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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�ာမူဝ့ါါဒ 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�းး သံာယာာကြွက်ွယာ်ဝါသံည့်် 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။



ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု� u

trSmpum;
ဤစ်ာတိုးမူ်းသံည်် ပြမူ�်မူာလ့ွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍဆိုး�င််�ာ ရှုရုေး�ာင့််မူ�ားအားလွံ�းနှငှ့်် �တိုး်သံက််၍ 
သံံလွငွ်် ပြ�ည််သံ�့ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒ ရေးလွလ့ွာရေး�းအဖွဲ့ွ�� (Salween Institute for Public Policy) 
က် တိုးစ််နှစှ််�းး�ါး�က်ာ လွ��်ရေးဆိုာင််ခွဲ�သ့ံည့်် သံ�ရေးတိုးသံ� စ်းမူံက်း�်းတိုးစ််ခွဲ�၏ အဖြိုး�းးသံတိုး်
�လွဒ်ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံအစ်း�း�၊ တိုး�်မူရေးတိုးာ်နှငှ်် ့တိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း�စ််ခွဲတိုး်တိုးး�က််ခွဲး�က််မူု
��်စ်�ရေး�း သံရေး�ာတိုးစ့်ာခွဲ���်တိုးငွ်် လွက််မူတှိုး်ရေး�း�း�း�ားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား လွက််�က်် 
က်း�င်် အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား (EAO  မူ�ား) အ�က်ား�ှး ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း ရေးဆိုးွရေးနှးွ��ွမူ�ားတိုးငွ်် DDR/
SSR အရေး�က်ာင််း အဓိး�ာာယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�ခွဲ�က်် နှှင့်် ရေးဆိုးွရေးနှးွမူသုံည်် အဓိးက် အတိုးားအဆိုးးတိုးစ််ခွဲ� 
ပြဖွဲ့စ််ရေး�ခွဲ�ရ့ေး�က်ာင််း လွ�ွ်ခွဲ�့ရေးသံာ သံံ�းနှှစ််ခွဲ��်က် က်ွနှ်��်တိုးး�� ရေးတိုး�ွ�းှခွဲ�့�ဖြိုး�းးရေး�ာက်် ဤစ်းမူံက်း�်း
က်း� စ်တိုးင််��် က်�ဦးးဆိုနှဒ ရေး�်ရေး�ါက််လွာခွဲ�ပ့ြခွဲင််း ပြဖွဲ့စ််သံည််။ က်ွနှ်��်တိုးး��၏ ရှုး�း�ငှ််းသံည့်် ဆိုနှဒ
မူာှ သံမူး�င််းတိုးစ််ရေးလွှာက်် ပြမူ�်မူာလ့ွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ၏ ရေးပြ�ာင််းလွ�လွာ�ံ�မူ�ားက်း� ရေးလွလ့ွာက်ာ 
နှး�င််င်ံ၏ သံမူး�င််းရေး�ာက််ရေး�က်ာင််းနှငှ့်် ဆိုက််စ်�်ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံတိုးက်ာ စ်ံနှု�်းမူ�ား၊ က်�င့််သံံ�းမူမုူ�ား၏ 
ရေး�ာင််အတိုးငွ််းမူ ှ၎င််းက်း� ဆိုင််ပြခွဲင််သံံ�းသံ�် �ားလွည််သံရေး�ာရေး�ါက််နှး�င််��် ပြဖွဲ့စ််သံည််။

သံး��တိုးး�င်် သံံလွငွ််အင််စ်တိုးးက်��သံည်် ရေးလွလ့ွာမူကု်း� ရေးဒသံခွဲံပြမူ�်မူာသံ�ရေးတိုးသံးတိုးစ််ဦးးပြဖွဲ့င့်် 
လွ��်ရေးဆိုာင််လွး�ဖြိုး�းး ပြ�ဿ�ာအား တိုးတိုး်နှး�င််သံမူှ ဓိမူမဓိးဌာာ�်က်�က်� ရေးလွလ့ွာက်ာ ရေးတိုး�ွ�းှခွဲ�က််
မူ�ား၏ လွက််ရေးတိုး�ွက်�မူုက်း� ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်လွး�သံပြဖွဲ့င့်် လွရေး�ါင််းမူ�ားစ်ာွ �က်ာပြမူင့််သံည််အ�း    
ဤရေးလွလ့ွာမူကု်း� စ်တိုးင််နှး�င််ခွဲ�ပ့ြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။ �း�သံး�� ပြဖွဲ့စ််�ပြခွဲင််းမူာှ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း် 
အဓိး�ာာယာ်ပြ�ည့််ဝါစ်ာွ ရေး��ှဆိုက််နှး�င််ရေး�း အရေး�ာက််အက်အ့ပြဖွဲ့စ်် EAO မူ�ားနှငှ့်် အစ်း�း�တိုးး��အား
ဤ�းလွယွာ်�လှွယွာ်သံည့်် အရေး�က်ာင််းအ�ာနှငှ့််�တိုး်သံက််၍ ရှုး�း�ငှ််းရေးသံာ အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််မူ�ား
က်း� ဤရေးလ့ွလွာမူမုူ ှစ်�စ်ည််းရေး�းအ�်နှး�င််��် လှွမ်ူးခြုံခံွဲ��ည််မှူ�်း�ားရေးသံာရေး�က်ာင့် ်ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 

မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူရ့ေး�းှဦးးစ်ာွမူှတိုး်သံားသံင််သ့ံည််မူာှ ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းသံည်် ဖြိုး�းးပြ�ည််စ့်ံ�သံည်် ့
စ်ာတိုးမူ်းတိုးစ််ခွဲ� မူဟု�တိုး်�� ပြမူ�်မူာဖ့ြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဥ်း်က်း� လွမူ်းရေးခွဲ�ာ်သံာွးရေးစ်သံည်် ့
အလွ�ွ်�း�လှွွယာ်�းှရေးသံာ အရေး�က်ာင််းအ�ာက်း� က်�ဦးး ရေးလွလ့ွာမူတုိုးစ််ခွဲ�သံာ ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 
စ်ာတိုးမူ်းနှငှ်် ့�ါ�းှသံည်် ့အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််မူ�ားက်း� သံံလွငွ််အင််စ်တိုးးက်��၏ နှး�င််င်ံရေး�း��်တိုးည််ခွဲ�က််
မူ�ားဟု� မူမူှတိုး်ယာသ့ံင််�့� နှး�င််င်ံတိုးငွ််း�းှ ပြ�ည််သံမ့ူ�ားအားလွံ�း၏ ရေး��ညှ််အက်� း�းအတိုးကွ်် 
တိုး�ားဝါင််ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဥ်း် ရေး��ှဆိုက််နှး�င််��် လွက််ရေးတိုး�ွ�ည််းလွမူ်းက်�က်ာ  ပြဖွဲ့စ််နှး�င််
ရေးသံာ�ကွ််ရေး�ါက််က်း� ခွဲ�ွပြခွဲမူ်းစ်းတိုး်ပြဖွဲ့ာ သံံ�းသံ�်ခွဲ�က််အပြဖွဲ့စ်် ရှုပုြမူင််သံင််�့ါ သံည််။

ဤစ်းမူံက်း�်းတိုးွင်် သံ�ရေးတိုးသံးမူ�ားစ်ာွ၊ ရေး�းသံားတိုးင််ပြ�သံမ့ူ�ားစ်ာွ �ါဝါင််ခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း ယာခွဲ�
စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် �ါ�းှသံည်် ့ အရေး�က်ာင််းအ�ာမူ�ားအားလွံ�းအတိုးကွ်် တိုးာဝါ�်�းှသံမ့ူာှ သံံလွငွ််  
အင််စ်တိုးးက်��ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ ယာခွဲ�စ်ာတိုးမ်ူးက်း� ဤနှး�င််ငံ်မှူရေး�ါက််ဖွဲ့ာွးရေးသံာ ဌာာရေး��င််ရေးသံးွမူ�ားက် 
လွတ်ွိုးလွ�်အမူးှအခွဲး�က်င််းက်ာကြံက့ံ်ခွဲး�င််သံည့်် အရေးတိုးးွအရေးခွဲ် အသံး�ည်ာမူ�ားပြဖွဲ့င့်် သံ�ရေးတိုးသံ�ပြ��
ရေး�းသံား�ား�က်ရေး�က်ာင််း စ်ာရှုသုံမ့ူ�ားက်း� အရေးလွးအ�က််ရေးပြ�ာ�က်ားလွး��ါသံည််။

ယာခွဲ�စ်းမူံက်း�်းက်း� က်�ဦးးစ်တိုးင််လွ��်ရေးဆိုာင််ခွဲ�က့်ာ ��မူမူ�့က်မူ်းက်း� ပြ��စ်�ခွဲ�့သံည်် ့ ရေးစ်ာခွဲ�စ််
သံက််��ွ်း၊ သံ�ရေးတိုးသံ���်မူံပြ��လွ��်ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး သံံ�းသံ�်ရေး�းအရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ား ��်မူံပြဖွဲ့ည််စ့်ကွ််ခွဲ� ့
သံည့်် ရှုးုင််းက်း�က်း�လွငွ််၊ စ်ာတိုးမူ်း အဖြိုး�းးသံတိုး်သံည်် ့ လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးစ််ရေးလွ�ာက််တိုးငွ်် က်ည့်း
တိုးည််းပြဖွဲ့တိုး်ရေး�းခွဲ��့က်သံည်် ့Elaine Moore နှှင်် ့Dr. Radka Antalíková တိုးး��က်း� သံံလွငွ််အင််
စ်တိုးးက်��က် အ�း့ရေးက်�းဇူးး့တိုးင််�းှရေး�က်ာင််း ရေးပြ�ာလွး��ါသံည််။ ၎င််းတိုးး��၏ တိုး�်ဖွဲ့း�းမူပြဖွဲ့တိုး်နှး�င််
ရေးသံာ �ံ�့း�းမူမုူ�ား မူ�ါ�ှးခွဲ�့လွ�င်် ယာခွဲ�စ်းမူံက်း�်း ဖြိုး�းးရေးပြမူာက််နှး�င််မူည်် မူဟု�တိုး်�ါ။

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေး�းက်�သ့ံး��ရေးသံာ က်းစ်စ��်၏ အရေး�း�ါမူနုှငှ့်် SIPP က်�သ့ံး��
ရေးသံာ ဌာာရေး�နှး�င််င်ံအရေးပြခွဲပြ�� အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းတိုးစ််��်အရေး�ပြဖွဲ့င်် ့ ၎င််းက်းစ်စ��်က်း� ရေးလွလ့ွာ
ရေးဆိုးွရေးနှးွမူပုြ��လွ��်��် လွး�အ�်ရေး�က်ာင််းက်း� သံရေး�ာရေး�ါက််�ားလွည််�က်ရေးသံာ မူးတိုး်ဖွဲ့က််
အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား၊ မူးတိုး်ရေးဆိုမွူ�ား၏ �ံ�့း�းက်ည့်းမူအုတိုးွက််လွည််း က်ွနှ်��်တိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င်် ့အလွ�ွ်
ရေးက်�းဇူးး့ဥ်း�က်ာ�တိုးင််�ှးရေး�က်ာင််း ရေးပြ�ာလွး��ါသံည််။ က်ွနှ်��်တိုးး��နှး�င််င်ံအတိုးကွ်် �ည််�ညှ််
တိုးည််တိုးံခ့ွဲး�င််မူာသံည်် ့ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း��ှးနှး�င််��် က်ွနှ်��်တိုးး�� ကြီးက်း�း�မူ်းအား��တိုး်ရေး�သံည့််
�ည််းတိုး ့ သံံလွငွ််အင််စ်တိုးးက်���ှး မူးမူးတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င်် ့ ဤအရေး�း�ါသံည်် ့ က်းစ်စ��်က်း� �က််ရှုးုင််း
က်�ယာ်ပြ��်�စ်ာွ ဆိုက််လွက်် ကြီးက်း�း�မူ်းအား��တိုး်ရေးလွလ့ွာသံာွး�ါမူည််။

သံံလွငွ်် ပြ�ည််သံ�ူရေး���းများဝူါါဒ ရေးလွလ့ွးရေး��အဖွဲ့ွ��
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twkdaumufpmvkH;rsm;
BGF

�ယာ်ပြခွဲားရေးစ်ာင််တ့ိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ား

DDR
လွက််�က််ပြဖွဲ့�တိုး်သံးမူ်းရေး�း၊ တိုး�်ဖွဲ့�က််သံးမူ်းရေး�းနှငှ်် ့ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�း

EAO
တိုးး�င််း�င််းသံားလွက််�က််က်း�င်် ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား 

MPF
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��

NCA
တိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း �စ််ခွဲတိုး်တိုးး�က််ခွဲး�က််မူ ု��်စ်�ရေး�းသံရေး�ာတိုးစ့်ာခွဲ���်

PMF
ပြ�ည််သံ�့စ်စ််တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား

SSG
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍစ်းမူံအ��်ခွဲ���်မူု

SSR
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေး�း

UPC
ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းည်းလွာခွဲံ
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၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ပြမူ�်မူာအစ်း�း�နှငှ်် ့ တိုး�်မူရေးတိုးာ် (ပြမူ�်မူာစ်စ််တိုး�်) တိုးး��သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံား
လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း (EAO) �စှ််ဖွဲ့�ွ�နှငှ််အ့တိုး့ တိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း �စ််ခွဲတိုး်တိုးး�က််ခွဲး�က််မူ ု��်စ်�ရေး�း
သံရေး�ာတိုးစ့်ာခွဲ���် (NCA) က်း� လွက််မူတှိုး်ရေး�း�း�းခွဲ��့က်သံည််။ NCA တိုးငွ်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းဆိုး�င််�ာ 
ညှ်းနှးုင််းမူလုွ��်င်�်းစ်ဥ််းနှင့်ှ် အရေး�က်ာင််းအ�ာအလွး�က််က်ဏ္ဍ င်ါးခွဲ� - နှး�င််ငံ်ရေး�း၊ ရေးပြမူယာာနှင့်ှ်သံယံာဇူးာတိုး၊ 
လွမ့ူရုေး�း၊ စ်းး�ာွးရေး�း နှှင်် ့လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��နှှင်် ့သံက််ဆိုး�င််သံည်် ့ရေးဆိုးွရေးနှးွမူမုူ�ားအတိုးကွ်် �လွက််ရေးဖွဲ့ာင််း
(platform) က်း� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ 

NCA က်း� သံရေး�ာတိုးပ့ြခွဲင််းအားပြဖွဲ့င်် ့ပြမူ�်မူာအစ်း�း�နှငှ်် ့တိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးး��သံည်် လွက််�ှးနှငှ်် ့အ�ာဂတိုး် 
နှး�င််င်ံရေး�းရေးဆိုးွရေးနှးွမူုမူ�ား၏ �လွဒ်အရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံ၍ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်တိုးစ််ခွဲ� 
တိုးည််ရေး�ာင််��် မ့ူအားပြဖွဲ့င့်် က်တိုးးက်ဝါတ်ိုး ပြ���ား�က်သံည််။ အ�း့အားပြဖွဲ့င့်် နှစ်ှ်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််း
မူ�ားသံည်် လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းက်ဏ္ဍပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေး�း (SSR) နှင့်ှ် လွက််�က််ပြဖွဲ့�တ်ိုးသံးမ်ူးရေး�း၊ တိုး�်ဖွဲ့�က််သံးမ်ူး
 ရေး�းနှှင့်် ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�း (DDR) တိုးး��မူှ တိုးဆိုင်် ့လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််း
ပြခွဲင််းက်း� ရေးဆိုာင််�ကွ််မူည််ဟု� သံရေး�ာတိုးည့်းခွဲ�က််တိုးငွ်် အ�င််အ�ာှးရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ 

သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ မူ�က်ာမူးအ�ာဂတိုး်က်ာလွအတိုးွင််း တိုး�်မူရေးတိုးာ်နှှင်် ့တိုးး�င််း�င််းသံားလွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််းမူ�ားအ�က်ား ညှ်းနှးုင််းမူမုူ�ား၊ �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ွက််မုူမူ�ားမူတှိုးဆိုင့်် ပြမူ�်မူာလံ့ွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းက်ဏ္ဍက်း� 
ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်မူမ့ူ�ား အတိုးး�င််း ပြ��်လွည််ဖွဲ့ွ��စ်ည််းတိုးည််ရေးဆိုာက််ရေးတိုးာမ့ူည််ဟု� ယာဆ့ို
နှး�င််သံည််။ 

သံး��ရေးသံာ် ၂၁ �ာစ်� �င််လွံ� ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းည်းလွာခွဲံ (UPC) က်း� သံံ�းကြီးက်းမူ်တိုးး�င်် က်�င််း�ခွဲ�ဖ့ြိုး�းးပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ် 
လွည််း ယာခွဲ�အခွဲ� း�်အ�း က်ဏ္ဍင်ါးခွဲ�တိုးွင်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍက်း��ား�း မူည််သံည််က့်ဏ္ဍတိုးငွ််မူှ 
အဓိး�ာါယာ်�းှသံည်် ့ သံရေး�ာတိုးည့်းမူတုိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာက်း� မူ��ှးရေးသံးရေး�။ �း�၍ တိုးးတိုးးက်�က်�ဆိုး��လွှင်် 
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ဒ�တိုးးယာအကြီးက်းမူ် UPC တိုးငွ်် ၄င််း၏ လွက််�ှး တိုး�်ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််ရေးဆိုာက််�ံ�က်း� ရေးပြ�ာင််းလွ�လွး�ပြခွဲင််းမူ�ှး
သံည်် ့တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှအဆိုး�ပြ��သံည်် ့တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာတိုး�်မူရေးတိုးာ်ဆိုး�င််�ာ အဓိး�ာါယာ်ဖွဲ့ငွ််ဆ့ိုး�ခွဲ�က်် 
နှငှ်် ့လွက််ခွဲံမူအုရေး�် အပြ�င််းအ��် ပြင်င််းခွဲံ�ရေးဆိုးွရေးနှးွမူမုူ�ား ပြဖွဲ့စ််�ာွးခွဲ�့သံည််။ 

အပြခွဲားတိုးစ််�က််တိုးငွ််လွည််း EAO မူ�ားသံည်် “တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာတိုး�်မူရေးတိုးာ်” ဟုသ့ံည်် ့အရေးခွဲ်
အရေးဝါ်က်း� မူအ့�လွက််ခွဲံရေးသံာ်လွည််း ၄င််းသံည်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််တိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ားနှှင်် ့က်း�က််
ည်း��်လွး�အ�်သံည််ဟု� ဆိုး��က်ဖြိုး�းး လွံ�းဝါက်ွ�ပြ�ားသံည်် ့တိုးည််ရေးဆိုာက််�ံ�တိုးစ််ခွဲ�က်း� အဆိုး�ပြ���က်သံည််။ 
�း��ရေး�ာက်် တိုးတိုးးယာအကြီးက်းမူ် UPC အစ်ည််းအရေးဝါးတိုးငွ်် တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာတိုး�်မူရေးတိုးာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််းရေး�း
 နှှင်် ့တိုး�်မူရေးတိုးာ်နှငှ့်် EAO မူ�ားအ�က်ား လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍဆိုး�င််�ာ �း့တိုး�ွရေးလွလ့ွာမူယုာနှတ�ားတိုးစ််ခွဲ� 
တိုးည််ရေး�ာင််��် တိုး�်မူရေးတိုးာ်က် အဆိုး�ပြ��ခွဲ�သ့ံည််။ 

သံး��ရေးသံာ် EAO မူ�ား�ံမူ ှတိုး��်�ပြ��်မူုမူာှ စ်စ််တိုး�်သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်�တိုးင််ရေးပြမူာက််�ားသံည်် ့
အစ်း�း� နှှင်် ့၄င််း၏ က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်မူ�ားက်း� တိုးာဝါ�်ခွဲံ�သံည်် ့ပြ�ည််သံ�့ဝါ�်�မူ်းမူ�ားပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး က်းစ်စ��်
အားလွံ�းတိုးး��တိုးွင်် သံးးပြခွဲားလွတွိုး်လွ�်စ်ာွ လွ��်က်း�င််ရေးဆိုာင််�ကွ််ပြခွဲင််း၊ အဆိုံ�းအပြဖွဲ့တိုး်ပြ��ပြခွဲင််း မူလွ��်
�ဟု၍့ ပြဖွဲ့စ််သံည််။ NCA လွက််မူတှိုး် ရေး�း�း�းဖြိုး�းးသံည့်် ရေး�ာက််�း�င််းမူာှ�င်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်နှှင်် ့ EAO 
မူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် စ်�်ဆိုး�င််ရေးသံာက်းစ်စ��်မူ�ားအရေး�် ပြ�င််းပြ�င််း��်��် သံရေး�ာ�ား
က်�ွလွ�ွမူမုူ�ား �းှရေး��ံ�ရေး�်ရေး�သံည််။ 

လွက််�ှးတိုးွင်် ပြမူ�်မူာလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း� ဗဟုး�မူ ှပြ�င််းပြ�င််း��်��်ခွဲ���်က်း�င််�ားဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်
အဆိုင့်် တိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ား၏ စ်မွူ်း�ည််အရေး�် ယာံ��က်ည််မူ ု�ည််း�ါးသံည််။ အက်� း�းဆိုက််အရေး�ပြဖွဲ့င်် ့က်မူာာ
တိုးစ််ဝါမှူ်း�းှ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံအမူ�ားတိုးငွ်် �းှသံည််အ့တိုးး�င််း လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ားအတိုးွင််း အာဏာာ
ခွဲ�ွရေးဝါ�း�င််းပြခွဲားရေး�းက်း� EAO မူ�ားက် ရေးတိုးာင််းဆိုး��က်သံည််။ အရေးမူ�းက်�်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�က်�သ့ံး��ရေးသံာ 
နှး�င််င်ံအခွဲ� း��တိုးငွ်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်��အဖွဲ့ွ��၊ ပြ�ည််�ယာ်��အဖွဲ့ွ��၊ ပြ�ည််�ယာ်ရေးအာက််အဆိုင််�့းှ ��အဖွဲ့ွ�� မူ�ားသံာ
မူက် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်စ်စ််တိုး�် (အရေးမူ�းက်�်နှး�င််င်ံ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�တိုး�်) ၏ လွက််ရေးအာက််�ှး ပြ�ည််�ယာ်
ရေးစ်ာင််တ့ိုး�်ဖွဲ့�ွ� သံး��မူဟု�တိုး် ပြ�ည််�ယာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား �းှသံည််။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ရေးဆိုးွရေးနှးွမူစု်ား��ွ
ဝါး�င််းသံး�� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍဆိုး�င််�ာ ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�းအရေး�က်ာင််းအ�ာ ပြ��်လွည််ရေး�ာက််�ှး
လွာခွဲ� း�်တိုးွင်် EAO မူ�ားနှငှ့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�က်ား လွက််�က််က်း�င််�ဋိး�က်ခမူ�ား အသံစ််တိုးဖွဲ့�်
ရေး�်ရေး�ါက််လွာပြခွဲင််းက်း� က်ာက်ယွာ်��်အတိုးကွ်် �ငှ််းလွင််း၊ ခွဲး�င််လွံ�၊ လွက််ခွဲံနှး�င််ဖွဲ့ယွာ်�းှသံည်် ့ဥ်း�ရေးဒနှှ
င်် ့အ��်ခွဲ���်မူဆုိုး�င််�ာ မူရ့ေး�ာင််တိုးစ််ခွဲ�လွး�အ�်သံည််။ 

ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းသံည်် ၎င််းမူရ့ေး�ာင််က်း� ပြ��စ်��ာတိုးငွ်် EAO မူ�ား၊ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ား၊ အမူ� း�းသံမူးးအဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််းမူ�ားနှှင်် ့အ��်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအတိုးကွ်် အရေး�ာက််အက့်ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်��် ရေး�းသံား�ား
ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ ယာင််းသံး�� အရေး�ာက််အက်ပ့ြ��နှး�င််��်အတိုးကွ်် စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် �ဋိး�က်ခလွ�ွ် အရေးပြခွဲ 
အရေး�မူ�ား�းှ SSR နှင့်ှ် သံက််ဆိုး�င််သံည့်် အဓိးက်အယာအ့ဆိုမူ�ားနှင့်ှ်  အသံံ�းခွဲ�နှး�င််ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာနှင့်ှ်
 ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််မ့ူမူ�ားက်း� ��မူဦးးစ်ာွ စ်း့စ်မူ်းရေးလွလ့ွာ�ားသံည််။ �း��ရေး�ာက်် အစ်း�း� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
တိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ား၏ လွက််�းှ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််ရေးဆိုာက််�ံ�နှှင့်် သံရေး�ာသံ�ာဝါက်း� စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�
�ားသံည််။ �း��ရေး�ာက််တိုးွင်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၌ အ�ယာ်ရေး�က်ာင်် ့ SSR လွး�အ�်သံ�ည််းဆိုး�သံည်် ့
ရေးမူးခွဲ�ွ်းက်း� ဆို�်းစ်စ််ရေးလွလ့ွာ�ားက်ာ ဆိုက််စ်�်သံည်် ့စ်း�်ရေးခွဲ်မူုမူ�ား - ၎င််းတိုးး��အ�က်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်
က် အဆိုး�ပြ��သံည်် ့ SSR နှှင့်် EAO မူ�ားက် အဆိုး�ပြ��သံည်် ့ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားက်း�  
နှးုင််းယာဥ်ှ်းပြခွဲင််း၊ ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာလံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းတိုး�်ဖွွဲ့��မူ�ားနှင့်ှ် ပြ�ည််�ယ်ာလံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းတိုး�်ဖွွဲ့��မူ�ား၏ နှးုင််း�အက်� း�း 
ရေးက်�းဇူးး့မူ�ားက်း� ခွဲ�ွပြခွဲမူ်းစ်းတိုး်ပြဖွဲ့ာ ရေးလွလ့ွာပြခွဲင််းမူ�ား ပြ��လွ��်�ားသံည််။ ရေး�ာက််ဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င်် ့
စ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် ရေး�ာင််လွာမူည်် ့လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားနှငှ်် ့အစ်းအစ်ဥ်း်ရေး�းဆိုွ�မူမုူ�ားတိုးငွ်် 
ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်၊ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းဆိုး�င််�ာ တိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ားက်း� �ည််သ့ံငွ််းရေး�ါင််းစ်�်��် 
တိုးး�က််တိုး�ွ်း�ားသံာွးမူည််ပြဖွဲ့စ််က်ာ အ�ာဂတိုး် ပြ�ည််�ယာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ မူရ့ေး�ာင််ရေး�းဆိုွ��ာတိုးငွ််
�ည််သ့ံငွ််းစ်ဥ်း်းစ်ား��် အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားက်း� အကြံက်ံပြ��သံာွးမူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
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2.1/ vkHNcHKa&;u@jyKjyifajymif;vJa&; qkdonfrSm tb,fenf;/

SSR အယာအ့ဆိုနှင့်ှ် စ်�်လွ�ဥ််းး၍ က်�ယ်ာက်�ယ်ာပြ��်�ပြ��်� တိုးည်းတိုးညွတ်ွိုးတိုးည််း လွက််ခံွဲ�ားသံည့်် အဓိး�ာါယ်ာဖွဲ့င့်ွ်ဆိုး�ခွဲ�က်် 
မူ�းှရေး�။ အမူ�ှ်တိုးက်ယာ်အားပြဖွဲ့င်် ့ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေး�း၊ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍရေးခွဲတိုး်မူးရေးစ်ရေး�း လွ��် 
ရေးဆိုာင််မူ၊ု လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ�ံ�စ်ံပြ�ာင််းပြခွဲင််းဟုသ့ံည်် ့ အရေးခွဲ်အရေးဝါ်မူ�ားက်း� အမူ�ားအားပြဖွဲ့င်် ့ လွယှာ်ဖွဲ့ယာ်သံံ�းစ်�ွရေး��က် 
ရေး�သံည််။ အမူ�ားအားပြဖွဲ့င်် ့SSR သံည်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား၏ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� အ��်ခွဲ���်မူနုှှင်် ့�းရေး�ာက််
မူကု်း� ပြမူှင််တ့ိုးင််��် အက်� း�းဆိုး�င််သံမ့ူ� း�းစ်ံ� က်�ယာ်က်�ယာ်ပြ��်�ပြ��်� �ါဝါင််ရေးသံာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ သံး��မူဟု�တိုး် စ်�စ််က်း� 
ရေးပြ�ာင််းလွ�ပြခွဲင််းက်း� ဆိုး�လွး�သံည််။

SSR တိုးငွ်် အဓိးက်က်�ရေးသံာ �ည််�ယွာ်ခွဲ�က်် ၂ ခွဲ� အဖြိုးမူ��ါဝါင််သံည်် - ��မူ�ည််�ယွာ်ခွဲ�က််မူာှ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််း
မူ�ားအရေး�်တိုးငွ်် အ��်�က််မူ ှ ကြီးက်းး�က်�်က်�ွ်က်�မူနုှှင်် ့ ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််စ်ံနှ�ု်းမူ�ား �း�မူး�အားရေးက်ာင််းလွာရေးစ်��် 
ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဒ�တိုးးယာ�ည််�ွယ်ာခွဲ�က််မူာှ လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းစ်�စ််နှင့်ှ် စ်�စ််အတိုးင်ွ်းမှူ ��ဂုး�လ်ွမူ�ား၏ စ်မ်ွူး�ည််၊ �ရေး�ာ်ဖွဲ့က််�ှင််�ယ်ာ  
က်�မူ၊ု �းရေး�ာက််မူ၊ု အလွ��်တိုးငွ််မူစု်သံည််တိုးး��က်း� တိုးး�းတိုးက််ရေးစ်��် ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Valasek, 2008)။ SSR ၏ အယာအ့ဆို
သံည်် ၁၉၉၀ ပြ�ည််လ့ွ�ွ်နှှစ််မူ�ားအတိုးငွ််း အပြမူစ််တိုးယွာ်ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး လွက််�က််က်း�င််�ဋိး�က်ခမူ�ား ဆိုက််လွက််ပြဖွဲ့စ််ရေး�်ပြခွဲင််းက်း�
က်ာက်ယွာ်��်နှှင့်် အ��်သံားမူ�ားက်း� အက်ာအက်ယွာ်�း�မူး�ရေး�းနှး�င််��် လွး�အ�်ရေး�သံည်် ့ရေး��ာမူ�ားဟု� အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့််
ရှုပုြမူင််�က်သံည်် ့�ဋိး�က်ခလွ�ွ်နှး�င််င်ံမူ�ားအတိုးကွ်် က်�ဦးးသံးအး��း ��တိုး်ခွဲ�့ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

�ဋိိ�က်ခအလွနွ််အရေးပြခံအရေးန်တွငွ်် လွံ�ခြုံခံံ�ရေး��က်ဏ္ဍက်ိ� ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�းင််�လွ�ပြခံင််�သံည်် 

ငြိင်မိျား်�ခံျများ်�များနုှငှ်် ့တွည််ငြိင်မိျား်များကု်�ိ အရေးပြခံခံ�ိင််ရေး�ပြခံင််�၊ ဆင််���နှမွျား်��ါ�များကု်�ိ ရေးလွ့းခ့ံျပြခံင််�၊ 

တွ�း�ဥ�ရေးဒ�ိ��များိ��များနုှှင့်် ရေးက်းင််�များနွ််ရေးသံးအ��်ခံျ��်ရေး��က်ိ� ပြများှင််တ့ွင််ပြခံင််�၊ တွ�း�ဝါင််

နှ�ိင််င်ံရေးတွး်အးဏားသံက််ရေး�းက််များကု်�ိ က်ျယူ်ပြ�န််�ရေး�ပြခံင််�နှငှ်် ့နှ�ိင််င်ံများျး�အရေးန်ပြဖွဲ့င်် ့

�ဋိိ�က်ခအတွွင််�သံိ�� ပြ�န််လွည််က်ျရေး�းက််များမုျား ှက်းက်ယွူ်ပြခံင််�တွိ��အတွွက်် အလွနွ််     

အရေး���ါသံည််။ (က်�လွသံများဂ္ဂဂ၊ ၂၀၀၇)



4 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

SSR သံည်် အဆိုံ�းသံတိုး်အရေး�ပြဖွဲ့င်် ့လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား၏ �ည််း�ည်ာဆိုး�င််�ာစ်မွူ်း�ည််က်င််းမူ�မ့ူကု်း� က်း�င််တိုးယွာ်
ရေးပြဖွဲ့�ငှ််း�ာတိုးငွ်် အာဏာာအလွ�ွသံံ�းစ်ားပြ��ပြခွဲင််း၊ လွ�့အခွဲွင််အ့ရေး�းခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််ပြခွဲင််း၊ အက်�င််�့�က််ပြခွဲစ်ားပြခွဲင််း၊ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း
�ည််းက်� အ��်ခွဲ���်ရေး�း နှှင့်် အ��်�က််ကြီးက်းး�က်�်က်�ွ်က်�မူ ုမူ�းှပြခွဲင််း၊ တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းမူကု်း� �း�်းသံးမူ်းရေးစ်ာင််ရ့ေး�ာှက််
မူမုူ�းှပြခွဲင််း စ်သံည်် ့ ရှု�ု်ရေး�းွရေးသံာ ပြ�ဿ�ာမူ�ားက်း� ရေးပြဖွဲ့�ငှ််း��် �ည််�ယွာ်သံည်် ့ လွ��်င်�်းစ်ဥ်း်တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
အက်� း�းဆိုက််အားပြဖွဲ့င်် ့ SSR က်း� က်�ဦးးအရေး�ပြဖွဲ့င်် ့ �ည််�ယွာ်ခွဲ�သ့ံည့်် �ဋိး�က်ခလွ�ွ် အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားတိုးငွ််သံာမူက် 
အပြခွဲားအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည်် ့ ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဖြိုး�းး၊ ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဆို�၊ သံး��မူဟု�တိုး် အက်း့အရေးပြ�ာင််းအရေးပြခွဲအရေး��ှး နှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ််
လွည််း အသံံ�းပြ��နှး�င််သံည််။ 

2.1.1. y#dyu©tvGeftajctaersm;&Sd vkHNcHKa&;qkdif&m aygif;pnf;jcif;\ 
 ½Iaxmifhrsm;

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍဆိုး�င််�ာ ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�း - နှး�င််င်ံတိုးစ််နှး�င််င်ံ၏ အက်�ွက်�ွအပြ�ားပြ�ားပြဖွဲ့စ််ရေး�ရေးသံာ 
လွက််�က််က်း�င််တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း� စ်�စ်ည််းပြခွဲင််းသံည်် �ဋိး�က်ခလွ�ွ် အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ား�ှး SSR ၏ အရေး�း�ါရေးသံာ
အစ်းတ်ိုးအ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ နှး�င််ငံ်တိုးက်ာ အရေးတိုး�ွအကြံကံ်�မူ�ားအ� ဤလွ��်င်�်းစ်ဥ််းတွိုးင်် ရေးပြဖွဲ့�င်ှ်းက်း�င််တိုးယ်ွာ
��် လွး�အ�်သံည်် ့က်းစ်စ��်ရေးလွးခွဲ��းှသံည််။

၁။ �းထူး�ူအဆင်် ့ခံျနိ််ည်ှိပြခံင််� - နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်စ်စ််တိုး�်အတိုးငွ််းတိုးငွ်် �ာ�း့သံတိုး်မူတှိုး်��် သံး��မူဟု�တိုး် �ာ�း့တိုးး�း
��် စ်ဥ်း်းစ်ား�ာတိုးငွ်် �ည်ာရေး�းရေး�ာက််ခွဲံနှငှ်် ့�ံ�မူ�ှ်စ်စ််တိုး�်အတိုးွင််း က်�င််သ့ံံ�းသံည်် ့အခွဲ� း��ရေးသံာ ရေးလွက့်�င့််
သံင််�က်ားမူဆုိုး�င််�ာ လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားနှှင််စ့်�်လွ�ဥ်း်း၍ စ်း�း�းမူ်��့�်မူမုူ�ားရေး�က်ာင်် ့ အစ်း�း�တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် 
ယာခွဲင််ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��ဝါင််မူ�ား၏ �ာ�း့အဆိုင််မ့ူ�ားက်း� အသံးအမူတှိုး်ပြ��ရေးလွမ့ူ�းှ�က်ရေး�။ အပြခွဲား
တိုးစ််�က််တိုးင်ွ်လွည််း �ာ�း့တိုးး�း��် စံ်သံတ်ိုးမူတ်ှိုးခွဲ�က််မူ�ားသံည်် �ံ�မူ�်ှစ်စ််တိုး�်အတိုးင်ွ်းမူာှ�င်် ��ဂုး�လ်ွရေး�း 
ဆိုက််စ်�်မူ ုသံး��မူဟု�တ်ိုး နှး�င််ငံ်ရေး�း��်တိုးည််ခွဲ�က််၊ မူည််သံည့််တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းပြဖွဲ့စ််သံည်် စ်သံည့််အခွဲ�က်် 
မူ�ားအရေး�်မူ�ားစ်ာွ မူးှတိုးည််ရေး�သံည််ဟု� ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�း တိုး�်ဖွဲ့�ွ�ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက် ရေးပြ�ာဆိုး��က်သံည််။ 
�း��အပြ�င်် ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက် သံတ့ိုးး��သံည်် အစ်း�း�စ်စ််တိုး�်အတိုးငွ််းမူ ှရှုံ�းလွ��်င်�်း
လွ��်သံည်် ့ �ာ�း့ကြီးက်းးအ�ာ�းှမူ�ား�က်် စ်စ််ရေးပြမူပြ�င််တိုးး�က််�ွ�အရေးတိုး�ွအကြံက်ံ�မူ�ားစ်ာွ �း��းှသံည််ဟု�လွည််း 
ယာံ��က်ည််�က်သံည််။ 

၂။ ရေးဒသံသံံရေးယူးဇဥ် - ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င်် ့�ရေး�ာ်ဖွဲ့က််�ငှ််�ယာ်စ်စ််တိုး�်တိုးစ််ခွဲ�သံည်် မူည််သံည််ရ့ေး��ာရေးဒသံ
သံး��ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် သံာွးရေး�ာက််��် တိုး�်မူှ�း၏ အမူး�်�က်း� လွး�က််�ာလွ��်ရေးဆိုာင််�သံည််။ သံး��ရေးသံာ် ယာခွဲင််အပြခွဲား
လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ ရေးဒသံအရေး�် တိုးယ်ွာတိုးာမူ ုပြ�င််းပြ�င််း��်��်�းှ�က်ဖြိုး�းး မူးမူးတိုးး��၏ 
ရေးပြမူယာာ၊ လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း၊ သံယာံဇူးာတိုးမူ�ားနှှင်် ့ယာဥ်း်ရေးက်�းမူတုိုးး��က်း� က်ာက်ယွာ်လွး��က်သံည််။ တိုးစ််ခွဲါတိုးစ််�ံ
တိုးငွ်် အပြခွဲားရေးဒသံမူ�ား၌ စ်းတိုး်�း�င််းဆိုး�င််�ာ မူလွံ�ခြုံခွဲံ�မူနုှငှ်် ့�င််းနှးှးက်ွမူ်းဝါင််မူမုူ�းှပြခွဲင််းတိုးး��ရေး�က်ာင်် ့၎င််းတိုးး��၏ 
ရေးမူးွ��်ရေးပြမူလွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းက်း� စ်�ွ်�ခွဲွာ��် တိုးွ�်�ဆို�တိုး်�က်သံည််။ 

၃။ တွ�်များ�ှ��းထူူး�များျး� -  ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားမူ ှ တိုး�်မူ�ှးမူ�ားသံည်် အစ်း�း�စ်စ််တိုး�်အတိုးငွ််းမူ ှ ရှုံ�း�း�င််
အလွ��်လွ��်ရေး�သံည်် ့အ�ာ�းှမူ�ား�က်် ၎င််းတိုးး��က် အခွဲ� း��ရေးသံာရေးဒသံမူ�ား၏ ��ဝါးရေး�ရေးပြမူအရေး�အ�ား
မူ�ား၊ ဗ��ဟုာမူ�ား၊ တိုးး�က််�ွ�ဆိုး�င််�ာ ��းယာာယာ်မူ�ားက်း� �း�မူး�ဗဟု�သံ�တိုးကြွက်ယွာ်ဝါက်ာ အရေးတိုး�ွအကြံက်ံ��း��းှ�က်
သံည််ဟု� ယာံ��က်ည််�က်သံည််။ တိုးစ််ဖြိုး�း�င််တိုးည််းမူာှ�င်် ၎င််းတိုးး��၌ ကြီးက်းးမူားရေးသံာ တိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်း� စ်းမူံခွဲ�်�ခွဲွ���်
လွံ�ရေးလွာက််ရေးသံာ ရေး�ာက််�ံမ့ူဆုိုး�င််�ာ၊ စ်းမူံခွဲ�်�ခွဲွ�မူဆုိုး�င််�ာ စ်မွူ်း�ည််မူ�ား အမူ�ားအားပြဖွဲ့င်် ့ မူ�းှ�က်ရေး�။     
၎င််းစ်မွူ်း�ည်် မူ�းှသံည််အ့ခွဲ�က််ရေး�က်ာင််�့င်် အစ်း�း�စ်စ််တိုး�်အ�ာ�ှးမူ�ားသံည်် ယာခွဲင်် ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းတိုး�်
ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ား၏ အ��်ခွဲ���်မူရုေးအာက််တိုးငွ်် အလွ��်လွ��်��် စ်းတိုး်မူသံက််မူသံာပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ မူည််သံး��
�င််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် အခွဲ� း��ပြဖွဲ့စ််စ်ဥ်း်မူ�ားတိုးငွ်် ယာံ��က်ည််မူတုိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�းနှငှ်် ့�ဋိး�က်ခတိုးားဆိုးးရေး�း �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််
ပြဖွဲ့င်် ့ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက်း� တိုး�်မူှ�းမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ခွဲ�်�အ�်�က်သံည််။ 



5ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

၄။ နှ�ိင််င်ံရေး��အယူအူဆများျး� - ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်စ်စ််တိုး�်မူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေး�းက်င််းသံည််
 သံး��မူဟု�တိုး် အ�ည််းဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င်် ့ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးတိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�နှငှ်် ့ အ�င််အ�ာှးဆိုက််စ်�်မူမုူ�းှ�� လွက််�ှး 
ရေး�းွရေးက်ာက်် တိုးင််ရေးပြမူာက််ခွဲံ�ား�သံည်် ့ အစ်း�း�၏ မူ့ဝါါဒမူ�ားက်း�သံာ လွး�က််�ာလွ��်ရေးဆိုာင််သံည််။       
�း��ရေး�က်ာင့်် �ဋိး�က်ခလွ�်ွအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားတိုးင်ွ် ယာခွဲင််အပြခွဲားလွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့ွ��ဝါင််မူ�ားသံည်် နှး�င််ငံ်ရေးတိုးာ်
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားသံး�� ဝါင််ရေး�ာက််��်အတိုးကွ်် မူးမူးတိုးး��၏ နှး�င််င်ံရေး�းယာံ��က်ည််ခွဲ�က််မူ�ားက်း� စ်�ွ်�လွှတိုး်�ဖြိုး�းး
ယာင််းသံး��လွ��်��်မူာှ အမူ�ားအားပြဖွဲ့င်် ့ ခွဲက််ခွဲ�သံည််။ �း��အပြ�င်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားတိုးငွ်် 
လွ��်င်�်းလွ��်ရေးဆိုာင််မူ ု ရေးခွဲ�ာရေးမူ�ွရေးစ်ရေး�းအတိုးကွ်် အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းတိုးငွ််း အစ်ဥ်း်အလွာတိုးစ််မူ� း�းမူ� း�း�ား�းှ
တိုးတိုး်�က်�ာ နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်စ်စ််တိုး�်၏ အမူး�်�ရေး�းအ��်ခွဲ���်�ံ�နှှင်် ့ ၎င််းတိုးး��၏ နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ အယာအ့ဆို
တိုးး��သံည်် ယာခွဲင်် ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��ဝါင််မူ�ားနှငှ်် ့နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်စ်စ််တိုး�် အမူး�်�ရေး�းအ��်ခွဲ���်�ံ�မူ�ား အ�က်ား
တိုးငွ်် ပြ�ဿ�ာပြဖွဲ့စ််လွာသံည််။ (Hedge, 2019)

ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံက်�သ့ံး��ရေးသံာ �ဋိး�က်ခလွ�ွ်အရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ််�းှသံည်် ့နှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�အတိုးွက်် သံင််ရ့ေးလွ�ာ်ရေးသံာ SSR 
လွ��်င်�်းစ်ဥ်း်က်း� ရေးဆိုးွရေးနှးွ�ာတိုးငွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််း၏ ဤအစ်းတိုး်အ�း�င််းမူ�ားက်း� က်း�င််တိုးယွာ်
ရေးပြဖွဲ့�ငှ််းပြခွဲင််းသံည်် အရေး�း�ါသံည််။ သံး��ရေးသံာ် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် �ဋိး�က်ခလွ�ွ်နှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရှုံ�သံာမူက် 
ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး�င််ငံ်ရေးတိုးာ်ဆိုးသံး�� က်း့ရေးပြ�ာင််းလွ�က််�းှရေးသံာ မူ�ားစ်ာွစံ်�လွင််က်ွ�ပြ�ားမူ�ုးှသံည့်် နှး�င််ငံ်တိုးစ််ခွဲ� 
ပြဖွဲ့စ််�ာ ၎င််းလွ��်င်�်းစ်ဥ်း်အတိုးငွ််းတိုးငွ်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဝါါဒနှငှ်် ့ဒးမူး�က်ရေး�စ်းဆိုး�င််�ာမူမ့ူ�ားက်း� လွး�က််�ာ��်မူာှလွည််း
အရေး�းကြီးက်းးရေး�သံည််။

2.2/ vkHNcHKa&;u@jyKjyifajymif;vJa&;&Sd zuf'&,f0g'ESifh 
'Drkdua&pDqkdif&mrsm; 

2.2.1/ udk,fykdiftkyfcsKyfa&;ESifh rQa0tkyfcsKyfa&;

က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် မူှရေးဝါအ��်ခွဲ���်ရေး�းဟုသ့ံည့်် ရေးဝါါဟုာ�မူ�ားသံည်် Daniel Elazar (၁၉၈၇) က် 
စ်တိုးင််သံံ�းစ်�ွခွဲ�့ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဝါါဒ၏ အရေးပြခွဲခွဲံအယာအ့ဆိုမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ ခြုံခွဲံ�င်ံ�၍ဆိုး���ါက် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်
စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�သံည်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်အဆိုင့််နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားအ�က်ား အာဏာာခွဲ�ွရေးဝါမူကု်း� အာမူခွဲံ�ားဖြိုး�းး                 
(ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််နှှင့်် ဗဟုး�အဆိုင့််) အစ်း�း�မူ�ားအားလွံ�း၏ တိုးည််�းှမူနုှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာတိုးး��က်း� 
အက်ာအက်ယွာ်ရေး�း��် �ံ�စ်ံရေး�းဆိုွ��ားသံည််။ အရေးပြခွဲခွဲံမူဝ့ါါဒမူ�ား နှှင့်် အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်ရေး�း လွ��်င်�်း
စ်ဥ်း်မူ�ားက်း� အပြ��်အလွ�ှ်အရေးလွ�ာရ့ေး�းည်ှးနှးုင််းမူမုူတှိုးဆိုင့်် ��းှသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ခွဲ�မူတှိုး်ရေး�း 
နှငှ့်် အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်ရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဥ်း်တိုးငွ်် အားလွံ�း�ါဝါင််နှး�င််�က်သံည်် (Elazar, ၁၉၈၇)။ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
မူဝ့ါါဒသံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� နှှင့်် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း� နှှစ််��်လွံ�းတိုးငွ်် ၎င််းတိုးး��၏ က်း�ယာ်�း�င််�ရေးယာ်ပြ�မူမူ�ားက်း� က်ာ
က်ယွာ်��် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာ�းှသံည််ဟုရ့ေးသံာ အယာအ့ဆိုရေး�်တိုးငွ််လွည််း မူတ့ိုးည််ရေး�သံည််။ 

အရေးမူ�းက်�်ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဝါါဒသံည်် စ်စ််တိုး�်မူ�ား၊ ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားနှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ််အတိုးငွ််း�းှ အပြခွဲားရေးသံာ 
အဂါါ��်မူ�ား အဖြိုး�း�င််�ား�ှးပြခွဲင််းတိုးး��က်း� အားရေး�းက်ာ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ရေး�းက်း� အလွ�ွ်အမူင််းအသံားရေး�း
သံည့်် ဥ်း�မူာတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�းနှငှ့်် အမူ�ား
ပြ�ည််သံဆ့ိုး�င််�ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��အတိုးွက်် တိုးာဝါ�်မူ�ားက်း� ဟု�်ခွဲ�က််ည်းမူှစ်ာွ �ား�းှသံည််။ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် 
၎င််းတိုးး��၏ က်း�ယ်ာ�း�င််တိုး�်မူ�ား (အမူ� း�းသံား လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းနှငှ့် ်��တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား) �းှဖြိုး�းး ဗဟုး�/ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာ (ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�) 
အစ်း�း�တိုးငွ်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်စ််တိုး�်မူ�ားနှငှ့်် ဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�း အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား (ဥ်း�မူာ - ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��၊ 
�က်ည််းတိုး�်၊ ရေး�တိုး�်၊ ရေးလွတိုး�်နှငှ့်် က်မူ်းရှုး�းတိုး�်းလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား) �းှသံည်် (အရေးမူ�းက်�်နှး�င််င်ံ 
ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�တိုး�်) �က််စ်ွ�ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�မူ�ား)။

တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းတိုးင်ွ် ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာနှငှ့် ်ပြ�ည််�ယ်ာအဆိုင့်မ်ူ�ားသံည်် အ�က််လှွတ်ိုးရေးတိုးာ်၏ ဥ်း�ရေးဒမူ�ားနှငှ့် ်မူဝ့ါါဒ 
ဆိုး�င််�ာ ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််မူ�ားမူတှိုးဆိုင့်် မူှရေးဝါအ��်ခွဲ���်မူကု်း� က်�င့််သံံ�း��်အတိုးကွ်် နှး�င််င်ံပြခွဲားရေး�း မူ့ဝါါဒ၊ သံ�ာ



6 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

ဝါ�တိုး်ဝါ�်းက်�င်် �း�်းသံးမူ်း က်ာက်ယွာ်ရေး�းနှငှ့်် အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��က်�့သံး��ရေးသံာ က်းစ်စ��်မူ�ားတိုးငွ်် �း
ရေးတိုး�ွဆိုက််ဆိုံ�ဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။  အမူှ�်စ်င််စ်စ််တိုးငွ်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား သံး��မူဟု�တိုး် မူ�ဆိုနှဒ�ယာ်ယာ့�စ််မူ�ားတိုးငွ်် ဗဟုး�
အဆိုင့်် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား၌ �း�်းခွဲ���်နှး�င််သံည့်် ဥ်း�ရေးဒနှငှ့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားစ်ာွ�းှ
�က်သံည််။ သံးသံာသံည့်် ဥ်း�မူာတိုးစ််��်အပြဖွဲ့စ်် အ�က််လွတှိုး်ရေးတိုးာ်နှငှ့်် ရေးအာက််လွတှိုး်ရေးတိုးာ်တိုးး��၏ တိုး�်းတိုး့
ည်းမူှရေးသံာ ဥ်း�ရေးဒပြ��ရေး�းနှငှ့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ခွဲ�မူတှိုး်ရေး�း လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားသံည်် အရေးမူ�းက်�် ဖွဲ့က််
ဒ�ယာ်စ်�စ််၏ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် မူှရေးဝါအ��်ခွဲ���်ရေး�းတိုးး��၏ သံရေးက်ါတိုးမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ 

အပြခွဲားတိုးစ််�က််တိုးငွ်် ဆိုွစ််ဇူးာလွ�်နှး�င််င်ံ�ှး ရေးဒသံအဆိုင့်် ဆိုနှဒမူ�မူ�ား နှှင့်် လွ�့�ဆိုနှဒခွဲံယာ့��ွမူ�ားသံည်် မူှရေးဝါ
အ��်ခွဲ���်မုူ၏ ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းရေးသံာ ဥ်း�မူာမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ ဆိုစ်ွ်ဇူးာလွ�်နှး�င််ငံ်၏ ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာစ်�စ််သံည်် 
ရေးဒသံမူ�ား၏ ဆိုနှဒခွဲံယာ့မူကု်း�သံာ အရေးလွးရေး�းသံည််မူဟု�တိုး်�� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ားနှငှ့််�တိုး်သံက််
သံည့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ခွဲ�မူတှိုး်ရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားအတိုးွင််း နှး�င််င်ံသံားမူ�ား၏ တိုးး�က််ရှုး�က်် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ်် 
အရေးလ့ွအ�မူ�ားက်း�လွည််း ခွဲငွ့်ပ်ြ��သံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့် ်ဆိုစ်ွ်ဇူးာလွ�်နှး�င််ငံ်သံည်် လွ�့�ဆိုနှဒခံွဲယာ�့ွ�မူ�ားအတိုးင်ွ်း 
နှှစ််��်က်မွူ်း အမူ�ားစ်� ဆိုနှဒမူ�ရေး�းသံည့်် စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�က်း� က်�င့််သံံ�းဖြိုး�းး ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဖွဲ့�ွ�ဝါင််ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား 
(cantons)နှငှ့်် နှး�င််င်ံသံားမူ�ားသံည်် သံင့််�ာစ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့င့်် ဆိုနှဒမူ�ရေး�းနှး�င််�က်သံည််။ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ၁၉၀၇

 ဆိုွစ််ဇူးာလွ�်စ်စ််တိုး�် ဆိုနှဒခွဲံယာ့��ွအား နှး�င််င်ံ၏ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍနှငှ့််�တိုး်သံက််သံည့်် ဆံို�းပြဖွဲ့တ်ိုးခွဲ�က််ခွဲ�မူတ်ှိုး
�ာတိုးင်ွ် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဖွဲ့ွ��ဝါင််ပြ�ည််�ယ်ာမူ�ား (cantons) နှငှ့် ်နှး�င််ငံ်သံားမူ�ား �ါဝါင််မုူ၏ ��မူဆိုံ�းရေးပြခွဲလွမှူ်း
တိုးစ််��်အပြဖွဲ့စ်် ရှုပုြမူင််နှး�င််သံည််။ ရေး�ာက််�း�င််းတိုးငွ်် ၁၉၄၀ စ်စ််တိုး�်ဆိုး�င််�ာဥ်း�ရေးဒက်း� ဆိုနှဒ ခွဲံယာ�့�ွနှငှ့်် ၂၀၁၁ 
လွက််�က််�း�်းခွဲ���်မူ ု�ဏာာမူအစ်းအစ်ဉ်း်တိုးး��သံည်် ဆိုွစ််ဇူးာလွ�်နှး�င််င်ံ၏ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း မူ့ဝါါဒ ခွဲ�မူှတိုး်ရေး�း သံမူး�င််း
တိုးငွ်် မူှရေးဝါအ��်ခွဲ���်မူ၏ု အ�င််�ာှးဆိုံ�း ဥ်း�မူာမူ�ား ပြဖွဲ့စ််လွာ�က်သံည်် (Nohlen နှငှ့်် Stöver, ၂၀၁၀)။ 

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ၂၀၁၁ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ရေးဒသံ ၂၀ ခွဲ� နှှင့်် မူ�ဆိုနှဒ�ငှ်် ၅၆.၃% တိုးး��သံည်် ရေး�အးမူ်တိုးငွ်် လွက််�က််က်း�င််
ရေးဆိုာင််ခွဲွင့််အရေး�်  �း�မူး�တိုးင််းက်��်စ်ာွ �း�်းခွဲ���်မူုမူ�ားက်း� �ယာ်ခွဲ�ခွဲ��့က်သံည်် (“လွက််�က််က်း�င််ရေးဆိုာင််ခွဲငွ့်် 
�း�မူး�တိုးင််းက်��်စ်ာွ �း�်းခွဲ���်ပြခွဲင််းက်း� ဆိုွစ််ဇူးာလွ�် �ယာ်ခွဲ�” ၂၀၁၁)။ အရေး�ရွေး� ွလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်
မူ�ားနှငှ့််စ်�်လွ�ဉ်း်း၍ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်မူနုှငှ့်် မူှရေးဝါ အ��်ခွဲ���်မူတုိုးး��က်း� ဟု�်ခွဲ�က််ည်းမူှရေးစ်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ဆိုွစ််ဇူးာလွ�်
နှး�င််င်ံ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အစ်း�း�သံည်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ် က်ာက်ယွာ်ရေး�းအတိုးကွ်် တိုးာဝါ�်ယာ့ဖြိုး�းး Canton (ရေးဒသံအဆိုင့််) 
အစ်း�း�သံည်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းတိုးး��အတိုးွက်် တိုးာဝါ�်ယာသ့ံည််။

2.2.2/ jynfolvlxkESifh teD;uyfqkH;tpkd;&tqifh\ vkyfaqmifEkdiffpGrf;xuf 
omvGefonfh ta&;udp¨ukd txuftpkd;&tqifhqifhokdY vkyfykdifcGifhtmPm 
cGJa0owfrSwfjcif;rl (Subsidiarity Principle)

ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် အ�းးက်�်ဆိုံ�းအစ်း�း�အဆိုင််၏့ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မွူ်း�က်် သံာလွ�ွ်သံည့်် အရေး�းက်းစ်စက်း� 
အ�က််အစ်း�း�အဆိုင့်ဆ်ိုင့်သ်ံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာ ခွဲွ�ရေးဝါသံတ်ိုးမူတ်ှိုးပြခွဲင််းမ့ူ (Subsidiarity Principle) သံည်် 
နှး�င််င်ံက်း� ရေးအာက််ရေးပြခွဲမူအှ�က််သံး�� တိုးည််ရေးဆိုာက််ဖြိုး�းး လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် တိုးာဝါ�်ဝါတိုးတ�ားမူ�ားအား 
တိုးတိုး်နှး�င််သံမူှ အစ်း�း�၏ ရေးအာက််ဆိုံ�းအဆိုင့်် (ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့််၊ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် သံး��မူဟု�တိုး် ရေးဒသံနှတ�
အဆိုင့််) သံး�� လွ�ှအ�်�ားသံင့််သံည််ဟုရ့ေးသံာ အယာအ့ဆိုတိုးွင်် အရေးပြခွဲခွဲံ�ားသံည််။ ဤအရေးပြခွဲခွဲံမူအ့� ဗဟုး�
အာဏာာ�း�င််မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် အစ်း�း�မူဟု�တိုး်ရေးသံာ လွ�ု်�ာှးသံမ့ူ�ား၏ �ယာ်�ယာ်မူ�ားအတိုးွင််း ဝါင််ရေး�ာက််
စ်ကွ််ဖွဲ့က်် သံည့်် အရေးပြခွဲအရေး�နှစှ််��်သံာ�းှသံည်် - ၎င််းတိုးး��တိုးွင်် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မွူ်းမူ�ှးသံည့််အခွဲါ သံး��မူဟု�တိုး်
၎င််းတိုးး��တိုးွင်် ဝါ�်�းရေး�သံည့််အခွဲါ (ဥ်း�မူာ - ကြီးက်းးမူားသံည့်် သံ�ာဝါ ရေး�းအနှတ�ာယာ် တိုးစ််ခွဲ�အတိုးွင််း၊ Bieri 
နှငှ့်် Wenger, ၂၀၁၈)။ 

ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် အ�းးက်�်ဆိုံ�းအစ်း�း�အဆိုင််၏့ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မွူ်း�က်် သံာလွ�ွ်သံည့်် အရေး�းက်းစ်စက်း� 
အ�က််အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််သံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာခွဲ�ွရေးဝါသံတိုး်မူတှိုး်ပြခွဲင််းမ့ူ (Subsidiarity Principle) အား
 Maastricht စ်ာခွဲ���်အ� ဥ်းရေး�ာ�သံမူဂု နှှင့်် ၎င််း၏ အဖွဲ့�ွ�ဝါင််နှး�င််င်ံမူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် အမူ�ားဆိုံ�း က်�င့််သံံ�း�က်
သံည်် (ဥ်းရေး�ာ� �ါလွးမူ�်၊ ၂၀၁၉)။ ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် အ�းးက်�်ဆိုံ�းအစ်း�း�အဆိုင််၏့ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မွူ်း



7ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

�က်် သံာလွွ�်သံည့်် အရေး�းက်းစ်စက်း� အ�က််အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််သံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ ခွဲ�ွရေးဝါသံတိုး်မူတှိုး်
ပြခွဲင််းမူ ့(Subsidiarity Principle) ၏ ခြုံခွဲံ�င်ံ�လွမှူ်းခြုံခွဲံ�သံည့်် �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််မူာှ အစ်း�း�၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ား
အား အမူ�ားပြ�ည််သံ၏့ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားနှှင့်် လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� �း�မူး�ရေးက်ာင််းစ်ာွ�င််ဟု�်မူည့်် အစ်း�း� 
ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား၏ အက်� း�း�းှမူ၊ု �းရေး�ာက််မူနုှှင့်် သံင့််ရေးတိုးာ်မူတုိုးး��က်း� ပြမူှင့််တိုးင််နှး�င််မူည့်် �ည််းလွမူ်းပြဖွဲ့င့်် ခွဲ�ွရေးဝါ
သံတိုး်မူှတိုး်��် ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 

အဆိုး��ါ သံရေး�ာတိုး�ားအား ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အ��်ခွဲ���်ရေး�း ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�တိုးစ််ခွဲ�တိုးငွ်် အသံံ�းခွဲ�သံည့််အခွဲါ ယာင််းသံည်် 
အစ်း�း�၏ အလွာှသံံ�း��်တိုးး��အ�က်ား�းှ ခွဲ� းတိုး်ဆိုက််ရေး�သံည့်် တိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့််တိုးက် ွသံးးပြခွဲားတိုးာဝါ�်မူ�ားက်း��ါ 
လွ��်ရေးဆိုာင််��် အရေး�ာက််အက်ပ့ြ��သံည််။ ခြုံခွဲံ�င်ံ�၍ဆိုး���ါက် နှး�င််င်ံတိုးစ််နှး�င််င်ံတိုးငွ်် အ��်ခွဲ���်ရေး�း၊ နှး�င််င်ံရေး�း၊ 
�က််ဂ�က််ရေး�းဆိုွ�ရေး�းနှငှ့်် လွ��်င်�်းလွည််�တိုး်မူဆုိုး�င််�ာ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�မူ�ားနှှင့််�တိုး်သံက််၍ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််မူ�ား 
လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်�မူည့်် �ယာ်�ယာ်ရေးလွးခွဲ�တိုးး�� အစ်ဉ်း်အဖြိုးမူ� �းှ�က်�ါသံည်် (Odeyemi နှှင့်် Obiyan, ၂၀၁၈၊ �ံ�
 ၁ က်း� �က်ည့််ရှုု�ါ)။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�မူ�ားက်း� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််လွ�ှရေးပြ�ာင််း
ရေး�းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် သံက််ဆိုး�င််�ာအစ်း�း� အလွာှအသံးးသံးးတိုးး��သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ အာဏာာမူ�ားအား �းရေး�ာက်် သံည့််
 �ည််းလွမူ်းမူ�ားပြဖွဲ့င့်် အသံံ�းခွဲ�နှး�င််သံည််။ 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ �က််ဂ�က််ရေး�းဆိုွ�သံတိုး်မူတှိုး်သံည့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� ရေးအာက််အဆိုင််မ့ူ�ားသံး�� 
ခွဲ�ွရေးဝါရေး�းအ�်ပြခွဲင််းသံည်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ တိုးာဝါ�်�းှသံတ့ိုးး�င််းအတိုးကွ်် ၎င််းတိုးး��၏ လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားရေး�်တိုးငွ်် 
အာရှုံ�စ်း့စ်း�က််နှး�င််ရေးစ်သံည့်် စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�က်း� ဖွဲ့�်တိုးးးရေး�းနှး�င််�ါ သံည််။ လွ��်င်�်းလွည််�တိုး်မူဆုိုး�င််�ာ ရှုရုေး�ာင့််
တိုးစ််ခွဲ�မူှ�က်ည့််လွှင်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အ�ာ�းှမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး�� တိုးာဝါ�်�မူ်းရေးဆိုာင််သံည့်် သံက််ဆိုး�င််�ာ
�ယာ်�ယာ်မူ�ား နှှင့်် အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ားရေး�်တိုးငွ်် �း�မူး�အာရှုံ�စ်း့စ်း�က််နှး�င််�က်�ါသံည််။ ခြုံခွဲံ�င်ံ�၍ဆိုး��လွှင်် 
ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် အ�းးက်�်ဆိုံ�းအစ်း�း�အဆိုင််၏့ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မွူ်း�က်် သံာလွ�ွ်သံည့်် အရေး�းက်းစ်စက်း� 
အ�က််အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််သံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာ ခွဲ�ွရေးဝါသံတိုး်မူတှိုး်ပြခွဲင််းမူ ့(Subsidiarity Principle) က်း� 
အသံံ�းခွဲ��သံည့်် အက်� း�းအားပြဖွဲ့င့်် သံက််ဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားက်း� �း�မူး�တိုး���်ပြ��်နှး�င််စ်မွူ်း�းှရေးစ်ဖြိုး�းး 
အ��်သံားမူ�ားကြီးက်းး�က်�်မူအုတိုးွက်် �ယာ်�ယာ်�း�မူး�က်�ယာ်ပြ��်�ရေးစ်သံည််။ 

က်း�လွး��း သံး��မူဟု�တိုး် အာဏာာ�ငှ််စ်�စ််မူ�ား�ှး ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််သံည့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ 
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားက်း� ဖွဲ့းနှးှ�်ခွဲ���်ပြခွဲယာ်သံည့်် �ည််းဗ��ဟုာမူ�ားက်း� အရေးက်ာင််အ�ည်် 
ရေးဖွဲ့ာ်��် �ည််းလွမူ်းမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် အသံံ�းပြ��ရေးလွ�့းှ�ါသံည််။ မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့အ��်ခွဲ���်မူစု်�စ်် ရေးပြ�ာင််းလွ�
သံာွးသံည့််အခွဲါတိုးွင်် အဆိုး��ါ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား၏ �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ား၊ အ��်ခွဲ���်ရေး�း
ဆိုး�င််�ာ အခွဲက််အခွဲ�မူ�ားနှငှ့်် လွ��်င်�်းလွည််�တိုး်မူဆုိုး�င််�ာ �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််မူ�ားသံည််လွည််း ရေးပြ�ာင််းလွ�သံာွး
�က်သံည််။ �း�သံး��ရေးသံာ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်မူ�ားအတိုးငွ််း အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ားသံည်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ု
နှငှ့်် ဖွဲ့းနှးှ�်သံည်် ့ယာဉ်း်ရေးက်�းမူတုိုးး��က်း� �ရေး��ာက််ရေးစ်��်အတိုးကွ်် ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် အ�းးက်�်ဆိုံ�းအစ်း�း�အဆိုင့််
၏ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်ွမူ်း�က်် သံာလွ�ွ်သံည့်် အရေး�းက်းစ်စက်း� အ�က််အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််သံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် 
အာဏာာ ခွဲ�ွရေးဝါသံတိုး်မူတှိုး်ပြခွဲင််းမူ ့(Subsidiarity Principle) က်း� က်း�းက်ား��် လွး�အ�်�က်သံည််။ 

ယာင််းက်း� ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့် ်ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််�ားသံည့် ်စ်စ််တိုး�်၏ �း�်းခွဲ���်မူ ုနှငှ့် ်��လွ��်င်�်းမူ�ားက်း� ရေးလွ�ာခ့ွဲ�ပြခွဲင််း
နှငှ့််တိုးက် ွ အ��်ခွဲ���်ရေး�း၊ နှး�င််င်ံရေး�း၊ �ဏ္ဍာရေး�းနှငှ့်် လွ��်င်�်းလွည််�တိုး်မူဆုိုး�င််�ာ တိုးာဝါ�်မူ�ားက်း� မူတိုးည့်း 
သံည့်် အစ်း�း�အဆိုင့််မူ�ားသံး�� ခွဲ�ွရေးဝါရေး�းအ�်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််သံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့််     
အာဖွဲ့�းက်သံမူဂုအတိုးငွ််း�းှ အခွဲ� း��ရေးသံာ က်း�လွး��းရေးခွဲတိုး်ရေးနှာှင််း�း�င််းနှငှ့်် �ဋိး�က်ခ သံက််ရေး�ာက််ခွဲံ�သံည့်် နှး�င််င်ံ
မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််မူ�ားဆိုး�င််�ာ အရေးပြခွဲခွဲံမူအ့တိုးွင််း ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် အ�းးက်�်ဆိုံ�း
အစ်း�း�အဆိုင််၏့ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မွူ်း�က်် သံာလွ�ွ်သံည့်် အရေး�းက်းစ်စက်း� အ�က််အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််သံး�� 
လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာခွဲ�ွရေးဝါသံတိုး်မူတှိုး်ပြခွဲင််းမူ ့ (Subsidiarity Principle) က်း� အသံံ�းပြ����် ရေး��ွလွ�ားလွာခွဲ�့
ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည်် (Odeyemi နှငှ့်် Obiyan ၂၀၁၈)။ 
 

.
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2.2.3/ pkHvifuGJjym;rIESifh nDñGwfrIudk [efcsufñd§jcif;

�ံ�မူ�ှ်အားပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ ရေး�ါင််းစ်ည််းမူအုဆိုင့်် ၃ ��်�ှး 
�က်သံည်် - စ်စ််ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေး�ါင််းစ်ည််းမူ၏ု အ�ွယာ်အစ်ား၊ လွက််�က််က်း�င််ယာ�့စ််မူ�ား 
ရေး�ါင််းစ်ည််းမူနုှှင့်် အ�ာ�းှကြီးက်းးမူ�ားဦးးရေးဆိုာင််သံည့်် တိုး�်မူကြီးက်းးမူ�ား ရေး�ါင််းစ်ည််းမူ ု (Toft 
၂၀၁၈)။ စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားမူနုှှင့်် ည်းညွတွိုး်မူတုိုးး��အ�က်ားတိုးငွ်် ဟု�်ခွဲ�က််ည်းမူှမူ�ုးှရေးစ်��်
အတိုးွက်် အဆိုး��ါ ရှုရုေး�ာင့်် ၃ ခွဲ�စ်လွံ�းတိုးး��တိုးွင်် စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားသံည့်် ယာ�့စ််မူ�ားက်း�ယာ်စ်ား
ပြ���ါဝါင််ရေး�းနှငှ့်် လွး�က််ရေးလွ�ာရေး�းတိုးး��က်း� အာမူခွဲံ�ားသံင့််�ါသံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် 
တိုးး�င််း�င််းသံားမူ� း�းစ်ံ� �ါဝါင််ရေးသံာ နှး�င််င်ံမူ�ား သံး��မူဟု�တိုး် ဖွဲ့က််ဒရေး�း�ငှ််းမူ�ားတိုးငွ်် စ်စ််တိုး�်
မူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံ၏ စ်ံ�လွင််က်�ွပြ�ားမူအုား က်�ား/မူရေး�း�ာ၊ �ာသံာစ်က်ား၊ �ာသံာရေး�းနှငှ့်် 
လွမ့ူ� း�းရေး�းတိုးး��တိုးင်ွ် �င််ဟု�်ရေး���် လွး�အ�်�ါသံည််။

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ဆိုွစ််ဇူးာလွ�် စ်စ််တိုး�်သံည်် အဖြိုး�း�င််စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�အတိုးွင််း �ာသံာစ်က်ား
ဆိုး�င််�ာ စ်ံ�လွင််က်�ွပြ�ားမူကု်း� လွး�က််ရေးလွ�ာရေးဖွဲ့ာ်ရေးဆိုာင််ရေး�း�ားသံည််။ အလွားတိုး�့င််     
က်ရေး�ဒါက်ာက်ယွာ်ရေး�းစ်�စ််တိုးငွ််လွည််း ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်စ််တိုး�်၏ အ��်ခွဲ���်မူရုေးအာက််တိုးငွ်် 
အဂါလွး�်�ာသံာစ်က်ားရေးပြ�ာဆိုး�သံည့်် တိုး�်�င််းမူ�ားနှငှ့််တိုးက် ွ ပြ�င််သံစ််�ာသံာစ်က်ား
ရေးပြ�ာဆိုး�သံည့်် တိုး�်�င််းမူ�ား ရေး�ါင််းစ်�် �ည့််သံငွ််းရေး�းအတိုးကွ်် စ်းစ်ဉ်း်�ားသံည်် (DCAF 
- လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ စ်းမူံအ��်ခွဲ���်ရေး�းအတိုးကွ်် ဂ� း�းဗာစ်င််တိုးာ၊ ၂၀၀၅)။ 

ရေးက်ာင််းစ်ာွစ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ��ားဖြိုး�းး ဟု�်ခွဲ�က််ည်းမူှသံည့်် စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားမူဆုိုး�င််�ာမူဝ့ါါဒမူ�ားမူ ှ
အာမူခွဲံနှး�င််သံည့်် အက်� း�းရေးက်�းဇူးး့မူ�ား �းှ�က်�ါသံည််။ ယာင််းတိုးး��မူှာ - အမူ�ားပြ�ည််သံ၏့ 
ယာံ��က်ည််အား�ားမူ ု ပြမူင့််တိုးက််လွာပြခွဲင််းရေး�က်ာင့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�း တိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ား
၏ တိုး�ားဝါင်် အသံးအမူတှိုး်ပြ��ခွဲံ�မူ ု ပြမူင့််တိုးက််လွာပြခွဲင််း၊ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့်် စ်စ််ရေး�း
ဆိုး�င််�ာ လွ��်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားတိုးငွ်် လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားနှငှ့်် အပြခွဲား လွ�့ည််းစ်�အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအတိုးကွ်် 
အခွဲငွ့််အလွမူ်းမူ�ား �း�မူး���းှရေးစ်ပြခွဲင််းနှငှ့်် �း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်သံည့်် အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအတိုးွင််း စ်ည််းလွံ�း
ည်းညွတွိုး်မူ ုပြမူင့််တိုးက််လွာပြခွဲင််း (Heinecken နှငှ့်် Soeters ၂၀၀၆)။

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး
အစိုးရများ

ေဒသရ အစိုးရများ

ြပည်ေထာင်စု
အင်စတီကျးရှင်း စီမံခန့်ခွဲမ
ကီးကပ်မ

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအစုိးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
ဥပေဒေရးှင့် အုပ်ချပ်ေရးအာဏာများ

အစိုးရ၏ ဘက်ဂျက်ေရးြခင်းများတွင် 
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

တပ်ဖွဲများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ နယ်ေြမများ
အတွင်း တာဝန်ခံမ

အုပ်ချပ်ေရး

ိုင်ငံေရး

ဘဏေရး

လုပ်ငန်းလည်ပတ်
 ေဆာင်ရ�က်မှု

♟

♑

♔

♘

�ံ� ၁ - အစ်း�း�အဆိုင့် ်၃ ��်နှငှ့် ်ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့် ်အ�းးက်�်ဆံို�းအစ်း�း�အဆိုင့်၏် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််စ်မ်ွူး�က်် 
သံာလွ�်ွသံည့် ်အရေး�းက်းစ်စက်း� အ�က််အစ်း�း�အဆိုင့်ဆ်ိုင့်သ်ံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့် ်အာဏာာခွဲွ�ရေးဝါသံတ်ိုးမူတ်ှိုးပြခွဲင််းမ့ူ 
(Subsidiarity Principle) က်း� အသံံ�းခွဲ�နှး�င််သံည့်် �ယာ်�ယာ်မူ�ား (Odeyemi နှငှ့်် Obiyan, ၂၀၁၈)
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ဘ
ာသ

ာစက
ား

က
ျား

/မ

ဘာသာေရး
တ

ပ်ပ
မာ

ဏ

အရာရှိများ

ယ
နူစ်

နယ်ေြမေဒသဆိုင်ရာ

တ
ိုင ်းရင်းသ

ား

2.2.4/ yl;aygif;yg0ifvkyfaqmifrIyg&Sdonfh vkHNcHKa&;

နှး�င််င်ံသံားမူ�ား �ါဝါင််မူကု်း� ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်ရေး�းသံည်် အာဏာာ�ငှ််စ်�စ််အလွွ�်နှှင့်် �ဋိး�က်ခသံက််ရေး�ာက််ခွဲံ�ား�
သံည့် ်နှး�င််ငံ်မူ�ား အတွိုးင််း�းှ SSR အတိုးက်ွ် အရေး�းကြီးက်းး�ါသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့် ်အာ�တှိုးး�က်် (ဥ်း�မူာ - ဖွဲ့းလွစ််�း�င််၊ 
အင််ဒး��းး�ာှး) နှှင့်် အာဖွဲ့�းက်တိုးး�က်် (ဥ်း�မူာ - နှး�င််ဂ� းး�းးယာားနှငှ့်် ဆိုးယာာ�ာလွးယာ�ွ်) တိုးး���းှ �ဋိး�က်ခအလွ�ွ် 
လွ�့အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့် ်�း့ရေး�ါင််း�ါဝါင်် လွ��်ရေးဆိုာင််မူ�ုးှသံည့် ်ဖြိုးင်းမ်ူးခွဲ�မ်ူးရေး�း တိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�းနှငှ့် ်ပြ��ပြ�င််
ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဉ််းမူ�ား ဖွဲ့�်တိုးးး��် ကြီးက်း�း�မ်ူးရေး��က်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည်် (Loada နှငှ့် ်Moderan, ၂၀၁၅)။ 

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ တိုးာဝါ�်�းှသံမ့ူ�ားသံည်် ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ခွဲ�မူတှိုး်�ာတိုးငွ်် ရေးနှာှင့််ရေးနှးှ�က်��်�က်ာ
နှး�င််ရေးပြခွဲမူ�ားက်း� အရေး�က်ာင််းပြ�က်ာ ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ���် အား��တိုး်မူုမူ�ားအတိုးွင််း အ��်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််း
မူ�ားက်း� �ါဝါင််ခွဲငွ််ပ့ြ����် တိုး�ွ�်ဆို�တိုး်ရေးလွ�့းှ�က်ရေးသံာ်လွည််း SSR အတိုးွင််း အ��်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား�ါဝါင််
ရေးစ်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် သံးသံာသံည့်် အက်� း�းရေးက်�းဇူးး့မူ�ား ��ှးနှး�င််�ါသံည်် -

အ��်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းသံည်် အ��်�က််-စ်စ််�က်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ား ပြ��်လွည််သံင့််ပြမူတိုး်ရေး�းက်း� 
အားရေး�းပြမူှင့််တိုးင်် နှး�င််သံည််။

အ��်�က််အဖွွဲ့��အစ်ည််းသံည်် လွ�့အခွဲငွ့်အ်ရေး�းခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မုူမူ�ားနှငှ့် ်အဂတိုးးလွး�က််စ်ားမုူမူ�ားက်း� ရေးစ်ာင့်�်က်ည့်် 
ရေးလွလ့ွာသံည့်် လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်နှှင့််တိုးက် ွလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းရေးစ်
ရေး�းတိုးး��တိုးွင်် �ံ�့း�းက်ည့်းနှး�င််�က်�ါသံည်် (ဥ်း�မူာ - လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းရေးက်ာ်မူ�ငှ််၊ တိုး�ားစ်း�င််ရေး�းက်းစ်စ��်
မူ�ားနှငှ့်် �က််ဂ�က်် ရေးစ်ာင့််�က်ည့််ရေးလွလ့ွာပြခွဲင််း)။ 

အ��်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းသံည်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းက်း� ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းရေးစ်နှး�င််�ါသံည််။

အ��်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းနှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ တိုးာဝါ�်�းှသံမ့ူ�ားအ�က်ား �းရေးတိုး�ွမူမုူ�ားသံည်် အမူ�ား
ပြ�ည််သံ၏့ အားရေး�းရေး�ာက််ခွဲံမူကု်း� ပြမူင့််တိုးက််ရေးစ်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားက်း� တိုး�ားဝါင််
အသံးအမူတှိုး်ပြ��လွက််ခွဲံရေးစ်နှး�င်် �ါသံည်် (Barnes နှငှ့်် Albrecht, ၂၀၀၈)။ 
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ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င့််ဆိုး���ါက် အ��်သံားမူ�ားဟုသ့ံည််မူာှ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််
�ားသံည့်် အာဏာာ�း�င်် အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းအမူ� း�းမူ� း�း၊ တိုးာဝါ�်ရေး�းအ�်�ားသံည့်် တိုး�ားစ်း�င််ရေး�းအာဏာာ�း�င််
မူ�ား�င့််တိုးက် ွမူးဒးယာာ နှှင့်် အ��်�က််လွမ့ူ ုအဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား၏ လွ�ု်�ာှးသံမ့ူ�ားအပြဖွဲ့စ်် အဓိး�ာာယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�
နှး�င််�ါသံည်် (Born, ၂၀၀၂)။ စ်စ််တိုး�်အရေး�် အ��်သံားမူ�ား �း�်းခွဲ���်ရေး�း အယာအ့ဆိုသံည်် ၁၇၈၈ ခွဲ�နှှစ််
တိုးငွ်် အရေးမူ�းက်�်နှး�င််င်ံ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ ှ ရေး�်ရေး�ါက််လွာခွဲ�ပ့ြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�း 
နှငှ့်် အမူ�ားပြ�ည််သံဆ့ိုး�င််�ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ််မူ�ားအတိုးကွ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� စ်းမူံအ��်ခွဲ���်မူနုှှင့်် စ်�်လွ�ဉ်း်း၍ 
အားရေးက်ာင််းရေး�ဆို�ပြဖွဲ့စ််�ါသံည်် (Yarmolinsky, ၁၉၇၄)။ DCAF - လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ စ်းမူံအ��်ခွဲ���်ရေး�း
အတိုးွက်် ဂ� း�းဗာစ်င််တိုးာ (၂၀၀၈) ၏ ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�က််အ�

အ��်သံး�အးဏား�ိ�င််များျး� အရေးန်ပြဖွဲ့င့်် ��်ဆင််ရေး�� ရေး�လွတှွ်များမုျားျး�၊ တွ�်ဖွဲ့�ွ�များျး�ဖွဲ့�ွ��ည််�

ပြခံင််�၊ ဘဏ္ဍးရေး��နှငှ့်် ��စည််�က်�ိယိူးများျး� ဝါယူ်ရေး��ဆိ�င််�းအ��ှသိံည့်် များဝူါါဒများျး�

အရေး�်တွငွ််ထူးနိ််�ခံျ��်နှ�ိင််သံည််။ အ��်သံး� ရေးခံါင််�ရေးဆးင််�များျး�သံည်် ��်ဘက််ဆိ�င််�း 

များဝူါါဒများျး� ဖွဲ့ငွ့်ဆ်�ိပြခံင််�၊ အတွည််ပြ��ပြခံင််�တွိ��က်�ိ လွ��်ရေးဆးင််သံည်် များန်ှ်ရေးသံး်လွည််� ��်တွ�် 

အရေးန်ပြဖွဲ့င့်် လွ��်င်န််��ဉ်် အရေးက်းင််ထူးည််ရေးဖွဲ့း်ရေး��က်ိ� ရေးဆးက််�ကွ််ပြခံင််�ပြဖွဲ့င့်် ခံျများှတွ်ထူးး�

သံည့်် များဝူါါဒဦး�တွည််ခံျက််များျး�က်�ိ ရေး��ညှ််တွငွ််ရေးအးင််ပြများင််ရေး�များည်် ပြဖွဲ့�်သံည််။ (�း. ၂)  

အ��်သံားမူ�ား၏ �း�်းခွဲ���်မူုသံည်် - စ်စ််တိုး�်မူ�ားအရေး�် အ��်သံားမူ�ားမူ ှ�း�်းခွဲ���်ကြီးက်းး�က်�်ပြခွဲင််းတိုးငွ်် 
သံးသံာသံည့်် အက်� း�းရေးက်�းဇူးး့မူ�ား�ှး�က်�ါသံည််။ DCAF - လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ စ်းမူံအ��်ခွဲ���်ရေး�းအတိုးကွ်် ဂ� း�းဗာ
စ်င််တိုးာ (၂၀၀၈) ၏ ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�က််အ� ၎င််းတိုးး��သံည်် ရေးအာက််�ါအတိုးး�င််း ပြဖွဲ့စ််�က်�ါသံည်် -
 

“ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားသံည့်် အ��်သံားအာဏာာ�း�င််အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား၏ 
နှး�င််င်ံရေး�း ဆိုး�င််�ာ ဩဇူးာခွဲံယာရ့ေး�းမူက့်း� ရေးလွးစ်ားမူ�ုးှရေးစ်ပြခွဲင််း။

တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းနှငှ့်် လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းမူ�ားက်း� အက်ာအက်ွယာ်ရေး�း�ားပြခွဲင််း။ 

စ်စ််တိုး�်မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် လွ�့�၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားအတိုးကွ်် လွ��်ရေးဆိုာင််ဖြိုး�းး လွ�့�၏ ရေး�ာက််ခွဲံမူနုှငှ့်် 
တိုး�ားဝါင်် အသံးအမူတှိုး်ပြ��လွက််ခွဲံမူ�ု�းှပြခွဲင််း။

စ်စ််တိုး�်၏ မူဝ့ါါဒမူ�ားနှငှ့် ်စ်မ်ွူး�ည််မူ�ားသံည်် နှး�င််ငံ်၏နှး�င််ငံ်ရေး�းဆိုး�င််�ာ �ည််မူ�်ှးခွဲ�က််မူ�ားနှငှ့်က််း�က််ည်းဖြိုး�းး၊  
တိုးး�င််းပြ�ည််၏ အ�င််းအပြမူစ််မူ�ားနှငှ့်် ��်တိုးက့်�ပြခွဲင််း။ 

စ်စ််တိုး�်အား နှး�င််ငံ်ရေး�းဆိုး�င််�ာ �ည််�ွယ်ာခွဲ�က််မူ�ားအတိုးက်ွ် အလွွ�သံံ�းစ်ားပြ��မူမုူ�းှပြခွဲင််း” (စ်ာမူ�က််နှာှ ၃)။ 

ဒးမူး�က်ရေး�စ်း အသံင်ွ်က်း့ရေးပြ�ာင််းရေး�းနှငှ့် ်SSR တိုးး�င််းတိုးင်ွ် စ်းမံူအ��်ခွဲ���်ရေး�းသံည်် အလွ�်ွအရေး�း�ါသံည့် ်အစ်းတ်ိုး 
အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ� ပြဖွဲ့စ််သံည််။ အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�ရ့ေးသံာ အရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ားက်း� အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်��်နှငှ့်် 
က်�င့််သံံ�း��်အတိုးကွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း က်ဏ္ဍစ်းမူံအ��်ခွဲ���်မူ ု(SSG) အား ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်
အတိုးွက်် ရေးစ်စ့်�်ည်ှးနှးုင််းမူမုူ�ားအတိုးငွ််း SSR နှှင့်် အဖြိုး�း�င််ရေးဆိုးွရေးနှးွ�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ SSG အား ရေးယာ��ယာ�
အားပြဖွဲ့င့်် “လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် ၎င််းတိုးး��က်း� အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်ရေး�းနှငှ့်် �တိုး်သံက််ရေးသံာ ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� 
�ံ�ရေးဖွဲ့ာ်သံည့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�မူ�ား၊ လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ား၊ စ်ံတိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ားနှှင့်် သံရေး�ာ�ားမူ�ား” အပြဖွဲ့စ်် အဓိး�ာာယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�
နှး�င််သံည်် (DCAF - လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ စ်းမူံအ��်ခွဲ���်ရေး�းအတိုးကွ်် ဂ� း�းဗာစ်င််တိုးာ၊ ၂၀၀၉၊ စ်ာမူ�က််နှာှ ၁)။

�း��ရေး�က်ာင့်် SSG တိုးငွ်် အ��်သံားဩဇူးာခွဲံယာမ့ူ ု ပြ��်လွည််��ှးရေးစ်��်အတိုးကွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးး
က်��း�ငှ််းတိုးး�င််း၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�ဆိုး�င််�ာ ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူတုိုးး�င််း၊ အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်ရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်



11ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

တိုးး�င််းနှငှ့်် သံရေး�ာ�ားတိုးး�င််းအား အ��်သံားဩဇူးာခွဲံယာမ့ူ ု အယာအ့ဆိုရေး�်တိုးငွ်် အရေးပြခွဲခွဲံ�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ်် အ��်သံားမူ�ား၏ ဩဇူးာက်း�ခွဲံယာရ့ေး�းနှငှ့််စ်�်လွ�ဉ်း်း၍ အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း 
ရေးက်ာင််စ်း၊ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်းမူ�ား ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းပြခွဲင််းနှငှ့်် နှး�င််င်ံ၏ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်
အတိုးငွ််း နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် အမူ�ားပြ�ည််သံလ့ွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��က်း� ခွဲ�ွပြခွဲား�ား�းှပြခွဲင််းစ်သံည့်် အရေး�း�ါရေးသံာ
ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�ဆိုး�င််�ာ ရှုရုေး�ာင့်အ်ခွဲ� း��က်း� ယာင််းအ��်သံားဩဇူးာခံွဲယာရ့ေး�းမူပုြဖွဲ့င့် ်�ည့်သ်ံင်ွ်းစ်ဉ််းးစ်ား�မူည်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။

2.2.6/ EkdifiHawmfvkHNcHKa&;ESifh trsm;jynfolvkHNcHKa&;udk cGJjcm;xm;&Sdjcif; 

�ဋိး�က်ခအလွ�ွ် နှး�င််င်ံမူ�ား နှှင့်် �ဋိး�က်ခ သံက််ရေး�ာက််ခွဲံ�ား�သံည့်် နှး�င််င်ံအမူ�ားစ်�တိုးး��တိုးွင်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း နှှင့်် အမူ�ား ပြ�ည််သံလ့ွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��အ�က်ားတိုးငွ်် လွ��်င်�်းမူ�ားက်း� �ငှ််းလွင််းစ်ာွ ခွဲ�ွပြခွဲား�ားပြခွဲင််းမူ�ှး
ရေး�။ သံး��တိုးး�င်် ဤခွဲ�ွပြခွဲားမူုသံည်် သံးအး��း နှှင့်် လွက််ရေးတိုး�ွနှှစ််ခွဲ�စ်လွံ�းအတိုးကွ်် အရေး�းကြီးက်းး�ါသံည််။ နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�သံည််မူာှ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််�မူ ှက်��းရေးက်�ာ် ဝါင််ရေး�ာက််ပြခွဲင််း သံး��မူဟု�တိုး် အပြခွဲားရေးသံာ နှး�င််င်ံ
မူ�ားနှငှ့်် စ်စ််မူက််ပြဖွဲ့စ််�ာွးပြခွဲင််းက်�သ့ံး��ရေးသံာ ပြ�င််�မူ ှဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ားက်း� �ည််ညွ�ှ်း�ါသံည််။ အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့််
 ယာင််းသံည်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့်် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား နှှင့်် စ်စ််တိုး�်မူ�ားက်း� စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�သံည့်် အစ်း�း� အပြမူင့််
ဆိုံ�းအဆိုင့််၏ တိုးာဝါ�်ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Chattopadhyay, ၂၀၁၆)။  

အမူ�ားပြ�ည််သံလံ့ွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ တိုးာဝါ�်�းှသံမ့ူ�ားသံည်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းနှငှ့် ်ပြ�ည််သံလ့ွ�့� စ်ည််းက်မ်ူး 
ရေးသံဝါ�်တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်မူကု်း� �း�်းသံးမူ်းရေး�းတိုးး��နှှင့်် သံက််ဆိုး�င််ဖြိုး�းး ယာင််းက်း� မူတိုးည့်းသံည့်် ဖွဲ့က််ဒရေး�း�ငှ််းမူ�ားတိုးငွ်် 
�ည််းလွမ်ူးအမူ� း�းမူ� း�းတိုးး��ပြဖွဲ့င့် ်က်�င့်သံ်ံ�း�ါသံည််။ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့် ်ဆိုစ်ွ်ဇူးာလွ�်တိုးင်ွ် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား�ား�းှပြခွဲင််းက်း� 
Canton အဆိုင့်် (ရေးဒသံအဆိုင့််) တိုးငွ််သံာ က်း�င််တိုးယွာ်ဖြိုး�းး ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အစ်း�း�သံည်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�း
က်း� တိုးာဝါ�်ယာ့�ါသံည်် (Roche, ၂၀၁၁)။  

�ဋိး�က်ခအလွ�ွ် နှှင့်် �ဋိး�က်ခသံက််ရေး�ာက််ခွဲံ�ား�သံည့်် နှး�င််င်ံမူ�ား�ည််းတိုး ့အာဏာာ�ငှ််စ်�စ််အလွွ�် နှး�င််င်ံ
မူ�ား�းှ တိုး�ားဥ်း�ရေးဒ စ်း�းမူး�းရေး�း အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား (တိုးစ််�ည််းအားပြဖွဲ့င့်် စ်စ််တိုး�်နှငှ့်် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��) တိုးး��တိုးွင််လွည််း
��်ရေး�သံည့်် တိုးာဝါ�်နှှင့်် လွ��်င်�်းမူ�ား �းှ�က်�ါသံည််။ �ံ�မူ�ှ်အားပြဖွဲ့င့်် စ်စ််တိုး�်မူ�ားနှှင့်် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��တိုးး��အား      
မူတိုးည့်းသံည့်် �ည််းစ်�စ််မူ�ား၊ က်�င့််ဝါတိုး်စ်ည််းမူ�ဉ်း်းမူ�ားနှငှ့်် အင််အားအသံံ�းပြ��မူဆုိုး�င််�ာ ညွ�ှ်�က်ားခွဲ�က််မူ�ား
ပြဖွဲ့င့်် သံင််တိုး�်း�း��ခွဲ��ားရေးလွ�့းှရေးသံာ်လွည််း  အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် စ်စ််တိုး�်မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ စ်စ််ဆိုင််ရေး�းမူ�ား
တိုးငွ်် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��က်း� �း�်းခွဲ���်သံည်် သံး��မူဟု�တိုး် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��၏ အက်အ့ည်းက်း� ရေးတိုးာင််းခွဲံရေးလွ�့းှ�က်သံည််။ ဥ်း�မူာ
အားပြဖွဲ့င့်် လွက််တိုးင််အရေးမူ�းက်၏ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်တိုးွင်် စ်စ််တိုး�်၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာသံည်် အပြခွဲားရေးသံာ အ��်ခွဲ���်
ရေး�း နှငှ့်် နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားနှငှ့်် ယာဉှ်း်�ါက် အလွ�ွ်မူ�ားပြ�ား ရေး��ါသံည််။

�း�နှး�င််င်ံမူ�ား�ှး စ်စ််တိုး�်မူ�ားသံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ စ်ံတိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ားအတိုးကွ်် ဦးးရေးဆိုာင််အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားနှငှ့်် 
က်ာက်ယွာ်ရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််သံမ့ူ�ားအပြဖွဲ့စ််လွည််း ရေးဆိုာင််�ကွ််�က်သံည််။ အက်� း�းဆိုက််အပြဖွဲ့စ်် ၎င််းတိုးး��သံည်် မူးမူး
တိုးး��က်း�ယာ်က်း� ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းနှငှ့်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းတိုးး��၏ တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာ ဦးးစ်းးဦးးရေးဆိုာင််ပြ��သံမ့ူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ရှုပုြမူင််�က်
သံည််။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းတိုးင်ွ် အမူ�ားပြ�ည််သံန့ှငှ့် ် ဆိုက််ဆံို�ာတိုးင်ွ် ၎င််းတိုးး��သံည်် ည်င််သံာမုူမူ�ားစ်ာွမူ�းှလွရှေး�။ 
လွ�့အခွဲွင့််အရေး�း ခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ားသံည်် အဆိုး��ါ ‘စ်စ််ရေး�းတိုးာဝါ�်မူ�ား�မူ်းရေးဆိုာင််ရေး�သံည်် ့ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူု
ရေး�းသံမ့ူ�ား’၏ �ံ�မူ�ှ် အပြ��အမူမ့ူ�ားပြဖွဲ့စ််ဟု�်ရေး�်ရေး��ါသံည်် (Witheres, Santos နှငှ့်် Isacson, ၂၀၁၀)။ 

ခြုံခွဲံ�င်ံ�၍ဆိုး���ါက် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် အမူ�ားပြ�ည််သံလ့ွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်း� ခွဲ�ွပြခွဲား�ား�သံည့်် အရေး�က်ာင််း
အ�င််းနှစှ််ခွဲ��းှ�ါသံည်် - လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ားက်း� ရေး�ာှင််�က်ဉ်း်��်နှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း့ရေးပြ�ာင််းမူကု်း�
ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်��်၊ ခွဲး�င််မူာရေးစ်��်တိုးး��ပြဖွဲ့စ်် �ါသံည််။ �း�သံး��လွ��်ရေးဆိုာင််��်အတိုးကွ်် စ်စ််တိုး�်နှငှ့်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�း
မူး�းရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ား၏ တိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်င်�်းမူ�ား ခွဲ�ွပြခွဲား�ားမူကု်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် ပြ�ဌာာ�်း
�ား��် လွး�အ�်�ါသံည််။



12 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် အာဏာာ�ငှ််စ်�စ််အလွွ�် နှး�င််င်ံမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ရေးသံာ အာဂ�င််တိုးးး�ားနှှင့်် ခွဲ� းလွးနှး�င််င်ံတိုးး��၏ 
ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားအတိုးငွ််း ယာင််းက်း� လွ��်ရေးဆိုာင််ခွဲ��့ါသံည််။ �း�သံး��ရေးသံာ အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားတိုးငွ်် 
နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် အမူ�ားပြ�ည််သံဆ့ိုး�င််�ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��က်း� ခွဲ�ွပြခွဲားနှး�င််��်အတိုးကွ်် ဥ်း�ရေးဒဆိုး�င််�ာ 
အစ်းအမူံမူ�ားက်း� အမူ�ှ်တိုးက်ယာ် လွး�အ�်�ါသံည်် (Withers, Santos နှငှ့်် Isacson, ၂၀၁၀)။

2.2.7/ EkdifiHawmfvkHNcHKa&;ESifh trsm;jynfolvkHNcHKa&;wGif 
 usm;^ra&;&mtjrifudk xnfhoGif;ykHazmfjcif; 

သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းအ� စ်စ််ရေး�းဆိုး�င််�ာ သံရေး�ာတိုး�ား�ည်ာ�ငှ််မူ�ားသံည်် စ်စ််တိုး�်မူ�ား၏ အ�ယွာ်အစ်ားနှငှ့်် 
၎င််းတိုးး��၏ လွက််�က််မူ�ားက်�သ့ံး��ရေးသံာ လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�မူ�ား၏ ရှု��်�း�င််ဆိုး�င််�ာ အခွဲ�က််မူ�ားတိုးင်ွ်သံာ 
အာရှုံ�စ်း့စ်း�က််ခွဲ�ရ့ေးလွ�့းှသံည််။ မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့ ရေး�ာက််�း�င််းတိုးငွ်် လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ား 
�ရေး��ာက််ရေးစ်��် ကြီးက်း�း�မ်ူးပြခွဲင််းနှငှ့် ်အင််စ်တိုးးက်��း�င်ှ်းမူ�ားအတိုးင်ွ်း အမူ�ားပြ�ည််သံအ့ရေး�ပြဖွဲ့င့် ်�း�မူး�က်�ယ်ာပြ���စ််ာွ 
�ါဝါင််နှး�င််ရေး�က်ာင််း ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်�ာတွိုးင်် အယာ့အဆို �း�င််းဆိုး�င််�ာနှငှ့်် က်�င့််ဝါတိုး်ဆိုး�င််�ာ အရေး�က်ာင််း�င််းမူ�ား 
သံည်် �း�မူး�အရေး�း�ါလွာသံည််။ 

က်�လွသံမူဂု လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်း ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က်် ၁၃၂၅ က်း� ရေး�က်ည်ာခွဲ�ဖ့ြိုး�းးရေး�ာက်် (၂၀၀၀)၊ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
ဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား၏ ခွဲ�ဉ်း်းက်�်မူမုူ�ားနှှင့်် အရေးတိုးးွအပြမူင််မူ�ားသံည်် အဆိုး��ါ ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က်် 
အမူတှိုး်�ါ က်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားနှငှ့်် က်း�က််ည်းရေးစ်��်အတိုးကွ်် ရေးပြ�ာင််းလွ�ခွဲ�သ့ံည််။ အတိုးးအက်�ဆိုး��ရေးသံာ် SSR 
အတိုးငွ််း က်�ား/မူ ရှုရုေး�ာင့််က်း� ရေး�ါင််းစ်�်ပြခွဲင််းနှငှ့်် အားရေး�း ပြမူှင့််တိုးင််ပြခွဲင််းတိုးး��သံည်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းက်း� ရေးသံခွဲ�ာ
ရေးစ်ဖြိုး�းး က်�ား/မူအရေးပြခွဲပြ�� အ�က်မူ်းဖွဲ့က််မူကု်း� အဆိုံ�းသံတိုး်က်ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍတိုးစ််ခွဲ�လွံ�းအတိုးွင််း အမူ� း�းသံမူးး
မူ�ား �ါဝါင််မူကု်း� ပြမှူင့််တိုးင််ရေး�းဖြိုး�းး လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းမူဝ့ါါဒမူ�ားအား နှး�င််င်ံတိုးက်ာ စ်ံခွဲ� း�်စ်ံနှု�်းမူ�ားနှှင့််အည်း ဖွဲ့�်တိုးးး
ရေး�းသံည်် (Egnell, ၂၀၁၆)။

အမူ�ှ်စ်င််စ်စ််တိုးငွ်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ားနှငှ့်် က်ရေးလွးင်ယာ်မူ�ားသံည်် �ဋိး�က်ခမူ�ားနှငှ့်် ခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ား၏ ဒဏာ်က်း�
အမူ�ားဆိုံ�း ခွဲံစ်ား�က်�သံမ့ူ�ားပြဖွဲ့စ််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် SSR လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်အတိုးွင််း ၎င််းတိုးး��၏ ရေးတိုးာင််းဆိုး�ခွဲ�က််မူ�ား 
နှငှ့်် အခွဲငွ့််အရေး�းမူ�ားသံည်် အလွ�ွ်အရေး�းကြီးက်းး�ါသံည််။ ဤလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်အတိုးွင််း အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား �း�မူး��ါဝါင််
လွာပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် �း့ပြခွဲားသံည့်် အက်� း�းရေးက်�းဇူးး့အခွဲ� း��က်း� ��ှးနှး�င််�ါသံည်် -  

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားအတိုးငွ််း အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား၏ �ါဝါင််မူသုံည်် အက်း့အရေးပြ�ာင််း
နှး�င််င်ံမူ�ားအတိုးငွ််း လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ားက်း� သံးသံးသံာသံာ က်�ဆိုင််းရေးစ်�ါသံည်် (Valasek, 
၂၀၀၈)။

အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား �ါဝါင််မူသုံည်် နှး�င််င်ံသံားမူ�ား၏ �း့ရေး�ါင််း�ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််မူကု်း� ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းဖြိုး�းး ယာင််း
သံည်် �း့ရေး�ါင််း�ါဝါင််လွ��်ရေးဆိုာင််မူဆုိုး�င််�ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်း� ဦးးတိုးည််ရေးစ်�ါသံည််။

အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား �း့ရေး�ါင််း�ါဝါင််မူသုံည်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအား ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းသံည့်် တိုး�ားဝါင််
အသံးအမူတှိုး်ပြ�� လွက််ခွဲံမူနုှှင့်် ရေး�ာက််ခွဲံမူမုူ�ား ��ှးရေးစ်�ါသံည်် (Heinecken နှငှ့်် Soeters, ၂၀၀၆)။

အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် �ဋိး�က်ခအလွ�ွ်နှှင့်် အက်း့အရေးပြ�ာင််းအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားအတွိုးင််း SSR အား က်�ား/မူရှုရုေး�ာင့််
ပြဖွဲ့င့်် အယာ့အဆို �း�င််းဆိုး�င််�ာ �ံ�ရေးဖွဲ့ာ်ပြခွဲင််းသံည်် အမူ�ားပြ�ည််သံ၏့ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်း� ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းဖြိုး�းး �ဋိး�က်ခမူ�ား
ပြ��်လွည််ပြဖွဲ့စ််�ာွးမူကု်း� က်ာက်ယွာ်ရေး�းသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် အ�ာဂတိုး် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ််မူ�ားအတိုးငွ််း တိုးး�င််းပြ�ည််
၏ နှး�င််င်ံရေး�းမူဝ့ါါဒမူ�ား၊ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း သံရေး�ာတိုးည့်းခွဲ�က််မူ�ား၊ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းနှငှ့်် ပြမူ��းစ်း�ယာ် မူဝ့ါါဒမူ�ား
အတိုးငွ််း က်�ား/မူရှုရုေး�ာင့််မူ�ား ရေး�ါင််းစ်�်�ည့််သံငွ််းရေး�က်ာင််း ရေးသံခွဲ�ာရေးအာင််လွ��်ရေးဆိုာင််သံင့််သံည််။ �း�သံး��
ရေးသံာ အ�း့ဂရှု�ပြ��လွ��်ရေးဆိုာင််သံည့် ်မ့ူဝါါဒမူ�ားမူ�းှ�ါက် ရေး��ည်ှ်တိုးည််တ့ံိုးရေးသံာ ဖြိုးင်းမ်ူးခွဲ�မ်ူးရေး�း��းှ��် ခွဲ�ယာဉ််းး 
�ါသံည််။
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၁၉၆၂ ခွဲ�နှစ်ှ်က်တိုးည််းမှူစ်တိုးင််က်ာ ပြမူ�်မူာန့ှး�င််ငံ်ရေး�းအရေး�်တိုးင်ွ် စ်စ််တိုး�်မူ ှအလွ�်ွဩဇူးာလွမ်ှူးမူး�းသံက််ရေး�ာက််ခွဲ�သ့ံည််။ 
၂၀၁၁ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် နှး�င််င်ံရေး�းမူ ှ အတိုး�်င်ယာ် ဆို�တိုး်ခွဲွာသံာွးရေးသံာ်လွည််း တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် နှး�င််င်ံတိုးငွ််း�းှ အစ်း�း�             
အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားနှှင့်် ဗ��ရှုး�က်ရေး�စ်းယာနှတ�ားတိုးး��က်း� တိုး�ားဝါင််အ�ရေးသံာ်လွည််းရေးက်ာင််း၊ အလွတွိုး်သံရေး�ာ�ည််း
မူ�ားပြဖွဲ့င့််လွည််းရေးက်ာင််း �း�်းခွဲ���်ရေး�ဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ၂၀၀၈ ဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခံွဲဥ်း�ရေးဒမူတှိုးဆိုင့် ်အစ်း�း�
အဆိုင့််တိုးး�င််း�းှ အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် ဥ်း�ရေးဒပြ��ရေး�း ဌာာ�မူ�ားအားလွံ�းနှငှ့်် အမူ� း�းသံားနှး�င််င်ံရေး�းတိုးငွ်် ဩဇူးာလွှမူ်းမူး�းသံည့်် 
ရေး��ာတိုးစ််ခွဲ�က်း� ဆိုက််လွက််�း�်းသံးမူ်း�ားသံည််။

အစ်း�း�စ်�စ််တိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားသံည့်် အ��်သံားမူ�ားနှှင့်် က်ာက်ယွာ်ရေး�းဦးးစ်းးခွဲ���်မူ ှ တိုးး�က််ရှုး�က််
ခွဲ��်အ�်သံည့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှးမူ�ား �ါဝါင််သံည််။ �း��ပြ�င်် “တိုးာဝါ�်�မူ်းရေးဆိုာင််ရေး�ဆို� တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှးမူ�ားနှှင့််
 ယာခွဲင််တိုး�်မူရေးတိုးာ် အ�ာ�းှမူ�ားသံည်် အစ်း�း�ဌာာ�မူ�ားအားလွံ�းအတိုးွင််း၊ ပြ�ည််သံ�့ဝါ�်�မူ်းမူ�ားနှငှ့်် တိုး�ားစ်း�င််ရေး�း
ဌာာ�အတိုးွင််းနှှင့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်�း�င်် လွ��်င်�်းမူ�ားစ်ာွတိုးး��အတိုးငွ််း ဩဇူးာအာဏာာ�းှသံည့်် �ာ�း့မူ�ားက်း� ဆိုက််လွက််�ယာ့
�ားဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။” (လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းရေးက်ာင််စ်း ၂၀၁၈၊ စ်ာမူ�က််နှာှ ၂၄)။ �း��ပြ�င်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအ�
တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် အရေး�း�ါသံည့်် ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ� ၃ ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ - က်ာက်ယွာ်ရေး�း၊ ပြ�ည််��ရေး�းနှငှ့်် �ယာ်စ်�်ရေး�း�ာ
ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�မူ�ားအတိုးွင််း - ဩဇူးာလွှမူ်းမူး�းသံက််ရေး�ာက််က်ာ သံမူမတိုး�င်် အဆိုး��ါ ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�မူ�ားအရေး�် ဩဇူးာ 
အာဏာာတိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာ မူ�ှးသံည့််အတိုးး�င််းအတိုးာအ�း ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်သံည််။ 

�း��ပြ�င်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�းနှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်း၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ာတိုးငွ််လွည််း တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှ ခွဲ���်က်း�င််�ားဖြိုး�းး 
ဤအ��်ခွဲ���်ရေး�းဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�သံည်် က်ာက်ယွာ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား၊ ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��၊ ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းယာ�့စ််မူ�ားနှှင့်် အ�ံတိုး�်ဖွဲ့ွ��
မူ�ား အ�ါအဝါင်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ယာနှတ�ားတိုးစ််ခွဲ�လွံ�းအရေး�် �း�်းခွဲ���်�ား�ါသံည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံ
ဥ်း�ရေးဒ၏ ��ဒ်မူ ၃၃၈ တိုးငွ်် “နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်အတိုးွင််း�းှ လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းအားလွံ�းသံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ က်�ွ်က်�
မူရုေးအာက််တိုးငွ်် �းှ�မူည််” ဟု� ပြ�ဌာာ�်း�ား�ါသံည်် (ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�သံမူမတိုး ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံရေးတိုးာ်အစ်း�း�၊ ၂၀၀၈)။

�း��ပြ�င်် ပြ�ည််�ယ်ာ/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�အဆိုင့်တ်ိုးင်ွ် ဝါ�်ကြီးက်းးခွဲ���်သံည်် လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းနှငှ့် ်�ယ်ာစ်�်ရေး�း�ာ ဝါ�်ကြီးက်းးမူ�ားက်း� 
က်ာက်ယွာ်ရေး�းဦးးစ်းးခွဲ���်၏ ခွဲငွ့််ပြ��ခွဲ�က််ပြဖွဲ့င့််သံာ ခွဲ��်အ�်�သံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ��ဒ်မူ ၂၆၂ 
တိုးငွ်် “တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး သံး��မူဟု�တိုး် ပြ�ည််�ယာ်ဝါ�်ကြီးက်းးခွဲ���်သံည်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှှင့်် �ယာ်စ်�်ရေး�း�ာ တိုးာဝါ�်ရေး�းအ�်နှး�င််��် 
တိုး�်မူရေးတိုးာ် က်ာက်ယွာ်ရေး�းဦးးစ်းးခွဲ���်�ံမူ ှသံင့််ရေးလွ�ာ်သံည့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံားမူ�ား၏ အမူည််စ်ာ�င််းက်း� ရေးတိုးာင််းခွဲံ�
မူည််” ဟု� ပြ�ဌာာ�်း�ား �ါသံည်် (ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�သံမူမတိုးပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ အစ်း�း�၊ ၂၀၀၈)။



14 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

�း��ရေး�က်ာင့်် လွက််�ှးအရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ်် သံမူမတိုးနှှင့်် ဝါ�်ကြီးက်းးခွဲ���်မူ�ားက်�သ့ံး��ရေးသံာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ရေး�းွရေးက်ာက််
တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားသံည့်် က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်မူ�ားသံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််တိုးငွ််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး
အဆိုင့််တိုးငွ််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် အဆိုး��ါ ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ� ၃ ခွဲ�တိုးး��က်း� စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ���် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််မူ�ား အက်�်�အသံတိုး်နှှင််သ့ံာ�းှ�က်ဖြိုး�းး 
အရေး�း�ါသံည့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််မူ�ား ခွဲ�မူတှိုး်��်အတိုးွက်် က်ာက်ယွာ်ရေး�းဦးးစ်းးခွဲ���်နှငှ့်် ရေးစ်စ့်�်ည်ှးနှးုင််း�မူည်် သံး��မူဟု�တိုး် 
ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားသံည့်် အ��်သံားမူ�ား၏ ကြီးက်းး�က်�်မူရုေးအာက််မူ ှ က်င််းလွတွိုး်ဖြိုး�းး 
ဒဏာ်ခွဲတိုး်ခွဲံ�ပြခွဲင််းမူ�ှး�� လွ��်ဖြိုးမူ�လွ��်��်မူ�ား လွ��်ရေးဆိုာင််ရေး�ပြခွဲင််းနှငှ့်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူပုြမူင့််မူားသံည့်် က်�ွ်က်�ရေး�း
ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ� �းှရေးသံာရေး�က်ာင့် ်လွက််�းှလံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းစ်�စ််အတွိုးင််း�းှ အ�က််ရေးအာက််အဆိုင့်ဆ်ိုင့်အ်��်ခွဲ���်မုူသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း 
မူဆို�်ရေး�။ အက်� း�းဆိုက််အပြဖွဲ့စ်် ယာင််းသံည်် အပြခွဲားရေးသံာ �ရေး�ာ်ဖွဲ့က််�ငှ််�ယာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအရေး�် ဆိုး�းက်� း�း
သံက််ရေး�ာက််မူတုိုးစ််ခွဲ��းှဖြိုး�းး  တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�း၏ �းရေး�ာက််မူနုှှင့််တိုးက် ွတိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား 
နှငှ့်် အစ်း�း�အ��်ခွဲ���်မူ ုတိုးစ််��်လွံ�း၏ �းရေး�ာက််မူတုိုးး��အရေး�် သံက််ရေး�ာက််မူ�ုးှသံည််။

3.1/ wyfrawmf (jrefrmhppfwyf)  
တိုး�်မူရေးတိုးာ်ဆိုး�သံည််မူာှ ပြမူ�်မူာ�ာသံာပြဖွဲ့င့်် ‘စ်စ််တိုး�်’ ဟု� အဓိး�ာာယာ်�ဖြိုး�းး အဆိုး��ါ အမူည််က်း� ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ 
�ယာ်�းမူးတိုး်မူ�ား ပြ�င််�တိုးငွ််�င်် က်�ယာ်က်�ယာ်ပြ���်ပြ���်အသံးအမူတှိုး်ပြ���ား�က်သံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၁၉၄၈ ခွဲ�
နှှစ််တိုးငွ်် ဖြိုးဗးတိုးးသံှတိုးး���ံမူ ှ လွတွိုး်လွ�်ရေး�း��ှးခွဲ�့စ်ဉ်း်က်တိုးည််းမူစှ်တိုးင််က်ာ တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှးမူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေး�း၊ 
အမူ�ားပြ�ည််သံဆ့ိုး�င််�ာ စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�မူ၊ု က်ာက်ယွာ်ရေး�းနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်းစ်စ��်မူ�ားတိုးငွ်် ဦးးရေးဆိုာင််အခွဲ�်းက်ဏ္ဍ
မူ�ားက်း� �ယာ�့ားခွဲ��့က်သံည််။ တိုး�်မူရေးတိုးာ် သံည်် ပြ�ည််���် (ယာခွဲ�အခွဲ� း�်အ�း မူ�းှရေးသံး) နှှင့်် ပြ�ည််တိုးငွ််း လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
ဆိုး�င််�ာ စ်း�်ရေးခွဲ်မူမုူ�ားမူ ှခွဲ�ခွဲံက်ာက်ယွာ်��်အတိုးကွ်် သံာမူဟု�တိုး်�� ဒးမူး�က်ရေး�စ်းအရေး�း လွ�ု်�ာှးမူမုူ�ားက်း� ဖွဲ့းနှးှ�်��်နှငှ့်် 
ပြ�ည််သံလ့ွ�့�၏ လွတွိုး်လွ�်ခွဲွင့််မူ�ားက်း� က်��်သံတိုး်��်တိုးး�� အတိုးွက််�ါ ဆိုယာ်စ်�နှှစ််မူ�ားစ်ာွ လွ��်ရေးဆိုာင််ခွဲ�သ့ံည််။

ရေးမူာင််ရေးအာင််မူ� း�း (၂၀၀၉) ၏ အဆိုး�အ� ပြမူ�်မူာတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်၏ အခွဲ���်အပြခွဲာအာဏာာက်း� က်ာက်ယ်ွာ
�ာတိုးင်ွ်နှငှ့် ်တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းမူကု်း� �း�်းသံးမ်ူး�ာတိုးင်ွ် အရေး�းအ�ါဆံို�းရေးသံာ လွ�်ု�ာှးရေးဆိုာင််�ွက််သံပ့ြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ပြ�င််
တိုး�်မူရေးတိုးာ်ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက် ၎င််းတိုးး��နှငှ့် ်တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််က်း� �းရေး�ာက််စ်ာွအ��်ခွဲ���်��်အတိုးက်ွ် စ်မ်ွူး�ည်် 
ပြ�ည့်ဝ်ါသံည့် ်တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာ တိုး�ားဝါင််အင််စ်တိုးးက်��း�ှင််းတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် မူးမူးတိုးး���ာသံာ သံတ်ိုးမူတ်ှိုး�ား�က်သံည််။

တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ မူလ့ွအစ်သံည်် ၁၉၄၅ ခွဲ�နှစ်ှ်တိုးင်ွ် က်နှဒးသံရေး�ာတိုးစ့်ာခွဲ���်အ� တိုးး�င််း�င််းသံားလွက််�က််က်း�င််တိုး�်ဖွွဲ့��မူ�ား၊ 
မူ� း�းခွဲ�စ််ဗမူာတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ်နှငှ့် ်ယာခွဲင််ဖြိုးဗးတိုးးသံှဗမူာတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးး��အား တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းအပြဖွဲ့စ်် စ်�ရေး�ါင််း�ားရေးသံာ စ်စ််တိုး�် 
အပြဖွဲ့စ်် ရေး�ါင််းစ်ည််းခွဲ��့ာမူ ှစ်တိုးင််ခွဲ�ပ့ြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤစ်�ရေး�ါင််း�ားသံည့်် စ်စ််တိုး�်တိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံားတိုး�်�င််းမူ�ား   
(က်�င််၊ က်ခွဲ�င််၊ ခွဲ�င််း၊ ဗမူာ နှှင့်် ရေးဂ်�ခွဲါး) �ါဝါင််ခွဲ�ရ့ေးသံာရေး�က်ာင့်် မူ� း�းခွဲ�စ််ဗမူာတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ယာခွဲင််အ�ာ�ှးရေးဟုာင််း
မူ�ားသံည်် ယာခွဲင််ဖြိုးဗးတိုးးသံှ ဗမူာတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ် အ�ာ�းှမူ�ားအား မူ� း�းခွဲ�စ််တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံားမူ�ားအပြဖွဲ့စ််မူဟု�တိုး်�� ဖြိုးဗးတိုးးသံှ
အစ်း�း�၏ ရေး�က်းစ်ားစ်စ််တိုး�်မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် သံတိုး်မူှတိုး်ခွဲ�့�က်သံည််။ ဤသံး��ရေးသံာ လွမ့ူ� း�းရေး�းဆိုး�င််�ာ အပြမူင််နှငှ့်် နှး�င််င်ံရေး�း
ဆိုး�င််�ာ ရေး�ာက််ခွဲံမူ�ားအတိုးွင််း က်�ွပြ�ား ပြခွဲား�ားမူမုူ�ားရေး�က်ာင့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အား စ်တိုးင််တိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ�စ့်ဉ်း်က်တိုးည််းက်
လွမ့ူ�ားစ်� ဗမူာမူ�ားနှငှ့် ်လွ�့ည််းစ်� တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ားအ�က်ားတွိုးင်် ရေးသံးွက်ွ�မူတုိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်ခွဲ�သ့ံည််။ (Callahan, ၂၀၀၃)။

ပြ�ည််တွိုးင််းစ်စ််မူ�ား ပြဖွဲ့စ််ရေး�်လွာခွဲ�ဖ့ြိုး�းးရေး�ာက်် အစ်ဉ််းအလွာသံဖွဲ့ယ်ွာ တိုးး�င််း�င််းသံားတိုး�်�င််းအခွဲ� း��သံည်် ���်က်�်ခွဲ��့က်ဖြိုး�းး 
ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား ပြဖွဲ့စ််လွာခွဲ��့က်သံည််။ �း�စ်ဉ်း်အခွဲ� း�်မူစှ်တိုးင််က်ာ တိုး�်�င််းမူ�ားအတိုးကွ်် တိုး�်သံားစ်�ရေးဆိုာင််း
�ာတိုးငွ််နှှင့်် တိုး�်�င််းမူ�ားဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ာတိုးငွ်် ဗမူာမူဟု�တိုး်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားမူ�ား �ါဝါင််မူကု်း� အာမူခွဲံ�ားပြခွဲင််းမူ�ှး 
ရေးတိုးာရ့ေး�။ �း��အစ်ား လွ့မူ� း�းစ်�တိုးစ််စ်�မူ ှကြီးက်းးစ်း�း�ားသံည့်် စ်စ််တိုး�်တိုးစ််ခွဲ�က်း� �း�မူး�လွး�လွားလွာခွဲ��့က်သံည််။ 

�း�မူး�၍ ခွဲး�င််မူာစ်ာွရေးဖွဲ့ာ်ပြ���ါက် တိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးငွ်် လွက််�ှးတိုးာဝါ�်�မူ်းရေးဆိုာင််ရေး�သံည့်် အင််အား စ်�စ်�ရေး�ါင််း ၄၀၆၀၀၀
 �းှ�ာ ဗမူာမူဟု�တိုး်သံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံား ၄၅၀၀ ဦးးသံာ �ါဝါင််သံည်် (GlobalFirePower.com ၂၀၁၉)။ ဗး�လွ်ခွဲ���်မူ�ှး
ကြီးက်းး မူင််းရေးအာင််လွးုင််၏ အဆိုး�အ� လွ�့ည််းစ်�တိုးး�င််း�င််းသံား အ�ာ�းှတိုးစ််ဦးးအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ��းှနှး�င််သံည့်် အပြမူင့််ဆိုံ�း �ာ�း့
မူာှ ဒ�တိုးးယာ ဗး�လွ်မူ�ှးကြီးက်းး �ာ�း့သံာပြဖွဲ့စ််သံည်် (VOA ဗမူာ�း�င််း၊ ၂၀၁၄)။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား



15ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�မူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ �ယာ်ရေးပြမူရေးဒသံဆိုး�င််�ာ အခွဲွင့််အရေး�းမူ�ားနှငှ့်် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််တိုးး��
အတိုးွက်် တိုးး�က််�ွ�ဝါင််ရေး��က်ဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခံွဲဥ်း�ရေးဒက်း� စ်တိုးင််မူးတ်ိုးဆိုက််ခွဲ�ဖ့ြိုး�းးရေး�ာက်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် တိုးး�က််ရှုး�က််�း�်းခွဲ���်သံည့် ်ခွဲ�ဉ််းးက်�်
မူအုစ်ား အမူ�ားပြ�ည််သံဆ့ိုး�င််�ာ အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့် ်လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းက်းစ်စ��်မူ�ားတွိုးင်် ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခံွဲဥ်း�ရေးဒအ� ခွဲငွ့်ပ်ြ���ား 
သံည့် ်ဝါင််ရေး�ာက််စွ်က််ဖွဲ့က််ရေး�း ခွဲ�ဉ််းးက်�်မူသုံး�� ရေးပြ�ာင််းလွ�ခွဲ�သ့ံည််။ မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့၂၀၁၈ ခွဲ�နှစ်ှ် ဒးဇူးင််�ာလွတိုးင်ွ် 
အမူ� း�းသံားဒးမူး�က်ရေး�စ်းအဖွဲ့�ွ�ခွဲ���်အစ်း�း�သံည်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�းဦးးစ်းးဌာာ�
အား တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ �း�်းခွဲ���်မုူရေးအာက််မူ ှအ��်သံားအ�ာ�းှမူ�ားလွက််ရေးအာက််သံး�� လွှ�ရေးပြ�ာင််းခွဲ�သ့ံည််။ 

နှး�င််ငံ်ရေး�းစ်�စ််သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းတိုးစ််�း�င််းစ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ််သံး�� ရေးပြ�ာင််းလွ�လွာခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ၎င််း၏ 
အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းဆိုး�င််�ာ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််အား ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံအ��်သံားအစ်း�း��ံသံး�� လွ�ှရေး�းလွး�သံည့်် ဆိုနှဒ
တိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာ ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ပြခွဲင််းမူ�ှးသံက်�သ့ံး�� အပြခွဲားရေးသံာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််မူ�ားတိုးငွ််က်�သ့ံး�� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအရေး�် 
လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာ တိုးစ််စံ်�တိုးစ််�ာက်း�လွည််း အ��်သံားမူ�ား�ံ ခွဲငွ့်ပ်ြ���ားပြခွဲင််းမူ�းှရေး�။ �း��ပြ�င်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်က် ၎င််း၏
�း�်းခွဲ���်မူုရေးအာက််�ှး ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ� သံံ�းခွဲ�သံည်် အမူ� း�းသံားအက်� း�းစ်းး�ာွးအတိုးကွ်် အဓိးက်က်�ရေးသံာရေး�က်ာင့်် ယာင််းတိုးး��
က်း� ‘ခွဲ�ခွဲံက်ာက်ယွာ်��်’ အခွဲွင့််အရေး�းနှငှ့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာတိုးး�� တိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးငွ််�းှသံည််ဟု� ဆိုက််လွက််အခွဲး�င််အမူာ 
ရေးပြ�ာဆိုး�ရေး�ဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။

အမူ�်ှစ်င််စ်စ််တိုးင်ွ် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အရေး�ပြဖွဲ့င့် ်ယာခွဲင််စ်စ််အာဏာာသံးမ်ူးမူမုူ�ားက်း� တိုး�ားဝါင််ရေးစ်��် “တိုးး��တိုးာဝါ�်အရေး�းသံံ�း�ါး 
က်း� က်ာကွ်ယ်ာရေးစ်ာင့်ရ်ေး�ာှက််ရေး�း” ဟုသ့ံည့် ်ရေးဝါါဟုာ�အား အသံံ�းပြ��ခွဲ��့က်သံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်၏ အစ်း�း� အစ်ဉ််းအဆိုက်် 
တိုးး��သံည်် လွ�့ည််းစ်� တိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား၏ ယာဉ်း်ရေးက်�းမူဆုိုး�င််�ာ က်�ွပြ�ားပြခွဲား�ားခွဲ�က််မူ�ားက်း� ရေးလွးစ်ား��် 
��က််ကွ်က််ခွဲ��့က်ဖြိုး�းး ပြမူ�်မူာ (ဗမူာ) ယာဉ််းရေးက်�းမုူက်း�သံာ အမူ� း�းသံားယာဉ််းရေးက်�းမုူအပြဖွဲ့စ်် ပြမှူင့်တ်ိုးင််��် ကြီးက်း�း�မ်ူးခွဲ��့က်သံည််။

ပြများန််များးနှ�ိင််င်ံ၏ ��်အးဏား�ငှ််�န်�်သံည်် တွက််ကြွက်ထွူးက််သံန််သံည့်် များျက််က်န််�
များျ�ိ�ခံျ�်ဝါါဒပြဖွဲ့�်ငြိ�း� တွ�်များရေးတွး်သံည်် ဆယူ်��နှ�ှ်ရေး�ါင််�များျး��းွ ဗများးဇးတွ်သံငွ််�ပြခံင််� 
သံ�ိ�များဟု�တွ် ဗများးအပြဖွဲ့�် တွ�်သံး�တွည််�ပြဖွဲ့�်ရေး�သံည့်် အယူအူဆက်�ိ သံတွွ်သံငွ််��န်် 
ကြိုးက်�ိ��များ်�ရေးန်က်း တွိ�င််�ပြ�ည််တွငွ််��ှိ က်�ွပြ�း�ပြခံး�န်��များမုျားျး�နှှင့်် များျး�ပြ�း�သံည့်် �ံ�လွင််
က်�ွပြ�း�များမုျားျး�က်ိ� လွျ�်လွျ�ရှုသုံည်် သံိ��များဟု�တွ် ��်�ယူ်ထူးး�သံည််ဟု� တွ�ိင််��င််�သံး�

အများျး���က် ရှုပုြများင််ကြက်သံည်် (ရေး�းခံျ�်သံက််ထူးနွ််�၊ ၂၀၁၈၊ �းများျက််နှ�ှ ၂၂)။ 

�လွဒ်အပြဖွဲ့စ်် တိုးး�င််း�င််းသံား လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားသံည်် က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲငွ့်် ��းှ��် လွက််�က််က်း�င်် လွ�ု်�ာှးမူမုူ�ားမူတှိုးဆိုင့်် 
ဆိုယာ်စ်�နှှစ််ရေး�ါင််းမူ�ားစ်ာွ ရေးတိုးာင််းဆိုး�ခွဲ�့ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် အဆိုး��ါ ဗမူာဗဟုး�ပြ�� အစ်း�း�မူ�ားက်း� စ်း�်ရေးခွဲ်ခွဲ��့က်သံည််။ ယာရေး��အခွဲါ
တိုးငွ်် ပြမူ�်မူာတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် အရေး��ှရေးတိုးာင််အာ��ှးှ အကြီးက်းးမူားဆိုံ�း စ်စ််တိုး�်မူ�ားအ�က်် တိုးစ််ခွဲ�အ�ါအဝါင််ပြဖွဲ့စ််လွာ
ဖြိုး�းး ရှု�ု်ရေး�ွး သံည့်် ဗ��ဟုာရေးပြမူာက်် �တိုး်ဝါ�်းက်�င််တိုးစ််ခွဲ�အတိုးွင််း လွ�ု်�ာှးလွ�က််�ှးက်ာ �ယာ်စ်�်ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားအားလွံ�း
တိုးငွ်် တိုးက််ကြွက်လွွ�ု်�ာှးရေး�သံည့်် လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�မူ�ား�းှ�က်သံည်် (Selth, ၂၀၁၈)။ တိုး�်မူရေးတိုးာ်ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််
မူ�ားသံည်် ရေးခွဲတိုး်မူးလွက််�က််မူ�ားပြဖွဲ့င့်် အဆိုင််မ့ူးတိုး�်မူရေးတိုးာ် (Standard Army) ပြဖွဲ့စ််ရေးအာင်် လွ��်ရေးဆိုာင််လွှင်် 
ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ားက်း� လွံ�ရေးလွာက််စ်ာွ ဟု��်တိုးားနှး�င််မူည််ဟုရ့ေးသံာ အယာအ့ဆိုက်း� ဆိုက််လွက််စ်ွ�က်း�င််လွာခွဲ��့က်သံည််။ 

မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့၎င််း၏ ဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�၊ အရေးတိုးးွအပြမူင််၊ လွက််�က််မူ�ား၊ အရေးဆိုာက််အဦးးမူ�ားနှငှ့် ်လွ�့စ်မ်ွူးအားအ�င််း 
အပြမူစ်် စ်မွူ်း�ည််မူ�ားတိုးငွ်် ပြ�ဿ�ာအမူ� း�းမူ� း�း က်�ယာ်ပြ���်စ်ာွ ပြဖွဲ့စ််�ာွးရေး�သံပြဖွဲ့င့်် က်ာက်ယွာ်ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေးလွလ့ွာ
ဆို�်းစ်စ််သံမ့ူ�ားက် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အား က်မူာာအ့ဆိုင့််မူး စ်စ််ရေး�းဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် အသံးအမူတှိုး်ပြ��
��်မူာှ ရေးမူးခွဲ�ွ်း��တိုး်ဖွဲ့ွယာ် ပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� ဆိုး�ခွဲ�့�က်သံည်် (Selth, ၂၀၁၈)။ တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် သံးသံးသံာသံာ�င်် (လွမ့ူ� း�း
တိုး��်းသံ�တိုး်သံင််�ငှ််းလွင််းမူမုူ�ား အ�ါအဝါင််) အလွ�ွ်ကြီးက်းးရေးလွးသံည့်် လွ�့အခွဲငွ့််အရေး�း ခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ားက်း� ပြ��လွ��်
ရေး�သံည််ဟု၍့ ၎င််း၏ တိုးး�င််း�င််းသံား လွမ့ူ� း�းမူ�ား မူဆိုး��ားနှငှ့်၊် က်�လွသံမူဂုနှငှ့် ်အပြခွဲားရေးသံာ နှး�င််ငံ်တိုးက်ာအဖွွဲ့��အစ်ည််း
 မူ�ားမူ ှလွ�့ည််းစ်�အ��်စ်�မူ�ား နှှင့်် နှး�င််င်ံရေး�းတိုးက််ကြွက်လွွ�ု်�ာှးသံမ့ူ�ား�ံမူ�ှင်် စ်�ွ်စ်�ွမူမုူ�ား �းှခွဲ�့သံည်် (Selth, ၂၀၁၈)။



16 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

3.2/ jrefrmEkdifiH7JwyfzGJU  
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��အား ဒ�တိုးးယာက်မူာာစ်စ််အဖြိုး�းးတိုးငွ်် ယာခွဲင််က်း�လွး��းရေးခွဲတိုး် လွက််�က််က်း�င််��တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအား ၁၉၄၅ 
ခွဲ�နှှစ်် ��အက််ဥ်း�ရေးဒအ� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�စ်စ််��တိုး�်အပြဖွဲ့စ််သံး�� စ်�စ်ည််းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ��မူဆိုံ�းအကြီးက်းမူ် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းခွဲ�သ့ံည််။ 
၁၉၇၄ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ယာင််းအား ပြ�ည််သံ�့��တိုး�်ဖွဲ့�ွ�အပြဖွဲ့စ််သံး�� အသံငွ််ရေးပြ�ာင််းလွ�ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ၁၉၉၅ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ
��တိုး�်ဖွဲ့ွ��အပြဖွဲ့စ်် ပြ��်လွည််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း ခွဲ�သ့ံည်် (MPF- Captain Hla Shwe, ၂၀၁၈)။

သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းအ� ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး ��တိုး�်ဖွဲ့ွ���ား�းှမူစု်�စ််သံည်် သံးးပြခွဲားလွတွိုး်လွ�်သံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအင််စ်တိုးးက်��း
�ငှ််းတိုးစ််ခွဲ� အပြဖွဲ့စ််မူဟု�တိုး်�� စ်စ််တိုး�်၏ လွက််ရေးအာက််ခွဲံတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် လွည််�တိုး်ပြခွဲင််းက်း� က်�င့််သံား�ရေး�ဖြိုး�း
ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Selth, ၂၀၁၃)။ MPF အား နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�းအတိုးကွ်် အ�ံတိုး�်ဖွဲ့�ွ�အပြဖွဲ့စ််လွည််း သံတိုး်မူတှိုး်လွာခွဲ�့
သံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ��်ခွဲ���်စ်ဉ်း်က် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် အ��်သံားအ��်ခွဲ���်ရေး�း ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား
အတိုးငွ််းသံး�� တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှး �ာရေး�ါင််းမူ�ားစ်ာွက်း� ခွဲ��်အ�်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ အာဏာာက်း� တိုးး�းခွဲ���ခွဲ�့�က်သံည််။ 
Selth (၂၀၁၂) က် MPF သံည်် စ်စ််အာဏာာ�ငှ််စ်�စ်် �ငှ််သံ�်ရေး�းက်း� အားပြဖွဲ့ည့််ရေး�း��်အတိုးကွ်် အမူ�ားပြ�ည််သံက့်း� 
�း�်းခွဲ���်ရေး�း နှှင့်် ဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းတိုးး��က်း� လွ��်ရေးဆိုာင််သံည်် ့ အဓိးက်အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအ�က််တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� 
ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ ယာခွဲင််က်ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�့သံည့််အတိုးး�င််း�င်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ရေး��စ်ဉ်း်အမူ�ားပြ�ည််သံဆ့ိုး�င််�ာ စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�
ရေး�း နှှင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��က်း� တိုးာဝါ�်ယာ့သံည့်် ပြ�ည််��ရေး�း ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ� အရေး�် ယာရေး��အခွဲ� း�်အ�း တိုးး�က််ရှုး�က််�း�်းခွဲ���်
�ားဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

��တိုး�်ဖွဲ့ွ��သံည်် ပြ�ည််��ရေး�းဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�လွက််ရေးအာက််တိုးငွ််�းှရေးသံာရေး�က်ာင့်် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��တိုးွင်် အကြီးက်းးတိုး�်း�ာ�း့မူ�ားပြဖွဲ့င့််
တိုးာဝါ�် �မူ်းရေးဆိုာင််ရေး�သံည့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှးရေးဟုာင််းမူ�ားစ်ာွ�းှရေး�ဆို�ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��နှငှ့်် ��သံတိုးင််း
တိုး�်ဖွဲ့�ွ� (Special Branch) တိုးး��သံည်် ရေးက်�ာင််းသံားမူ�ား၏ ဆိုနှဒပြ�မူုမူ�ားနှှင့်် အစ်း�း�ဆို��်က်�င််ရေး�း လွ�ု်�ာှးမူမုူ�ားအား
တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှးမူ�ား၏ တိုးး�က််ရှုး�က််ညွ�ှ်�က်ားခွဲ�က််ရေးအာက််တိုးငွ်် ဖွဲ့းနှးှ�်သံည့််ယာ�့စ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ရေး�က်ာင််း လွအ့မူ�ား 
သံး�းှဖြိုး�းးပြဖွဲ့စ််သံည််။ အခွဲ� း��ရေးသံာ�ယာ်ရေးပြမူမူ�ား�ှး ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််ခံွဲ�ားသံည့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်မူ�ား
က်း� ရေးစ်ာင့််�က်ည့််��်အတိုးွက််လွည််း ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��က်း� အသံံ�းပြ��ရေး�ဖြိုး�းး ယာင််းသံည်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းက်း� တိုးး�က််ရှုး�က််
စ်း�်ရေးခွဲ်မူ ုတိုးစ််��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။

အ��်ခွဲ���်ရေး�းရှုရုေး�ာင့််တိုးစ််ခွဲ�မူ�ှက်ည့််လွှင်် MPF သံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ဩဇူးာလွှမူ်းမူး�းမူရုေးအာက််တိုးငွ်် �းှရေး�သံည််သံာ 
မူဟု�တိုး်�� ယာင််းက်း�ယာ်တိုးး�င််သံည််�င််လွှင်် ဗဟုး�မူမှူ�ားစ်ာွခွဲ���်က်း�င််�ားသံည့်် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအားလွံ�းတိုးး��တိုးွင်် ၎င််း၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာ ယာ�့စ််အရေးပြခွဲပြ�� ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား�းှ�က်သံည််။
သံး���ာတိုးွင်် ၎င််းတိုးး��သံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�၏ လွက််ရေးအာက််တိုးငွ််�းှသံည််မူဟု�တိုး်�� တိုးး�င််းစ်စ်် 
ဌာာ�မူှ�းမူ�ားနှငှ့်် ပြ�ည််��ရေး�း ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�တိုးး���ံသံာ တိုးာဝါ�်ခွဲံ�သံည််။ 

ပြ�ည််��ရေး�းဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ� ဒ�တိုးးယာဝါ�်ကြီးက်းး၏ အဆိုး�အ� MPF တိုးငွ်် ��တိုး�်သံား ၁၅၀၀၀ သံာ�းှဖြိုး�းး ယာင််းသံည်် 
စ်�စ်�ရေး�ါင််း အမူု�မူ်းမူ�ား၏ ၄၈ �ာခွဲး�င််နှု�်းသံာပြဖွဲ့စ််က်ာ �� နှှင့်် ပြ�ည််သံလ့ွ�့�တိုးး��၏ အခွဲ� း�းသံည်် ၁:၆၅၀ ပြဖွဲ့စ််သံည်် 
(Nanda, ၂၀၁၉)။ ��အ�ာ�ှးမူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် အက်�င့််��က််ပြခွဲစ်ားရေး��က်ဖြိုး�းး အရေး�းယာခ့ွဲံ�ပြခွဲင််းမူ�ားမူ ှ က်င််းလွတွိုး်
ရေး�က်ာ အ��်သံားမူ�ား၏ ကြီးက်းး�က်�်မူရုေးအာက််တိုးငွ််မူ�ှးဟု� အမူ�ားစ်�က် ယာံ��က်ည််�ား�က်သံည််။ 

အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် Selth (၂၀၁၂) ၏ အဆိုး�အ� MPF သံည်် အ�ည််အခွဲ�င််းပြ�ည့််မူးမူမုူ�းှ�� အဂတိုးးလွး�က််စ်ားမူမုူ�ား �းှရေး� 
က်ာ လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ား�းှရေး�ဖြိုး�းး ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် ပြ�ည််သံ�့ဆိုက််ဆိုံရေး�းအား�ည််းသံည််။ MPF အရေး�်
ပြ�ည််သံလ့ွ�့�၏ ယာံ��က်ည််မူသုံည််လွည််း �ည််း�ါးရေး�က်ာင််း ရေးတိုး�ွ�သံည်် (သံ�့ရေးအာင််နှငှ့်် ဝါင််းဝါင််းရေးမူ၊ ၂၀၁၉)။ 
အဆိုး��ါ ပြ�ဿ�ာမူ�ားသံည်် ��တိုး�်ဖွဲ့�ွ�အား ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူမုူ�ား ပြ��လွ��်��် လွး�အ�်ရေး�မူကု်း� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�သံည််။ 
��တိုး�်ဖွဲ့ွ��သံည်် �း�မူး�၍ �ရေး�ာ်ဖွဲ့က််�ှင််�ယာ်ဆို�်ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��၏ စ်မွူ်း�ည််၊ �းရေး�ာက််မူနုှှင့်် အရေး�းအကြီးက်းးဆိုံ�းအပြဖွဲ့စ်် 
ပြ�ည််သံ�့ဝါ�်�မူ်းမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမှူာက််�ားသံည့်် အစ်း�း�၏ လွက််ရေးအာက််
တိုးငွ်် တိုးာဝါ�်ခွဲံမူတုိုးး��က်း� ပြမူှင့််တိုးင််��် လွး�အ�်ရေး��ါသံည််။



17ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

3.3/ axmufvSrf;a&; tzGJUtpnf;rsm; 
ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းသံည်် မူည််သံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ််အတိုးကွ််မူဆိုး� အသံက််တိုးမူှအရေး�းကြီးက်းးသံည့်် အစ်းတိုး်အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ�
ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး သံက််ဆိုး�င််�ာ ဝါ�်ကြီးက်းးမူ�ား�ံသံး�� သံတိုးင််း၊ အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားနှငှ့် ်ခွဲွ�ပြခွဲမ်ူးစ်းတ်ိုးပြဖွဲ့ာသံံ�းသံ�်မူမုူ�ား ရေး�းအ�်သံည််။  
ဒးမူး�က်ရေး�စ်း လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းတိုးစ််ခွဲ�တိုးငွ်် ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားသံည်် အမူ�ားပြ�ည််သံ၏့ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း၊ 
ရေးက်ာင််းမူ�ွ်သံည့်် အ��်ခွဲ���်စ်းမူံရေး�းနှှင့်် �းရေး�ာက််သံည့်် အစ်း�း�တိုးး��အတိုးွက်် ရေးက်ာင််းမူ�ွ်သံည့်် မူဝ့ါါဒနှှင့်် အရေးလွအ့�
မူ�ားက်း� က်�င့််သံံ�း��်အတိုးကွ်် အရေး�း�ါသံည့်် အရေး�ာက််အက်မ့ူ�ားရေး�းအ�်သံည််။ ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််း
မူ�ားအား လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းနှငှ့်် ပြ�ည််�ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းဟု၍့ အ��်စ်�နှှစ််စ်� ခွဲ�ွပြခွဲားနှး�င််သံည််။

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းသံည်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းနှငှ့်် တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်ရေး�းတိုးး��က်�့သံး��ရေးသံာ ပြ�ည််တိုးငွ််းရေး�း�ာ
မူ�ားနှငှ့်် သံက််ဆိုး�င််သံည််။ နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်နှငှ့်် ၎င််း၏ နှး�င််င်ံသံားမူ�ားအား ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူအုမူ� း�းမူ� း�းတိုးး��မူှ အက်ာအက်ယွာ်
ရေး�း��်အတိုးကွ်် ပြ�ည််တိုးငွ််းရေး�ာက််လွှမူ်းရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားသံည်် အပြခွဲားရေးသံာ တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�း အဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််းမူ�ားနှငှ့်် အ�းးက်�် �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်၏ ��်သံမ့ူ�ား၏ လွှ း��ဝါကှ််�း့ရေး�ါင််းကြံက်ံစ်ည််မူမုူ�ားနှငှ့်် 
လွ�ု်�ာှးမူမုူ�ား သံး��မူဟု�တိုး် ပြဖွဲ့စ််နှး�င််ရေးပြခွဲ�ှးသံည့်် ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ားက်း� ရေးဖွဲ့ာ်��တိုး်��် အခွဲ�က််အလွက််မူ�ား နှှင့်် သံတိုးင််း
အခွဲ�က််အလွက််မူ�ား စ်�ရေးဆိုာင််းသံည််။ ယာင််းသံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမှူာက််�ားသံည့်် အ��်သံားအာဏာာ�း�င်် အဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််းမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့် ်ပြ�ည််သ့ံ�ရေး�း�ာက်းစ်စ��်မူ�ားက်း� အဆိုင််ရေးပြ�ရေးခွဲ�ာရေးမူ�ွစ်ာွ စ်းမံူနှး�င််��်နှငှ့် ်အမူ�ားပြ�ည််သံ ့စ်ည််းက်မ်ူး
ရေးသံဝါ�်တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်ရေး�းနှငှ့်် ရေး�းက်င််းလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်း� �း�်းသံးမူ်းနှး�င််ရေးစ်��် အရေး�ာက််အက်ပ့ြဖွဲ့စ််ရေးစ်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည်် 
(DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance Intelligence Working Group, ၂၀၀၃)။

ပြ�ည််�ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းသံည်် ပြ�ည််�ဆိုး�င််�ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်းစ်စ��်မူ�ားနှငှ့််သံက််ဆိုး�င််�ါသံည််။ ပြ�ည််�လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��
မူ�ား၏ တိုးာဝါ�်သံည်် အလွားအလွာ�းှသံည့်် အနှတ�ာယာ်က်�ရေး�ာက််နှး�င််ရေးပြခွဲ နှှင့်် စ်း�်ရေးခွဲ်မူုမူ�ားအရေး�က်ာင််း သံတိုးင််း
အခွဲ�က်် အလွက််မူ�ား စ်�စ်ည််း��်သံာမူဟု�တိုး်�� အပြခွဲားရေးသံာ မူဟုာမူးတိုး်မူ�ားနှငှ့််က်�ွ်�က််မူ�ား တိုးည််ရေးဆိုာက််��်
လွည််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ပြ�ည််�ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�း၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍသံည််  နှး�င််င်ံရေးတိုးာ် နှှင့်် နှး�င််င်ံတိုးက်ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
နှငှ့်် အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း� အားရေး�းပြမူှင့််တိုးင််��် နှှင့်် အက်ာအက်ယွာ်ရေး�း��်အတိုးကွ်် မူတိုးည့်းသံည့်် နှး�င််င်ံမူ�ားအရေး�် 
သံင့််ရေးလွ�ာ်သံည့်် နှး�င််င်ံပြခွဲားရေး�း မူဝ့ါါဒမူ�ား �ား�းှနှး�င််��်အတိုးကွ်် အဓိးက်က်��ါသံည်် (DCAF – Geneva Centre for 
Security Sector Governance Intelligence Working Group, ၂၀၀၃)။ 

၁၉၆၂ ခွဲ�နှှစ််မူ ှ ၂၀၁၀ ခွဲ�နှှစ််က်��်အ�း ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး စ်စ််အာဏာာ�ငှ််     
စ်�စ််၏ အဓိးက် ရေး�ာက််တိုးး�င််တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည််ဟု� တိုး�်မူရေးတိုးာ်ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�း ညွ�ှ်�က်ားရေး�းမူ�ှးရေးဟုာင််းပြဖွဲ့စ််သံ ့
ခွဲင််ညွ�ွ�်က် ၎င််း၏ က်း�ယာ်တိုးး�င််ရေး�းအတုိုး��ာတိုးတးတိုးငွ်် ဝါ�်ခွဲံ�ားသံည်် (ခွဲင််ညွ�ွ�်၊ ၂၀၁၅)။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် ရေး�ာက််လွမှူ်း
 ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််း ရေးလွးခွဲ��းှ�က်�ါသံည်် -

၁။ ��်ဖွဲ့က််ရေး���း လွံ�ခြုံခံံ�ရေး��တွ�်ဖွွဲ့�� - တိုး�်မူရေးတိုးာ်ရေး�ာက််လွမှူ်းအဖွဲ့�ွ� (MIA) 

၂။ အထူး�ူ�ံ��များ်���်ရေးဆ�ရေး��ဦး��း�ဌားန် - အဂတိုးးလွး�က််စ်ားမူမုူ�ား (အစ်း�း�အ�ာ�ှးမူ�ားအရေး�် စ်�ွ်စ်�ွခွဲ�က််မူ�ား) နှှင့်် 
စ်းး�ာွးရေး�းဆိုး�င််�ာ မူခုွဲင််းမူ�ား (တိုး�ားမူဝါင််က်��်သံွယာ်မူမုူ�ားနှှင့်် အခွဲ�ွ်ရေး�ာှင််တိုးးမူ်းမူမုူ�ား) အရေး�် အ�း့ပြ��
လွ��်ရေးဆိုာင််��်အတိုးကွ်် ၁၉၅၁ ခွဲ��စ််တိုးငွ်် တိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ�သ့ံည််။ ယာခွဲ�အခွဲါ ယာင််းသံည်် အဂတိုးးလွး�က််စ်ားမူတုိုးး�က််
ဖွဲ့�က််ရေး�း ရေးက်ာ်မူ�ငှ််က်း� �ံ�့း�းလွ�က််�ှးသံည််။  

၃။ ��သံတွင််�တွ�်ဖွွဲ့�� (Special Branch) - Special Branch ၏ တိုးာဝါ�်မူ�ားတိုးင်ွ် နှး�င််ငံ်ရေး�းဆိုး�င််�ာ အဖွွဲ့��အစ်ည််းမူ�ား 
နှငှ့် ်��ဂုး�လ်ွတိုးစ််ဦးးခွဲ�င််းစ်း၊ ပြ�ည််တိုးင်ွ်းနှငှ့် ်နှး�င််ငံ်တိုးက်ာ အစ်း�း�မူဟု�တ်ိုးရေးသံာ အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား၏ လွ�်ု�ာှးမူမုူ�ားနှငှ့်် 
လွ��်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား၊ သံံရှုံ�းမူ�ားနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအရေး�် ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူ�ုးှနှး�င််သံည့်် နှး�င််င်ံပြခွဲားသံားမူ�ားနှငှ့်် 
နှး�င််င်ံက်း့လွက််မူတှိုး် ��တိုး်ရေး�းပြခွဲင််းမူ�ားနှငှ့််�တိုး်သံက််သံည့်် သံတိုးင််းအခွဲ�က််အလွက််မူ�ား စ်ံ�စ်မူ်းပြခွဲင််းနှငှ့်် 
စ်�ရေးဆိုာင််း�ယာပ့ြခွဲင််း �ါဝါင််သံည််။ 

၄။ များခုံင််���တွ�်ဖွဲ့�ွ� - အ��်�က််ဆိုး�င််�ာ �ာဇူးဝါတိုး်မူမုူ�ား စ်ံ�စ်မူ်းစ်စ််ရေးဆိုးပြခွဲင််းက်း� အ�း့ပြ��လွ��်ရေးဆိုာင််သံည််။



18 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

��သံတိုးင််းတိုး�်ဖွဲ့ွ�� (Special Branch) နှှင့်် မူခုွဲင််း��တိုး�်ဖွဲ့ွ��တိုးး��သံည်် MPF ၏ လွက််ရေးအာက််�ှး ယာ�့စ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ဖြိုး�းး 
အ�း့ စ်ံ�စ်မူ်းစ်စ််ရေးဆိုးရေး�းဦးးစ်းးဌာာ�သံည်် �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ားအတိုးကွ်် အ�း့ပြ��သံည့်် ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�း
 အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း ပြဖွဲ့စ််သံည််။ အဆိုး��ါ အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားသံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်က်ာက်ယွာ်ရေး�း ဦးးစ်းးခွဲ���်မူ ှခွဲ�်��ား��်အမူည််
စ်ာ�င််းတိုးင််သံငွ််းသံည်် ့ ပြ�ည််��ရေး�းဝါ�်ကြီးက်းး၏ တိုးး�က််ရှုး�က််အ��်ခွဲ���်မူရုေးအာက််တိုးငွ်် လွ�ု်�ာှးသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် 
ပြ�ည််တိုးငွ််း၊ ပြ�ည််�လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအားလွံ�းသံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ က်�ွ်က်�မူရုေးအာက််တိုးငွ်် လွ�ု်�ာှး
ရေးဆိုာင််�ကွ််�က်သံပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ အ��်သံားအစ်း�း�အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��အရေး�် စ်စ််ရေးဆိုးနှး�င််မူအုတိုးွက်် အက်��် 
အသံတိုး်မူ�ားစ်ာွ �းှရေး�သံည််ဟု� အဓိး�ာာယာ်��ါသံည််။ 

3.4/ e,fjcm;apmifhwyfzGJUrsm;ESifh jynfolUppfwyfzGJUrsm; 

�ယာ်ပြခွဲားရေးစ်ာင််တ့ိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ား (BGF) နှှင့်် ပြ�ည််သံ�့စ်စ််တိုး�်ဖွဲ့�ွ�မူ�ား (PMF) သံည်် ပြမူ�်မူာအမူ� း�းသံားလွက််�က််က်း�င််တိုး�်ဖွဲ့ွ��
မူ�ား၏ အပြခွဲားရေးသံာ ယာ�့စ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ ယာင််းတိုးး��သံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ တိုးး�က််ရှုး�က််က်�ွ်က်�မူရုေးအာက််တိုးငွ်် 
လွ�်ု�ာှး ရေးဆိုာင််�က်ွ်�က်ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ ရေးဒသံမူ�ားအတိုးင်ွ်း အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းဆိုး�င််�ာ သံးးပြခွဲားလွတ်ွိုးလွ�်မုူ အတိုးး�င််း 
အတိုးာတိုးစ််ခွဲ�အ�း �းှ�က်သံည််။ ၂၀၀၉ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် စ်စ််အစ်း�း�သံည်် အ�စ််အခွဲတိုး်��်စ်��ားသံည့်် အဖွဲ့�ွ�အခွဲ� း��က်း� 
တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ တိုး�ားဝါင််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�နှငှ့် ်တိုးး�က််ရှုး�က််�း�်းခွဲ���်မူရုေးအာက််သံး�� ရေး�ါင််းစ်�်�ည့်သ်ံင်ွ်း��်အတိုးက်ွ် �ံ�စံ်ရေး�းဆိုွ� 
�ားသံည့်် BGF နှငှ့်် PMF အစ်းအစ်ဉ်း်က်း� စ်တိုးင််ခွဲ�သ့ံည််။

မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့တိုး�်မူရေးတိုးာ်ဦးးရေးဆိုာင််သံည့် ်ဤလံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေး�ါင််းစ်ည််းမူ ုအစ်းအစ်ဉ််းသံည်် ရေးအာင််ပြမူင််မုူ 
အ�ည််းင်ယာ်သံာ ��းှခွဲ�့သံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် BGF တိုး�်�င််းရေး�ါင််း ၂၃ ခွဲ� နှှင့်် MPF ယာ�့စ််ရေး�ါင််း ဆိုယာ်နှငှ့််ခွဲ� း၍ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း
နှး�င််ခွဲ�ရ့ေးသံာ်လွည််း ကြီးက်းးမူားသံည့်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ရေးသံာ ဝါပြ�ည််ရေးသံးွစ်ည််းည်းညွတွိုး်ရေး�း
တိုး�်မူရေးတိုးာ်၊ က်ခွဲ�င််လွတ်ွိုးလွ�်ရေး�းတိုး�်မူရေးတိုးာ်၊ မူ�်ွပြ�ည််သံစ််�ါတိုးးနှငှ့် ်ဒးမူး�က်�က််တိုးစ်် က်�င််ဗ�ဒဓ�ာသံာ တိုး�်မူရေးတိုးာ်
(တိုး�်မူဟုာ ၅) တိုးး��သံည်် ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�း ကြီးက်း�း�မူ်းမူမုူ�ားက်း� လွက််မူခွဲံခွဲ�ရ့ေး�။ အက်� း�းဆိုက််အပြဖွဲ့စ်် ပြမူ�်မူာတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ်
နှငှ့်် EAO သံံ�းခွဲ�တိုးး�� အ�က်ား�ှး ဆိုယာ်စ်�နှှစ်် နှှစ််စ်��က်ာ�းး�ါး �းှခွဲ�့သံည့်် အ�စ််အခွဲတိုး်��်စ်�ရေး�း သံရေး�ာတိုးည့်းခွဲ�က််မူာှ 
��က််စ်းးသံာွးခွဲ�့သံည််။ 

BGF သံည်် PMF �က််�း�၍ တိုး�ားဝါင််ဆို�်�ံ��သံည််။ BGF သံည်် �ငှ််းလွင််းသံည့်် စ်စ််ရေး�းဆိုး�င််�ာ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�တိုးစ််ခွဲ��းှ
သံည့်် သံာမူ�်စ်စ််တိုး�်တိုးစ််ခွဲ�နှငှ့်် ဆိုင််တိုးဖ့ြိုး�းး အပြခွဲားရေးသံာ တိုး�်မူရေးတိုးာ်ယာ�့စ််မူ�ားက်�သ့ံး�� တိုးည့်းသံည့်် ယာ�့းရေးဖွဲ့ာင််းမူ�ား
ဝါတိုး်ဆိုင််က်ာ တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှး ၃% ခွဲ��်�ါဝါင််သံည််။ BGF တိုး�်�င််းတိုးစ််ခွဲ�စ်းတိုးငွ်် စ်စ််သံည်် ၃၂၆ ဦးး �ါဝါင််သံည််။ 
BGF ၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍသံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်ဦးးရေးဆိုာင််သံည့်် စ်စ််ဆိုင််ရေး�းမူ�ားက်း� အက်အ့ည်းရေး�း��်၊ ၎င််းတိုးး��၏ 
သံတိုး်မူတှိုး်�ားသံည့်် �ယာ်ရေးပြမူမူ�ားအတိုးငွ််း က်င််းလွညှ့််��်နှှင့်် အစ်း�း� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားနှငှ့်် �း့ရေး�ါင််းက်ာ ရေးဒသံ
ဆိုး�င််�ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း ရေးဆိုာင််�ကွ််��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

BGF သံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားရေးဒသံမူ�ား�ှး အ�စ််အခွဲတိုး်��်စ်��ားပြခွဲင််းမူ�ှးရေးသံးသံည့်် အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအတိုးကွ်် �က်ားခွဲံယာ�့စ််
တိုးစ််ခွဲ� က်�သ့ံး��လွည််း လွ��်ရေးဆိုာင််သံည််။ ��ဝါးအရေး�အ�ားဆိုး�င််�ာအ� BGF တိုးငွ်် က်��်သံတိုး်ခွဲ�က််မူ�ား�းှရေး�ဖြိုး�းး 
ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် က်�င်် BGF သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ သံတိုး်မူှတိုး်�ားသံည့်် �ယာ်ရေးပြမူ သံး��မူဟု�တိုး် က်�င််ပြ�ည််�ယာ်အတိုးငွ််း၌
သံာ လွု�်�ာှးသံာွးလွာနှး�င််�က်သံည််။ 

တိုး�်မူရေးတိုးာ်အရေး�် တိုးး�င််း�င််းသံား BGF ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ား၏ သံစ်စာရေးစ်ာင့််သံးမူကု်း� ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်��်ကြီးက်း�း�မူ်းမူတုိုးစ််ခွဲ�
အပြဖွဲ့စ်် ၂၀၁၄ ခွဲ�နှှစ်် ရေးမူလွ အရေးစ်ာ�း�င််းတိုးငွ်် က်�င််နှငှ့်် က်ယာားပြ�ည််�ယ်ာမူ�ား�းှ တိုးး�င််း�င််းသံား BGF အ�ာ�းှအခွဲ� း��
အား ဗး�လွ်မူ�ှးကြီးက်းး၊ ဒ�တိုးးယာဗး�လွ်မူှ�းကြီးက်းးနှငှ့်် ဗး�လွ်မူှ�းစ်သံည့်် အလွတိုး်တိုး�်းနှှင့်် အ�က််တိုး�်း ပြ��်တိုးမူ်းဝါင််အ�ာ�ှးမူ�ား
အပြဖွဲ့စ််သံး�� ပြ��်တိုးမ်ူးဝါင်် အ�ာ�းှတိုးစ််ဦးးအတိုးက်ွ် သံတ်ိုးမူတ်ှိုး�ားသံည့် ်စံ်နှ�်ုးမူ�ားအားလံွ�းမူ�ားနှငှ့် ်က်း�က််ည်းမူမုူ�းှလွှင််�င််
�ာ�း့တိုးး�းပြမူှင့််ရေး�းခွဲ�သ့ံည်် (Buchanan, ၂၀၁၆)။ သံး��တိုးး�င်် ရေးခွဲတိုး်စ်ားရေး�သံည့်် မူးဒးယာာမူ�ားနှှင့်် အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားစ်ာွ
တိုးး���ံမူ ှအစ်း�င််ခွဲံစ်ာမူ�ားအ� BGF သံည်် ရေးဒသံခွဲံအသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ားအတိုးငွ််း�းှ မူး့ယာစ််ရေးဆိုးဝါါး ရေးမူာှင််ခွဲး�လွ��်င်�်းမူ�ား
နှငှ့်် လွ�့အခွဲွင့််အရေး�း ခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််မူမုူ�ားတိုးငွ်် �ါဝါင််ခွဲ�ရ့ေး�က်ာင််း အစ်ဉ်း်ရေးတိုး�ွပြမူင််ရေး��သံည်် (Keenan, ၂၀၁၃)။



19ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

၁၉၆၄ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် စ်တိုးင််မူးတိုး်ဆိုက််ခွဲ�သ့ံည်် ့ဤဗ��ဟုာသံည်် ‘ပြ�ည််သံ�့စ်စ််’ အယာအ့ဆိုက်း� အရေးပြခွဲခွဲံခွဲ�သ့ံည့်် စ်စ််တိုး�်
ဆိုး�င််�ာ အရေးတိုးးွအပြမူင်် ဖွဲ့ွ�ံဖြိုးဖွဲ့း�းတိုးး�းတိုးက််လွာမူတုိုးင်ွ် ပြမူစ််ဖွဲ့�ားခံွဲလွာခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ပြ�ည််�တိုးး�က််ခွဲး�က််မုူမူ�ားက်း� �င််ဆိုး�င််��်နှငှ့်တ်ိုးက် ွ
ပြ�ည််တိုးငွ််း လွက််�က််က်း�င််�ဋိး�က်ခအတိုးငွ််း ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းက်း� နှးှမူ်နှှင််း��် စ်စ််ဆိုင််ရေး�းမူ�ားက်း� အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်
��်အတိုးကွ််�ါ အသံံ�းပြ��ခွဲ�သ့ံည််။ ဤအရေးပြခွဲအရေး�အတိုးငွ််း ‘ပြ�ည််သံ�့စ်စ််’ ဟုသ့ံည့်် ရေးဝါါဟုာ�အား သံက််ဆိုး�င််�ာ 
�ယာ်ရေးပြမူတိုးစ််ခွဲ�အတိုးငွ််း လွ�ု်�ာှးရေး�သံည့်် အ��်သံားတိုးစ််�း�င််း သံး��မူဟု�တိုး် အပြခွဲားရေးသံာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဝါ�်ရေးဆိုာင််မူု
ရေး�းအ�်သံည့်် အဖွဲ့�ွ�တိုးစ််ဖွဲ့�ွ�အပြဖွဲ့စ်် သံတိုး်မူှတိုး်နှး�င််သံည််။ အဆိုး��ါအဖွဲ့�ွ�မူ�ား၏ အဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် EAO အမူ� း�းမူ� း�း
တိုးး��မူ ှခွဲွ��က်ွ်လွာ�က်သံမ့ူ�ား ပြဖွဲ့စ််�က်ရေးသံာရေး�က်ာင့် ် ပြ�ည််သ့ံ�စ်စ််မူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ ��ဝါးရေးဒသံ�ယ်ာရေးပြမူမူ�ားတိုးင်ွ် 
ဇူးာတိုးးခွဲံ�က်သံည််။ 

သံမူး�င််းတိုးစ််ရေးလွှာက််တိုးငွ်် ပြ�ည််�က်��းရေးက်�ာ်မူမုူ�ားနှငှ့်် ရေးတိုးာ်လွ�ှ်မူမုူ�ားက်း� တိုးး�က််ခွဲး�က််��်အတိုးကွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည််
ပြ�ည််သံ�့စ်စ််အဖွဲ့�ွ�မူ�ားစ်ာွတိုးး��က်း� �ား�းှခွဲ�့သံည််ဟု� ဆိုး��က်သံည်် (Buchanan, ၂၀၁၆)။ ၁၉၈၉ ခွဲ�နှှစ််မူစှ်တိုးင််က်ာ 
တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအား စ်းး�ာွးရေး�း အခွဲငွ့််အလွမူ်းမူ�ားနှငှ့်် �ယာ်ရေးပြမူရေးဒသံဆိုး�င််�ာ 
က်း�ယ်ာ�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွွဲင့် ်အတိုးး�င််းအတိုးာအခွဲ� း��အ�းရေး�းအ�်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့် ်အ�စ််အခွဲတ်ိုး��်စ်�ရေး�း သံရေး�ာတိုးည့်းမူမုူ�ား��းှ��် 
ကြီးက်း�း�မူ်းလွာခွဲ�သ့ံည််။ အဆိုး��ါ ပြ�ည််သံ�့စ်စ််အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် အ�ွယာ်အစ်ားအားပြဖွဲ့င့်် အမူ� း�းမူ� း�း�းှ�က်ဖြိုး�းး အခွဲ� း��သံည်် 
အင််အားကြီးက်းးမူားဖြိုး�းး လွက််�က််မူ�ား ရေးက်ာင််းစ်ာွတိုး�်ဆိုင််�ားရေးသံာ်လွည််း အဓိး�ာာယာ်ပြ�ည့််ဝါသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ
��်တိုးည််ခွဲ�က်် တိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာမူ�ှးရေး�။ 

PMF သံည်် EAO လွ�ု်�ာှးမူမုူ�ားနှငှ့်် စ်စ််ဆိုင််ရေး�းမူ�ားနှငှ့််သံက််ဆိုး�င််သံည့်် စ်စ််ရေး�းသံတိုးင််းမူ�ားရေး�းအ�်ပြခွဲင််းနှငှ့်် ၎င််း
တိုးး��၏ �ယာ်ရေးပြမူအတိုးငွ််း တိုး�်မူရေးတိုးာ်စ်စ််သံည််မူ�ားအတိုးကွ်် လွမူ်းပြ�မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် လွ��်ရေးဆိုာင််ပြခွဲင််းတိုးး��အ�ါအဝါင်် �ည််း
လွမူ်းမူ�ားစ်ာွတိုးး��ပြဖွဲ့င့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အား အရေး�ာက််အ�ံရ့ေး�းခွဲ��့က်သံည််။ မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့ရေးဒသံခွဲံအသံး�င််းအဝါး�င််း
မူ�ား၏ အပြမူင််တိုးငွ်် PMF သံည်် ၎င််းတိုးး��၏ �း�်းခွဲ���်မူုရေးအာက််�ှး တိုးး�င််း�င််းသံားရေးဒသံမူ�ားအတိုးငွ််းမူ ှပြ�ည််သံလ့ွ�့�၏
လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းက်း� ဖြိုးခွဲးမ်ူးရေးပြခွဲာက််ရေး��က်သံမ့ူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။ “ပြ�ည််သ့ံ�စ်စ်် အဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းတိုး�်ဖွွဲ့��မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ၎င််းတိုးး��၏
 အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� ဂ�ဏာ်ယာ�့က်ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ အဓိးက်အက်� း�းစ်းး�ာွးမူာှ ၎င််းတိုးး��၏ တိုး�ားမူဝါင််ရေးသံာ စ်းး�ာွးရေး�း
လွ��်င်�်းမူ�ားက်း� က်ာက်ယွာ်��် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေး�းအ�်��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။” ဟု� တိုးအာင််းအမူ� း�းသံား�ါတိုးး၏ မူဆ့ိုယာ်ဖြိုးမူး���ယာ် 
ရှုံ�းခွဲ�ွ၏ အတိုးငွ််းရေး�းမူ�ှးပြဖွဲ့စ််သံ ့မူး�င််မူ� း�းရေးအာင််က် ရေးပြ�ာ�က်ားသံည်် (ရေးက်�ာ်လွင််း��ွ်း၊ ၂၀၁၈)။

တိုး�ားဝါင်် က်ာက်ယွာ်ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားနှှင့််အတိုး့ အ��်သံားမူ�ား မူ�ားပြ�ားသံည််အ့တိုးး�င််းအတိုးာပြဖွဲ့င့်် �ါဝါင််မူကု်း� အသံံ�းပြ��
ပြခွဲင််းသံည်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံက်ာက်ယွာ်ရေး�းဆိုး�င််�ာစ်က်ူ�ပြဖွဲ့�စ်ာတိုးမူ်းအတိုးငွ််း�းှ အဂါါ��်တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ 
ရေး�က်ာင့်် PMF သံည်် BGF နှှင့််ဆိုင််တိုးဖ့ြိုး�းး ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ လွက််�က််က်း�င်် �ဋိး�က်ခနှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ား
အတိုးငွ််း အဓိးက်က်�သံည့်် အခွဲ�်းက်ဏ္ဍတိုးစ််ခွဲ�မူ ှ�ါဝါင််သံည်် (ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�သံမူမတိုးပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၊ ၂၀၁၅)။ 
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��မူအကြီးက်းမူ်ရေးပြမူာက်် UPC တိုးငွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍနှငှ့််�တိုး်သံက််သံည့်် ��်တိုးည််ခွဲ�က််စ်ာတိုးမူ်းမူ�ားက်း� တိုးင််ပြ�ခွဲ��့က်
သံည််။ EAO မူ�ားသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ် အရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ားနှငှ့််အည်း လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအစ်ဉ်း်သံစ််မူ�ား 
အဆိုး�ပြ��ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားက်း� လွး�က််�ာသံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
ဆိုး�င််�ာ စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�က်း� အဆိုး�ပြ��ခွဲ�သ့ံည််။ EAO မူ�ား၏ အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််တိုးငွ်် SSR အတိုးွက်် အရေးပြခွဲခွဲံမူအ့ခွဲ� း�� ရေးအာက််�ါ
အတိုးး�င််း �ါဝါင််�ါသံည်် -

နှး�င််င်ံရေးတိုးာ် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း မူဝ့ါါဒအား လွသ့ံားမူ�ား လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအယာအ့ဆိုရေး�်တိုးငွ်် အရေးပြခွဲခွဲံ�မူည််။

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ားနှငှ့်် စ်စ််တိုး�်မူ�ားအား ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ အ��်သံားမူ�ားမူ ှအ��်ခွဲ���်�မူည််။

��တိုး�်ဖွဲ့ွ��က်�သ့ံး��ရေးသံာ အ��်�က််ဆိုး�င််�ာ အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�း အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအား 
တိုး�်မူရေးတိုးာ်နှှင့်် ခွဲ�ွပြခွဲား�ား�မူည််။

စ်စ််တိုး�်မူ�ားသံည်် နှး�င််ငံ်သံားအားလံွ�းနှငှ့်တ်ိုးက် ွနှး�င််ငံ်ရေးတိုးာ်၏ အခွဲ���်အပြခွဲာအာဏာာတိုးး��၏ လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းက်း� ရေးသံခွဲ�ာ
ရေးစ်သံပြဖွဲ့င့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် မူည််သံည့်် ��ဂုး�လွ်၊ နှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးး သံး��မူဟု�တိုး် အဖွဲ့�ွ�မူဆိုး�နှငှ့််       
က်င််း�ငှ််း�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအတိုးွင််း က်�ား/မူ၊ �ာသံာရေး�းနှငှ့်် လွမ့ူ� း�းစ်�ဆိုး�င််�ာ က်ွ�ပြ�ားပြခွဲား�ားမူမုူ�ားရေး�က်ာင့်် ခွဲ�ွပြခွဲား
ဆိုက််ဆိုံပြခွဲင််းမူ�ားက်း� �ရေး��ာက််ရေးစ်�မူည််။

ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအဆိုင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအား (အပြခွဲားရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ််က်�သ့ံး��) 
သံးးပြခွဲားစ်း ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ား�မူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှး၏ ကြီးက်းး�က်�်မူရုေးအာက််တိုးငွ််သံာ လွ�ု်�ာှး
ရေးဆိုာင််�ကွ််�မူည်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

စ်စ််တိုးက်ူသံး�လွ်၊ ��သံး�ာံ အစ်�းှသံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ သံင််တိုး�်းရေးက်�ာင််းမူ�ားအားလွံ�းတိုးငွ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း၊        
လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်�ာသံာ��်မူ�ားက်း� သံင််�က်ား�း��ခွဲ��မူည််။ 
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အပြခွဲားတိုးစ််ဖွဲ့က််တိုးငွ််လွည််း လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍအတိုးကွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််တိုးငွ်် ယာင််း၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� 
၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ� အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားနှငှ့်် ၂၀၁၅ အမူ� း�းသံားက်ာက်ယွာ်ရေး�း စ်က်ူ�ပြဖွဲ့�စ်ာတိုးမူ်း (ပြ�ည်် 
ရေး�ာင််စ်�သံမူမတိုး ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၊ ၂၀၁၅) တိုးး��၏ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားနှငှ့််အည်း ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည်် -

အပြခွဲားရေးသံာနှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ်် က်�င့််သံံ�းရေးလွ�့းှ�က်သံည့််အတိုးး�င််း ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်က်း� တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းသံာ 
�ား�းှ�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ (Caballero-Anthony, ၂၀၁၀)။ 

အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းမူဝ့ါါဒအား ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� မူဖြိုး�း�က်�ွရေး�း၊ တိုးး�င််း�င််းသံား စ်ည််းလွံ�းည်းညွတွိုး်မူ ုမူဖြိုး�း�က်�ွရေး�းနှငှ့်် 
အခွဲ���်အပြခွဲာအာဏာာ တိုးည််တိုးံခ့ွဲး�င််ဖြိုးမူ�ရေး�းဟုရ့ေးသံာ တိုးး��တိုးာဝါ�်အရေး�းသံံ�း�ါးရေး�်တိုးငွ်် အရေးပြခွဲခွဲံ�မူည််။

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�က်း� က်ာက်ယွာ်ရေး�းအတိုးကွ်် အဓိးက် လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းသံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်ပြဖွဲ့စ််�မူည််။

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အတိုးင်ွ်း�းှ လွက််�က််က်း�င််တိုး�်ဖွွဲ့��မူ�ားအားလံွ�းသံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ကွ်�်က်�မုူရေးအာက််တိုးင်ွ် �းှ�မူည််။

တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အား ပြ�ည််တိုးင်ွ်း၊ ပြ�ည််���်မူ�ားအားလံွ�းမူ ှက်ာကွ်ယ်ာ�ာတိုးင်ွ် ဦးးရေးဆိုာင််�မူည််။

အမူ� း�းသံား က်ာက်ယွာ်ရေး�း နှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်း၏ ခွဲွင့််ပြ��ခွဲ�က််ပြဖွဲ့င့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� 
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း နှငှ့်် က်ာက်ယွာ်ရေး�းတိုးငွ်် ပြ�ည််သံတ့ိုးစ််��်လွံ�း�ါဝါင််ရေး�းက်း� စ်းမူံ��်အတိုးကွ်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််�းှ�မူည််။ 
ပြ�ည််သံ�့စ်စ််မူ�ား၏ ဗ��ဟုာမူ�ားက်း� တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ဦးးရေးဆိုာင််မူရုေးအာက််တိုးငွ်် လွ��်ရေးဆိုာင််�မူည််။ 

တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� နှငှ့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အတိုးွင််း�းှ နှး�င််င်ံသံားမူ�ားအရေး�် သံက််ရေး�ာက််သံည့်် ရေး�း
ဒ�က်ခ မူ�ားအတိုးကွ်် အက်အ့ည်းရေး�းမူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

DDR နှငှ့်် SSR အစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ားအား အခွဲ� း�်တိုးး�အတိုးငွ််း လွ��်ရေးဆိုာင််�မူည််။

အ�က််�ါ အခွဲ�က််မူ�ားအ� EAO မူ�ား၏ အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််မူ�ား နှငှ့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််မူ�ားတိုးငွ်် တိုးည့်းသံည့်် 
��်တိုးည််ခွဲ�က််က်း� �ာှရေးဖွဲ့�ွ�် စ်း�်ရေးခွဲ်မူုမူ�ား�းှရေး�ဟု�်ရေး�်�ါသံည််။ အမူ�ှ်စ်င််စ်စ််တိုးငွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍအရေး�က်ာင််း 
ရေးဆိုးွရေးနှးွမူမုူ�ားသံည်် အ�စ််အခွဲတိုး်��်စ်�ရေး�း ရေးစ်စ့်�်ည်ှးနှးုင််းမူ ု လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်အတိုးွင််း အပြင်င််း�ာွးဖွဲ့ွယာ် က်းစ်စ��်တိုးစ််ခွဲ�
ပြဖွဲ့စ််ခွဲ��့ါသံည််။ အတိုးးအက်�ဆိုး���ါက် လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�းအရေး�် အစ်း�း�နှငှ့် ်တိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးး��၏ 
��်တိုးည််ခွဲ�က််မူ�ားက်း� DDR ဟု� ရေးခွဲ်ဖြိုး�းး EAO မူ�ားသံည်် ��တိုး�်ဖွွဲ့��၊ ရေး�ာက််လှွမ်ူးရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားနှငှ့် ်တိုး�ားစ်း�င််ရေး�း
အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား က်�သ့ံး��ရေးသံာ တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�း အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား �ါဝါင််သံည့်် �က််စ်ံ��ါဝါင််ရေးသံာ ခွဲ�ဉ်း်းက်�်မူ ု
တိုးစ််ခွဲ�က်း� အစ်ဉ်း် ရေးတိုးာင််းဆိုး�ခွဲ�့�က်သံည််။ �း�သံး��ရေးသံာ SSR ၏ �း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်သံည့်် �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားမူမုူ�ားသံည်် 
အ��်သံားမူ�ား၏ ရေး��စ်ဉ်း်�ဝါအတိုးွင််း ရေး�းက်င််းရေး�းနှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��က်း� ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းမူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း တိုး�်ဖွဲ့�ွ�
မူ�ား၏ �းရေး�ာက််မူနုှှင့်် အက်� း�း�းှမူတုိုးး��က်း� တိုးး�းတိုးက််ရေးစ်မူည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််�ါသံည််။ 

DDR သံည်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်၏ အရေး�းအကြီးက်းးဆိုံ�းနှငှ့်် အခွဲက််ခွဲ�ဆိုံ�း ရှုရုေး�ာင့််တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံပြဖွဲ့င့်် ယာင််းသံည်် 
EAO မူ�ားနှငှ့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးး��အ�က်ားတိုးွင်် �က််စ်ံ��ါဝါင််ရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ သံရေး�ာတိုးည့်းမူ ု ��းှ��် လွး�အ�်
�ါသံည််။ သံးအး��း အားပြဖွဲ့င့်် DDR သံည်် အစ်း�း�မူဟု�တိုး်သံည့်် လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအား ရေး�ါင််းစ်ည််း��်အတိုးကွ််
သံာမူက်�� �ဋိး�က်ခမူ�ား ဖြိုး�းးဆိုံ�းသံာွးသံည့််အခွဲါတိုးွင်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ် လွက််�က််က်း�င််အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားက်း� အ�ယွာ်အစ်ား 
ပြ��်လွည််သံတိုး်မူတှိုး်��် သံး��မူဟု�တိုး် ပြ��်လွည််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

အမူ�ှ်စ်င််စ်စ််တိုးငွ်် DDR နှှင့်် SSR တိုးး��သံည်် အပြ��်အလွှ�် ဆိုက််စ်�်ရေး�ဖြိုး�းး DDR အား �း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်သံည့်် SSR 
အစ်းအစ်ဉ်း်၏ အစ်းတိုး်အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် ရှုပုြမူင််နှး�င််သံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် DDR သံည်် လွက််�က််က်း�င််�ဋိး�က်ခ ဖြိုး�းးဆိုံ�း
သံည့််အခွဲ� း�်တိုးွင်် �းခွဲး�က််လွွယာ်သံည့်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ် တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်ရေး�းတိုးး��က်း� က်ာက်ယွာ်��်အတိုးကွ်် အခွဲ� း�်
တိုးး�အတိုးငွ််း (တိုးစ််နှစှ််မူ ှသံံ�းနှှစ််ခွဲ��်) လွက််င်င််း�လွဒ်မူ�ား ��ှးရေးစ်��် �ံ�စ်ံရေး�းဆိုွ��ားပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည်် (Dyck, ၂၀၁၆)။ 

�း��ပြ�င်် နှး�င််င်ံတိုးငွ််း�းှ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်ရေး�းတိုးး��က်း� တိုးး�းတိုးက််ရေးစ်��်အတိုးကွ်် DDR လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်အား ရေးစ်စ့်�်
ည်ှးနှးုင််းမူ ု �လွဒ်မူ�ားရေး�်တိုးငွ်် အရေးပြခွဲခွဲံ�ားသံည့်် �ငှ််းလွင််းသံည့်် �ည််မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ားပြဖွဲ့င့်် ရေးသံခွဲ�ာစ်ာွ �ံ�စ်ံရေး�းဆိုွ� 
အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ သံး��တိုးး�င်် ယာခွဲင််က် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့်အ်တိုးး�င််း�င်် အ�စ််အခွဲတ်ိုး��်စ်��ားသံည့််
 EAO မူ�ားအား BGF နှငှ့်် PMF စ်�စ််အတိုးွင််းသံး�� ရေး�ါင််းစ်�်�ည့််သံငွ််း��် တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှ ပြ��လွ��်ခွဲ�သ့ံည့်် အစ်းအစ်ဉ်း်



23ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

သံည်် အဓိး�ာာယာ်ပြ�ည့််ဝါသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ သံရေး�ာတိုးည့်းမူ ုသံး��မူဟု�တိုး် ရေးပြဖွဲ့�ငှ််းမူတုိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာမူ�ှးရေးသံာရေး�က်ာင့််
 EAO မူ�ားစ်ာွတိုးး��က် လွက််မူခွဲံခွဲ��့က်ရေး�။ �း��အစ်ား တိုးး�က််�ွ�မူ�ား ပြ��်လွည််ပြဖွဲ့စ််�ာွးလွာခွဲ�့ဖြိုး�းး လွက််�က််က်း�င််�ဋိး�က်ခ
မူ�ား ပြ��်လွည်် ပြမူင့််တိုးက််လွာခွဲ�သ့ံည််။ 

အရေး�ာက််အ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င်် ့ ယာင််းအခွဲ�က််မူ�ားက် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေး�ါင််းစ်ည််းမူတုိုးငွ်် �ဋိး�က်ခပြဖွဲ့စ််�ာွးရေး�သံည့်် 
အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအ�က်ား ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူနုှှင့်် နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ သံရေး�ာတိုးည့်းမူတုိုးး�� လွး�အ�်
ရေး�က်ာင််း �င်ှ်းလွင််းစ်ာွ ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�သံည််။ ရေး�ာက််��်ပြ�ဿ�ာတိုးစ််ခွဲ�မူာှ တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် BGF/PMF အရေး�းအယာက့်း�
လွက််ခွဲံခွဲ��့က်သံမ့ူ�ားအတိုးကွ်် စ်းး�ာွးရေး�းဆိုး�င််�ာ အက်� း�းခွဲံစ်ားခွဲငွ့််မူ�ားရေး�းအ�်ခွဲ�ပ့ြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ဩဇူးာ 
လွမှူ်းမူး�းမူ ု ဆိုက််လွက််�းှရေး�ရေးစ်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ အဆိုး��ါ အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် ယာခွဲ�အခွဲါတိုးွင်် ၎င််းတိုးး��၏ ယာ�့းရေးဖွဲ့ာင််းနှငှ့်် 
က်�ွ်က်�ရေး�း ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�တိုးး��က်း� ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေးက်ာင််း ရေးပြ�ာင််းလွ�ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ပြဖွဲ့စ််နှး�င််ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ သံက််ဆိုး�င််�ာ 
�ယာ်ရေးပြမူမူ�ားအတိုးငွ််း စ်စ််���င််င်ယာ်မူ�ားက်�သ့ံး�� ပြ��မူ ့လွာ�က်သံည််။

အနှှစ််ခွဲ���်ဆိုး��လွှင်် ကြီးက်းးမူားသံည့်် EAO မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််မူ�ားက်း� ပြင်င််း�ယာ်ခွဲ��့က်ဖြိုး�းး 
တိုးး�က််�ွ�မူ�ား ပြ��်လွည််ပြဖွဲ့စ််�ာွးလွာက်ာ နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေးဆိုးွရေးနှးွပြင်င််းခွဲံ�မူနုှှင့်် သံရေး�ာတိုးည့်းခွဲ�က််တိုးး�� မူ��ှးခွဲ�့သံပြဖွဲ့င့်် 
တိုး�်မူရေးတိုးာ်က် ဦးးရေးဆိုာင််သံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအစ်ဉ်း်သံည်် ရေးအာင််ပြမူင််မူမုူ�းှခွဲ�့ရေး�။ �း��ပြ�င်် ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�း
က်း� လွက််ခွဲံခွဲ��့က်သံည့်် EAO မူ�ားသံည်် စ်းး�ာွးရေး�းနှငှ့်် နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ အက်� း�းအပြမူတိုး်မူ�ား ��းှလွာခွဲ�့ဖြိုး�းး တိုးစ််ခွဲါတိုးစ််�ံ
တိုးငွ်် ရေးဒသံခွဲံ အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ား၏ �ငှ််သံ�်��်တိုးည််ရေး�းနှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��က်း� ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူပုြဖွဲ့စ််ရေးစ်က်ာ အဆိုး��ါ 
အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအ�က်် အခွဲ� း�� (ဥ်း�မူာ ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််က်�င််ဗ�ဒဓ�ာသံာတိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှ ရေးပြ�ာင််းလွ�ခွဲ�သ့ံည့်် က်�င်် 
BGF)  သံည်် တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်မူမုူ�းှ�� စ်းတိုး်ခွဲ�ယာံ��က်ည််�မူ ုမူ�းှသံပြဖွဲ့င့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည််�င််လွှင်် ၎င််းတိုးး��အရေး�် ယာံ��က်ည််မူှ
အ�ည််းင်ယာ်မူှသံာ�ှးသံည််။

4.2/ zuf'&,fvkHNcHKa&;pepfESifh jynfe,fvkHNcHKa&;pepf
နှှစ််ရေး�ါင််း ၇၀ �က်ာပြမူင့််ခွဲ�့သံည့်် လွက််�က််က်း�င်် �ဋိး�က်ခသံည်် ဗမူာနှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ားအ�က်ား ယာံ��က်ည််မူု
မူ�းှပြခွဲင််းမူ�ားက်း� ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး လွက််�က််က်း�င််�ဋိး�က်ခဒဏာ်မူ�ားက်း� ခွဲံစ်ားခွဲ�့�က်�သံည့်် �ယာ်ရေးပြမူမူ�ားတိုးငွ်် ရေး��း�င််
သံမ့ူ�ားသံည်် အ�းတိုး်တိုးလွ��်နှှင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�မူမုူ�းှဟု� ခွဲံစ်ား�က်�သံည််။ အစ်း�း� တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှစ်စ််သံည််အမူ�ားစ်�တိုးး��သံည်် 
ဗမူာလွမ့ူ� း�းမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��က်း� တိုးာဝါ�်ရေး�းအ�်�ားသံည့်် �ယာ်ရေးပြမူမူ�ား၏ ယာဉ်း်ရေးက်�းမူ၊ု ယာံ��က်ည််မူမုူ�ားနှငှ့်် 
�ာသံာစ်က်ားမူ�ားက်း� အဖြိုးမူ�တိုးရေးစ် ရေးလွးစ်ားမူ�ုးှ�က်သံည််မူဟု�တိုး်ရေး�။

လွ�့ည််းစ်� တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားမူ ှ ပြ�ည််သံမ့ူ�ားသံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်�က်် EAO မူ�ားက်း� မူလွ�ွဧက်�် �း�မူး�စ်ာ�ာ
ရေးလွ�့းှ�က်သံည််။ ရေးဒသံခွဲံ ပြ�ည််သံမ့ူ�ားအတိုးကွ်် �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်သံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ််တိုးစ််ခွဲ� ရေး�းအ�်နှး�င််��်အတိုးကွ်် 
ရေးဒသံခွဲံ �ာသံာစ်က်ား၊ ဓိရေးလွ�့ံ�းတိုးမူ်းမူ�ားနှှင့်် ယာဉ်း်ရေးက်�းမူမုူ�ားက်း� က်�ယာ်က်�ယာ်ပြ���်ပြ���် �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ား��်နှငှ့််
ဒးမူး�က်ရေး�စ်း �ည််းက်�ရေးသံာ တိုးာဝါ�်ခွဲံမူ ုယာနှတ�ားမူ�ား �ား�းှ��် လွး�အ�်�ါသံည််။ ယာင််းက်း� အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်��်
အတိုးက်ွ် အ�ာဂတ်ိုး လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းစ်�စ််အား အ�းမူ့ဆံ်ို�းအရေး�ပြဖွဲ့င့် ်ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာအဆိုင့်န်ှငှ့် ် ပြ�ည််�ယ်ာအဆိုင့်တ်ိုးး��အပြဖွဲ့စ်် ခွဲွ�ပြခွဲား 
�ားသံင့််�ါသံည််။ 

ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍအား ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဝါါဒရေး�်တိုးငွ်် အရေးပြခွဲခွဲံ၍ �ံ�စ်ံရေး�းဆိုွ���်အတိုးကွ်် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်မူ ု
နှငှ့်် မူှရေးဝါအ��်ခွဲ���်မူ ုအယာ့အဆိုတိုးး��က်း� ရေးဆိုးွရေးနှးွ��် လွး�အ�်�ါသံည််။ အမူ�ှ်စ်င််စ်စ််တိုးငွ်် အဆိုး��ါ အယာအ့ဆိုမူ�ားသံည််
 EAO မူ�ားမူ ှ ရေး�းွဆို�ွ�ားသံည့်် FCDCC ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�့က်မူ်းအတိုးကွ်် အရေးပြခွဲခွဲံပြဖွဲ့စ််�က်�ါသံည််။ �း��ပြ�င်် 
EAO မူ�ား၊ တိုးး�င််း�င််းသံားနှး�င််င်ံရေး�း�ါတိုးးမူ�ားနှှင့်် တိုးး�င််း�င််းသံား အ��်�က််လွမ့ူအုဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားမူ ှ ရေး�းဆို�ွ�ား
သံည့်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�့က်မူ်းမူ�ားတိုးငွ်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ား
က်း� ရေးတိုး�ွပြမူင််နှး�င််�ါသံည််။ အဆိုး��ါ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားတိုးငွ်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း အဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််း အမူ� း�းအစ်ားမူ�ား၊ အ��်ခွဲ���်ရေး�း နှငှ့်် ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားက်း� ရေးအာက််�ါအတိုးး�င််း ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ား�ါသံည်် -



24 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

ပြ�ည််�ယာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် ၎င််း၏ ပြ�ည််သံလ့ွ�့�အတိုးွက်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေး�းအ�်��် အရေးပြခွဲခွဲံက်�သံည့်် 
ယာ�့စ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည်် (သံ�ာဝါရေး�းအနှတ�ာယာ်မူ�ားနှငှ့်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�း)။ 

နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ား၏ အကြီးက်းးအက်�မူ�ားသံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ အ��်သံားမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံရေးတိုးာ် 
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း� ကြီးက်းး�က်�်��် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အပြ�ည့််အဝါ�းှသံည််။ 

ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်သံည်် �က််ဂ�က််ရေး�းဆိုွ�ပြခွဲင််းအ�ါအဝါင်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအတိုးကွ်် ဥ်း�ရေးဒပြ�ဌာာ�်း
သံည့်် အခွဲ�်းက်ဏ္ဍတိုးစ််��်တိုးငွ်် �ါဝါင််သံည််။ 

အခွဲ� း��ရေးသံာ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် ပြ�ည််�ယာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်းတိုးစ််��်သံည်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ားက်း� 
ကြီးက်းး�က်�်��်နှငှ့်် အရေး�း�ါသံည့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််မူ�ား ခွဲ�မူတှိုး်��်အတိုးွက်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ�းှသံည််။

အစ်း�း� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား၏ အ�ာ�ှးမူ�ားသံည်် နှး�င််င်ံရေး�းနှငှ့်် က်င််း�ငှ််းသံမ့ူ�ားပြဖွဲ့စ််�မူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း   
အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားတိုးငွ်် တိုးာဝါ�်�မူ်းရေးဆိုာင််ရေး�စ်ဉ်း်အတိုးငွ််း နှး�င််င်ံရေး�းတိုးငွ်် �ါဝါင််ပြခွဲင််းမူ ှတိုးားပြမူစ််�ား�မူည််
ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

ပြ�ည််�ယာ် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် (သံ�ာဝါအရေးလွ�ာက််နှငှ့်် လွသ့ံားမူ�ားပြ��လွ��်သံည့််) သံ�ာဝါရေး�း 
အနှတ�ာယာ်မူ�ားအတိုးကွ်် ��မူဆိုံ�း တိုး���်ပြ��်�က်သံမ့ူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ဖြိုး�းး ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအား ပြ�ည််�ယာ်အ��်ခွဲ���်
ရေး�းမူ�ှး၏ ရေးတိုးာင််းဆိုး�မူပုြဖွဲ့င့််သံာ တိုးာဝါ�်ရေး�းအ�်နှး�င််သံည််။

မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့က်ွန်ှ��်တိုးး��အရေး�ပြဖွဲ့င့် ်တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််က်း� �ည့်သ်ံင်ွ်းစ်ဉ််းးစ်ားသံည့်အ်ခွဲါ ယာင််းသံည််
 EAO မူ�ား၏ အယာအ့ဆိုမူ�ားနှငှ့်် တိုးး�က််ရှုး�က််ဆို��်က်�င််ရေး�ဖြိုး�းး တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် စ်စ််တိုး�်မူ�ားအရေး�် အ��်သံားမူ�ား 
ကြီးက်းး�က်�်ရေး�းအတိုးကွ်် ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားနှငှ့်် တိုးာဝါ�်ခွဲံမူတုိုးး�� တိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာမူ�ှး�� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ��ဂုး�လွ်အဖွဲ့�ွ�
အစ်ည််းမူ�ားအားလွံ�းအရေး�် တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှ �း�်းခွဲ���်သံည့်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ု ပြမူင့််မူားရေးသံာ �ံ�စ်ံတိုးစ််ခွဲ�က်း� အဆိုး�ပြ��
�ားသံည််။ သံး��ရေးသံာ် မူည််သံည့် ်ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာဒးမူး�က်�က််တိုးစ််လ့ွ�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းတိုးင်ွ်မူဆိုး� တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ါအဝါင်် လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�း
အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအားလွံ�းသံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�၊ ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််မူ�ား�းှ ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ အ��်သံား
အစ်း�း�မူ�ား၏ �း�်းခွဲ���်မူုရေးအာက််တိုးငွ််သံာ ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားက်း� လွ��်ရေးဆိုာင််
သံင့််�ါသံည််။ 

စ်စ််တိုး�်တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းသံာ �ား�းှရေး�းနှငှ့်် ခွဲ�ွ�ကွ််မူမုူ�းှရေး�းအတိုးကွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ရေးတိုးာင််းဆိုး�မူသုံည်် လွက််�ှး 
ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်အား ရေး�ှ�မူတိုးး�းသံာ ရေး�ာက််မူဆို�တိုး်သံာ အရေးပြခွဲအရေး�ပြဖွဲ့စ််ရေး�ရေးစ်သံည့်် အဓိးက် ပြ�ဿ�ာ
ပြဖွဲ့စ််�ါသံည်် (Gum San Awng, Mi Aye Khine & Nyan Tun Aung, ၂၀၁၉)။ အမူှ�်စ်င််စ်စ််တိုးငွ်် ရေး�ာက််��် 
ရေးဆိုးွရေးနှးွမူမုူ�ား ပြ��လွ��်��်အတိုးကွ်် ဤပြ�ဿ�ာက်း� ဦးးစ်ာွရေးပြဖွဲ့�ငှ််း�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ား
နှငှ်် ့သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းတိုးး��အ� EAO အမူ�ားစ်�တိုးး��သံည်် လွး�အ�်သံည့်် နှး�င််င်ံရေး�းနှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အာမူခွဲံခွဲ�က််တိုးစ််စ်ံ� 
တိုးစ််�ာမူ�ှး�� တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ �း�်းခွဲ���်မူရုေးအာက််တိုးငွ်် စ်စ််တိုး�်တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းသံာ �ား�ှးရေး�းက်း� လွက််မူခွဲံခွဲ��့က်ရေး�။ 

�း��ပြ�င်် NCA တိုးငွ်် လွက််မူတှိုး်ရေး�း�း�း�ားသံည့်် EAO မူ�ားတိုးငွ််�င််လွှင်် သံက််ဆိုး�င််�ာ အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း၏ စ်မွူ်း�ည််၊ 
နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််း၊ စ်စ််သံည််အရေး�အတိုးကွ််နှှင့်် �း�်းခွဲ���်�ားသံည့်် �ယာ်ရေးပြမူအ�ယွာ်အစ်ားတိုးး��ရေး�်
မူတ့ိုးည််၍ မူတိုးည့်းသံည့် ်အက်� း�းစ်းး�ာွးအမူ� း�းမူ� း�းတိုးး���းှ�က်�ါသံည််။ အမူ�်ှစ်င််စ်စ််တိုးင်ွ် နှး�င််ငံ်တိုးက်ာတွိုးင်် က်�င့်သံ်ံ�းမူမုူ�ား 
နှငှ့််အည်း တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာ တိုး�်မူရေးတိုးာ် တိုးည််ရေး�ာင််��်အတိုးကွ်် ၂၀၁၈ ခွဲ�နှှစ်် ရေးအာက််တိုးး��ာလွ ၁၆ �က််တိုးငွ်် 
NCA လွက််မူတှိုး်ရေး�း�း�း�ားသံည့်် EAO ၁၀ ခွဲ�တိုးး��မူှ သံရေး�ာတိုးည့်းခွဲ�့ဖြိုး�းးရေး�ာက်် ဤသံရေး�ာတိုးည့်းခွဲ�က််သံည်် အမူ�ှ်
တိုးက်ယာ်တိုးငွ်် လွက််မူတှိုး်ရေး�း�း�း�ားသံည့်် အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအ�က်ားတိုးငွ််�င်် ည်းညွတွိုး်မူကု်း� အား�ည််းသံာွးရေးစ်ခွဲ�သ့ံည််။ 

တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည််လွည််း စ်စ််တိုး�်အား နှး�င််ငံ်တိုးက်ာ�းှ က်�င့်သံ်ံ�းမူမုူ�ားနှငှ့်အ်ည်း �ား�းှ�မူည််ဟုသ့ံည့် ်အခွဲ�က််က်း� အပြ�ည့်် 
အဝါ စ်းတိုး်ရေးက်���်မူမုူ�းှခွဲ�့ရေးသံာရေး�က်ာင့်် အက်� း�းဆိုက််အပြဖွဲ့စ်် အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််မူ�ားသံည်် တိုးး�းတိုးက််ရေးက်ာင််းမူ�ွ်လွာမူု မူ�းှ
ရေးတိုးာရ့ေး�။ က်�င််အမူ� း�းသံားအစ်ည််းအရှုံ�းနှငှ့်် �မှူ်းပြ�ည််ပြ��်လွည််�ရ့ေး�ာင််ရေး�းရေးက်ာင််စ်းတိုးး��သံည်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း 
လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်အတိုးွင််း �ါဝါင််ပြခွဲင််းမူ ှယာာယား��်ဆိုး�င််း�ားမူည််ဟု� ရေး�က်ည်ာခွဲ�သ့ံည််။ 

တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာ စ်စ််တိုး�်�ား�ှး��် ရေးတိုးာင််းဆိုး�မူသုံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်နှငှ့်် EAO မူ�ားအ�က်ား�ှး DDR/SSR ရေးဆိုးွရေးနှးွ
မူမုူ�ားအတိုးကွ်် အရေး�း�ါသံည့်် အခွဲ�က််တိုးစ််ခွဲ�က််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း�စ််ခွဲတိုး်တိုးး�က််ခွဲး�က််မူ ု��်စ်�ရေး�းသံရေး�ာတိုး့



25ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

စ်ာခွဲ���်၏ ��ဒ်မူ ၆ တိုးငွ်် “တိုးး�င််း�င််းသံားလွက််�က််က်း�င််တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား၏ လွသ့ံစ််စ်�ရေးဆိုာင််းပြခွဲင််းက်းစ်စက်း� တိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း 
�စ််ခွဲတိုး်တိုးး�က််ခွဲး�က််မူ ု��်စ်�ရေး�း သံရေး�ာတိုးစ့်ာခွဲ���် အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်မူနုှှင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ ပြ��်လွည််ရေး�ါင််း 
စ်ည််းရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားနှှင့််အည်း ရေးဆိုးွရေးနှးွည်ှးနှးုင််း အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်သံာွးမူည််” ဟု� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ား�ါသံည််      
(အမူ� း�းသံားပြ��်လွည််သံင့််ပြမူတိုး်ရေး�းနှငှ့်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း ဗဟုး�ဌာာ�၊ ၂၀၁၅)။ 

4.3/ zuf'&,f0g'? 'Drkdua&pDESifh vlUtcGifhta&;qkdif&m
 rlrsm;ukd usifhokH;jcif;
လွက််�ှး ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးငွ်် NCA နှှင့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�သံရေး�ာတိုး့စ်ာခွဲ���်ဟု၍့ အရေး�း�ါသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�း
ဆိုး�င််�ာ စ်ာ�ကွ််စ်ာတိုးမူ်း နှှစ််ခွဲ��းှ�ါသံည််။ အဆိုး��ါ စ်ာ�ကွ််စ်ာတိုးမူ်းနှစှ််ခွဲ�စ်လွံ�းတိုးငွ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အ�ာဂတိုး်သံည်် 
ဖွဲ့က််ဒ�ယာ် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််ပြဖွဲ့စ််�မူည််ဟု� ပြ�ဌာာ�်း�ား�ါသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား
အားလွံ�းက်း� �း�သံး�� ရေးသံာ အရေးပြခွဲခွဲံမ့ူမူ�ားတိုးငွ်် အရေးပြခွဲခွဲံသံင့််�ါသံည််။ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍတိုးငွ်် အ�ာဂတိုး်၌ စ်ည််းလွံ�း
ည်းညွတွိုး်မူ၊ု အခွဲ���်အပြခွဲာ အာဏာာ၊ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း နှှင့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဝါါဒတိုးး��က်း� ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းရေးစ်��်အတိုးကွ်် 
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အက်း့အရေးပြ�ာင််းတိုးငွ်် ဤက်ဏ္ဍအတိုးကွ်် အဓိးက်က်�သံည့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ် နှှင့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း အရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ား
အား စ်း့စ်မူ်းရေးလွလ့ွာဆို�်းစ်စ််သံင့််�ါသံည််။ 

��မူဦးးစ်ာွ က်ွနှ်��်တိုးး��၏ လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားစ်ာွရေး��း�င််�က်သံည့်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်တိုးငွ်် မူဝ့ါါဒမူ�ား ခွဲ�မူှတိုး်ရေး�း နှှင့်် နှး�င််င်ံရေး�းတိုးး��
တိုးငွ်် စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားမူအုား စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�ရေး�း သံး��မူဟု�တိုး် ဟု�်ခွဲ�က််ည်းမူှရေးစ်ရေး�းသံည်် အရေး�း�ါသံည့်် တိုးာဝါ�်တိုးစ််ခွဲ�
ပြဖွဲ့စ််လွာခွဲ�သ့ံည််။ ယာရေး��မူတိုးး�င််မူးအ�း တိုးး�င််း�င််းသံားပြ�ည််�ယာ်အမူ�ားစ်�တိုးး��တိုးွင်် မူးမူးတိုးး��၏ ဇူးာတိုးးရေးပြမူက်း� က်ာက်ယွာ်��်
 အရေးပြခွဲခွဲံ�ားသံည်် ့ အရေးတိုးးွအပြမူင််မူ�ား�းှ�က်ရေးသံာ EAO အသံးးသံးး�းှခွဲ��့က်�ါသံည််။ ယာင််းတိုးး��သံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး 
စ်စ််တိုး�် နှှင့်် အစ်း�း�မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ဆိုယာ်စ်�နှှစ််မူ�ားစ်ာွ က်း�ယာ်စ်ားပြ����် ��က််က်ကွ််ပြခွဲင််း၊ နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ က်တိုးးက်ဝါတိုး်
မူ�ားက်း� ခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််ပြခွဲင််း နှှင့်် လွ�့အခွဲွင့််အရေး�း ခွဲ� း�းရေးဖွဲ့ာက််ပြခွဲင််းမူ�ားရေး�က်ာင်် ့ ရေး�်ရေး�ါက််လွာခွဲ��့က်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 
�း��ရေး�က်ာင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ််က်း� ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�းတိုးငွ်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ်် ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�း မူရ့ေး�ာင််၏ အဆိုင့်် သံံ�း��်စ်လွံ�း
၌ တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ား က်း�ယာ်စ်ားပြ���ါဝါင််ရေး�းက်း� အာမူခွဲံ��်အတိုးွက်် အရေးသံအခွဲ�ာ လွး�အ�်ရေး��ါသံည်် 
(Heinecken နှငှ့်် Soeters, ၂၀၀၆)။ 

�း��ပြ�င်် ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�းတိုးငွ်် အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် အးနှဒးယာ သံး��မူဟု�တိုး် တိုးရှု�တိုး် နှယွာ်ဖွဲ့ာွးမူ�ားက်�သ့ံး��ရေးသံာ 
တိုးး�င််း�င််းသံား မူဟု�တိုး်သံည့်် နှး�င််င်ံသံားမူ�ား (Wang, ၂၀၁၅) နှှင့်် အပြခွဲား �ာသံာစ်က်ား နှှင့်် �ာသံာရေး�းဆိုး�င််�ာ 
လွ�့ည််းစ်�မူ�ားသံည််လွည််း ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အတိုးငွ််း�းှ စ်�စ်�ရေး�ါင််းလွဦ့းးရေး�၏ င်ါး�ာခွဲး�င််နှ�ု်း�က််ရေးက်�ာ်လွ�ွ်ဖြိုး�းး (Mratt 
Kyaw Thu, ၂၀၁၈) ယာင််း သံည်် က်ယာား၊ က်ခွဲ�င်် နှှင့်် ခွဲ�င််းလွ�့ည််းစ်�မူ�ား၏ လွဦ့းးရေး�မူ�ားက်း� စ်�ရေး�ါင််း�ားသံည့်် 
�မူာဏာ�က််�င်် �း�မူး�မူ�ားပြ�ားသံပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��အတိုးွက်် က်�ယာ်ပြ���်သံည့်် အ�ာဂတိုး်ရေးမူှာ်မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ားက်း�လွည််း 
�ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားသံင့််�ါသံည််။ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း စ်�စ််သံစ််အတိုးွင််း အဆိုး��ါ အ��်စ်�မူ�ားသံည််လွည််း �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််ခွဲငွ့်် 
နှငှ့်် က်း�ယာ်စ်ားပြ���ါဝါင််ခွဲငွ့််အတိုးွက်် တိုး�်းတိုး့ အခွဲွင့််အရေး�း��ှးသံင့််ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံရေးတိုးာ် နှှင့်် အမူ�ားပြ�ည််သံလ့ွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်း� 
အရေး�ာက််အ�ံရ့ေး�း��် ပြဖွဲ့စ််နှး�င််ရေးပြခွဲလွည််း ��ှးသံင့််�ါသံည််။ 

ဒ�တိုးးယာအားပြဖွဲ့င့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အရေး�် အ��်သံားမူ�ား၏ ကြီးက်းး�က်�်မူမုူ�းှသံပြဖွဲ့င့်် လွက််�ှးတိုးွင်် ယာခွဲင််
က် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့်် အ��်သံားမူ�ားအား ဩဇူးာခွဲံယာ့မူ၏ု အက်� း�းရေးက်�းဇူးး့မူ�ားက်း� နှး�င််င်ံအတိုးငွ််း ခွဲံစ်ား�မူမုူ�းှရေး�။ 
ဆို��်က်�င််�က််အားပြဖွဲ့င့်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒသံည်် အ��်သံားမူ�ားအရေး�် လွက််�က််က်း�င််တိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ား၏ 
အာဏာာက်း� အာမူခွဲံရေး�း�ား�ါသံည််။ တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှးမူ�ားအတိုးကွ်် �ား�းှသံည့်် အဓိးက် ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�သံံ�းခွဲ� (
ပြ�ည််��ရေး�း၊ �ယာ်စ်�်ရေး�း�ာ နှှင့်် က်ာက်ယွာ်ရေး�း) တိုးး��အပြ�င်် အမူ� း�းသံားက်ာက်ယွာ်ရေး�း နှငှ့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်း၏ 
အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ၁၁ ဦးးအ�က်် ၅ ဦးးတိုးး��သံည်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အ�ာ�ှးမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ဖြိုး�းး ရေးက်ာင််စ်းတိုးငွ်် �ါဝါင််သံည်် ့ဒ�တိုးးယာသံမူမတိုး
က်း�လွည််း တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ�ှင်် တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားသံတ့ိုးစ််ဦးးပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 



26 လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု��ပြု�င််ရေးပြု�ာင််းလုံဲရေး�းကု� �ံ�ရေး�ာ်ကြကည့််�ပြု�င််း

�း��ပြ�င်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် အ��်သံားမူ�ား၏ ကြီးက်းး�က်�်မူရုေးအာက််တိုးငွ််မူဟု�တိုး်�� စ်စ််ရေး�းက်းစ်စ��်မူ�ားနှငှ့်် လွတှိုး်ရေးတိုးာ်
တိုးး��အရေး�် အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းအတိုးငွ််းနှှင့်် �ဏ္ဍာရေး�းအ� က်�ယာ်ပြ���်သံည့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း�လွည််း ဆို��်က်း�င််
�ား�ါသံည််။ စ်စ််မူ�ှ်သံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ်် ရေး��ညှ််တိုးည််တိုးံ�့�်အတိုးွက်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� ရေးလွှာခ့ွဲ�
�မူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး စ်စ််တိုး�်မူ�ားအရေး�် အ��်သံားမူ�ား၏ �း�်းခွဲ���်မူုက်း� ပြ��်လွည််ရေး�းအ�်�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုးင််က်း့
လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားမူာှ SSR နှှင့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဒးမူး�က်ရေး�စ်း ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�တိုးစ််��် �ံ�စ်ံရေး�းဆိုွ�ပြခွဲင််းတိုးး��ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ပြ�င်် 
ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် �ဋိး�က်ခ သံက််ရေး�ာက််ခွဲံ�ား�သံည့်် နှး�င််င်ံပြဖွဲ့စ််သံက်�သ့ံး�� အာဏာာ�ငှ််စ်�စ််အလွွ�် နှး�င််င်ံတိုးစ််နှး�င််င်ံ
လွည််းပြဖွဲ့စ််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် SSR နှှင့်် မူဝ့ါါဒခွဲ�မူတှိုး်ရေး�း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားအတိုးွင််း နှး�င််င်ံသံားမူ�ားနှငှ့်် အ��်�က််အဖွဲ့ွ��
အစ်ည််းတိုးး��အတိုးွက်် �း့ရေး�ါင််း�ါဝါင်် ရေးဆိုာင််�ကွ််ရေး�း ယာနှတ�ားမူ�ားက်း�လွည််း ဖွဲ့�်တိုးးး��် လွး�အ�်ရေး��ါသံည််။ 

တိုးတိုးးယာအရေး�ပြဖွဲ့င်် ့ တိုးး�င််းပြ�ည််အတိုးငွ််း ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း၊ တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းနှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််တိုးး�� ခွဲး�င််မူာရေးစ်��်
အတိုးွက်် နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်နှှင့်် အမူ�ားပြ�ည််သံ့ဆိုး�င််�ာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးး��က်း� သံးးပြခွဲားခွဲ�ွ�ားရေး�က်ာင််း ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်��် အရေး�းကြီးက်းး
�ါသံည််။ လွက််�ှးတိုးငွ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒနှငှ့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််တိုးး��သံည်် ဤခွဲ�ွပြခွဲားမူကု်း� အာမူခွဲံ

 �ားပြခွဲင််းမူ�ှး�� ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ််သံည်် အပြခွဲားရေးသံာ  �ဋိး�က်ခသံက််ရေး�ာက််ခွဲံ�ား�သံည့်် နှး�င််င်ံမူ�ား
နှငှ့်် က်�ွပြ�ားပြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။ အတိုးးအက်�ဆိုး��ရေးသံာ် အဆိုင့််အားလွံ�းတိုးး��တိုးွင်် အပြခွဲားရေးသံာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာအင််စ်တိုးးက်��း
�ငှ််းမူ�ားက်း� ဩဇူးာလွမှူ်းမူး�းသံည့်် အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းတိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းက် �း�်းခွဲ���်လွ�က််�ှးရေး��ါသံည််။

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် MPF သံည်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းမူကု်း� �း�်းသံးမူ်း��်အတိုးကွ််သံာ တိုးာဝါ�်�းှရေးသံာ်လွည််း ယာင််းက်း� 
စ်စ််တိုး�်၏ အစ်းတိုး်အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် လွည််�တိုး်သံည််။ �ယာ်စ်�်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးငွ်် BGF လွည််း�ှးရေးသံာ်လွည််း �ယာ်ပြခွဲား
ရေးစ်ာင့််��တိုး�်ဖွဲ့ွ��သံည်် MPF ၏ လွ��်င်�်းယာ�့စ််တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ပြ�င်် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��အတိုးငွ််း�းှ �ာ�း့မူ�ားသံး�� တိုး�်မူရေးတိုးာ်
အ�ာ�းှမူ�ားက်း� လွ�ှရေးပြ�ာင််းတိုးာဝါ�်ရေး�းပြခွဲင််းသံည််လွည််း �ံ�မူ�ှ်�င််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ပြ�ည််��ရေး�းဝါ�်ကြီးက်းးသံည််လွည််း တိုး�်မူရေးတိုးာ်
အ�ာ�းှတိုးစ််ဦးးပြဖွဲ့စ််သံည််။

အမူ�ှ်စ်င််စ်စ််တိုးငွ်် ည်းညွတွိုး်ရေးသံာတိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ားဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ရေးက်ာင််စ်းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ် (သံး��မူဟု�တိုး်) 
အမူ� း�းသံား လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်းအား အားလွံ�း�ါဝါင််ရေး�းအရေးပြခွဲခွဲံမူ ့(တိုးစ််�ည််းအားပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််မူ ှက်း�ယာ်စ်ား 
လွယှာ်မူ�ား �ါဝါင််ရေးစ်ပြခွဲင််း၊ ည်းညွတွိုး်ရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ား ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ရေးက်ာင််စ်း၊ ၂၀၁၆) ပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းသံင့််
သံည််ဟု၍့ အမူ� း�းသံားအဆိုင့်န်ှငှ့် ်ပြ�ည််�ယ်ာအဆိုင့် ်အစ်း�း�မူ�ားအ�က်ား တိုးာဝါ�်မူ�ားမူှရေးဝါ��် အဆိုး�ပြ��ခွဲ�ဖ့ြိုး�းးပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

သံး��ရေးသံာ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒနှငှ့်် က်ာက်ယွာ်ရေး�းစ်က်ူ�ပြဖွဲ့�စ်ာတိုးမူ်း (ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�သံမူမတိုး ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၊ 
၂၀၁၅) တိုးငွ်် အဓိး�ာာယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး��ားသံည့်် အမူ� း�းသံားက်ာက်ယွာ်ရေး�းနှငှ်် ့ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်းတိုးး��က်း� ရေး�ာက််ခွဲံအပြဖွဲ့စ်် 
ဆိုက််လွက်် �ား�းှရေး�ဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအတိုးကွ်် အဓိး�ာာယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�ခွဲ�က််အရေး�် သံရေး�ာတိုးည့်းမူ ု   
မူ�းှသံမူှ က်ာလွ�တိုး်လွံ�း အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်း၏ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�က်း� စ်းစ်ဉ်း်�ား�းှ��် ခွဲက််ခွဲ��ါသံည််။ 

အလွားတိုး�့င်် အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်းတိုးစ််ခွဲ�၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း�လွည််း 
ရေးဆိုးွရေးနှးွ ည်ှးနှးုင််းသံင့််�ါသံည််။ နှး�င််ငံ်ရေးတိုးာ်အစ်း�း� လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း (�က်ည််း၊ ရေး�၊ ရေးလွတိုး�်၊ အစ်�းှသံည််) နှှင့််�တိုး်သံက််၍ 
ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် အာဏာာ�းှ�ါက် အဆိုး��ါ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် ဥ်း�ရေးဒနှငှ့််အည်း အမူ� း�းသံား
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းရေးက်ာင််စ်း၏ အဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ခွဲ�မူတှိုး်နှး�င််သံည့်် အာဏာာလွည််း ��ှးလွး��က်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

ရေး�ာက််ဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် အက်း့အရေးပြ�ာင််းက်ာလွ သံး��မူဟု�တိုး် �ဋိး�က်ခလွ�ွ် နှး�င််င်ံမူ�ားအတိုးကွ်် အမူ� း�း
အစ်ား သံတိုး်မူတှိုး်မူတုိုးငွ်် �ါဝါင််သံပြဖွဲ့င့်် ယာင််း၏ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍအတိုးငွ််း�းှ အမူ� း�းသံားမူ�ားကြီးက်းးစ်း�းသံည့်် အခွဲ�်းက်ဏ္ဍ
က်း�လွည််း ရေးလွလ့ွာ��် လွး�အ�်�ါသံည််။ ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ အ�း့သံပြဖွဲ့င့် ်အမုူ�မ်ူးမူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍမူ�ားတွိုးင်် က်�ား/မူ 
ရှုရုေး�ာင့််က်း�လွည််း �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ား�မူည််ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�ဆိုး�င််�ာ အတိုးားအဆိုးးမူ�ားရေး�က်ာင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
ဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားအတိုးငွ််း�းှ အမူ� း�းသံမူးးအမူ�ုမူ်းမူ�ားအား ခွဲ�ွပြခွဲားဆိုက််ဆိုံမူမုူ�ား�းှရေး�ဖြိုး�းး အ��်�က််
အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း အတိုးွင််း�းှ အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား၏ ရေး�ာက််ခွဲံအားရေး�းမူမုူ�ားနှှင့်် ရေးတိုးာင််းဆိုး�မူမုူ�ားအား အရေးလွး�ားပြခွဲင််း   
မူ�းှရေး� (Hedström & Senarathna, ၂၀၁၅)။



27ပို�ုမို�ုကော�ာင်းး�မိုနွ်းကော�ာ ဖ�းဒရယ်း ဒမီို�ု�ရ�းတစ်း ပြပိုည်းကော�ာင်းးစ်�ဆီ�ီ�ု�

အစ်း�း� နှှင့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးး��အတိုးွင််း က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူတုိုးငွ်် ကြီးက်းးမူားသံည့်် က်ာွဟုမူတုိုးစ််ခွဲ��းှသံည််။ အကြီးက်းးတိုး�်း �ာ�း့
မူ�ားတိုးငွ်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား က်း�ယာ်စ်ားပြ���ါဝါင််မူကု်း� အားရေး�း��် လွ��်ရေးဆိုာင််မူ ု အလွံ�အရေးလွာက််မူ�ှးရေးသံာရေး�က်ာင့်် 
အဆိုင့််အားလွံ�းတိုးငွ်် မူဝ့ါါဒရေးပြ�ာင််းလွ�မူမုူ�ား ပြ��လွ��်��် လွး�အ�်ရေး��ါသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်၊ ��တိုး�်ဖွဲ့ွ��နှှင့်် 
ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�း အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားက်�သ့ံး��ရေးသံာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ�ှး အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် က်�ား/မူရေး�း�ာ 
ရှုရုေး�ာင့်် �ည့််သံငွ််းပြခွဲင််းအား အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းစ်�စ်် ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေး�းနှငှ့်် ပြ��်လွည််တိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�းတိုးး��
အတိုးွက်် အခွဲငွ့််အလွမူ်းတိုးစ််��်အပြဖွဲ့စ်် �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားသံင့််�ါသံည်် (Heinecken နှငှ့်် Soeters, ၂၀၀၆)။

အ�း့သံပြဖွဲ့င့် ်လွက််�းှလံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းစ်�စ််တွိုးင်် ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့် ်��တိုး�်ဖွဲ့ွ��အတိုးင်ွ်း က်�ား/မူ က်ာွဟုမူကု်း� ရေးတိုး�ွပြမူင််နှး�င််�ါသံည််။ 
၂၀၁၆ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် အမူ� း�းသံား��အ�ာ�ှးဦးးရေး� ၇၉၄၅ ခွဲ�နှှစ််�းှရေးသံာ်လွည််း အမူ� း�းသံမူးး��အ�ာ�ှးမူာှ ၈၀၂ ဦးးသံာ�းှဖြိုး�းး     
၈ �ာခွဲး�င််နှု�်းမူှသံာ �ါဝါင််သံည်် (ဗဟုး�စ်ာ�င််းအင််းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််း၊ ၂၀၁၇)။ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားအတိုးငွ််း
�း�သံး��ရေးသံာ က်ာွဟုမူမုူ�ားက်း� ရေးလွှာ့ခွဲ���်အတိုးွက်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ SSR လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးငွ်် က်�ား/မူစ်ံနှ�ု်းမူ�ားနှငှ့်် 
ဆိုက််ဆံိုရေး�းမူ�ားက်း� �ည့်သ်ံင်ွ်းစ်ဉ််းးစ်ားဖြိုး�းး အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား၏ အ�း့လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� လွး�က််ရေးလွ�ာရေး�းက်ာ က်�ား/မူ 
အရေးပြခွဲပြ�� မူည်းမူှမူ ု ပြ�ဿ�ာမူ�ားက်း� ရေးပြဖွဲ့�ငှ််း��်နှှင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုးငွ်် အဆိုင့််ဆိုင့်် ရေးပြ�ာင််းလွ�မူမုူ�ားက်း� အားရေး�း��် 
က်�ား/မူဆိုး�င််�ာ တိုး���်ပြ��်နှး�င််မူ�ုးှဖြိုး�းး အားလွံ�း�ါဝါင််ရေးသံာ မူဝ့ါါဒတိုးစ််ခွဲ� ခွဲ�မူှတိုး်��် လွး�အ�်ရေး��ါသံည််။ 

ခြုံခွဲံ�င်ံ�၍ဆိုး���ါက် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ SSR သံည်် အမူ�ားပြ�ည််သံ၏့ ရေးဆိုးွရေးနှးွတိုးး�င််�င််မူ ု လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားမူတှိုးဆိုင့်် 
အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� အားရေး�းပြမူှင့််တိုးင််သံင့််�ါသံည််။ အ��်�က််အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းအတိုးငွ််း အမူ� း�းသံမူးး
မူ�ား၏ ရေးတိုးာင််းဆိုး�မူမုူ�ားက်း� အရေးလွး�ားသံင့််ဖြိုး�းး အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းတိုးး�င််းတိုးငွ်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား �ါဝါင််ခွဲွင့််က်း� အာမူခွဲံ 
ရေး�း�ားသံင့််�ါသံည််။



5. ed*kH;
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးွင်် အ�းခွဲး�က််မူခွဲံနှး�င််သံည့်် 
အရေး�က်ာင််းအ�ာတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး UPC ၏ အကြီးက်းတိုး်အ�ယာ် ရေးဆိုးွရေးနှးွရေး�ရေးသံာ က်းစ်စ��်တိုးစ််ခွဲ�
ပြဖွဲ့စ််သံည််မူာှ သံံသံယာပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ယွာ်မူ�းှရေး�။ ရေး��ညှ််တိုးည််တိုးံရ့ေးသံာ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း ��းှ��် နှှင့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
စ်�စ်် တိုးး�းတိုးက််ရေးက်ာင််းမူ�ွ်လွာရေးစ်��်အတိုးကွ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍ တိုးစ််ခွဲ�လွံ�းက်း� 
ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ���် လွး�အ�်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

မူည််သံး���င််ဆိုး�ရေးစ်က်ာမူ ့လွက််�ှးအရေးပြခွဲအရေး�တိုးငွ်် EAO မူ�ားသံည်် စ်စ််တိုး�်မူ�ားက်း� အ��်သံားမူ�ား 
ကြီးက်းး�က်�်ရေး�းအ�ါအဝါင်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဝါါဒတိုးး��နှှင့််အည်း အရေးပြခွဲခွဲံက်�ရေးသံာမူမ့ူ�ားက်း� 
အဆိုး�ပြ���ားဖြိုး�းး တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူာှမူ ့ ၎င််းတိုးး��၏ အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားနှှင့်် အာဏာာမူ�ားက်း� �ည့််သံငွ််း
ပြ�ဌာာ�်း�ားသံည့်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားနှှင့််အည်း တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််း
ရေးသံာ တိုး�်မူရေးတိုးာ်�ား�ှး��် ဆိုက််လွက််ရေးတိုးာင််းဆိုး�ရေး�ခွဲ�သ့ံည််။ 

တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ��်တိုးည််မုူအား နှး�င််ငံ်တိုးက်ာ အသံး�င််းအဝါး�င််းနှငှ့် ်တိုးး�င််း�င််းသံား ပြ�ည််သံလ့ွ�့�တိုးး��က် 
ရေးဝါဖွဲ့�်�က်ရေးသံာ်လွည််း ယာင််းသံည်် လွမ့ူ�ားစ်� ဗမူာမူ�ား၊ ဗ�ဒဓ�ာသံာမူ�ားနှှင့်် အမူ� း�းသံားရေး�းအဖွဲ့ွ�� 
အမူ�ားစ်�တိုးး��အ�က်ားတိုးငွ်် လွမ့ူ�ားစ်�၏ ရေး�ာက််ခွဲံမူ ုဆိုက််လွက််��ှးခွဲ�့သံည််။ 

ရေး�ာက််လွမှူ်းရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားသံည်် ပြ�ည််��ရေး�းဝါ�်ကြီးက်းး (ဒ�တိုးးယာဗး�လွ်ခွဲ���်ကြီးက်းးအဆိုင့််) နှှင့်် 
(တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှရေးပြ�ာင််းရေး��့လွာသံည့််) ��ခွဲ���်တိုးး��မူတှိုးဆိုင်် ့တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ က်�ွ်က်�မူရုေးအာက််တိုးငွ်် 
လွ�ု်�ာှးရေးဆိုာင််�ကွ််�က်ဖြိုး�းး ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ အစ်း�း� က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်မူ�ားနှငှ့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှခွဲ��်အ�်
�ားသံည့်် ဝါ�်ကြီးက်းးမူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် �ငှ််းလွင််းသံည့်် အစ်း�င််ခွဲံတိုးင််ပြ�မူ ု စ်�စ််မူ�းှရေး�။ BGF နှှင့်် 
PMF ယာ�့စ််မူ�ားစ်ာွတိုးး��သံည်် ရေးဒသံခွဲံပြ�ည််သံမ့ူ�ားအတိုးကွ်် စ်းတိုး်ခွဲ��သံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဝါ�်ရေးဆိုာင််မူု
မူ�ား ရေး�းအ�်မူည့််အစ်ား စ်းး�ာွးရေး�းအက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားက်း�သံာ ဦးးစ်ားရေး�း�က်�ါသံည််။ 

ယာရေး��အခွဲ� း�်အ�း တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် ပြ�ည််တိုးငွ််းပြ�ည််�မူ ှ သံမူားရှုး�းက်� ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ားနှှင့်် 
သံမူားရှုး�းက်�မူဟု�တ်ိုးရေးသံာ ဖြိုးခွဲးမ်ူးရေးပြခွဲာက််မုူမူ�ားအ�ါအဝါင်် လံွ�ခြုံခံွဲ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ စ်း�်ရေးခွဲ်မူ ုအမူ� း�းမူ� း�းတိုးး��မူှ
 က်ာက်ယွာ်ရေး�းအတွိုးက်် အမူ� း�းသံား လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းမူဝ့ါါဒ က်း�ရေး�းဆိုွ��ာတိုးငွ််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် စ်�ရေး�ါင််း�ားသံည့်် 
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအစ်ဉ်း်တိုးး��က်း� ရေး�းဆိုွ��ာတိုးငွ််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် အပြခွဲားရေးသံာ ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�မူ�ား 
သံး��မူဟု�တိုး် က်ွမူ်းက်�င််သံမ့ူ�ားက်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားခွဲ�ပ့ြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။ အတိုးးတိုး်က် အရေးတိုး�ွအကြံက်ံ�မူ�ား
နှငှ့်် လွက််�းှအရေးတိုး�ွအကြံက်ံ�မူ�ားအ� တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံည်် EAO မူ�ားအား ရေးဒသံအလွး�က်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း
က်ဏ္ဍအတိုးငွ််း ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းရေး�းမူလှွ�ွလွှင်် SSG က်း� ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ���် သံး��မူဟု�တိုး် 
ပြ��်လွည််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း��် ဆိုနှဒတိုးစ််စ်ံ�တိုးစ််�ာမူ�ှးရေး�။ 

ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်က်း� ရေး��ှဆိုက််နှး�င််ရေးစ်��်အတိုးကွ်် သံံလွငွ််အင််စ်တိုးးက်��အရေး�ပြဖွဲ့င့်် အက်� း�း
ဆိုး�င််သံမ့ူ�ား�ံသံး�� ရေးအာက််�ါတိုးး��က်း� အကြံက်ံပြ��လွး��ါသံည်် - 
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5.1/ zGJUpnf;ykHqkdif&m tBuHjyKcsufrsm;  
အများျ�ိ�သံး�က်းကွ်ယ်ူရေး��နှငှ့်�်�်လွျဉ််�၍ ပြများန််များးနှိ�င််ငံ်အရေးန်ပြဖွဲ့င့် ်ရေးအးက််�ါတွိ��က်�ိ ပြ�န််လွည််ဖွဲ့ွ���ည််��န်် ထူးည့်သ်ံင်ွ်� 
�ဉ််��း�က်း တွ�်ခံ�တွည််�ရေးသံး တွ�်များရေးတွး်က်ိ� ထူးး��ှလိွ့င်် သံင့််ရေးလွျး်ရေးက်းင််�သံင့််ရေးလွျး်များည််ပြဖွဲ့�်�ါသံည််။ -

၁။ တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ အ��်သံားဩဇူးာခွဲံယာမ့ူ ု- (ပြ�ည််သံမ့ူ�ားမူ ှရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််ရေးသံာ) သံမူမတိုး သံည်် 
နှး�င််င်ံတ့ိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ က်ာက်ယွာ်ရေး�းဦးးစ်းးခွဲ���်ပြဖွဲ့စ််သံင့််�ါသံည််။ 

၂။ အရေးပြခွဲအရေး�အလွး�က်် က်�ွ်က်�ရေး�း ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ� - အမူ� း�းသံားတိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ အဓိးက် အခွဲ�်းက်ဏ္ဍသံည်် 
တိုးး�င််းပြ�ည််အရေး�် ပြ�ည််�ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ားမူ ှက်ာက်ယွာ်��်ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်အား ပြ�ည််တိုးငွ််း
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ားတိုးငွ်် အသံံ�းပြ����်အတိုးကွ်် တိုးာဝါ�်မူရေး�းအ�်သံင့််�ါ။ 

၃။ နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်စ်စ််အ�ာ�ှးရေးလွက့်�င််ရ့ေး�းသံင််တိုး�်းမူ�ားအတိုးငွ််း လွမ့ူ� း�းစ်�နှငှ့်် က်�ားမူရေး�း�ာ က်ွ�ပြ�ားစ်ံ�လွင််မူစု်�စ််
တိုးစ််ခွဲ�က်း� �ား�းှသံင့််သံည််။ 

၄။  ပြမူ�်မူာ�ာသံာစ်က်ားအား အမူ�ားသံံ�း�ာသံာစ်က်ားအပြဖွဲ့စ််�ား�ှးဖြိုး�းး �ာသံာစ်က်ားမူ� း�းစ်ံ��ါဝါင််သံည့််
တိုး�်မူရေးတိုးာ်တိုးစ််ခွဲ� က်း� တိုးည််ရေး�ာင််သံင့််�ါသံည််။ 

၅။ အမူ� း�းသံားပြ��်လွည််သံင့််ပြမူတိုး်ရေး�း စ်းတိုး်ဓိာတိုး်က်း��င််ဟု�်ရေးစ်သံည့်် �ံ�တိုးည့်းရေးသံာ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််း
ဇူးာတိုး်လွမူ်းတိုးစ််ခွဲ�က်း� သံင််�က်ားရေး�က်ာင််း ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်��်အတိုးကွ်် စ်စ််တိုးက်ူသံး�လွ်နှငှ့််တိုးက် ွအပြခွဲားရေးသံာ 
အ�ာ�းှသံင််တိုး�်းရေးက်ာလွး�်မူ�ား�ှး လွက််�ှး သံင််ရှုး�းညွ�ှ်းတိုးမူ်းက်း� ပြ�င််ဆိုင််သံင့််�ါသံည််။ 

၆။ အမူ� း�းသံားအဆိုင့် ်စ်စ််တိုး�်အား အ�ွယ်ာအစ်ားရေးလွ�ာခ့ွဲ�ပြခွဲင််း - တိုးး�င််း�င််းသံား ပြ�ည််�ယ်ာမူ�ားတွိုးင်် အရေးပြခွဲစ်း�က််
သံည့်် စ်စ််ဌာာ�ခွဲ���်မူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ�ယာ်ရေးပြမူမူ�ား�ှး အလွားအလွာ�းှရေးသံာ ပြ�ည််�ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ား
အရေး�် ဆို�်းစ်စ််ခွဲ�က််နှငှ့်် အခွဲ� း�းအစ်ားည်းမူှမူ ု�းှသံင့််�ါသံည််။ 

၇။ BGF နှငှ့်် PMF ယာ�့စ််မူ�ားအားလွံ�းက်း� တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာအမူ� း�းသံားတိုး�်မူရေးတိုးာ် က်�ွ်က်�ရေး�းဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�တိုးစ််
ခွဲ�အတိုးွင််း ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းသံင့််�ါသံည််။

ရေးန်�က််တွ�်ခံျက််အရေးန်ပြဖွဲ့င့်် လွက််�ှိ MPF က်ိ� အဖွဲ့�ွ�များျး�ခံ�ွက်း တွ�း�ဥ�ရေးဒ�ိ��များိ��ရေး�� လွ��်��ိင််ခံငွ့််အးဏားအး� 
ရေးအးက််�ါအတွ�ိင််� ဖွဲ့က််ဒ�ယူ်အ�းအများံသံ�်များျး�နှှင့််အည်း ပြ�ည််န်ယူ်/တွိ�င််�ရေးဒသံကြိုးက်း�များျး�ထူးံသံ�ိ� ရေး��အ�်သံင့််
�ါသံည််။ -

၁။ ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး/ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််တိုးး�င််းတိုးငွ်် က်း�ယာ်�း�င်် ��တိုး�်ဖွဲ့ွ���ား�းှဖြိုး�းး ၎င််း၏ က်�ွ်က်�ရေး�း 
ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�က်း� ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်သံင့််�ါသံည််။ 

၂။ အဆိုး��ါ ပြ�ည််�ယ်ာ/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး ��တိုး�်ဖွွဲ့��မူ�ားသံည်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�း က်းစ်စ��်မူ�ားအားလံွ�းတိုးင်ွ် 
အမူ� း�းသံား တိုး�်မူရေးတိုးာ်၏ ဩဇူးာလှွမ်ူးမူး�းမူရုေးအာက််မူ ှက်င််းလွတ်ွိုးသံင့်�်ါသံည််။ 

၃။ ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး ��ခွဲ���်မူ�ားအား သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားမူ ှပြ�ည််သံမ့ူ�ားက် 
တိုးး�က််ရှုး�က်် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််ရေးစ် သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး ဝါ�်ကြီးက်းးခွဲ���်မူ ှ
ခွဲ��်အ�်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််ရေးစ် ပြ���မူည််။ 

၄။ �း��ရေး�က်ာင့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််နှှင့်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််တိုးး��အ�က်ားတိုးငွ်် ��တိုး�်ဖွဲ့�ွ�နှှစ််ဖွဲ့�ွ��ား�းှသံည့်် စ်�စ််က်း� 
က်�င့််သံံ�း�မူည််။ 

ရေးန်�က််ဆံ��အရေးန်ပြဖွဲ့င့် ်လွက််�ှိနှိ�င််ငံ်ရေးတွး်အဆင့် ်ရေးထူးးက််လှွမ်ျား�ရေး��ယူနှတ�း�သံည်် အ��်သံး�အ�ိ���ရေးအးက််တွင်ွ် 
�ှိငြိ�း� နှ�ိင််ငံ်သံး�များျး�အး�လံွ��၏ လံွ�ခြုံခံံ�ရေး��က်ိ� အရေးထူးးက််အ�့ံရေး��ရေးကြက်းင််� ရေးသံခံျးရေး��န််အတွက်ွ် ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�းင််� 
လွ�သံင့််သံည််။ ထူးိ��ရေးကြက်းင့်် လွံ�ခြုံခံံ�ရေး��ဆိ�င််�း ယူနှတ�း�သံ�်၏ အဓိကိ်�ည််�ယွူ်ခံျက််သံည်် ရေးအးက််�ါအတွိ�င််� 
ပြဖွဲ့�်သံင့််�ါသံည်် - 

၁။ သံင့််ရေးလွ�ာ်သံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့င့်် က်��စ်ာွ ရေးပြဖွဲ့�ငှ််းနှး�င််ရေးသံာ ကြီးက်းးမူားသံည့်် ပြ�ည််တိုးငွ််း 
ဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ား၊ အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် အက်�င့််��က််ပြခွဲစ်ားမူ၊ု စ်�စ််တိုးက်� အ��်စ်�ဖွဲ့�ွ�က်��းလွွ�်ရေးသံာ �ာဇူးဝါတိုး်မူု
မူ�ားနှငှ့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒနှငှ့််မူည်းသံည့်် လွ��်ရေးဆိုာင််ခွဲ�က််မူ�ားက်း� ရေးဖွဲ့ာ်��တိုး်��်။ 

၂။ အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအရေး�ပြဖွဲ့င့်် �င််ဆိုး�င််ရေးက်ာင််း�င််ဆိုး�င််�နှး�င််သံည့်် စ်စ််ရေး�းနှငှ့်် ဆိုး�ဒ်�ာ
�ာဇူးဝါတိုး်မူုမူ�ား အ�ါအဝါင်် အလွားအလွာ�ှးရေးသံာ ပြ�ည််�မူ ှဖြိုးခွဲးမူ်းရေးပြခွဲာက််မူမုူ�ားက်း� ရေးဖွဲ့ာ်��တိုး်��်။

30 လွံ�ခြုံခံံ�ရေး��က်ဏ္ဍပြ��ပြ�င််ရေးပြ�းင််�လွ�ရေး��က်ိ� �ံ�ရေးဖွဲ့း်ကြက်ည််ပ့ြခံင််�
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31�း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံရေးတိုးာ်ဆိုးသံး��



5.2/ t"du tusKd;qkdifolrsm;twGuf tBuHjyKcsufrsm; 

အထူးက််�ါအခံျက််များျး�က်ိ� အရေးပြခံခံံက်း သံံလွငွ််အင််�တွးက်ျ�အရေးန်ပြဖွဲ့င့်် EAO များျး�အတွကွ်် ရေးအးက််�ါ အကြံက်ံပြ��
ခံျက််များျး�က်�ိ ရေး��အ�်လွိ��ါသံည်် - 
၁။ ၎င််းတိုးး��၏ ရေးစ်စ့်�်ည်ှးနှးုင််းရေး�းဗ��ဟုာက်း� ပြ��်လွည််သံံ�းသံ�်��် နှငှ့်် ပြ��်လွည််�ံ�စ်ံခွဲ���်အတိုးကွ်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်

၏ အဓိးက် အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ား နှှင့်် စ်း�း�းမူ်��့�်မူမုူ�ားက်း� ဆို�်းစ်စ််ရေးလွလ့ွာ��်
၂။ ၎င််းတိုးး��၏ ��်တိုးည််ခွဲ�က််မူ�ား�က်် ၎င််းတိုးး�� အက်ာအက်ွယာ်ရေး�းလွး�သံည့်် အဓိးက် အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ား နှှင့်် စ်ံ

တိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ားက်း� ဦးးစ်ားရေး�းသံတိုး်မူတှိုး်��်
၃။ ၎င််းတိုးး��၏ အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က််၏ သံတိုး်မူတှိုး်ခွဲ�က််မူ�ား နှငှ့်် အရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ားအတိုးကွ်် ခွဲး�င််မူာသံည့်် အဓိး�ာာယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�

ခွဲ�က််မူ�ား�ှးဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��အ�က်ားတိုးငွ််လွည််း တိုးည့်းသံည့်် �ားလွည််သံရေး�ာရေး�ါက််မူ ု��ှး��်။
၄။ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းမူရ့ေး�ာင််အား ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဒးမူး�က်ရေး�စ်း အရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ား နှငှ့်် စ်ံနှု�်းမူ�ားနှငှ့််အည်း မူ�့က်မူ်း

ရေး�းဆိုွ���် နှှင့််
၅။ သံးးပြခွဲားအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား သံး��မူဟု�တိုး် အဖွဲ့�ွ�မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ယာဉ်း်ရေးက်�းမူ၊ု �ာသံာစ်က်ား၊ ရှုး�း�ာမူ�ား၊ ယာံ��က်ည််မူု

မူ�ား နှငှ့်် အပြခွဲား ရေးသံာ စ်ံတိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ား နှငှ့်် အက်� း�းစ်းး�ာွးမူ�ားအ�ါအဝါင်် ၎င််းတိုးး��၏ အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ား
အတိုးွက်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်း� ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်��် အတိုးကွ်် �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််မူ�ား နှငှ့်် �ည််မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ား၊ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�၊ စ်ံခွဲ� း�်
စ်ံနှ�ု်းမူ�ား၊ စ်ည််းမူ�ဉ်း်းမူ�ား နှငှ့်် ဥ်း�ရေးဒမူ�ား၊ တိုးာဝါ�်မူ�ား နှငှ့်် တိုးာဝါ�်ယာ့ပြခွဲင််းမူ�ား၊ တိုးာဝါ�်ခွဲံပြခွဲင််း၊ 
အပြ��်အလွှ�်�း�်းရေးက်�ာင််းမူ ုစ်�စ််မူ�ား နှငှ့်် ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််�ယာ် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�း မူရ့ေး�ာင််တိုးစ််ခွဲ�က်း� 
အရေးသံးစ်းတိုး်ရေး�းဆိုွ���်။ 

အ��ိ��နှငှ့််��်လွျဉ််�၍ သံံလွငွ််အင််�တွးက်ျ�သံည်် ရေးအးက််�ါတွိ��က်�ိ အကြံက်ံပြ��လွိ��ါသံည်် - 

၁။ အမူ� း�းမူ� း�းရေးသံာ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းက်ဏ္ဍဆိုး�င််�ာ က်ွမူ်းက်�င််သံမ့ူ�ားက်း� အားရေး�းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် အာဏာာအလွ�ွသံံ�းစ်ားပြ��မူု
မူ�ားက်း� အ�ည််းဆိုံ�းပြဖွဲ့စ််ရေးစ်ပြခွဲင််း၊ စ်မွူ်းရေးဆိုာင််�ည်် ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းပြခွဲင််းနှငှ့်် တိုး�ားဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းရေး�းက်း� ပြမူှင့််တိုးင့််
�း�်းသံးမူ်းရေး�း အရေး�ာက််အ�ံမ့ူ�ားက်း� အားရေး�း�ာရေး�ာက််ရေးစ်ဖြိုး�းး၊ လွမ့ူအုသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ားနှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား
အတိုးွက်် �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်သံည့်် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ား ရေး�းအ�်နှး�င််��် လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား
က်း� ကြီးက်းး�က်�်မူည့်် �ည််းလွမူ်းတိုးစ််��်�ာှရေးဖွဲ့�ွ�်။

၂။ ရေးစ်စ့်�်ည်ှးနှးုင််းမူမုူ�ားအတိုးကွ်် အဆိုး�ပြ��ခွဲ�က်် မူ�့က်မူ်းမူ�ား ရေး�းဆိုွ��ာတိုးငွ်် က်�ား/မူရေး�း�ာနှငှ့်် လွ�့အခွဲွင့််အရေး�း
ရှုရုေး�ာင့််မူ�ားက်း� ရေး�ါင််းစ်�်�ည့််သံငွ််း��်။ 

၃။ (မူဝ့ါါဒနှငှ့်် လွ��်င်�်းလွည််�တိုး်မူဆုိုး�င််�ာအဆိုင့််တိုးး��တိုးွင််) ၎င််း၏ လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းတိုး�်ဖွဲ့ွ��မူ�ားအတိုးွင််း က်�ား/မူနှငှ့်် 
လွ�့အခွဲွင့််အရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ားက်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ား��်။

၄။ က်ာက်ယွာ်ရေး�းစ်က်ူ�ပြဖွဲ့�စ်ာတိုးမူ်းနှငှ့်် အမူ� း�းသံားလွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းဗ��ဟုာတိုးး��က်း� ပြ�င််ဆိုင််ရေး�းသံား�ာတိုးငွ်် 
တိုး�်မူရေးတိုးာ်နှငှ့်် �း့ရေး�ါင််း ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််မူည့်် �ည််းလွမူ်းတိုးစ််��် �ာှရေးဖွဲ့�ွ�်။ 

ဖက်ဒရယ် စစ်တပ်

တိုင်းရင်းသား 
လက်နက်ကိုင်
အဖွဲအစည်း

တပ်မေတာ် နယ်ြခားေစာင့်တပ် ြပည်သူ�စစ်

32 လွံ�ခြုံခံံ�ရေး��က်ဏ္ဍပြ��ပြ�င််ရေးပြ�းင််�လွ�ရေး��က်ိ� �ံ�ရေးဖွဲ့း်ကြက်ည််ပ့ြခံင််�
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ပြ�ည််န်ယူ်လွံ�ခြုံခံံ�ရေး��များရူေးဘးင််တွ�်ခံ� များကူြက်များ်�ရေး��ဆွ��းတွငွ်် ရေးအးက််�ါရေးများ�ခံနွ််�များျး�က်ိ� ထူးည့််သံငွ််��ဉ််��း�သံင့််
�ါသံည်် - 

လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် တိုး�ားစ်း�င််ရေး�းအရေး�်တိုးငွ်် ပြ�ည််�ယာ်၊ ခွဲရှုး�င််၊ ဖြိုးမူး���ယာ်နှှင့်် ��်က်ကွ််/ရေးက်�း�ာွ အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှး
မူ�ားသံည်် မူည််သံည််လ့ွ��်�း�င််ခွဲငွ််အ့ာဏာာမူ�ား �းှ�က်သံ�ည််း။
လွံ�ခြုံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် တိုး�ားစ်း�င််ရေး�းအတိုးကွ်် �က််ဂ�က််နှငှ့်် ရေးင်ရွေး�က်း�ံ�့း�းမူတုိုးး��က်း� မူည််သံမ့ူ ှအဆိုး�ပြ��ဖြိုး�းး ခွဲွင့််ပြ��
မူည််�ည််း။ မူည််သံည့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဆိုင့််တိုးငွ်် လွ��်ရေးဆိုာင််မူည််�ည််း။
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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။


