင််း�ါဝါင််ခွဲ�သ့ံည်် (Transnational Institute, ၂၀၁၅a) ။ 
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NLD နှငှ့်် UNA ရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ား မူ�ါဝါင််သံည့်် အခွဲင််းအက်�င််းတိုးငွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ် 
ရေးက်�ာရေး�ာက််ရေး�ာက််ခွဲံပြ���ားသံည့် ်USDP �ါတိုးးသံည်် မူ�အမူ�ားစ်�က်း� သံးမ်ူးက်�ံ�းယာခ့ွဲ�့
က်ာ လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်ရေး��ာစ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ ၇၆.၅% က်း� ��းှခွဲ�သ့ံည််။ ဤရေး�းွရေးက်ာက််��ွတိုးငွ််
လွည််း �ဋိး�က်ခမူ�ားပြဖွဲ့စ််�ာွးရေး�သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားရေး��း�င််�ာ �ယာ်စ်�်ရေးဒသံ
မူ�ားတိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား က်�င််း�နှး�င််ပြခွဲင််းမူ�ှးဘု� အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးတိုးစ််ခွဲ�
က်သံာ ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း� �း�်းခွဲ���်သံာွးသံည့်် ယာခွဲင်် ရေး�းွရေးက်ာက််��ွမူ�ားမူ ှ
�ံ�စ်ံ �င််ဟု�်ရေး�သံည််က်း� ရေးတိုး�ွ�သံည််။ စ်းတိုး်ဝါင််စ်ားဖွဲ့ယွာ် ရေးက်ာင််းသံည််မူာှ 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးအခွဲ� း��က် သံ�းတိုး်ရေးမူာှက််ဖြိုး�းး အပြခွဲားအမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးတိုးစ််ခွဲ�က် 
လွမှူ်းမူး�းမူ ု�းှရေး�ရေးသံာ်လွည််း ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားက် 
ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ဖြိုး�းး က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာမူ�ားအနှး�င််��ှးခွဲ�့ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

အတိုးးအက်�ဆိုး��ရေးသံာ် ၂၀၁၀ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် �ါတိုးးရေး�ါင််း ၃၇ �ါတိုးး ဝါင််ရေး�ာက််
ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ၎င််း �ါတိုးးမူ�ားအ�က်် ၆၅% သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။  
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး ၂၄ �ါတိုးးအ�က်် ၁၃ �ါတိုးးသံည်် လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာ
ရေး��ာမူ�ား ��းှခွဲ�သ့ံပြဖွဲ့င့် ်တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား၏ ရေးယာဘု�ယာ�ရေးအာင််ပြမူင််မူ ုနှ�်ုးမူာှ ၅၄ 
% ပြဖွဲ့စ််သံည််။ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာ ၁၈၀ က်း� ��ှးခွဲ�့သံပြဖွဲ့င့်် ရေး��ာ
စ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ ၁၈% က်း� တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ��းှခွဲ�သ့ံည်် (Transnational 
Institute, ၂၀၁၅ခွဲ) ။ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ��းှခွဲ�ရ့ေးသံာ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်
ရေး��ာမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး�� ��းှခွဲ�့ရေးသံာ ဆိုနှဒမူ�မူ�ားနှငှ့်် နှးုင််းယာဉှ်း်လွှင်် အခွဲ� း�းမူည်း
ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�သံမူး�င််း တိုးစ််ရေးလွှာက််တိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား ��ှးခွဲ�သ့ံည့်် အကြီးက်းးဆိုံ�းရေးအာင််ပြမူင််မူဟုု� ဆိုး�နှး�င််ရေး�မူည််။

အမူည််အားပြဖွဲ့င့်် အ��်သံားအစ်း�း�ဟု� ပြဖွဲ့စ််သံည့်် သံမူမတိုးသံး�်းစ်း�်အစ်း�း�သံက််တိုးမူ်း   
၅ နှစ်ှ်�က်ာ ဖြိုး�းးရေး�ာက်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှစ်ှ်တိုးင်ွ် အရေး�ရွေး�ရွေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား က်�င််း�ခွဲ�သ့ံည််။ 
၎င််းရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�က်း� ပြ�ည််တိုးငွ််းနှငှ့််ပြ�ည််�မူ ှရေးလွလ့ွာရေးစ်ာင့််�က်ည့််သံမ့ူ�ားက် 
လွတွိုး်လွ�်ဖြိုး�းး တိုး�ားမူှတိုးသံည််ဟု� သံတိုး်မူတှိုး်�က်က်ာ ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွက်�င််း�နှး�င််သံည့်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးစ််ခွဲ� ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားသံည်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း 
မူ�ရေး�းသံည့််ရေး�� မူတိုးး�င််မူးနှငှ့်် မူ�ရေး�းသံည့််ရေး�� ရေး�ာက််�း�င််းမူ�ားတိုးငွ်် �မှူ်းပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် 
က်ခွဲ�င််ပြ�ည််�ယာ်၏ အခွဲ� း��အစ်းတိုး်အ�း�င််းမူ�ားတိုးငွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ပြ�င််း��်စ်ာွ �း�းစ်စ််
ဆိုင််မူုမူ�ား�းှခွဲ�့က်ာ �ဋိး�က်ခမူ�ား သံးသံးသံာသံာ ဆိုက််လွက််ပြဖွဲ့စ််�ာွးရေး�ခွဲ�သ့ံည်် 
(Transnational Institute, ၂၀၁၅ခွဲ, စ်ာ ၂)။ NLD သံည်် ပြ��်လွည်် ဝါင််ရေး�ာက်် 
ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ရေး��ာစ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ ၇၉.၄% က်း� ��ှးက်ာ ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း� 
လွမှူ်းမူး�းနှး�င််ခွဲ�သ့ံည််။

၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�သံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားအား နှး�င််င်ံရေး�း
အ� အရေး�းဆိုး�နှး�င််ခွဲငွ့််မူ�ားရေး�းအ�်က်ာ ၎င််းတိုးး�� ရေးမူှာ်မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ားက်း� ဆိုက််လွက််
လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ရေး�းအတိုးက်ွ် အခွဲငွ့်အ်လွမ်ူးမူ�ားရေး�းလွးမူ့မ်ူည််ဟု� အမူ�ားက် ရေးမူှာ်လွင့်ခ်ွဲ� ့
ရေးသံာ်လွည််း (Transnational Institute, ၂၀၁၅a, စ်ာ ၁), �လွဒ်မူ�ားမူာှ ရေးမူှာ်လွင့်် 
သံည််နှှင့်် ဆို��်က်�င််ဘုက််ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး 
၅၅ �ါတိုးး ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း �ါတိုးး ၁၀ �ါတိုးးသံာ အနှး�င််��ှးခွဲ�့က်ာ 
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာစ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ ၁၁% က်း�သံာ ��ှးခွဲ�့သံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ယာခွဲင််
က်�င််း�ခွဲ�ရ့ေးသံာ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားနှငှ့်် နှးုင််းယာဉှ်း်လွှင်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား၏ 
ရေးအာင််ပြမူင််မူနုှ�ု်းသံည်် ၁၈% သံာ�ှးက်ာ အ�းမူ့်ဆိုံ�း�လွဒ်ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ 

၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး ၅၅ �ါတိုးး       
ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း 
�ါတိုးး ၁၀ �ါတိုးးသံာ အနှး�င််��ှးခွဲ�့က်ာ 
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာစ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ 
၁၁% က်း�သံာ ��ှးခွဲ�့သံည််။ 
�း��ရေး�က်ာင့်် ယာခွဲင််က်�င််း�ခွဲ�ရ့ေးသံာ 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားနှငှ့်် နှးုင််းယာဉှ်း်လွှင်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား၏ 
ရေးအာင််ပြမူင််မူနုှ�ု်းသံည်် ၁၈% သံာ�ှး
က်ာ အ�းမူ့်ဆိုံ�း�လွဒ်ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ 
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�း��အပြ�င်် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အင််အားကြီးက်းးက်ာ အ�ယွာ်အစ်ားကြီးက်းးမူားသံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား နှှင့်် အား�ည််းရေးသံးင်ယာ်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား
အ�က်ားတိုးငွ်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ် ရေး��ာ��ှးမူမုူ�ား မူည်းမူမူှပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ �ခွဲး�င််
အမူ� း�းသံား�ါတိုးး(ANP) သံည်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်နှစှ််��်ရေး�ါင််း က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ် ၂၂ ရေး��ာ၊ 
�မှူ်းတိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���် (SNLD) သံည်် ၁၅ ရေး��ာ ��ှးခွဲ�့က်ာ 
လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် တိုးတိုးးယာနှှင့်် စ်တိုး�တိုးထရေး��ာအမူ�ားဆိုံ�း�သံည့်် �ါတိုးးမူ�ား ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ 
အပြခွဲားတိုးစ််ဘုက််တိုးငွ်် က်�င််နှငှ့်် က်ယာားက်�သ့ံး��ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားက်း� 
က်း�ယာ်စ်ားပြ��ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးင်ယာ်မူ�ားသံည်် ပြ�ည််သံ�့လွတှိုး်ရေးတိုးာ် (ရေးအာက်် 
လွတှိုး်ရေးတိုးာ်) သံး��မူဟု�တိုး် အမူ� း�းသံားလွတှိုး်ရေးတိုးာ် (အ�က််လွတှိုး်ရေးတိုးာ်) တိုးး��တိုးွင်် 
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာ တိုးစ််ရေး��ာမူှ မူ��ှးခွဲ�့�က်ရေး�။  

တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ရေး�းွရေးက်ာက််မူခွဲံ�ပြခွဲင််းသံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််�းှ 
လွတှိုး်ရေးတိုးာ်မူ�ားတိုးငွ်် သံာမူက်ဘု� ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ် ခွဲ��စ််ခွဲ��းှ �လွဒ်မူ�ားမူာှလွည််း 
အလွားတိုး�့င်် အား�ဖွဲ့ယွာ်မူ�းှခွဲ�့ရေး�။ �ခွဲး�င်် ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်
ရေး��ာ ၄၈.၉% ��ှးခွဲ�့သံည့်် ANP နှှင့်် �မှူ်းပြ�ည််�ယာ် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်
ရေး��ာ ၁၇.၆% ��ှးခွဲ�့သံည့်် SNLD တိုးး��မူှလွ�ွလွှင်် က်��် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားအရေး� 
ပြဖွဲ့င့်် သံက််ဆိုး�င််�ာ တိုးး�င််း�င််းသံားပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် ��ှးခွဲ�့သံည့်် ရေးအာင််ပြမူင််မူမုူ�ားမူာှ 
မူရေးပြ�ာ�ရေးလွာက််ဘု� စ်းတ်ိုးရေးက်���်ဖွွဲ့ယ်ာမူ�းှခွဲ�ရ့ေး� (Transnational Institute, ၂၀၁၅ခွဲ)။ 

ခြုံခွဲံ�င်ံ�၍ဆိုး��လွှင်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံမူး�င််းရေး�က်ာင််းက်း� ပြ��်ရေးပြ�ာင််း�က်ည့််ရုံး�ုါက် တိုးး�င််း�င််း 
သံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ား ရေး�်ရေး�ါက််လွာ�ပြခွဲင််းသံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််အတိုးငွ််း �ှးရေး�လွက််စ်
ပြဖွဲ့စ််သံည့်် ပြခွဲား�ားမူုမူ�ား၊ က်ွ�ပြ�ားမူမုူ�ား၏ ရေး�ာင််ပြ��်ဟု�်မူအုမူ�ှ်�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းအ� အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းဆိုး�င််�ာ အက်��်အသံတိုး်မူ�ားက် တိုးး�င််း�င််းသံား
အ��်စ်�မူ�ား၏ နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာရေးမူှာ်မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ားက်း� တိုး�ားဝါင်် �ည််းလွမူ်းမူ�ားပြဖွဲ့င့်် 
လွ��်ရေးဆိုာင််��် အားမူရေး�းခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း (Siegner, ၂၀၁၉) တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းခွဲ�းးလွမူ်းတိုးငွ်် အပြ��သံရေးဘုာရေးဆိုာင််သံည့်် 
အခွဲ�်းက်ဏ္ဍမူ ှ�ါဝါင််ရေး�ခွဲ�သ့ံည််ဆိုး�သံည့််အခွဲ�က််က်း�မူ ့ပြင်င််းနှး�င််မူည်် မူဟု�တိုး်ရေး�။ 

အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ 
သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းတိုးစ််ရေးလွှာက််တိုးငွ်် လွတွိုး်လွ�်ရေး�းအတိုးကွ်် တိုးး�က််�ွ�ဝါင််ခွဲ�သ့ံည််မူ ှစ်စ််
အာဏာာ�ငှ်် အစ်း�း�က်း� ဖွဲ့ယာ်�ာှး��်ကြီးက်း�း�မူ်းခွဲ�သ့ံည််အ�း �ါဝါင််လွ��်ရေးဆိုာင််ခွဲ�ပ့ြခွဲင််း
မူ�ားက် ၎င််းအယာအ့ဆိုက်း� ရေး�ာက််ခွဲံရေး��ါသံည််။ ၎င််းအခွဲ�က််သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား
�ါတိုးးမူ�ား �ရ့ေး�ာင််ပြခွဲင််းနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်နှှင့်် ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် ၎င််း
တိုးး���ါဝါင််နှး�င််ပြခွဲင််းက်း� အားရေး�းသံည့်် ယာခွဲင််ရေးဆိုးွရေးနှးွခွဲ�သ့ံည့််စ်ာတိုးမူ်းမူ�ား (e.g. 
Marshall & Ishiyama, ၂၀၁၆) က်း� �င််ဟု�်ရေး�သံည််။

၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား ရေးအာင််ပြမူင််မူ ုပြမူင့််
ပြမူင့််မူားမူား �လွးမူ့်မူည််ဟု� ခွဲ��်မူှ�်း�ား�က်သံမ့ူ�ားအတိုးကွ်် ၎င််းသံည်် အံအ့ားသံင့််
ဖွဲ့ယွာ်ပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံည််။ သံး��ရေးသံာ် ဤတိုးး�င််းပြ�ည််၏ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းက်း� ပြ��်
�က်ည့််လွှင်် �လွဒ်မူ�ားမူာှ တိုး��်လွ�ု်ဖွဲ့ွယာ်မူ�းှရေး�။ အရေး�က်ာင််းမူာှ ၎င််းရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
�လွဒ်အ� အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးတိုးစ််ခွဲ�က်သံာ လွမှူ်းမူး�း�ားဖြိုး�းး တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး
မူ�ားအတိုးကွ်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူရုေး��ာ က်�ဉ်း်းရေးပြမူာင််းပြခွဲင််းသံည်် ယာခွဲင််ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
�လွဒ်မူ�ား နှငှ့်် ��်တိုး�့ံ�စ်ံပြဖွဲ့စ််ရေး�ပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။

၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား 
ရေးအာင််ပြမူင််မူပုြမူင့််ပြမူင့််မူားမူား 
�လွးမူ့်မူည််ဟု� ခွဲ��်မူှ�်း�ား�က်
သံမ့ူ�ားအတိုးကွ်် ၎င််းသံည်် အံအ့ား 
သံင့််ဖွဲ့ယွာ်ပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံည််။ သံး��ရေးသံာ် ဤ
တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� သံမူး�င််း 
ရေး�က်ာင််းက်း� ပြ��်�က်ည့််လွှင်် �လွဒ်
မူ�ားမူာှ တိုး��်လွု�်ဖွဲ့ယွာ်မူ�းှရေး�။ 
အရေး�က်ာင််းမူာှ ၎င််းရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
�လွဒ်အ� အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးတိုးစ််
ခွဲ�က်သံာ လွမှူ်းမူး�း�ားဖြိုး�းး 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် 
က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူရုေး��ာ က်�ဉ်း်းရေးပြမူာင််း
ပြခွဲင််းသံည်် ယာခွဲင််ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
�လွဒ်မူ�ားနှငှ့်် ��်တိုး�့ံ�စ်ံပြဖွဲ့စ််ရေး�
ပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
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3.1/ jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;twGuf pdefac:rIrsm; 
၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ရေးက်���်ဖွဲ့ယွာ်�ာ 
ရေးအာင််ပြမူင််မုူမူ��းှခွဲ��့သံည့် ်အရေး�က်ာင််း�င််းမူ�ားစ်ာွ �းှ�ါသံည််။ ၎င််းစ်း�်ရေးခွဲ်မုူမူ�ားအ�က်် အမူ�ားစ်� 
သံည််  ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းတိုးငွ်် �က််�က််ရုံးးုင််းရုံးးုင််းအပြမူစ််တိုးယွာ်ရေး�ဖြိုး�းး ရေးပြ�ာင််းလွ���်
လွည််း မူလွယွာ်က်လ့ွရှေး�။ အရေး�းအ�ါဆိုံ�းအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် အ�ည််းင်ယာ်မူှသံာ အနှး�င််�ခွဲ�ပ့ြခွဲင််းမူာှ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားသံည်် စ်စ််အာဏာာ�ငှ်် လွက််�က််တိုးငွ်် ဆိုယာ်စ်�နှှစ််မူ�ားစ်ာွ အင််အားခွဲ� း���ရေးအာင််လွ��်ခွဲံခွဲ��့
ပြခွဲင််းနှှင့်် နှး�င််င်ံရေး�းအခွဲင််းအက်�င််းတိုးငွ်် ဗမူာတိုးး�င််း�င််းသံားအမူ�ားစ်�က်သံာ လွမှူ်းမူး�း�ားသံည့်် 
သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းအတိုးး�င််း တိုးစ််ကြီးက်းမူ်ပြ��်လွည်် ပြဖွဲ့စ််�ာွးပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

�း��ရေး�က်ာင့် ်အင််စ်တိုးးက်��း�ှင််းဆိုး�င််�ာရုံးရုေး�ာင့်မ်ူရှေးပြ�ာ�လွ�င်် လွက််�းှအရေးပြခွဲခံွဲဥ်း�ရေးဒက် အာမူခွဲံ 
�ားသံည့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်အဆိုင့််တိုးး�င််း�းှ ၂၅% ရေးသံာ တိုး�်မူရေးတိုးာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ် 
ရေး��ာမူ�ား၊ ဆိုနှဒမူ�နှှင့်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာအခွဲ� း�းအစ်ားက်း� �ံ���က််က်ာ က်ရေးမူာက််က်မူပြဖွဲ့စ််ရေးစ်
သံည့် ်တိုးစ််မူ�သံာအနှး�င််� (FPTP) စ်�စ််တိုးး��သံည်် ဥ်း�ရေးဒပြ�� လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား
လွ�့ည််းစ်�မူ�ား၏ က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူကု်း� ဆိုက််လွက််၍ အက်��်အသံတိုး်ပြဖွဲ့စ််ရေး�ရေးစ်က်ာ တိုးး�င််း�င််းသံား
လွ�့ည််းစ်�မူ�ား လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ ��းှနှး�င််ရေး�းအတိုးက်ွ် ခွဲက််ခွဲ�ရေး�ရေးစ်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Transna-
tional Institute, ၂၀၁၅ခွဲ)။

အခွဲ� း��ရေးသံာအရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒဆိုး�င််�ာ တိုးည််ရေးဆိုာက််�ံ�မူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည့်် အ�က််လွတှိုး်ရေးတိုးာ်နှငှ့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားရေး�း�ာဝါ�်ကြီးက်းး ရေး��ာမူ�ားသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားအတိုးကွ်် �ည့််သံငွ််း
စ်ဉ်း်းစ်ား လွ��်ရေးဆိုာင််ရေး�းမူမုူ�ားပြဖွဲ့စ််က်ာ ၎င််းတိုးး��၏ သံမူး�င််းဝါင််ရုံး��်းက်�်လွု�်�ာှးမူမုူ�ားက်း� အသံး 
အမူတ်ှိုးပြ���ားရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံား လွ�့ည််းစ်�မူ�ား၏က်း�ယ်ာစ်ားပြ��မူကု်း� ၎င််းတိုးည််ရေးဆိုာက်် 
�ံ�မူ�ားက် အာမူခွဲံရေး�း�ားခွဲ�က််မူာှ �းှသံည််ဆိုး�ရုံးံ�မူှသံာပြဖွဲ့စ််သံည််။

တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�စ်�စ််၊ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒနှငှ့်် သံမူး�င််းရေး�း ဝါ�်���်ဝါ�်�း�းမူ�ား
အပြ�င်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှစ်ှ်တိုးင်ွ် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ ရေးအာင််ပြမူင််မုူနှ�်ုးက်း� ပြ�င််းပြ�င််း ��်
��်�းခွဲး�က််ရေးစ်ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် �း�်းခွဲ���်နှး�င််စ်မွူ်းလွံ�းဝါမူ�းှရေးသံာ အပြခွဲားအတိုးားအဆိုးး
မူ�ားတိုးငွ််  �ဋိး�က်ခ�ယာ်ရေးပြမူမူ�ား၌ မူ�ရေး�းခွဲငွ့််မူ�ားက်း� �ငွ့််လွင််းပြမူင််သံာမူမုူ�းှဘု� �ယာ်ဖွဲ့�က််ခွဲ�ပ့ြခွဲင််း 
(Transnational Institute, ၂၀၁၅ခွဲ) နှငှ့်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေးလွာင််းမူ�ားနှငှ့်် �ါတိုးးမူ�ား၏ 
ရေးင်ရွေး�က်းသံံ�းစ်ွ�မူ ုအက်��အ်သံတ်ိုးမူ�ားတိုးင်ွ် မူမူှတိုးမုူပြဖွဲ့စ််ရေးစ်ခွဲ�သ့ံည့် ်တိုးး�င််းပြ�ည််၏ မူ�ဆွိုယ်ာစ်ည််းရံုံး�းမူ ု
ဘုဏ္ဍာရေး�းမူရ့ေးဘုာင််မူ�ား လွည််း�ါဝါင််သံည်် (Pyae Sone, ၂၀၁၈) ။  

အပြခွဲားတိုးစ််ဘုက််တိုးငွ်် Transnational Institute ၏ အစ်း�င််ခွဲံစ်ာတိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့််
အတိုးး�င််း ၂၁၀၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးင်ွ် မူ�ရေး�းခွွဲင့်မ်ူ�ားက်း� �းတ်ိုးသံးမ်ူးခွဲ��့ာတိုးင်ွ် က်ခွဲ�င််၊ �မှူ်းနှငှ့်် က်�င်် 
ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၊ ��ခွဲး့တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးတိုးး���းှ ဖြိုးမူး���ယာ်အစ်းတိုး်အ�း�င််းအခွဲ� း��နှငှ့်် မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ်�းှ 
ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�တိုးစ််ခွဲ�အပြ�င်် �မှူ်းပြ�ည််�ယာ်�ှး ဖြိုးမူး���ယာ် ၇ ဖြိုးမူး���ယာ်လွံ�းမူ ှမူ�ရုံးံ�မူ�ားက်း� �းတိုး်သံးမူ်းခွဲ�့
က်ာ �မှူ်းပြ�ည််�ယာ်တိုးငွ်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ် ၂၁ ခွဲ� က်း� �းခွဲး�က််ခွဲ�သ့ံည်် (စ်ာ ၅)။ �း��ရေး�က်ာင့်် ရေးက်�း�ာွ 
အ��်စ်�ရေး�ါင််း ၆၀၀ ခွဲ��်�းှ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််ရေး�ါင််း တိုးစ််သံ�်းခွဲ��် မူ�ရေး�းခွဲငွ့််ဆိုံ�းရုံးံးုခွဲ��့သံည််ဟု� ခွဲ��်မူှ�်း�က်
သံည်် (Transnational Institute, ၂၀၁၅ခွဲ, စ်ာ ၅) ။ ယာင််းသံး�� �းခွဲး�က််ခံွဲ�ရေးသံာ�ယ်ာရေးပြမူမူ�ားသံည်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား လွမ့ူ� း�းစ်ံ�ရေး��း�င််သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ယာ်စ်�်ရေးဒသံမူ�ား ပြဖွဲ့စ််သံပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံား
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားစ်ာွတိုးး��သံာ မူ�ရေး�းခွဲငွ့်် ဆိုံ�းရုံးံးုခွဲ��့သံည််မူဟု�တိုး်ဘု� တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား
အရေး�ပြဖွဲ့င့််လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ သံက််ဆိုး�င််�ာအ��်စ်�မူ�ားက်း� �စ််မူတှိုး်�ားက်ာ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
အနှး�င််�နှး�င််မူည့်် အခွဲငွ့််အလွမူ်းဆိုံ�းရုံးံးုခွဲ��့သံည််။
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အပြခွဲားတိုးစ််ဘုက််တိုးငွ်် ဘုဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အက်��်အသံတိုး်မူ�ားသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် သံးသံးသံာသံာအရေး�း�ါသံည််။ အဘုယာ်ရေး�က်ာင့််ဆိုး�ရေးသံာ်
ရေးင်ရွေး�က်းအ�င််းအပြမူစ်် လံွ�လံွ�ရေးလွာက််ရေးလွာက််မူ�းှပြခွဲင််းသံည်် ၎င််းတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့် ်မူ�ဆိုယ်ွာ 
က်ာလွတိုးစ််ရေးလွှာက််တိုးငွ်် �းရေး�ာက််ရေးသံာ စ်ည််းရုံးံ�းလွ�ု်�ာှးမူမုူ�ား လွ��်နှး�င််စ်မွူ်းမူ�ှး
သံည့်် သံရေးဘုာ�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ မူ�ဆိုွယာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူ ု ဘုဏ္ဍာရေး�း မူရ့ေးဘုာင််မူ�ားသံည်် 
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးင်ယာ်မူ�ားအတိုးကွ်် အက်ာအက်ယွာ်မူရေး�း�ားသံရေးလွာက်် ပြဖွဲ့စ််ရေး�သံည််
က်း� �ည့်သ်ံင်ွ်းစ်ဉ််းးစ်ားလွှင်် ယာင််းက်းစ်စသံည်် အင််စ်တိုးးက်��း�ှင််းဆိုး�င််�ာ ပြ�ဿ�ာတိုးစ််ခွဲ� 
ပြဖွဲ့စ််လွာသံည််။ အတိုးးအက်�ဆိုး��လွ�င်် မူ�ဆိုွယာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူမုူ�ားအတိုးကွ်် သံံ�းစ်�ွ�ာတိုးငွ်် 
က်��် ၁၀ သံ�်း�က််မူ�း��ဟု� က်��်သံတိုး်�ားရေးသံာ်လွည််း ၎င််းက်��်သံတိုး်ခွဲ�က််သံည်် 
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေးလွာင််းမူ�ားအရေး�်သံာ သံက််ရေး�ာက််ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအရေး�် 
သံက််ရေး�ာက််မူမုူ�းှရေး� (Pyae Sone, ၂၀၁၈)။

ယာင််း၏ အဓိး�ါါယာ်သံက််ရေး�ာက််မူမုူာှ မူ�ဆိုွယာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူဘုုဏ္ဍာရေး�းမူရ့ေးဘုာင််မူ�ားအ� 
ခွဲ�မူ်းသံာကြွက်ယွာ်ဝါရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်
ရေးလွာင််းမူ�ား ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အသံာ�ရေးစ်��် သံံ�းစ်�ွခွဲ�င််သံရေးလွာက်် သံံ�းစ်�ွနှး�င််
ရေးစ်သံည််။ ဤသံး�� က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်ရေးလွာင််းမူ�ား အရေး�်တိုးငွ််သံာ သံက််ရေး�ာက််လွ�က်် 
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�် သံက််ရေး�ာက််မူမုူ�းှရေးသံာ မူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူဆုိုး�င််�ာ 
ဘုဏ္ဍာရေး�းမူရ့ေးဘုာင််မူ�ားသံည်် တိုးစ််သံးး��ဂ်ုလွ က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေးလွာင််းမူ�ားနှငှ့်် 
ရေးင်ရွေး�က်းအ�င််းအပြမူစ််�ည််း�ါးရေးသံာ�ါတိုးးမူ�ားမူ ှက်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေးလွာင််းမူ�ားအရေး�်  
မူမူှတိုးမူမုူ�ားပြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံည််ဟု� ဆိုး��က်သံည်် (Pyae Sone, ၂၀၁၈)။

�း��အပြ�င်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� ရေးက်ာ်မူ�ငှ််က် တိုး�ားဝါင််ရေးတိုးာင််းဆိုး�ပြခွဲင််းမူ�ှး
လွှင်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ ဘုဏ္ဍာရေး�းအရေးပြခွဲအရေး�က်း� ��တိုး်ရေးဖွဲ့ာ်
ရေးပြ�ာဆိုး���် မူလွး�အ�်ရေး�။ �း�အခွဲ�က််သံည်် ခွဲ�မူ်းသံာကြွက်ယွာ်ဝါရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားနှငှ့်် ၎င််းတိုးး��၏ သံံ�းစ်�ွမူုမူ�ားက်း� မူသံးက်� း�းက်ွံပြ���ားပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ သံယွာ်ဝါး�က််
သံည့်် �ည််းလွမူ်းပြဖွဲ့င့််�င််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် NLD သံး��မူဟု�တိုး် USDP စ်သံည့်် ခွဲ�မူ်းသံာရေးသံာ
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်း� မူ�က််နှာှသံာရေး�းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ဤမူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူဆုိုး�င််�ာ 
ဘုဏ္ဍာရေး�းမူရ့ေးဘုာင််မူ�ားသံည်် ရေးသံးင်ယာ်ဖြိုး�းး ဘုဏ္ဍာရေး�းအ� မူပြ�ည့််စ်ံ�သံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအရေး�် ဆိုး�းက်� း�းသံက််ရေး�ာက််ရေးစ်သံည််။

ဘုဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အက်��်အသံတိုး်
မူ�ားသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် သံးသံးသံာသံာ
အရေး�း�ါသံည််။ အဘုယာ်ရေး�က်ာင့််ဆိုး�
ရေးသံာ်ရေးင်ရွေး�က်းအ�င််းအပြမူစ်် လွံ�လွံ� 
ရေးလွာက််ရေးလွာက််မူ�ှးပြခွဲင််းသံည််      
၎င််းတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့်် မူ�ဆိုယွာ်က်ာလွ
တိုးစ််ရေးလွှာက််တိုးငွ်် �းရေး�ာက််ရေးသံာ 
စ်ည််းရုံးံ�းလွ�ု်�ာှးမူမုူ�ား လွ��်နှး�င််စ်မွူ်း 
မူ�းှသံည့်် သံရေးဘုာ�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။



4. 
jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om; EkdifiHa&;ygwD 
rsm;\ rJqG,fAsL[mrsm;udk tuJjzwfjcif;  
သံး��ရေးသံာ်လွည််း ယာခွဲင််ရေး�ွးရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးင်ွ် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားက်း� ရုံုံးး�းမူ့ရ်ေးစ်ခွဲ�သ့ံည့်် 
အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားအားလွံ�းသံည်် �ါတိုးးမူ�ား၏ �း�်းခွဲ���်နှး�င််မူရုေးအာက််တိုးငွ်် မူ�ှးသံည််ရေးတိုးာ ့
မူဟု�တိုး်ရေး�။ အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�ရ့ေးသံာ စ်း�်ရေးခွဲ်မူမုူ�ားအတိုးကွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ား အရေး�ပြဖွဲ့င့်် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ရေးသံာအ�ာ အ�ည််းင်ယာ်မူှသံာ�ှးရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ လွက််��တိုးငွ််�းှသံည့်် မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� အရေးလွး 
�ား��်မူာှလွည််း မူ�း�သံည့််တိုးး�င်် အလွားတိုး ့အရေး�း�ါသံည််။ ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် က်�င့််သံံ�းခွဲ�သ့ံည့်် 
မူ�ဆိုွယာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� သံံ�းသံ�်ပြခွဲင််း၊ အက်�ပြဖွဲ့တိုး်ပြခွဲင််းမူ�ားမူတှိုးဆိုင့််သံာ ၎င််းတိုးး��က်း� �း�မူး�
ရေးက်ာင််းမူ�ွ်ရေးအာင််ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််မူည့်် �ည််းလွမူ်းမူ�ား ��ှးနှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

�လွဒ်အားပြဖွဲ့င့်် ယာင််းသံး�� အဆိုင့််ပြမူှင့််တိုးင််�ားရေးသံာ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားသံည်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး/
ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား နှငှ့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့်် လွှတိုး်ရေးတိုးာ်မူ�ားတိုးငွ်် အ�ာဂ်တိုး် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား၌ 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး���စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားတိုးွင်် 
အနှး�င််�ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ�နှး�င််မူည့်် အခွဲငွ့််အလွမူ်းမူ�ားက်း� တိုးး�းတိုးက််ရေးစ်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််
တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား က်�င့််သံံ�းခွဲ�သ့ံည့်် မူ�ဆိုယွာ်လွ�ု်�ာှးမူမုူ�ားက်း� ခွဲ�ွပြခွဲမူ်းစ်းတိုး်ပြဖွဲ့ာ
သံံ�းသံ�်ခွဲ��့ာ ၂၀၂၀ ရေး�းွရေးက်ာက််��ွတိုးငွ်် �း�မူး�အနှး�င််���် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး� 
ပြဖွဲ့င့်် သံင််ခွဲ�်းစ်ာယာန့ှး�င််မူည့်် အ�ာသံံ�းခွဲ�က်း� ရေးတိုးွ��းှ�သံည််။ ၎င််းတိုးး��မူှာ (၁) ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််း�က်် 
နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််းအရေး�် �း�မူး�အာရုံးံ�စ်း�က််ပြခွဲင််း (၂) သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားမူ�ဆိုယွာ်�ံ�က်း� အသံံ�းပြ��ပြခွဲင််း (၃) မူဝ့ါါဒ 
�လွက််ရေးဖွဲ့ာင််းမူ�ား မူ�ှးပြခွဲင််းတိုးး��ပြဖွဲ့စ််သံည််။

4.1/ qGJaqmifjcif;xuf EId;aqmfjcif;tay: ykdrkdtm&kHpkdufjcif;
မူည််သံည့််မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာက်း�မူှ မူရေး�းွခွဲ�ယာ်မူး နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ��မူဦးးစ်ာွ 
အက်�ပြဖွဲ့တိုး်ဆို�်းစ်စ််�မူည့််အ�ာမူာှ ၎င််း၏ အမူာခွဲံရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ား ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် 
စ်�စ်ည််းရေး��း�င််သံည့်် �ံ�စ်ံပြဖွဲ့စ််သံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားဝါးရေးသံသံလွက်ခဏာာနှငှ့်် 
�တိုး်သံက််၍ အမူ�ားက်ရေးပြ�ာဆိုး��က်သံည််မူာှ တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားသံည်် ရေး��ွလွ�ား
မူမုူ�းှ၊ တိုးစ််စ်�တိုးစ််စ်ည််းတိုးည််း ရေး��း�င််�က်သံည်် (Clarke, Seng Aung Sein Myint, & Zabra 
Yu Siwa, ၂၀၁၉) ဟု၍့ပြဖွဲ့စ််က်ာ တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် ၎င််း
တိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� �း�ယာံ��က်ည််မူအုရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံ�က်သံည််။ ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် 
အမူ�ှ်�င်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််ရေး��က်ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားလွည််း �ှး�က်ဖြိုး�းး ၎င််းအ��်စ်�မူ�ား
က်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် FPTP မူ�ရေး�းစ်�စ််ရေးအာက််တိုးငွ်် 
အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် ရေးအာင််�ွ�ခွဲံ�က်သံည််။  

18    ||   2020 taxGaxGa&G;aumufyGJtwGuf toifhjyifjcif;



||   19jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ 
rJqG,fAsL[mrsm;udk ykdrkdaumif;rGefaprnfh enf;vrf;rsm;

Transnational Institute(၂၀၁၉ခွဲ) တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့််အတိုးး�င််း ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး အကြီးက်းးမူား
ဆိုံ�း တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည့်် SNLD နှငှ့်် ANP တိုးး��သံည်် ၎င််းတိုးး�� အမူာခွဲံ
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူရုေး�က်ာင့်် အက်� း�းပြဖွဲ့စ််��ွ်း�က်က်ာ ၎င််းတိုးး��
��းှသံည့်် ပြ�ည််သံ�့ဆိုနှဒမူ��ာခွဲး�င််နှု�်းနှှင့်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ�သံည့််က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာ နှးုင််းယာဉှ်း်
လွှင်် နှစှ််ဆိုခွဲ��်အ�း ��ှးခွဲ�့�က်သံည်် (စ်ာ ၁၃). ။ �း��အပြ�င်် သံက််ဆိုး�င််�ာ�ယာ်ရေးပြမူမူ�ားတိုးငွ်် 
ရေးအာင််ပြမူင််မူ�ု�းှခွဲ�့သံည်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားမူာှ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််��ယာ်ရေးပြမူမူ�ား
အ�ါအဝါင်် အခွဲ� း��ရေးဒသံမူ�ားတိုးင်ွ် စ်�စ်�စ်ည််းစ်ည််းရေး��း�င််ရေး��က်သံည့် ်အ�ယ်ွာအစ်ားရေးသံးင်ယ်ာရေးသံာ 
လွမ့ူ� း�းအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည့်် �ါတိုးးမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည်် (Transnational Institute, 
၂၀၁၉b, စ်ာ ၇)။

�မ်ှူးပြ�ည််�ယ်ာ�းှ �အး�ဝ်ါးအမူ� း�းသံားအဖွဲ့ွ��ခွဲ���် (PNO)၊ လွးဆိုအ့မူ� း�းသံားဖွဲ့ွ�ံဖြိုးဖွဲ့း�းတိုးး�းတိုးက််ရေး�း�ါတိုးးနှငှ့်် 
ခွဲ�င််းပြ�ည််�ယာ်�ှး ဇူးး�မူးးဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���်�ါတိုးး စ်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် 
ဝါင််ရေး�ာက််ယှာဉ််းဖြိုး�း�င််သံည့် ်မူ�ဆိုနှဒ�ယ်ာမူ�ားတိုးင်ွ် ၎င််းတိုးး�� က်း�ယ်ာစ်ားပြ��သံည့် ်တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ�� 
မူ�ား စ်�စ်�စ်ည််းစ်ည််းရေး��း�င််�က်သံပြဖွဲ့င့် ်လှွတ်ိုးရေးတိုးာ်က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာရေး��ာမူ�ား အနှး�င််��းှခွဲ��့က်သံည််။

သံး��ရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ��တိုးး�င််းသံည်် ��ဝါးရေးဒသံတိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းတွိုးင်် စ်�စ်ည််း ရေး��း�င်် 
�က်သံည်် မူဟု�တိုး်ရေး�။ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�တိုးစ််ခွဲ�သံည်် အ�ယွာ်အစ်ားရေးသံးင်ယာ်လွှင်် 
သံး��မူဟု�တိုး် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားစ်ာွတိုးး��တိုးွင်် ပြ���်နှှံ�ရေး��း�င််လွ�င်် ၎င််းတိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးအတိုးွက်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� နှးုးရေးဆိုာ်��်နှှင့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ််အနှး�င််���် ခွဲက််ခွဲ�ရေးစ်သံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး 
တိုးး�င််း�င််းသံားအမူည််တွိုးင််သံည့် ်ပြ�ည််�ယ်ာမူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား ရေးဒသံ 
အလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူုက်း� ညွှ�ှ်ပြ�ရေး�သံည််ဟု� အမူ�ားက်ယာဆ့ို�က်သံည််။ သံး��ရေးသံာ် လွက််ရေးတိုး�ွ
တိုးငွ်် ရေး��စ်ဉ်း်နှှင့််အမူှ က်း့လွး့သံာွးလွာရေးပြ�ာင််းရေး��့ရေး��း�င််မူမုူ�ားရေး�က်ာင့်် ယာင််းပြ�ည််�ယာ်အားလွံ�း
တိုးး��တိုးွင်် က်�ွပြ�ားပြခွဲား�ားရေးသံာ လွမ့ူ� း�းစ်ံ�တိုးး�� ရေး��း�င််ရေး��က်သံည်် (Clarke et al., ၂၀၁၉)။ 

ပြ�ည််�ယာ်အမူည််မူ�ား သံတိုး်မူတှိုး်မူှည့််ရေးခွဲ်ပြခွဲင််းခွဲံ�သံည့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး အဓိးက်တိုးး�င််း�င််းသံား
အစ်�အဖွဲ့�ွ�ခွဲ��စ််ခွဲ�တိုးး��သံည်် �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်သံည့်် အလွ��်အက်း�င််နှငှ့်် �ည်ာရေး�းဆိုး�င််�ာ အခွဲငွ့်် 
အရေး�းမူ�ားအတိုးကွ်် အစ်ဉ်း်အလွာအားပြဖွဲ့င့််  ၎င််းတိုးး��၏ “ဇူးာတိုးးရေးပြမူ” ဟု� မူသံတိုး်မူတှိုး်သံည့်် 
ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၊ တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားတိုးငွ်် လွညှ့််လွည််သံာွးလွာက်ာ အရေးပြခွဲခွဲ�ရေး��း�င််�က်သံည််။ 
၂၀၁၄ ခွဲ�နှစ်ှ် ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ် လွဦ့းးရေး�နှငှ့်သ်ံ�်းရေးခွဲါင််စ်ာ�င််း အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားအ� (ပြ�ည််သ့ံ� 
အင််အားဦးးစ်းးဌာာ� ၊ ၂၀၁၆) လွ့ဦးးရေး�၏ ၁၉.၃ �ာခွဲး�င််နှ�ု်း၊ အရေး�အတိုးကွ််အားပြဖွဲ့င့်် ၉.၄ သံ�်း    
(စ်�စ်�ရေး�ါင််းလွဦ့းးရေး� ၅၁.၅ သံ�်းအ�က််မူ)ှ တိုးး��သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ သံက််တိုးမူ်းတိုးစ််ရေးလွှာက်် 
အ�ည််းဆိုံ�းတိုးစ််ကြီးက်းမူ် ရေး��ာရေး��့ရေးပြ�ာင််းခွဲ��့က်ရေး�က်ာင််း သံး�သံည််။ �း��အပြ�င်် တိုးး�င််း�င််းသံား
ပြ�ည််�ယာ်အမူ�ားစ်�၊ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ဖြိုးမူး��ပြ�မူ�ားတိုးငွ်် ဗမူာလွဦ့းးရေး� သံးသံာမူ�ားပြ�ားစ်ာွ ရေး��း�င််ရေး�
�က်သံည်် (Clarke et al., ၂၀၁၉; Transnational Institute, ၂၀၁၅က်)။

�ယ်ာရေးပြမူရေးဒသံအမူ�ားတွိုးင်် ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င််�က်သံပြဖွဲ့င့် ်ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�က်ာလွတိုးင်ွ် နှးုးရေးဆိုာ်��် အခွဲက်် 
အခွဲ�ကြံက်ံ��သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ� ဥ်း�မူာတိုးစ််ခွဲ�မူာှ မူ�ွ်တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား ပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ 
၎င််းအစ်�အဖွဲ့�ွ�သံည်် လွ့ဦးးရေး� ၁.၁ သံ�်းခွဲ��်ပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််းပြ�ည််စ်�စ်�ရေး�ါင််းလွဦ့းးရေး�၏ ၂% �ှးက်ာ မူ�ွ် 
ပြ�ည််�ယာ်၊ က်�င််ပြ�ည််�ယာ်၊ ဧ�ာဝါတိုးးပြမူစ််ဝါက်ွ�်းရေး�်ရေးဒသံ၊ ��ခွဲး့တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး၊ ��်က်��်တိုးး�င််း 
ရေးဒသံကြီးက်းးနှငှ့်် တိုး�သံာာ�းတိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးတိုးး��တိုးွင်် ရေး��း�င််�က်သံည််။ မူ�ွ်�ါတိုးး နှှစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည့်် မူ�ွ်
အမူ� း�းသံား�ါတိုးး (MNP) နှငှ့်် မူ�ွ်ရေးဒသံလွံ�းဆိုး�င််�ာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ါတိုးး (AMRDP) တိုးး��သံည်် ၂၀၁၅ 
ခွဲ�နှစ်ှ်တိုးင်ွ် မူ�ဆိုနှဒ�ယ်ာအားလံွ�း၌ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ��တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းက်း� �စ််မူတ်ှိုး�ားခွဲ��့က်သံည််။ 
သံး��ရေးသံာ် ၎င််း�ါတိုးးနှစ်ှ်ခွဲ�သံည်် လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်အဆိုင့်သံ်ံ�းဆိုင့်လံ်ွ�းတိုးင်ွ် က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာရေး��ာ ၄ ရေး��ာ 
သံာ အနှး�င််��ှးခွဲ�့သံည််။ �း��အပြ�င်် ၎င််းတိုးး��အနှး�င််��ှးခွဲ�့ရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားမူာှ မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ်
အတိုးငွ််းတိုးငွ််သံာပြဖွဲ့စ််က်ာ မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ်မူလှွ�ွ၍ အပြခွဲားပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားတိုးငွ်် 
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ရေး��း�င််�က်ရေးသံာ မူ�ွ်တိုးး�င််း�င််းသံားပြ�ည််သံမ့ူ�ားသံည်် မူ�ွ်�ါတိုးးမူ�ား  ၎င််းတိုးး���ယ်ာရေးပြမူ
မူ�ားတိုးင်ွ် လွာရေး�ာက််ယှာဉ််းဖြိုး�း�င််ခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း မူည််သံည့်မွ်ူ�်�ါတိုးးက်မူှ ၎င််းတိုးး��က်း� 
က်း�ယ်ာစ်ားပြ��နှး�င််ပြခွဲင််း မူ�းှခွဲ�့သံည််က်း� ရေးတိုးွ��သံည််။

မူးမူးအ��်စ်�ဝါင််မူ�ား ရေး��ာ��ံ�နှှံ�ရေး�သံည့််အခွဲ�က််က်း� ရေးလွှာတ့ိုးကွ််က်ာ မူးမူးဇူးာတိုးး
ပြ�ည််�ယာ်အတိုးငွ််း ရေး��း�င််�က်ရေးသံာ အပြခွဲားအစ်�အဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ား၏ မူ�ားပြ�ားရေးသံာ 
အရေး�အတိုးကွ််က်း� သံတိုးးမူ�ားမူး�က်သံပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�နှး�င််��် အပြခွဲားအစ်�အဖွဲ့�ွ�
မူ�ားက်း��ါ ဆို�ွရေးဆိုာင််��် အမူ�ှ်တိုးက်ယာ်လွး�အ�်ရေး�ရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် မူးမူးတိုးး��၏ �စ််မူှတိုး်�ားရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံား အစ်�အဖွဲ့�ွ�က်း�သံာ နှးုးရေးဆိုာ်��် စ်း့စ်း�က််လွ��်ရေးဆိုာင််�က်သံည််။ �စ််မူတှိုး်
�ားရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််လွဦ့းးရေး� အရေး�အတိုးကွ််က်း� ရေးသံခွဲ�ာဆို�်းစ်စ််�ားပြခွဲင််းမူ�ှး
သံပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��အနှး�င််���် အခွဲငွ့််အလွမူ်းမူ�ှး
သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားတိုးွင််     မူ�ဆိုယွာ်ပြခွဲင််း၊ ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် 
အ�င််းအပြမူစ််မူ�ား ပြဖွဲ့��်းတိုးးးမူးတိုးတိုး်သံည််။

�း��အပြ�င်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် ရေးဒသံတိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းတိုးငွ်် 
တိုးည့်းရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ��ံမူ ှဆိုနှဒမူ�မူ�ားက်း� ��ှး��်အတိုးွက်် အခွဲ�င််းခွဲ�င််း
ဖြိုး�း�င််ဆိုး�င််မူမုူ�ားပြ���က်ရေးသံာအခွဲါ မူ�က်ွ�ပြခွဲင််း၏ဒဏာ်က်း� ခွဲံစ်ား�သံည််။ အခွဲ���်ဆိုး��
လွှင်် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား စ်းတိုး်ရေးက်���်
ဖွဲ့ယွာ်ရေးအာင််ပြမူင််မူ ုမူ��ှးခွဲ�့သံည််မူာှ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူတိုးး�င််မူးတိုးငွ်် မူးမူးတိုးး���စ််မူတှိုး်�ား
ရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူကု်း� က်��စ်ာွ
ဆို�်းစ်စ််�ားမူုမူ�းှပြခွဲင််းနှငှ့်် မူ�က်�ွသံည့်် အက်� း�းသံက််ရေး�ာက််မူမုူ�ား ရေး�ါင််းဆိုံ�သံာွး
ပြခွဲင််းတိုးး��ရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််ရေး�မူည််။

4.2/ oD;oefYcGJjcm;rJqG,fykHudk tokH;jyKjcif; 
နှး�င််ငံ်တိုးစ််ဝါ�်းတွိုးင်် တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င််ရေး�မူအုရေး�် အဆံို�းအပြဖွဲ့တ်ိုး
မူာှးယာင်ွ်းပြခွဲင််းနှငှ့် ်ဆိုက််စ်�်က်ာ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားစ်ာွတိုးး��အား မူ�ဆံို�းရုံုံးးရေးစ်သံည့်် 
အပြခွဲားမူ�ဆိုွယာ်ဗ��ဟုာတိုးစ််ခွဲ�မူာှ အားလွံ�း�ါဝါင််သံည့်် ခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ံ�အစ်ား သံးးသံ��်  
ဆို�်သံည့် ်ခွဲ�ဉ််းးက်�်�ံ�က်း� အသံံ�းပြ��ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေး��ှတိုးင်ွ် ရေးဆိုးွရေးနှးွခွဲ�သ့ံည့် ်အတိုးး�င််း
�င်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ ပြဖွဲ့စ််တိုးည််မူကု်း� တိုးး�င််း�င််းသံား
လွမ့ူ� း�းဟုသ့ံည့်် အခွဲ�က််အရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံလွး��က်က်ာ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားက်း� 
အမူ� း�းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် က်�ွပြ�ားရေးစ်သံည့်် လွက်ခဏာာမူ�ားအ�က်် သံးးသံ��်
ပြဖွဲ့စ််ပြခွဲင််းသံည််လွည််း အစ်းတိုး်အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

သံး��ရေးသံာ်လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ� တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းက်း� �စ််မူတှိုး်�ားက်ာ ၎င််းတိုးး��
၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� ��်တိုးည််က်ာက်ယွာ်�ါမူည််ဟု� က်တိုးးက်ဝါတိုး်ပြ��ရေးသံာအခွဲါ 
�ါဝါင််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််မူည့်် မူ�ဆိုနှဒ �ယာ်တိုးွင်် မူးမူးတိုးး�� �စ််မူတှိုး်�ားက်ာ ဆို�ွရေးဆိုာင််သံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�အပြ�င်် အပြခွဲားမူ� း�းက်�ွစ်ံ�လွင််ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�
မူ�ားလွည််း ရေး��း�င််ရေး��က်သံည်် ဆိုး�သံည့််အခွဲ�က််က်း� သံတိုးးမူမူမ့ူးပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ 
�ည််�ယွာ်သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ မူ�ည််�ယွာ်သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် ယာင််းသံး�� သံတိုးးမူမူမ့ူးပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား သံည်် ရေး�ာက််ဆိုံ�းတိုးငွ်် မူ�မူ�ားဆိုံ�းရုံးံးုရေးစ်ရေးသံာ 
သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားမူ�ဆိုယွာ်သံည့်် ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ား၌ အသံံ�းပြ��မူး
တိုးတိုး်�က်သံည််။

မူးမူးအ��်စ်�ဝါင််မူ�ား ရေး��ာ��ံ�နှှံ�ရေး�သံည့််
အခွဲ�က််က်း� ရေးလွှာတွ့ိုးက််က်ာ မူးမူး
ဇူးာတိုးးပြ�ည််�ယ်ာအတွိုးင််း ရေး��း�င််�က်
ရေးသံာ အပြခွဲားအစ်�အဖွဲ့ွ��ဝါင််မူ�ား၏ 
မူ�ားပြ�ားရေးသံာ အရေး�အတိုးက်ွ်က်း� 
သံတိုးးမူ�ားမူး�က်သံပြဖွဲ့င့် ်
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�နှး�င််��် အပြခွဲားအစ်�
အဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း��ါ ဆိုွ�ရေးဆိုာင််��် အမူ�်ှ
တိုးက်ယ်ာလွး�အ�်ရေး�ရေးသံာ်လွည််း 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားသံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့် ်မူးမူးတိုးး��၏ 
�စ််မူတ်ှိုး�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား 
အစ်�အဖွဲ့ွ��က်း�သံာ နှးုးရေးဆိုာ်��် စ်း့စ်း�က််
လွ��်ရေးဆိုာင််�က်သံည််။

၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား 
စ်းတိုး်ရေးက်���်ဖွဲ့ယွာ်ရေးအာင််ပြမူင််မူ ုမူ��ှး
ခွဲ�့သံည််မူာှ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူတိုးး�င််မူး
တိုးငွ်် မူးမူးတိုးး���စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား ��ဝါးရေးဒသံ
အလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူုက်း� က်��
စ်ာွဆို�်းစ်စ််�ားမူုမူ�းှပြခွဲင််းနှငှ့်် မူ�က်�ွ
သံည့်် အက်� း�းသံက််ရေး�ာက််မူမုူ�ား 
ရေး�ါင််းဆိုံ�သံာွးပြခွဲင််းတိုးး��ရေး�က်ာင့်် 
ပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််ရေး�မူည််။
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“ကြီးက်းးမူားရေးသံာ” တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ရေးဒသံအနှှံ�အပြ�ား 
တိုးငွ်် ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င်် ရေး�သံည့််အပြ�င်် တိုး�ားဝါင််အသံးအမူတှိုး်ပြ���ားရေးသံာ အပြခွဲား
တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်� ၁၃၀ ခွဲ��်သံည််လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံားအမူည််မူ�ားမူညှ့််ရေးခွဲ်�ား
သံည့်် ပြ�ည််�ယာ် ၇ ခွဲ�နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး ၇ ခွဲ�တိုးး��တိုးွင်် ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င််လွ�က််�ှးရေး�က်ာင််း 
မူတှိုး်သံား��်လွး�သံည််။  �း��အပြ�င်် လွမ့ူ� း�းဟုသ့ံည့််အ�ာက်း� တိုးည််ဖြိုးမူ�က်ာ သံးးသံ��်ပြဖွဲ့စ််
သံည့်် အ�ည််အရေးသံးွ/ဝါးရေးသံသံလွက်ခဏာာတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် စ်ံ�ားရုံးပုြမူင််�က်ရေးသံာ်လွည််း 
တိုးး�င််းပြ�ည််တိုးစ််ဝါမှူ်းတိုးငွ်် “လွမ့ူ� း�းမူတိုးသ့ံမ့ူ�ားအ�က်ား အးမ်ူရေး�ာင််ပြ��ပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်”် 
ရေးမူးွဖွဲ့ာွးလွာသံည့် ်“က်ပြ�ား က်ရေးလွးင်ယ်ာမူ�ား” လွည််း မူ�ားစ်ာွ�းှရေး�သံည်် (Clarke et 
al., ၂၀၁၉, စ်ာ ၃၄)။ အင််အားကြီးက်းးရေးသံာ မူည််သံည့်ရ်ေးဒသံခံွဲတိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�ဝါင််မူှ 
မူဟု�တိုး်သံည့်် ဤတိုးး�င််း�င််းသံား လွ�့ည််းစ်�မူ�ားနှငှ့်် က်ပြ�ားတိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားတိုးငွ်် 
အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် အ�င််းအပြမူစ််မူ�ား၊ စ်မွူ်းရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မွူ်းမူ�ား၊ တိုးစ််ခွဲါတိုးစ််�ံတိုးငွ်် ၎င််း
တိုးး��၏ ဝါးရေးသံသံလွက်ခဏာာမူ�ားက်း� အရေးပြခွဲခွဲံက်း� နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးတိုးစ််��်�ရ့ေး�ာင််��် 
လွံ�ရေးလွာက််ရေးသံာ ရေး�ာက််ခွဲံရေးသံာ လွဦ့းးရေး�မူ�ား မူ�ှး�က်ရေး�။

၎င််းတိုးး��၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� သံးးသံ��က််း�ယ်ာစ်ားပြ��မူည််ဟု� ရေးကြွက်းွရေး�က်ာ်သံည့် ်နှး�င််ငံ်ရေး�း 
�ါတိုးးမူ�ားလွည််း မူ�းှ�က်သံည့််အတိုးကွ်် ၎င််းတိုးး��သံည်် မူးမူးတိုးး��ရေး��း�င််�ာရေးဒသံတိုးငွ်် 
ယာဉ်ှ်းဖြိုး�း�င််�က်သံည့် ် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့် ် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း �ါတိုးးမူ�ား 
အ�က်ားတိုးငွ််သံာ ရေး�းွခွဲ�ယာ်နှး�င််�က်သံည််။ ယာင််းအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားတိုးငွ်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််၌    
၎င််းအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်း� �စ််မူတှိုး်�ားခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ာတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားအရေးပြခွဲမူခွဲံသံည့်် 
အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံသံားမူ�ားအားလွံ�း သံာယာာဝါရေးပြ�ာရေးစ်ရေး�းက်း� က်တိုးး 
က်ဝါတိုး်ပြ��သံည့်် “အားလွံ�း�ါဝါင််ရေးသံာ” မူ�ဆိုွယာ်စ်ည််းရံုံး�းရေးပြ�ာဆိုး�မူကု်း� အသံံ�းပြ��သံပြဖွဲ့င့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား�က်် �း�မူး��းရေး�ာက်် စ်ာွလွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ခွဲ�သ့ံည််က်း� ရေးတိုး�ွ�သံည််။

လွမ့ူ� း�းအ� “အားလွံ�း�ါဝါင််သံည််” ဟု� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ���်အတိုးကွ်် ရေးအာင််ပြမူင််မူအု�းှဆိုံ�း 
အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည့်် NLD နှှင့်် USDP တိုးး��သံည်် ရေးဒသံအလွး�က်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားမှူ က်း�ယ်ာစ်ားလွယ်ှာရေးလွာင််းမူ�ားရေး�းွခွဲ�ယ်ာက်ာ ၎င််းတိုးး��၏
ကြီးက်းးမူားနှငှ့််ဖြိုး�းးသံား ရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ဆိုနှဒ�ငှ်် အရေး�အတိုးကွ််က်း� တိုးး�း�ာွးမူ�ားပြ�ား
ရေးစ်သံည််။ အပြခွဲားတိုးစ််ဘုက််တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးအမူ�ားစ်�သံည်် ၎င််းတိုးး��
၏ သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားသံည့်် သံရေးဘုာသံဘုာဝါမူ�ားရေး�က်ာင့်် မူးမူးတိုးး��၏ ဝါးရေးသံသံလွက်ခဏာာ
မူ�ားက်း� ��်တိုးည််က်ာက်ယွာ်မူည့်် သံးးပြခွဲားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားမူ�ှးရေးသံာ လွ�့ည််းစ်�အစ်�
အဖွဲ့�ွ�မူ�ားစ်သံည့်် မူည််သံ�့က်း�မူ�ရေး�းမူည််က်း� မူဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်�ရေးသံးသံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� 
�းရေး�ာက််စ်ာွဆို�ွရေးဆိုာင််နှး�င််စ်ွမူ်း�ည််း�ါးသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ၎င််းတိုးး���စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ��ပြ�င််���ဂု်း�လ်ွမူ�ား�ံမှူ မူ�မူ�ားက်း� �နှး�င််စ်မ်ွူးလွည််း �ည််း�ါးသံည််။

တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ �ါတိုးးအစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ားတိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား အားလွံ�းအတိုးကွ်် ည်းမူှရေးသံာ အခွဲငွ့််အရေး�းမူ�ားနှငှ့်် 
အခွဲွင့််အလွမူ်းမူ�ား ရေးဖွဲ့ာ်ရေးဆိုာင််မူည််ဟု� က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ား ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ား�က်ရေးသံာ် 
လွည််း (ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ရေးက်ာ်မူ�ငှ််၊ ၂၀၁၉) ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�း
ရေးပြ�ာဆိုး�မူမုူ�ားတိုးငွ််မူ ့တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�အခွဲ� း��၏ သံာယာာဝါရေးပြ�ာရေး�းက်း�သံာ 
အ�း့ပြ���က်ဖြိုး�းး ၎င််းအခွဲ�က််သံည်် အဆိုး��ါ �ါတိုးးမူ�ားတိုးငွ်် အားလွံ�း�ါဝါင််မူ�ုက်် 
သံးးသံ��်ပြဖွဲ့စ််မူကု်း� �င််ဟု�်ရေး�သံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးအမူ�ားစ်�သံည်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားက်း� အနှး�င််�ရေး�းအတိုးကွ်် မူည််သံ�့က်း�မူ�ရေး�း�
မူည််မူဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်�ရေးသံးသံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� ဆို�ွရေးဆိုာင််��်လွး�အ�်ရေး�ခွဲ� း�်တိုးွင်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားမူသုံည်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့််   
၎င််းတိုးး���ါတိုးးမူ�ားက်း� အခွဲငွ့််အရေး�းမူရေး�း��် တိုးး�က််တိုး�ွ်းသံက်�သ့ံး�� ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံည််။ 

သံးးသံ��ဆ်ို�်သံည့် ်ခွဲ�ဉ််းးက်�်�ံ�က်း� 
အသံံ�းပြ���ာ �ည််�ွယ်ာသံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ 
မူ�ည််�ယ်ွာသံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ား 
သံည်် သံးးသံ��ခ်ွဲွ�ပြခွဲားမူ�ဆိုယ်ွာသံည့်် 
ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုနှဒ�ယ်ာ
မူ�ား၌ အသံံ�းပြ��ပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် 
ရေး�ာက််ဆံို�းတိုးင်ွ် မူ�မူ�ားဆံို�းရုံုံးးရေးစ် 
တိုးတ်ိုး�က်သံည််။
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4.3/ rl0g' yvufazmif;rsm; r&Sdjcif;
တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ား ရေးဒသံအလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််သံည့််�ံ�စ်ံအရေး�် တိုးကွ််ခွဲ�က််မူ ုမူာှးပြခွဲင််းနှှင့်် သံးးသံ��်
ဆို�်သံည့်် မူ�ဆိုွယာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူမုူ�ားသံည်် တိုးး�င််း�င််း သံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ စ်းတိုး်ရေးက်���်ဖွဲ့ယွာ်မူ�းှသံည့်် ရေးအာင််ပြမူင််
မူမုူ�ားအတိုးကွ်် အဓိးက်က်�သံည့််အခွဲ�က််မူ�ားပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း ရေး�းွရေးက်ာက််��ွအကြီးက်း�က်ာလွတိုးငွ်် အမူ� း�းသံား�ါတိုးး
မူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား နှစှ််ခွဲ�လွံ�း ဂ်ရုံး�မူပြ��မူး�က်သံည့်် အ�ာတိုးစ််ခွဲ�မူာှ တိုးးက်�ရေးသံာမူဝ့ါါဒ
အစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ား ရေး�းဆိုွ�ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

Kempel နှငှ့် ်သံမ့ူ၏လွ��်ရေးဖွဲ့ာ်က်း�င််ဖွဲ့က််မူ�ားသံည်် ၂၀၁၄ ခွဲ�နှစ်ှ် ဒ�တိုးးယာရေးပြခွဲာက််လွ�တ်ိုး အတိုးင်ွ်း မူ�်ွပြ�ည််�ယ်ာ၊ 
�ခွဲး�င််ပြ�ည််�ယ်ာ၊ ခွဲ�င််းပြ�ည််�ယ်ာ၊ က်ခွဲ�င််ပြ�ည််�ယ်ာ၊ မူနှတရေးလွးတိုးး�င််း ရေးဒသံကြီးက်းး၊ ဧ�ာဝါတိုးးတိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးစ်သံည့်် ရေးဒသံ
ရေးပြခွဲာက််ခွဲ�တိုးငွ်် အ�ည််အရေးသံးွ    စံ်ပြ��သံ�ရေးတိုးသံ�တိုးစ််ခွဲ�ပြ��ခွဲ��့က်�ာ (၂၀၁၅) တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့် ်အမူ� း�းသံား
�ါတိုးး မူ�ားအ�ါအဝါင်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ရေး��တိုးွင်် သံာွးရေး�ာက််မူ�ရေး�း��်အတိုးကွ်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� နှးုးရေးဆိုာ်�ာတိုးငွ်် က်ဏ္ဍအလွး�က််မူဝ့ါါဒမူ�ား မူ�ါ�ှးဘု� တိုးးက်�မူမုူ�းှသံည့်် က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ား ပြ��ခွဲ��့က်
ရေး�က်ာင််းရေးတိုး�ွ�းှခွဲ�့�က်သံည််။ ဤသံး��ပြဖွဲ့စ််�ပြခွဲင််းမူာှ နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးအမူ�ားစ်�အတိုးွက်် မူဝ့ါါဒမူ�ားရေး�းဆိုွ�ပြခွဲင််း�က်် 
အာဏာာ��းှရေး�းက် အရေး��ှရေး�ာက််ရေး�ရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Kempel et al., ၂၀၁၅)။

အတိုးးအက်�ဆိုး��ရေးသံာ် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�အတိုးွက်် ပြ�င််ဆိုင််�ာတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားအရေးပြခွဲပြ�� မူဟု�တ်ိုးသံည့်် 
အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ လွမ့ူရုေး�း၊ စ်းး�ာွးရေး�းနှငှ့် ်နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ ��်တိုးည််ခွဲ�က််မူ�ားက်း� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ���်     
‘ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းမူ၊ု’ ‘ဒးမူး�က်ရေး�စ်း’ နှငှ့်် ‘ည်းညွှွတိုး်မူ’ု စ်သံည့်် စ်က်ားလွံ�းမူ�ားက်း� �စ််ရေး�ါက််သံံ�းစ်�ွခွဲ�့�က်သံည်် (Kempel et al., 
၂၀၁၅) ။ အလွားတိုး့�င်် အားလွံ�းမူဟု�တိုး်လွှင််�င်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး အမူ�ားစ်�တိုးး��သံည််လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ 
မူ�ဆိုယ်ွာမူမုူ�ားက်း� “က်း�ယ်ာ�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲငွ့်၊်” “တိုး�်းတိုး ့အခွဲွင့််အရေး�း၊”  “စ်စ််မှူ�်ရေးသံာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း” နှငှ့်် ရေးယာဘု�ယာ�ဆို�်
သံည့်် “ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်” အယာအ့ဆိုစ်သံည့်် အ�က်မူ်းဖွဲ့�င််းပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ က်းစ်စ��်မူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံား ဝါးရေးသံသံလွက်ခဏာာ 
မူ�ား တိုးစ််ဝါး�က််တိုးင်ွ် ဗဟုး�ပြ���ားခွဲ�သ့ံည်် (Kempel et al., ၂၀၁၅, စ်ာ ၁၄)။
 
၎င််းစ်က်ားလွံ�းမူ�ားသံည်် မူးမူးတိုးး��ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ�လွှင်် ယာင််း�ည််မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ား ပြ�ည့််ဝါရေးအာင်် မူည််သံး��မူည််�ံ�ပြ��လွ��်
မူည််စ်သံည့်် အရေးသံးစ်းတိုး်အစ်းအစ်ဉ်း် တိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာမူ�ှးဘု� မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ား တိုးစ််ရေးလွှာက််တိုးငွ်် ��်က်ာတိုးလွ�လွ� 
အသံံ�းပြ��ခွဲ�သ့ံည့်် လွ့အမူ�ား�က်ား ရေး���်းစ်ားသံည့််စ်က်ားလွံ�းမူ�ား မူှသံာပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

ယာင််းသံး��က်�ယာ်ပြ���်သံည့်် မူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�းရေးပြ�ာဆိုး�မူမုူ�ားက်း� အားလွံ�းတိုးည့်းစ်ာွ အသံံ�းပြ��ခွဲ��့က်ရေးသံာ်လွည််း ၂၀၁၅ 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် မူ�ရေး�းမူနုှ�ု်းမူှာ အလွ�ွ်ပြမူင့််မူားခွဲ�သ့ံည််။ မူ�ရေး�း�း�င််ခွဲငွ့််�းှသံ ့၃၄.၃ သံ�်း အ�က်် ၆၉% ရေးသံာ 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား သံာွးရေး�ာက််မူ�ရေး�းခွဲ��့က်သံည်် (Vogt, ၂၀၁၅) ။ ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ တိုးးတိုးးက်�က်� 
မူ�းှသံည့်် က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားသံည်် မူ�ရေး�းသံလ့ွဦ့းးရေး�အရေး�် သံက််ရေး�ာက််မူ ုမူ�းှသံရေးလွာက််�းး�းးပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ 

သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�က်ာလွအတိုးငွ််း မူဝ့ါါဒအစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ား မူ�းှပြခွဲင််း၏ အက်� း�းသံက််ရေး�ာက််မူမုူာှ   
“မူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�းမူဆုိုး�င််�ာ ခြုံခွဲံ�င်ံ�ရေးသံာ က်းစ်စ��်မူ�ားနှငှ့်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအတိုးကွ်် ရေးဒသံဆိုး�င််�ာ အရေး�း�ါရေးသံာ က်းစ်စ
မူ�ားအ�က်ား အဆိုက််အစ်�်မူ�ှးပြခွဲင််း” ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Kempel et al., ၂၀၁၅, စ်ာ ၂၆) ။ အဓိးက်အားပြဖွဲ့င့်် ဤသံး��ပြဖွဲ့စ််�
ပြခွဲင််းမူာှ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ ရေးယာဘု�ယာ�ဆို�်ရေးသံာ မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားက်း� ၎င််းတိုးး�� ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််
သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ား�းှ ရေးဒသံအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားနှငှ့်် အံဝါင််ခွဲငွ််က်�ပြဖွဲ့စ််ရေးအာင်် လွ��်က်း�င််မူမုူ�းှပြခွဲင််းရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည်် 
(Kempel et al., ၂၀၁၅)။

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ရေးပြမူသံးမူ်းယာာသံးမူ်းက်းစ်စ��်မူ�ားသံည်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်�ှးရေးဒသံခွဲံမူ�ားနှငှ့်် ရေးဒသံအာဏာာ�း�င််မူ�ားအ�က်ား
တိုးငွ်် အမူ�ားဆိုံ�းအကြီးက်းတိုး်အ�ယာ်ရေးဆိုးွရေးနှးွရေး��က်သံည့်် က်းစ်စ��်မူ�ား ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် နှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်မူုမူ�ားတိုးငွ်် �း�က်းစ်စက်း� �ည့််သံငွ််းရေးပြ�ာ�က်ားပြခွဲင််း�င်် မူပြ��ခွဲ�ရ့ေး� (Kempel et 
al., ၂၀၁၅) ။ ယာင််းသံး�� နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်�းှရေးဒသံခွဲံမူ�ားအ�က်ား အဆိုက််အစ်�်ပြ�တိုး်ရေးတိုးာက််ရေး�
ပြခွဲင််းသံည်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအတိုးကွ်် မူည််သံည့််နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးက်း� နှှစ််သံက််သံည််ဟု� သံတိုး်မူတှိုး်��် ခွဲက််ခွဲ�ရေးစ်သံည််။ 
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အရေး�က်ာင််းမူာှ လွ�့�အရေး�ပြဖွဲ့င့်် �း�ဧ�ာမူက်တိုးးကြီးက်းးမူ�ားသံည်် မူးမူးတိုးး��၏ ရေး��စ်ဉ်း်ဘုဝါ
အရေး�် မူည််သံး��ရေးသံာ အမူ�ှ်တိုးက်ယာ်အက်� း�းသံက််ရေး�ာက််မူမုူ�ား�းှလွာမူည််က်း� �ားမူ
လွည််နှး�င််ရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ရေး�ာက််�း�င််းတိုးငွ််လွည််း ၎င််းအရေးပြခွဲအရေး�သံည်် ရေးပြ�ာင််းလွ�ပြခွဲင််း
မူ�းှရေးသံးရေးခွဲ�။ အရေး�က်ာင််းမူာှ မူ�က်ာမူးက် ��တိုး်ပြ��်ခွဲ�သ့ံည့်် ၂၀၂၀ ခွဲ�နှှစ််အတိုးကွ်် 
နှး�င််ငံ်သံားမူ�ား၏ နှး�င််ငံ်ရေး�းရေးမူှာ်မှူ�်းခွဲ�က်် အစ်း�င််ခံွဲစ်ာတိုးင်ွ် ရေးပြဖွဲ့ဆိုး�သံမ့ူ�ား၏ ၁၆.၃% 
က် ၎င််းတိုးး��၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� မူည််သံည့််�ါတိုးးက်မူှ က်း�ယာ်စ်ားပြ��ပြခွဲင််းမူ�ှးဟု� 
ရေးပြဖွဲ့ဆိုး��က်ဖြိုး�းး ရေးပြဖွဲ့ဆိုး�သံမ့ူ�ား၏ ၃၄.၅% က်မူ ့၎င််းတိုးး��၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� မူည််
သံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးက် အမူ�ားဆိုံ�းက်း�ယာ်စ်ားပြ��ရေး�သံည််က်း� မူသံး�းှရေး�က်ာင််း ရေးပြဖွဲ့ဆိုး�
ခွဲ�့�က်သံည််။ (ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််သံ�့လွ�ု်�ာှးမူအုဖွဲ့�ွ�၊ ၂၀၁၉) ။ နှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးရေး�ါင််း ၉၀ ရေးက်�ာ် မူတ်ှိုး�ံ�တိုးင််�ားရေးသံာနှး�င််ငံ်တွိုးင်် နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့် ်မူ�ဆိုနှဒ 
�င်ှ်မူ�ားအ�က်ား မူည််မူှက်ာွဟုရေး�သံည််က်း� ယာင််းက်း�်းဂ်ဏာ�်းမူ�ားက် ပြ�သံရေး�သံည််။ 
�း��ရေး�က်ာင့်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် မူ�ရေး�းသံည့််သံအ့ရေး�အတိုးကွ်် အလွ�ွ်�င််မူ�ားပြ�ား
ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းအခွဲ�က််က် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံည်် သံတ့ိုးး�� မူ�ရေး�းသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားအရေး�် ယာံ��က်ည််မူ�ုးှသံည််ဟု� အဓိး�ါါယာ်မူသံက််ရေး�ာက််ရေး�။ 

မူ�ဆိုယ်ွာမူမုူ�ားတိုးင်ွ် မ့ူဝါါဒဆိုး�င််�ာအစ်းအစ်ဉ််းမူ�ားမူ�ါ�းှသံည််မူာှ အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား ၂ ခွဲ�လွံ�းပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း �ါတိုးးမူ�ား၏ အရေးပြခွဲအရေး�
မူာှ မူတိုးည့်း�က်သံပြဖွဲ့င့်် �ါတိုးးအရေး�်အက်� း�းသံက််ရေး�ာက််မူမုူ�ားမူာှလွည််း မူတိုးည့်း�က်
ရေး�။ ဩဇူးာတိုးးက်ကမူကြီးက်းးသံည့်် ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််�ှးပြခွဲင််း၊ ဘုဏ္ဍာရေး�းအ�င််းအပြမူစ််
မူ�ားပြ�ားပြခွဲင််းစ်သံည့်် အားသံာခွဲ�က််မူ�ား�ှးရေးသံာ �ါတိုးးအဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား (ဆိုး�လွး�သံည််
မူာှ NLD နှှင့်် USDP) တိုးး��သံည်် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် ဆိုက််လွက််ရေးအာင််�ွ�ခွဲံ
နှး�င််ခွဲ��့က်ဖြိုး�းး ယာင််းအားသံာခွဲ�က််မူ�ားမူ�ှးရေးသံာ �ါတိုးးမူ�ားမူာှမူ ့အရေးပြခွဲမူလွခှွဲ�့ရေး�။ 
အမူ�ှ်တိုးက်ယာ်အားပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၂၀၁၅ တိုးငွ်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�၌ NLD က်�သ့ံး�� ကြီးက်းးမူားရေးသံာ အမူ� း�းသံား�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�နှငှ့်် �း�်တိုးး�က််
�င််ဆိုး�င််�ရေးသံာအခွဲါ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး�� မူည််သံည့််လွမ့ူ� း�းပြဖွဲ့စ််သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ 
က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာက်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားက်း� �ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�လွံ�းက် တိုးတ့ိုးပ့ြ��သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး�က်် NLD  က်း� ရေး�းွခွဲ�ယာ်ရေး�ာက််ခွဲံခွဲ��့က်သံည််။ 

Xianghui (၂၀၁၉) ၏ အဆိုး�အ�  ဤသံး��ပြဖွဲ့စ််�ပြခွဲင််းမူာှ “ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််း 
သံား မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံည််  နှး�င််င်ံရေး�း အ���်တိုးည််မူ ုက်း� တိုးး�င််း�င််းသံားပြဖွဲ့စ််တိုးည််မူ”ု 
�က််�း�မူး� အရေးလွး�ားရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််(စ်ာ ၉)။  �း�၍ အတိုးးအက်�ဆိုး��လွှင်် 
၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် NLD   ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််ပြဖွဲ့စ််သံည့်် ရေးအာင််ဆို�်းစ်��က်ည််၏ 
ဩဇူးာတိုးးက်ကမူ၊ စ်စ််အစ်း�း�က်း� �င််ဆိုး�င််ခွဲ�သ့ံည့်် သံမ့ူ၏ ခွဲါးသံးးရေးသံာ အရေးတိုး�ွအကြံက်ံ�
မူ�ားနှငှ့် ်�းှ�င််းစ်ွ�အရေးပြခွဲအရေး�က်း� ရေးပြ�ာင််းလွ���် သံမ့ူ၏ က်တိုးးတိုးး��အရေး�်  နှး�င််ငံ်တိုးစ််ဝါ�်း 
လွံ�း�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားက် �င််တိုးငွ််း�င််ဟု�်မူကု်း� မူ�အပြဖွဲ့စ်် အသံငွ််ရေးပြ�ာင််း
လွး�က််�က်ရေးသံာအခွဲါ ” (Xianghui, ၂၀၁၉, စ်ာ ၉) တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးး
မူ�ားသံည််  NLD  က်း�အနှး�င််ယာန့ှး�င််မူည့်် အခွဲငွ့််အရေး�းမူ�ှးခွဲ�့ရေး�။

လွး�လွားရေးသံာနှး�င််င်ံရေး�း အရေးပြခွဲအရေး�တိုးစ််ခွဲ�အတိုးွက်် မူးမူးတိုးး��၏ တိုးး�င််း�င််းသံား 
ဝါးရေးသံသံလွက်ခဏာာမူ�ားက်း� ရေးခွဲတိုးတရေးဘုးဖွဲ့ယာ်�ားခွဲ�ပ့ြခွဲင််းမူ� း�းက်း� ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
အတိုးငွ််း က်ယာားပြ�ည််�ယာ်တိုးငွ်် အ�း့ရေးတိုး�ွ�းှခွဲ��့သံည််။ က်ယာားတိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�
အဖွဲ့�ွ�သံည်် အရေး�အတိုးကွ််အားပြဖွဲ့င့်် �ည််း�ါးရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ ဇူးာတိုးးပြ�ည််�ယာ်
ပြဖွဲ့စ််သံည့်် က်ယာားပြ�ည််�ယာ်တိုးငွ်် နှးုင််း�အားပြဖွဲ့င့်် စ်�စ်�စ်ည််းစ်ည််းရေး��း�င််မူ�ုးှသံည််။ 

မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားတိုးငွ်် မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာ
အစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ားမူ�ါ�းှသံည််မူာှ 
အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား ၂ 
ခွဲ�လွံ�းပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း �ါတိုးးမူ�ား၏ 
အရေးပြခွဲအရေး�မူာှမူတိုးည့်း�က်သံပြဖွဲ့င့်် 
�ါတိုးးအရေး�်အက်� း�းသံက််ရေး�ာက််မူု
မူ�ားမူာှလွည််း မူတိုးည့်း�က်ရေး�။
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သံးအး��းအ� ၎င််းအစ်�အဖွဲ့�ွ�က်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား 
သံည်် FPTP စ်�စ််တိုးငွ်် အနှး�င််�သံင့််သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် က်ယာား
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား သံည်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ် သံံ�း��်လွံ�းတိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာ 
တိုးစ််ရေး��ာမူှ အနှး�င််�ခွဲ�ပ့ြခွဲင််း မူ�ှးရေး�။ Transnational Institute (၂၀၁၅ခွဲ) ၏ အဆိုး�
အ� ယာင််းသံး��ပြဖွဲ့စ််�ပြခွဲင််းသံည်် မူ�က်ွ�ပြခွဲင််း (မူ�က်း� ခွဲွ�ရေးဝါယာ�့ပြခွဲင််း) ရေး�က်ာင့်လ်ွည််း မူဟု�တ်ိုး
ရေး�။ အဘုယာ်ရေး�က်ာင့််ဆိုး�ရေးသံာ် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူတိုးး�င််မူးက်ာလွတိုးငွ်် က်ယာား�ါတိုးးမူ�ား
အားလံွ�း ရေး�ါင််းစ်ည််းက်ာ အဆိုး��ါ က်ယာား�ါတိုးးမူ�ား ��းှခွဲ�သ့ံည့် ်မူ�မူ�ားစ်�ရေး�ါင််းလွ�င််�င်် 
၎င််းတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာတိုးစ််ရေး��ာ�နှး�င််��် လွံ�ရေးလွာက််
မူည်် မူဟု�တိုး်ရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ယာင််းအခွဲ�က််က် တိုးး�င််�င််းသံားအရေးပြခွဲမူပြ��သံည့်် 
အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားဘုက််က်း� ရေး�းွခွဲ�ယာ်ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံည်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး တိုးစ််ခွဲ�က်း� လွမ့ူ� း�းတိုးရ့ုံးံ�မူှပြဖွဲ့င့်် မူ�ရေး�းမူည််မူဟု�တိုး်ရေး�က်ာင််း ပြ�သံ
ရေး�သံည််။ 

တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ ရေး�ာက််ခွဲံမူကု်း� ��ှး�ားဖြိုး�းးပြဖွဲ့စ််က်ာ ၎င််းတိုးး��၏မူ�မူ�ား
က်း� �ယာန့ှး�င််��်အတိုးကွ်် တိုးးက်�ရေးသံာ မူဝ့ါါဒမူ�ား မူလွး�အ�်ဟု� တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ား၏ ယာဆ့ိုခွဲ�က််သံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် မူ�ှ်းခွဲ�က််နှှင့်် နှှမူ်း�ကွ််မူက်း�က််ပြဖွဲ့စ််
ရေးစ်ခွဲ�သ့ံည််။ အက်ယာ်၍ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ယာင််းအပြဖွဲ့စ််မူ ှ
သံင််ခွဲ�်းစ်ာ�ယာဖ့ြိုး�းး ၎င််းတိုးး��က်း�ယ်ာစ်ားပြ��သံည့် ်မူ�ဆိုနှဒ�ယ်ာမူ�ားအတိုးက်ွ် ဦးးစ်ားရေး�း�မူည့်် 
အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားက်း� �င််ဟု�်သံည့်် က်ဏ္ဍအလွး�က်် မူဝ့ါါဒမူ�ား ခွဲ�မူတှိုး်�ားနှး�င််
မူည််ဆိုး��ါက် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးမူ�ားနှှင့်် ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််�ာတိုးငွ်် ရေးပြခွဲတိုးစ််လွမှူ်း အသံာ�
နှး�င််ရေး�သံည််။ 

မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အတိုးွင််း�းှလွတ့ိုးး�င််းက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��နှး�င််ရေး�က်ာင််း ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်��်အတိုးကွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် က်တိုးးက်ဝါတိုး်ပြ���ားရေးသံာ မူဝ့ါါဒမူ�ားက်း� 
အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်သံည့််အခွဲါ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အတိုးွင််း�းှ က်း�းက်ယွာ်သံည့််ဘုာသံာ၊ 
က်�ား/မူ၊ အသံက််အ�ယွာ်၊ လွမ့ူစု်းး�ာွးအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ား နှငှ့်် လွမ့ူ� း�း မူတိုးည့်းသံည့်် 
အ��်စ်�မူ�ား အရေး�်မူည််သံး��သံက််ရေး�ာက််မူ�ုးှမူည််က်း�လွည််း �ငှ််းလွင််းရေးပြ�ာ�က်ား�ား 
သံင့််သံည််။ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� တိုးးက်�သံည့်် မူဝ့ါါဒအစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ားအရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံ
�ားပြခွဲင််းသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
အနှး�င််�နှး�င််သံည့်် အခွဲငွ့််အလွမူ်းက်း� �း�ရေးက်ာင််းရေးစ်ရုံးံ�သံာမူက် ပြ�ည််သံမ့ူ�ားက်း� အ�ည်် 
အရေးသံးွ�းှ�းှပြဖွဲ့င့်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��နှး�င််��် အတိုးကွ််လွည််း အရေး�ာက််အက်ပ့ြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံည််။  

တိုးး�င််�င််းသံားအရေးပြခွဲမူပြ��သံည့် ်
အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားဘုက််က်း� 
ရေး�းွခွဲ�ယ်ာရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား
မူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား
�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�က်း� လွမ့ူ� း�းတိုးရံ့ုံး�မူှပြဖွဲ့င့််     
မူ�ရေး�းမူည််မူဟု�တ်ိုးရေး�။

မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� တိုးးက်�သံည့်် 
မူဝ့ါါဒအစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ားအရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံ
�ားပြခွဲင််းသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် အနှး�င််�နှး�င််သံည့်် 
အခွဲွင့််အလွမူ်းက်း� �း�ရေးက်ာင််းရေးစ်ရုံးံ�
သံာမူက် ပြ�ည််သံမ့ူ�ားက်း� အ�ည်် 
အရေးသံးွ�းှ�းှပြဖွဲ့င့်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��နှး�င််��်
အတိုးွက််လွည််း အရေး�ာက််အက့်
ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံည််။  



||   25jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ 
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5. 
jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om; 
EkdifiHa&;ygwDrsm;twGuf tcGifhtvrf;rsm;
၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား က်�င့််သံံ�းခွဲ�သ့ံည့်် မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာ
မူ�ား က်း� ဆို�်းစ်စ််�က်ည့််ရေးသံာအခွဲါ အ�က််တိုးငွ််ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�ရ့ေးသံာ စ်း�်ရေးခွဲ်မူမုူ�ားအတိုးွင််းတိုးငွ်် 
အခွဲငွ့််အလွမူ်းမူ�ား လွည််း �ှးရေး�ရေး�က်ာင််း �င််�င််�ာှး�ာှးပြမူင််�သံည််။  အက်��်အသံတိုး်မူ�ား 
မူည််မူှ�ှးရေး�ရေးစ်က်ာမူ ့အဆိုံ�းတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားနှငှ့်် 
စ်�်လွ�ဉ်း်းသံည့်် ရေး�းွခွဲ�ယာ်မူမုူ�ှ်သံမူှ အတိုးကွ်် တိုးာဝါ�်�းှသံည််မူာှ ၎င််းတိုးး��က်း�ယာ်တိုးး�င််�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ ခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ံ�မူ�ားက်း� ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူု
အ�ည််းင်ယာ်လွ��်ရုံးံ�ပြဖွဲ့င့်် အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့်် အခွဲက််အခွဲ�အတိုးားအဆိုးးမူ�ားစ်ာွက်း� 
ရေးက်�ာ်လွာှးနှး�င််သံည််။ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� ဦးးတိုးည််က်ာ မူဝ့ါါဒအရေးပြခွဲခွဲံသံည့်် 
သံင့််ရေးလွ�ာ်ရေးသံာ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� က်�င့််သံံ�းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် မူ�ဆိုံ�းရုံးံးုနှး�င််သံည့််အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားက်း� 
�းရေး�ာက််စ်ာွရေးလွ�ာ�့ည််းရေးစ်ဖြိုး�းး အမူာခွဲံမူ�ဆိုနှဒ�ငှ်် အရေး�အတိုးကွ််က်း�လွည််း ခွဲ����ငွ််နှး�င််သံည််။ 

��မူဦးးဆံို�းအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့် ်တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် လွက််�းှနှး�င််ငံ်ရေး�း ရေး�း�ား 
ခွဲ�က််မူ�ားအတိုးငွ််းတိုးငွ်် မူးမူးတိုးး��အတိုးွက်် အက်� း�းအ�းှဆိုံ�းပြဖွဲ့စ််ရေးအာင်် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််��်လွး�သံည််။ 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ၎င််းတိုးး��၏ နှး�င််င်ံရေး�းရေးမူှာ်မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ား�ား�ှးလွ��်ရေးဆိုာင််��် မူဆိုး��ား
နှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား �ရ့ေး�ာင််ခွဲငွ့််က်း��င်် �းတိုး်�င််�ားသံည့်် နှး�င််င်ံမူ�ားစ်ာွ�းှ
သံည််။ သံး��ရေးသံာ် က်ံအားရေး�ာက််မူစ်ာွပြဖွဲ့င့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် ယာင််းသံး�� �းတိုး်�င််�ားပြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။ 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ား မူတှိုး်�ံ�တိုးင််ပြခွဲင််းနှငှ့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် ဝါင််ရေး�ာက််
ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ပြခွဲင််းက်း� ခွဲငွ့််မူပြ��သံည့်် ဖွဲ့�ွစ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒဆိုး�င််�ာတိုးားပြမူစ််ခွဲ�က််မူ�ားလွည််း မူ�ှးရေး�။  

�ရ့ေး�ာင််နှး�င််သံည့် ်တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားအရေး�အတွိုးက််က်း�လွည််း က်��သ်ံတ်ိုး�ားပြခွဲင််း မူ�းှရေး�။ 
ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ အခွဲ�်း ၁၀ အ� နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား လွတွိုး်လွ�်စ်ာွဖွဲ့�ွ�စ်ည််းခွဲငွ့််�းှဖြိုး�းး 
လွး�က််�ာ��် အခွဲ�က််မူာှ နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့် ်“ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� မူဖြိုး�း�က်ွ�ရေး�း၊ တိုးး�င််း�င််းသံား 
စ်ည််းလွံ�းည်းညွှွတိုး်မူ ုမူဖြိုး�း�က်�ွရေး�း၊ အခွဲ���်အပြခွဲာအာဏာာတိုးည််တိုးံခ့ွဲး�င််ဖြိုးမူ�ရေး�း” ဟုသ့ံည့်် တိုးး��တိုးာဝါ�်
အရေး�းသံံ�း�ါးက်း� �း�်းသံးမူ်းရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််က်ာ “စ်စ််မူ�ှ်၍ စ်ည််းက်မူ်းပြ�ည့််ဝါရေးသံာ �ါတိုးးစ်ံ�          
ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််က်း� လွက််ခံွဲက်�င့်သံ်ံ�း��်” သံာပြဖွဲ့စ််သံည်် (ပြမူ�်မူာ၊ ၂၀၀၈)။ ယာရေး��ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်တိုးင်ွ် 
မူတှိုး်�ံ�တိုးင််�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ အရေး�အတိုးကွ််က်း� �က်ည့််လွှင်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ၎င််းပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််က်း� 
အသံံ�းခွဲ��ားနှး�င််ရေး�က်ာင််း ရေးတိုး�ွ�သံည််။ 

ဒ�တိုးးယာအရေး�ပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ လွက််�ှး ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� 
စ်�စ််တိုးင်ွ် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ လှွတ်ိုးရေးတိုးာ်၌ တိုးး�င််း�င််းသံားက်း�ယ်ာစ်ားပြ��မုူက်း� အာမူခံွဲခွဲ�က်် မူရေး�းနှး�င််သံည့်် 
အား�ည််းခွဲ�က််မူ�ား�ှးရေး�ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��အတိုးွက်် အက်� း�း�းှရေးအာင်် အသံံ�းခွဲ�နှး�င််�က်သံည််။ 
ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�ဖ့ြိုး�းးပြဖွဲ့စ််သံည့််အတိုးး�င််း�င်် ��ဝါးရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််�က်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား
အ��်စ်�မူ�ားက်း� �စ််မူတှိုး်�ားက်ာ လွက််�ှး နှး�င််သံအ့က်��်ယာ့စ်�စ််အ� ဆိုနှဒမူ�နှှင့်် မူမူှရေးအာင်် 
က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်ရေး��ာမူ�ား��ှးရေး��က်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးအခွဲ� း���းှ�က်သံည််။
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�စ််မူတှိုး်�ား�မူည်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်က်း� အတိုးးအက်�သံးလွှင််၊ �ါတိုးးရေး�ာက််ခွဲံသံလ့ွဦ့းးရေး�
ဆိုး�င််�ာ အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားက်း� အရေးပြခွဲခွဲံဖြိုး�းး သံင့််ရေးလွ�ာ်သံည့်် မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� 
အသံံ�းပြ��နှး�င််ခွဲ�လ့ွှင်် FPTP စ်�စ််ရေးအာက််တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးင်ယာ်မူ�ား
�င််လွ�င်် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားက်း� မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အခွဲ� း��တိုးငွ်် အနှး�င််ယာန့ှး�င််ရေး�သံည််။ 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားလွ��်��်လွး�သံည််မူာှ လွက််�းှစ်�စ််�ံမူ ှ၎င််းတိုးး��
အတိုးွက်် အက်� း�းအ�းှဆိုံ�းပြဖွဲ့စ််ရေးအာင်် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််မူည့်် �ည််းလွမူ်းမူ�ားက်း� �ာှရေးဖွဲ့ွ
��်�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

စ်�စ််၏ အလွ��်လွ��်�ံ�နှှင့်် စ်�စ််�ံမူ ှ၎င််းတိုးး�� မူည််သံည့််အ�ာမူ�ား��ှးနှး�င််သံည်် 
ဆိုး�သံည််က်း� သံးဖြိုး�းးသံည််နှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား အရေး�းတိုးကြီးက်းးလွ��်�
မူည့််အခွဲ�က််မူာှ ၎င််းတိုးး�� �စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် သံက််ဆိုး�င််�ာ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား 
ရေးဒသံအလွး�က်် ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င််မူကု်း� ဆို�်းစ်စ််��်�င်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််
မူည့် ်မူ�ဆိုနှဒ�ယ်ာမူ�ားက်း� �းရေး�ာက််စ်ာွ ရေး�ွးခွဲ�ယ်ာနှး�င််ရေး�းသံည်် အ�း့သံပြဖွဲ့င့် ်ရေးင်ရွေး�က်း 
နှငှ့် ်လွသ့ံားအ�င််းအပြမူစ််မူ�ား �ည််း�ါးသံည့် ်တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ား 
အတိုးက်ွ် အလွွ�်အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ သံး��မူသှံာ ၎င််းတိုးး��၏ အ�င််းအပြမူစ််မူ�ားက်း� နှး�င််ရေးပြခွဲ
လွံ�းဝါမူ�းှသံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားတိုးွင်် ပြဖွဲ့��်းတိုးးးမူးပြခွဲင််းမူ�ားက်း� ရေး�ာှင််�ာှးနှး�င််မူည််
ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးွင််းတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား
အတိုးွက်် ရေး��ာမူ�ား �း�မူး���းှရေး�းအတိုးကွ်် အပြခွဲားအ��်စ်�မူ�ား �းှရေး�သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်
မူ�ားတိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� အနှး�င််�နှး�င််မူည့်် �ည််းလွမူ်းမူ�ားက်း� �ာှရေးဖွဲ့�ွ�်မူာှ 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား၏ ရေးဒသံအလွး�က်် စ်�စ်ည််းရေး��း�င််�ံ�နှှင့်် စ်�်ဆိုး�င််သံည့်် 
ရေး�းှဦးးလွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားသံာမူက် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ား ဖြိုး�း�င််ဆိုး�င််
မူ ုသံရေးဘုာသံဘုာဝါမူ�ားအ� ပြခွဲား�ားသံည့်် အခွဲင််းအက်�င််း သံံ�းမူ� း�း ရေး�်ရေး�ါက််လွာ
သံည်် ( �ံ� ၁ က်း� ရုံး�ုါ)။ တိုးး�င််းပြ�ည််၏ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��နှး�င််သံည့်် 
အတိုးး�င််းအတိုးာပြမူင့််မူားလွာရေးစ်ရေး�းအတိုးကွ်် မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ား ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွ 
လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််��် မူတိုးည့်းရေးသံာ အခွဲင််းအက်�င််းမူ�ားရေးအာက််�ှး တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် အခွဲင််းအက်�င််းတိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်းနှငှ့်် ဆိုးရေးလွ�ာ်သံည့်် ဗ��ဟုာ
မူ�ားက်း� က်�င့််သံံ�း��် လွး�အ�်သံည််။ 

ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််မူည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်
မူ�ားက်း� �းရေး�ာက််စ်ာွ ရေး�းွခွဲ�ယ်ာနှး�င််ရေး�း
သံည်် အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ရေးင်ရွေး�က်းနှငှ့်် 
လွသ့ံားအ�င််းအပြမူစ််မူ�ား �ည််း�ါး
သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားအတိုးကွ်် အလွ�ွ်အရေး�းကြီးက်းး
သံည််။

တိုးး�င််းပြ�ည််၏ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် 
က်း�ယာ်စ်ားပြ��နှး�င််သံည့်် အတိုးး�င််းအတိုးာ
ပြမူင့််မူားလွာရေးစ်ရေး�းအတိုးကွ်် မူ�ဆိုယွာ်
မူမုူ�ား ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််
��် မူတိုးည့်းရေးသံာ အခွဲင််းအက်�င််း
မူ�ားရေးအာက််�ှး တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် 
အခွဲင််းအက်�င််းတိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်းနှငှ့်် 
ဆိုးရေးလွ�ာ်သံည့်် ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� 
က်�င့််သံံ�း��် လွး�အ�်သံည််။



||   27jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ 
rJqG,fAsL[mrsm;udk ykdrkdaumif;rGefaprnfh enf;vrf;rsm;

သင်ပစ်မှတ်ထားေသာ 
တိုင်းရင်းသား 
အစုအဖွဲသည်

အေြခအေန ၁
ေဒသအလိုက် စုစည်း
ေနထိုင်မှုြမင့်မားကာ 
မဲကွဲိုင်သည့် အလား 
အလာ နည်းပါးသည်။

အေြခအေန ၂
 ေဒသအလိုက် စုစည်း
ေနထိုင်မှုြမင့်မားကာ 
မဲကွဲိုင်သည့် အလား 
အလာ ြမင့်မားသည်။

အေြခအေန ၃
 ေဒသအလိုက် စုစည်း

ေနထိုင်မှုနိမ့်ပါးကာ မဲကွဲ
ိုင်သည့် အလားအလာ 
ြမင့်မား/ နည်းပါးသည်။

၎င်းတိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲကို
ပင် ပစ်မှတ်ထားေနသည့် 

အြခားတိုင်းရင်းသား ပါတီမရှိ။

၎င်းတိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ  
ကိုပင် ပစ်မှတ်ထားေနသည့် 
အြခားတိုင်းရင်းသား ပါတီရှိ

ေနသည်။

ေဒသအလိုက် စုစည်း 
ေနထိုင်သည်။ ြပန�်ကျဲေနသည်

�ံ� ၁ - ပြများန််များးနို�ုင််င်ံ�ိ ုတို�ုင််��င််�သံး�နိုု�င််င်ံရေး���ါတိုမီျားျး�အတိုကွ်် ရေး��ိဦး�လွု�အ�်ခံျက််များျး�က်�ု 

  �းိရေးဖွဲ့သွံတို်များတိို်ပြခံင််�

5.1/ tcif;tusif; 1
ရေးဒသံအလွ�ုက််စု�စုည််�ရေးန်ထို�ုင််များပုြများင့််များး�က်း များ�က်ွ�နို�ုင််သံည့််အလွး�အလွးန်ည််��ါ�

��မူအရေးပြခွဲအရေး�မူာှ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ� �စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် အဓိးက်မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််
မူ�ား သံး��မူဟု�တိုး် တိုးး�င််း�င််း သံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�သံည်် ရေးဒသံတိုးစ််ခွဲ�အတိုးွင််း စ်�စ်ည််းရေး��း�င််�က်က်ာ မူ�
က်ွ�နှး�င််သံည့် ်အလွားအလွာအလွ�်ွ�ည််း�ါးသံည်် - ဆိုး�လွး� သံည််မူာှ ယာင််းရေးဒသံအတိုးငွ််းတိုးငွ်် ၎င််း
တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�က်း� �စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား   မူ�ှးရေးခွဲ�။ 
ယာင််းက်�သ့ံး��ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး ဥ်း�မူာမူ�ားမူာှ  �မ်ှူးပြ�ည််�ယ်ာတိုးင်ွ် ယာဉ်ှ်းဖြိုး�း�င််သံည့်် 
တိုးအာင််း (�ရေးလွာင််) အမူ� း�းသံား�ါတိုးး နှငှ့်် ခွဲ�င််းပြ�ည််�ယာ်တိုးငွ်် ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််သံည့်် ဇူးး�မူးး   ဒးမူး�က်ရေး�စ်း
အဖွဲ့�ွ�ခွဲ���်�ါတိုးး တိုးး��ပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ �ရေးလွာင််လွမ့ူ� း�းမူ�ားသံည်် �မှူ်းပြ�ည််�ယာ်၏ �မူ့်ခွဲမူ်း၊ မူ�်တိုး��်
နှငှ့်် �မူ့်ဆို�် ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် မူ�ားစ်ာွစ်�စ်ည််းရေး��း�င််�က်ဖြိုး�းး ယာင််းရေး��ာတိုးငွ်် တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာ 
�ရေးလွာင််�ါတိုးးပြဖွဲ့စ််သံည့် ်တိုးအာင််း (�ရေးလွာင််) အမူ� း�းသံား�ါတိုးးသံည်် အဆိုး��ါ မူ�ဆိုနှဒ�ယ်ာမူ�ားက်း� 
က်း�ယ်ာစ်ားပြ��က်ာ လှွတ်ိုးရေးတိုးာ်ရေး��ာမူ�ားက်း� �ယာန့ှး�င််ခွဲ�သ့ံည််။ အလွားတိုး�့င်် ခွဲ�င််းပြ�ည််�ယ်ာ တွိုး�်းဇံူး 
နှငှ့်် တိုးးးတိုးး�်ဖြိုးမူး���ယာ်�းှ  ဇူးး�မူးးလွ�့�၏ ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူသုံည်် ၎င််းမူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ား
တိုးငွ်် ဇူးး�မူးးဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���်�ါတိုးးအတိုးွက်် ရေးအာင််ပြမူင််မူ�ုရေးစ်ခွဲ�သ့ံည််။

ယာင််းအရေးပြခွဲအရေး�မူ� း�းတိုးငွ်် ယာခွဲ�လွာမူည့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�၌ အလွားတိုးက့်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာမူ�ား 
�ယာန့ှး�င််ရေး�းအတိုးကွ်် သံင့််ရေးလွ�ာ်မူည့်် မူ�ဆိုွယာ်ဗ��ဟုာမူာှ ၎င််းတိုးး��၏ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား
က်း� ဆိုက််လွက််�စ််မူတှိုး်�ားက်ာ “နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််း” နှငှ့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ရေး��တိုးွင်် သံာွးရေး�ာက််မူ�ရေး�း
�က်��် အတိုးကွ်် အမူာခွဲံရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ားက်း� တိုးး�က််တိုးွ�်းပြခွဲင််းတိုးး��က်း� အဓိးက်�ားလွ��်ရေးဆိုာင််
��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ FPTP စ်�စ််တိုးငွ်် ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််သံည့်် ရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ား�းှရေးသံာ 
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�ံ� ၂။ အခံင််�အက်ျင််� ၁ အတိုကွ်် 
အကြံက်ံပြ�ုထိုး�ရေးသံး များ�ဆွယွူ်ဗျူျ�ဟားများျး�

�ါတိုးးမူ�ားအသံာ�သံပြဖွဲ့င့်် ယာင််းတိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးအမူ� း�းအစ်ား
မူ�ား �င််ဆိုး�င််�သံည့်် စ်း�်ရေးခွဲ်မူမုူ�ားမူာှ ��်�ံ�ရေးင်နွှငှ့်် �ါတိုးးအဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

ဤအခွဲင််းအက်�င််းတိုးငွ််�းှသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံာနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားသံည်် အစ်�အဖွဲ့�ွ�တိုး့တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားက်း� သံးးသံ��်က်း�ယာ်စ်ား
ပြ��သံည််ဟု� ရေးကြွက်းွရေး�က်ာ်မူည့်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ား မူ�ှးသံည့်် အခွဲ�က််က်း� အခွဲွင့််ရေးက်ာင််းယာန့ှး�င််သံည််။ 
သံး��ရေးသံာ် ဤအခွဲင််းအက်�င််းတိုးငွ်် �းှရေး�သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား �င််ဆိုး�င််�သံည့်် ပြ�ဿ�ာမူာှ ၎င််းတိုးး��
က်း�ယာ်စ်ားပြ��နှး�င််သံည့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်ရေး��ာ အ�ည််းင်ယာ်သံာ ��ှး
နှး�င််ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

နှးုးရေးဆိုာ်မူမုူ�ားနှှင့်် FPTP စ်�စ််ရေး�က်ာင့်် မူ�နှငှ့်် မူမူှသံည့်် 
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာ �နှး�င််ပြခွဲင််းမူ�ားသံည်် ၎င််း�ါတိုးးမူ�ားက်း� 
�စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားရေး��း�င််သံည့်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အခွဲ� း��တိုးငွ်် ရေးအာင််�ွ��ရေးစ်��် က်ည့်းနှး�င််သံည််။ 
သံး��ရေးသံာ် ဤအခွဲင််းအက်�င််းတိုးငွ််�းှသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး တိုးစ််ခွဲ�၏ �ည််မူ�ှ်းခွဲ�က််သံည်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာအရေး�အတိုးကွ်် ပြမူင့််မူားစ်ာွ ��းှရေးစ်ရေး�း
ပြဖွဲ့စ််လွှင်် နှးးုရေးဆိုာ်ပြခွဲင််းသံက််သံက််ပြဖွဲ့င့်် မူလွံ�ရေးလွာက််နှး�င််ရေး�။ 
က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအုတိုးး�င််းအတိုးာက်း� ပြမူှင့််တိုးင််ပြခွဲင််းဆိုး�သံည််မူာှ 
ရေး��ာမူ�ားမူ�ားအနှး�င််�ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််က်ာ �ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�သံည်် 
ရေး��ာမူ�ားမူ�ားအနှး�င််�လွး�လွှင်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်ရေး��ာ �း�မူ�ားမူ�ား 
ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််��် လွး�အ�်သံည််။ 

�ယာ်ရေးပြမူ �း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်စ်ာွ ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််လွှင်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးတိုးစ််��်အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််း�စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�၏ ပြ�င််�သံး�� လွက််လွမှူ်းရေး�ာက််�ှး
��်လွး�အ�်ဖြိုး�းး ဆို�ွရေးဆိုာင််သံည့််ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� အသံံ�းပြ����် 
လွး�အ�်သံည််။ အ�က််တိုးငွ်် ရေးဆိုးွရေးနှးွခွဲ�့သံည့်် အတိုးး�င််း�င်် 
သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားသံည့်် ရေးပြ�ာ�က်ားခွဲ�က််မူ�ား�ါဝါင််ရေးသံာ ဆိုွ�ရေးဆိုာင််
မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ား နှှင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားသံးးသံ��် ဆိုွ�ရေးဆိုာင််မူု
မူ�ားသံည်် �းရေး�ာက််နှး�င််မူည်် မူဟု�တိုး်ရေး�။  “ပြ�င််� အစ်�အဖွဲ့�ွ�
မူ�ား” က်း� ရေးအာင််ရေးအာင််ပြမူင််ပြမူင်် ဆိုွ�ရေးဆိုာင််နှး�င််��်မူာှ �ါတိုးး
အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုွယာ်မူ�ုံ�စ်ံက်း� အားလွံ�း�ါဝါင််နှး�င််သံည့််
အသံငွ််ပြဖွဲ့စ််ရေးအာင်် ပြ��လွ��်��် အလွ�ွ်အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ 
�စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အတိုးငွ််း ရေး��း�င််�က်ရေးသံာ
သံမ့ူ�ားသံည်် �ါတိုးး၏ �င််မူ�စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာအစ်�အဖွဲ့�ွ�နှှင့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းတိုးသ့ံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ မူတိုးသ့ံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် ဤ
အရေးပြခွဲအရေး��ှး တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး တိုးစ််ခွဲ�၏ မူ�ဆိုယွာ်
စ်ည််းရုံးံ�းရေးပြ�ာဆိုး�မူသုံည်် ၎င််းတိုးး��အားလွံ�း၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးက်း� 
�င််ဟု�်ရေး���်လွး�သံည်် (�ံ� ၂ က်း� ရုံး�ုါ)။ 
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ရေးဒသံအလွ�ုက််စု�စုည််�ရေးန်ထို�ုင််များပုြများင့််များး�က်း များ�က်ွ�နို�ုင််
သံည့်် အလွး�အလွးများျး�

ဤဒ�တိုးးယာအခွဲင််းအက်�င််းတိုးငွ်် အဓိးက်မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််အ��်စ်� 
သံး��မူဟု�တိုး် �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�သံည်် 
ရေးဒသံတိုးစ််ခွဲ�အတိုးငွ််းစ်�စ်ည််းရေး��း�င််�က်ဖြိုး�းး တိုးည့်းရေးသံာမူ�ဆိုနှဒ 
�ယာ်အတိုးွင််းတိုးငွ်် တိုးည့်းရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�က်း� 
�စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ား 
ဖြိုး�း�င််ဆိုး�င််မူပုြမူင့််မူားပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် မူ�က်ွ�နှး�င််ရေးပြခွဲမူ�ားသံည််။ ၂၀၁၅ 
ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််သံ�့လွတှိုး်ရေးတိုးာ်နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်
လွတှိုး်ရေးတိုးာ်�းှရေး��ာမူ�ားအတိုးကွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားပြ�ည််�ယာ်မူ�ား
တိုးငွ်် ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််�က်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် ဤက်�သ့ံး��ပြဖွဲ့စ််��် မူ�ားပြ�ားခွဲ�သ့ံည််။ 

ဥ်း�မူာ မူ�်ွ�ါတိုးးနှစ်ှ်ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည့် ်မွူ�်ရေးဒသံလံွ�းဆိုး�င််�ာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း 
�ါတိုးး (AMRDP) နှငှ့်် မူ�ွ်အမူ� း�းသံား�ါတိုးး (MNP) တိုးး��သံည်် မူ�ွ်
တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား၏ မူ�မူ�ားက်း� ခွဲ�ွရေးဝါယာခ့ွဲ�့�က်သံပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��ဝါင််
ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အားလွံ�း�းး�ါးတိုးငွ်် NLD 
�ါတိုးးက် အနှး�င််�ခွဲ�သ့ံည််။  အက်ယာ်၍ ၎င််းမူ�ွ်�ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�သံည်် 
၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူတိုးး�င််မူး ရေး�ါင််းစ်ည််းခွဲ��့ါက် မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ်
လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် ၂ ရေး��ာ၊ က်�င််ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ််   
၁ ရေး��ာ၊ ပြ�ည််သံ�့လွတှိုး်ရေးတိုးာ် (ရေးအာက််လွတှိုး်ရေးတိုးာ်) တိုးငွ်် 
တိုးစ််ရေး��ာ ��ှးနှး�င််သံည််။ က်�င််�ါတိုးးမူ�ား၊ ခွဲ�င််း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် 
က်ခွဲ�င််�ါတိုးးမူ�ားသံည််လွည််း ရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ရေး��ာ အခွဲ� း��
��းှနှး�င််ခွဲ��့က်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

ဤအရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ််�းှသံည့်် �ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် အ�းရေး�ာက််
ဆိုံ�းဗ��ဟုာမူာှ တိုး့ည်းရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်အတိုးငွ််း ရေး��း�င််�က်
ရေးသံာ တိုးည့်းသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားက်း� �စ််မူတှိုး်�ား
သံည့်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် ရေး�ါင််းစ်ည််း
ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််ရေး�က်ာင််း �င််�ာှးသံည််။ (�ံ� ၃ က်း� ရုံး�ုါ)။ �ါတိုးးမူ�ား
ရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းသံည်် မူ�က်ွ�သံည့်် ပြ�ဿ�ာက်း� ရေးပြဖွဲ့�ငှ််း��် 
ကြီးက်း�း�မူ်း�ာတိုးငွ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့် ်အရေးတိုး�ွအကြံကံ်��းှဖြိုး�းးသံား ဗ��ဟုာတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

�င််�ာှးရေးသံာပြဖွဲ့စ််��်တိုးစ််ခွဲ�မူာှ �ါတိုးးမူ�ားရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းသံည်် 
�ခွဲး�င််�ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည့်် �ခွဲး�င််ဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���် (ALD) နှငှ့်် 
�ခွဲး�င််တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား တိုးး�းတိုးက််ရေး�း�ါတိုးး (RNDP) တိုးး��
အတိုးွက်် အနှး�င််�ရေးစ်သံည့််ဗ��ဟုာပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််။ ၎င််းတိုးး��သံည်် 
၂၀၁၄ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ရေး�ါင််းစ်ည််းဖြိုး�းး �ခွဲး�င််အမူ� း�းသံား�ါတိုးး (ANP) 
က်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းခွဲ�က့်ာ ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် 
ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့်် လွှတိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ် ၂၂ ရေး��ာ၊ 
ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ် ၂၃ ရေး��ာ ��ှးခွဲ�့ဖြိုး�းး 

�ံ� ၃။ အခံင််�အက်ျင််� ၂ အတိုကွ်် 
အကြံက်ံပြ�ုထိုး�ရေးသံး များ�ဆွယွူ်ဗျူျ�ဟားများျး�

ေဒသအလိုက်စုစည်းေနထိုင်မှု
ြမင့်မားကာ မဲကွဲိုင်သည့် 

အလားအလာများ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း
တူညီေသာ တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲ

ကို ကိုယ်စားြပသည့် အြခား 
တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရးပါတီများှင့် 

ေပါင်းစည်း

ပစ်မှတ်ထားေသာ 
တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲကို 

စည်းုံးလှုံ�ေဆာ်ြခင်း

ပစ်မှတ်ထားေသာ တိုင်းရင်းသား 
အစုအဖွဲကို ဆွဲေဆာင်

သိမ်းသွင်းြခင်း
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တိုးတိုးးယာအကြီးက်းးဆိုံ�း နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးပြဖွဲ့စ််လွာခွဲ�သ့ံည်် (Chan Thar & Khin Moh Moh Lwin, ၂၀၁၉; 
Transnational Institute, ၂၀၁၉ခွဲ) ။ �ါတိုးးမူ�ားရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းမူတှိုးဆိုင့်် ��ှးနှး�င််မူည့်် ရေးအာင််ပြမူင််မူကု်း� လွး�လွား
ရေးသံာရေး�က်ာင့်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် မူ�က်ွ�ရုံးံးု�းမူ့်ခွဲ�့ရေးသံာ က်ခွဲ�င််ပြ�ည််�ယာ်၊ ခွဲ�င််းပြ�ည််�ယာ်၊ မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် 
က်�င််ပြ�ည််�ယာ်တိုးး���းှ အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၂၀၂၀ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ပြ�င််ဆိုင််ရေး�းတိုးငွ်် 
ရေး�ါင််းစ်ည််းမူမုူ�ား ပြ��လွာ�က်သံည််။

သံး��ရေးသံာ်လွည််း နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ားရေး�ါင််းစ်ည််းမူသုံည်် လွယွာ်က်သ့ံည့််အ�ာ မူဟု�တိုး်ရေး�။ ရေး�ါင််းစ်ည််းသံည့််
လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်က်း� �း�မူး��က်ာပြမူင့််ရေးစ်က်ာ �း�မူး�ရုံး�ု်ရေး�းွရေးစ်နှး�င််ရေးသံာ်လွည််း �ါတိုးး၏ ဝါါဒဆိုး�င််�ာမူ�ားနှငှ့်် မူဝ့ါါဒမူ�ားက်း�     
မူရေးဆိုးွရေးနှးွဘု� ခွဲ��်မူ�ားသံင့်ရ်ေး�။ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့် ်SNLD နှငှ့် ်�မ်ှူးတိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားဒးမူး�က်�က််တိုးစ််�ါတိုးး (SNDP) 
တိုးး�� ��းှခွဲ�့သံည့်် မူ�မူ�ားက်း� စ်�ရေး�ါင််း�ါက် �မှူ်းပြ�ည််�ယာ်�ှး မူ�ဆိုနှဒ�ယာ် �စှ််ခွဲ�နှငှ့်် က်ခွဲ�င််ပြ�ည််�ယာ်�ှး မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�
တိုးး��တိုးွင်် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးမူ�ားက်း� အနှး�င််ယာ�့�် လွံ�ရေးလွာက််ဖြိုး�းး လွတှိုး်ရေးတိုးာ်အဆိုင့််သံံ�းဆိုင့််တိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်
ရေး��ာ ၉ ရေး��ာက်း� �ယာန့ှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Transnational Institute, ၂၀၁၅) ။

၎င််းတိုးး��တိုးွင်် ရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ားစ်ာွ�းှသံပြဖွဲ့င့်် ရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းသံည်် �မှူ်း�ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�အတိုးွက်် အလွားအလွာ �း�မူး�
ရေးက်ာင််းရေးစ်နှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ က်�ွပြ�ားပြခွဲား�ားရေးသံာဝါါဒမူ�ား၊ �ါတိုးး��်တိုးည််ခွဲ�က််မူ�ားရေး�က်ာင့်် 
ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�းရေးဆိုးွရေးနှးွမူမုူ�ား မူရေးအာင််မူပြမူင််ပြဖွဲ့စ််ခွဲ��့က်ာ ရေး�ာက််ဆိုံ�းတိုးငွ်် သံးးပြခွဲားစ်းသံာ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ််   
ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ��့က်�သံည််။ 

က်�ဦးးတိုးင်ွ် �ါတိုးးမူ�ားရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််း ရေးအာင််ပြမူင််ခွဲ�လ့ွှင််�င်် မူဟုာမူးတ်ိုးအသံစ််၏ နှ��ယ်ာသံည့်သ်ံရေးဘုာသံဘုာဝါနှငှ့်် 
ဖြိုး�း�င််ဘုက််�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ား တိုးး�က််ခွဲး�က််မူမုူ�ား�းှနှး�င််သံပြဖွဲ့င့်် ၎င််းရေး�ါင််းစ်ည််း�ားသံည့််�ါတိုးးသံည်် မူ�က်ာမူး ဖြိုး�း�က်�ွ
သံာွးနှး�င််သံည့်် အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ား�ှးနှး�င််သံည််။ �ါတိုးးမူ�ားရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းသံည်် အာဏာာနှငှ့်် ရေး��ာ�ရေး�းအတိုးကွ််သံာ
ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�လ့ွ�င််၊ ၎င််း�ါတိုးးမူ�ားက်း� စ်ည််းရေးနှာှင််�ားသံည့််အ�ာမူာှ “လွမ့ူ� း�း” ဟုသ့ံည့်် အ�ာတိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းသံာပြဖွဲ့စ််ခွဲ�လ့ွှင်် 
အဆိုး��ါ ရေး�ါင််းစ်ည််း�ားသံည့််�ါတိုးးက် ရေး�းအ�်နှး�င််မူည့်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအု�ည််အရေးသံးွနှှင့်် ရေး�ါင််းစ်ည််း�ားရေးသံာ 
�ါတိုးး၏ ရေး��ညှ််တိုးည််တိုးံမ့ူုတိုးး��သံည်် ရေးမူးခွဲ�ွ်း��တိုး်ဖွဲ့ယွာ်ပြဖွဲ့စ််ရေး�လွးမူ့်မူည််။

ရေး�ါင််းစ်ည််း�ားရေးသံာ�ါတိုးးအတိုးငွ််း �ရ့ေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူနုှှင့်် ည်းညွှတွိုး်မူမုူ�းှပြခွဲင််းတိုးး��ရေး�က်ာင့််လွည််း မူးမူးတိုးး��၏ 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးတိုးစ််ခွဲ��ံသံး�� ဆိုံ�းရုံးံးုလွး�က််�နှး�င််သံည််။ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် �ခွဲး�င််�ါတိုးးမူ�ား
ရေး�ါင််းစ်ည််းမူရုေး�က်ာင့်် ANP သံည်် ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် ရေးအာင််ပြမူင််မူကုြီးက်းးစ်ာွ�ခွဲ�သ့ံည််။ သံး��ရေးသံာ် ၂၀၁၇ တိုးငွ်် 
�ါတိုးးတိုးငွ််း �ဋိး�က်ခမူ�ားရေး�က်ာင့်် ANP မူ ှတိုးစ််စ်းတိုး်တိုးစ််�း�င််းသံည်် ခွဲွ��ကွ််လွာက်ာ �ခွဲး�င့််ဦးးရေးဆိုာင််�ါတိုးး (AFP) က်း� 
တိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ��့က်သံည်် (Chan Thar & Khin Moh Moh Lwin, ၂၀၁၉)။

တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် အ�က််တွိုးင်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့် ်စ်း�်ရေးခွဲ်မုူမူ�ားက်း� ရေးက်�ာ်လွာှးက်ာ ရေးအာင််ပြမူင််ဖြိုး�းး 
ရေး��ညှ််တိုးည််တိုးံသ့ံည့်် ရေး�ါင််းစ်ည််းမူကု်း� လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ခွဲ�လ့ွှင်် ရေး�ါင််းစ်ည််း�ားရေးသံာ�ါတိုးးအတိုးွက်် ရေး�ာက််��်
အရေး�းကြီးက်းးလွ��်ဖွဲ့ယွာ်တိုးစ််ခွဲ�မူာှ ၎င််းတိုးး���စ််မူှတိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�က်း� �းရေး�ာက််စ်ာွ နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််း၊ 
ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းမူ�ားပြ����်�င်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေး�ါင််းစ်ည််းဖြိုး�းးရေး�ာက််�း�င််းတိုးငွ်် �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�
အဖွဲ့�ွ�သံည်် အတိုးတ့ိုး�့င််ပြဖွဲ့စ််က်ာ ရေး�ါင််းစ်ည််းမူတုိုးငွ််�ါဝါင််ရေးသံာ �ါတိုးးမူ�ားတိုးငွ်် မူးမူးတိုးး��၏ အမူာခွဲံရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ား  
�းှဖြိုး�းးပြဖွဲ့စ််သံည့်် အခွဲ�က််မူ�ားက် နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်က်း� ရုံးး�း�ငှ််းရေးစ်သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််း
သံက််သံက််ပြဖွဲ့င့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် အနှး�င််���် လွံ�ရေးလွာက််မူည်် မူဟု�တိုး်ရေး�။ 

(၁) ရေး�ါင််းစ်ည််း�ားသံည့််�ါတိုးးသံည်် မူရေး�ါင််းစ်ည််းမူးက် �ါတိုးးမူ�ားရေး�းခွဲ�သ့ံည့်် က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားက်း� ဆိုက််လွက််
အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်သံာွးမူည််ဟု� ရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းတိုးငွ်် �ါဝါင််သံည့်် �ါတိုးးမူ�ား၏ အမူာခွဲံရေး�ာက််ခွဲံသံမ့ူ�ားက် 
လွက််ခွဲံယာံ��က်ည််ရေးအာင််ပြ����်နှငှ့်် (၂) ယာခွဲင််ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား တိုးငွ်် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ားက်း� မူ�ရေး�းခွဲ�သ့ံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� ��ှးနှး�င််��်အတိုးကွ်် - ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းပြ����် လွး�အ�်သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ဤ
အရေးပြခွဲအရေး��ှး တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် ၎င််းတိုးး��၏ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�ပြ�င််�မူ ှမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား
က်း� ခွဲ�က််ခွဲ�င််းဆိုွ�ရေးဆိုာင်် သံးမူ်းသံငွ််း��် မူလွး�အ�်ရေး�။ �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာတိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်း� 
ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွ နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််းနှငှ့်် ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းတိုးး��သံည်် မူတိုးည့်းရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား အ�က်ားတိုးငွ်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားဆိုနှဒမူ�မူ�ား က်ွ�ပြ�ားသံာွးနှး�င််သံည့််အရေးပြခွဲအရေး�က်း� ရေးလွ�ာ�့ါးရေးစ်သံည််။



 5.3/ tcif;tusif; 3
ရေးဒသံအလွ�ုက််စု�စုည််�ရေးန်ထို�ုင််များနု်ုများ့်�ါ�က်း များ�က်ွ�နို�ုင််သံည့််
အလွး�အလွး ပြများင့််များး�/န်ည််��ါ�

တိုးတိုးးယာနှငှ့်် ရေး�ာက််ဆိုံ�းအခွဲင််းအက်�င််းမူာှ တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးး
တိုးစ််ခွဲ�က် �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာတိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�သံည်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားစ်ာွ သံး��မူဟု�တိုး် ပြ�ည််�ယာ်နှှင့််တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး
မူ�ားစ်ာွတိုးွင်် ပြ���်က်��ရေး��း�င််ရေး��က်သံည့်် အရေးပြခွဲအရေး�
ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေး��စ်ဉ်း်နှငှ့််အမူှပြဖွဲ့စ််�ာွးရေး�သံည့်် ပြ�ည််တိုးငွ််းတိုးငွ်် 
ရေး��ာရေး��့ရေးပြ�ာင််းအရေးပြခွဲခွဲ�ရေး��း�င််မူုမူ�ား၊ အရေး�က်ာင််းမူ� း�းစ်ံ�တိုးး��
ရေး�က်ာင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ “ဇူးာတိုးး” 
ပြ�ည််�ယာ်က်း� စ်ွ��်ခွဲွာမူုမူ�ား�းှရေး��ာ ဤအခွဲင််းအက်�င််းသံည်် 
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် မူ�ားစ်ာွရေးတိုး�ွကြံက်ံ�ရေး��သံည့်် အရေးပြခွဲအရေး�တိုးစ််
ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် က်�င််ပြ�ည််�ယာ်တိုးငွ်် မူ�ွ်လွ့မူ� း�း
မူ�ားစ်ာွရေး��း�င််ရေး��က်သံပြဖွဲ့င့်် က်�င််ပြ�ည််�ယာ်အတိုးငွ််း�းှ 
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားတိုးွင်် မူ�ွ်နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် မူ�ွ်လွ့မူ� း�းမူ�ား
က်း� �စ််မူတှိုး်�ားက်ာ ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််�က်ဖြိုး�းး တိုးစ််ခွဲါတိုးစ််�ံ 
က်�င််�ါတိုးးမူ�ားနှငှ့်် �း�်တိုးး�က််�င််ဆိုး�င််�က်�သံည််။

အလွားတိုး�့င်် မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ်အတိုးွင််းတိုးငွ််လွည််း တိုးး�င််း�င််းသံား
မူ�ား ရေး�ာရေးနှာှရေး��း�င််သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားတိုးွင်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်
က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာမူ�ား ��ှးရေး�းအတိုးကွ်် က်�င််�ါတိုးးနှငှ့်် မူ�ွ်
�ါတိုးး နှှစ််ခွဲ�လွံ�းက် �စ််မူတှိုး်�ား�က်သံည့်် က်�င််မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား
စ်ာွ�းှ�က်သံည််။ မူည််သံည့််တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ� တိုးစ််ခွဲ�က်မူှ 
သံးသံးသံာသံာမူ�ားပြ�ားပြခွဲင််းမူ�ှးသံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�တိုးွင်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်� တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းက်း�သံာ သံးးသံ��် �စ််မူှတိုး်
�ားက်ာ နှးုးရေးဆိုာ်လွ�ု်�ာှးပြခွဲင််းသံည်် လွံ�ရေးလွာက််မူမုူ�းှရေး�။ 
ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့််ဆိုး��ရေးသံာ်- အက်ယာ်၍ မူ�ွ်�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�သံည်် 
မူ�ွ်နှှင့်် က်�င်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား ရေး�ာရေးနှာှရေး��း�င််ရေး��က်သံည့်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�တိုးွင်် ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််လွး��ါက် က်�င််
လွမ့ူ� း�းမူ�ားက်း� ဖွဲ့ယာ်ခွဲ��်�ားပြခွဲင််းသံည်် �ါတိုးးအတိုးွက်် �းခွဲး�က််မူု
က်း�သံာ ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံည််။ 

ယာင််းသံး��ရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�၌ မူ�ွ်�ါတိုးးအရေး�ပြဖွဲ့င့်် 
ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွ မူ�ဆိုယွာ်မူ ုပြ��လွ��်�ာတိုးငွ်် က်�င််မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား
က်း� ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းသံည်် မူ�ွ်မူ�ဆိုနှဒ�ှင််မူ�ားက်း� နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််းနှငှ့်် 
တိုး�်းတိုး ့အရေး�း�ါသံည််။ �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ လွ�့� ပြ���်က်��ရေး�
ပြခွဲင််းသံည်် နှး�င််င်ံ၏ “တိုးး�င််း�င််းသံားပြ�ည််�ယာ်” ခွဲ��စ််ခွဲ�တိုးငွ်် 
ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််�က်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံာ ကြံက်ံ�
�က်�သံည့်် အ�ာမူဟု�တိုး်ရေး�က်ာင််း မူတှိုး်သံား��်လွး�သံည််။  
နှး�င််င်ံ၏ တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး ခွဲ��စ််ခွဲ�တိုးငွ်် ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််�က်သံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားသံည််လွည််း ဤအစ်�အဖွဲ့�ွ�အတိုးွင််း
�ါဝါင််ရေး�သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ �ါတိုးးမူ�ား �စ််မူတှိုး်�ားသံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် ရေးဒသံအတိုးငွ််းတိုးငွ်် ဗမူာနှငှ့်် 
အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားနှှင့််အတိုး့ ရေး��း�င််ရေး��က်
ရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

�ံ� ၄။ အခံင််�အက်ျင််� ၃ အတိုကွ်် 
အကြံက်ံပြ�ုထိုး�ရေးသံး များ�ဆွယွူ်ဗျူျ�ဟားများျး�

အခင်းအကျင်း ၃။
ေဒသအလိုက်စုစည်းေနထိုင်မှု

နိမ့်ပါးကာ မဲကွဲိုင်သည့်
အလားအလာ ြမင့်မား/နည်းပါး

မတူညီေသာ တိုင်းရင်းသားအစု
အဖွဲ များကို ကိုယ်စားြပသည့် 

အြခားတိုင်းရင်းသား ိုင်ငံများှင့် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

ပစ်မှတ်ထားေသာ - အြခား 
တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲကို 

စည်းုံးလှုံ�ဆာ်ြခင်း

ပစ်မှတ်ထားေသာ - အြခား 
တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲကို ဆွဲ

ေဆာင်သိမ်းသွင်းြခင်း
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ဤအရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ််�းှသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် သံင့််ရေးလွ�ာ်သံည့််ဗ��ဟုာမူာှ မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်
အတိုးငွ််း�းှ အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည့်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား နှှင့်် �း့ရေး�ါင််း
ရေးဆိုာင််�ကွ််��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤအရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ််း�းှ နှှစ််ခွဲ� သံး��မူဟု�တိုး် �း���က််�း�ရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ 
နှး�င််င်ံရေး�းရေးမူှာ်မူ�ှ်းခွဲ�က်် တိုးည့်းမူအုရေး�်မူတ့ိုးည််၍ �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််သံည့်် �ံ�စ်ံအမူ� း�းမူ� း�းပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံည််။ ��မူဆိုံ�း
ရေးသံာ �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််ပြခွဲင််းဗ��ဟုာမူာှ ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားနှှင့်် စ်�်လွ�ဉ်း်း၍ 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ား ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််ပြခွဲင််းမူှသံာ ပြဖွဲ့စ််သံည််။

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူတိုးး�င််မူးတိုးငွ်် မူ�ွ်နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး နှငှ့်် က်�င််နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးတိုးး��သံည်် တိုးစ််�ါတိုးးက်ဝါင််
ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်က်း� အပြခွဲား�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�က် လွက််ရေး�ာှင််��် သံရေးဘုာတိုးည့်းခွဲ�က််ပြ��နှး�င််သံည််။ �ါတိုးး
နှှစ််ခွဲ�သံည်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းတိုးငွ်် အခွဲ�င််းခွဲ�င််းဖြိုး�း�င််ဆိုး�င််မူ ုမူပြ��လွှင်် �ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�လွံ�းအတိုးကွ်် အနှး�င််�နှး�င််ရေးပြခွဲ
တိုးး�းတိုးက််လွာမူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤအရေးပြခွဲအရေး�အတိုးငွ််း�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ဝါင််ဖြိုး�း�င််မူည့််
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားက်း� ည်ှးနှးုင််းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်အဆိုင့််တိုးး�င််းတိုးငွ်် ၎င််းတိုးး��၏ က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်ရေး��ာမူ�ား တိုးး�းတိုးက််
��းှလွာရေးစ်��် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််�က်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

ဤအခွဲင််းအက်�င််းတိုးငွ််�းှသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�အ�က်ား ည်ှးနှးုင််းလွ��်ရေးဆိုာင််မူတုိုးငွ်် အခွဲ� း��
မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ား၌ မူးမူး�ါတိုးးအတိုးွက််မူဟု�တိုး်ဘု� အပြခွဲား�ါတိုးးအတိုးွက်် မူ�ဆိုယွာ်ရေး�းပြခွဲင််းမူ� း�းလွည််း လွ��်ရေးဆိုာင််
နှး�င််သံည််။ ဥ်း�မူာ- က်�င််နှငှ့််မူွ�် တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား ရေး�ာရေးနှာှရေး��း�င််ရေး�သံည့်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�တိုးွင်် က်�င််�ါတိုးး
က် လွး�အ�်သံည့်် မူ�ွ်မူ�ဆိုနှဒမူ�ားအတိုးွက်် မူ�ွ်�ါတိုးးက် တိုးာဝါ�်ယာ ့မူ�ဆိုွယာ်ရေး�းဖြိုး�းး ရေး�ာက််��်ဆိုင််တိုး ့မူ�ဆိုနှဒတိုးစ််ခွဲ�
တိုးငွ်် မူ�ွ်�ါတိုးးက် လွး�အ�်သံည့်် က်�င််မူ�ဆိုနှဒမူ�ားအတိုးက်ွ် က်�င််�ါတိုးးက် တိုးာဝါ�်ယာ ့မူ�ဆိုယ်ွာရေး�းမူည််ဟုရ့ေးသံာ 
သံရေးဘုာတိုးည့်းခွဲ�က််မူ� း�း�ယာန့ှး�င််သံည််။

သံး��ရေးသံာ်လွည််း ယာင််းသံည်် က်�င််�ါတိုးးအရေး�ပြဖွဲ့င့်် မူ�ွ်လွ့မူ� း�းမူ�ား၏ ဆိုနှဒမူ�မူ�ား��ှးရေး�းအတိုးကွ်် မူ�ွ်�ါတိုးး၏ 
အား��တိုး်မူုမူ�ားက်း�သံာ လွံ�းဝါအားက်း�း�မူည််ဟု� ဆိုး�လွး�ပြခွဲင််း မူဟု�တိုး်ရေး�။ မူ�ွ်�ါတိုးး၏ အက်အ့ည်း��းှလွှင််�င်် ဤ
အခွဲင််းအက်�င််း�ှး က်�င််�ါတိုးးသံည်် အပြခွဲား�ါတိုးးမူ�ား�က်် မူးမူးက်း�ရေး�းွခွဲ�ယာ် မူ�ရေး�း��် မူ�ွ်မူ�ဆိုနှဒ�ှင််မူ�ားသံး�� 
လွံ�ရေးလွာက််စ်ာွ ဆို�ွရေးဆိုာင််နှး�င််၊ ယာံ��က်ည််ရေးအာင််ပြ��နှး�င််�မူည််။ ဤအခွဲင််းအက်�င််းအတိုးငွ််းတိုးငွ််�းှသံည့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးနှှစ််ခွဲ�အ�က်ား လွံ�ရေးလွာက််ရေးသံာ ယာံ��က်ည််မူနုှှင့်် �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူ�ုးှလွှင်် အဆိုး��ါ
�ံ�စ်ံသံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�စ်က််ဝါ�်း တိုးစ််ခွဲ� သံး��မူဟု�တိုး် နှှစ််ခွဲ�အတိုးွက်် �းရေး�ာက််ရေးသံာ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံည််။

ယာင််းက်�သ့ံး��ရေးသံာ ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််သံည့််�ည််းလွမူ်းမူ�ားက်း� �းရေး�ာက််စ်ာွလွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််��် ဤ အခွဲင််းအက်�င််း
အတိုးငွ််း�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် ဆိုးရေးလွ�ာ်သံည့််ဗ��ဟုာတိုးစ််ခွဲ�မူာှတိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ားစ်ာွ
�ါဝါင််သံည့်် မူဟုာမူးတိုး်အဖွဲ့�ွ�တိုးစ််ခွဲ�က်း� �ရ့ေး�ာင််��် သံး��မူဟု�တိုး် လွက််�းှမူဟုာမူးတ်ိုးအဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း� အားရေးက်ာင််းကြံက့ံ်ခွဲး�င််
ရေးအာင်် ရေးဆိုာင််�က်ွ်��်ပြဖွဲ့စ််သံည်် (�ံ� ၄ က်း� ရုံး�ုါ)။ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းအ�ဆိုး�လွှင်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�
အဖွဲ့�ွ�အခွဲ� း��နှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား သံည်် အတိုးးတိုး်က်ာလွအတိုးွင််းက် စ်စ််အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် ဗမူာကြီးက်းးစ်း�း
မူကု်း� ဆို��်က်�င််က်ာ တိုးစ််စ်�တိုးစ််စ်ည််းတိုးည််းမူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�း��် နှငှ့်် “တိုး�်းတိုးည့်းမူှမူ”ု နှှင့်် “က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲငွ့််”    
စ်သံည့်် အရေး�းမူ�ားအတိုးကွ်် တိုးး�က််�ွ�ဝါင််��် �း့ရေး�ါင််းဖြိုး�းး မူဟုာမူးတိုး်အဖွဲ့�ွ�မူ� း�းစ်ံ�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းခွဲ��့က်သံည််။

၁၉၈၉ တိုးငွ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းခွဲ�ရ့ေးသံာ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ားဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���် (UNLD) ဟု� ရေးခွဲ်တိုးငွ််
သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားရေး�ါင််းစ်ံ��ါဝါင််ရေးသံာ တိုး�်ဦးးသံည်် ၁၉၉၀ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း
�ါတိုးးမူ�ားက်း� သံးသံးသံာသံာ ရေးအာင််ပြမူင််မူ ု��ှးရေးစ်ခွဲ�သ့ံည်် (Transnational Institute, ၂၀၁၅a) ။ တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ား ယာရေး��အ�း သံက််ဝါင််လွ�ု်�ာှးရေး�ရေးသံာ သံးသံာ�င််�ာှးသံည့်် �ါတိုးးမူဟုာမူးတိုး်အဖွဲ့�ွ�မူ�ား
မူာှ - ၁၉၉၀ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် ဝါင််ရေး�ာက််ယာဉှ်း်ဖြိုး�း�င််ခွဲ�သ့ံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး �စှ််�ါတိုးး �ါဝါင််သံည့်် 
စ်ည််းလွံ�းည်းညွှွတိုး်ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ား မူဟုာမူးတိုး် (UNA) နှှင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး ၂၂ �ါတိုးး 
ပြဖွဲ့င့််ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ားရေးသံာ ည်းရေး�ာင််တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားဖွဲ့က််ဒရေး�း�ငှ််း (NBF) တိုးး��ပြဖွဲ့စ််သံည််။

Kempel နှငှ့်် အရေး�ါင််းအ�ါမူ�ား (၂၀၁၅) တိုးး��က်ရေးတိုး�ွ�းှခွဲ�့�သံည််မူာှ ယာင််းမူဟုာမူးတိုး်အဖွဲ့�ွ�မူ�ား၏ အစ်ည််းအရေးဝါး
မူ�ားသံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် “ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ နှငှ့်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း စ်သံည့်် ကြီးက်းးမူားသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�းက်းစ်စမူ�ား
အရေး�် ဘုံ���်တိုးည််ခွဲ�က််နှငှ့်် သံရေးဘုာတိုးည့်းခွဲ�က််မူ�ား �ယာ�့�်” အတိုးကွ််သံာပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး “�ည်ာရေး�း သံး��မူဟု�တိုး် 
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က်��်းမူာရေး�းစ်သံည့်် က်ဏ္ဍမူ�ားအတိုးကွ်် �း့တိုး�ွမူဝ့ါါဒမူ�ား ခွဲ�မူတှိုး်��်၊ သံး��မူဟု�တိုး် ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းဆိုး�င််�ာက်းစ်စမူ�ားအတိုးကွ်် 
�း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ွက််��်” စ်သံည််တိုးး��အတိုးက်ွ် မူဟု�တ်ိုးရေး� (စ်ာ ၂၂)။ “�ါတိုးး မူဟုာမူးတ်ိုးဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�သံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� 
အဆိုင့်တ်ိုးင်ွ်�းှသံည့် ်�ါတိုးးမူ�ားအ�က်ားတွိုးင််သံာ တိုးည််�းှဖြိုး�းး ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့်�်းှ �ါတိုးးမူ�ားအ�က်ားတိုးင်ွ် ၎င််း�ံ�စံ်အတိုးး�င််း 
ရေးဖွဲ့ာ်ရေးဆိုာင််�ားပြခွဲင််း မူ�းှရေး�”ဟု� Kempel  နှငှ့် ်အရေး�ါင််းအ�ါမူ�ားက် အလွားတိုး ့မူတ်ှိုးခွဲ�က််ပြ���ားသံည်် (စ်ာ ၂၂)။

နှး�င််င်ံရေး�းက်းစ်စ��်မူ�ားတိုးငွ်် ဘုံ���်တိုးည််ခွဲ�က််�ှးပြခွဲင််းနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်အဆိုင့််တိုးငွ်် အမူ�ားပြ�ည််သံသ့ံး�� ��တိုး်ပြ��်ခွဲ�က််
မူ�ား ပြ��နှး�င််ပြခွဲင််းတိုးး��သံည်် နှး�င််င်ံရေး�းမူဟုာမူးတိုး်တိုးစ််��်အတိုးကွ်် အရေး�း�ါသံည််။ သံး��ရေးသံာ် မူဟုာမူးတိုး်၏ အဖွဲ့�ွ�ဝါင််
�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ရေးအာင််ပြမူင််မူ�ု��်အတိုးကွ်် ယာင််းက်�သ့ံး��ရေးသံာ လွ��်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားက်း�သံာ အားက်း�း 
အား�ားပြ��မူရေး�သံင့််ရေး�။ တိုးး�င််းပြ�ည်် ဥ်း�ရေးဒပြ��လွတှိုး်ရေးတိုးာ်၏ အဆိုင့််တိုးး�င််းတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားက်း�ယာ်စ်ားပြ��မူကု်း� 
ပြမူှင့််တိုးင််နှး�င််��်အတိုးကွ်် �ရ့ေး�ာင််�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားမူ� း�းစ်ံ��ါဝါင််သံည့််မူဟုာမူးတိုး်အဖွဲ့�ွ�သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ 
�း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူကု်း� မူ�ဆိုယွာ်မူ ုလွ��်င်�်းမူ�ားအ�း ခွဲ����ငွ််နှး�င််သံင့််သံည််။

�း��ရေး�က်ာင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားမူ� း�းစ်ံ��ါဝါင််သံည့််မူဟုာမူးတိုး်အတိုးွင််း�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား သံည်် �း့တိုး�ွမူ့
ဝါါဒမူ�ား ခွဲ�မူတှိုး်��် နှှင့်် အားလွံ�း�ါဝါင််ဖြိုး�းး ည်းညွှွတိုး်သံည့်် �ံ��း�်ပြဖွဲ့င့််  ရေးဒသံခွဲံမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� ဆို�ွရေးဆိုာင််��် 
စ်ဉ်း်းစ်ားသံင့််သံည််။ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူရုေး�းနှး�င််မူည့်် မူဝ့ါါဒ�လွက််ရေးဖွဲ့ာင််းမူ�ား၊ အစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ား မူ�းှ�ါက် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူသုံည်် နှး�င််င်ံရေး�းအက်� း�းအပြမူတိုး်အတိုးကွ်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� 
ကြီးက်း�းက်း�င််��်အား��တိုး်မူအုပြဖွဲ့စ််ပြဖွဲ့င့််သံာ ရုံးုပြမူင််ခွဲံ�ရေး�လွးမူ့်မူည််။

5.4/ rJqG,frIrsm;wGif rl0g'tajccHjcif;ESifh oD;oefYcGJjcm;rI 
 avsmhyg;apjcif;\ ta&;ygrI
�စ််မူတ်ှိုး�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ��မူ�ားနှငှ့် ်၎င််းတိုးး��က်း�က်း�ယ်ာစ်ားပြ��ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််ငံ်ရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏
သံရေးဘုာသံဘုာဝါ က်ာွပြခွဲားမုူရေး�က်ာင့် ်မူ�ဆိုယ်ွာဗ��ဟုာမူ�ားသံည််လွည််း က်ာွပြခွဲားနှး�င််သံည််။ မူည််သံး���င််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် အ�က်် 
တိုးငွ်် ရေးဆိုးွရေးနှးွခွဲ�သ့ံည့်် အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားက် အကြံက်ံပြ��ရေး�သံည််မူာှ လွှတိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားက်း�ယာ်စ်ားပြ��မူ ု
ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းက်း� အနှတးမူနှး�င််င်ံရေး�း �ည််မူ�ှ်းခွဲ�က််အပြဖွဲ့စ်် �ား�ှး�က်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့််       
“အပြခွဲားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား” က်း� ဆို�ွရေးဆိုာင််��် လွး�သံည််ဟု၍့ ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ယာင််းက်း�ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွလွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််��် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် မူည််သံည့််ရေး�းှဦးးလွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ား�ှးသံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် တိုးည့်းရေးသံာ သံး��မူဟု�တိုး် 
ပြခွဲား�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည့်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် 
�း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူမုူ�ားပြ����် လွး�အ�်သံည်် (�ံ� ၅ က်း� ရုံး�ုါ)

သံး��ရေးသံာ်လွည််း �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူသုံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် အရေး�း�ါဖြိုး�းး အက်� း�း�းှရေးစ်
သံည့် ်တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာ ဗ��ဟုာမူဟု�တ်ိုးရေး�။ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််ငံ်ရေး�း �ါတိုးးမူ�ား လွ��်ရေးဆိုာင််��် စ်ဉ််းးစ်ားသံင့်သ်ံည့် ်
ရေး�ာက််��်အရေး�း�ါရေးသံာဗ��ဟုာတိုးစ််ခွဲ�မူာှ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ ရေး��စ်ဉ်း်ဘုဝါအရေး�် သံက််ရေး�ာက််မူ�ုးှသံည့်် မူဝ့ါါဒ
�လွက််ရေးဖွဲ့ာင််းမူ�ား ဖွဲ့�်တိုးးး��်ပြဖွဲ့စ််သံည်် (�ံ� ၅ က်း� ရုံး�ုါ)။ လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်တိုးင်ွ် ၎င််းတိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား �ယာလ့ွး�သံည့်် 
ရေး��ာအရေး�အတိုးကွ်် မူည််မူှ�င််�ှးရေးစ် မူဝ့ါါအရေးပြခွဲခွဲံသံည့်် မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားသံည်် �ါတိုးးမူ�ားက်း� မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားနှှင့်် 
ခွဲ� းတိုး်ဆိုက််ရေး�းဖြိုး�းး ဆိုက််သံယွာ်မူု�းှရေး�ရေးစ်သံည််။ မူဝ့ါါဒအရေးပြခွဲခွဲံမူ�ဆိုယွာ်သံည့်် ခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ံ�မူ�ားက်း� က်�င့််သံံ�းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�မူ�ား အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးမူ�ား�ံသံး�� စ်းးဆိုင််းသံာွးပြခွဲင််းက်း�လွည််း က်ာက်ယွာ်နှး�င််မူည်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။
 
အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့််အတိုးး�င််း�င်် တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�က်း� မူ�ရေး�း��်မူာှ 
လွမ့ူ� း�းတိုး ့ဟုသ့ံည့်် ရေးပြ�ာဆိုး�ခွဲ�က််�က်် �း�မူး�လွး�အ�်ရေး�က်ာင််း ၂၀၁၅ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် က်ယာားပြ�ည််�ယာ်မူ ှ�လွဒ်
မူ�ားက် ပြ�သံရေး�သံည််။ Transnational Institute အစ်း�င််ခွဲံစ်ာ (၂၀၁၅ခွဲ) တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့််အတိုးး�င််း�င်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားပြ�ည််�ယ်ာမူ�ားတွိုးင်် တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားက် အမူ�ားစ်�ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း NLD သံည်် တိုးး�င််�င််းသံား 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားစ်ာွတိုးး�� နှှစ််သံက််သံည့်် တိုးစ််ဦးးခွဲ�င််း လွး�အ�်ခွဲ�က််နှှင့််က်း�က််ည်းရေးအာင်် အ�း့ပြ��လွ��်�ားရေးသံာ �ါတိုးး၏ 
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မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားရေး�က်ာင့်် က်ခွဲ�င််ပြ�ည််�ယာ်၊ က်ယာားပြ�ည််�ယာ်၊ မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ် နှငှ့်် ခွဲ�င််းပြ�ည််�ယာ်�ှး မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ားစ်ာွ
တိုးး��တိုးွင်် ပြ�ည််သံ�့ဆိုနှဒမူ� �က််ဝါက််ရေးက်�ာ်ပြဖွဲ့င့်် အနှး�င််�ခွဲ�သ့ံည််။ 

တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ��်�ံ�ရေးင်၊ွ လွသ့ံားအ�င််းအပြမူစ််မူ�ား သံး��မူဟု�တိုး် ဩဇူးာတိုးးက်ကမူတိုးး��တိုးွင်် 
အမူ� း�းသံား�ါတိုးး ကြီးက်းးမူ�ားနှငှ့် ်မူယာဉ်ှ်းနှး�င််ရေး��ာ က်��်းမူာရေး�း၊ လွမု့ူဖွဲ့လံ့ွ�ရေး�း၊ �ည်ာရေး�း စ်သံည့် ်ရေးဒသံအလွး�က်် မ့ူဝါါဒ 
မူ�ားအရေးပြခွဲခွဲံသံည့်် မူ�ဆိုွယာ်မူုမူ�ားသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး���စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််
ပြ�ည််သံမ့ူ�ားက်း� ၎င််းတိုးး��သံည်် အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ား�က်် မူ����် �း�မူး��း�က််တိုး�်ရေး�က်ာင််း သံက််ရေးသံပြ��ာတိုးငွ်် 
အသံံ�းပြ��နှး�င််သံည့်် ဗ��ဟုာမူ�ားပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံည််။

မူဝ့ါါဒ �လွက််ရေးဖွဲ့ာင််းမူ�ား�ှးပြခွဲင််းသံည်် ရေး�ါင််းစ်ည််းလွး�က််သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ရေး�ါင််းစ်ည််းဖြိုး�းးမူ�က်ာမူးမူာှ
�င်် ပြ��်လွည််ဖြိုး�း�က်�ွသံာွးမူည့်် အလွားအလွာက်း�လွည််း ရေးလွ�ာ�့ည််းရေးစ်နှး�င််သံည််။ ရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််းမူပြ��မူး �ည်ာရေး�း၊ 
က်��်းမူာရေး�း၊ ရေးပြမူယာာစ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�ရေး�း စ်သံည််တိုးး��နှှင့်် စ်�်ဆိုး�င််သံည့်် မူဝ့ါါဒမူ�ားအရေး�် အရေး�းအယာည့်ှးနှးုင််းပြခွဲင််းနှငှ့်် 
သံရေးဘုာတိုးည့်းခွဲ�က််�ယာပ့ြခွဲင််းတိုးး��သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားက်း� ရေး�ါင််းစ်ည််းနှး�င််��်နှငှ့်် ရေး�ါင််းစ်ည််းဖြိုး�းး
ရေး�ာက်် အတိုးတ့ိုးက်ဆွိုက််လွက််�းှရေး�နှး�င််��် အရေး�ာက််အက်ပ့ြ��သံည််။ �း��အပြ�င်် ရေးဒသံခံွဲမူ�ဆိုနှဒ�င်ှ်မူ�ားနှငှ့် ်�းးက်�် 
ဆိုက််စ်�်ရေး�သံည့်် မူဝ့ါါဒမူ�ားအရေး�် စ်း့စ်း�က််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ရေး�ါင််းစ်�်ဖွဲ့ွ��စ်ည််းလွး�က််သံည့််�ါတိုးးသံစ််သံည်် ၎င််းတိုးး��
အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� မူရေး�ါင််းစ်ည််းမူးက်�က်် �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်စ်ွာက်း�ယာ်စ်ားပြ��မူည််ဟု� မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအား �ားလွည််
လွက််ခွဲံရေးအာင်် ပြ����် �း�မူး�လွယွာ်က်ရ့ေးစ်သံည််။

ရေး�ါင််းစ်ည််းလွး�က််သံည့််နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးသံည်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားသံး�� ရေးပြ�ာ�က်ားမူည့်် မူဝ့ါါဒမူ�ား၊ လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားက်း� 
ဖွဲ့�်တိုးးးလွး�က််သံည််နှငှ့််တိုးစ််ဖြိုး�း�င််�က်် ရေး�ါင််းစ်ည််းလွး�က််ရေးသံာ�ါတိုးး �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�၏ 
ရေးဒသံအလွး�က််မူ�ားစ်ာွစ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူုသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် နှးုင််း�အားသံာခွဲ�က််
ပြဖွဲ့စ််လွာက်ာ အမူ� း�းသံား�ါတိုးးမူ�ား�ံသံး�� မူ�ဆိုံ�းရုံးံးုမူည့်် အဆိုး�းကြံက်ံ�နှး�င််ရေးပြခွဲလွည််း ရေးလွ�ာ�့ါးသံာွးနှး�င််သံည််။ �း��အပြ�င်် 
မူဝ့ါါဒအရေးပြခွဲခွဲံသံည့်် မူ�ဆိုယွာ်စ်ည််းရုံးံ�းရေးပြ�ာဆိုး�မူမုူ�ားသံည်် ရေး�ါင််းစ်ည််းလွး�က််သံည့််�ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�
စ်က််ဝါ�်းတိုးစ််ခွဲ��က််�း�မူး�၍ ရေးအာင််ပြမူင််မူကု်း� �း�်းသံးမူ်းနှး�င််��် အရေး�ာက််အက်ပ့ြ��ရေး�လွးမူ့်မူည််။

ရေး�ာက််ဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် တိုးည့်းရေးသံာ  တိုးး�င််း�င််းသံား အ��်စ်�မူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ား
ပြ��သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ ပြခွဲား�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားပြခွဲင််း�ည််း�ါး
သံည့်် ရေးပြ�ာဆိုး�မူမုူ�ားက်း�သံာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား�ံသံး�� ရေး�းသံင့််သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားသံည့််ခွဲ�ဉ်း်းက်�်
�ံ�သံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ်် �ါတိုးးမူ�ား အနှး�င််�မူည့်် အခွဲွင့််အလွမူ်းက်း� ရေးလွ�ာ�့ါးရေးစ်ရုံးံ�သံာမူက် ၎င််းတိုးး��၏ က်း�ယာ်စ်ား
ပြ��မူအု�ည််အရေးသံးွက်း��ါ �းခွဲး�က််ရေးစ်နှး�င််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည်် (�ံ� ၅ က်း� ရုံး�ုါ)။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအား ၎င််းတိုးး��၏ “သံးးသံ��်ပြဖွဲ့စ််မူ”ု က်း� လွံ�းဝါစ်ွ��်လွှတိုး်ဖွဲ့း�� အကြံက်ံရေး�း��်မူာှမူ ့ရေးလွ�ာ်က်�်သံင့််ပြမူတိုး်
မူည််မူဟု�တိုး်ရေး�။ အဘုယာ်ရေး�က်ာင့််ဆိုး�ရေးသံာ် ယာင််းသံး��စ်ွ��်လွှတိုး်ပြခွဲင််းသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား တိုးည််�ှး
�ပြခွဲင််း၏ အရေးပြခွဲခွဲံအရေး�က်ာင််း�င််းက်း� ဆို��်က်�င််ရေး�မူည်် ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာရေး�က်ာင့််�င်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။

မူည််သံး���င််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် မူ�ဆိုယွာ်မူုမူ�ားတိုးငွ်် အားလွံ�း�ါဝါင််နှး�င််မူ ု�း�မူး�လွာရေးလွရေးလွ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား
အရေး�ပြဖွဲ့င့်် “အစ်�အဖွဲ့�ွ�ပြ�င််�”မူ ှမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား�ံသံး�� �း�မူး�လွက််လွမှူ်းမူး ရေး�ာက််�ှးက်ာ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးွင််း က်း�ယာ်စ်ား 
လွယှာ်ရေး��ာမူ�ား �း�မူး���းှလွာနှး�င််ရေးလွရေးလွ ပြဖွဲ့စ််သံည််က်း� အသံးအမူတှိုး်ပြ����် အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ်် အလွားတိုး ့အရေး�းကြီးက်းးသံည့််အခွဲ�က််မူာှ တိုးး�းတိုးက််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူ�ုးှ��်နှှင့်် �ါတိုးးသံည်် 
မူည််သံည့််တိုးး�င််း�င််းသံားရေး�ာက််ခွဲံ �ှးသံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� ပြဖွဲ့ည့််ဆိုည််းရေး�းနှး�င််မူည့်် 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််�ံဦးးတိုးည််သံည့်် မူဝ့ါါဒ က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားရေး�း��်�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားမူ�ုည််း�ါးရေးသံာ ခွဲ�ဉ်း်းက်�်
�ံ��းှသံည့်် မူဝ့ါါဒအရေးပြခွဲခွဲံ မူ�ဆိုယွာ်မူုမူ�ားသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် �း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််လွ�့�က်း� �းရေး�ာက််စ်ာွဆို�ွရေးဆိုာင််နှး�င််��်နှှင့်် မူ�ဆိုွယာ်�ာတိုးငွ််သံာမူက် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်အတိုးွင််းတိုးငွ််�ါ အပြခွဲား
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွ �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််��် အရေး�ာက််အ�ံပ့ြဖွဲ့စ််ရေးစ်ရေး�မူည််။



||   35jrefrmEkdifiH&Sd wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ 
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များဝူါါဒအရေးပြခံခံံများ�ဆွယွူ်များမုျားျး�၏ အး�သံးခံျက််များျး�

နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးနှငှ့်် ၎င််း၏ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအ�က်ား ခွဲ� းတိုး်ဆိုက််မူကု်း� �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်
ရေးစ်သံည််။

အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးမူ�ား�ံသံး�� တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�မူ�ား စ်းးဆိုင််းသံာွးပြခွဲင််းက်း� က်ာက်ယွာ်
ရေး�းသံည််။ 

ရေး�ါင််းစ်ည််းလွး�က််သံည့််တိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ား ပြ��်လွည််ဖြိုး�း�က်�ွသံာွးမူည့်် အဆိုး�းကြံက်ံ�
နှး�င််ရေးပြခွဲက်း� ရေးလွ�ာ�့ါးရေးစ်သံည််။ 

က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအု�ည််အရေးသံးွက်း� �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်ရေးစ်သံည််။ 

သံ�ီသံန်််ခံ�ွပြခံး�များနု်ည််��ါ�သံည့်် များ�ဆွွယူ်များမုျားျး�၏ အး�သံးခံျက််များျး�

နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးနှငှ့်် ၎င််း၏ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအ�က်ား ခွဲ� းတိုး်ဆိုက််မူကု်း� �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်
ရေးစ်သံည််။�း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််ပြ�ည််သံမ့ူ�ား�ံသံး�� တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း 
�ါတိုးးမူ�ား လွက််လွမှူ်းမူးရေး�ာက််�ှးရေးအာင်် အရေး�ာက််အက်ပ့ြ��သံည််။  

“အစ်�အဖွဲ့�ွ�ပြ�င််�” မူသှံမ့ူ�ားက်း� တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် �းရေး�ာက််
စ်ာွ ဆို�ွရေးဆိုာင််နှး�င််ရေးစ်သံည််။ 

အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် ရေးအာင််ပြမူင််စ်ာွ�း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််
ရေးစ်သံည််။

�ံ� ၅။ ပြများန််များးနို�ုင််င်ံ�ိ ုတို�ုင််��င််�သံး�နိုု�င််င်ံရေး���ါတိုမီျားျး�အတိုကွ်် 
အကြံက်ံပြ�ုထိုး�သံည့်် များ�ဆွယွူ်ဗျူျ�ဟားများျး� 

အခင်းအကျင်း ၁။
ေဒသအလိုက်စုစည်းေနထိုင်မှု

နိမ့်ပါးကာ မဲကွဲိုင်သည့်
အလားအလာ ြမင့်မား/နည်းပါး

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ ရိုင်သမျှ 
အများဆုံးရရန် အြခားပါတီများ

ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ရန် 
(လုပ်လိုမှလုပ်ရန်)

ပစ်မှတ်ထားေသာ တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲကို စည်းုံးလှုံ�ဆာ်ြခင်းှင့် 
ဆွဲေဆာင်သိမ်းသွင်းြခင်း
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ွယ

်လ
ှုပ်ရ

ှား
မှုဗ

ျဟ
ာ

ေရ
ှးဦ

းလ
ိုအ

ပ်ခ
ျက

်

ပစ်မှတ်ထားေသာ အြခား 
တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲကို 

စည်းုံးလှုံ�ေဆာ်ြခင်းှင့် ဆွဲေဆာင်
သိမ်းသွင်းြခင်း

ကဏအလိုက် မူဝါဒ ပလက်ေဖာင်းများ ဖန်တီးြခင်း

သီးသန�်ခွဲြခားမှု နည်းပါးသည့် မဲဆွယ်လှုပ်ရှား ေြပာဆိုမှုများကို အသုံးြပြခင်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း - 
တူညီေသာ တိုင်းရင်းသား အစု

အဖွဲကို ကိုယ်စားြပသည့် 
အြခား တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရး 

ပါတီများှင့် ေပါင်းစည်း

မတူညီေသာ တိုင်းရင်းသားအစု
အဖွဲ များကို ကိုယ်စားြပသည့် 
အြခားတိုင်းရင်းသား ိုင်ငံများ
ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း

အခင်းအကျင်း ၂။
ေဒသအလိုက်စုစည်းေနထိုင်မှု

ြမင့်မားကာ မဲကွဲိုင်သည့် 
အလားအလာများ

အခင်းအကျင်း ၃။ 
ေဒသအလိုက်စုစည်းေနထိုင်မှု

နိမ့်ပါးကာ မဲကွဲိုင်သည့်
အလားအလာ ြမင့်မား/နည်းပါး



6. ed*kH;
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ� သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းက်း� ပြ��်�က်ည့််လွ�င်် တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး
မူ�ား၏ ရေးအာင််ပြမူင််မူနုှ�ု်းမူှာ အဖြိုးမူ��းမူ့်ခွဲ�့က်ာ အမူ� း�းသံား�ါတိုးးကြီးက်းးမူ�ားက် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း� လွမှူ်းမူး�း
�ားဖြိုး�းး ၂၀၁၅ အရေး�ရွေး�ရွေး�းွရေးက်ာက််�ွ�တိုးငွ််လွည််း အလွားတိုး ့�လွဒ်မူ�ားသံာ ရေးတိုး�ွပြမူင််ခွဲ��့
သံည််။ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်အဆိုင့််တိုးး�င််းတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား လွံ�ရေးလွာက််စ်ာွ က်း�ယာ်စ်ား
ပြ��နှး�င််မူုမူ�းှပြခွဲင််းသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားက်း� စ်�စ််တိုးက်�ဖွဲ့းနှးှ�်�ားပြခွဲင််း၊ တိုးး�င််းပြ�ည််၏ 
ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းအ��်ခွဲ���်�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒနှငှ့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�စ်�စ််မူ�ားက် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား
အရေး�် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းဆိုး�င််�ာ အက်��်အသံတိုး်မူ�ား �ား�ှးရေး�ပြခွဲင််းတိုးး��ရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။  

သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား က်�င့််သံံ�းခွဲ�သ့ံည့်် မူ�ဆိုယွာ်
ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� ရေးလွလ့ွာ�က်ည့််ရေးသံာအခွဲါ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး���စ််မူတှိုး်
�ားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်း� နှးုးရေးဆိုာ်ပြခွဲင််း နှငှ့်် ဆို�ွရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းမူ�ား ပြ��လွ��်�ာတိုးငွ်် 
အံရေးခွဲ�ာ်ရေး�သံည့််အခွဲ�က််မူ�ား�ှးရေး�ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��က်း� အရေးလွး�ားရေးပြဖွဲ့�ငှ််း��်မူာှ အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ 
မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� ခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ာတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားသံည်် �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား၏ ��ံ�နှှံ�ရေး��း�င််�ံ� နှှင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားရေးဒသံမူ�ားတိုးငွ်် အပြခွဲားအ��်စ်�မူ�ား
ရေး��း�င််ရေး�မူတုိုးး��က်း� ရေးလွ�ာရ့ေး�ါတ့ိုးကွ််ခွဲ�က််ရေး��က်သံည််။ ယာင််းအခွဲ�က််ရေး�က်ာင့်် ၎င််းတိုးး��သံည်် 
လွမ့ူ� း�း က်း� မူ�ဆိုယွာ်မူ၏ု မူ�က််နှာှစ်ာနှှင့်် ဗဟုး�တိုးငွ်် �ား�ှးက်ာ သံးးသံ��်ခွဲွ�ပြခွဲားသံည့််ခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ံ�ပြဖွဲ့င့်် 
�စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�က်း� နှးုးရေးဆိုာ်မူးတိုးတိုး်�က်သံည််။  ယာင််းက်�သ့ံး��ရေးသံာ မူ�
ဆိုယ်ွာဗ��ဟုာသံည်် ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််ရေး��က်သံည့် ်�စ််မူတ်ှိုး�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံား 
အစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား�းှရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးအခွဲ� း��အတိုးွက်် အလွ��်ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း 
ရေး�ာက််ခံွဲသံလ့ွ�့�ပြ���က််��ရေး�ရေးသံာ �ါတိုးးမူ�ား သံး��မူဟု�တ်ိုး တိုးည့်းရေးသံာတိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့ွ��(မူ�ား) 
က်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည််ဟု� ရေးကြွက်းွရေး�က်ာ်ရေး�သံည့်် အပြခွဲားတိုးး�င််း�င််းသံား�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် မူ�ခွဲ�ွရေးဝါယာ�့
နှး�င််သံည့်် အလွားအလွာ ပြမူင့််မူားရေးသံာ �ါတိုးးမူ�ားအတိုးကွ််မူ ့အလွ��်ပြဖွဲ့စ််မူည်် မူဟု�တိုး်ရေး�။ 

�စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူနုှှင့်် လွက််�ှး 
FPTP ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�စ်�စ််ရေးအာက််တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ ရေးအာင််ပြမူင််မူု
အတိုးွက်် ၎င််း၏ အရေး�း�ါရေးသံာအခွဲ�်းက်ဏ္ဍအရေး�်အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းက် မူတိုးည့်းရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား ရေးတိုး�ွကြံက်ံ�ရေး��သံည့်် အရေးပြခွဲအရေး��ံ�စ်ံမူ�ားက်း� ဆို�ွ��တိုး်ဖြိုး�းး �ံ�စ်ံ
တိုးစ််ခွဲ�က်း� တိုးင််ပြ��ား�ါသံည််။  �စ််မူတှိုး်�ားရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား ရေးဒသံအလွး�က််
စ်�စ်ည််း ရေး��း�င််မူနုှှင့်် သံက််ဆိုး�င််ရေးသံာ အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားက်း� �ံ�စ်ံသံံ�းခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် ခွဲ�ံ��က်ာရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ား
�ါသံည်် - (၁) ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူပုြမူင့်မ်ူားက်ာ မူ�က်ွ�နှး�င််သံည့် ်အလွားအလွာ�ည််းသံည််။ 
(၂)  ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူပုြမူင့််မူားက်ာ မူ�က်ွ�နှး�င််သံည့်် အလွားအလွာမူ�ားသံည််။         
(၃) ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူ�ုးမူ့်�ါးက်ာ မူ�က်ွ�နှး�င််သံည့်် အလွားအလွာ ပြမူင့််မူား/     
�ည််း�ါးသံည််။

အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ား က်ာွပြခွဲားသံည််နှငှ့််အမူှ ဗ��ဟုာမူ�ားလွည််း က်ွ�ပြ�ားသံည််။ သံး��ရေးသံာ် 
တိုးး�င််း�င််းသံား နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ� း�းစ်ံ�တိုးး��အတိုးွက်် ဘုံ�တိုးည့်းသံည််မူာှ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်
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မူ�ားမူ�ား က်း�ယာ်စ်ားပြ��လွး�ရေးလွရေးလွ ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားသံည်် အားလွံ�းအက်�ံ�းဝါင််က်ာ မူဝ့ါါဒ
အရေးပြခွဲခွဲံ��် �း�မူး�အရေး�းကြီးက်းးရေးလွရေးလွ�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူ ုပြမူှင့််တိုးင််နှး�င််
��်အတိုးကွ််သံာမူက် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်အဆိုင့််တိုးး�င််းတိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအု�ည််အရေးသံးွ�း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်
ရေးစ်��်အတိုးကွ်် အပြခွဲား တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််သံည့်် 
ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ား�ှး��်လွည််း အရေး�းကြီးက်းးသံည််။

ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ််�းှသံည့်် အက်��်အသံတိုး်မူ�ားက်း�လွည််း သံတိုးးပြ����်လွး��ါသံည််။ ��မူဦးးစ်ာွ 
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ားသံည်် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�အရေးတိုး�ွ  
အကြံက်ံ� အက်��်အသံတိုး်ပြဖွဲ့င့််သံာ�းှ�က်သံပြဖွဲ့င့်် ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းက် ပြ��်လွ�ှ်သံံ�းသံ�်�ားရေးသံာ မူ�
ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ား၏ က်�ယာ်ပြ���်မူအုတိုးး�င််းအတိုးာမူာှ ၂၀၁၅ အရေး�ရွေး�ရွေး�းွရေးက်ာက််�ွ�သံာ
ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��အပြ�င်် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ား�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား၏ အခွဲ� း�းအစ်ားဆိုး�င််�ာ အခွဲ�က်် 
အလွက််မူ�ား မူ��ှးနှး�င််သံပြဖွဲ့င့်် ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် တိုးင််ပြ��ားရေးသံာ �ံ�စ်ံ (model) သံည်် က်ွ�ပြ�ား
ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား ရေးဒသံအလွး�က််စ်�စ်ည််းရေး��း�င််သံည့်် ရေးယာဘု�ယာ��ံ�စ်ံမူ�ား
အရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံ�ားသံည််။ 

ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းမူ ှ�ံ�စ်ံတိုးငွ်် မူ�ရေး�းသံည့်် အမူအ့က်�င့််မူ�ားအရေး�် သံက််ရေး�ာက််မူ�ုးှနှး�င််သံည့်် ပြမူ�်မူာ 
နှး�င််င်ံ�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ လွမ့ူစု်းး�ာွးအရေးပြခွဲအရေး�နှငှ့်် �ည်ာရေး�းအဆိုင့်် စ်သံည့်် 
ရုံး�ု်ရေး�းွရေးသံာအခွဲ�က််အလွက််မူ�ားက်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ား�ားပြခွဲင််း မူ�ှးရေး�။ လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးငွ်် 
လွက််�ှး ရေး��ာမူ��ားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၏ မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ားက်း� မူးဒးယာာတိုးငွ်် 
ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�က််မူ�ား၊ ရုံး��်သံံမူတှိုး်တိုးမူ်းမူ�ားမူာှလွည််း အလွ�ွ်�ာှး�ါးသံပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ား
က်း� ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် �ည့််သံွင််းအက်�ပြဖွဲ့တိုး်��် ခွဲက််ခွဲ�ရေးစ်သံည််။ 

ယာင််းအက်��်အသံတိုး်မူ�ား�းှရေးသံာ်လွည််း က်ွနှ်��်တိုးး��သံးသံမူှဆိုး�လွှင်် ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းသံည်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား ဆိုင့််က်�ရေးပြ�ာင််းလွ�က်ာ ၎င််းတိုးး��၏ မူ�ဆိုယွာ်ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� 
အဆိုင့််ပြမူှင့််တိုးင််��် လွး�အ�်ခွဲ�က််က်း� မူးးရေးမူာင််း�း�းပြ��ားသံည့်် ��မူဆိုံ�း စ်ာတိုးမူ်းပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
ဤစ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် နှး�င််င်ံတိုးက်ာအရေးတိုး�ွအကြံက်ံ�မူ�ားနှှင့််လွည််း ခွဲ� းတိုး်ဆိုက််�ားဖြိုး�းး တိုးး�င််း�င််းသံား 
နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် ၎င််းတိုးး���စ််မူှတိုး်�ားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ား၏ ရေးဒသံအလွး�က်် 
စ်�စ်ည််းရေး��း�င််မူမုူ�ားအ�က်ား�ှး ဆိုက််စ်�်မူမုူ�ားက်း� အရေးပြခွဲခွဲံ�ားသံည််။ က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအု�ည်် 
အရေးသံးွ �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်ရေးစ်��်နှှင့်် �းရေး�ာက််စ်ာွမူ�ဆိုယွာ်နှး�င််ရေးစ်��်အတိုးကွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား
နှး�င််င်ံရေး�း �ါတိုးးမူ�ား၏ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားအရေး�က်ာင််းက်း� ရေးသံခွဲ�ာက်��စ်ာွသံး�းှရေး�း၏ အရေး�း�ါ�ံ�က်း� 
��်တိုးလွ�လွ� အရေးလွး�ားရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ တိုးး�င််း�င််း သံားမူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ မူ�ရေး�းသံည့်် 
အမူအ့က်�င့််နှှင့်် နှး�င််င်ံတိုးစ််ဝါ�်းမူ ှမူ�ဆိုနှဒ�ယာ်မူ�ား�းှ တိုးး�င််း�င််းသံားအခွဲ� း�းအစ်ားတိုးး��နှှင့်် �တိုး်သံက််
သံည့်် ��်မူံရေးလွလ့ွာမူုမူ�ားနှငှ့်် အခွဲ�က််အလွက််ရေးက်ာက််ယာမ့ူုမူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား ၎င််း
တိုးး��၏ မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ားက်း� �စ််မူတှိုး်�ားနှး�င််��်နှှင့်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ််မူ�ား၏ လွး�လွားခွဲ�က််မူ�ားနှှင့်် က်း�က််ည်း
သံည့်် မူ�ဆိုယွာ်မူမုူ�ား ပြ��နှး�င််ရေး�းအတိုးကွ်် အသံံ�းဝါင််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။
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သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Salween Institute) 
သည္ သုေတသနသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳစုေရးသားထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မူဝါဒ
ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
အနာဂတ္တစ္ရပ္ ပုံေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

သုေတသနျပဳျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္
အကူမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔မွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊  
မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လူမႈ
အသုိင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ 
ေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအား စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္     
ေနပါသည္။

ခံယူခ်က္မ်ား 
ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတည္ 
ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလုံးအတြက္ တန္းတူေရး 
ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

ခုိင္မာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ စံုလင္ကြဲျပားမႈမ်ား မ်ားျပားလွသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား 
အၾကား လူမႈေရးအရ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမ်ားအတြက္ လြန္စြာ
အေရးႀကီးပါသည္။


