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သံလံွင်ွ်ပြ�ည််သ့ံ�ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒရေးလွလ့ွာရေး�းအဖွဲ့�ွ�သံည်် ပြ�ည််သ့ံ�ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒ ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းတိုးး�းတိုးက််လွာရေး�း 
အတိုးွက်် အရေး�ာက််အ�ံရ့ေး�းရေး�သံည့်် ဗမူာ/ပြမူ�်မူာ အကြံက်ံရေး�းအဖွဲ့�ွ�တိုးစ််ဖွဲ့�ွ�ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး သံက််ဆိုး�င််�ာ 
မူဝ့ါါဒ ခွဲ�ွပြခွဲားစ်းတ်ိုးပြဖွဲ့ာသံံ�းသံ�်မူမုူ�ား ပြ��လွ��်ပြခွဲင််းနှငှ့် ် နှး�င််င်ံတိုးစ််ဝါမှူ်း�းှ အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ား၏ 
ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ား�ံသံး�� မူဝ့ါါဒဆိုး�င််�ာ စ်မ်ွူး�ည််ပြမှူင့်် သံင််တိုး�်းမူ�ား �း��ခွဲ�ပြခွဲင််းတိုးး��က်း� လွ��်ရေးဆိုာင််
လွ�က််�းှ�ါသံည််။ က်ွန်ှ��်တိုးး��သံည်် သံ�ရေးတိုးသံ�မူ�ား၊ သံင််တိုး�်း�း��ခွဲ�မူမုူ�ားနှငှ့် ်�ည််း�ည်ာ�ံ�့း�းမူမုူ�ားက်း� 
ရေး�ါင််းစ်�်က်ာ အသံး�င််းအဝါး�င််းရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက်း� လွ��်က်း�င််ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််စ်မွူ်းပြမူင့််မူားရေးစ်ဖြိုး�းး  
မူဝ့ါါဒခွဲ�မူှတိုး်သံမ့ူ�ား�ံ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းတိုးည််ရေးဆိုာက််ရေး�း၊ မူဝ့ါါဒခွဲ�မူှတိုး်ရေး�းနှငှ့်် အသံး�င််းအဝါး�င််း 
ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းတိုးး�းတိုးက််ရေး�းတိုးး��အတိုးွက်် မူှတိုးဖြိုး�းး �းရေး�ာက််သံည့်် ခွဲ�ဉ်း်းက်�်မူုမူ�ားနှှင့်် စ်�်လွ�ဥ်း်း၍ မူဝ့ါါဒ
ဆိုး�င််�ာ တိုးး�က််တိုး�ွ်းမူုမူ�ား လွ��်ရေးဆိုာင််�ါသံည််။  

cH,lcsufrsm; 
�	 ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းဖြိုး�းး သံာယာာကြွက်ယွာ်ဝါသံည့်် တိုးး�င််းပြ�ည််တိုးစ််ခွဲ� တိုးည််ရေးဆိုာက််�ာတိုးငွ်် တိုးး�င််း�င််းသံား 

လွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားအားလွံ�းအတိုးကွ်် တိုး�်းတိုး့ည်းမူှမူနုှှင့်် က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲငွ့််ရေး�းအ�်ရေး�းသံည်် 

အရေးပြခွဲခွဲံက်�ရေး�က်ာင််း

�	 ဗမူာ/ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ မူတိုးက့်�ွပြ�ားသံမ့ူ�ား ဗဟု�အသံး�င််းအဝါး�င််းမူ�ားအ�က်ား မူ�ားစ်ာွလွး�အ�်ရေး�

သံည့်် လွမ့ူုရေး�ါင််းစ်ည််းမူကု်း� ပြမူှင့််တိုးင််��်အတိုးကွ်် ခွဲး�င််မူာအားရေးက်ာင််းသံည့်် အသံး�ည်ာ

ဗဟု�သံ�တိုးအရေးပြခွဲခွဲံမူ�ား ပြ��စ်��� း�းရေး�ာင််ရေး�းသံည်် အလွွ�်အရေး�းကြီးက်းးရေး�က်ာင််း ယာံ��က်ည််

�ါသံည််။



trSmpm
ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််�ံ�ရေးဖွဲ့ာ်ပြခွဲင််းသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံဟု၍့ မူရေး�်ရေး�ါက််ခွဲင််က်တိုးည််းက်�င်် ဗဟုး��ား အပြင်င််း�ာွး

ရေးဆိုးွရေးနှးွခွဲ��့က်သံည့်် အရေး�က်ာင််းအ�ာပြဖွဲ့စ််သံည််။ လွတွိုး်လွ�်သံည့်် သံရေး�ာဆိုနှဒအရေးလွ�ာက်် ရေး�ါင််းစ်ည််း��် 

ရေး�းွခွဲ�ယ်ာခွဲ�ပ့ြခွဲင််း၊ ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာယာ�့စ််တိုးး��၏ အခွဲ���်အပြခွဲာအာဏာာ�း�င််ဆိုး�င််မူ၊ု သံးးပြခွဲားလွတ်ွိုးလွ�်သံည့် ် ပြ�ည််ရေး�ာင််မူ�ား 

ဆိုနှဒအရေးလွ�ာက်် လွာရေး�ာက််ရေး�ါင််းစ်ည််း (coming together) �က်သံည့် ်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်��ံ�စ်ရံေးလွာ (သံး��တိုးည််းမူဟု�တ်ိုး) 

ယာခွဲင််က်တိုးည််းက် �းှနှငှ့််ဖြိုး�းးသံား နှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�အား ပြ��်လွည််စ်�စ်ည််းတိုးည််ရေး�ာင််သံည့်် (holding together) 

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� �ံ�စ်ံရေးလွာ၊ က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲွင့်် ရှုရုေး�ာင့််နှှစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည့်် �ယာ်ရေးပြမူရေးဒသံအ� သံးးပြခွဲား��်တိုးည််ခွဲငွ့်် 

(external self-determination) နှှင့်် မူးမူး�ယာ်ရေးပြမူက်း� လွတွိုး်လွ�်စ်ာွ စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ��း�င််ခွဲငွ့်် (internal self-

determination)၊ ပြ�ည််�ယ်ာဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲဥံ်း�ရေးဒမူ�ား၊ ခွဲ�ွ�က်ွ်ခွဲငွ့်၊် အာဏာာခွဲ�ွပြခွဲားပြခွဲင််းနှငှ့် ် ကြွက်င်ွ်းက်��်အာဏာာမူ�ား 

အရေး�က်ာင််း အစ်�ှးသံည််တိုးး��က်း� ရေးဆိုးွရေးနှးွခွဲ��့က်သံည််။ 

အ�က််ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ါ အရေး�က်ာင််းအ�ာမူ�ားအားလွံ�း၏ �ံ�တိုးည့်းသံည့််အခွဲ�က််မူာှမူ့ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�နှငှ့်် 

ပြ�ည််�ယာ် အစ်း�း�တိုးး��အ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�း၊ ယာင််းအစ်း�း�နှစှ််��်အ�က်ား အာဏာာခွဲ�ွရေးဝါရေး�း၊ တိုးစ််��်စ်း၏ အခွဲ�်း

က်ဏ္ဍနှငှ့်် လွ��်င်�်းရေးဆိုာင််တိုးာမူ�ားစ်သံည််က်း� �က််��စ်ွာ ��းလွည််သံရေး�ာရေး�ါက််��် လွး�အ�်ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

အလွားတိုး�့င်် �ယာ်�မူးတိုး်အတိုးငွ််း�းှ ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�းအရေး�က်ာင််းက်း�လွည််း 

��းလွည်် သံရေး�ာရေး�ါက််��် လွး�အ�်သံည််။

သံး���ာတိုးင်ွ် လွက််လှွမ်ူးမူးှသံရေးလွာက်် ဖွဲ့တ်ိုးရှုရုေးလွလ့ွာသံံ�းသံ�်�နှး�င််သံည့် ်မူတ်ှိုးတိုးမ်ူးမူတ်ှိုး�ာမူ�ားက်း� �က်ည့်လ်ွှင််မုူ 

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််၌ရေး�ာ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််၌�ါ အ��ဂတိုး်ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�၏ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�ဆိုး�င််�ာ 

ရေးဆိုးွရေးနှးွခွဲ�က််မူ�ား၊ နှးှးရေးနှ�ှဖွဲ့လွှယာ်ခွဲ�က််မူ�ားမူာှ အ�ည််းင်ယာ်သံာရေးတိုး�ွ�သံည််။ �ာှး�ါးသံည့်် ရေး�းသံားမူမုူ�ားအ�က်် 

တိုးစ််ခွဲ�မူာှ - က်ယွာ်လွွ�်ခွဲ�့ဖြိုး�းပြဖွဲ့စ််သံည့်် ရေးဒါက််တိုးာ စ်ဝါ်ဇ��်ရေးယာာင််ရေးဟု ွ(၂၀၀၃) ရေး�းသံားခွဲ�သ့ံည့်် “ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ� 

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ား၊ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််နှငှ့်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းမူ�ား က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲငွ့််” အမူည််� ရေးဆိုာင််း�ါး 

ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း�ရေးဆိုာင််း�ါးတိုးငွ်် “ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူရုေးလွှာခ့ွဲ�သံည့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ်် တိုးစ််ခွဲ�က်း� 

ရေးလွလ့ွာ�က်ည့််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် အက်� း�း�း့လွးမူ့်မူည််” ဟု� အဆိုး�ပြ���ားသံည်် (စ်ာ- ၉၅)။

စ်ာရေး�းသံ ့ဆိုက််လွက််�ငှ််းပြ��ားသံည််မူာှ ယာင််းစ်�စ််မူ� း�းတိုးငွ်် ပြ�ည််�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�အတိုးွင််း�းှ ရေးဒသံနှတ� အသံး�က်် 

အဝါ�်းသံည်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းအရေး�် အရေးပြခွဲပြ��သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ အပြခွဲားအ�ာအရေး�် အရေးပြခွဲပြ��သံည််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်၊ ၎င််း

အသံး�က််အဝါ�်းတိုးည််�းှ�ာ ပြ�ည််�ယာ်၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ ပြ�ဌာာ�်း�ားခွဲ�က််အ� မူးမူးတိုးး��အရေး�းအ�ာမူ�ားက်း� 

အ�က်် (ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�) ၏ ခွဲ���်က်း�င််မူုမူ ှက်င််းလွတွိုး်ဖြိုး�းး က်း�ယာ်တိုးး�င််စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�နှး�င််သံည့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�း�း�င််းဆိုး�င််�ာ 

စ်မွူ်းရေးဆိုာင်် နှး�င််စ်ွမူ်း�းှမူည်် ဟု၍့ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��အပြ�င်် ရေးဒါက််တိုးာ စ်ဝါ်ဇ��်ရေးယာာင််ရေးဟုကွ် “ဤ [ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� 

ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုရေးလွှာခ့ွဲ��ားသံည့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�း] စ်�စ််သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း၏ အရေးပြခွဲခွဲံမူ၊့ လွက််ရေးတိုး�ွက်�င့််သံံ�းမူတုိုးး��

နှငှ့်် ��ံသံင့််ရှုံ� သံာမူက် မူ�ားစ်ာွရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းစ်�မူ�ားနှှင့်် ယာဉ်း်ရေးက်�းမူဆုိုး�င််�ာ အစ်�အဖွဲ့�ွ�တိုးး�� �ည််သံ�်

သံည့်် က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲွင့််က်း�လွည််း အသံးမူတှိုး်ပြ��သံည့်် စ်�စ််ပြဖွဲ့စ််သံည််” ဟု�လွည််းဆိုး�သံည်် (စ်ာ-၉၆)။

ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းသံည်် ရေးဒါက််တိုးာစ်ဝါ်ဇ��်ရေးယာာင််ရေးဟု ွ ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းအစ်းအမူံမူ�ားနှငှ့်် �င််ဟု�်

ဆိုင််တိုးသ့ံည့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�၏ အက်� း�းရေးက်�းဇး့မူ�ားအရေး�က်ာင််း ရေးဆိုးွရေးနှးွတိုးင််ပြ��ားသံည့်် စ်ာတိုးမူ်း

ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤသံး�� ရေးဆိုးွရေးနှးွရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ာတိုးငွ်် စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််အမူ� း�းမူ� း�း�းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�မူ�ားအား နှးုင််းယာဉှ်း်ရေးလွလ့ွာသံည့််အပြ�င်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး ရေးဒသံနှတ�အစ်း�းစ်�စ််က်း�လွည််း ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ရှုရုေး�ာင့််

နှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းရှုရုေး�ာင့််က် �က်ည့််၍ရေးလွလ့ွာဆို�်းစ်စ််�ားသံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််သံည်် ပြမူ�်မူာ 

နှး�င််င်ံ�ှး ပြ�ည််သံလ့ွ�့�ရေး�ာ ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက်�ါ မူရေးတိုး�ွကြံက်ံ�ဖွဲ့း့သံည့်် စ်�စ််ပြဖွဲ့စ််�ာ ဤစ်ာတိုးမူ်းသံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ 

ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ား၊ မူဝ့ါါဒခွဲ�မူတ်ှိုးသံမ့ူ�ား၊ ဥ်း�ရေးဒ�ည်ာ�င်ှ်မူ�ားနှငှ့် ်ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာစ်�စ််က်း� လွး�လွား�က််သံ�်သံတ့ိုးး��အတိုးက်ွ် 

အရေး�း�ါရေးသံာ အ�င််းအပြမူစ််တိုးစ််ခွဲ�အရေး�ပြဖွဲ့င့်် အက်� း�းပြ��လွးမူ့်မူည််ဟု� ရေးမူှာ်လွင့််�ါသံည််။ 

သံံလွငွ််ပြ�ည််သံ�့ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒရေးလွလ့ွာရေး�းအဖွဲ့ွ��





pma&;ol\ trSmpm
က်ွ�်ရေးတိုးာ်သံည်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််နှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း� ယာံ��က်ည််၍ ရေးလွလ့ွာရေး�သံတ့ိုးစ််ဦးး

သံာပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး က်ွ�်ရေးတိုးာ်တိုးွင်် စ်းတိုး်က်း့ခွဲံစ်ားမူတုိုးစ််ခွဲ��းှ�ါသံည််။တိုးရေး��တိုးွင်် တိုး�်းတိုး့�ည််တိုး�့းှသံည့််

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််နှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််ရေးအာက််တိုးငွ်် အမူ�ားပြ�ည််သံရ့ေးအးခွဲ�မူ်းစ်ာွ တိုးး�းတိုးက််ရေး�း၊ 

ကြီးက်းး�ာွးရေး�းတိုးး��က်း� လွ��်ရေးဆိုာင််ရေး��က်လွ�က်် ဥ်း�ရေးဒစ်း�းမူး�းမူ�ုးှ�းှ ရေး��း�င််ရေး��က်�သံည််က်း� ပြမူင််လွး�

�ါသံည််။ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ််လွည််း စ်စ််မူက််မူ�ားမူ�ှး ရေးအးခွဲ�မူ်းက်ာ က်း�ယာ့်ရေးဒသံ က်း�ယာ့်ဆိုနှဒတိုးး��က်း� 

က်�င့််သံံ�းရေး��း�င််�က်က်ာ တိုးး�းတိုးက််ကြီးက်းး�ာွးရေး��က်သံည််က်း�သံာ ခွဲံစ်ားလွး�သံည့်် စ်းတိုး်က်း့ခွဲံစ်ားမူ ု

ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။

�း�သံး��စ်းတိုး်က်း့ခွဲံစ်ားမူုက်း� မူ�က််ဝါါး�င််�င််မူပြမူင််�ရေးသံးခွဲင််တိုးငွ်် မူးမူး၏ အသံးည်ဏာ်��တိုးငွ်် 

ဂဃ�ဏာ သံ�က်�ွသံး�းှ��်အတိုးွက်် ရေးလွလ့ွာမူးပြခွဲင််းက် ဤစ်ာတိုးမူ်းပြဖွဲ့စ််လွာခွဲ��့ါသံည််။ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း

စ်�စ််ဟု�ဆိုး�လွာလွှင်် က်ွ�်ရေးတိုးာ်အဖွဲ့း�� လွး�ခွဲ�င််မူးသံည််မူာှ ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််တိုးစ််ဦးးက်သံာ ဦးးရေးဆိုာင််

ရေး�သံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းမူဟု�တိုး်�ါ၊ အာဏာာ�ငှ််��ဂုး�လွ်ရေးဟုာင််း ကြီးက်းးမူ�ားက် က်ရ့ေးပြ�ာင််းသံည့််              

ဒးမူး�က်ရေး�စ်းမူဟု�တိုး်�ါ၊ နှး�င််င်ံပြခွဲားတိုးး�င််းတိုးစ််�ါးက် လွာရေး�ာက််အသံငွ််က်း့ရေးပြ�ာင််းရေး�းသံည့််              

ဒးမူး�က်ရေး�စ်းလွည််းမူဟု�တိုး်�ါ။ ပြ�ည််သ့ံလွ�့�တိုးး�� က်း�ယာ်၌က် အားတိုးက််သံရေး�ာ က်း�ယာ့်��်က်း�ယာ့်�ာွ

ရေးဒသံက်း� လွ�ွ်လွ�်စ်ာွ၊မူှတိုးစ်ာွ၊ တိုး�်းတိုး့စ်ာွပြဖွဲ့င့်် အရေး�းအ�ာတိုးး��က်း� ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်�း�င််ခွဲငွ့််၊ က်�င့််သံံ�း   

�း�င််ခွဲငွ့််�းှသံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းသံာလွး�ခွဲ�င််�ါသံည််။ အဆိုး��ါ လွက််ရေးတိုး�ွပြမူင််ရေးတိုး�ွနှး�င််��်မူာှမူ ့ - 

ရေးဒသံနှတ�မူသှံာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း�စ်နှး�င််�မူည််ဟု� ယာံ��က်ည််�ါသံည််။ 

အလွားတိုး�့င်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််ဟု� ဆိုး�လွာလွှင််လွည််း ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်တိုးး��က်း�

သံာ စ်ဉ်း်းစ်ားဖြိုး�းး ရေးဒသံနှတ�၏ ဆိုနှဒနှှင့်် သံရေး�ာ�ားတိုးး��က်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားပြခွဲင််းမူ�ှးလွှင််လွည််း 

က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲွင့််၊ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့်် ဆိုး�သံည််မူာှရေးတိုးာ�မူ်းမူယာ်�ွ�� ရေးလွှာက််ရေးပြ�ာရေး�ပြခွဲင််း

သံာ ပြဖွဲ့စ််လွးမူ့်မူည််ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် ရေးဒသံနှတ�လွ�့�တိုးး��၏ သံရေး�ာ�ားဆိုနှဒတိုးး��က်း� 

ရေးလွးစ်ားပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့််သံာလွှင်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််က်း� တိုးည််ရေးဆိုာက််�မူည်် ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ ရေးအးခွဲ�မူ်း

တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်သံာယာာဝါရေးပြ�ာသံည့်် ပြ�ည့််ရေး�ာင််စ်�ကြီးက်းး၏ အရေးပြခွဲခွဲံဇစ််ပြမူစ််တိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််က်း� ယာံ��က်ည််�ါသံည််။ 

�း��ရေး�က်ာင့််စ်ာဖွဲ့တိုး်သံမ့ူ�ားအတိုးကွ်် ဆိုနှဒပြ��လွး�သံည််မူာှ ယာခွဲ�စ်ာတိုးမူ်းက်း� မူးမူးတိုးး��၏ ရေးဒသံ

ဆိုနှဒတိုးး��နှှင့်် ��်တိုးခ့ွဲ�လွ�က်် ခွဲံစ်ားဖွဲ့တိုး်ရှုရုေးစ်လွး��ါသံည််။ အ��ဂါတိုး်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ကြီးက်းးတိုးငွ်် 

က်�င့််သံံ�း�က်�မူည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းအတိုးွက်် အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််တိုးစ််ခွဲ�ဟု� သံရေး�ာ�ားရေးစ်ခွဲ�င််�ါသံည််။ 

အ��ဂါတိုး်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ကြီးက်းးတိုးငွ်် က်�င့််သံံ�း�က်�မူည့်် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််အတိုးွက်် အကြံက်ံပြ��

ခွဲ�က််တိုးစ််ခွဲ�ဟု� သံရေး�ာ�ားရေးစ်ခွဲ�င််�ါသံည််။ 

ဤစ်ာတိုးမူ်းပြဖွဲ့စ််ရေးပြမူာက််��်အတိုးကွ်် စ်ာတိုးည််းပြဖွဲ့တိုး်ရေး�းရေးသံာ Dr.Radka Antalikova၊ 

က်�ဦးးရေး�သံားခွဲ� း�်တိုးွင်် က်ည့်းခွဲ�့ရေးသံာ Elaine Moore၊   �ံ�နှးှ�်ဒးဇး�င််းအတိုးကွ်် အားပြဖွဲ့ည့််က်ည့်းရေး�း

ရေးသံာ Ying Tzarm၊ သံံလွငွ််ပြ�ည််သ့ံ� ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒရေးလွလ့ွာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ ှလွ��်ရေးဖွဲ့ာ်ရေးဆိုာင််ဖွဲ့က််မူ�ား

အားလွည််းရေးက်ာင််း ဂါ�ဝါတိုး�ားရေး��ှ�ား ရေးက်�းဇး့တိုးင််�းှရေး�က်ာင််း ရေးပြ�ာ�က်ားလွး��ါသံည််။  ယာခွဲ�

စ်ာတိုးမူ်း စ်ာဖွဲ့တိုး်သံအ့ားလွံ�းက်း�လွည််း အ�း့ရေးက်�းဇတ့ိုးင််�းှ အ�်�ါသံည််။
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 ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူအုဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား - အလွတွိုး်သံရေး�ာတိုးည််�ှးသံည့်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း� ၂၃

၄.၆။ လွက််�ှး ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားက်း� ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းရှုရုေး�ာင့််မူ ု

 ဆို�်းစ်စ််ရေးလွ့လွာပြခွဲင််း ၃၄
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၅.၁။  ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူုရေးလွှာခ့ွဲ�ပြခွဲင််းမူတှိုးဆိုင့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််�ရ့ေး�ာင််��်

 အတိုးွက်် အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််မူ�ား ၃၈

၅.၂ ။ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဝါါဒမူ ှတိုးဆိုင့်် ရေးဒသံနှတက်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််�ရ့ေး�ာင််��်အတိုးကွ်် 

 အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််မူ�ား ၄၀

tudk;tum;rsm;  44
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၂၀၁၀ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း အက်း့အရေးပြ�ာင််းစ်တိုးင််ပြဖွဲ့စ််ရေး�်ခွဲ�့

ခွဲ� း�်မူစှ်၍ နှး�င််င်ံတိုးငွ််း၌ နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေးပြ�ာဆိုး�ရေးဆိုးွရေးနှးွမူမုူ�ားတိုးငွ်် အမူ�ားဆိုံ�း 

�ါဝါင််ခွဲ�သ့ံည့်် အပြ��်အလွ�ှ်ဆိုက််စ်�်ရေး�ရေးသံာ အရေးခွဲ်အရေးဝါ်စ်က်ားလွံ�းသံံ�းလွံ�း �းှခွဲ�့�ါ 

သံည််။ ၎င််းတိုးး��မူှာ ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�း၊ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််နှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းတိုးး��ပြဖွဲ့စ််သံည််။    

အရေး�း�ါသံည့််အခွဲ�က််မူာှ နှး�င််င်ံ၏ တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ားနှှင့်် ဆိုက််လွက််

ပြဖွဲ့စ််�ာွးရေး�ရေးသံာ �ဋိး�က်ခမူ�ားက်း� ရေးပြဖွဲ့�ငှ််း�ာတိုးငွ်် စ်စ််မူ�ှ်ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််

အားပြဖွဲ့င့််သံာလွှင်် ရေးပြဖွဲ့�ငှ််းနှး�င််လွးမူ့်မူည််ဟု� ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး နှး�င််င်ံရေး�းအ� အရေး�း�ါ

သံမ့ူ�ားက် သံးပြမူင််လွက််ခွဲလံွာခွဲ��့က်ဖြိုး�းး ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ ၂၀၂၁ ခွဲ�နှစ်ှ် ရေးဖွဲ့ရေးဖွဲ့ာ်ဝါါ�းလွ (၁) �က်် 

ရေး��တိုးွင်် တိုး�်မူရေးတိုးာ်မူ ှ အာဏာာသံးမူ်းယာမ့ူပုြ��ခွဲ�ပ့ြခွဲင််းသံည်် ဤအပြမူင််က်း� �း�မူး�၍�င်် 

အားရေးက်ာင််းလွာရေးစ်ဖြိုး�းး နှး�င််င်ံ၏ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းအင််အားစ်�မူ�ားနှှင့်် တိုးး�င််း�င််းသံားအစ်�

အဖွဲ့�ွ�တိုးး��၏ စ်စ််မူှ�်ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဒးမူး�က်ရေး�စ်း ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အတိုးကွ်် လွ�ု်�ာှး

အား��တိုး်မူုက်း�လွည််း �း�မူး�ခွဲး�င််မူာလွာရေးစ်သံည််။ ဤလွ�ု်�ာှးအား��တိုး်မူ၏ု အစ်းတိုး် 

အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ�အရေး�ပြဖွဲ့င့် ် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�နှငှ့် ် ပြ�ည််�ယ်ာ၊ တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားအ�က်ား 

အာဏာာခွဲ�ွရေးဝါပြခွဲင််း၊ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ု အာဏာာရေးလွှာခ့ွဲ�ပြခွဲင််း 

စ်သံည့်် အရေး�က်ာင််းအ�ာတိုးး��က်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ား��် အင််မူတိုး�်အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ 

(Keil & Heinemann - Gruder, 2019).  

လွက််�ှးပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�စ်�စ််သံည်် ဆိုယာ်စ်�နှှစ််ရေး�ါင််းမူ�ားစ်ာွ

�က်ာရေးအာင်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််သံည့််စ်�စ်် အပြဖွဲ့စ််တိုးည််�ှးခွဲ�့ဖြိုး�းး �း�သံး��တိုးည််�းှရေး�ခွဲ�ရ့ေး�က်ာင််း

က်း� နှး�င််ငံ်၏ ဥ်း�ရေးဒမူ�ားနှငှ့် ်အင််စ်တိုးးက်��း�ှင််းမူ�ားတိုးင်ွ် သံက််ရေးသံနှငှ့်တ်ိုးက် ွ�င်ှ်းလွင််းစ်ာွ 

ရေးတိုး�ွပြမူင််နှး�င််သံည််။ အဆိုး��ါစ်�စ််က်း� ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ� အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒသံစ်် �ံ�စ်ံပြဖွဲ့င့််

ရေးသံာ်လွည််းရေးက်ာင််း၊ ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ� အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားအားပြဖွဲ့င့််ရေးသံာ်လွည််း 

ရေးက်ာင််း (သံး��) �ံ�စ်ံနှှစ််မူ� း�းလွံ�းအားပြဖွဲ့င့််ရေးသံာ်လွည််းရေးက်ာင််း ဥ်း�ရေးဒဆိုး�င််�ာ ပြ��ပြ�င််

ရေးပြ�ာင််းလွ�မူ ုတိုးစ််ခွဲ�ပြ��ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ရေးပြ�ာင််းလွ�နှး�င််သံည်် - ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�

မူ�ားအား ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုရေးလွှာခ့ွဲ�ပြခွဲင််းနှငှ့် ်နှး�င််ငံ်သံားမူ�ား �ါဝါင််မုူ 

ပြမူှင့််တိုးင််ပြခွဲင််းတိုးး��က်း� အသံားရေး�းသံည့်် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် �ံ�ရေးဖွဲ့ာ်ဖွဲ့�်တိုးးး

�ါက် ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူ ု�း��းရေး�ာက််နှး�င််သံည််။

တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် က်း�ယာ်�း�င််ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ား �းှသံင့််သံည််ဟု� လွက််�ှးဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးွင်် �ါဝါင််

လွ��်ရေးဆိုာင််ရေး��က်သံမ့ူ�ားအ�က်ား သံရေး�ာတိုးည့်းမူ ု ��းှခွဲ�့�က်သံည်် (အးအးတိုးး�းလွငွ််၊ 

၂၀၁၈)။ အက်� း�းဆိုက််အားပြဖွဲ့င့် ် တိုးး�င််း�င််းသံားပြ�ည််�ယ်ာမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��သံက််ဆိုး�င််�ာ 

ပြ�ည််�ယ်ာမူ�ားအတိုးက်ွ် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲဥံ်း�ရေးဒမူ�ားက်း� စ်တိုးင််ရေး�းဆို�ွခွဲ��့က်က်ာ ၎င််းသံည်် 

အဆိုး��ါပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် တိုး�ားဝါင််�ည််းလွမူ်းအ� ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ား�ရ့ေး�ာင််

နှး�င််မူည့်် အခွဲွင့််အလွမူ်းတိုးစ််ခွဲ� ပြဖွဲ့စ််လွာနှး�င််သံည််။ အ��ဂတိုး်ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ား

အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး��က်ားမူနုှငှ့်် နှး�င််င်ံသံားမူ�ား �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််မူကု်း� ပြမူှင့််တိုးင်် 

ရေး�းနှး�င််မူည့်် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ပြဖွဲ့စ််��ွ်းလွာနှး�င််ရေးခွဲ��ှးဖြိုး�းး ယာင််းသံည်် 

ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ ရေး�းဆို�ွရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးငွ်် အရေး�းကြီးက်းးရေးသံာ

ရေးဆိုးွရေးနှးွဖွဲ့ယွာ်�ာ ရေးခွဲါင််းစ်ဉ်း်မူ�ား အ�က််တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််လွာရေး�လွးမူ့်မူည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် 
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ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�ဆိုး�င််�ာအယာအ့ဆိုက်း� ရေးလွလ့ွာပြခွဲင််းနှငှ့်် အသံံ�းခွဲ�ပြခွဲင််းသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အ��ဂတိုး်တိုးွင််  

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််နှငှ့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း� စ်�စ်ည််းခွဲး�င််မူာရေးစ်ဖြိုး�းး �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်လွာရေးစ်နှး�င််သံည့်် အလွားအလွာ�းှရေး�

�ာ ၎င််းသံည်် မူ�က််ရေးမူာှက််အခွဲ� း�်တိုးွင်် အရေးလွး�ား လွ��်ရေးဆိုာင််�မူည့်် အ�ာတိုးစ််ခွဲ� ပြဖွဲ့စ််ရေး�သံည််။

ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််တိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍမူာှ အ�ယာ်�ည််း။ 

ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့်် အစ်း�း�စ်�စ််က်း� မူည််သံး�� ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူပုြ��သံင့််�ါသံ�ည််း။ အစ်ဉ်း်အလွာအ� ဗဟုး�

ခွဲ���်က်း�င််�ားရေးသံာ အ��်ခွဲ���်မူစု်�စ််အတိုးွက်် �းှနှး�င််သံည့်် စ်း�်ရေးခွဲ်မူုမူ�ားမူာှ အ�ယာ်သံး���ည််း။ ယာင််းရေးမူးခွဲ�ွ်း

မူ�ား အားရေးပြဖွဲ့ဆိုး�နှး�င််��်အတိုးကွ်် ��မူဦးးစ်ာွ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�အဖွဲ့ွ�� အ�က်ား 

ခွဲ�ွပြခွဲားသံးပြမူင်် ��်အရေး�းကြီးက်းးလွး�အ�်သံည််။ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�ဟုသ့ံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် သံက််ဆိုး�င််�ာရေးဒသံ

မူ�ားသံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာအက်��်အသံတိုး်ပြဖွဲ့င့််သံာ ရေး�းအ�်သံည့်် ရေး�းှရှုး�းဆို�်သံည့်် �ံ�စ်ံမူ�ားပြဖွဲ့စ််က်ာ 

ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ဟုသ့ံည််မူာှ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူရုေးလွ�ာခ့ွဲ�ပြခွဲင််းက်း� အဆိုံ�းတိုးး�င်် ရေးလွှာခ့ွဲ��ားသံည့်် 

သံရေး�ာ�ှးဖြိုး�းး �း�မူး��းရေး�ာက််သံည််ဟု� ဆိုး��ရေး�မူည််။ ယာင််းတိုးး��သံည်် မူ�က်ာရေးသံးမူးက်ာလွအတိုးငွ််း ရေး�်ရေး�ါက််

လွာခွဲ�သ့ံည့်် �ံ�စ်ံမူ�ားဟု�ဆိုး���ါမူည်် (Endicott, 2011)။ တိုးးတိုးးက်�က်�ဆိုး��လွှင်် ၎င််း�ံ�စ်ံမူ�ားသံည်် တိုးစ််�က််

တိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား က်�င််း�ရေး�းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် နှး�င််င်ံသံားမူ�ား၏ �း့ရေး�ါင််း�ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််မူကု်း�     

�းှရေးစ်သံက်�သ့ံး��၊ အပြခွဲားတိုးစ််�က််တိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�အာဏာာ�း�င််မူ�ား၏ အလွ�င််အပြမူ�်တိုး���်ပြ��်လွ��်ရေးဆိုာင််မူ၊ု 

တိုးာဝါ�်ယာ့မူ၊ု တိုးာဝါ�်ခွဲံမူုတိုးး��က်း� ပြမူှင့််တိုးင််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ�ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််က်း� အားရေး�း

သံည့်် စ်�စ််ပြဖွဲ့စ််ရေး�သံည်် (က်�လွသံမူဂုဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းအစ်းအစ်ဉ်း်၊ ၁၉၉၉)။ �း��ရေး�က်ာင့်် အ��ဂတိုး်ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်

ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံက်း� �ံ�ရေးဖွဲ့ာ်သံည့််အခွဲါတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ဟုရ့ေးသံာ အရေးခွဲ်အရေးဝါ်သံည်် �း�မူး� 

ဆိုးရေးလွ�ာ်သံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််သံည််။ 

ဤစ်ာတိုးမူ်း၏ အဓိးက်�ည််�ယွာ်ခွဲ�က််မူာှ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််တိုးစ််��် 

ရေး�်ရေး�ါက််လွာရေး�းက်း� အရေး�ာက််အက်ပ့ြဖွဲ့စ််ရေးစ်��် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း�သံး��အရေး�ာက််အက်ပ့ြ��ရေးစ်��်အတိုးကွ်် 

ဤစ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် က်မူာာတိုးစ််ဝါ�်း�းှ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံ အမူ�ားအပြ�ားတိုးငွ်် က်�င့််သံံ�းလွ�က််�ှးသံည့်် ရေးဒသံနှတ� 

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ဟုရ့ေးသံာ အယာ့အဆိုက်း� ��မူဦးးစ်ာွမူးတိုး်ဆိုက််မူည််ပြဖွဲ့စ််က်ာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ်် 

တိုးစ််��်အတိုးကွ်် လွး�အ�်ရေးသံာ အစ်းအမူံမူ�ားက်း� တိုးင််ပြ�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ရေး��က််တိုးွင်် စ်ာတိုးမူ်းသံည််      

ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာနှး�င််ငံ်မူ� း�းစ်ံ�တိုးး��၏ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားက်း� က်�င့်သ်ံ�ံး�ာတိုးင်ွ် ၎င််းတိုးး��၏ အရေးပြခွဲခွဲမံူမ့ူ�ား၊ 

က်�င့််သံံ�း�ံ�မူ�ားက်း� နှးုင််းယာဉှ်း်ဆို�်းစ်စ််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ရေးလွလ့ွာမူပုြ��မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤရေး��ာတိုးငွ်် အရေး��က််တိုးး�င််း

နှး�င််င်ံမူ�ားမူ ှသံက််တိုးမူ်း�င့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာနှး�င််င်ံနှစှ််ခွဲ� (က်ရေး�ဒါနှငှ့်် ဆိုွစ််ဇာလွ�်) တိုးး��နှှင့််အတိုး့ အာ�ရှေးဒသံတိုးငွ််းမူ ှ

ရေး��က််�း�င််းရေး�်ရေး�ါက််လွာသံည့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံနှစှ််ခွဲ� (အးနှဒးယာနှှင့်် �းရေး�ါ) တိုးး��က်း� တိုးင််ပြ�သံာွးမူည်် 

ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ရေး��က််တိုးင်ွ် စ်ာတိုးမ်ူးသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််ငံ်၏ လွက််�းှရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််က်း� ဆို�်းစ်စ််က်ာ 

အ��ဂတိုး် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််တိုးငွ်် ရေးပြ�ာင််းလွ�မူ ုပြ��လွ��်��်လွး�အ�်မူည့်် အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားက်း� 

ညွှ�ှ်ပြ�သံာွးမူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ အဆိုံ�းတိုးငွ််စ်ာတိုးမူ်း၏ အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််မူ�ား၌ ပြဖွဲ့စ််နှး�င််ရေးခွဲ� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း� စ်�စ််နှှစ််��်က်း� တိုးင််ပြ�သံာွးမူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး၊ တိုးစ််မူ� း�းမူာှ ရှုး�း�ငှ််းရေးသံာ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုရေးလွ�ာခ့ွဲ�ပြခွဲင််း�ည််း

လွမူ်းမူ ှ တိုးဆိုင့််�ယာသ့ံည့််�ံ�စ်ံနှှင့်် ဒ�တိုးးယာတိုးစ််မူ� း�းမူာှ စ်စ််မူ�ှ်ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််အရေး�်တိုးငွ်် ခွဲ�ဉ်း်းက်�်

�ယာသ့ံည့်် �ံ�စ်ံတိုးး��ပြဖွဲ့စ််�ါသံည််။ 
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ရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�က်း� ��းလွည််သံရေး�ာရေး�ါက််��်အတိုးကွ်် ဆိုက််စ်�်လွ�က််�ှး

ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�ဟုသ့ံည့်် အယာအ့ဆိုက်း� ��မူဦးးစ်ာွ ရေးဆိုးွရေးနှးွ��်လွး�အ�်သံည််။ ဒေ�သန္တတရ

အစိုးး��ရဟုသ့ံည််မူာှ နှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�းက်ဏ္ဍတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�လွ�့�နှငှ့်် တိုးး�က််ရှုး�က််

ဆိုက််ဆိုံမူု�းှသံည့်် အလွာှတိုးစ််��်က်း� �ည််ညွှ�ှ်းသံည်် (Bulmer၊ ၂၀၁၇)။ တိုးစ််�ည််းဆိုး��လွှင်် 

ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရဟုသ့ံည််မူာှ တိုးး�င််း၊ ခွဲရှုး�င််၊ ဖြိုးမူး���ယာ်၊ ဖြိုးမူး���ယာ်ခွဲ�ွ၊ စ်ည််�င််သံာယာာ�ယာ်�းမူးတိုး်၊ 

သံး��မူဟု�တိုး် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�စ်သံည့်် သံတိုး်မူတှိုး်သံည့်် �ယာ်ရေးပြမူတိုးစ််ခွဲ�အတိုးွင််း လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ�းှ

သံည့်် အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းတိုးစ််��်ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Pyidaungsu Institute၊ ၂၀၁၇)။ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�

စ်�စ််တိုးစ််��်၏ အရေး�းကြီးက်းးရေးသံာ လွက်ခဏာာတိုးစ််ခွဲ�မူာှ ၎င််း၏ “အ�က််နှငှ့်် ရေးအာက််နှစှ််��်လွံ�း

က်း� တိုးာဝါ�်ခွဲံမူု” �င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ ၎င််းသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ ရေးဒသံနှတ�ပြ�ည််သံမ့ူ�ားက်း�  

သံာမူက် အ�က််အဆိုင့််မူ ှအစ်း�း��ံသံး���ါ တိုးာဝါ�်ခွဲံ�ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ားသံည်် 

တိုးစ််ပြ�ည််ရေး�ာင်် စ်�စ််သံံ�းနှး�င််င်ံမူ�ားနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ား နှှစ််မူ� း�းလွံ�းတိုးငွ််�းှရေးသံာ်လွည််း ၎င််း

တိုးး��သံည်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ �း�မူး��းှ�က်သံည်် (Styler၊ ၂၀၀၅)။

ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရဟုသ့ံည််မူာှ အဓိးက်အားပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််သံမ့ူ�ားနှငှ့်် �းးက်�်စ်ာွ�းှဖြိုး�းး 

ရေးဒသံနှတ�ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် ရေးဒသံ၏ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််က်း� �း�မူး�အားရေးက်ာင််းခွဲး�င််မူာရေးစ်��် အဓိးက်

�ားစ်း့စ်း�က််သံည့်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�တိုးစ််��်�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း�မူး�၍ တိုးးက်�ခွဲး�င််မူာစ်ာွဆိုး��လွှင််        

စ်စ််မူှ�်ရေးသံာ [ရေးဒသံနှတ�] က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ဟုသ့ံည််မူာှ ရေးဒသံတိုးငွ််းရေး��း�င််သံမ့ူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��

က်ာ ရေးဒသံအတိုးငွ််းဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး် သံတိုး်မူတှိုး်�ားသံည့်် ဦးးစ်ားရေး�းလွ��်ရေးဆိုာင််ဖွဲ့ယွာ်�ာမူ�ားက်း� 

ရေးဆိုာင််�ကွ််အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်��် လွံ�ရေးလွာက််ရေးသံာ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််နှှင့်် အ�င််းအပြမူစ််

မူ�ား�းှသံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားရေးသံာ အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းတိုးစ််ခွဲ�က်း�

ဆိုး�လွး�သံည်် (Pyidaungsu Institute၊ ၂၀၁၇၊ စ်ာ ၆၆)။ ယာင််းက်�သ့ံး�� က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််ပြမူင့််

မူားစ်ာွ�းှသံည့်် အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��တိုးစ််��်အပြဖွဲ့စ််  ရေး�်ရေး�ါက််လွာရေးစ်��်အတိုးကွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�သံည်် ဗဟုး�အစ်း�း� (သံး��) ပြ�ည််�ယ်ာမူအှစ်း�း��မံူ ှလွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာမူ�ားစ်ာွ လွ�ှရေးပြ�ာင််း��းှ��် 

လွး�အ�်သံည်် (Institute for Democracy and Electoral Assistance, Support to 

Participatory Constitution Building in Nepal/UNDP, & Forum of Federations, 

၂၀၁၄)။ ဤသံး��လွ�ှရေးပြ�ာင််းမူသုံည်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုရေးလွှာခ့ွဲ�သံည့်် �ံ�စ်ံမူ�ားအ�က်် အပြမူင့််ဆိုံ�း�ံ�စ်ံ 

ပြဖွဲ့စ််သံည့်် လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််အာဏာာလု�ဲဒေ�ပိုာင််�ဒေပို�အပို်�ခွင််� (devolution) က်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည်် 

(Box ၁ က်း� ရှု�ုါ)။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားတိုးငွ်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ၊ 

ဝါင််ရေးင်မွူ�ားနှှင့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ခွဲ�ပြခွဲင််းဆိုး�င််�ာမူ�ားက်း� အပြ�ည့််အဝါ လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်ပြခွဲင််း�ါဝါင််ဖြိုး�းး 

၎င််း�ံ�စ်ံသံည်် အပြခွဲားမူက့်�ွ�ံ�စ်ံနှှစ််မူ� း�းပြဖွဲ့စ််သံည့်် - ဗဟုး�တိုးငွ်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ စ်�စ်ည််းမူကု်း� 

ရေးပြဖွဲ့ရေးလွှာပ့ြခွဲင််း (de-concentration) (သံး��မူဟု�တိုး်)  လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� က်း�ယာ်စ်ားလွ�ှအ�်

�ားပြခွဲင််း (delegation of power) တိုးး��က်း� က်�င့််သံံ�းသံည့်် အစ်ဉ်း်အလွာဆို�်ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�

အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားနှှင့်် ပြခွဲား��းရေး�သံည််။ (Decentralization Thematic Team, ၂၀၁၇; Box ၁ 

က်း� ရှု�ုါ)။ 



Box ၁။ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူရုေးလွှာခ့ွဲ�သံည့်် �ံ�စ်ံမူ�ား

vkyfykdifcGifhtmPmvTJajymif;ay;tyfjcif; 
(DEVOLUTION)

သည်် န္တး�င််င်ံဒေရ�အရ ဗဟိုး�ခွု�ပို်ကိုး�င််မှုဒုေလု့ာခ်ွုသည််် ပိုံ�စိုးံတစိုး်ခွ���စိုး်ပြီးပိုး� ဒေ�သန္တတရ

အဆင််် �ပိုည််သအူာဏာာပိုး�င််အ��ွ�တစိုး်ခွ�ထံံသး�� တာဝန််ယ်ူမှုမုှုုာ�၊ အဆံ��အ��တ် 

�ပို�န္တး�င််သည််် အရင််�အ�မှုစိုး်မှုုာ�န္တငှ််် ဝင််ဒေင်�ွန််တး�န္တး�င််သည်််အခွွင်််အာဏာာမှုုာ�ကိုး� 

အ�ပိုည်််အဝ လု�ဲဒေ�ပိုာင််�ဒေပို�အပို်�ခွင််�ကိုး� ဆး�လုး�သည််။ ထံး�ဒေ�သန္တတရအဆင််် �ပိုည််

သ�ူအာဏာာပိုး�င််အ��ွ�တွင်် ကိုး�ယ််ပိုး�င််လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််ရးှပြီးပိုး� အာဏာာလု�ဲဒေ�ပိုာင််�ဒေပို�အပို်

သည််် အာဏာာပိုး�င််အ��ွ�ထံံမှု ှသး��ခွာ�အမှုှးအခွး�ကိုင််�ကိုာ ၎င််�၏ လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််

အာဏာာကိုး� ကိုုင်််သံ��ရန််န္တှင််် အမှုုာ��ပိုည််သနူ္တငှ်််ဆး�င််ဒေသာ တာဝန််မှုုာ�ကိုး� 

လု�ပို်ဒေဆာင််န္တး�င််ရန််အတွကို် တးကိုုရငှ််�လုင််�ပြီးပိုး� ဥပိုဒေ�အရ အသးအမှုှတ်�ပို�

ထံာ�သည််် ပိုထံဝးန်ယ််န်းမှုးတ်မှုုာ� ရးှရမှုည််။  

vkyfykdifcGifhtmPmukd,fpm;vTJtyfxm;jcif; 
(DELEGATION) 
သည်် အ�ပို်ခွု�ပို်မှုပုိုး�င််�ဆး�င််ရာ ဗဟိုး�ခွု�ပို်ကိုး�င််မှု ုဒေလု့ာခ်ွုသည်််ပိုံ�စိုးံတစိုး်မှုု း��

��စိုး်သည််။ ဗဟိုး�အစိုးး��ရကိုး� တာဝန််ခွံဒေသာ (သး��) ဗဟိုး�အစိုးး��ရမှု ှအ�ပိုည်််အဝ 

ထံးန််�ခွု�ပို်မှုထံာ�ဒေသာ ကိုး�ယ််စိုးာ�လုယှ််အ��ွ�အစိုးည််�မှုုာ� (သး��) ကိုး�ယ််ပိုး�င််

အ�ပို်ခွု�ပို်ခွွင်််တစိုး်ခွု း�� တစိုး်ဝကို်ကိုး�သာ ရရှးထံာ�ဒေသာ အစိုးး��ရလုကို်ဒေအာကို်ခွံတး��

အာ� အ�ပို်ခွု�ပို်ဒေရ�ဆး�င််ရာ အာဏာာတး��အာ� �ပိုန််လုည််ခွွ�ဒေဝ ကိုုင်််သံ��ဒေစိုး�ခွင််�

��စိုး်သည််။  

A[kdrS yg0ifywfoufrIavsmhcsjcif; 
(DE-CONCENTRATION)

မှုာှ ဗဟိုး�မှုအှာဏာာကိုး� န်ယ််ဒေ�မှုအတငွ််� ��န်�်ဒေဝမှုမုှု့သာ��စိုး်ပြီးပိုး� ဗဟိုး�အစိုးး��ရကို 

သတ်မှုှတ်ဒေပို�ထံာ�သည််် �ပိုည််သ�ူအ�ပို်ခွု�ပို်မှုုဒေရ�ရာ တာဝန််မှုုာ�ကိုး� ဒေ�သန္တတရ

အစိုးး��ရအ�ွ��အစိုးည််�မှုုာ�ထံံသး��  လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ််် အာဏာာဒေလုုာ်ခွုဒေပို��ခွင််���စိုး်ပြီးပိုး� 

၎င််�ပိုံ�စိုးံတငွ်် ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရမှုုာ�သည်် ဗဟိုး�အစိုးး��ရထံံသး��သာ တာဝန််ခွံရသည်််

အ�ပိုင်် ၎င််�တး��၏ ကိုး�ယ််ပိုး�င််အ�ပို်ခွု�ပို်ခွွင်််လုည််� မှုရှးဒေပို။ တစိုး်န်ည််�ဒေ�ပိုာရလု့င်် 

ဗဟိုး�မှု ှသတ်မှုတှ်ဒေပို�သည််် အလု�ပို်တာဝန််မှုုာ�ကိုး� ဒေအာကို်ဒေ�ခွမှု ှ

အဒေကိုာင််အထံည််ဒေ�ာ်ရ�ခွင််�သာ��စိုး်သည််။ 

(Kundishora �ံမူမှူမွူ်းမူံသံံ�းစ်�ွသံည််, ၂၀၀၉) 
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ဒေ�သန္တတရအဆင်််မှုုာ�သး�� တတ်စိုးမွှု်�သမှု့လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််အာဏာာဒေပို�အပို်

�ခွင််� (Subsidiarity Principle) သည်် ၁၉၈၅ ခွ�န္တှစိုး်တငွ်် ဥဒေရာပို

ဒေကိုာင််စိုးး (Council of Europe) ကို �ပိုဌာာန််�ခွ�သ်ည််် ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််

အစိုးး��ရဆး�င််ရာ ဥဒေရာပို ပိုဋိးည်ာဉ််၏ အဓိးကိုအစိုးးတ်အပိုး�င််�တစိုး်ခွ� 

��စိုး်လုာခွ�ပ်ြီးပိုး�၊ ယ်င််�သည်် မှုာ�စိုး်ထံရစိုး်သဒေ�ာတညူ်းခွုကို် (Maastricht 

Treaty) မှုတး�င််မှုးကိုပိုင်် ရှးန္တှင်််ပြီးပိုး���စိုး်သည််ဟို�ဆး�ရမှုည်် ။ ထံး�ဥပိုဒေ�

ဆး�င််ရာ ပိုဋိးည်ာဉ််စိုးာတမှု်�၏ ပို��်မှု ၄၊ စိုးာပိုး��် ၄ တငွ်် ရငှ််�လုင််�စိုးာွ

ဒေ�ာ်�ပိုထံာ�သည််မှုာှ “ဒေ�သန္တတရအာဏာာပိုး�င််မှုုာ�သး��ဒေပို�အပို်ထံာ�ဒေသာ 

လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််အာဏာာမှုုာ�သည်် ပိုံ�မှုနှ််အာ���င််် အ�ပိုည်််အဝ��စိုး်ကိုာ 

သး�သန်�်��စိုး်ရမှုည််။ ဥပိုဒေ�အရ �ပိုဌာာန််�သတ်မှုတှ်ထံာ�ခွုကို်မှုုာ�မှုလှု�ွ၍ 

၎င််� လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််အာဏာာမှုုာ�ကိုး� ဗဟိုး� သး��မှုဟို�တ် ဒေ�သဆး�င််ရာ အ�ခွာ�

အာဏာာပိုး�င််မှုုာ�ကို ပိုုကို်�ပိုာ�ဒေစိုး�ခွင််�၊ ကိုန်�်သတ်�ခွင််�မှုုာ� မှုရှးဒေစိုးရ” 

ဟို၍ူ��စိုး်သည််။ ထံး��အ�ပိုင်် ပိုဋိးည်ာဉ််၏ ပို��်မှု ၂ တငွ်် ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််

အစိုးး��ရ၏ ဥပိုဒေ�ဆး�င််ရာအဒေ�ခွခွံမှုမူှုုာ�ကိုး� အာမှုခွံထံာ�ပြီးပိုး� �ပိုည််တငွ််� 

ဥပိုဒေ�မှုုာ�န္တှင််် ��ွ�စိုးည််�ပိုံ�အဒေ�ခွခွံဥပိုဒေ�မှုုာ�တငွ်် အသးအမှုှတ်�ပို�သင်််

ဒေ�ကိုာင််� ဒေ�ာ်�ပိုထံာ�သည််။” 

(Council of Europe၊ ၁၉၈၅၊ စ်ာ-၂)

Box ၂။ Subsidiarity principle နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ဆိုး�င််�ာ 
 ဥ်းရေး�ာ� �ဋိးည်ာဉ်း် (European Charter for Local Self-Government)

ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာလွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်ပြခွဲင််း (Devolution) အပြ�င်် 

subsidiarity principle ဟု�ရေးခွဲ်သံည့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််က်း�က်�င့််သံံ�းနှး�င််ရေးသံာ �ပိုည််သနူ္တငှ်််အန်း�ဆံ��အဆင်််

အစိုးး��ရအ�ွ��သး�� ဒေပို�အပို်လု�ပို်ဒေဆာင််ဒေစိုး�ခွင််� ရေး�်တိုးငွ််လွည််း အရေးပြခွဲခွဲံသံည်် (Broadway & Shah၊ ၂၀၀၉)။ 

Subsidiarity principle အ� “လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� �းရေး�ာက််စ်ာွက်�င့််သံံ�းနှး�င််သံည့်် အ�းမူ့်ဆိုံ�းအဆိုင့််

အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��တိုးွင်် �ား�းှက်�င့််သံံ�း သံင့််သံည််”ဟု� ဆိုး�သံည်် (Institute for Democracy and Electoral 

Assistance, Support to Participatory Constitution Building in Nepal/UNDP, & Forum of 

Federations, ၂၀၁၄, စ်ာ-၆၁)။ တိုးစ််�ည််းဆိုး��ရေးသံာ် ဤအရေးပြခွဲခွဲံယာဆ့ိုခွဲ�က််သံည်် နှး�င််င်ံက်း� ရေးအာက််ရေးပြခွဲ

မူစှ်၍ အရေးပြခွဲခွဲံတိုးည််ရေးဆိုာက််ဖြိုး�းး လွ��်င်�်းမူ�ား၊ တိုးာဝါ�်မူ�ားက်း� ပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံမူှ အ�းမူ့်ဆိုံ�းအဆိုင့််အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��

�ံသံး�� လွ�ှအ�်လွ��်ရေးဆိုာင််သံင့််သံည််ဟုသ့ံည့်် အယာအ့ဆိုအရေး�်တိုးငွ်် တိုးည််ရေးဆိုာက််�ားသံည်် (federal, 

state or local; Bieri & Wenger၊ ၂၀၁၈)။ မူ�က်ာရေးသံးမူးနှှစ််မူ�ားအတိုးငွ််းက် က်မူာာတိုးစ််ဝါ�်း�းှ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် 

ဥ်းရေး�ာ�သံမူဂုအဖွဲ့ွ��ဝါင််နှး�င််င်ံမူ�ား (Box ၂ က်း�ရှု�ုါ) နှှင့်် နှး�င််ဂ� းး�းးယာားနှငှ့်် �းရေး�ါက်�သ့ံး��  ရေး��က််�း�င််းတိုးငွ်် ဖွဲ့က််

ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံပြဖွဲ့စ််လွာခွဲ��့က်သံည့််နှး�င််င်ံမူ�ား�ှး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားတိုးငွ်် subsidiarity principle 

က်း�အသံံ�းပြ��ခွဲ��့က်သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း စ်းတိုး်ဝါင််စ်ားဖွဲ့ယွာ်အခွဲ�က််မူာှ က်မူာာရေး�်�ှး သံက််တိုးမူ်းအ�င့််ဆိုံ�း ဖွဲ့က််

ဒ�ယာ် နှး�င််င်ံပြဖွဲ့စ််သံည့်် အရေးမူ�းက်�်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�တိုးွင်် subsidiarity principle က်း� က်�င့််သံံ�းပြခွဲင််းမူ�ှးရေး� 

(Box ၃ က်း� ရှု�ုါ)။
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ကိုမှုာာဒေပို်ရှး သကို်တမှု်�အရင်််ဆံ�� �ကို်�ရယ််န္တး�င််င်ံ��စိုး်သည််် အဒေမှုရးကိုန််

�ပိုည််ဒေထံာင််စိုး�သည်် ၎င််�၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစိုးန်စိုး်တငွ်် Dillon’s Rule 

န္တငှ််် Home Rule ဟို�ဒေခွ်သည််် အ�ပို်ခွု�ပို်ဒေရ�ပိုံ�စိုးံမှုုာ�ကိုး� ဂု�ဏာ်ယ်ဝူင်််ကြွားကိုာွ�

စိုးာွ အသံ���ပို�သည််။ Dillon’s Rule သည်် အး�င််အး�ဝါ�ပိုည််န်ယ််

တရာ�ရုံးံ��ခွု�ပို် (supreme court) တရာ�သကူြီးကိုး�တစိုး်ဦး���စိုး်သ ူJohn F. 

Dillon ၏ ၁၈၆၈ ခွ�န္တှစိုး်တငွ််�ပို�လု�ပို်ခွ�ဒ်ေသာ ဆံ����တ်ခွုကို်ကိုး� ရည််ညွှနဲ််�

သည််။ ယ်င််�ဆံ����တ်ခွုကို်တငွ်် သကူို အကိုယ််၍ �ပိုည််န်ယ််သည်် 

ကိုး�ယ််ခွန္တာ�တစိုး်ခွ���စိုး်သည််ဟို�ဆး�လု့င်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရမှုုာ�သည်် 

�ပိုည််န်ယ််၏ ဒေ�ခွလုကို်မှုုာ���စိုး်သည််ဟို� ဆး�သည််။ ဆး�လုး�သည််မှုာှ 

ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရမှုုာ�သည်် �ပိုည််န်ယ််၏�ွ��စိုးည််�ပိုံ�အဒေ�ခွခွံဥပိုဒေ�အရသာ 

တည််ရးှန္တး�င််သည််ဟို၍ူ��စိုး်သည််။ ၎င််�တရာ�သကူြီးကိုး�၏ ဆံ����တ်ခွုကို်

သည်် �ပိုည််န်ယ််အတငွ််�ရှး ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရမှုုာ�အ�ကိုာ� ပိုး�မှုး�တညူ်းမှု�ု�စိုး်

ဒေစိုးခွ�ပ်ြီးပိုး� ဒေ�သန္တတရအာဏာာပိုး�င််မှုုာ�၏ အာဏာာအလုွ�သံ��စိုးာ��ပို�မှုမုှုုာ�ကိုး� 

ကိုာကိုယွ််ရန်် အဒေထံာကို်အကို�ူ�စိုး်ဒေစိုးခွ�သ်ည််။ Home Rule မှုာှ ၁၈၇၁ 

ခွ�န္တစှိုး်တငွ်် တရာ�သကူြီးကိုး� Cooley ၏ ဆံ����တ်ခွုကို်��စိုး်ပြီးပိုး� ၎င််�သည်် 

တရာ�သကူြီးကိုး� Dillon ၏ ဆံ����တ်ခွုကို်ကိုး� ဆန််�စိုးစိုး် စိုးးန််ဒေခွ်သည််။ 

Cooley ၏ ဆံ����တ်ခွုကို်တငွ််မှု ူဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရမှုုာ�သည်် �ပိုည််န်ယ််၏ 

ဝင််ဒေရာကို်စိုးကွို်�ကို်မှုမုှုပိုါရးှ�� အခွု း��ဒေသာ လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််အာဏာာမှုုာ�ကိုး� 

ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အ�ပို်ခွု�ပို်ခွွင်််��င််် ကိုုင်််သံ��န္တး�င််�ကိုသည််။ 

ယ်ဒေန်�အခွု းန််တွင်် အဆး�ပိုါ rule န္တစှိုး်ခွ�လုံ��ကိုး� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစိုးန်စိုး်တငွ်် 

ကိုုင်််သံ��လုုကို်ရှးသည််။ ဆး�လုး�သည််မှုာှ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရမှုုာ�သည်် 

�ပိုည််န်ယ််၏ ဒေ�ခွလုကို်မှုုာ���စိုး်ဒေသာ်လုည််� ၎င််�တး��သည်် �ပိုည််န်ယ််

အစိုးး��ရမှုုာ�၏ မှုည််သည်််စိုးွကို်�ကို်မှုမုှုု း��မှု့ မှုပိုါရှး�� ၎င််�တး��၏ တာဝန််

မှုုာ�၊ အာဏာာမှုုာ�ကိုး� လု�ပို်ဒေဆာင််ကိုုင်််သံ��န္တး�င််�ကိုသည််။ ယ်င််�အခွုကို်

သည်် အဒေမှုရးကိုန််�ပိုည််ဒေထံာင််စိုး�ရးှ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစိုးန်စိုး်ကိုး� တမှုူထံ�ူ�ခွာ�

ဒေစိုးသည််။ အဒေ�ကိုာင််�မှုာှ ၎င််�သည်် အ�ခွာ��ကို်�ရယ််န္တး�င််င်ံမှုုာ�တငွ််

ကို�သ်း�� အ�ပို်ခွု�ပို်ဒေရ� သး��မှုဟို�တ် ဥပိုဒေ��ပို�ဒေရ� မှုဏ္ဍိုး�င််၏ အဆံ��အ��တ်

��င််် ဒေပို်ဒေပိုါကို်လုာ�ခွင််�မှုဟို�တ်�� တရာ�စိုးးရင််ဒေရ�မှုဏ္ဍိုး�င််၏ 

အဆံ��အ��တ်��င််် ဒေပို်ဒေပိုါကို်လုာခွ��်ခွင််�ဒေ�ကိုာင််် ��စိုး်သည််။

(Russel & Bostrom၊ ၂၀၁၆)
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Box ၃။ အရေးမူ�းက်�်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်��းှ Dillon’s Rule နှငှ့်် Home Rule
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a'oEÅ&udk,fykdiftpkd;&

A[kdtpkd;&

Subsidiarity အရေးပြခွဲခွဲံမူက့်း� တိုးစ််ပြ�ည်် ရေး�ာင်် နှှင့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််မူ�ားတိုးငွ်် က်�င့််သံံ�း�ာတိုးငွ်် မူတိုးည့်း

ရေးသံာ သံက််ရေး�ာက််မူမုူ�ား�းှသံည််။ တိုးစ််ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�စ််မူ�ားတိုးငွ်် နှး�င််င်ံမူ�ားသံည်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ 

လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်ပြခွဲင််း (devolution) ပြဖွဲ့င့််သံာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းနှး�င််သံည်် (�ံ� ၁ က်း� 

ရှု�ုါ)။ အပြခွဲားတိုးစ််�က််တိုးငွ််မူ ့ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ားသံည်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� အာဏာာ

မူှရေးဝါနှး�င််သံည့်် �ည််းလွမူ်းနှစှ််ခွဲ��းှသံည််။ ၎င််းတိုးး��မူှာ အခွဲ� း��ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ်် ဗဟုး�အစ်း�း� 

မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ သံးးသံ��်လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� နှး�င််င်ံအတိုးငွ််းမူ ှ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား�ံသံး�� ��မူဦးးစ်ာွ 

ပြဖွဲ့��်ရေးဝါဖြိုး�းး ရေး��က်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားက် ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား

�ံသံး�� လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် မူှရေးဝါ�က်သံည််။ ဤပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်တိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် 

dyadic system ဟု�ရေးခွဲ်သံည့်် စ်�စ််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားက် ဖွဲ့�်တိုးးး�ံ�ရေးဖွဲ့ာ်လွး�က််သံည့်် အ�ာမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်

သံည်် (Box၄ - က် က်း�ရှု�ုါ)။ အပြခွဲား�ည််းလွမူ်းတိုးငွ််မူ ့ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့်် ဥ်း�ရေးဒမူ�ားမူ ှရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� အာဏာာက်း� တိုးး�က််ရှုး�က််လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်နှး�င််�က်သံည််။ ၎င််းစ်�စ််က်း� triadic ဟု�ရေးခွဲ် 

သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ ၎င််းစ်�စ််သံည်် အစ်း�း�၏ အဆိုင့််သံံ�းဆိုင့််လွံ�း (ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�၊ ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�၊ 

Box ၄-ခွဲ က်း�ရှု�ုါ) အ�က်ားတိုးငွ်် အပြ��်အလွ�ှ်ဆိုက််သံယွာ်မူကု်း� ခွဲငွ့််ပြ��လွ�က်် ရေးဖွဲ့ာ်ရေးဆိုာင််ရေးသံာရေး�က်ာင့််

ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေး��က််ဆိုံ�းတိုးစ််ခွဲ�မူာှ ဒေရာဒေန္တ�ှထံာ�ဒေသာစိုးန်စိုး ် �ံ�စ်ံပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�

မူ�ားက်း� (dyadic system တိုးငွ််က်�သ့ံး��) ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားက် ဖွဲ့�်တိုးးးရေးသံာ်လွည််း ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့်် 

အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူနုှငှ့်် �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူ�ုါ�းှသံည်် (Box ၄-ဂ၊ Belser၊ ၂၀၁၈ က်း�ရှု�ုါ)။

ပိုံ� ၁။ လု�ပို်ပိုး�င််ခွငွ်််အာဏာာကိုး� လု�ဲဒေ�ပိုာင််�ဒေပို�အပို်�ခွင််� (devolution of power) ��င််် 

Subsidiarity အဒေ�ခွခွံမှုကူိုး� တစိုး်�ပိုည််ဒေထံာင််န္တး�င််င်ံမှုုာ�တငွ်် အသံ���ပို��ခွင််�
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u/ DYADIC pepf 
Dyadic စ်�စ််တိုးွင်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည််          

ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာ အစ်း�း�ရေးအာက််တိုးင်ွ် မူ�းှ�� ပြ�ည််�ယ်ာမူ�ား၏ သံးးသံ��် 

အာဏာာလွ��်�း�င််ခွဲငွ့််ရေးအာက််တိုးငွ်် တိုးည််�းှသံည််။ တိုးစ််�ည််းဆိုး�

�ရေးသံာ် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ 

လွက််ရေးအာက််�ှး ယာ�့စ််မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် သံတိုး်မူတှိုး်သံည််။ ပြ�ည််�ယာ်

မူ�ားမူ ှ ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ� အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအ� သံး��မူဟု�တိုး် 

ပြ�ည််�ယာ်တိုးငွ်် ပြ�ဌာာ�်းရေးသံာဥ်း�ရေးဒမူ�ားအ� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််နှှင့်် 

အာဏာာမူ�ားက်း� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� လွ�ှအ�်

သံည််။ �း��ရေး�က်ာင့်် dyadic စ်�စ််တိုးွင်် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�၏ အသံး 

အမူတှိုး်ပြ��မူမုူ�ါ�းှ�� ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််နှှင့်် ဗဟုး�အဆိုင့််အ�က်ား 

ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားက်း� အာမူခွဲံနှး�င််ပြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။

c/ TRIADIC pepf
Triadic စ်�စ််သံည်် အစ်း�း�အဆိုင့်် သံံ�းဆိုင့််�ါဝါင််ရေးသံာ          

ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာစ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င်် အစ်း�း�မူ�ား 

က်း� ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့််က် က်�ွ်က်�ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်အားလွံ�း�ံသံး�� 

သံတိုး်မူတှိုး်ပြ�ဌာာ�်း�ားသံည််။ ဤစ်�စ််တိုးွင်် အစ်း�း�အဆိုင့််သံံ�း

ဆိုင့််လွံ�းသံည်် အပြ��်အလွ�ှ် �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူကု်း� 

အရေးပြခွဲခွဲံလွ�က်် ရေးဖွဲ့ာ်ရေးဆိုာင််�သံည််။

c/ a&maESmpepf
ရေး�ာရေးနှ�ှစ်�စ််သံည်် dyadic ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််အရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံ

ရေးသံာ်လွည််း ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�

အဆိုင့်မ်ူ ှအသံးအမူတ်ှိုးပြ��မူ�ုါဝါင််သံည််။ ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ ရေးဒသံနှတ� 

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် အာဏာာမူ�ား

က်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� အဆိုင့််နှှင့်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် ဥ်း�ရေးဒမူ�ားက် 

�း�်းရေးက်�ာင််းက်�ွ်က်�ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤစ်�စ််တိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ဗဟုး�အဆိုင့််၏ အရေး�ာက််အက်ပ့ြ�� 

အဖွဲ့�ွ�မူ�ားပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ လွး�အ�်သံည််မူ�ားက်း� က်ည့်း

လွ��်ရေးဆိုာင််ရေး�း�သံည့်် အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။

(Belser ၊ ၂၀၁၈)
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Box ၄။ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ား�ှး စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ား
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အခွု�ပ်ိုအာ���င်််ဆး�ရဒေသာ် ဒေ�သန္တတအစိုးး��ရန္တငှ်် ် ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရမှုုာ�အ�ကိုာ� အဓိးကို
�ခွာ�န်��ခွုက်ိုမှုုာ�မှုာှ ဒေအာက်ိုပိုါအတး�င််���စ်ိုးသည််။

၁။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် subsidiarity အရေးပြခွဲခွဲံမူန့ှငှ့်် အာဏာာက်း� လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်မူ ု

(devolution) က်း� က်�င့််သံံ�းဖြိုး�းး ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူာှမူ ့ ဗဟုး�တိုးငွ်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာစ်�စ်ည််းမူကု်း� 

ရေးပြဖွဲ့ရေးလွှာပ့ြခွဲင််း (de-concentration) သံး��မူဟု�တိုး် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� က်း�ယာ်စ်ားလွ�ှအ�်�ားပြခွဲင််း 

(delegation) တိုးး��တိုးွင််သံာ အရေးပြခွဲခွဲံသံည််။ ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််တိုးစ််��် 

က်�င့််သံံ�းပြခွဲင််းက်း� ရေးအာက််အဆိုင့််မူ ှ အ�က််သံး�� အာဏာာမူှရေးဝါခွဲ�ဉ်း်းက်�်�ံ�ပြဖွဲ့င့်် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ဖြိုး�းး 

ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�တိုးငွ််မူ ့အ�က််မူရှေးအာက််သံး�� အာဏာာရေးလွှာခ့ွဲ�က်�င့််သံံ�းသံည််။

၂။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ် သံး��မူဟု�တိုး် အ��်ခွဲ���်ရေး�းယာ�့စ််မူ�ားမူ ှ ခွဲ�ွ�ကွ််ဖြိုး�းး သံးးပြခွဲား

အစ်း�း�အလွာှတိုးစ််��်ပြဖွဲ့စ််က်ာ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူာှမူ ့ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�ယာ�့စ််အပြဖွဲ့စ််သံာမူက် ပြ�ည််�ယာ် 

(သံး��) ဗဟုး�အစ်း�း�၏ လွက််ရေးအာက််ခွဲံအ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��၏ အစ်းတိုး်အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ််�ါ တိုးာဝါ�်နှှစ််ခွဲ�

�မူ်းရေးဆိုာင်် �သံည််။ 

၃။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာရေးက်ာင််စ်းမူ�ား၊ အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ားအတိုးကွ်် တိုးာဝါ�်�မူ်း 

ရေးဆိုာင််မူည့်် ဝါ�်�မူ်းမူ�ားက်း� ခွဲ��်�ားနှး�င််သံည််။ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�တိုးငွ််မူ ့ အ�ာ�းှမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��က်း� 

ခွဲ��်�ားရေးသံာ ဗဟုး�မူအှာဏာာ�း�င််မူ�ားက်း� တိုးာဝါ�်ခွဲံ�သံည််။

၄။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် ရေးဒသံနှတ�ဥ်း�ရေးဒနှငှ့်် ရေးဒသံခွဲံပြ�ည််သံမ့ူ�ားက်း� တိုးာဝါ�်ခွဲံရေးသံာ 

ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ��ဂုး�လွ်မူ�ားပြဖွဲ့င့်် ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းနှး�င််သံည််။ ဗဟုး�မူ ှ အာဏာာ�း�င််မူ�ားသံည်် ၎င််း

ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားက်း� ဆိုး�င််းင်ံပ့ြခွဲင််း၊ လွမှူ်းမူး�းပြခွဲင််း သံး��မူဟု�တိုး် ဖွဲ့�က််သံးမူ်းပြခွဲင််းမူ�ား ပြ���း�င််ခွဲငွ့်် မူ�းှရေး�။ ရေးဒသံနှတ�

အစ်း�း�တိုးငွ်် ရေးဒသံခွဲံပြ�ည််သံမ့ူ�ားက် �း�ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားက်း� အပြ�ည့််အဝါ သံး��မူဟု�တိုး် တိုးစ််စ်းတိုး်တိုးစ််�း�င််း 

အားပြဖွဲ့င့်် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူာက််�က်ဖြိုး�းး �း�်းခွဲ���်က်�ွ်က်�ရေးသံာ အာဏာာ�း�င််မူ�ားတိုးငွ်် ဆိုး�င််းင်ံ၊့ 

လွမှူ်းမူး�း သံး��မူဟု�တိုး် ဖွဲ့�က််သံးမူ်း��် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�းှရေး�။ .

၅။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�တိုးငွ်် အဆိုံ�းအပြဖွဲ့တိုး်ပြ����် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားပြ�ားစ်ာွ�းှရေးသံာ်လွည််း 

ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�တိုးငွ််မူ ့ မူးမူးသံရေး�ာပြဖွဲ့င့်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်လွ��်က်း�င််နှး�င််သံည့််အခွဲငွ့််အာဏာာ အ�ည််းင်ယာ်သံာ�းှ

သံည်် (Kaur, ၂၀၁၀)။

ရေး��က််ဆိုံ�းတိုးငွ်် အပြခွဲားဆိုက််စ်�်ရေးသံာ အယာအ့ဆိုတိုးစ််ခွဲ�မူာှ ဒေ�သန္တတရစိုးးမှုံအ�ပို်ခွု�ပို်မှုပုြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ၎င််းက်း� 

ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း� နှှစ််မူ� း�းလွံ�း�က််�း�၍ က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ သံရေး�ာပြဖွဲ့င့်် ��းလွည််

သံရေး�ာရေး�ါက််�က်သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ ၎င််းတိုးငွ်် အ��်ခွဲ���်ရေး�း၊ သံက််ဆိုး�င််သံမ့ူ�ား �ါဝါင််လွ��်ရေးဆိုာင််ပြခွဲင််း

တိုးး��နှှင့်် �တိုး်သံက််၍ �း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ ရှုရုေး�ာင့််အပြမူင််မူ�ား �ါဝါင််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း�မူး�ခွဲး�င််မူာစ်ာွ

ဆိုး��လွှင်် ရေးဒသံနှတ�စ်းမူံအ��်ခွဲ���်မူတုိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ� (က်း�ယာ်�း�င််) အစ်း�း�သံာမူက် အပြခွဲားဆိုက််စ်�်သံက််ဆိုး�င််

သံမ့ူ�ားနှှင့်် တိုး�ားဝါင််အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား၏ တိုးး�က််ရှုး�က််နှငှ့်် သံယွာ်ဝါး�က််အခွဲ�်းက်ဏ္ဍမူ�ား၊ အစ်း�း�အဆိုင့်် 

ဆိုင့််ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�၊ အ��်ဖွဲ့က််လွမ့ူအုဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း၊ ��ဂုလွးက်က်ဏ္ဍ၊ ရေးဒသံနှတ�လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း၊ နှး�င််င်ံသံား-အစ်း�း�

တိုးး��အ�က်ား အပြ��်အလွ�ှ်ဆိုက််ဆိုံတိုး���်ပြ��်မူုမူ�ား၊ အဆိုံ�းအပြဖွဲ့တိုး်ပြ��သံည့်် လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ား၊ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူ ု

မူ�ားစ်သံည့်် လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားလွည််း �ါဝါင််သံည်် (Manor၊ ၂၀၁၃)။ တိုးစ််�ည််းဆိုး��ရေးသံာ် ရေးဒသံနှတ�စ်းမူံ

အ��်ခွဲ���်မူသုံည်် အစ်း�း�စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�မူဟု�တိုး်�� ယာင််းစ်�စ််က်း� လွည််�တိုး်သံည့််လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးစ််ခွဲ� ပြဖွဲ့စ််က်ာ၊ 

အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် ဆိုက််စ်�်သံက််ဆိုး�င််သံမ့ူ� း�းစ်ံ�တိုးး��၏ စ်�စ်ည််းလွ��်ရေးဆိုာင််မူလုွး�အ�်သံည််။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ရေးဒသံနှတ� 

(က်း�ယာ်�း�င််) အစ်း�း�သံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ�အာဏာာ�း�င််အစ်�အဖွဲ့�ွ�က်း� �ည််ညွှ�ှ်းရေးသံာ်လွည််း ရေးဒသံနှတ� 

အ��်ခွဲ���်ရေး�းသံည်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားနှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််�းှ အစ်း�း� အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား၏ 

လွ��်င်�်းရေးဆိုာင််တိုးာမူ�ားက်း� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�သံည််။ ရေးဒသံနှတ� (က်း�ယာ်�း�င််) အစ်း�း� �ည််းတိုး�့င်် ရေးဒသံနှတ�စ်းမူံအ��်ခွဲ���်

မူသုံည််လွည််း တိုးစ််ပြ�ည််ရေး�ာင််နှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ်် နှစှ််မူ� း�းလွံ�းတိုးငွ်် �းှသံည််။ 
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2.1/ a'oEå&udk,fykdiftpkd;&\  
 tusKd;aus;Zl;rsm;

ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�၏ အက်� း�းရေးက်�းဇး့မူ�ားအ�က််တိုးစ််ခွဲ�မူာှ ၎င််းသံည်် ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််တိုးငွ််   

ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� စ်းမူံအ��်ခွဲ���်မူကု်း� ခွဲး�င််မူာရေးတိုးာင့််တိုးင််းရေးစ်နှး�င််ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း�မူး�၍ ခွဲး�င််မူာစ်ာွဆိုး��

လွှင်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�က်း� ရေးဒသံခွဲပံြ�ည််သံမ့ူ�ားက်ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူာက််�ားဖြိုး�းး ရေးဒသံခွဲပံြ�ည််သံ ့

မူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��ရေး��ာ အစ်း�း�သံည်် ပြ�ည််သံန့ှငှ့်် �း�မူး��းးက်�်စ်ာွတိုးည််�းှရေး�သံည််။ ပြ�ည််သံန့ှငှ့်် �း�မူး��းးစ်�်

ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံခွဲံပြ�ည််သံလ့ွ�့�၏ လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� �း�မူး���းလွည််သံး�းှနှး�င််သံည််။ �း�သံး�� ��းလွည််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် 

အစ်း�း�သံည်် �းရေး�ာက််ရေးသံာ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားရေး�းအ�်နှး�င််ဖြိုး�းး ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််တိုးငွ်် တိုးး�ငွ််ဆို�်းသံစ််မူု

မူ�ားက်း� အားရေး�းနှး�င််သံည််။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် ၎င််းသံည်် တိုးာဝါ�်ခွဲံမူုနှှင့်် �ငွ့််လွင််းပြမူင််သံာမူကု်း�လွည််း 

ပြမူှင့််တိုးင််နှး�င််သံည််။ �ံ�မူ�ှ်က်�င််း�ပြ��လွ��်ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားမူတှိုးဆိုင့်် ပြ�ည််သံမ့ူ�ားသံည်် 

�း့ရေး�ါင််း�ါဝါင််လွ��်ရေးဆိုာင််�ာတိုးငွ်် �း�မူး�တိုးက််ကြွက်လွွာ�က်ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��၏ နှး�င််င်ံရေး�းသံးပြမူင််��းလွည််မူကု်း�လွည််း 

ပြမူှင့််တိုးင််လွာနှး�င််�က်က်ာ အဆိုံ�းသံတိုး်တိုးငွ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း� �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ်လွာရေးစ်သံည်် (Manor ၊ ၂၀၁၃)။

နှး�င််င်ံ ရေး�းက်း�ယာ်စ်ားပြ��မူအု�ဆိုး�လွှင်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် အားလွံ�း�ါဝါင််နှး�င််မူကု်း�လွည််း 

ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းနှး�င််သံည််။ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် တိုးး�င််း�င််းသံားလွမ့ူ� း�းပြဖွဲ့စ််မူအု� စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း 

အတိုးငွ််းတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် နှး�င််င်ံရေး�းတိုးငွ်် လွတ့ိုးး�င််း�းရေးတိုး�ွ�ါဝါင််ပြခွဲင််းက်း� ခွဲငွ့််ပြ��နှး�င််သံည့်် 

လွမူ်းရေး�က်ာင််းတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံည််။ ၎င််းသံည်် စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာအ��်စ်�မူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် အပြ��်အလွ�ှ်   

�းရေးတိုး�ွဆိုက််ဆိုံပြခွဲင််း၊ �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််ပြခွဲင််းမူ�ားက်း� တိုးး�း�ာွးရေးစ်ဖြိုး�းး ရေး��ညှ််တိုးငွ်် ဖြိုးင်းမူ်းခွဲ�မူ်းရေး�းနှငှ့်် 

တိုးည််ဖြိုးင်းမူ်မူကု်း� ခွဲး�င််မူာရေးစ်နှး�င််သံည််။ 

က်�ား၊မူ ဆိုး�င််�ာတိုး�်းတိုး့ရေး�း ရှုုရေး�ာင့််မူဆှိုး��လွှင််လွည််း ရေးဒသံနှတ�နှး�င််င်ံရေး�းသံည်် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ခွဲ�

သံည့်် လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားတိုးငွ်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား �ါဝါင််ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ရေးဆိုာင််�ကွ််မူကု်း� ပြမူှင့််တိုးင််��်အတိုးကွ်် ရေး��ာ

ရေးက်ာင််းတိုးစ််ခွဲ� ပြဖွဲ့စ််သံည််။ က်း�တိုးာ(ခွဲ�ွတိုးမူ်း)တိုးစ််ခွဲ�က်း� အာမူခွဲံရေး�းပြခွဲင််းအားပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတဆိုး�င််�ာအရေး�းက်းစ်စ

မူ�ားတိုးငွ်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ားသံည်် �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််၊ အဆိုံ�းအပြဖွဲ့တိုး်ပြ��ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��၏ အခွဲွင့််အရေး�းမူ�ားက်း�    

ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းနှး�င််မူည်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤ�ည််းအားပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် က်�ား၊မူဆိုး�င််�ာတိုးငွ်် 

�း�မူး�၍ ဂရှု�ပြ��လွ��် ရေးဆိုာင််နှး�င််�က်ဖြိုး�းး က်�ား၊မူဆိုး�င််�ာ အားလွံ�း�ါဝါင််နှး�င််မူလုွည််း အားရေးက်ာင််းလွာက်ာ ရေးဒသံ

အတိုးငွ််းရေး��း�င််ရေးသံာ အမူ� း�းသံမူးးမူ�ားသံည်် ရေးဒသံအာဏာာ�း�င််မူ�ားနှငှ့်် ရေးဆိုးွရေးနှးွတိုးး�င််�င််ပြခွဲင််း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်

မူ�ားမူတှိုးဆိုင့်် ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားက်း� မူှတိုးစ်ာွ လွက််လွမှူ်းမူး �ယာသ့ံံ�းစ်�ွလွာနှး�င််�က်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည်် 

(International Knowledge Network of Women in Politics, ၂၀၁၈)။

ရေး��က််ဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းရှုရုေး�ာင့််မူ�ှက်ည့််လွှင်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�သံည်် ရေးဒသံနှတ� 

အရေး�းက်းစ်စမူ�ားတိုးငွ်် ��ဂုလွးက်က်ဏ္ဍ၊ အ��်ဖွဲ့က််လွမ့ူအုဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားတိုးး��နှှင့်် �း�မူး�လွယွာ်က်စ့်ာွ �း့ရေး�ါင််း 

ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််သံည််။ အစ်း�း�မူဟု�တိုး်ရေးသံာ အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားနှငှ့်် �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် 

ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား ဖွဲ့�်တိုးးးပြခွဲင််း၊ ဆို�်းသံစ််တိုးး�ငွ််ပြခွဲင််းမူ�ားသံည်် �း�မူး�ပြ��လွယွာ်ရေးပြ�ာင််းလွယွာ်�းှက်ာ အစ်း�း�၏ 

ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူသုံက််သံက််ပြဖွဲ့င့်် ပြဖွဲ့ည့််ဆိုည််းရေး�းနှး�င််��် မူပြဖွဲ့စ််နှး�င််ရေးသံာ သံး��မူဟု�တိုး် ခွဲက််ခွဲ�ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�

လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� �း�မူး��င််ဟု�်လွာနှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Rohrer & Marthaler ၊ ၂၀၁၂)။
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2.2/ a'oEå&udk,fykdiftpkd;&
 tzGJYtwGuf tpDtrHrsm;

ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််တိုးး�င််းတိုးငွ်် �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ား��် လွး�အ�်ရေးသံာ 

အစ်းအမူံ င်ါးမူ� း�း�းှသံည််။

1/ Oya'qkdif&m tpDtrHrsm;
��မူဦးးစ်ာွအားပြဖွဲ့င့်် ဥ်း�ရေးဒမူ�ား၏ �ငှ််းလွင််းရေးသံာ အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူနုှငှ့်် �း�်းရေးက်�ာင််း

က်�ွ်က်�မူမုူ�းှလွှင်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍသံည်် �ငှ််းလွင််းပြ�တိုး်သံားမူု

မူ�းှ ပြဖွဲ့စ််ရေး�နှး�င််သံည််။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ဥ်း�ရေးဒပြ�ဌာာ�်းသံတိုး်မူတှိုး်ရေး�း��် သံး��မူဟု�တိုး် ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� က်�ွ်က်���်အတိုးကွ်် မူည််သံည့််အဆိုင့််တိုးငွ််�းှရေးသံာ အစ်း�း� ( ပြ�ည််�ယာ် 

သံး��မူဟု�တိုး် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�) သံည်် တိုးာဝါ�်�းှသံည််က်း� ��မူဦးးစ်ာွဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၊ 

ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၊ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််မူ ှ ပြ�ဌာာ�်းရေးသံာ ဥ်း�ရေးဒ၊ သံး��မူဟု�တိုး် 

ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််မူ ှ ပြ�ဌာာ�်းရေးသံာဥ်း�ရေးဒမူ�ားပြဖွဲ့င့်် တိုး�ားဝါင်် အသံးအမူတှိုး်ပြ��နှး�င််သံည်် 

(Broadway & Shah ၊ ၂၀၀၉)။ အရေး�းကြီးက်းးအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် မူတှိုး်သံား��်မူာှ ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� တိုး�ားဥ်း�ရေးဒအ�အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူသုံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် ၎င််းတိုးး��၏ 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားနှှင့်် ရေးဒသံနှတအ��်ခွဲ���်ရေး�းတိုးငွ််�းှရေးသံာ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�

သံတိုး်မူှတိုး်ရေး�းရေး��ာ ၎င််းသံည်် က်�င့််သံံ�းနှး�င််ရေးသံာ အာဏာာမူ�ား၏ အက်��်အသံတိုး်က်း�လွည််း 

ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�ရေး�သံည််။ 

2/ tkyfcsKyfrIqkdif&m tpDtrHrsm;
အက်��်အသံတိုး်နှှင့််သံာ�းှရေးသံာ အာဏာာမူ�ားသံည်် မူည််သံည့််အစ်း�း�က်း�မူဆိုး� လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်

မူ�ားက်း� အက်��်အသံတိုး်နှှင့််သံာ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ရေးစ်ရေး��ာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ 

အ��်ခွဲ���်ရေး�းတိုးင်ွ် ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှငှ့် ်အာဏာာမူ�ားက်း� သံတ်ိုးမူတ်ှိုးရေး�းပြခွဲင််းသံည်် 

မူပြဖွဲ့စ််မူရေး�လွ��်ရေးဆိုာင််�မူည့်် အစ်းတိုး်အ�း�င််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််

မူ�ား၏ က်�ွပြ�ား�ံ�အရေး�်မူတ့ိုးည််၍ ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် အာဏာာမူ�ားက်း� 

အ�က််အဆိုင့်် အစ်း�း�မူ�ားပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ ဗဟုး�အဆိုင့််နှှင့်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််တိုးး��တိုးွင်် သံတိုး်မူတှိုး်

ရေး�းနှး�င််သံည််။ အခွဲ� း��လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် အာဏာာမူ�ားက်း� သံးးသံ��်အာဏာာမူ�ားအပြဖွဲ့စ််

သံတ်ိုးမူတ်ှိုးရေး�းနှး�င််သံည််။ ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ အပြခွဲားအဆိုင့်အ်စ်း�း�မူ�ား �ါဝါင််�တ်ိုးသံက်် ပြခွဲင််းမူ�းှ�� 

၎င််းအာဏာာမူ�ားက်း� က်�င့််သံံ�းနှး�င််ပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ တိုးစ််ခွဲါတိုးစ််�ံတိုးငွ်် ဥ်း�ရေးဒအ� မူတိုးည့်းရေးသံာ 

အစ်း�း�အဆိုင့််မူ�ား၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားသံည်် ��်တိုးက့်�ရေး�တိုးတိုး်သံည််။ �း�အခွဲါတိုးွင်် 

၎င််းလွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာမူ�ားသံည်် �း့တိုး�ွ သံး��မူဟု�တိုး် မူှရေးဝါ�ားရေးသံာ တိုးာဝါ�်မူ�ားပြဖွဲ့စ််လွာ

က်ာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားနှှင့်် အ�က််အဆိုင့််အစ်း�း�မူ�ား �း့ရေး�ါင််း၍ အရေးက်ာင်် 

အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ် ရေးဆိုာင််�ကွ််�က်�သံည််။ ရေး��က််ဆိုံ�းအခွဲ�က််မူာှ အခွဲ� း��ရေးသံာလွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ

မူ�ားသံည်် ဥ်း�ရေးဒမူ�ားတွိုးင်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားပြခွဲင််းမူ�းှရေးသံာ်လွည််း အခွဲ� း��ရေးသံာ အရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားတိုးင်ွ် 

က်�င့််သံံ�း��် ရေး�်ရေး�ါက််လွာတိုးတိုး်သံည််။ ၎င််းအာဏာာအမူ� း�းအစ်ားမူ�ားက်း� အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် 

ရေးဒသံနှတ�ဆိုး�င််�ာ အရေး�းအ�ာမူ�ားတိုးငွ်် က်�င့််သံံ�းနှး�င််�က်ဖြိုး�းး ဆိုင််ပြခွဲင််တိုးံ�တိုး�ားနှှင့််အည်း 

သံင့််ပြမူတိုး်သံလွး� ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််ရေးသံာ အခွဲွင့််အာဏာာမူ�ား (discretionary powers) ဟု�ရေးခွဲ်

�က်သံည်် (Commonwealth Local Government Forum၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉)။
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တိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် အာဏာာမူ�ားအပြ�င်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ားသံည်် အပြခွဲား

အပြင်င််း�ာွးဖွဲ့ွယာ် က်းစ်စတိုးစ််��်က်း�လွည််း က်း�င််တိုးယွာ်ရေးပြဖွဲ့�ငှ််း�သံည််။ ၎င််းမူာှ - ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားတိုးငွ်် မူည််သံည့််အဆိုင့််သံည်် အပြမူင့််ဆိုံ�းအဆိုင့််ပြဖွဲ့စ််သံင့််သံ�ည််းဟုရ့ေးသံာ

ရေးမူးခွဲ�ွ်းပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဥ်း�မူာ - နှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်း၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အ� ခွဲရှုး�င််

မူ�ား သံး��မူဟု�တိုး် ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ားသံည်် အပြမူင့််ဆိုံ�းအဆိုင့််မူ�ားပြဖွဲ့စ််နှး�င််ဖြိုး�းး ရေးအာက််အဆိုင့််မူ�ားသံည်် 

ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ား၊ ဖြိုးမူး��မူ�ား၊ ��်က်ကွ််မူ�ားနှငှ့်် ရေးက်�း�ာွမူ�ား ပြဖွဲ့စ််နှး�င််သံည်် (Newton၊ ၁၉၈၂)။ 

အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််တိုးငွ်် အဆိုင့််မူ�ားစ်ာွ�းှရေး�ပြခွဲင််းသံည်် စ်းမူံအ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာ

က်��်က်�စ်�းတိုး်မူ�ား မူလွး�အ�်�� မူ�ားပြ�ားရေးစ်ပြခွဲင််းနှငှ့်် အဆိုံ�းအပြဖွဲ့တိုး်ပြ��ပြခွဲင််း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးငွ်် 

�က်��်�က်ာရေးစ်ပြခွဲင််းမူ�ား ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်နှး�င််သံည််။  

3/ EkdifiHa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့််အတိုးး�င််း�င်် စ်စ််မူ�ှ်ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�တိုးစ််��်၏ 

တိုး�ားဝါင််မူသုံည်် ရေးဒသံခွဲံပြ�ည််သံမ့ူ�ား�ါဝါင််လွ��်ရေးဆိုာင််သံည့်် လွတွိုး်လွ�်ဖြိုး�းး တိုး�ားမူှတိုး

ရေးသံာရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားက်�င််း�ပြခွဲင််းအရေး�် မူတ့ိုးည််သံည််။ ရေး�းွရေးက်ာက််သံည့်် လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်၊ 

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းမူ၊ု ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��တိုးွင်် �ါဝါင််သံည့််အခွဲ� း�းအစ်ားတိုးး��သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း

�ည််းက်� ရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�အတိုးွက်် မူပြဖွဲ့စ််မူရေး�လွး�အ�်သံည့်် အ�ာမူ�ား

ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းမူနုှှင့်် �ါဝါင််သံည့်် အခွဲ� း�းအစ်ားသံတိုး်မူတှိုး်သံည့််လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်တိုးငွ်် 

တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�က်း� က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူနုှှင့်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား �ါဝါင််မူတုိုးး��သံည်် �ည့််သံငွ််း

စ်ဉ်း်းစ်ား��် အရေး�းကြီးက်းးသံည့်် က်းစ်စ��်မူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။

4/ b@ma&;qkdif&m tpDtrHrsm;
ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��တိုးစ််ခွဲ�တိုးငွ်် လွ��်ရေးဆိုာင််��် တိုးာဝါ�်မူ�ား ပြ�ည့််စ်ံ�စ်ာွ�းှရေးသံာ်လွည််း 

�ဏ္ဍာရေး�းအ�လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်င််းမူ�ရ့ေး�လွှင်် သံရေး�ာသံ�ာဝါအားပြဖွဲ့င့်် ယာင််းတိုးာဝါ�်

မူ�ားက်း� လွ��်က်း�င််ရေးဆိုာင််�ကွ််�ာတိုးငွ်် အခွဲက််အခွဲ�အတိုးားအဆိုးးမူ�ား �းှရေး�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။   

သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�အတိုးကွ်် အစ်းအမူံမူ�ားပြ���ာတွိုးင်် အခွဲ�ွ်အခွဲမူ�ား

ရေးက်ာက််ခွဲံပြခွဲင််း၊ ရေးဒသံနှတ� �သံံ�းမူ�ှ်းရေးပြခွဲရေးင်စွ်ာ�င််းရေး�းဆိုွ�ပြခွဲင််း၊ ပြမူ��းစ်း�ယာ်ရေးခွဲ�းရေးင်မွူ�ား�ယာ့

ပြခွဲင််းနှငှ့် ်အစ်း�း�အဆိုင့်ဆ်ိုင့်မ်ူ�ားအ�က်ား လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်မူမုူ�ားပြ��လွ��်ပြခွဲင််းတိုးး��နှငှ့် ်သံက််ဆိုး�င်် 

ရေးသံာ အာဏာာမူ�ားက်း� �ငှ််းလွင််းစ်ာွရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�း�ား��် လွး�အ�်သံည််။ က်မူာာတိုးစ််ဝါ�်း�းှ 

ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ �ဏ္ဍာရေး�းအ�င််းအပြမူစ််မူ�ားတိုးငွ်် အတိုးးအက်�သံတိုး်မူတှိုး်

�ားရေးသံာ �ံ�စ်ံတိုးစ််မူ� း�းတိုးည််း�ှးသံည််မူဟု�တိုး်ရေး�။ သံး��ရေးသံာ် ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဖြိုး�းးနှငှ့်် ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဆို�နှး�င််င်ံမူ�ား 

အ�က်ားတိုးငွ််မူ ့ ၎င််းတိုးး��၏ ကြွက်ွယာ်ဝါခွဲ�မူ်းသံာမူ၊ု ၎င််းတိုးး��၏ စ်းး�ာွးရေး�းအရေးပြခွဲအရေး� သံရေး�ာ 

သံ�ာဝါတိုးး��နှှင့်် ဆိုက််စ်�်၍ အရေးပြခွဲခွဲံက်ာွပြခွဲားခွဲ�က််မူ�ား�ှးသံည်် (Shah & Shah ၊ ၂၀၀၆)။ 

တိုးးတိုးး��ဆိုး��လွှင်် အးမူ်ခြံခွဲံရေးပြမူအခွဲ�ွ်၊ ဝါင််ရေးင်ခွွဲွ�်၊ အသံံ�းပြ��ခွဲမူ�ားသံည်် ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဖြိုး�းးနှး�င််င်ံမူ�ား

အတိုးွက်် အဓိးက်�ဏ္ဍာရေး�း အ�င််းအပြမူစ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဆို�နှး�င််င်ံမူ�ား�ှး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�မူ�ားမူာှမူ့ အ�က််အဆိုင့်် အစ်း�း�မူ�ား�ံမူ ှလွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်ရေးင်မွူ�ားအရေး�်တိုးငွ််သံာ 

အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် မူးှခွဲး��က်သံည််။ �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ား အတိုးွက်် စ်းမူံအ��်ခွဲ���်ရေး�း

ဆိုး�င််�ာ မူအ့ရေးပြခွဲခွဲံမူမ့ူ�ားနှငှ့််�တိုး်သံက််၍ဆိုး��လွှင်် subsidiarity principle သံည်် �ဏ္ဍာရေး�း

ဆိုး�င််�ာလွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� တိုးတိုး်နှး�င််သံမူှ အ�းမူ့်ဆိုံ�းအဆိုင့်် အစ်း�း�အဖွဲ့ွ���ံသံး�� 

ရေး�းအ�်��် တိုးး�က််တိုး�ွ်း�ားသံည််။ သံး��မူသှံာ �းရေး�ာက််ရေးသံာ အ��်ခွဲ���်မူနုှှင့်် ရေးဒသံနှတ�

လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� �း�မူး�ရေးက်ာင််းမူ�ွ် ပြမူ�်ဆို�်စ်ွာ ပြဖွဲ့ည့််ဆိုည််းရေး�းနှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည်် 

(Boradway & Shah ၊ ၂၀၀၉)။  
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4/ tpkd;&tqifhqifhtMum; tpDtrHrsm;
ရေး��က််ဆိုံ�းတိုးငွ်် ဥ်း�ရေးဒအ� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် အပြခွဲားအစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််

မူ�ားနှငှ့်် အပြ��်အလွ�ှ်ဆိုက််ဆိုံပြခွဲင််း (သံး��မူဟု�တိုး် အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�း) 

လွ��်ရေးဆိုာင််�သံည််။ အ�း့သံပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််တိုးငွ်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�-ပြ�ည််�ယာ်-ရေးဒသံနှတ� 

အဆိုင့််မူ�ားအ�က်ား �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူသုံည်် ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းအတိုးကွ်် �င််က်း�ယာ်

အားပြဖွဲ့င့်် အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င့်် ယာင််းအစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းအခွဲ�င််းခွဲ�င််းအ�က်ား 

ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားက်း� ရေးအာက််�ါတိုးး��အတိုးွက်် အသံံ�းပြ��နှး�င််သံည််။

က်။ အစ်း�း�အဖွဲ့က််ဖွဲ့က််မူ�ှါဝါင််ရေးသံာ တိုးး�င််�င််ရေးဆိုးွရေးနှးွမူ ု�ံ�စ်ံမူ�ားနှငှ့်် ယာနှတ�ားမူ�ား �ား�ှး��်

ခွဲ။ ရေးဒသံနှတ�အာဏာာ�း�င််မူ�ား�ံသံး�� သံတိုးင််းအခွဲ�က််အလွက််မူ�ားနှငှ့်် အကြံက်ံဉာာဏာ်မူ�ား 

မူှရေးဝါ��်

ဂ။ �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််ရေး�း ယာနှတ�ားမူ�ား�ား�ှး��်

ဃ။ �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အရေးလွအ့�ရေးက်ာင််းမူ�ားက်း� ရေးလွက့်�င့််��်

င်။ တိုးာဝါ�်ဝါတိုးတ�ားမူ�ားက်း� က်း�ယာ်စ်ားလွ�ှအ�်ရေး�းပြခွဲင််းအား အခွဲါအားရေးလွ�ာ်စ်ာွ အဆိုင့််ပြမူှင့််

တိုးင််��်နှှင့််

စ်။ အပြခွဲားရေးသံာ အရေးလွအ့�ရေးက်ာင််းမူ�ားအတိုးကွ်် �း့ရေး�ါင််းလွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််��် ပြဖွဲ့စ််သံည််။

(European Committee on Local and Regional Democracy ၊ ၂၀၀၇)

ဤသံး�� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�-ပြ�ည််�ယာ်-ရေးဒသံနှတ� အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအ�က်ား အ�က််ရေးအာက်် 

ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားအပြ�င်် မူတိုးည့်းရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် ရေး�ပြ�င််ည်း 

ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားလွည််း �းှနှး�င််သံည််။ ဤဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားက်း� အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် သံက််ဆိုး�င််�ာ 

ဥ်း�ရေးဒမူ�ားနှငှ့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားတိုးငွ်် တိုး�ားဝါင်် �ည့််သံငွ််းပြ�ဌာာ�်း�ား�က်ရေးလွ�့းှ

သံည်် (Philimore၊ ၂၀၁၃)။ အခွဲ� း��ရေးသံာအရေးပြခွဲအရေး�မူ�ားတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား 

သံည်် အရေးပြခွဲအရေး�အ� အခွဲ� း��ရေးသံာ က်ဏ္ဍမူ�ားအတိုးငွ််းတိုးငွ်် အလွွတိုး်သံရေး�ာ အခွဲ�င််းခွဲ�င််း

အပြ��်အလွှ�်ဆိုက််ဆိုံပြခွဲင််းမူ�ား ပြ��လွ��်နှး�င််သံည်် (Philimore၊ ၂၀၁၃)။ 

အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားရေးသံာ အစ်းအမူံင်ါးမူ� း�းသံည်် တိုးစ််ခွဲ�နှငှ့််တိုးစ််ခွဲ� အပြ��်အလွ�ှ်

ဆိုက််စ်�်လွ�က််�ှးဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��အ�က်် အစ်းအမူံတိုးစ််ခွဲ�သံည်် လွံ�လွံ�ရေးလွာက််ရေးလွာက််ခွဲး�င််မူာပြခွဲင််း

မူ�းှ�ါက် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်မူနုှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�း တိုးစ််ခွဲ�လွံ�း၏ �းရေး�ာက််စ်ာွ

လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််မူုက်း� �းခွဲး�က််ရေးစ်နှး�င််ရေး�က်ာင််း သံတိုးးပြ�� အရေးလွး�ား��် အရေး�းကြီးက်းးသံည််။ 
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zuf'&,fpepfrsm;twGif;&Sd 
a'oEå& udk,fykdiftpkd;&tzGJYrsm;

EIdif;,SOfavhvmcsuf
ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ား�ှး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားအ�က်ား ပြခွဲား��းခွဲ�က််

မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ တိုး�ားဝါင််အဆိုင့််အတိုး�်း၊ တိုးာဝါ�်ဝါတိုးတ�ားမူ�ားက်း� ခွဲ�ွရေးဝါက်�င့််သံံ�း

��်�ား�းှမူ၊ု ၎င််းတိုးး��၏ �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ က်း�ယာ်�း�င််ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််မူ ု

စ်သံည််တိုးး��အရေး�် မူတ့ိုးည််သံည််။ ဤအ�း�င််းတိုးငွ်် အးနှဒးယာ၊ က်ရေး�ဒါ၊ ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှှင့််   

�းရေး�ါနှး�င််ငံ်မူ�ား�းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားက်း� တိုးင််ပြ�သံာွးမူည််။ �း�နှး�င််ငံ်မူ�ား 

အားလွံ�းတိုးငွ်် �ာသံာစ်က်ားမူ�ား၊ လွဦ့းးရေး��မူာဏာ၊ �ယာ်�းမူးတိုး်အတိုးး�င််းအတိုးာနှငှ့်် 

နှး�င််ငံ်ရေး�းဆိုး�င််�ာ သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းမူ�ား မူတိုးည့်း�က်ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��အားလွံ�းအ�က်ား 

တိုးည့်းရေးသံာအခွဲ�က််မူာှ တိုးစ််နှး�င််င်ံခွဲ�င််းစ်းသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ က်း�ယာ်�း�င််တိုးစ််မူ�့း့ပြခွဲားရေးသံာ

�ံ�စ်ံပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားက်း� က်�င့််သံံ�းရေး��က်ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။  

၎င််းဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ား�ှး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� ရေးလွလ့ွာ

ပြခွဲင််းသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် အ��ဂတိုး်၌ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််တိုးစ််��်က်း� 

ဖွဲ့�်တိုးးး�ာတိုးငွ်် အရေး�ာက််အက်ပ့ြဖွဲ့စ််ရေးစ်နှး�င််သံည််။ 
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3.1/ tEd´, 
အးနှဒးယာသံမူမတိုးနှး�င််င်ံတိုးငွ်် မူး�ဂယာ်လွ်ရေးခွဲတိုး်မူတိုးး�င််မူး (pre-Moghul) ၁၆ �ာစ်�ရေးခွဲတိုး်က်�င််စ်၍  ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််၌ 

အားရေးက်ာင််းရေးသံာ က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�က်း� �ား�းှက်�င့််သံံ�းသံည့်် အရေးလွအ့� က်ာလွ�က်ာ�ညှ််တိုးည််�ှးခွဲ�့သံည််။ ဖြိုးဗးတိုးးသံှ

က်း�လွး��းရေးခွဲတိုး်အတိုးငွ််းတိုးငွ်် ၎င််းအစ်ဉ်း်အလွာက်း� ဖွဲ့�က််သံးမူ်းခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ဖြိုးဗးတိုးးသံှအစ်း�း�အား က်း�ယာ်စ်ားပြ��အ��်ခွဲ���်သံည့်် ဗဟုး�

ခွဲ���်က်း�င််�ားရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�စ်�စ််ပြဖွဲ့င့်် အစ်ား�း�းခွဲ�သ့ံည််။ ၁၉၄၇ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် လွတွိုး်လွ�်ရေး�း�ခွဲ�ဖ့ြိုး�းးရေး��က်် 

အးနှဒးယာသံည်် ဗဟုး�မူစှ်�စ်ည််း ခွဲ���်က်း�င််�ားရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််ပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�က်း� တိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ�သ့ံည််။ ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ရေး�း အစ်ဉ်း်အလွာက်း� ၁၉၉၂ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ််မူသှံာ ပြ��်လွည်် အသံက််သံငွ််းနှး�င််ခွဲ�သ့ံည်် (Broadway & 

Shah၊ ၂၀၀၉)။ 

အးနှဒးယာ�းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ ဥ်း�ရေးဒအ� အဆိုင့််အတိုး�်း သံတိုး်မူတှိုး်မူကု်း� ၁၉၉၂ ခွဲ�နှှစ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ၇၃ ကြီးက်းမူ် ရေးပြမူာက််နှှင့်် ၇၄ ကြီးက်းမူ်ရေးပြမူာက်် ပြ�င််ဆိုင််ခွဲ�က််မူ�ားတိုးငွ်် �ငှ််းလွင််းစ်ာွ�ည့််သံငွ််း ပြ�ဌာာ�်းနှး�င််ခွဲ�့

သံည််။ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအတိုးငွ််းသံး�� ၎င််းပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ား �ည့််သံငွ််း�ပြခွဲင််း၏ အဓိးက်အရေး�က်ာင််း�င််းမူာှ 

ရေးဒသံနှတ�ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းအစ်းအစ်ဉ်း်မူ�ားက်း� အက်ာအက်ယွာ်ပြ����်နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားက်း� ဆိုး�င််းင်ံ၊့ လွမှူ်းမူး�းသံက်် 

ရေး�ာက််၊ ဖွဲ့�က််သံးမူ်းနှး�င််သံည့်် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� က်ာက်ယွာ်��်လွည််းပြဖွဲ့စ််သံည်် (Common-

wealth Local Government Forum ၊ ၂၀၁၉)။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒက် တိုး�ားဝါင်် ဖွဲ့�်တိုးးး�ားပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�အရေး�်တိုးငွ်် မူးှတိုးည််မူ�ုးှသံည််။ 

အးနှဒးယာတိုးငွ်် ဖြိုးမူး��ပြ�နှှင့်် ရေးက်�းလွက််ဟ့ု၍ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း��ံ�စ်ံနှှစ််မူ� း�း က်�ွပြ�ားစ်ာွ�းှသံည််။ ဖြိုးမူး��ပြ�အ��်ခွဲ���်

ရေး�း�ံ�စ်ံတိုးငွ်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်ရေးက်ာ်�း�ရေး�း�ငှ််းမူ�ားသံည်် အစ်း�း�၏ ��မူအဆိုင့််၊ ပြမူ��းစ်း�ယာ်ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားသံည်် ဒ�တိုးးယာ

အဆိုင့််နှှင့်် ��်က်ကွ််ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားသံည်် ရေးအာက််ဆိုံ�းအဆိုင့််မူ�ား ပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ ရေးက်�းလွက််အစ်း�း�အတိုးကွ််မူ ့ ခွဲရှုး�င််၊  

ဖြိုးမူး��နှှင့်် ရေးက်�း�ာွရေးက်ာင််စ်းမူ�ားက်း� သံးးပြခွဲားအဆိုင့််မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ားသံည်် (Tutorials Point, n.d.)။ သံး��ရေးသံာ် 

ဖြိုးမူး��ပြ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�နှငှ့်် ရေးက်�းလွက််က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း� နှှစ််မူ� း�းစ်လွံ�းတိုးငွ်် အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�းတိုးာဝါ�်မူ�ားရေး�းအ�်

�ားပြခွဲင််း သံး��မူဟု�တိုး် လွမ့ူရုေး�းက်ဏ္ဍဆိုး�င််�ာ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားအတိုးကွ်် လွံ�းလွံ�းလွ�ားလွ�ားတိုးာဝါ�်ရေး�းအ�်�ားပြခွဲင််း

မူ�ားမူ�ှးရေး�။ ဇယာား ၁ တိုးငွ််  ရေးတိုး�ွပြမူင််နှး�င််သံည့််အတိုးး�င််း အးနှဒးယာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် 

�း့တိုး�ွတိုးာဝါ�်ယာ့က်ာ လွ��်ရေးဆိုာင််�က်ဖြိုး�းး မူးမူးဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ပြဖွဲ့င့််လွ��်ရေးဆိုာင််ရေးသံာ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူ ုအ�ည််းင်ယာ်သံာ�းှသံည််။ 

�း��ရေး�က်ာင့်် ဤရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််၏ �ံ�စ်ံက်း� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ�ုးှသံည့်် �ံ�စ်ံဟု� ဆိုး�နှး�င််သံည်် (Commonwealth 

Local Government Forum၊ ၂၀၁၉)။
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ဇယ်ာ� ၁။ အးန္တိးယ် ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရမှုုာ�ကို ဒေပို�အပို်သည််် ဝန််ဒေဆာင််မှုမုှုုာ� 
 (Commonwealth Local Government Forum၊ ၂၀၁၈ မှု ှထံ�တ်န္တုတ်ထံာ�သည််)
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၁ မူက့ြီးက်း�ရေးက်�ာင််း 

၂ အ�ယွာ်ရေး�ာက််ဖြိုး�းးသံမ့ူ�ား�ည်ာရေး�း 

၃ လွမ့ူုရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််ရေး�းဌာာ�မူ�ား 

၄ ရေးဒသံနှတ�လွမူ်းမူ�ား 

၅ သံယာ်ယာ�့း��ရေးဆိုာင််ရေး�း 

၆ ပြ�ဇာတိုး်ရှုံ�မူ�ားနှငှ့်် က်��ွသံ�င််မူ�ား 

၇ ပြ�တိုးး�က််မူ�ားနှငှ့်် စ်ာ�က်ည့််တိုးး�က််မူ�ား 

၈ ��်းခြံခွဲံမူ�ားနှငှ့်် အမူ�ားပြ�ည််သံသ့ံာွးလွာ�ာ 
ရေး��ာမူ�ား



၉ အားက်စ်ားနှှင့်် အ��းယာ့အ��်းရေးပြဖွဲ့မူု 

၁၀ �ာသံာရေး�းဆိုး�င််�ာအရေးဆိုာက််အအံ�မူ�ား 

၁၁ ရေး�ရေး�းရေးဝါရေး�း 

အးနှဒးယာတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းပြခွဲင််းနှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�ရေးက်ာင််စ်းရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားအတိုးကွ်် သံတိုး်မူတှိုး်ခွဲ�က််မူ�ား

က်း� ပြ�ည််�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်းက် က်�င့််သံံ�းသံည့်် ဥ်း�ရေးဒမူ�ားပြဖွဲ့င့်် ကြီးက်းး�က်�်လွ��်ရေးဆိုာင််သံည််။ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် မူ�မူ�ားသံအ့နှး�င််�

သံည့််စ်�စ်် (FPTP) က်း�က်�င့််သံံ�းဖြိုး�းး ရေးက်ာင််စ်းဝါင််မူ�ားက်း� တိုးး�က််ရှုး�က််ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််သံည််။ အရေးပြခွဲခွဲံခွဲ�ွတိုးမူ်းစ်�စ််အ� 

ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�၏ ရေး��ာ သံံ�း�ံ�တိုးစ််�ံ�ခွဲ��်က်း� အမူ� း�းသံမူးးမူ�ားအတိုးကွ်် ယာခွဲင််က်သံတိုး်မူတှိုး်ရေး�း�ားရေးသံာ်လွည််း 

ပြ�ည််�ယာ်ဥ်း�ရေးဒ ပြ�င််ဆိုင််ခွဲ�က််မူ�ားက် ယာင််းခွဲ�ွတိုးမူ်းက်း� ၅၀% အ�း ပြမူှင့််တိုးင််ခွဲ�သ့ံည််။ ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်ဝါ�်မူ�ားက်း� ရေး�းွခွဲ�ယာ်သံည့်် 

�ည််းစ်�စ််သံည်် ပြ�ည််�ယာ်တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်း၏ အရေးပြခွဲအရေး�က်း� မူတ့ိုးည််၍ က်�ွပြ�ားက်ာ တိုးး�က််ရှုး�က််ရေး�းွရေးက်ာက််��ွနှငှ့််တိုးစ််ဆိုင့််ခွဲံ

ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ��ည််းလွမူ်း နှှစ််မူ� း�းလွံ�းက်း� အသံံ�းပြ��သံည််။ ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်ဝါ�်မူ�ားနှှင့်် ရေးက်ာင််စ်းဝါင််မူ�ားသံည်် င်ါးနှှစ််တိုးာ သံက််တိုးမူ်းက်း� 

တိုးာဝါ�်�မူ်းရေးဆိုာင််�က်�သံည််။

ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င့်် အးနှဒးယာ�းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် အခွဲ�ွ်အရေးက်ာက််ဝါင််ရေးင်�ွလွမူ်းမူ�ား မူ�းှ�က်ရေး�။ 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အ�င််းအပြမူစ််မူ�ားက်း� ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားနှှင့်် ပြ�င််�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားက် ခွဲ�ွရေးဝါရေး�း�က်သံည််။ အ��်ခွဲ���်ရေး�း

အဖွဲ့�ွ�အားလွံ�း�းး�ါးက်း� ဗဟုး�အစ်း�း�က် ��်�ံ�ရေးင်မွူ�ား�ံ�့း�းရေး�းသံည််။ �း��အပြ�င်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� ဗဟုး�အစ်း�း�၏ 

ရေး�ာက််�ံရ့ေးင်မွူ�ားက်း� ည်းတိုး့မူှတိုး ့သံတိုး်မူှတိုး်�ားသံည််။ ဗဟုး��ဏ္ဍာရေး�းရေးက်ာ်မူ�ငှ််သံည်် င်ါးနှှစ််တိုးာက်ာလွတိုးး�င််းအတိုးကွ်် ခွဲ��်မူှ�်း

လွ�ာ�ား �တိုး်ဂ�တိုး်က်း� ရေး�းဆိုွ�သံည်် (Commonwealth Local Government Forum ၊ ၂၀၁၉)။

အစ်း�း�အဆိုင့််အခွဲ�င််းခွဲ�င််းအ�က်ားဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားတိုးငွ််မူ ့အစ်း�း�အဆိုင့််သံံ�းဆိုင့်် (ဗဟုး�အစ်း�း�ဝါ�်ကြီးက်းး ဌာာ�မူ�ား၊ ပြ�ည််�ယာ်

အဆိုင့််ဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�မူ�ား၊ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား) တိုးး��သံည်် အစ်ည််းအရေးဝါးမူ�ားတိုးငွ်် ရေးတိုး�ွဆိုံ��က်ဖြိုး�းး ရေးဆိုးွရေးနှးွမူမုူ�ား ပြ��လွ��်

�က်သံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း� က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်မူ�ားသံည်် လွး�အ�်ခွဲ�က််ရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံ၍ ဝါ�်ကြီးက်းးမူ�ားနှှင့်် ရေးတိုး�ွဆိုံ�နှး�င််�က်သံည််။ 

အ�က််�ါအခွဲ�က််မူ�ားက်း� အရေးပြခွဲခွဲံ၍ အးနှဒးယာ၏ လွက််�ှးစ်�စ််သံည်် အလွ�ွ်အမူင််း ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုမူ�ားပြ�ားသံပြဖွဲ့င့််  triadic 

ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်တိုးစ််ဝါက််တိုးစ််��က််စ်�စ််ဟု� သံတိုး်မူတှိုး်နှး�င််သံည််။ နှး�င််င်ံရေး�းအစ်းအမူံမူ�ားအ��က်ည့််လွှင်် ဗဟုး�အစ်း�း�

သံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအ� (ဖြိုးမူး��ပြ�နှငှ့်် ရေးက်�းလွက််) ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ဖွဲ့�်တိုးးးက်ာ ပြ�ည််�ယာ်

မူ�ားအားလွံ�း�ံသံး�� သံက််ရေး�ာက််ရေးစ်ဖြိုး�းး အဆိုင့််သံံ�းဆိုင့််လွံ�းသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� 

အပြ��်အလွ�ှ် သံက််ရေး�ာက််က်�င့််သံံ�းလွ��်ရေးဆိုာင််�က်သံည််။ ဗဟုး�အစ်း�း��ံမူ ှရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူု

ရေးလွှာခ့ွဲ��ားသံည့်် အတိုးး�င််းအတိုးာက်း� နှး�င််င်ံရေး�းရှုရုေး�ာင့််မူ ှ�က်ည့််လွှင်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်ပြခွဲင််း (Devolution) 

ဟု� သံတိုး်မူတှိုး်နှး�င််ရေးသံာ်လွည််း �ဏ္ဍာ ရေး�းအ�ဆိုး�လွှင််မူ ့ ၎င််းရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် အ�က််အဆိုင့််အစ်း�း�မူ�ား

အရေး�်တိုးငွ်် မူ�ားစ်ာွမူးှခွဲး�ရေး��ဆို��င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။
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3.2/ uae'g
က်ရေး�ဒါနှး�င််င်ံသံည်် က်မူာာရေး�်�ှး သံက််တိုးမူ်းအ�င့််ဆိုံ�းဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ားအ�က်် တိုးစ််ခွဲ�အ�ါအဝါင်် ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ၁၈၆၇ ခွဲ�နှှစ််

တိုးငွ်် စ်တိုးင််�ရ့ေး�ာင််ခွဲ�သ့ံည််။ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� တိုးစ််ဝါမှူ်းလွံ�းတိုးငွ်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�ရေး�ါင််း ၃၅၉၈ ခွဲ� �းှသံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�မူ�ား (ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ား) သံည်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ စ်း�င််�း�င််ခွဲငွ့််ရေးအာက််တိုးငွ်် �းှသံည််။

ဥ်း�ရေးဒအ�ဆိုး��လွှင်် က်ရေး�ဒါနှး�င််ငံ်�းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ� အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် 

�ည့််သံငွ််းရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားပြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။ သံး��ရေးသံာ် Constitution Act ၏ ��ဒ်မူ ၉၂(၈) အ� “ပြ�ည််�ယာ်အတိုးငွ််း�းှ ပြမူ��းစ်း�ယာ်အင််စ်တိုးး

က်��း�ငှ််းမူ�ား နှှင့််�တိုး်သံက််၍ ဥ်း�ရေးဒပြ��ခွဲငွ့်် သံးးသံ��်အာဏာာ” က်း� ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားသံး�� ရေး�းအ�်�ားသံည််။ ဆိုး�လွး�သံည််မူာှ ပြမူ��းစ်း�ယာ်

အစ်း�း�မူ�ား၏ ဥ်း�ရေးဒမူ�ားက်း� ပြ�ည််�ယ်ာမူ�ားက် ပြ��လွ��်ဖြိုး�းး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက် အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်ရေးဆိုာင််�ွက််သံည််။ 

က်ရေး�ဒါနှး�င််ငံ်တိုးင်ွ် ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င့် ် ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်မူ�ား၊ ဖြိုးမူး��မူ�ား၊ ရေးက်�း�ာွမူ�ားနှငှ့် ်ဇ���ဒ်င်ယ်ာမူ�ားတိုးး��သံည်် ၎င််းစ်�စ််အတိုးင်ွ်းမူ ှ

အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဆိုင့််အသံးးသံးးတိုးး��ပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််သံည်် �ံ�စ်ံတိုးစ််မူ� း�တိုးည််း �းှ�က်သံည်် မူဟု�တိုး်ရေး�။ 

အရေး�က်ာင််းမူာှ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��အတိုးငွ််း�းှ ရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားအရေး�်တိုးငွ်် သံးးသံ��်အာဏာာမူ�ား�းှ�က်

ရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ အခွဲ� း�်�က်ာပြမူင့်် လွာသံည််နှှင့််အမူှ က်ရေး�ဒါနှး�င််င်ံ�ှး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် အပြခွဲားဖွဲ့က််ဒ�ယာ်

နှး�င််င်ံမူ�ား�ှး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င်် အစ်း�း�မူ�ား�က်် တိုးာဝါ�်ဝါတိုးတ�ားမူ�ား၊ လွ��်င်�်းမူ�ား �း�မူး���းှ�း�င််ဆိုး�င််လွာခွဲ��့က်က်ာ ယာခွဲ�အခွဲါတိုးွင်် 

အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�းက်ဏ္ဍမူ�ားနှငှ့်် လွမ့ူုဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား ရေး�းအ�်�ာတိုးငွ်် �ံ�မူ�ှ်�က််မူ�ားစ်ာွ �း�မူး�သံည့်် အတိုးး�င််းအတိုးာပြဖွဲ့င့်် 

�း့တိုး�ွတိုးာဝါ�်ယာ့�ား�က်သံည်် (ဇယာား- ၂ က်း�ရှု�ုါ)။

က်ရေး�ဒါနှး�င််င်ံ�ှး အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဆိုင့််မူ�ား အားလွံ�းတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ရေးက်ာင််စ်းအသံငွ််ပြဖွဲ့င့််ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�က်ဖြိုး�းး 

ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်မူ�ားက်း� “မူ” ဂဏာ�်းအရေး�အတိုးကွ််ပြဖွဲ့င့်် �ါဝါင််ရေးစ်သံည််။ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�နှှင့်် �ါဝါင််သံည့်် အခွဲ� း�းအစ်ားအ� 

ရေးက်ာင််စ်းဝါင််မူ�ားနှှင့်် ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားက်း� �ယာ်ရေးပြမူမူ�ားအရေး�် မူတ့ိုးည််ဖြိုး�းး အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှး အကြီးက်းးအက်�မူ�ားနှှင့်် ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်ဝါ�်မူ�ား

အပြဖွဲ့စ်် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�က်သံည််။ ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င့်် အဆိုင့််တိုးစ််ဆိုင့််တိုးည််း�းှရေးသံာ အစ်း�း�နှငှ့်် ရေးအာက််�း�င််းအဆိုင့်် 

အစ်း�း�မူ�ားမူ ှ ရေးက်ာင််စ်းဝါင််မူ�ားက်း� ရေး�းွ ရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ာတိုးငွ်် နှး�င််သံအ့က်��်ယာ့ (FPTP) စ်�စ််က်း� အသံံ�းပြ���က်သံည််။ �း��

အပြ�င်် ရေးက်ာင််စ်းဝါင််မူ�ားက် ရေးက်�းလွက််ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားအတိုးကွ်် အကြီးက်းးအက်�မူ�ားက်း� ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�က်သံည််။ 

အမူ� း�းသံမူးး�ါဝါင််မူအုတိုးွက်် ခွဲ�ွတိုးမူ်းက်း� သံံ�း�ံ�တိုးစ််�ံ� သံး��မူဟု�တိုး် င်ါး�ံ� သံံ�း�ံ�အပြဖွဲ့စ်် သံတိုး်မူတှိုး်�ားသံည််။ (Commonwealth Local 

Government Forum၊ ၂၀၁၇)

ဇယ်ာ� ၂။ ကိုဒေန်�ါ ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရမှုုာ�ကို ဒေပို�အပို်သည််် ဝန််ဒေဆာင််မှုမုှုုာ� 
 (Commonwealth Local Government Forum၊ ၂၀၁၇ မှု ှထံ�တ်န္တုတ်ထံာ�သည််)

pOf 0efaqmifrI oD;oefY ylwGJ rdrdqkH;jzwfcsufjzifh vkyfaqmif 
Ekdifaom 0efaqmifrIwm0ef&Sdonfh 0efaqmifrI

၁ �� 

၂ မူးးသံတိုး် 

၃ အ��်သံားက်ာက်ယွာ်ရေး�း 

၄ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�ဆိုး�င််�ာမူတှိုး်�ံ�တိုးင််ပြခွဲင််း 
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၅ မူးသံားစ်�လွမ့ူဖုွဲ့လ့ွံ�ရေး�းဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား 

၆ လွမ့ူုရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််ရေး�းဌာာ�မူ�ား 

၇ လွမ့ူုဖွဲ့လ့ွံ�ရေး�း 

၈ အရေးပြခွဲခွဲံက်��်းမူာရေး�းရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််မူု 

၉ ရေးဆိုးရှုံ�မူ�ား 

၁၀ က်��်းမူာရေး�းဆိုး�င််�ာအက်ာအက်ယွာ် 

၁၁ အး�းအးမူ် 

၁၂ ဖြိုးမူး��ပြ�စ်းမူံက်း�်းရေး�းဆို�ွပြခွဲင််း 

၁၃ ရေးဒသံဆိုး�င််�ာစ်းမူံက်း�်းရေး�းဆို�ွပြခွဲင််း 

၁၄ လွမူ်းမူ�ား 

၁၅ ဆိုး�်က်မူ်းမူ�ား 

၁၆ ရေးလွဆိုး�်မူ�ား 

၁၇ ရေး�နှငှ့်် မူးလွာာ 

၁၈ အမူးုက််သံးမူ်းဆိုည််းစ်�ွ�်�စ််မူု 

၁၉ သံခွဲ���င််းမူ�ားနှငှ့်် သံဖြိုးဂ��ဟု်�ာရေး��ာမူ�ား 

၂၀ သံားသံတိုး်ရှုံ�မူ�ား 

၂၁ စ်ားသံံ�းသံက့်ာက်ယွာ်ရေး�း 

၂၂ ပြ�တိုးး�က််မူ�ားနှငှ့်် စ်ာ�က်ည့််တိုးး�က််မူ�ား 

၂၃ ��်းခြံခွဲံမူ�ားနှငှ့်် အမူ�ားပြ�ည််သံသ့ံာွးလွာ�ာ
ရေး��ာမူ�ား



၂၄ အားက်စ်ားနှှင့်် အ��းယာ့အ��်းရေးပြဖွဲ့မူု 

၂၅ �ာသံာရေး�းဆိုး�င််�ာအရေးဆိုာက််အအံ�မူ�ား 

၂၆ ဓိါတိုး်ရေးင်�ွရေး�းရေးဝါသံည့်် ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူု 

၂၇ ရေး�ရေး�း ရေးဝါပြခွဲင််း 

၂၈ လွှ�်စ်စ်် 

၂၉ ရေးဒသံနှတ�စ်းး�ာွးရေး�းဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းမူု 

၃၀ ခွဲ�းးသံာွးလွ��်င်�်း 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာအ�င််းအပြမူစ််မူ�ားနှငှ့်် က်း�ယာ်�း�င််စ်းမူံအ��်ခွဲ���်�း�င််ခွဲငွ့်် ရှုရုေး�ာင့််မူဆှိုး��လွှင်် က်ရေး�ဒါနှး�င််င်ံမူ ှ ပြမူ��းစ်း�ယာ်

အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��အတိုးွက်် တိုးစ််ခွဲ�တိုးည််းရေးသံာအရေး�းအကြီးက်းးဆိုံ�း ဝါင််ရေးင်�ွလွမူ်းပြဖွဲ့စ််သံည့်် အးမူ်ခြံခွဲံရေးပြမူအခွဲ�ွ်နှု�်း�ားမူ�ားက်း� 

က်း�ယာ်တိုးး�င််သံတိုး်မူတှိုး်�က်သံည််။ ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားက် ��်�ံ�ရေးင်�ွံ�့း�းရေး�းသံည့်် ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားမူလှွ�ွ၍ က်��်

ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားအတိုးကွ်် က်�သံင့််သံည့်် က်��်က်�စ်�းတိုး်က်း� ဤအခွဲွ�်�ရေးင်ပွြဖွဲ့င့်် က်�ခွဲံသံံ�းစ်�ွသံည််။ အမူ�ားပြ�ည််သံအ့တိုးွက်် သံံ�းစ်�ွ��်

နှငှ့်် သံးးပြခွဲားက်းစ်စ��်မူ�ား (ဥ်း�မူာ - �ည်ာရေး�း) တိုးး��အတိုးွက်် ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အစ်း�း�မူ�ား�ံမူ ှ�ဏ္ဍာရေးင်ရွေး�က်းလွှ�ရေးပြ�ာင််း

ရေး�းအ�်မူမုူ�ားလွည််း �ှးသံည််။

အစ်း�း�အဆိုင့််အခွဲ�င််းခွဲ�င််းအ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားတိုးငွ်် ရေးယာ��ယာ�အားပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််�ယာ်ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်

အစ်း�း�အ�က်ား တိုးစ််နှှစ််တိုးစ််ကြီးက်းမူ်ရေးတိုး�ွဆိုံ�ဖြိုး�းး �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ား၊ အး�းအးမူ်၊ စ်မွူ်းအင််၊ သံယာ်ယာ�့း��ရေးဆိုာင််ရေး�း၊ 

ယာဉ်း်ရေးက်�းမူနုှငှ့်် ရေး�းှရေးဟုာင််းအရေးမူအွနှှစ််မူ�ား အ�ါအဝါင်် အပြခွဲားဆိုးရေးလွ�ာ်ရေးသံာ က်းစ်စမူ�ားက်း� ရေးဆိုးွရေးနှးွ�က်သံည််။ 

အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့််အတိုးး�င််း�င်် က်ရေး�ဒါနှး�င််င်ံက်း� Dyadic စ်�စ််အသံံ�းပြ��ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�အပြဖွဲ့စ်် 

သံတိုး်မူတှိုး်နှး�င််သံည််။ ၁၉၈၂ ခွဲ�နှှစ်် Constitution Act တိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ အပြ�ည့််အဝါ

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်မ်ူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ အရေးမူ�းက်�်ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာစ်�စ််တွိုးင်် အသံံ�းပြ��ရေးသံာ Dillon’s Rule က်�သ့ံး���င်် 

ပြ�ည််�ယ်ာမူ�ားသံည်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ တိုးည််�းှမူကု်း� အာမူခွဲပံြခွဲင််း က်�်ွက်�ပြခွဲင််းမူ�ား ပြ��လွ��်နှး�င််�က်သံည်် (Box ၃ က်း� ရှု�ုါ)။
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3.3/ qGpfZmvef
ဆိုွစ််က်�ွ်ဖွဲ့က််ဒရေး�း�ငှ််းက်း� ၁၈၄၈ ခွဲ�နှှစ််က်တိုးည််းက် စ်တိုးင််တိုးည််ရေး�ာင််ခွဲ�ဖ့ြိုး�းး ယာခွဲ�အခွဲါတိုးွင်် က်�်တိုးွ�် (ပြ�ည််�ယာ်) ၂၆ ခွဲ� 

�ါဝါင််သံည််။ �း�က်�်တိုး�ွ်မူ�ားအတိုးငွ််းတိုးငွ်် လွ�ှအ�်�ားရေးသံာလွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားက်း� �မူ်းရေးဆိုာင််က်ာ ဝါင််ရေးင်�ွာှရေးဖွဲ့�ွ�် က်း�ယာ်�း�င််

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာအခွဲ� း���းှသံည့်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်�ယာ်�းမူးတိုး်ရေး�ါင််း (က်�ွ်ပြမူ�းဟု�လွည််းရေးခွဲ်သံည််) ၃၀၀၀ ခွဲ��်�းှသံည်် (Belser၊ 

၂၀၁၈)။ ဆိုွစ််�ံ�စ်ံတိုးငွ်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း��ံ�စ်ံ ရေးပြခွဲာက််မူ� း�း�းှသံည််။ ၎င််းတိုးး��မူှာ �ယာ်�းမူးတိုး်အရေးပြခွဲခွဲံပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�၊ 

Burgergemeinde သံး��မူဟု�တိုး် “civic communities’ မူ�ား (၎င််းတိုးး��သံည်် မူ� း�းရှုး�းစ်ဉ်း်ဆိုက််အရေးမူဆွိုက််ခွဲံလွာသံည့်် နှး�င််င်ံသံားပြဖွဲ့စ််မူု

အရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံသံည််)၊ ရေး�ာစ်�်�ားသံည့်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း� (�ယာ်�းမူးတိုး်အရေးပြခွဲခွဲံနှှင့်် မူ� း�းရှုး�းစ်ဉ်း်ဆိုက်် အရေးမူဆွိုက််ခွဲံလွာသံည့်် 

နှး�င််င်ံသံားပြဖွဲ့စ််မူကု်း� ရေး�ာစ်�်�ားသံည််)၊ ရေးက်�ာင််းပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားနှှင့်် အရေး�ာက််အ�ံပ့ြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ 

ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှး�င််င်ံ�ှး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ တိုး�ားဝါင််အဆိုင့််အတိုး�်းအ�ဆိုး�လွှင်် ၁၉၉၉ ဆိုွစ််ဇာလွ�်ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားအရေး�က်ာင််းရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့်် တိုးးက်�သံည့်် ��ဒ်မူတိုးစ််ခွဲ� �ါဝါင််သံည််။ ဤ��ဒ်မူတိုးငွ်် 

ပြမူ��းစ်း�ယ်ာအစ်း�း�မူ�ားအရေး�် က်�်တိုး�်ွဥ်း�ရေးဒမူ�ား၏ လွမ်ှူးမူး�းသံက််ရေး�ာက််မူနုှငှ့် ်တိုးး�င််းပြ�ည််၏ နှး�င််ငံ်ရေး�းစ်�စ််အတိုးင်ွ်းတိုးင်ွ် ပြမူ��းစ်း�ယ်ာ 

အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အစ်း�း�က် မူည််သံး���ည့််သံငွ််းသံတိုး်မူတှိုး်သံည််က်း� �ငှ််းလွင််းစ်ာွရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ 

 ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားက်း� က်�်တိုး�ွ်မူ�ား၏ ရေးအာက််အဆိုင့််မူ�ားနှငှ့်် အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််း၏ အ��်ခွဲ���်မူဆုိုး�င််�ာတိုးငွ်် အ�းမူ့်

ဆိုံ�းအဆိုင့််အပြဖွဲ့စ်် သံတိုး်မူှတိုး်�ားသံည်် (Bulliard၊ ၂၀၀၅)။ ဆိုွစ််ဇာလွ�် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် ၁၃ ခွဲ� 

(ဇယာား ၃ က်း�ရှု�ုါ) တိုးငွ်် ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား လွ��်ရေးဆိုာင််�က်ဖြိုး�းး အပြခွဲားနှး�င််င်ံမူ�ားနှငှ့်် နှးုင််းစ်ာလွှင်် �း�မူး�က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ အရေး�အ�ား

ပြဖွဲ့င့်် ရေးဆိုာင််�ကွ််�က်သံည််။ ဇယာား ၃ တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့််အတိုးး�င််း ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် သံးးပြခွဲားတိုးာဝါ�်�းှရေးသံာ

ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားနှငှ့်် �း့တိုး�ွတိုးာဝါ�်�းှရေးသံာ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားက်း� ရေးဆိုာင််�ကွ််�က်ရေးသံာ်လွည််း အရေးပြခွဲအရေး�အ� မူးမူးသံးးပြခွဲား 

ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ပြဖွဲ့င့်် လွ��်ရေးဆိုာင််ရေးသံာ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားမူ�းှ�က်ရေး�။ 

ဇယ်ာ� ၃။ ဆစွိုး်ဇာလုန်် ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရမှုုာ�ကို ဒေဆာင််ရကွို်ဒေသာ ဝန််ဒေဆာင််မှုမုှုုာ� 
 (Bulliard ၂၀၀၅ မှု ှထံ�တ်န္တုတ်ထံာ�သည််)
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၁ ရေးဒသံနှတ�လွမူ်းမူ�ား 

၂ အမူ�ားပြ�ည််သံသ့ံယာ်ယာ�့း��ရေးဆိုာင််ရေး�း 

၃ လွမ့ူုဖွဲ့လ့ွံ�ရေး�း 

၄ သံ�ာဝါ�တိုး်ဝါ�်းက်�င််�း�်းသံးမူ်းရေး�း 
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၅ ရေးဒသံနှတ�ရေးပြမူယာာအသံံ�းခွဲ�မူစု်းမူံက်း�်း
ရေး�းဆိုွ�ရေး�း



၆ နှး�င််င်ံသံားပြဖွဲ့စ််မူဆုိုး�င််�ာ 

၇ မူလ့ွတိုး�်းရေးက်�ာင််းမူ�ား 

၈ ရေးဒသံနှတ�အရေးပြခွဲခွဲံအရေးဆိုာက််အအံ� 

၉ ရေးဒသံနှတ� ��တိုး�်ဖွဲ့ွ�� 

၁၀ မူးးသံတိုး် 

၁၁ က်��်းမူာရေး�းရေးစ်ာင့််ရေး�ာှက််မူု 

၁၂ ရေးဒသံနှတ�အခွဲ�ွ်မူ�ား 

၁၃ အမူးုက််သံရှုး�က််စ်�ွ�်�စ််မူု 

ဆိုစ်ွ်ဇာလွ�်နှး�င််ငံ်တိုးင်ွ် အာဏာာခွဲ�ွပြခွဲားက်�င့်သ်ံ�ံးမူ ု(ဥ်း�ရေးဒပြ��ရေး�း၊ အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့် ်တိုး�ားစ်း�င််ရေး�း) က်း� ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့်တ်ိုးင်ွ်

လွည််း �ား�းှသံည််။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ဆိုစ်ွ်ဇာလွ�် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် သံးးပြခွဲားအစ်းတ်ိုးအ�း�င််းမူ�ား�ါဝါင််ဖြိုး�းး  ခွဲး�င််ခွဲး�င််မူာမူာ 

တိုးည််ရေးဆိုာက််�ားသံည််။ အခွဲ� း��ရေးသံာ ပြမူ��းစ်း�ယ်ာ အစ်း�း�မူ�ားတိုးင်ွ် ရေး�းွရေးက်ာက််��ွဆိုး�င််�ာအဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းနှငှ့် ်အ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာအဖွွဲ့��

အစ်ည််းဟု၍့ အစ်းတ်ိုးအ�း�င််း နှစ်ှ်ခွဲ��ါဝါင််ဖြိုး�းး အခွဲ� း��ရေးသံာ ပြမူ��းစ်း�ယ်ာအစ်း�း�မူ�ားတိုးင်ွ်မူ ့ရေး�းွရေးက်ာက််��ွဆိုး�င််�ာ အဖွွဲ့��အစ်ည််း၊ အ��်ခွဲ���်

ရေး�းဆိုး�င််�ာ အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းနှငှ့် ်လွတ်ှိုးရေးတိုးာ်ဟု၍့ အစ်းတ်ိုးအ�း�င််းသံ�ံးခွဲ��ါဝါင််သံည််။ ဤသံး�� က်�ွပြ�ားစ်ာွ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််�းှ�က်ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ားအ�က်ားတွိုးင်် အခွဲ� း��ရေးသံာ က်�်ွပြမူ�းမူ�ား၌ ပြ�ည််သံမ့ူ�ားစ်�ရေးဝါးက်ာ မူ�ရေး�းသံည့် ် ရေး�းှရှုး�းအစ်ဉ််းအလွာပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ 

တိုးး�က််ရှုး�က်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း� က်�င့်သ်ံ�ံးဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ နှး�င််ငံ်သံားတိုးစ််ဦးးသံည်် သံတ်ိုးမူတ်ှိုး�ားရေးသံာ အသံက််အ�ွယ်ာရေး�ာက််�းှလွှင်် 

ရေးဒသံနှတ�ရေး�းွရေးက်ာက််��ွမူ�ား၌ မူ�ရေး�းခွဲငွ့်�်�းှသံည််။ Neuchatel နှငှ့် ်Jura Vaud က်�်တိုး�်ွမူ�ားတိုးင်ွ် နှး�င််ငံ်ပြခွဲားသံားမူ�ားလွည််း မူ�ရေး�း

ခွဲငွ့်�်းှဖြိုး�းး Appenzell Ausserrhoden က်�်တိုး�်ွတိုးင်ွ်မူ ့ နှး�င််ငံ်ပြခွဲားသံားတိုးစ််ဦးးသံည်် က်�်တိုး�်ွအတိုးင်ွ်း သံံ�းလွ�က််မူ�ည််း အး�းအးမ်ူ

�း�င််ဆိုး�င််မူ�ုးှလွှင်် မူ�ရေး�းခွဲငွ့်�်�းှသံည််။ ဤက်�င့်သ်ံ�ံးမူ၏ု ရေး��က််ဆိုက််တိုး�ွအပြဖွဲ့စ်် နှး�င််ငံ်ပြခွဲားသံားမူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာက်�်တိုး�်ွ

အတိုးင်ွ်း င်ါးနှစ်ှ်တိုးာက်ာလွ ရေး��း�င််ခွဲ�ဖ့ြိုး�းးပြဖွဲ့စ််လွှင်် ရေး�ွးရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမှူာက််ခံွဲ�း�င််ခွဲငွ့် ်လွည််း��းှ�က်သံည််။ 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာအ�င််းအပြမူစ််မူ�ားနှငှ့် ်�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့်မ်ူ�ားတိုးင်ွ်မူ ့ ဝါင််ရေးင်၊ွ �း�င််ဆိုး�င််မူမုူ�ား၊ အပြမူတ်ိုးအစ်�်ွးမူ�ား 

နှငှ့် ်အ�င််းအနှးှးမူ�ားအရေး�် အခွွဲ�်ရေးက်ာက််ခွဲခံွဲငွ့်အ်ာဏာာက်း� ပြမူ��းစ်း�ယ်ာအစ်း�း�မူ�ားနှငှ့် ်က်�်တိုး�်ွအစ်း�း�မူ�ားက် �း့တိုး�ွ�း�င််ဆိုး�င််�က်သံည််။ 

က်�်တိုး�်ွမူ�ားအရေး�် �ဏ္ဍာရေး�းအ� တိုး�်းတိုးည့်းမူှဆိုက််ဆိုမံူကု်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲဥံ်း�ရေးဒအ� က်�်ွဖွဲ့က််ဒရေး�း�ှင််း 

အစ်း�း�က် အာမူခွဲ�ံားသံည််။ နှစ်ှ်စ်ဉ််းတိုးင်ွ် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်��တ်ိုးဂ�က််၏ ၃ �ာခွဲး�င််နှ�်ုးမူ ှ၄ �ာခွဲး�င််နှ�်ုးအ�းက်း� ပြမူ��းစ်း�ယ်ာအစ်း�း�မူ�ား

က် ရေးက်ာက််ခွဲ�ံးှ�က်ဖြိုး�းး ၎င််းသံည်် ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းအတိုးက်ွ် က်း�ယ်ာ�း�င််��်�ံ�ရေးင် ွအ�င််းအပြမူစ််ပြဖွဲ့စ််လွာသံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င်် 

အစ်း�း�မူ�ားသံည်် အရေးက်ာက််ခွွဲ�် အမူ� း�းအစ်ား ၁၆ မူ� း�းက်း� ရေးက်ာက််ခွဲ�ံက်ဖြိုး�းး ၎င််းဝါင််ရေးင်အွ�င််းအပြမူစ််မူ�ားက်း� က်�်တိုး�်ွအစ်း�း�မူ�ားနှငှ့်် 

အခွဲ� း�းအစ်ားအလွး�က်် မူှရေးဝါ�က်သံည််။ ခြံခွဲ�ံင်ံ�၍ဆိုး��လွှင်် ဆိုစ်ွ်ဇာလွ�်နှး�င််ငံ်�းှ ရေးဒသံနှတ�ပြ�ည််သံ�့ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူအုသံံ�းစ်�းတ်ိုးမူ�ား၏  

၄၃.၂% သံည်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ အသံ�ံးစ်�းတ်ိုးဆိုး�င််�ာ တိုးာဝါ�်မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည်် (Ethnic Nationalities Affairs 

Centre (Union of Burma)၊ ၂၀၁၈)။ ဆိုစ်ွ်ဇာလွ�်နှး�င််ငံ်၏ �ံ�းတိုးမ်ူးစ်ဉ််းလွာအ� ရေးဒသံနှတ� က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် �ဏ္ဍာရေး�း

ဆိုး�င််�ာ က်း�ယ်ာ�း�င််အ��်ခွဲ���်စ်းမူ�ံး�င််ခွဲငွ့်သ်ံာမူက် �ာသံာစ်က်ား၊ နှး�င််ငံ်သံားပြဖွဲ့စ််မူနုှငှ့် ်နှး�င််ငံ်ပြခွဲားစ်းး�ာွးရေး�းဆိုး�င််�ာ ဆိုက််ဆိုမံူမုူ�ားအရေး�် 

တိုးငွ််�ါ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်စ်းမူံ�း�င််ခွဲငွ့််�းှ�က်သံည်် (Bulliard ၊ ၂၀၀၅)။ 

အဆိုံ�းသံတိုး်ဆိုး��လွှင်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်-က်�်တိုး�ွ်-ပြမူ��းစ်း�ယာ် အစ်း�း�မူ�ားအ�က်ား�ှး ဆိုက််ဆိုံရေး�းသံည်် အရေးပြခွဲခွဲံအားပြဖွဲ့င့်် �ံ�စ်ံ     

တိုးက်�သံတိုး်မူတှိုး်�ားပြခွဲင််းမူဟု�တိုး်�� အလွွတိုး်သံ ရေး�ာဆို�်ဖြိုး�းး ယာင််းအတိုးကွ််ရေး�က်ာင့််�င်် ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှး�င််င်ံ�ှး အစ်း�း�အဆိုင့််မူ�ား

အ�က်ားဆိုက််ဆိုံရေး�း အစ်းအမူံမူ�ားသံည်် က်�်တိုး�ွ်မူ�ားအ�က်ား က်�ွပြ�ားပြခွဲား��း�က်သံည််။ Fribourg က်�သ့ံး��ရေးသံာ က်�်တိုး�ွ်

မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ က်�်တိုး�ွ်အဆိုင့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားတွိုးင်် ပြမူ��းစ်း�ါယာ်အစ်း�း�မူ�ား အခွဲ�င််ခွဲ�င််းအ�က်ား �ံ�စ်ံတိုးက်�

သံတိုး်မူတှိုး်�ားရေးသံာ ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားက်း� �ား�းှ��် �ငှ််း�ငှ််းလွင််းလွင််း တိုးး�က််တိုးွ�်း�ားသံည််။ 

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒရှုရုေး�ာင့််မူ�ှက်ည့််လွှင်် ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှး�င််င်ံသံည်် dyadic စ်�စ််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ သံး���ာတိုးွင်် ၎င််း၏ ရေးဒသံနှတ� 

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််တိုးငွ်် အသံးမူတှိုး်ပြ��ပြခွဲင််းခွဲံ�ား�ဖြိုး�းး ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််ရေး�ာ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် 

ဥ်း�ရေးဒမူ�ားပြဖွဲ့င့််�ါ ကြီးက်းး�က်�်က်�ွ်က်�သံည််ပြဖွဲ့စ််�ာ လွက််ရေးတိုး�ွတိုးွင်် dyadic စ်�စ််�က်် အရေး�ာအရေးနှ�ှစ်�စ််�ံ�စ်ံ�း�ရေး�်သံည််က်း�        

ရေးတိုး�ွ�သံည််။



22 tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk 
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

3.4/ eDayg 
ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးစ််��်က်း� က်�င့််သံံ�းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ်် စ်က််တိုးင််�ာလွ ၂၀ �က််ရေး��တိုးငွ်် 

ရေး�်ရေး�ါက််လွာခွဲ�ရ့ေးသံာ �းရေး�ါ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််သံမူမတိုးနှး�င််င်ံရေးတိုးာ်သံစ််က်း� ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ပြ�ည််�ယာ် ခွဲ��စ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် 

�း�င််းပြခွဲား�ားသံည််။ ယာခွဲင််က်တိုးည််းက် တိုးည််�းှခွဲ�့သံည့်် ခွဲရှုး�င််ရေး�ါင််း ၇၇ ခွဲ�က်း� အ��်စ်�မူ�ား အပြဖွဲ့စ််စ်�စ်ည််းပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ယာင််း

ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားက်း� ဖွဲ့�်တိုးးးခွဲ�သ့ံည််။ 

�းရေး�ါနှး�င််င်ံ၏ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ တိုး�ားဝါင််အဆိုင့််အတိုး�်းက်း� �းရေး�ါဖွဲ့က််ဒ�ယာ် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််

သံမူမတိုးနှး�င််ငံ်၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲဥံ်း�ရေးဒ ��ဒ်မူ ၂၁၄ မူ ှ၂၃၇ တိုးင်ွ် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားက်ာ ရေးဒသံနှတ� အ��်ခွဲ���်ရေး�း၊ ဥ်း�ရေးဒပြ��ရေး�း 

နှငှ့်် �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ လွ��်�ံ�းလွ��်�ည််းမူ�ားသံာမူက် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� အဆိုင့််တိုးငွ််�းှရေးသံာ အပြ��်အလွ�ှ်ဆိုက််ဆိုံရေး�း

မူ�ားက်း��ါ ပြ�ဌာာ�်း�ားသံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င်် အစ်း�း�မူ�ား၏ တိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း�လွည််း 

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ဇယာား ၈ နှှင့်် ၉ အ� �ငှ််းလွင််းစ်ာွရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ အစ်း�း�၏ တိုးတိုးးယာ

အဆိုင့််အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း�လွည််း အာဏာာခွဲ�ွရေးဝါမူ ု အယာအ့ဆို

အရေး�် အရေးပြခွဲခွဲံက်ာ ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် �ငှ််းလွင််းစ်ာွ ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည်် (Paudel & Sapkota ၊ ၂၀၁၈)။

�းရေး�ါနှး�င််င်ံ�ှး ရေးဒသံနှတ�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားတိုးငွ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ဇယာား ၈ အ� က်�ယာ်ပြ���်က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာမူ�ား�းှသံည်် (ဇယာား ၄ က်း�ရှု�ုါ)။ �း��အပြ�င်် အစ်း�း�အဆိုင့်် သံံ�းဆိုင့််လွံ�းသံည်် တိုးည့်းရေးသံာ �ယာ်�ယာ်

မူ�ားတိုးငွ်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားစ်ာွတိုးး��က်း� မူှရေးဝါ�း�င််ဆိုး�င််�က်သံည််။ ခွဲရှုး�င််ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားတိုးငွ်် အပြမူင့််ဆိုံ�းအဆိုင့််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ၎င််း၏ ရေးအာက််တိုးငွ်် ဖြိုးမူး��ပြ�ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားနှှင့်် ရေးက်�း�ာွဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�း

ရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားက်း� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�၏ ရေးအာက််အဆိုင့််မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ား�ှးသံည်် (Nepal၊ ၂၀၁၅)။

�းရေး�ါနှး�င််င်ံတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း� အမူ� း�းအစ်ား ၂ မူ� း�း�းှသံည််။ ဖြိုးမူး��ပြ��ယာ်ရေးပြမူမူ�ားအတိုးကွ်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်

အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��နှှင့်် ရေးက်�းလွက််ရေးဒသံမူ�ားအတိုးကွ်် ရေးက်�း�ာွအ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့�ွ�တိုးး��ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ

တိုးငွ်် ပြ�ဌာာ�်း�ားရေးသံာ ခွဲ�ွတိုးမူ်းအ� အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��တိုးး�င််းတိုးငွ်် အ�ည််းဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် အမူ� း�းသံမူးးအဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ရေးလွးဦးးနှငှ့်် 

တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�ဝါင််နှစှ််ဦးး �ါဝါင််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�သံည််။ ယာင််းအဖွဲ့ွ��ဝါင််မူ�ားက်း� သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြမူ��းစ်း�ယာ် သံး��မူဟု�တိုး် 

ရေးက်�း�ာွလွ�့�ည်းလွာခွဲံမူ�ားက် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�က်က်ာ (Manor၊ ၂၀၁၃) ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ား

က်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ဇယာား ၈ နှငှ့်် ၉ တိုးး��တိုးွင်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ ၎င််းည်းလွာခွဲံမူ�ားတိုးငွ်် အ��်ခွဲ���်ရေး�း 

ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််နှစှ််ဦးး၊ ��်က်ကွ််ရေးက်ာ်မူတိုးးအဖွဲ့�ွ�ဝါင်် င်ါးဦးး၊ လွ�့ည််းစ်�ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင်် နှှစ််ဦးးနှှင့်် ��်က်ကွ််တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်းမူ ှ

အ�ည််းဆိုံ�းအမူ� း�းသံမူးးနှှစ််ဦးးစ်း �ါဝါင််�မူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး အ�ည််းဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် �ါဝါင််သံည့််သံအ့ားလွံ�း၏ ၅၀% သံည်် 

အမူ� း�းသံမူးးမူ�ားပြဖွဲ့စ််�မူည်် (Nepal၊ ၂၀၁၅)။ ခွဲရှုး�င််ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား၊ ရေးက်�း�ာွ

မူ�ားနှငှ့်် ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််��် တိုးာဝါ�်�းှသံည််။ ရေးဒသံနှတ�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းအားလွံ�းသံည်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားတိုးငွ်် FPTP 

စ်�စ််က်း� အသံံ�းပြ���က်ဖြိုး�းး င်ါးနှှစ််သံက််တိုးမူ်း နှစှ််ကြီးက်းမူ်�က််�း�၍ တိုးာဝါ�်�မူ်းရေးဆိုာင််ခွဲငွ့်် မူ�းှရေး�။

�းရေး�ါနှး�င််င်ံ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အ�င််းအပြမူစ််မူ�ားနှငှ့်် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်�း�င််ခွဲငွ့််

မူ�ားက်း� ရေးဒသံနှတ�ရေး�ါင််းစ်ည််းကြံက်ံခ့ွဲး�င််ရေး�း ��်�ံ�ရေးင်၊ွ ရေးဒသံနှတ�ဝါင််ရေးင်မွူ�ားနှငှ့်် အစ်း�း��ံမူ ှရေး�ာက််�ံရ့ေးင်မွူ�ား၊ ရေးခွဲ�းရေးင်မွူ�ား 

နှငှ့်် အပြခွဲားအ�င််းအပြမူစ််မူ�ားဟု၍့ �ည််းလွမူ်းသံံ�းမူ� း�းပြဖွဲ့င့်် အာမူခွဲံ�ားသံည််။ 
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အစ်း�း�အခွဲ�င််းခွဲ�င််းအ�က်ား အပြ��်အလွ�ှ်ဆိုက််ဆိုံရေး�းအစ်းအမူံမူ�ားနှှင့်် �တိုး်သံက််လွှင်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ��ဒ်မူ ၂၃၂(၈) တိုးငွ်် “�းရေး�ါနှး�င််င်ံအစ်း�း�သံည်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်

ဥ်း�ရေးဒနှငှ့််အည်း ရေးက်�းလွက််အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��နှှင့်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ား�ံသံး�� လွး�အ�်ရေးသံာ �ံ�့း�း

မူမုူ�ားနှငှ့်် ညွှှ�်�က်ားခွဲ�က််မူ�ားက်း� မူးမူးက်း�ယာ်တိုးး�င််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မှူ တိုးဆိုင့််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် ရေး�းအ�်နှး�င််သံည််။ 

၎င််းညွှ�ှ်�က်ားခွဲ�က််မူ�ားက်း� လွး�က််��လွ��်ရေးဆိုာင််��်မူာှ ရေးက်�း�ာွအ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ�� သံး��မူဟု�တိုး် ပြမူ��းစ်း�ယာ်

အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��၏ တိုးာဝါ�်ပြဖွဲ့စ််သံည််” ဟု� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည်် (Nepal ၊ ၂၀၁၅၊ စ်ာ-၁၀၉)။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ    

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အစ်း�း�နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း� နှှစ််��်လွံ�းသံည်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားနှှင့်် တိုးး�က််ရှုး�က််

ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ား �းှနှး�င််ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��က်း� အ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာ အရေး�ာက််အ�ံမ့ူ�ားရေး�းပြခွဲင််း သံး��မူဟု�တိုး် 

ညွှ�ှ်�က်ားခွဲ�က််မူ�ားက်း� ၎င််းတိုးး��နှှင့်် �း့ရေး�ါင််းက်ာ အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်ပြခွဲင််းမူ�ား ပြ��လွ��်နှး�င််သံည််။ 

အက်ယာ်၍ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််တိုးငွ်် နှး�င််င်ံရေး�းအ� အပြင်င််း�ာွးမူမုူ�ား�းှလွာခွဲ�လ့ွှင်် ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်သံည်် 

ရေးဒသံနှတ�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််မူကု်း� ပြ��လွ��်ရေး�း�သံည််။ 

�းရေး�ါနှး�င််င်ံသံည်် အစ်း�း�အဆိုင့်် သံံ�းဆိုင့််�ါဝါင််ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််က်�င့််သံံ�းဖြိုး�းး triadic system 

အပြဖွဲ့စ်် အမူ� း�းအစ်ားသံတိုး်မူတှိုး်နှး�င််သံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််တိုးငွ်် 

ပြ�ဌာာ�်းသံတိုး်မူှတိုး် ဖြိုး�းးပြ�ည််�ယာ်မူ�ားအားလွံ�း�ံသံး�� လွး�က််��က်�င့််သံံ�းရေးစ်သံည််။ အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် ဥ်း�ရေးဒပြ��

ရေး�းနှငှ့်် �တိုး်သံက််၍ အစ်း�း�အဆိုင့်် သံံ�းဆိုင့််လွံ�းသံည်် အပြ��်အလွ�ှ်သံက််ရေး�ာက််လွ��်ရေးဆိုာင််�က်သံည််။ 

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒက်း� �ံ�စ်ံခွဲ�သံည့်် အခွဲ� း�်တိုးွင်် တိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� ရေးဒသံနှတ�

ပြ�ည််သံလ့ွ�့�နှငှ့်် �းးနှး�င််သံမူှအ�းးဆိုံ�း က်�င့််သံံ�းမူ ု ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်��်အတိုးကွ်် subsidiarity principle က်း� 

ပြဖွဲ့ည့််စ်ကွ််ခွဲ�သ့ံည််။ 

ဇယ်ာ� ၄။  န်းဒေပိုါန္တး�င််င်ံ၏ ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရမှုုာ�ကို လု�ပို်ဒေဆာင််သည််် ဝန််ဒေဆာင််မှုမုှုုာ�
 (န်းဒေပိုါန္တး�င််င်ံ �ွ��စိုးည််�ပိုံ�အဒေ�ခွခွံဥပိုဒေ�မှု ှထံ�တ်န္တုတ်ထံာ�သည််၊ ၂၀၁၅)

pOf 0efaqmifrI oD;oefY ylwGJ rdrdqkH;jzwfcsufjzifh vkyfaqmif 
Ekdifaom 0efaqmifrIwm0ef&Sdonfh 0efaqmifrI

၁ ပြမူ��းစ်း�ယာ်��တိုး�်ဖွဲ့�ွ� 

၂ ရေးဒသံနှတ�အခွဲ�ွ် 

၃ ရေးဒသံနှတ�စ်ာ�င််းအင််းနှငှ့်် မူတှိုး်တိုးမူ်းမူ�ား 

၄ မူလ့ွတိုး�်း၊ အလွယာ်တိုး�်း၊ အ�က််တိုး�်း
�ည်ာရေး�း



၅ အဆိုင့််ပြမူင့်် �ည်ာရေး�း 

၆ အရေးပြခွဲခွဲံက်��်းမူာရေး�းနှငှ့်် ရေး�/မူးလွာာ 

၇ ရေးဒသံနှတ�ရေး�းမူ�ား 

၈ သံ�ာဝါ�တိုး်ဝါ�်းက်�င်် �း�်းသံးမူ်းရေး�း 

၉ ရေးဒသံနှတ�လွမူ်းမူ�ား 

၁၀ ရေးပြမူယာာနှငှ့်် အရေးဆိုာက််အအံ��း�င််ဆိုး�င််မူု 

၁၁ လွမ့ူုဖွဲ့လ့ွံ�ရေး�း 

၁၂ ရေး�နှငှ့်် လွှ�်စ်စ်် 

၁၃ ပြ�တိုးး�က််မူ�ား 

၁၄ သံ�ာဝါသံယာံဇာတိုးမူ�ားမူ ှခွဲး�င််ရေး�က်းမူ�ား 

၁၅ ယာာဉ်း်ခွဲွင့််ပြ��ခွဲ�က််�ါမူစ််မူ�ား 
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3.5/ EIdif;,SOfavhvmqef;ppfcsuf 
အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့်် သံက််ဆိုး�င််�ာနှး�င််င်ံအလွး�က််နှငှ့်် �တိုး်သံက််သံည့်် အခွဲ�က််အလွက််မူ�ားက်း� အရေးပြခွဲခွဲံ၍ 

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံအခွဲ� း��တိုးး��၏ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားက်း� အညွှှ�်းက်း�်းအခွဲ� း��အ� နှးုင််းယာဉှ်း်ရေးလွလ့ွာနှး�င််သံည်် 

(ဇယာား ၅ က်း�ရှု�ုါ)။ ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် အာ�တှိုးး�က််မူ ှနှး�င််င်ံနှစှ််ခွဲ��းှ ဥ်း�ရေးဒဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ားသံည်် ဆိုင််တိုးသ့ံည််။ အးနှဒးယာ

နှငှ့်် �းရေး�ါနှး�င််င်ံမူ�ားတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ား၊ ဇယာားမူ�ားပြဖွဲ့င့်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�

သံတ်ိုးမူတ်ှိုးရေး�း�ားရေးသံာ (ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာ) ဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲဥံ်း�ရေးဒ တိုးစ််ခွဲ�သံာ�းှသံည််။ �း�ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ 

တိုး�ားဝါင််အဆိုင့််အတိုး�်းအ� ၎င််းတိုးး��သံည်် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််ရေး�းွရေးက်ာက််��ွလွ��်င်�်းစ်ဉ်း်၏ နှး�င််င်ံရေး�းအ� သံးးသံ��် 

အဆိုင့််မူ�ားပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး လွံ�ရေးလွာက််ရေးသံာ လွ��်ရေးဆိုာင််ဖွဲ့ယွာ်တိုးာဝါ�်မူ�ား၊ အာဏာာမူ�ား�းှ�က်သံည််။ အက်� း�းဆိုက််အ� ၎င််းတိုးး�� 

သံည်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားနှငှ့််သံာမူက် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််အစ်း�း�မူ�ားနှှင့််�ါ �းရေးတိုး�ွဆိုက််ဆိုံ�က်သံည််။ �း�နှး�င််င်ံနှစှ််ခွဲ��းှ 

ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားတိုးငွ်် အစ်း�း�အလွာှသံံ�းလွာှလွံ�းအ�က်ားတိုးငွ်် �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာနှငှ့်် အစ်း�း�အခွဲ�င််းခွဲ�င််း

အ�က်ား အပြ��်အလွ�ှ်ဆိုက််ဆိုံရေး�း (ရေးဒါင််လွး�က်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ား) �းှသံည််။ သံး��ရေးသံာ် �းရေး�ါနှး�င််င်ံ၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံ

ဥ်း�ရေးဒအ� ည်ှးနှးုင််းမူလုွ��်င်�်းအတိုးကွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားတိုးငွ်် အပြမူင့််ဆိုံ�းအဆိုင့််ပြဖွဲ့စ််သံည့်် ခွဲရှုး�င််အဆိုင့််တိုးငွ်် 

ရေး�ပြ�င််ည်း ရေး�းတိုးး�က််ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားက်း�လွည််း   ခွဲငွ့််ပြ���ားသံည််။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် �း�နှး�င််င်ံနှစှ််နှး�င််င်ံ�ှး ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားတိုးငွ်် တိုး�ားဝါင််ဥ်း�ရေးဒအ� အသံးအမူတှိုး်ပြ���ားပြခွဲင််းမူ�ှးရေးသံာ်လွည််း အလွတွိုး်သံရေး�ာဆိုက််ဆိုံ

ရေး�းမူ�ား�ှးနှး�င််သံည််။ 

ဇယ်ာ� ၅။ အးန္တိးယ်၊ ကိုဒေန်�ါ၊ ဆစွိုး်ဇာလုန််န္တှင််် န်းဒေပိုါန္တး�င််င်ံတး��ရးှ ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရမှုုာ�ကိုး� 
 န္တးုင််�ယ်ဉှ််ခွုကို်

tpDtrH tE´d, uae'g qGpfZmvef eDayg

Oya'qkdif&m
ဥ်း�ရေးဒအ� တိုး�ားဝါင်် 
အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူု

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့်် 
အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူနုှငှ့်် 
က်�ွ်က်�မူု

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့်် အသံး 
အမူတှိုး်ပြ��မူ၊ု ပြ�ည််�ယာ်
အဆိုင့်် က်ွ�်က်�မူ ု
(ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ 
သံးးသံ��် က်းစ်စ��်အပြဖွဲ့စ််)

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့်် 
အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူ၊ု ပြ�ည်် 
�ယာ်အဆိုင့်် က်�ွ်က်�မူ ု
(က်�်တိုးွ�်မူ�ား၏ 
သံးးသံ��် က်းစ်စ��်အပြဖွဲ့စ််)

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့်် 
အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူနုှငှ့်် 
က်�ွ်က်�မူု

pDrHtkyfcsKyfrIqkdif&m
အစ်း�း�အမူ� း�းအစ်ား ဖြိုးမူး��ပြ�/ရေးက်�းလွက်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း� ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း� ဖြိုးမူး��ပြ�/ရေးက်�းလွက််

လွ��်င်�်းလွ��်ရေးဆိုာင််မူ ု
ဆိုး�င််�ာ အာဏာာ

အသံင့််အတိုးင့်် အားရေးက်ာင််း အားရေးက်ာင််း အားရေးက်ာင််း

EkdifiHa&;qkdif&m
အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��ဝါင််�ါဝါင််မူု
အခွဲ� း�းအစ်ား

ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားပြဖွဲ့င့်် 
ရေးက်ာင််စ်းက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း
�ားသံည််။

ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားပြဖွဲ့င့်် 
ရေးက်ာင််စ်းက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း
�ားသံည််။

ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားပြဖွဲ့င့်် 
ရေးက်ာင််စ်းက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း
�ားသံည််။

ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� 
ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားပြဖွဲ့င့်် 
ရေးက်ာင််စ်းက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း
�ားသံည််။

အမူ� း�းသံမူးး�ါဝါင််မူု အ�ည််းဆိုံ�း ၅၀% အ�ည််းဆိုံ�း ၃၃% ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ှး အ�ည််းဆိုံ�း ၅၀%

b@ma&;qkdif&m
�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ
လွ��်�း�င််ခွဲွင့််အာဏာာ အား�ည််း အားရေးက်ာင််း အားရေးက်ာင််း အားရေးက်ာင််း
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tpkd;&tqifhqifhtMum; qufqHa&; 
အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််
အ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�း

အစ်း�း�အဆိုင့််မူ�ား 
အားလွံ�း အ�က်ားတိုးငွ်် 
အ�က််ရေးအာက်် 
ရေးဒါင််လွး�က်် ဆိုက််ဆိုံ
ရေး�းမူ�ား

အစ်း�း�အဆိုင့််မူ�ား 
အားလွံ�း အ�က်ားတိုးငွ်် 
အ�က််ရေးအာက်် ရေးဒါင််
လွး�က်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ား

အစ်း�း�အဆိုင့််မူ�ား 
အားလွံ�းအ�က်ားတိုးငွ်် 
အ�က််ရေးအာက်် ရေးဒါင််
လွး�က််နှငှ့်် ရေး�ပြ�င််ည်း 
ရေး�းတိုးး�က်် ဆိုက််ဆိုံ 
ရေး�းမူ�ား

အစ်း�း�အဆိုင့််မူ�ား 
အားလွံ�းအ�က်ားတိုးငွ်် 
အ�က်် ရေးအာက်် 
ရေးဒါင််လွး�က််နှငှ့်် 
ရေး�ပြ�င််ည်း ရေး�းတိုးး�က်် 
ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ား

a'oEå&tpdk;&pepf
ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််
အစ်း�း�စ်�စ်် 

Triadic Dyadic Mixed Triadic

တိုးစ််�က််တိုးငွ်် က်ရေး�ဒါနှငှ့်် ဆိုွစ််ဇာလွ�်တိုးး��၌ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်အဆိုင့််နှှင့်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ

မူ�ား�းှ�က်ဖြိုး�းး ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ သံးးပြခွဲားလွ��်�း�င််ခွဲငွ့််မူ�ားပြဖွဲ့စ််ရေး�က်ာင််း ၎င််းဖွဲ့က််ဒ�ယာ်

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒနှစှ််ခွဲ�လွံ�းတိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််၏ သံက််ရေး�ာက််မူမုူ�ားမူာှ 

�း�နှး�င််င်ံနှစှ််ခွဲ�တိုးငွ်် က်�ွပြ�ားသံည််။ အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားတိုးငွ်် က်ရေး�ဒါနှး�င််င်ံ၏ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ဌာာ�်း�ားရေးသံာ ဥ်း�ရေးဒမူရ့ေး�ာင််အ� အဓိးက်အားပြဖွဲ့င့်် သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားနှှင့််သံာ 

�းရေးတိုး�ွဆိုက််ဆိုံမူပုြ��သံည််။ ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှး�င််င်ံတိုးငွ််မူ ့ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားအား က်�်တိုးွ�်မူ�ား၏ ရေးအာက်် 

အဆိုင့််အပြဖွဲ့စ်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒက် အသံးအမူတှိုး်ပြ���ားရေးသံာ်လွည််း လွက််ရေးတိုး�ွတိုးွင်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ် 

အစ်း�း�သံည််လွည််း ၎င််းတိုးး��နှှင့်် တိုးး�က််ရှုး�က််�းရေးတိုး�ွဆိုက််ဆိုံမူပုြ��နှး�င််က်ာ ရေး�ာရေးနှ�ှ�ားရေးသံာ နှး�င််င်ံရေး�းစ်�စ််က်း� ပြဖွဲ့စ််

ရေးစ်သံည််။ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် �ည့််သံငွ််းရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားပြခွဲင််း မူ�းှသံပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်-ပြ�ည််�ယာ်-

ရေးဒသံနှတ� ဆိုက််ဆိုံရေး�းက်း� အလွတွိုး်သံရေး�ာအပြဖွဲ့စ်် မူတှိုး်ယာန့ှး�င််သံည််။ 

လွ��်င်�်းလွ��်ရေးဆိုာင််မူဆုိုး�င််�ာနှှင့်် �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ ရှုရုေး�ာင့််အ�ဆိုး�လွှင်် က်ရေး�ဒါ၊ ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှှင့်် �းရေး�ါ

နှး�င််င်ံတိုးး���းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် အားရေးက်ာင််းသံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််သံည််။ ၎င််းတိုးး��သံည်် သံးးသံ��်နှှင့်် �း့တိုး�ွ

တိုးာဝါ�်မူ�ားက်း� �မ်ူးရေးဆိုာင််လွ�က်် သံးးသံ��ဝ်ါင််ရေးင်မွူ�ား၊ ��်�ံ�ရေးင်မွူ�ား၊ ရေး�ာက််�ံရ့ေးင်မွူ�ားနှငှ့် ်အပြခွဲားအ�င််းအပြမူစ််မူ�ားက်း� 

�ယာန့ှး�င််သံည််။ ၎င််းတိုးး��သံည်် ရေးဒသံနှတ�ဝါင််ရေးင်အွခွဲ�်ွမူ�ား ရေးက်ာက််ယာန့ှး�င််ဖြိုး�းး ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာအစ်း�း�နှငှ့် ်တိုးး�က််ရှုး�က််ဆိုက််ဆိုရံေး�း 

မူ�ား�းှ�� ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မူ�ား�ံမူ ှ လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းရေးသံာ ရေး�ာက််�ံရ့ေးင်မွူ�ားက်း�လွည််း �ယာန့ှး�င််သံည််။ ၎င််းတိုးး��နှှင့််    

ပြခွဲား��းစ်ာွပြဖွဲ့င့်် အးနှဒးယာဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််တိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ား သံးးသံ��်ဝါင််ရေးင်�ွာှရေးဖွဲ့နွှး�င််သံည့်် အာဏာာမူ�ားက်း�      

ခွဲငွ့််ပြ���ားပြခွဲင််းမူ�ှး�� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င်် အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားအရေး�်တိုးငွ်် 

�ဏ္ဍာရေး�းအ� မူးှခွဲး�ရေး��သံည််။ ဤရေး��ာတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် သံးးသံ��်သံတိုး်မူတှိုး်ရေး�း�ားရေးသံာ 

တိုးာဝါ�်ဝါတိုးတ�ားမူ�ား �ယာလ့ွ��်ရေးဆိုာင်် နှး�င််ပြခွဲင််းမူ�ှး�� ၎င််းအခွဲ�က််သံည်် အးနှဒးယာဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််အတိုးငွ််းမူ ှ ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င်် အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� �င််ဟု�်ရေး�သံည််။ 

ရေး��က််ဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င့်ဆ်ိုး��လွှင်် ဤရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားအားလွ�ံးတိုးင်ွ် တိုးည့်းသံည့် ်အခွဲ�က််မူာှ ၎င််းတိုးး�� 

အားလွံ�းတိုးငွ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်�ရေး�ွးရေးက်ာက််�ွ�လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်နှှင့်် ရေးက်ာင််စ်းအသံငွ််�းှသံည့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�က်း� 

အသံံ�းပြ��ပြခွဲင််း�င််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ နှး�င််င်ံရေးလွးနှး�င််င်ံအ�က်် သံံ�းနှး�င််င်ံတိုးး���းှ ရေးက်ာင််စ်းမူ�ား၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အခွဲ� း�းအစ်ားတိုးငွ်် 

လွ�့ည််းစ်�နှငှ့်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား၏ �ါဝါင််မူကု်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားသံည်် - ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှး�င််င်ံတိုးငွ််မူ ့ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�မူ�ား၌ အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား၏ �ါဝါင််မူကု်း� က်�ား/မူခွဲွ�တိုးမူ်းပြဖွဲ့င့်် တိုး�ားဝါင််အာမူခွဲံ�ားပြခွဲင််း မူ�းှရေး�။ အခွဲ���်အားပြဖွဲ့င့််ဆိုး�

�ရေးသံာ် ၎င််းနှး�င််င်ံရေးလွးနှး�င််င်ံအ�က်် နှှစ််နှး�င််င်ံသံည်် “ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဆို�” ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး၊ နှှစ််နှး�င််င်ံသံည်် “ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းဖြိုး�းး” ပြဖွဲ့စ််ရေး�ရေးသံာ်လွည််း 

၎င််းတိုးး�� အားလွံ�းတိုးငွ်် အားရေးက်ာင််းရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း� က်�င့််သံံ�းလွ�က််�ှးသံည််။
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၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ��ဒ်မူ ၂၈၈ တိုးငွ်် “ခွဲရှုး�င််အဆိုင့််နှှင့်် ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့််တိုးး��၏ 

အ��်ခွဲ���်ရေး�းက်း� နှး�င််င်ံဝ့ါ�်�မူ်းမူ�ားအား တိုးာဝါ�်ရေး�းရေးဆိုာင််�ကွ််ရေးစ်�မူည််“ ဟု� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ား 

သံည််။1 ယာင််းက်�သ့ံး�� ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအ� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််�ားရေးသံာ အစ်း�း�

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�ရေး�က်ာင့်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် တိုးတိုးးယာအဆိုင့်် အစ်း�း�မူ�ှးရေး�။ တိုးစ််ခွဲ� း�်တိုးည််းမူာှ�င်် 

အတိုးး�င််းအတိုးာတိုးစ််ခွဲ�အ�း ဗဟုး�တိုးငွ်် အာဏာာစ်�စ်ည််းမူကု်း� ရေးပြဖွဲ့ရေးလွှာ�့ားရေးသံာ သံး��မူဟု�တိုး် 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာလွ�ှအ�်ခွဲံ�ား�ရေးသံာ တိုး�ားဝါင်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း� အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း အ��်စ်�ရေးလွး

မူ� း�း�းှသံည််။ ၎င််းတိုးး��မူှာ -

၁။ ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်� အ��်ခွဲ���်ရေး�း

၂။ ဖြိုးမူး���ယာ်ပြမူ��းစ်း�ယာ်အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား (စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ား၊ DAOs)

၃။ ဖြိုးမူး�� ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားနှှင့်် 

၄။ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�တိုးး�င််း (SAD) နှငှ့်် ရေးဒသံမူ�ား (SAZs) တိုးး��ပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ 

ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ လွက််�ှးအ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ်် (�ံ� ၂ က်း� ရှု�ုါ) တိုးငွ်် အ�း�င််း�း�င််းပြ���်က်��ရေး�ရေးသံာ 

ရေးဒသံနှတ� အစ်း�း��ံ�စ်မံူ�ားသံာ �ါဝါင််သံပြဖွဲ့င့် ်၎င််းက်း� အ�က််တိုးင်ွ် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�ရ့ေးသံာ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််းရေးလွလ့ွာမူ ု

မူ�ား�းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််မူ�ားနှှင့်် တိုးး�က််ရှုး�က််နှးုင််းယာဉှ်း်ပြခွဲား��းမူမုူ�ား ပြ��လွ��်��် 

အရေးတိုးာ်�င်် ခွဲက််ခွဲ�သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး ဥ်း�ရေးဒ၊ အ��်ခွဲ���်မူ၊ု နှး�င််င်ံရေး�း၊ �ဏ္ဍာ 

ရေး�းနှငှ့်် အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�းဆိုး�င််�ာ အစ်းအမူံမူ�ားက်း� အးနှဒးယာ၊ က်ရေး�ဒါ၊      

ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှှင့်် �းရေး�ါနှး�င််င်ံမူ�ား�ှး အစ်းအမူံမူ�ားနှငှ့်် အလွားတိုးရ့ေးလွလ့ွာဆို�်းစ်စ််မူပုြ��ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့််  

၎င််းအစ်းအမူံမူ�ားက်း� �း�မူး�၍ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်�ည််းလွမူ်း က်��လွာရေးစ်��် မူည််သံး��ပြ��လွ��်

နှး�င််မူည််နှှင့်် အစ်း�း�အဆိုင့်် သံံ�းဆိုင့််အ�က်ားအာဏာာမူှ ရေးဝါမူကု်း� မူည််သံး���း�မူး� လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််မူည််

က်း� �ာှရေးဖွဲ့နွှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။

1 အာဏာာသံးမူ်းယာမ့ူရုေး��က််�း�င််း ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် ၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ တိုး�ားဝါင််မူကု်း� နှး�င််င်ံ 
တိုးက်ာတိုးငွ််ရေး�ာ (International Commission of Jurists, 2021) ပြ�ည််တိုးငွ််းတိုးငွ််�ါ ရေးမူးခွဲ�ွ်း��တိုး်ရေး��က်
ရေးသံာ်လွည််း ပြ�ည််တိုးငွ််း၌ နှး�င််င်ံ၏ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�စ်�စ််သံည်် အလွားတိုးဖ့ွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််ရေးဆိုာက််�ံ�မူ�ားပြဖွဲ့င့််သံာ 
လွည််�တိုး်ရေး�သံည််ပြဖွဲ့စ််သံပြဖွဲ့င့်် ဤစ်ာတိုးမူ်းတိုးငွ်် အ�း�က််အရေးလွ�ာက််ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။

jrefrmEkdifiH\ 
a'oEå& tkyfcsKyfa&;pepf
eufeuf&Idif;&Idif; avhvmjcif;
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ပိုံ� ၂။ �မှုန််မှုာ၏ လုကို်ရှးအ�ပို်ခွု�ပို်ဒေရ�စိုးန်စိုး်

4.1/ &yfuGufESifh aus;&Gmtkyfpk tkyfcsKyfa&;
၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ားက်း� တိုး�ားဝါင််သံတိုး်မူတှိုး် 

ပြ�ဌာာ�်းရေး�း�ားဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��သံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံားမူ�ားနှငှ့်် အ�းးက်�်ဆိုံ�း ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းယာ�့စ််မူ�ား ပြဖွဲ့စ််�က်

သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း လွက််ရေးတိုး�ွတိုးွင်် ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� ဗဟုး�အစ်း�း�က် 

သံမူမတိုးရှုံ�းဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�ရေးအာက််�းှ အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�းဦးးစ်းးဌာာ� (GAD) မူ ှ တိုးဆိုင့်် အပြ�ည့််အဝါက်�ွ်က်�လွ�က််�ှး

သံပြဖွဲ့င့်် �း�အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားသံည်် ပြ�ည််သံမ့ူ�ား�ံသံး�� ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားရေး�းအ�်��် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ�း�င််မူမုူ�ား မူ�းှ�က်

ရေး�။ �း�သံး��ပြ��မူပ့ြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ဗဟုး�အစ်း�း�သံည်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ားအရေး�် လွမှူ်းခြံခွဲံ�သံည့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းအခွဲ�်း

က်ဏ္ဍက်း� �ယာ�့ားသံည််။ ၎င််းသံည်် ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�မူ�ား၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာရေးအာက််တိုးငွ်် 

လွည််�တ်ိုးလွ��်ရေးဆိုာင််သံည့် ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွွဲ့��မူ�ား (DAOs) ၏ အ��်ခွဲ���်�ံ�နှငှ့် ်ပြခွဲား��းက်�ွပြ�ားသံည်် (�ံ� ၂ က်း� ရှု�ုါ၊ 

Action Committee for Democracy Development & Progressive Voice, ၂၀၁၈)။ ဥ်း�ရေးဒအရေးပြခွဲခွဲံအ�ဆိုး�လွှင်် 

��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ားသံည််  စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ား၏ ရေးအာက််အဆိုင့််မူ�ားမူဟု�တိုး်ရေး�။ သံး��ရေးသံာ် ၎င််း

တိုးး��သံည်် DAO မူ�ားနှငှ့်် ည်ှးနှးုင််းလွ��်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားပြ���က်�သံည််။ 

၂၀၁၂ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ ��ဒ်မူ ၂၈၉ အ� သံမူမတိုးအမူး��်ပြဖွဲ့င့်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ားက်း� 

ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ား က်�င််း�ခွဲငွ့််ပြ��ခွဲ�သ့ံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ဤအဆိုင့််တိုးငွ်် အသံံ�းပြ��ရေးသံာ ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�စ်�စ််သံည်် 

အက်��်အသံတိုး်နှှင့််သံာပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး အးမူ်ရေး�ာင််စ်�တိုးစ််စ်�လွှင်် တိုးစ််ဦးးသံာ မူ�ရေး�းနှး�င််သံည််။ (အမူ�ားအားပြဖွဲ့င့်် အမူ� း�းသံားမူ�ား

သံာပြဖွဲ့စ််ရေးလွ�့းှဖြိုး�းး) အသံက်် ၁၈ နှှစ််နှငှ့်် အ�က််�းှရေးသံာ မူ�ရေး�းခွဲငွ့််��းှသံည့်် အးမူ် ရေး�ာင််စ်�က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်မူ�ားသံည်် ၁၀ 

အးမူ်မူ�ှးမူ�ားက်း� ရေး�ွးရေးက်ာက််��် လွှ း��ဝါကှ််မူ�ရေး�းစ်�စ််ပြဖွဲ့င့်် အစ်�လွး�က်် မူ�ရေး�း�က်�သံည််။ �း��ရေး��က်် ယာင််း ၁၀ အးမူ်မူ�ှး

မူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ��်က်ကွ်် သံး��မူဟု�တိုး် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အတိုးွက်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှးက်း� မူ�ရေး�းရေး�းွခွဲ�ယာ်�က်သံည််။ 

ရေး��က််ဆိုံ�းအဆိုင့််တိုးငွ်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှးရေး�ွးရေးက်ာက််�ွ�က်း� ဗဟုး�အစ်း�း�၏ ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့််



29jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI 
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf

အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��က် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ားရေးသံာ အကြံက်ံရေး�းအဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားက် ကြီးက်းး�က်�်သံည်် (Kyed, Harrison 

& McCarthy၊ ၂၀၁၆)။ ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှးမူ�ားက်း� ပြ�ည််သံမ့ူ�ားက် ရေး�းွရေးက်ာက််

တိုးင််ရေးပြမူှာက််ပြခွဲင််း ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��သံည်် အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�း ဦးးစ်းးဌာာ� ဝါ�်�မူ်းမူ�ားပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ 

ခွဲရှုး�င််နှငှ့်် ဖြိုးမူး���ယာ်အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှးမူ�ားက်း� တိုးာဝါ�်ခွဲံ�က်သံပြဖွဲ့င့်် ပြ�ည််သံမ့ူ�ားက်း� အပြ�ည့််အဝါက်း�ယာ်စ်ားပြ��ပြခွဲင််း 

မူ�းှရေး�။ �း��အပြ�င်် ဗဟုး�အစ်း�း�၏ ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့််မူ ှအ�ာ�းှမူ�ားသံည်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အ��်ခွဲ���်

ရေး�းမူ�ှးမူ�ားက်း� �ာ�း့မူ ှ နှတုိုး်�ကွ််ခွဲး�င််းနှး�င််သံည့်် အာဏာာမူ�ား�းှ�က်သံည််။ ဤ�ည််းပြဖွဲ့င့်် အရေး�ရွေး�ွ

အ��်ခွဲ���်ရေး�း ဦးးစ်းးဌာာ�သံည်် ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းက်း� လွမှူ်းမူး�း�ားက်ာ ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�

အ��်ခွဲ���်ရေး�းသံည်် ဗဟုး�တိုးငွ်် စ်�စ်ည််းရေး�ရေးသံာ အ��်ခွဲ���်ရေး�းအာဏာာက်း� ရေးဒသံနှတ�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ား�ံသံး�� 

ရေးပြဖွဲ့ရေးလွှာပ့ြဖွဲ့��်ရေးဝါပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ရေး�် ရေး�ါက််လွာ�ပြခွဲင််းသံာပြဖွဲ့စ််သံည်် (�ံ� ၂ က်း� ရှု�ုါ)။ ၂၀၁၆ ခွဲ�နှှစ်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�

အဖြိုး�းးတိုးငွ်် နှး�င််င်ံတိုးစ််ဝါ�်းလွံ�း၌ ��်ကွ်က််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှး ရေး��ာရေး�ါင််း ၁၆,၇၈၅ ရေး��ာ�းှ

သံည််။ ၎င််းရေး��ာမူ�ားအ�က်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ားသံည်် �ာ�း့ရေး��ာမူ�ားစ်�စ်�ရေး�ါင််း၏ ၀.၄၁% နှှင့်် ဖြိုးမူး��ပြ��ှး

�ာ�း့ရေး��ာမူ�ား၏ ၀.၂၁% အသံးးသံးးက်း�သံာ ��းှခွဲ�့�က်သံည်် (Arnold, Ye Thu Aung & Kyi Pyar Chit 

Saw၊ ၂၀၁၅)။

�ဏ္ဍာရေး�းရှုရုေး�ာင့််မူ ှဆိုး��လွှင်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အ��်ခွဲ���်ရေး�းသံည်် ဖြိုးမူး���ယာ်အရေး�ရွေး� ွ

အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့် ်အပြခွဲား��်�ံ�ရေးင်အွ�င််းအပြမူစ််မူ�ားမှူတိုးဆိုင့် ်ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်��တ်ိုးဂ�က််အရေး�် လွံ�းလွံ�းလွ�ားလွ�ား 

မူးှခွဲး�ရေး��သံည််။ ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ှးမူ�ားသံည်် ရှုံ�းအသံံ�းစ်�းတိုး်အတိုးွက်် လွစ်ဉ်း်

ရေး�ာက််�ံရ့ေး�က်းရေးင် ွအ�ည််းင်ယာ်က်း�သံာ ��ှးသံည််။ 

အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�း အ�ဆိုး�လွှင်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ားသံည်် အ�က်် 

ရေးအာက််ရေးဒါင််လွး�က််ဆိုက််ဆိုရံေး�းအသံင်ွ်ပြဖွဲ့င့်သ်ံာ �းရေးတိုး�ွ�မူ�ုးှဖြိုး�းး ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း��သံံး�� တိုးာဝါ�်ခွဲ�ံသံည််။

4.2/ pnfyifom,ma&;tzGJUrsm;  

၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ဇယာား ၂ အ� စ်ည််�င််သံာယာာ ရေး�းအဖွဲ့ွ�� (DAO) မူ�ားသံည်် 

ပြ�ည််�ယာ်နှှင့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� တိုး�ားဥ်း�ရေးဒအ� တိုးာဝါ�်ခွဲံ�သံည်် (�ံ� ၂ က်း� ရှု�ုါ)။ 

အတိုးးအက်�ဆိုး��လွှင်် ပြ�ည််�ယာ်နှှင့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအဆိုင့်် 

စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားနှှင့်် ရေးဒသံနှတ�လွ�့�အ�က်ား လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�း��် 

�ံ�စ်ံခွဲ��ားသံည့်် စ်ည််�င််သံာယာာရေး�း ဥ်း�ရေးဒမူ�ားက်း� ပြ�ဌာာ�်း�သံည််။ 

ပြမူ��းစ်း�ယာ်အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််အတိုးငွ််းတိုးငွ်် �ညှ််လွ�ားရေးသံာ သံမူး�င််း 

ရေး�က်ာင််း�ှးခွဲ�့က်ာ က်း�လွး��းအစ်း�း�လွက််�က််မူစှ်၍ အပြခွဲားပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး�းှ ဌာာ�မူ�ား�က််

�း�မူး�၍ လွ��်င်�်းရေးဆိုာင််တိုးာမူ�ား၊ တိုးာဝါ�်မူ�ားနှငှ့် ်လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာမူ�ားစ်ာွတိုးး��က်း� ��းှခွဲ�သ့ံည််။ စ်စ််အ��်ခွဲ���်ရေး�း 

ရေးအာက််တိုးငွ်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အာဏာာ�း�င််မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍရေးမူးှမူးှ�်ခွဲ�့သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၂၀၁၂ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် 

ဒးမူး�က်ရေး�စ်းတိုးစ််�း�င််းစ်�စ််�ံသံး�� သံးသံးသံာသံာရေးပြ�ာင််းလွ�ခွဲ�စ့်ဉ်း်တိုးွင်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ကြံက်ံခ့ွဲး�င််ရေး�းနှငှ့်် ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�း

�ါတိုးးအစ်း�း�သံည်် DAO မူ�ားက်း� ပြ��်လွည််မူးတိုး်ဆိုက််ခွဲ�က့်ာ ၎င််းတိုးး��က်း� ပြ�ည််�ယာ်နှှင့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ား၏ 

လွ��်ရေးဆိုာင််��်တိုးာဝါ�်မူ�ားအပြဖွဲ့စ်် အသံငွ််ရေးပြ�ာင််းခွဲ�သ့ံည််။ ယာရေး��အခွဲ� း�်တိုးွင်် ပြမူ�်မူာတိုးစ််နှး�င််င်ံလွံ�း�းှ ဖြိုးမူး���ယာ်

မူ�ားအားလွံ�းတိုးငွ်် စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ား�းှ�က်ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��သံည်် က်�ယာ်ပြ���်မူ�ားပြ�ားရေးသံာ လွမ့ူု

ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားရေး�းအ�်��်နှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�စ်းး�ာွးရေး�း ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းတိုးး�းတိုးက််မူကု်း� ကြီးက်းး�က်�်��် တိုးာဝါ�်�းှသံည့်် 

အရေး�း�ါရေးသံာ ဖြိုးမူး��ပြ�ဌာာ�မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။ ၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအ� ဖြိုးမူး���ယာ်ရေး�ါင််း ၃၃၀ 

သံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံအ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််၏ အရေးပြခွဲခွဲံယာ�့စ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ား၏ 

ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုရေးလွှာခ့ွဲ��ားရေးသံာ ကြီးက်းး�က်�်မူရုေးအာက််တိုးငွ်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်ရှုံ�းရေး�ါင််း ၄၀၀ ခွဲ��်�းှသံည်် (Arnold, 

Ye Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, 2015)။
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စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွွဲ့��မူ�ားသံည်် နှး�င််ငံ်ရေး�းဆိုး�င််�ာ အင််စ်တိုးးက်��း�ှင််းမူ�ား မူဟု�တ်ိုး�က်�� ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူရုေး�းသံည့်် 

အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ားသံာပြဖွဲ့စ််ရေးသံာရေး�က်ာင့်် ၎င််းတိုးး��တိုးွင်် မူည််သံည့််နှး�င််င်ံရေး�းဆိုး�င််�ာ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူှ မူ�းှ�က်ရေး�။ 

စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားတိုးငွ်် နှး�င််င်ံတိုးစ််ဝါ�်း�ှး ဖြိုးမူး���ယာ်တိုးး�င််း၌ ရေး�းွခွဲ�ယာ်�ားရေးသံာသံမ့ူ�ားနှငှ့်် ခွဲ��်အ�်�ားရေးသံာ

သံမ့ူ�ား�ါဝါင််သံည့်် စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ား�းှ�က်ဖြိုး�းး က်�ယာ်ပြ���်ရေးသံာ �ါဝါင််မူနုှှင့်် နှး�င််င်ံသံားမူ�ား၏ 

ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််မူ ု မူ�းှရေး�။ ဤဖြိုးမူး���ယာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားက်း� အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ခွဲ��စ််ဦးးပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း

�ားဖြိုး�းး ရေးလွးဦးးက်း� ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမှူာက််က်ာ က်��်သံံ�းဦးးမူာှ အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�း ဦးးစ်းးဌာာ� (GAD)၊ ရေးက်�းလွက်် 

ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းဦးးစ်းးဌာာ� (DRD) နှှင့်် စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားမူ ှအစ်း�း�အ�ာ�းှမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေးက်ာ်မူတိုးး၏ လွ��်င်�်း

တိုးာဝါ�်မူ�ားနှငှ့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််မူ�ားမူာှ ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး အစ်း�း�မူ�ား၏ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း� 

ရေး�ာက််က်�့�်အတိုးွက််သံာပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားတိုးငွ်် အတိုးး�င််းအတိုးာတိုးစ််ခွဲ�အ�း �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ား�းှ

သံည််။ ၎င််းတိုးး��သံည်် မူးမူးတိုးး�� ��်�ံ�ရေးင်အွတိုးွက်် အသံံ�းပြ��ခွဲမူ�ား၊ က်�သံင့််ရေးင်မွူ�ား၊ ရေးဒသံနှတ�အခွဲ�ွ်မူ�ားနှငှ့်် ဒဏာ်ရေး�က်းမူ�ား

က်း� သံတိုး်မူတှိုး်ရေးက်ာက််ခွဲံနှး�င််သံည််။ သံး��ရေးသံာ် ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားတိုးငွ်် ပြ�ဌာာ�်း�ားရေးသံာ ဥ်း�ရေးဒမူ�ားတိုးငွ်် 

၎င််းရေးက်ာက််ခွဲံမူမုူ�ားအတိုးကွ်် က်��်သံတိုး်ခွဲ�က််မူ�ားလွည််း�ှးသံည််။ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ 

စ်ည််�င််သံာယာာ ရေး�းလွ��်င်�်းမူ�ားအတိုးကွ်် ��်�ံ�ရေးင်မွူ�ားက်း� စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ���်နှှင့်် သံံ�းစ်�ွ��် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားလွည််း    

�းှသံည််။ ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�မူ�ားက် က်း�ယာ်စ်ား လွ�ှအ�်ရေး�း�ားရေးသံာ အာဏာာမူ�ားနှှင့်် ၎င််းတိုးး��၏ 

က်း�ယာ်�း�င််��်�ံ�ရေးင်ပွြဖွဲ့င့်် လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ရေးသံာ အာဏာာမူ�ားရေး�က်ာင့်် စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး 

အပြခွဲားရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အဖွဲ့ွ��မူ�ား၏ �ံ�စ်ံမူ�ား�က်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ�း�မူး�ကြီးက်းးမူားသံည်် (Bissinger, ၂၀၁၆)။

အဆိုံ�းအရေး�ပြဖွဲ့င့်် ဆိုး��လွှင်် စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် တိုးာဝါ�်လွ�ှအ�်�ားရေးသံာ အစ်း�း�၏ �ံ�စ်ံမူ�ား

အပြဖွဲ့စ်် လွ��်ရေးဆိုာင််ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�မူ�ားက် ဖွဲ့�်တိုးးး�ားပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််သံည့််အတိုးွက်် ၎င််းတိုးး��သံည်် 

အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ား အ�က််ရေးအာက်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ ှတိုးဆိုင့်် �း�အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� တိုးာဝါ�်ခွဲံ�သံည်် (Arnold,Ye 

Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, ၂၀၁၅)။
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��်က်��်နှှင့်် မူနှတရေးလွးဖြိုးမူး��မူ�ား�းှ ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာဖြိုးမူး��မူ�ား၏ 

စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းဥ်း�ရေးဒမူ�ားအ� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််�ှးဖြိုး�းး တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးနှငှ့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူဏ္ဍး�င််က် 

�း့တိုး�ွစ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�သံည််။ 

စ်းမူံခွဲ��်ခွဲွ�ရေး�းရှုရုေး�ာင့််မူဆှိုး��လွှင်် ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�း ရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး အပြခွဲား 

ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း��ံ�စ်ံမူ�ား�က်် �း�မူး�တိုးက််ကြွက်ဖွြိုး�းး �းရေး�ာက််စ်ာွ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််�က်သံည််။ YCDC နှှင့်် MCDC နှှစ််ဖွဲ့�ွ�

လွံ�းသံည်် နှး�င််င်ံအတိုးွင််းမူ ှအကြီးက်းးမူားဆိုံ�းဖြိုးမူး��ကြီးက်းးနှှစ််ခွဲ�တိုးငွ်် ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားရေး�းအ�်�ာ၌ အလွ�ွ်အရေး�း�ါရေးသံာ အခွဲ�်း

က်ဏ္ဍမူ ှ�ါဝါင််�က်သံည်် (Arnold, Ye Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, ၂၀၁၅)။ ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့်် စ်ည််�င်် 

သံာယာာရေး�းဌာာ� (ဖြိုးမူး���ယာ်�းမူးတိုး်မူ�ားအတိုးငွ််းတိုးငွ်် ဖြိုးမူး���ယာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ား) သံည်် ၎င််းဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်

စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ား၏ ဦးးရေးဆိုာင််မူရုေးအာက််တိုးငွ်် လွ��်ရေးဆိုာင််�က်သံည််။ 

၂၀၁၄ ခွဲ�နှှစ််နှှင့်် ၂၀၁၅ ခွဲ�နှှစ််မူ�ားတိုးငွ်် ��်က်��်နှှင့်် မူနှတရေးလွးဖြိုးမူး��မူ�ား၌ ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးး

ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားက်း� က်�င််း�ခွဲ�သ့ံည််။ �း�အခွဲ� း�်မူစှ်၍ ��်က်��်ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးး (YCDC) တိုးငွ်် 

ရေးက်ာ်မူတိုးးဝါင်် ၇ ဦးး�ါဝါင််ဖွဲ့ွ��စ်ည််းဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��အ�က်် ၄ ဦးးမူာှ ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤရေးက်ာ်မူတိုးး၏ ကြီးက်းး�က်�်မူု

ရေးအာက််တိုးငွ်် ခွဲရှုး�င််အဆိုင့်် ရေးက်ာ်မူတိုးးဝါင်် ၁၂ ဦးးနှငှ့်် ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့််ရေးက်ာ်မူတိုးးဝါင်် ၉၉ ဦးးတိုးး��သံည်် ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်၏ စ်ည််�င်် 

သံာယာာရေး�းလွ��်င်�်းမူ�ားက်း� ရေးဆိုာင််�ကွ််�က်သံည််။ တိုးး�းတိုးက််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူ၏ု သံရေးက်ေတိုးအပြဖွဲ့စ်် ၂၀၁၉ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် YCDC 
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ဥ်း�ရေးဒအသံစ််က်း� ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�့က်ာ အသံက်် ၁၈ နှှစ််ပြ�ည့််ဖြိုး�းးရေးသံာ ��်က်��်ဖြိုးမူး��တိုးငွ်် ရေး��း�င််သံအ့ားလွံ�းက်း� မူ�ရေး�း�း�င််ခွဲငွ့််�းှ

သံမ့ူ�ားအပြဖွဲ့စ်် သံတိုး်မူှတိုး်ခွဲ�့သံည််။ ယာင််းဥ်း�ရေးဒမူ ့ရေး�ာင််အ� YCDC အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ၆ ဦးးနှှင့်် ��်က်��်ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်�ယာ်�းမူးတိုး်

အတိုးငွ််း�းှ ဖြိုးမူး���ယာ် ၃၃ ခွဲ�၌ တိုးစ််ဖြိုးမူး���ယာ်ခွဲ�င််းစ်းတိုးငွ်် �ာ�း့သံံ�းရေး��ာ (ဥ်းက်ကဌာ၊ အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ၁ နှှင့်် အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ၂) က်း� ရေး�းွရေးက်ာက််

တိုးင််ရေးပြမူှာက််ခွဲငွ့််�သံည်် (New Myanmar Foundation, ၂၀၁၉)။ �း�အရေး�အ�ားအ�ဆိုး��လွှင်် YCDC ၏ �ါဝါင််

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အခွဲ� း�းအစ်ားသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးစ််ဝါ�်းလွံ�း�းှ အပြခွဲားရေးသံာ ရေးဒသံနှတ� အစ်း�း� �ံ�စ်ံမူ�ား�က်် �း�မူး�၍ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း

�ည််းလွမူ်းက်�သံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ရေးက်ာ်မူတိုးးတိုးငွ်် ခွဲ��်အ�်�ားရေးသံာအဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ားနှငှ့်် ရေး�းွရေးက်ာက််

�ားရေးသံာ အဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ား ရေး�ာရေးနှ�ှ�ါဝါင််ရေး�ဖြိုး�းး လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� က်း�ယာ်စ်ားလွ�ှအ�်�ားရေးသံာ အစ်း�း��ံ�စ်ံ 

(Delegation) နှှင့််သံာ လွည််�တိုး်သံည််။ ပြခွဲား��းနှးုင််းယာဉှ်း်ခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ၁၃ ဦးး�ါဝါင််ရေးသံာ မူနှတရေးလွးဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ် 

စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးး (MCDC) တိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံအဖွဲ့ွ��ဝါင်် ၆ ဦးး�ါဝါင််ဖြိုး�းး ခွဲရှုး�င််အဆိုင့််နှှင့်် ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့်် 

ရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားတိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ တိုးစ််ဦးးမူှမူ�ါဝါင််ရေး�။ YCDC နှှင့်် နှးုင််းစ်ာလွှင်် MCDC သံည်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ါဝါင််မူု

အခွဲ� း�းအစ်ားအ�နှှင့်် ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားအ� ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းလွမူ်းက်�မူ ု�းမူ့်�ါးသံည််။ 

ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ား၏ �ဏ္ဍာရေး�းနှငှ့်် အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ား အစ်းအမူံမူ�ားအ� 

၎င််းတိုးး��သံည်် အ�က််တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�ရ့ေးသံာ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားတိုးငွ််�းှသံည့်် အစ်းအမူံမူ�ားနှှင့်် ဆိုင််တိုးသ့ံည််။ 
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ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�ရေးဒသံ (SAZ) င်ါးခွဲ�နှငှ့်် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�တိုးး�င််း (SAD) တိုးစ််ခွဲ�တိုးး��၏ 

တိုး�ားဝါင််အာဏာာမူ�ားက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် �ည့််သံငွ််းပြ�ဌာာ�်းရေး�း�ားက်ာ အစ်း�း�အဆိုင့််အားလွံ�းတိုးငွ်် 

ည်ှးနှးုင််းနှငှ့်် ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််��် ဖွဲ့�်တိုးးးရေး�း�ားသံည််။ 

စ်းတိုး်ဝါင််စ်ားဖွဲ့ယွာ်ရေးက်ာင််းသံည့်် အခွဲ�က််မူာှ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�သံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ 

ဇယာား ၃ တိုးငွ်် အခွဲ���်အပြခွဲာအာဏာာမူ�ား (ဥ်း�ရေးဒပြ��ရေး�းနှငှ့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�း)က်း� �း�င််းပြခွဲားက်ာ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�

တိုးး�င််းနှငှ့်် ရေးဒသံမူ�ား�ံသံး�� ရေးဝါမူှ�ားရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားသံည်် 

အပြခွဲားနှး�င််င်ံမူ�ား�ှး ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ား�က်် မူ�း�ရေး�။ အရေး�က်ာင််းမူာှ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�တိုးး�င််းနှငှ့်် ရေးဒသံမူ�ား၏ 

သံးးသံ��်အာဏာာမူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယ်ာနှှင့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�မူ�ား၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားနှှင့်် ��်ရေး�သံပြဖွဲ့င့်် 

အပြ�ည့််အဝါက်�င့််သံံ�းနှး�င််မူုမူ�းှ�� ရေးဒသံနှတ�စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းလွ��်င်�်းမူ�ားအတိုးကွ်် အစ်း�း�အလွာှနှှစ််လွာှအ�က်ား

တိုးငွ်် ည်ှးနှးုင််းမူမုူ�ား လွး�အ�်ရေး�ရေးသံာရေး�က်ာင့်် ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေးက်�းလွက််နှှင့်် ဖြိုးမူး��ပြ�စ်းမူံက်း�်း ရေး�းဆို�ွပြခွဲင််းမူ�ားနှငှ့်် အပြခွဲား

လွမ့ူရုေး�းဆိုး�င််�ာနှှင့်် ရေးဒသံနှတ�ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားက်း� အာမူခွဲံ�ားသံည််။ သံး��ရေးသံာ် က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�တိုးး�င််းနှငှ့်် ရေးဒသံ

မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��စ်းမူံအ��်ခွဲ���်�ာ�ယ်ာရေးပြမူအတိုးငွ််းတိုးငွ်် အခွဲ� း��ရေးသံာ တိုးာဝါ�်မူ�ားက်း�သံာ လွ��်က်း�င််ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််�က်

သံည််။ (ဇယာား ၆ က်း�ရှု�ုါ၊ ပြမူ�်မူာ၊ ၂၀၀၈)။

ဇယ်ာ� ၆။ ကိုး�ယ််ပိုး�င််အ�ပို်ခွု�ပို်ခွွင်််ရတး�င််�န္တငှ််် ဒေ�သမှုုာ� အ�ပို်ခွု�ပို်ဒေရ�အ�ွ��မှုုာ�ကို လု�ပို်ဒေဆာင််         
ဒေပို�အပို်ဒေသာ ဝန််ဒေဆာင််မှုမုှုုာ�

pOf 0efaqmifrI oD;oefY ylwGJ rdrdqkH;jzwfcsufjzifh vkyfaqmif 
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၁ ဖြိုးမူး��ပြ�နှငှ့်် ရေးက်�းလွက််စ်းမူံက်း�်းမူ�ား 

၂ လွမူ်းနှငှ့််တိုးံတိုးားမူ�ားတိုးည််ရေးဆိုာက််ပြခွဲင််းနှငှ့်် 

�း�်းသံးမူ်းပြခွဲင််း


၃ ပြ�ည််သံ�့က်��်းမူာရေး�း 

၄ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းလွ��်င်�်းမူ�ား 
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၅ မူးးရေး�းက်ာက်ယွာ်ရေး�း 

၆ စ်ားက်�က််ရေးပြမူမူ�ားက်း� �း�်းသံးမူ်းပြခွဲင််း 

၇ သံစ််ရေးတိုးာမူ�ားက်း� �း�်းသံးမူ်းပြခွဲင််း 

၈ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဥ်း�ရေးဒနှငှ့််အည်း သံ�ာဝါ

သံယာံဇာတိုးမူ�ားက်း� �း�်းသံးမူ်းပြခွဲင််း


၉ ရေး�နှငှ့်် လွှ�်စ်စ်် 

၁၀ ရေးစ်�းမူ�ား 

မှုတ်ှခွုက်ို။ လွက််ရေးတိုး�ွတိုးင်ွ် ဤလွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှငှ့် ်လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာမူ�ားသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််�ယ်ာနှငှ့် ်တိုးး�င််း

ရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�မူ�ားနှငှ့် ်ညှ်းနှးုင််းရေးဆိုာင််�ွက််��် လွး�အ�်သံည််။ 

က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�တိုးး�င််းနှှင့်် ရေးဒသံမူ�ား၏ နှး�င််င်ံရေး�းစ်�စ််မူ�ားသံည်် အဆိုင့််ဆိုင့််�းှရေး�ရေးသံာ အစ်း�း�မူ�ား၏ 

��်ရေး�ရေးသံာ တိုးာဝါ�်ဝါတိုးတ�ားမူ�ား �ါ�းှရေး�ရေးသံာရေး�က်ာင့်် အရေးတိုးာ်အတိုး�်ရှု�ု်ရေး�းွ�ါသံည််။ က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�

တိုးး�င််းနှငှ့်် ရေးဒသံမူ�ား အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့�ွ�မူ�ား (“ဦးးစ်းးအဖွဲ့�ွ�မူ�ား” ဟု� ရေးခွဲ်သံည််) ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းပြခွဲင််းက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် �ည့််သံငွ််းပြ�ဌာာ�်း�ားသံည််။ အဖွဲ့�ွ�တိုးး�င််းတိုးငွ်် ရေးအာက််�ါအ��်စ်�မူ�ားအ�က်် တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�တိုးွင်် �ါဝါင််

ရေးသံာ အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် ၁၀ ဦးးပြဖွဲ့င့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�မူည်် (၁) SAZ/SAD အတိုးငွ််း ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားရေးသံာ ပြ�ည််�ယာ် 

သံး��မူဟု�တိုး် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်မူ�ား (၂) လွံ�ခြံခွဲံ�ရေး�းနှငှ့်် �ယာ်စ်�်ရေး�း�ာအတိုးကွ်် တိုးာဝါ�်�းှရေးသံာ 

တိုး�်မူရေးတိုးာ်သံား က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်မူ�ား (၃) အ�က််�ါအ��်စ်�နှှစ််ခွဲ�မူ ှ အဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ားက် ရေး�းွခွဲ�ယာ်သံည့်် အပြခွဲားက်း�ယာ်စ်ား 

လွယှာ်မူ�ား။ �း��အပြ�င်် ဦးးစ်းးအဖွဲ့�ွ�တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်း၏ ဥ်းက်ကဌာသံည်် သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််�ယာ် သံး��မူဟု�တိုး် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး 

လွတှိုး်ရေးတိုးာ်က်း�ယာ်စ်ားလွှယာ်ပြဖွဲ့စ််�မူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ဦးးစ်းးအဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ားက် အဆိုး�ပြ��က်ာ နှး�င််င်ံရေးတိုးာ်သံမူမတိုး၏ အတိုးည််ပြ��ခွဲ�က််

ပြဖွဲ့င့်် ခွဲ��်အ�်�မူည်် (ပြမူ�်မူာ၊ ၂၀၀၈)။ ဦးးစ်းးအဖွဲ့�ွ�တိုးွင်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံအဖွွဲ့��ဝါင်် တိုးစ််ဦးးတိုးစ််ရေးယာာက််မူှမူ�ါဝါင််�ာ ၎င််း၏ 

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အခွဲ� း�းအစ်ားသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းမူက်�ဟု� သံတိုး်မူတှိုး်နှး�င််သံည််။ 

ရေး��က််တိုးစ််ဆိုင့််တိုးငွ်် ဦးးစ်းးအဖွဲ့�ွ�သံည်် ရေးဒသံနှတ�စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးး၊ ရေးဒသံနှတ� အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��တိုးး��

က်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�သံည််။ ရေးဒသံနှတ�စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးတိုးး�င််းတိုးငွ်် အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် က်း�းဦးး (ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံမူ�ားနှငှ့်် 

ရေး�းွခွဲ�ယာ်ခွဲ��်�ားသံ့မူ�ား နှှစ််မူ� း�းလွံ�း၊ ဇယာား ၇ က်း�ရှု�ုါ) �ါဝါင််ဖြိုး�းး ၎င််း၏ တိုးာဝါ�်မူှာ ဖြိုးမူး���ယာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�း

ရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားက်း� ကြီးက်းး�က်�်��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဖြိုးမူး���ယ်ာစ်ည််�င််သံာယာာရေး�း ရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် ရေးဒသံနှတ�ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား 

လွ��်က်း�င််ရေးဆိုာင််�ကွ််�က်ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��တိုးွင််လွည််း ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံအဖွဲ့ွ��ဝါင််မူ�ားနှငှ့်် ရေး�းွခွဲ�ယာ်ခွဲ��်�ားရေးသံာအဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ား 

�ါဝါင််သံည််။ 

ဇယ်ာ� ၇။ ဒေ�သန္တတရစိုးည််ပိုင််သာယ်ာဒေရ�ဒေကိုာ်မှုတးအ��ွ�ဝင််မှုုာ�

ဥ်းက်ကဌာ SAZ/SAD ဦးးစ်းးအဖွဲ့�ွ�ဝါင််

အဖွဲ့�ွ�ဝါင်် နှစှ််ဦးး ဖြိုးမူး���ယာ် ��်မူး��်ဖွဲ့မူ�ားက် ရေး�းွခွဲ�ယာ်သံည််

တိုးတိုး်သံး�ည်ာ�ငှ််နှှစ််ဦးး လွမ့ူရုေး�းက်ဏ္ဍအတိုးကွ်် ရေး�းွခွဲ�ယာ်သံည််

တိုးတိုး်သံး�ည်ာ�ငှ််နှှစ််ဦးး �ည်ာရေး�းက်ဏ္ဍအတိုးကွ်် ရေး�းွခွဲ�ယာ်သံည််

အမူရုေးဆိုာင််အ�ာ�ှး SAZ/SAD ၏ DAO မူ ှပြဖွဲ့စ််သံည််

ခွဲရှုး�င််အ�ာ�ှး ရေးက်�းလွက််ရေးဒသံဖွဲ့ွံဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�း ဦးးစ်းးဌာာ�မူှ ပြဖွဲ့စ််သံည််

၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ၏ ဥ်း�ရေးဒမူရ့ေး�ာင််အ� က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�တိုးး�င််းနှငှ့်် ရေးဒသံမူ�ား၏ 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားနှှင့်် �တိုး်သံက််ရေးသံာ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ား မူ�းှရေး�။ ဖြိုးမူး���ယာ်စ်ည််�င်် သံာယာာ

ရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးသံည်် ပြ�ည််�ယာ် သံး��မူဟု�တိုး် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းဌာာ�အတိုးကွ်် အခွဲွ�်အရေးက်ာက််မူ�ားက်း�
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သံာ ရေးက်ာက််ခွဲံ�း�င််ခွဲငွ့််�းှသံည််။ SAZ/SAD မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�း ဆိုး�င််�ာက်��်က်�စ်�းတိုး်မူ�ား

အတိုးွက်် သံက််ဆိုး�င််�ာ ပြ�ည််�ယာ် (သံး��မူဟု�တိုး်)  တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး အစ်း�း�မူ�ား�ံမူ ှ��်�ံ�ရေးင်ခွွဲ�ွရေးဝါခွဲ��ားမူမုူ�ား

က်း� �ယာသ့ံည််။ ယာင််းခွဲ�ွရေးဝါရေး�းရေးသံာ �တိုး်ဂ�က််ရေးင်ကွ်း�နှှစ််စ်ဉ်း် ��တိုး်ယာဖ့ြိုး�းး ၎င််းက်း�သံံ�းစ်�ွ�ာတိုးငွ်် ပြ�ည််�ယာ်/

တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအစ်း�း�နှငှ့်် ည်ှးနှးုင််းရေးဆိုာင််�ကွ််�သံည််။ 

 စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားနှငှ့်် ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်ပြမူ��းစ်း�ယာ်အဖွဲ့�ွ�မူ�ားက်�သ့ံး���င််  က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ခွဲငွ့််�

တိုးး�င််းနှှင့်် ရေးဒသံမူ�ား၏ အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ား (ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး အစ်း�း�မူ�ားနှှင့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� 

အစ်း�း�နှစှ််��်လွံ�းသံး��၊ �ံ� ၂ က်း�ရှု�ုါ) ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူာှလွည််း ရေးဒါင််လွး�က််အ�က််ရေးအာက်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းသံာ 

ပြဖွဲ့စ််သံည််။ အရေး�က်ာင််းမူာှ ၎င််းတိုးး��က်း� အ�က််အဆိုင့်် အစ်း�း�မူ�ားက် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� က်း�ယာ်စ်ား

လွ�ှအ�်�ားရေးသံာရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 
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လွက််�ှးအခွဲ� း�်တိုးွင်် နှး�င််င်ံအတိုးငွ််း၌ လွ�ု်�ာှးလွ�က််�ှးရေးသံာ တိုးး�င််း�င််းသံားရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််း 

(EROs) ၂၁ ဖွဲ့�ွ��းှသံည််။ ၎င််းတိုးး��အ�က်် အခွဲ� း��အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး���း�်းခွဲ���်�ားရေးသံာ �ယာ်ရေးပြမူမူ�ား

အတိုးင်ွ်း ရေး��း�င််သံည့် ်ပြ�ည််သံမ့ူ�ားသံး�� လွမ့ူရုေး�းဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား လွ��်ရေးဆိုာင််ရေး�းအ�်�က်ဖြိုး�းး တိုးစ််ခွဲါတိုးစ််�တံိုးင်ွ် 

ဗဟုး�အစ်း�း�၏ စ်းမူံအ��်ခွဲ���်မူမုူတှိုးဆိုင့်် ဖွဲ့�်တိုးးးရေး�းရေးသံာ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားက်�သ့ံး���င်် ရေး�းနှး�င််�က်သံည််။ 

�င််�ာှးရေးသံာ ဥ်း�မူာတိုးစ််ခွဲ�မူာှ က်�င််အမူ� း�းသံားအစ်ည််းအရှုံ�း (KNU) ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ၎င််းသံည်် က်�င််ပြ�ည််�ယာ်၊ 

��ခွဲး့တိုးး�င််းအရေး��ှ�း�င််း၊ မူ�ွ်ပြ�ည််�ယာ်နှှင့်် တိုး�သံော�းတိုးး�င််း အစ်းတိုး်အ�း�င််းတိုးစ််ခွဲ� း��အတိုးငွ််း�းှ ဖြိုးမူး���ယာ် ၁၂ ခွဲ�နှငှ့်် 

ခွဲရှုး�င်် ၇ ခွဲ� အတိုးွင််း ရေး��း�င််ရေးသံာ ပြ�ည််သံတ့ိုးစ််သံ�်းရေးက်�ာ်�ံသံး�� ၎င််း၏ ဌာာ�မူ� း�းစ်ံ�တိုးး�� �ံမူတှိုးဆိုင့််  

ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား ရေး�းအ�်လွ��်ရေးဆိုာင််သံည််။ က်�င််�ည်ာရေး�းဌာာ�သံည်် နှး�င််ငံ်တိုးက်ာမူ ှအစ်း�း�မူဟု�တ်ိုးသံည့်် 

က်ယာ်ဆိုယာ်ရေး�းနှငှ့်် ဖွဲ့ွံ�ဖြိုးဖွဲ့း�းရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားနှှင့်် �း့ရေး�ါင််းက်ာ ရေးက်�ာင််းသံား ရေးက်�ာင််းသံရ့ေး�ါင််း ၁၄၁,၆၂၃ 

ဦးး တိုးက််ရေး�ာက််လွ�က််�ှးသံည့်် ရေးက်�ာင််းရေး�ါင််း ၁၂၉၄ ရေးက်�ာင််းက်း� ရေး�ာက််�ံမ့ူုမူ�ား ပြ��လွ��်သံည်် (Jolliffe, 

၂၀၁၆)။

�း��အတိုး့�င်် က်ခွဲ�င််ပြ�ည််လွတွိုး်ရေးပြမူာက််ရေး�းအဖွဲ့ွ�� (KIO) သံည်် မူလ့ွတိုး�်း၊ အလွယာ်တိုး�်း၊ အ�က််တိုး�်း 

နှငှ့်် ရေးက်ာလွး�်ရေးက်�ာင််းသံားရေးက်�ာင််းသံ ့၂၃,၀၀၀ ရေးက်�ာ်အတိုးကွ်် �ည်ာရေး�း ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား ရေး�းအ�်က်ာ 

ရေးဆိုးရှုံ�နှှင့်် ရေးက်�း�ွာရေးဆိုးရေး�းခွဲ�်း ၆၁ ခွဲ�သံး�� အ ရေး�ာက််အ�ံမ့ူ�ား ရေး�းအ�်ရေး�နှး�င််သံည််။ က်ယာားပြ�ည််�ယာ်�ှး 

က်�င််�းအမူ� း�းသံားတိုးး�းတိုးက််ရေး�း�ါတိုးး (KNPP) ၏ �ယာ်ရေးပြမူမူ�ားတိုးငွ်် မူလ့ွတိုး�်းရေးက်�ာင််းရေး�ါင််း ၄၆၀၊ 

အလွယာ်တိုး�်းရေးက်�ာင််း ၃၃ ရေးက်�ာင််းနှငှ့်် အ�က််တိုး�်းရေးက်�ာင််း ၁၂ ရေးက်�ာင််း�ှးသံည််။ ERO မူ�ားက် ရေး�းအ�်

ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား၏ �င််�ာှးရေးသံာ လွက်ခဏာာတိုးစ််��်မှူာ ၎င််းတိုးး��နှှင့်် လွ�့�အရေးပြခွဲပြ��အဖွဲ့ွ��

အစ်ည််းမူ�ား အ�က်ား�းှ �းးက်�်ရေးသံာ ဆိုက််ဆိုံရေး�း�င််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ယာင််းသံည်် ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််တိုးငွ်် �းှရေးသံာ 

�ါဝါင််လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််သံည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း၏ ဥ်း�မူာရေးက်ာင််းတိုးစ််��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ သံံသံယာပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ယွာ် မူလွး�သံည့်် 

အခွဲ�က််မူာှ ၎င််းဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ားသံည်် အ��ဂတိုး်တိုးွင်် �ံ�စ်ံတိုးက်�သံတိုး်မူတှိုး်ရေးဆိုာင််�ကွ််သံည့်် ရေးဒသံနှတ�

အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် စ်�စ်ည််းရေး�ါင််းဆိုံ���် လွး�အ�်ခွဲ�က််�င််ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Jolliffe, ၂၀၁၆)။
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သံမူး�င််းရေး�က်ာင််းအ� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ဟုရ့ေးသံာအ�ာသံည်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံအတိုးကွ်် မူ�င််းနှးှးရေးသံာ အယာ့

အဆိုတိုးစ််ခွဲ� မူဟု�တိုး်ရေး�။ ၁၉၄၇ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒတိုးငွ်် “ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း� သံး��မူဟု�တိုး် 

ရေးက်�း�ာွအ��်ခွဲ���်ရေး�း �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််ပြဖွဲ့င့်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အဖွဲ့�ွ�မူ�ားနှငှ့်် အပြခွဲားရေးဒသံနှတ�အာဏာာ�း�င််မူ�ား” က်း� �ည့််သံငွ််း

ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည်် (ပြမူ�်မူာ၊ ၁၉၄၇)။  ၁၉၅၃ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�လွှတိုး်ရေးတိုးာ်သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� စ်�စ််တိုးက်�

တိုးည််ရေးဆိုာက််�ားရေးသံာ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူုရေးလွှာခ့ွဲ�သံည့််�ည််းလွမူ်း တိုးစ််ခွဲ�က်း�က်�င့််သံံ�းသံည််။ ယာင််းအခွဲ� း�်က် ပြမူ�်မူာ 

နှး�င််င်ံအတိုးကွ်် စ်ံပြ�အ��်ခွဲ���်ရေး�း�ံ�စ်ံတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် �ံ�စ်ံခွဲ��ားသံည့်် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််ရေးဒသံနှတ� အစ်း�း�ဥ်း�ရေးဒ (၁၉၅၃) က်း�  

ပြ�ဌာာ�်းက်�င့််သံံ�းခွဲ�သ့ံည််။ ၎င််းဥ်း�ရေးဒသံည်် ခွဲရှုး�င််အဆိုင့််၊ ရေးက်�း�ာွအဆိုင့််နှှင့်် ��်က်ကွ််အဆိုင့််မူ�ား�းှ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းက်ာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းတိုး�်ဖွဲ့း�းမူ�ား၊ ရေး�ပြ�င််ည်းတိုးာဝါ�်ခွဲံမူုနှှင့်် 

စ်ဉ်း်းစ်ားခွဲ�င့််ခွဲ� း�် ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််ပြ��ပြခွဲင််း လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားက်း� အသံံ�းပြ��သံည််။ (Parliament of the Union of Burma, 

၁၉၅၃) သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၁၉၆၃ ခွဲ�နှှစ််တိုးငွ်် ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းရေးက်ာင််စ်း (အာဏာာသံးမူ်းအစ်း�း�) က် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််ရေးဒသံနှတ�

အစ်း�း�ဥ်း�ရေးဒက်း� ဖွဲ့�က််သံးမူ်းခွဲ�သ့ံပြဖွဲ့င့်် အဆိုး�ပြ��ရေးသံာ စ်�စ််က်း� ဖွဲ့�က််သံးမူ်း�စ််ခွဲ�သ့ံည််။ 

ဤသံမူး�င််းဝါင််မူတှိုး်တိုးမူ်းနှှစ််ခွဲ�သံည်် ဒးမူး�က်�က််တိုးစ််ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ သံးးသံ��် 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ား၏ ပြဖွဲ့စ််နှး�င််ရေးပြခွဲအလွားအလွာပြဖွဲ့စ််ခွဲ�သ့ံည်် သံာမူက် နှး�င််င်ံရေး�းက်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားက်း� စ်စ််မူ�ှ်ရေးသံာ

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််မူတှိုးဆိုင့််သံာလွှင်် ��းှနှး�င််မူည််ဟုရ့ေးသံာ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံမူ ှတိုးး�င််း�င််းသံားအ��်စ်�မူ�ား၏ နှး�င််င်ံရေး�းအ��ဂတိုး်

ရေးမူှာ်မူ�ှ်းခွဲ�က််မူ�ားက်း� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့်် မူတှိုး်တိုးမူ်းဟု�ဆိုး��ရေး�မူည််။ ရေးတိုးာ်လွ�ှ်ရေး�းရေးက်ာင််စ်း အစ်း�း�၏ အာဏာာသံးမူ်းမူု

အဖြိုး�းးတိုးငွ်် ယာင််းက်တိုးးက်ဝါတိုး်မူ�ားက်း� စ်စ််အာဏာာ�ငှ််နှှင့်် တိုးစ််�ါတိုးးနှး�င််ငံ်ရေး�းစ်�စ််တိုးး��က်  ၁၉၆၃ ခွဲ�နှှစ််ရေး��က််�း�င််းတိုးငွ်် 

ရှုး�က််ခွဲ� း�းရေးပြခွဲဖွဲ့�က််ခွဲံခွဲ��့သံည််။ ၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒသံည်် တိုးး�င််းပြ�ည််၏ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း အက်း့အရေးပြ�ာင််း

အတိုးွက်် တိုး�ားဝါင််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအပြဖွဲ့စ်် ရေး�်ရေး�ါက််လွာခွဲ�ရ့ေးသံာအခွဲါ ၎င််းသံည်် ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းမူ�ား

က်း� ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�းတိုးငွ််ပြ��်လွည်် မူးတိုး်ဆိုက််သံွတိုး်သံငွ််းလွာခွဲ�့သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးငွ်် မူည််သံည့်် 

ဥ်း�ရေးဒပြ��ရေး�း၊ အ��်ခွဲ���်ရေး�း သံး��မူဟု�တိုး် တိုး�ားစ်း�င််ရေး�းအာဏာာမူ�ားက်း�မူှ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ား၏ 

က်း�ယ်ာ�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲငွ့်က််း� အာမူခွဲရံေး�း�ားပြခွဲင််းမူ�းှ�� အလွ�်ွအမူင််း ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််ရေးသံာ�ည််းလွမ်ူးပြဖွဲ့င့် ်ရေးဆိုာင််�က်ွ်ခွဲ�သ့ံည််။ 

သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ လွက််�းှနှး�င််ငံ်ရေး�းစ်�စ််သံည်် ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာစံ်နှ�်ုးမူ�ား၊ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်နံှ�်ုးမူ�ားနှငှ့် ်ဖွဲ့းလွာဆို�်က်�င့်�်က််ပြဖွဲ့စ််ရေး�သံည့် ်

မူမ့ူ�ားပြဖွဲ့င့်် လွည််�တိုး်လွ��်ရေးဆိုာင််လွ�က််�ှးသံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််သံည််။ 

��မူအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့််ဆိုး��လွှင်် ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ လွက််�ှး ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�စ်�စ််တိုးငွ်် ဥ်း�ရေးဒအ� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူု

ပြမူင့််မူားသံည််။ ဇယာား ၈ တိုးငွ်် ရေးတိုး�ွပြမူင််�သံည့််အတိုးး�င််း ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း��ံ�စ်ံမူ� း�းစ်ံ�တိုးး��က်း� အ��်စ်�နှှစ််စ်�အပြဖွဲ့စ်် �း�င််းပြခွဲား

နှး�င််သံည််။ ��မူအ��်စ်�တိုးွင်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ားက်�သ့ံး��ရေးသံာ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒက် 

ဖွဲ့�်တိုးးးက်ာ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�က် စ်းမူံက်�ွ်သံည့်် အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််း ယာ�့စ််မူ�ား�ါဝါင််သံည််။ ဒ�တိုးးယာအ��်စ်�တိုးငွ်် 

ဥ်း�မူာအားပြဖွဲ့င့်် ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားနှှင့်် ဖြိုးမူး���ယာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားက်�သ့ံး�� 

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒက် ဖွဲ့�်တိုးးးလွး�က််ရေးသံာ်လွည််း ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားနှှင့်် က်း�ယာ်�း�င််

အ��်ခွဲ���်ခွဲွင့််�ရေးဒသံမူ�ား�ံသံး�� ပြ�ဌာာ�်းရေး�းအ�်လွး�က််သံည့်် အစ်း�း�ယာ�့စ််မူ�ား�ါဝါင််သံည််။ ၎င််းတိုးး��သံည်် မူးမူးတိုးး��၏ 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� ဥ်း�ရေးဒမူ�ားနှငှ့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��၏ ဝါင််ရေး�ာက််စ်ကွ််ဖွဲ့က််မူမုူ�းှ�� 

အတိုးး�င််းအတိုးာတိုးစ််ခွဲ�အ�း က်�င့််သံံ�းနှး�င််သံည််။ 

ဒ�တိုးးယာအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းလွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှှင့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားသံည်် လွက််�ှးတိုးွင်် 

ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�၏ လွက််ရေးအာက််တိုးငွ််မူ�ှး�� ဗဟုး�အစ်း�း�နှငှ့်် ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံ ကြီးက်းးအစ်း�း�မူ�ား 

လွက််အတိုးငွ််းတိုးငွ််သံာ�းှက်ာ ရေးဒသံနှတ�အဆိုင့််တိုးငွ််ပြ��လွ��်ရေးသံာ ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်ခွဲ�က််မူ�ားသံည်် ရေးဒသံခွဲံ ပြ�ည််သံမ့ူ�ား၏ 

လွး�အ�်ခွဲ�က််မူ�ားက်း� �င််ဟု�်ပြခွဲင််းမူ�းှရေး�က်ာင််း ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�သံည််။ ယာင််းအခွဲ�က််မူ�ားက်း� အရေးပြခွဲခွဲံ၍ �း�က်�သ့ံး��ရေးသံာ 

အ��်ခွဲ���်ရေး�းအစ်းအမူံသံည်် �းရေး�ာက််စ်ာွလွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််ဖြိုး�းး ပြ�ည််သံန့ှငှ့်် အ�းးဆိုံ�းအစ်း�း� အဆိုင့််�ံသံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််
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အာဏာာရေး�းအ�်�မူည််ဟုသ့ံည့်် subsidiarity principle နှှင့််သံာမူက် ဤစ်ာတိုးမူ်း၏ အစ်�း�င််းတိုးငွ််ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�ရ့ေးသံာ   

စ်စ််မူ�ှ်သံည့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�တိုးစ််��်၏ အဓိး�ါါယာ်ဖွဲ့ငွ့််ဆိုး�ခွဲ�က််နှှင့််�ါ ရေးသံဖွွဲ့းလွ�က််�ှးသံည််ဟု� ဆိုး�နှး�င််သံည််။  

တိုးတိုးးယာအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် လွက််�ှးနှး�င််င်ံရေး�းစ်�စ််၊ ရေးဒသံနှတ�ရေး�းွရေးက်ာက််��ွမူ�ားနှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားသံည်် 

ရေး��ာက််ဆိုံ�းလွ�က််�ှးသံည််။ တိုးစ််�က််တိုးငွ်် ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ား�းှ လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူ�ားသံည်် 

မူ�ရေး�းခွဲငွ့််�းှသံမ့ူ�ားအားလွံ�းက် ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််�ားပြခွဲင််း မူဟု�တိုး်�� အးမူ်ရေး�ာင််စ်�တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်းမူ ှ မူ�တိုးစ််မူ�စ်း

ပြဖွဲ့င့်သ်ံာ ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမှူာက််�ားပြခွဲင််းပြဖွဲ့စ််က်ာ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွွဲ့��မူ�ား၏ ဖြိုးမူး���ယ်ာရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည််လွည််း 

ရေး�းွခွဲ�ယာ်�ားသံမ့ူ�ား၊ ခွဲ��်အ�်�ားသံမ့ူ�ားပြဖွဲ့င့််သံာ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ားသံည််။ အပြခွဲားတိုးစ််�က််တိုးငွ်် က်း�ယာ်စ်ားလွယှာ်လွ�ှအ�်

လွ��်က်း�င််ရေးစ်သံည့်် က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူ�ုံ�စ်ံက်း� အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားစ်ာွတိုးး��တိုးငွ်် အသံံ�းပြ��လွ�က််�ှးသံည်် (ဇယာား ၈ က်း�ရှု�ုါ)။ 

၎င််းသံည်် ယာခွဲင််ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့်် ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်ရေးလွလ့ွာမူမုူ�ားအားလွံ�းတိုးး��တိုးွင်် တိုးင််ပြ�ခွဲ�သ့ံည့်် ရေးက်ာင််စ်း�ံ�စ်ံ အစ်း�း�နှငှ့််လွည််း 

ပြခွဲား��းလွ�က််�ှးသံည်် (ဇယာား ၅ က်း�ရှု�ုါ)။ ဤနှး�င််င်ံရေး�းအစ်းအမူံမူ�ားသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းလွမူ်းမူက်��� ပြ�ည််သံ ့

မူ�ား၏ �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််မူနုှှင့်် ရေးဒသံခွဲံပြ�ည််သံမ့ူ�ား၏ အသံံမူ�ားက်း� လွ�စ််လွ��ရှုရုေး�သံည််ဟု� သံတိုး်မူတှိုး်နှး�င််သံည််။           

( Action Committee for Democracy Development & Progressive Voice၊ ၂၀၁၈). 

စ်တိုး�တိုးထအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် ��်က်ကွ််နှငှ့််ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ားမူလှွ�ွ၍ က်��်ယာ�့စ််မူ�ားအားလွံ�းသံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�

အစ်း�း�အတိုးကွ်် အခွဲ�ွ်အခွဲမူ�ားက်း� ရေးက်ာက််ခွဲံ�က်ဖြိုး�းး ၎င််းတိုးး��အတိုးွက်် သံံ�းစ်�ွနှး�င််��်က်း�လွည််း ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�က် 

��်�ံ�ရေးင်�ွံ�့း�းရေး�းသံည််။ သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ ၎င််းယာ�့စ််မူ�ားသံည်် မူးမူးတိုးး��အ��်ခွဲ���်ရေး�းအတိုးကွ်် �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာလွ��်�း�င််ခွဲငွ့််

အာဏာာမူ�ား မူ�းှ�က်ရေး�။ ဖြိုးမူး���ယာ်နှှင့်် ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားသံည်် သံင့််တိုးင့််ရေးလွ�ာက််�တိုး်ရေးသံာ 

က်း�ယာ်�း�င််��်�ံ�ရေးင်�ွာှရေးဖွဲ့နွှး�င််သံည့်် စ်မွူ်း�ည််�ှး�က်ရေးသံာ်လွည််း သံံ�းစ်�ွ�း�င််ခွဲငွ့််နှှင့်် စ်�်လွ�ဉ်း်း၍ အက်��်အသံတိုး်မူ�ားက်း� 

ရေးတိုး�ွကြံက်ံ��က်�သံည််။ အစ်း�း�တိုးး�င််း၏ �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာအတိုးး�င််းအတိုးာမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ 

လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ား၊ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာမူ�ားနှငှ့် ်လွး�က််ရေးလွ�ာည်းရေး�ပွြဖွဲ့စ််��်သံင့်ရ်ေး��ာ အ��ဂတ်ိုးတိုးင်ွ် သံင့်ရ်ေးလွ�ာ်ရေးသံာ 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုရေးလွှာခ့ွဲ�ပြခွဲင််းက်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ား�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

ရေး��က််ဆိုံ�းအခွဲ�က််အရေး�ပြဖွဲ့င့်် လွက််�းှစ်�စ််သံည်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�နှငှ့်် အပြခွဲားအစ်း�း�ယာ�့စ််မူ�ား အ�က်ားတိုးငွ်် 

အ�က််-ရေးအာက််ရေးဒါင််လွး�က််ဆိုက််ဆိုံ (vertical relation)ရေး�းက်း�သံာ ခွဲငွ့််ပြ���ားဖြိုး�းး ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံတိုးငွ်် သံမူး�င််းရေး�က်ာင််း

အ� အပြမူစ််တိုးယွာ်ရေး�သံည့််က်�င့််သံံ�းမူတုိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေးသံာ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုက်�င့််သံံ�းမူ၏ု အ�က််-ရေးအာက်် �ံ�စ်ံသံးးသံ��်က်း� 

ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�သံည််။ ဤသံး��ရေးသံာ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအရေးပြခွဲအရေး�တွိုးင်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်ံမူ�ားပြဖွဲ့စ််သံည့်် subsidiarity 

principle နှှင့်် အာဏာာလွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်က်�င့််သံံ�းမူမုူ�ားက်း� ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်း်ရေးလွလ့ွာမူမုူ�ားတိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ခွဲ�သ့ံည့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်

နှး�င််င်ံရေးလွးခွဲ�တိုးငွ််က်�သ့ံး�� အပြ�ည့််အဝါ အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်နှး�င််ပြခွဲင််းမူ�ှးရေး�။ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််နှငှ့်် �း�မူး�၍ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း

�ည််းလွမူ်းက်�ရေးသံာ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူုရေးလွှာခ့ွဲ�ပြခွဲင််း အ�ဆိုး�လွှင်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားနှငှ့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�တိုးး��သံည်် အစ်း�း�အဆိုင့်် 

ဆိုင့််မူ�ားအ�က်ား ရေး�ပြ�င််ည်းနှငှ့်် ရေးဒါင််လွး�က််ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားအပြ�င်် ၎င််းတိုးး��အတိုးွက်် သံးးသံ��်အာဏာာမူ�ား�းှသံင့််သံည််။ 

အစ်း�း�ယာ�့စ််မူ�ားတိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းက်း��က်ည့််လွှင်် စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားတိုးငွ်် လွ�့�အမူ�ားစ်�က်း�ယာ်စ်ားပြ��သံည့်် 

ရေးက်ာ်မူတိုးး၏ လွက်ခဏာာမူ�ား�ါဝါင််ဖြိုး�းး ပြ�ည်် ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း��ံမူ ှ သံးးပြခွဲားခွဲ�ွ�ကွ််တိုးည််�ှးက်ာ၊ ရေးဒသံနှတ�ပြ�ည််သံလ့ွ�့�

�ံမူ ှ က်း�ယာ်�း�င််��်�ံ�ရေးင် ွ ပြဖွဲ့ည့််ဆိုည််းမူနုှှင့်် အရေးပြခွဲခွဲံဝါ�်ရေးဆိုာင််မူ ု အမူ� း�းအစ်ားမူ�ားစ်ာွ�ါဝါင််ရေးသံာ က်�ယာ်ပြ���်သံည့််         

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််မူ�ား�းှသံည့််အတိုးွက်် လွက််�းှအခွဲ� း�်တိုးွင်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ု အမူ�ားဆိုံ�းရေးလွှာခ့ွဲ��ားရေးသံာ အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းဟု� 

မူတှိုး်ယာန့ှး�င််သံည််။ သံး��ရေးသံာ်လွည််း ၎င််းတိုးး��သံည်် က်ရေး�ဒါနှှင့်် ဆိုွစ််ဇာလွ�်နှး�င််င်ံတိုးး���းှ စ်စ််မူ�ှ်ရေးသံာ ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း��ံ�စ်ံ

မူ�ားက်�သ့ံး�� မူဟု�တိုး်ရေး�။ အရေး�က်ာင််းမူာှ ဖြိုးမူး���ယာ်စ်ည််�င််သံာယာာရေး�း ရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်�

ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်မူ�ားမူတှိုးဆိုင့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းတိုးည််ရေး�ာင််�ားပြခွဲင််းမူဟု�တိုး်�� ဖြိုးမူး���ယာ်တိုးစ််ခွဲ�ခွဲ�င််းစ်းမူ ှ ရေး�းွခွဲ�ယာ်

�ားရေးသံာသံမ့ူ�ားသံာ �ါဝါင််ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ားပြခွဲင််းရေး�က်ာင့််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ယာင််းအခွဲ�က််က် မူ�ရေး�းခွဲငွ့််�းှသံပ့ြ�ည််သံမ့ူ�ား၏ မူ�ရေး�း

ခွဲငွ့််က်း� အာမူခွဲံ�ားပြခွဲင််းမူ�ှးရေး�က်ာင််း ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ရေး�သံည််။  

ဒ�တိုးးယာအရေး�က်ာင််း�င််းမူာှ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွွဲ့��မူ�ားက်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�က် �း�်းခွဲ���်မူမုူ�းှရေးသံာ်လွည််း 

၎င််းတိုးး��တိုးင်ွ် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ရေး�းွရေးက်ာက််��ွမူ�ားအတိုးက်ွ် နှး�င််ငံ်ရေး�းဆိုး�င််�ာလွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာမူ�ား မူ�းှသံက်�သ့ံး�� ၎င််း

တိုးး��၏ အာဏာာမူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယ်ာနှငှ့်တ်ိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးအဆိုင့်မ်ူ ှ လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်�ားပြခွဲင််းမူ� း�းလွည််း မူဟု�တ်ိုးရေး�။            

သံး��ပြဖွဲ့စ််�ာ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွွဲ့��မူ�ားသံည်် အ��ဂတိုး်တိုးွင်် ပြမူ��းစ်း�ယာ်အစ်း�း�မူ�ားအပြဖွဲ့စ််သံး�� ရေးပြ�ာင််းလွ�လွာ��် 
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လွး�အ�်ဖြိုး�းး (Arnold, Ye Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, ၂၀၁၅) ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့််၊ ��်က်ကွ််

အဆိုင့်န်ှငှ့် ်ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�အဆိုင့်မ်ူ�ား�းှ စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွွဲ့��မူ�ားစ်ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း� အဖွဲ့�ွ�မူ�ားသံည်် 

စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းအဖွွဲ့��မူ�ားနှငှ့် ် ရေး�ါင််းစ်ည််းက်ာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ား ပြဖွဲ့စ််လွာ��် လွး�အ�်သံည််။ 

အက်ယာ်၍ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှငှ့်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််�ံသံး�� က်း့ရေးပြ�ာင််း��်အမူ�ှ်တိုးက်ယာ် 

က်တိုးးက်ဝါတိုး်ပြ��သံည််ဆိုး�လွှင်် အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�းဦးးစ်းးဌာာ� (GAD) ၏ ��်က်ကွ််၊ ရေးက်�း�ာွ အ��်စ်�မူ�ား

မူတှိုးဆိုင့်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူုက်း� ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�သံင့််ဖြိုး�းး လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား/တိုးး�င််း

ရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားသံး�� ပြဖွဲ့��ရ်ေးဝါရေး�းသံင့်သ်ံည််။

ဇယ်ာ� ၈။ �မှုန််မှုာန္တး�င််င်ံရှး ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစိုးန်စိုး်

tpDtrH &yfuGufrsm;ESifh 
aus;&Gmrsm;

pnfyifom,ma&; 
tzGJYrsm; 

NrdKUawmf
pnfyifom,ma&; 

aumfrwDrsm; 

udk,fykdiftkyfcsKyfcGifh& 
wkdif;ESifh a'orsm;

Oya'qkdif&m 

တိုး�ားဝါင်် 

အသံးအမူတှိုး်ပြ��မူု

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲ ဥ်း�ရေးဒ/ 

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်� ဥ်း�ရေးဒ

ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််း  

ရေးဒသံကြီးက်းး ဥ်း�ရေးဒမူ�ား

တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး 

ဥ်း�ရေးဒမူ�ား

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံ

ဥ်း�ရေးဒ

tkyfcsKyfrIqkdif&m 

အစ်း�း�အမူ� း�းအစ်ား ရေးက်�းလွက််/ ဖြိုးမူး��ပြ� ဖြိုးမူး��ပြ� ဖြိုးမူး��ရေးတိုးာ် 

ပြမူ��းစ်း�ယာ်အဖွဲ့�ွ�

ဦးးစ်းးအဖွဲ့�ွ�

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ အား�ည််း သံင့််တိုးင့်် အားရေးက်ာင််း သံင့််တိုးင့််

EkdifiHa&;qkdif&m 

အစ်း�း�အဖွဲ့ွ�� �ါဝါင််မူ ု

အခွဲ� း�းအစ်ား

ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး 

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�က်း� 

တိုးာဝါ�်ခွဲံသံည််။

ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံမူ�ားနှငှ့်် 

ရေး�းွခွဲ�ယာ်ခွဲ��်�ား

သံမ့ူ�ား နှစှ််မူ� း�းလွံ�း

�ါဝါင််သံည််။

ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံမူ�ားနှငှ့်် 

ရေး�းွခွဲ�ယာ်ခွဲ��်�ား

သံမ့ူ�ား နှစှ််မူ� း�းလွံ�း

�ါဝါင််သံည််။

ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံမူ�ားနှငှ့်် 

ရေး�းွခွဲ�ယာ်ခွဲ��်�ား

သံမ့ူ�ား နှစှ််မူ� း�းလွံ�း

�ါဝါင််သံည််။

အမူ� း�းသံမူးး �ါဝါင််မူု ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ှး ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ှး ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ှး ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ှး

b@ma&;qkdif&m 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ

ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အစ်း�း�က် 

��်�ံ�ရေးင် ွ�ံ�့း�းသံည််။

က်း�ယာ်�း�င်် ��်�ံ�ရေးင်ပွြဖွဲ့င့်် 

လွ��်ရေးဆိုာင််သံည််။

က်း�ယာ်�း�င်် ��်�ံ�ရေးင်ပွြဖွဲ့င့်် 

လွ��်ရေးဆိုာင််သံည််။

ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား/တိုးး�င််း

ရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားက် 

��်�ံ�ရေးင် ွ�ံ�့း�းသံည််။

tpkd;&tqifhqifhtMum; qufqHa&;

အစ်း�း�အဆိုင့််ဆိုင့်် 

အ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�း

အ�က််ရေးအာက်် အ�က််ရေးအာက််၊ 

ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံ

ကြီးက်းး စ်ည််�င််သံာယာာ 

ရေး�းဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�က် 

စ်းမူံအ��်ခွဲ���်သံည််။

အ�က််ရေးအာက််၊ 

ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံ

ကြီးက်းး စ်ည််�င််သံာယာာ 

ရေး�းဝါ�်ကြီးက်းးဌာာ�က် 

စ်းမူံအ��်ခွဲ���်သံည််။

အ�က််ရေးအာက််၊ 

ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံ

ကြီးက်းး အစ်း�း�မူ�ားနှှင့်် 

ည်ှးနှးုင််းလွ��်ရေးဆိုာင််

သံည််။

ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�း ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််�ားသံည်် ဖြိုးမူး���ယာ် DAO မူ�ား

�ံသံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််

အာဏာာမူ�ားက်း� 

က်း�ယာ်စ်ားလွ�ှအ�်

�ားသံည််။

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� 

ဖြိုးမူး��ကြီးက်းးမူ�ားနှှင့်် ဖြိုးမူး��

င်ယာ်မူ�ားသံး�� က်း�ယာ်စ်ား

လွ�ှအ�်�ားသံည််။

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာ

မူ�ားက်း� အသံးအမူတှိုး် 

ပြ���ားရေးသံာ �ယာ်ရေးပြမူ

မူ�ားသံး�� က်း�ယာ်စ်ား

လွ�ှအ�်�ားသံည််။ 
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ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဒးမူး�က်ရေး�စ်းနှး�င််င်ံတိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််လွာ��် ရေး��ွလွ�ားတိုးး�းတိုးက််လွ�က််

�းှရေးသံာ်လွည််း ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ���် မူလွယွာ်က်သ့ံည့်် လွက််�ှး ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ

သံည်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််�ားရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််က်း� ပြ�ဌာာ�်းက်ာ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ား 

၏ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� မူ�ားစ်ာွ က်��်သံတိုး်မူမုူ�ားပြ���ားသံည််။ �း��အတိုး့�င်် လွက််�ှး ပြ�ည််

သံမ့ူ�ား၏ �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််မူ၊ု က်း�ယာ်စ်ားပြ��မူ၊ု တိုးး�င််း�င််းသံား ရေး�ါင််းစ်ံ��ါဝါင််မူရုှုရုေး�ာင့််၊ 

က်�ား/မူတိုး�်းတိုးည့်းမူှမူနုှှင့်် တိုးာဝါ�်ခွဲံမူုတိုးး��သံည်် ပြ�ည့််ဝါရေးက်ာင််းမူ�ွ်စ်ွာ လွည််�တိုး်နှး�င််သံည့််          

ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�၏ စ်ံနှ�ု်းမူ�ားက်း� ပြ�ည့််မူးရေးစ်သံည််ဟု� မူဆိုး�နှး�င််သံက်�သ့ံး�� ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�

မူ�ား�ံသံး�� ရေးဝါမူှရေး�း�ားရေးသံာ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာအ�ည််းင်ယာ်သံည်် စ်စ််မူ�ှ်ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်

စ်�စ််က်း� မူရေးဖွဲ့ာ်ပြ�နှး�င််ရေး�။ ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ၏ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််က်း� အပြခွဲားရေးသံာ 

ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်နှး�င််င်ံမူ�ား၏ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းစ်�စ််နှငှ့်် နှးုင််းယာဉှ်း်�က်ည့််ရေးသံာအခွဲါ 

ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံသံည်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််ရေးသံာစ်�စ််ရေးအာက််တိုးငွ်် ဆိုက််လွက််လွည််�တိုး်လွ�က််�ှးသံည််က်း� 

�ငှ််းလွင််းစ်ာွရေးတိုးွ��သံည််။ 

အတိုးးအက်�ဆိုး��လွှင်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ပြဖွဲ့စ််ရေးစ်��်အတိုးကွ်် 

ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ���် လွး�အ�်ရေးသံာ ပြမူင််နှး�င််သံည့်် အက်��်အသံတိုး်မူ�ား�းှရေး�သံည််။ ရေးပြ�ာင််းလွ���် 

လွး�အ�်သံည့်် ��မူ အက်��်အသံတိုး်မူာှ ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ုအရေးပြခွဲအရေး�မူ ှရေးဒသံနှတ�လွ�့အဖွဲ့�ွ�အစ်ည််း

မူ�ား�ံသံး�� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာက်း� လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်သံည့်် အရေးပြခွဲအရေး�သံး�� ရေးပြ�ာင််းလွ���်ပြဖွဲ့စ််

သံည််။ ဒ�တိုးးယာအခွဲ�က််မူာှ ပြ���်က်��ရေး�ရေးသံာ အစ်း�း��ံ�စ်ံပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ၎င််းက်း� စ်�စ်ည််းသံည့်် ရေးဒသံနှတ�

အစ်း�း�အပြဖွဲ့စ််သံး�� ရေးပြ�ာင််းလွ���် လွး�အ�်သံည််။ တိုးတိုးးယာအခွဲ�က််မူာှ အ�က််ရေးအာက််ဆိုက််ဆိုံရေး�း

က်း�သံာ ခွဲငွ့််ပြ���ား�ာမူ ှ ဥ်း�ရေးဒအ�နှငှ့်် နှး�င််င်ံရေး�းအ� အ�က််ရေးအာက််နှှင့်် ရေး�ပြ�င််ည်း အပြ��်     

အလွ�ှ် ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားသံး�� ရေးပြ�ာင််းလွ���်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ရေး��က််ဆိုံ�းအခွဲ�က််မူာှ ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်�

ရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ား (ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားနှှင့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�း လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ား) က်း� 

ဖွဲ့�်တိုးးး��်သံာမူက် နှး�င််င်ံသံားမူ�ား၏ နှးုင််းခွဲ� း�်ဆိုံ�းပြဖွဲ့တိုး်မူမုူ�ား၊ �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််မူမုူ�ားက်း� �း�မူး�

ရေးက်ာင််းမူ�ွ်ရေးအာင်် လွ��်ရေးဆိုာင််��်ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ဤအစ်းအစ်ဉ်း်သံည်် စ်ံ�လွင််က်ွ�ပြ�ားရေးသံာ လွမ့ူ� း�း၊ 

က်း�းက်ယွာ်သံည့််�ာသံာနှှင့်် က်�ား/မူ အ��်စ်�မူ�ား၏ အားလွံ�း�ါဝါင််နှး�င််မူနုှှင့်် �ရ့ေး�ါင််း�ါဝါင််

ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််မူုတိုးး��က်း� အားရေး�းနှး�င််သံည််။ 

ယာင််းအသံငွ််ရေးပြ�ာင််းမူမုူ�ားက်း� အရေးပြခွဲခွဲံ၍ ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး အစ်း�း�မူ�ား၏ 

ကြီးက်းး�က်�်မူ ု ရေးအာက််�းှ (ဖြိုးမူး��ပြ�) ပြမူ��းစ်း�ယာ်အဖွဲ့ွ��မူ�ားနှငှ့်် ရေးက်�းလွက််အစ်း�း�မူ�ားက်း� အ��ဂတိုး်

တိုးငွ်် ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူမုူ�ား ပြ��လွ��်နှး�င််က်ာ အရေး�ရွေး�အွ��်ခွဲ���်ရေး�း ဦးးစ်းးဌာာ�က်�့သံး�� ဗဟုး�

အစ်း�း�၏ �း�်းခွဲ���်မူုက်း� အားပြဖွဲ့ည့််ရေး�းသံည့်် အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််းမူ�ားက်း� ဖွဲ့ယာ်�ာှးသံင့််သံည််။      

�း��အပြ�င်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ားအတွိုးက်် (ဥ်း�ရေးဒ၊ နှး�င််င်ံရေး�း၊ အ��်ခွဲ���်ရေး�း၊ �ဏ္ဍာရေး�းနှငှ့်် အစ်း�း�
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အဆိုင့််ဆိုင့််အ�က်ားဆိုက််ဆိုံရေး�းဆိုး�င််�ာ) အစ်းအမူံမူ�ားသံည်် အားလွံ�းရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ားအတိုးကွ်် 

�ငှ််းလွင််း၊ တိုးးက်�၊ လွံ�ရေးလွာက််ဖြိုး�းး �းရေး�ာက််��် လွး�အ�်သံည််။ �း��အပြ�င်် တိုးး�င််း�င််း သံားရေး�ါင််းစ်ံ� �ါဝါင််မူ၊ု 

က်�ား/မူတိုး�်းတိုးည့်းမူှမူ၊ု နှး�င််င်ံသံားမူ�ားနှငှ့်် အ��်�က််လွမ့ူအုဖွဲ့�ွ�အစ်ည််းမူ�ား �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�က်ွ်နှး�င််မူစု်သံည့်် 

ရှုရုေး�ာင့်မ်ူ�ားသံည််လွည််း အ��ဂတ်ိုးရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�၏ လွ��်င်�်းစ်ဉ််းမူ�ား နှှင့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�က်း� �ံ�စ်ံခွဲ��ာတိုးငွ်် 

�ါဝါင််�မူည့်် အ�ာမူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်သံည််။  

ဤသံး�� စ်းတိုး်��တိုးငွ်် �ံ�ရေးဖွဲ့ာ်က်ာ လွ��်ရေးဆိုာင််ရေးသံာ ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�မူသုံည်် အစ်း�း�၏ တိုးတိုးးယာအလွာှ

က်း� ဖွဲ့�်တိုးးးဖြိုး�းး အင််စ်တိုးးက်��း�ငှ််း�ရ့ေး�ာင််ပြခွဲင််းက်း� ရေးသံခွဲ�ာရေးစ်က်ာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းက်း� ရေး��ညှ််တိုးည််တိုးံရ့ေးစ်ဖြိုး�းး 

နှး�င််င်ံသံားမူ�ား တိုးက််ကြွက်�ွါဝါင််မူကု်း� ပြမူှင့််တိုးင််ရေး�းနှး�င််ရေး�လွးမူ့်မူည််။ �ံ�စ်ံခွဲ�မူှတိုး်�ာတိုးငွ်် ရေးအာက််�ါ အကြံက်ံပြ��

ခွဲ�က်် �ည််းလွမူ်းနှစှ််သံယွာ်က်း� �ည့််သံငွ််းစ်ဉ်း်းစ်ားသံင့််သံည််။

5.1/ A[dkcsKyfudk,frIavQmhcsjcif;rSwqifh
 a'oEå&udk,fykdiftpkd;&pepf 

xlaxmif&eftwGuf tBuHjyKcsufrsm; 
ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူရုေးလွ�ာပ့ြခွဲင််းပြဖွဲ့င့် ်စ်စ််မူ�်ှရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� ရေး�်��်ွးလွာနှး�င််ရေးစ်��် 

လွမူ်းရေး�က်ာင််းက်း� ဦးးတိုးည််ရေးစ်မူည််မူဟု�တိုး်ရေးသံာ်လွည််း၊ ယာင််းဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူရုေးလွ�ာခ့ွဲ�ပြခွဲင််းသံည်် ပြ�ည််�ယာ်၊ 

တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားနှငှ့်် ရေးဒသံနှတ��ယာ်ရေးပြမူမူ�ားက်း� �း�မူး�အားရေးက်ာင််းလွာရေးစ်��် အရေး�ာက််အက်ပ့ြ��သံည့််  

�းရေး�ာက််သံည့်် �ည််းလွမူ်းအပြဖွဲ့စ််�ှးရေး�ဆို�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအ� ရေး�ါက််ရေး�ါက််လွာ

သံည့်် စ်�စ််တိုးငွ်် ဥ်း�ရေးဒမူရ့ေး�ာင််မူ�ားက်း� လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာလွ�ွရေးပြ�ာင််းရေး�းပြခွဲင််းနှငှ့်် ရေးအာက််ရေးပြခွဲအစ်း�း��ံ 

တိုးတိုး်နှး�င််သံမူှ အာဏာာက်�င့််သံံ�းရေးစ်ရေး�းမူတ့ိုးး��နှှင့်် ရေး�ါင််းစ်�်က်�င့််သံံ�းနှး�င််သံည််။ �း��ည််းလွမူ်းပြဖွဲ့င့်် Triadic 

�ံ�စ်ံ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း��ံ�စ်ံက်း� �ံ�ရေးဖွဲ့ာ်ဖွဲ့�်တိုးးးနှး�င််��် အခွဲွင့််အလွမူ်း�းှရေး�ရေးသံးသံည်် (�ံ� ၃ က်း�ရှု�ုါ)။ 

တိုးစ််ဖြိုး�း�င််�က််တိုးင်ွ်�င်် ၆၇ ခွဲရှုး�င််က်း� အရေးပြခွဲခွဲကံ်ာ ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားဖွွဲ့��စ်ည််းပြခွဲင််း၊ ရေး�းွရေးက်ာက််��ွမူ�ား က်�င််း�ရေးစ် 

ပြခွဲင််းနှှင့်် �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ အာဏာာမူ�ားလွ�ွရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်ပြခွဲင််းပြဖွဲ့င့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်းပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ�ရေး�းက်း� 

အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ် နှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည်် (Tinzar Htun, & Raynaud, 2018)။ အဆိုး��ါ ဆိုင့််က်�ရေးပြ�ာင််းလွ�

�ယာရ့ေး�း ခွဲ�ဉ်း်းက်�်မူ၏ု အရေးသံးစ်းတိုး် အစ်းအမူံမူ�ားမူာှ ရေးအာက််�ါအတိုးး�င််းပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

Oya'qkdif&m tpDtrHrsm;  
၁။ ၂၀၀၈ ခွဲ�နှှစ်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒသံည်် အရေးလွှာအ့တိုးင််းပြ��လွ��်နှး�င််ပြခွဲင််းမူ�ှး�� ခွဲရှုး�င််နှငှ့်် 

ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းရေး��ာမူ�ားတိုးငွ်် ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ��ဂုး�လွ်မူ�ားက်း� ခွဲငွ့််ပြ���ားပြခွဲင််းမူ�ှး

ရေး��ာ ယာင််းအရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ�ါ ပြ�ဌာာ�်းခွဲ�က််မူ�ားက်း� ပြ�င််ဆိုင််�မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ 

၂။ ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�လွတှိုး်ရေးတိုးာ်သံည်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� �ရ့ေး�ာင််က်ာ ပြ�ည််�ယာ်/

တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ား သံာမူက် ရေးဒသံနှတ�ယာ�့စ််မူ�ား (ခွဲရှုး�င််မူ�ား၊ ဖြိုးမူး���ယ်ာမူ�ား၊ ��်က်က်ွ်နှငှ့် ်ရေးက်�း�ာွ 

အ��်စ်�အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ား) �ံသံး���ါ အာဏာာက်း� လွ�ှရေးပြ�ာင််းရေး�းအ�်မူည့်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း� ဥ်း�ရေးဒတိုးစ််��်က်း� အတိုးည််ပြ��က်�င့််သံံ�းနှး�င််သံည််။
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tkyfcsKyfa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၃။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ယာ�့စ််မူ�ား (ခွဲရှုး�င််မူ�ား၊ ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ားနှငှ့်် ��်က်ကွ််/ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ား) 

သံည်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်�လွ��်င်�်းစ်ဉ်း်အရေး�်အရေးပြခွဲခွဲံရေးသံာ အ�က််ရေးအာက်် အဆိုင့််မူ�ား�ါဝါင််

ရေးသံာ စ်�စ်ည််း�ားသံည့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း���ံ�စ်ံတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် စ်�စ်ည််းပြဖွဲ့စ််ရေး�်လွာ��် 

လွး�အ�်သံည်် (�ံ� ၃ က်း�ရှု�ုါ)။ စ်းမူံအ��်ခွဲ���်ရေး�းနှငှ့်် ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူ ုဌာာ�မူ�ားအားလွံ�းသံည်် ရေးဒသံနှတ�

အဆိုင့််�းှ ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံရေးက်ာင််စ်း၏ အ��်ခွဲ���်ရေး�းဆိုး�င််�ာ ရေးခွဲါင််းရေးဆိုာင််မူနုှှင့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��

မူ�ား၏ ရေးအာက််တိုးငွ််�းှသံင့််သံည််။ 

၄။ ခွဲရှုး�င််မူ�ားသံည်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�စ်�စ််၏ ည်ှးနှးုင််းရေး�းအဆိုင့််ပြဖွဲ့စ််လွာဖြိုး�းး ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ 

အဖွဲ့�ွ�ဝါင််မူ�ား�ါဝါင််ရေးသံာ ခွဲရှုး�င််ရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် ယာင််းတိုးး��နှှင့်် တိုးည့်းရေးသံာ ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််း

ရေးဒသံကြီးက်းး အတိုးငွ််း�းှ ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ားနှှင့်် ခွဲရှုး�င််မူ�ားအ�က်ား ည်ှးနှးုင််းမူကု်း� ရေးဆိုာင််�ကွ််ရေး�းသံည််။ 

၅။ ရေးဒသံနှတ� စ်ည််�င််သံာယာာရေး�းမူ�ားသံည်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း� (သံး��မူဟု�တ်ိုး) တိုးတိုးးယာအလွာှ 

အစ်း�း�၏ ရေး�၊ မူးး၊ လွှ�်စ်စ်် စ်သံည့်် အရေးပြခွဲခွဲံအသံံ�းပြ��မူမုူ�ား၏ ဝါ�်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား ရေး�းအ�်သံည့်် 

ဌာာ�မူ�ားပြဖွဲ့စ််သံင့််သံည််။ 

ပိုံ� ၃။ ၂၀၀၈ ��ွ�စိုးည််�ပိုံ�အဒေ�ခွခွံဥပိုဒေ�  အမှုးှ�ပို�အ�ပို်ခွု�ပို်ဒေရ�စိုးန်စိုး်တငွ်် ဒေ�သန္တတရကိုး�ယ််ပိုး�င််အစိုးး��ရ
မှုုာ�ထံံသး�� ဗဟိုး�ခွု�ပို်ကိုး�င််မှု ုဒေ��ဒေလု့ာသ်ည််် ပိုံ�စိုးံ

jynfaxmifpk 
tpkd;&

jynfe,fESifh 
wkdif;a'oBuD;rsm;

&yfuGufESifh 
aus;&Gmrsm;

NrdKUe,f 330 NrdKU

c½kdif 67 ck
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EkdifiHa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၆။ ရေးဒသံနှတ�ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားအတိုးကွ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်�ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားက်း� ခွဲရှုး�င််မူ�ား၊ ဖြိုးမူး���ယာ်

မူ�ားနှငှ့်် ��်က်ကွ််/ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ားအတိုးကွ်် က်�င််း�ရေး�း��် အာမူခွဲံရေး�းသံင့််သံည််။ အ��ဂတိုး်

ရေးဒသံနှတ�ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားနှငှ့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��အစ်ည််းမူ�ားအားလွံ�းက်း� ရေး�းွခွဲ�ယာ်ခွဲ��်�ားသံ့မူ�ား

မူဟု�တိုး်�� ရေး�းွရေးက်ာက််တိုးင််ရေးပြမူှာက််ခွဲံ ��ဂုး�လွ်မူ�ားက်သံာ ဦးးရေးဆိုာင််သံင့််သံည််။ မူ�ရေး�းခွဲငွ့််က်း� 

အးမူ်ရေး�ာင််ဦးးစ်းးမူ�ားသံာမူဟု�တိုး်�� (အသံက်် ၁၈ နှှစ််နှှင့်် အ�က််�းှ) မူ�ရေး�း��် အ�ည််အခွဲ�င််း

ပြ�ည့််မူးသံတ့ိုးး�င််းက် ��ှးသံင့််သံည််။ 

၇။ �း�မူး�၍ အားလွံ�း�ါဝါင််ရေးသံာ ဒးမူး�က်ရေး�စ်းစ်�စ််ပြဖွဲ့စ််ရေး�်လွာရေးစ်��်နှငှ့် ်စ်ံ�လွင််က်�ွပြ�ားမူမုူ�ားက်း� လွက််ခွဲံ 

က်�င့််သံံ�း နှး�င််��်အတိုးကွ်် အမူ� း�းသံမူးးမူ�ား �ါဝါင််ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််ရေး�း၊ အဆိုံ�းအပြဖွဲ့တိုး်ပြ��နှး�င််သံည့်် 

�ာ�း့ ရေး��ာမူ�ားတိုးငွ်် လွင့်ယာ်မူ�ား၊ တိုးး�င််း�င််းသံားလွ�့ည််းစ်�မူ�ား �ါဝါင််နှး�င််ရေး�းအတိုးကွ်် 

ပြ��်လွည်် တိုးည့််မူတိုး်ဦးးစ်ားရေး�း လွ��်ရေးဆိုာင််မူမုူ�ား �ား�ှးသံင့််သံည််။  

b@ma&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၈။ ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ��ားရေးသံာ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး�� အခွဲ�ွ်ရေးက်ာက််ခွဲံခွဲွင့််နှှင့်် သံံ�းစ်�ွ

နှး�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာမူ�ားအပြ�င်် �ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ ��်တိုးး�းလွ��်�း�င််ခွဲငွ့််မူ�ား ရေး�းအ�်သံင့််သံည််။ 

�ဏ္ဍာရေး�းဆိုး�င််�ာ ဥ်း�ရေးဒ (သံး��မူဟု�တိုး်) ဥ်း�ရေးဒမူ ့ ရေး�ာင််က်း� ပြ�ည််�ယာ်နှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းး

လွတှိုး်ရေးတိုးာ်မူ�ားက် ပြ�ဌာာ�်းသံင့််သံည််။

tpkd;&tzGJUtqifhqifhrsm;tMum; qufqHa&;rsm; 
၉။ အစ်း�း� အလွာှမူ�ားအားလွံ�းအ�က်ားတိုးွင်် �းရေး�ာက််ရေးသံာ အပြ��်အလွှ�်ဆိုက််ဆိုံရေး�းစ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�

က်း� အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်�ား�ှးသံင့််သံည််။ အ�က််ရေးအာက််�ံ�စ်ံပြဖွဲ့င့်် ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားအစ်ား 

ပြ�ည််�ယာ်/တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးနှငှ့််  ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ားက်း� တိုး�်းတိုး့အရေး�း�ါသံည့်် အဖွဲ့�ွ�

အစ်ည််းမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် ဆိုက််ဆိုံသံင့််သံည််။ ရေး�ပြ�င််ည်း ဆိုက််ဆိုံရေး�းမူ�ားက်း�လွည််း အင််စ်တိုးးက်��း

�ငှ််းမူ�ား၏ အရေးလွအ့�တိုးစ််��်အပြဖွဲ့စ်် သံတွိုး်သံငွ််းလွ��်ရေးဆိုာင််သံင့််ဖြိုး�းး �း့ရေး�ါင််းရေးဆိုာင််�ကွ််

အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်သံည့်် �ံ�စ်ံတိုးစ််ခွဲ�အပြဖွဲ့စ်် က်�င့််သံံ�းသံင့််သံည််။ အ�က််ရေးအာက််နှငှ့်် ရေး�ပြ�င်် 

ည်း ဆိုက််ဆိုံရေး�းနှစှ််မူ� း�းလွံ�းသံည်် အရေး�းကြီးက်းးဖြိုး�းး ဥ်း�ရေးဒမူ�ား၊ လွ��်�ံ�းလွ��်�ည််းမူ�ားနှှင့်် စ်�စ််

ယာနှတ�ားမူ�ားတိုးငွ်် ဥ်း�ရေးဒပြ�ဌာာ�်း�ည့််သံွင််း�ားသံင့််သံည််။ 
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5.2/ zuf'&,f0g'rSwqifh a'oEå& udk,fykdif 
tpkd;&pepfxlaxmif&eftwGuf 
tBuHjyKcsufrsm;

စ်စ််မူှ�်ရေးသံာ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်စ်�စ််က်း� အရေးပြခွဲခွဲံလွ�က်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ားက်း� စ်းတိုး်က်း့�ံ�ရေးဖွဲ့ာ်ပြခွဲင််းက် �း�မူး�

�ငှ််းလွင််းသံည့်် နှး�င််င်ံရေး�းလွမူ်းစ်ဉ်း်တိုးစ််��်ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး အ�က််တိုးငွ််ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည့်် ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူ ု ရေးလွ�ာခ့ွဲ� 

ပြခွဲင််း�က််�း�မူး� �ငှ််းလွင််းရေးပြဖွဲ့ာင့််ပြဖွဲ့�းသံည့်် လွမူ်းစ်ဉ်း်တိုးစ််ခွဲ�ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားတိုးငွ်် သံက််ဆိုး�င််�ာ 

ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ�ှးလွှင််မူ ့�း�စ်�စ််သံည်် �း�မူး�တိုးက််ကြွက်မွူ�ုးှမူည််ပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး၊ ပြ�ည််�ယာ်မူ�ား၏ စ်းမူံအ��်ခွဲ���်

မူရုေးအာက််တိုးငွ်် တိုးးက်�ရေးသံာ အစ်းအမူံမူ�ားနှှင့်် အရေးက်ာင််အ�ည််ရေးဖွဲ့ာ်နှး�င််မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ� 

အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားမူ ှ အ��ဂါတိုး်တိုးွင်် က်�င့််သံံ�းနှး�င််မူည့်် �ည််းလွမူ်းမူ�ားနှငှ့်် အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််မူ�ား�ှးနှငှ့််ဖြိုး�းးပြဖွဲ့စ်် 

ရေး�သံည််။ ဥ်း�မူာအရေး�ပြဖွဲ့င့်် က်ခွဲ�င််ပြ�ည််�ယာ် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�့က်မူ်း၏ အ�း�ဒ် ၁၃ တိုးငွ်် ပြ�ဌာာ�်း

�ားသံည််မူာှ - ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ားသံည့်် ရေးဒသံနှတ�အ��်ခွဲ���်ရေး�း၏ အရေးပြခွဲခွဲံယာ�့စ််မူ�ားပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်�ါလွးမူ�်

မူ�ား၏ ပြ�ဌာာ�်းဥ်း�ရေးဒနှငှ့််အည်း ပြဖွဲ့စ််သံည့််ဟု� ပြ�ဌာာ�်း�ားသံည်် (Kachin State Constitution Drafting 

Committee၊ ၂၀၁၇)။ ရေးက်ာ်သံး့ရေးလွပြ�ည်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒ (အခွဲ�်း ၇) တိုးငွ်် ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််မူာှ 

- ခွဲရှုး�င််မူ�ားသံည်် အပြမူင့််ဆိုံ�းအဆိုင့်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ားပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး ဖြိုးမူး���ယာ်၊ ��်က်ကွ််နှငှ့်် ရေးက်�း�ာွတိုးး��သံည်် 

အပြခွဲားအဆိုင့်် ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ားပြဖွဲ့စ််�က်ဖြိုး�းး၊ အားလွံ�းသံည််ခွဲရှုး�င််အဆိုင့််၏ ရေးအာက််တိုးငွ်် လွည််�တိုး်

ရေးဆိုာင််�ကွ််�မူည််ဟု� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််။ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််နှှင့်် အာဏာာမူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်၏ 

ပြ�ဌာာ�်းဥ်း�ရေးဒမူ ှအ�်နှှင််း�ားသံည့်် အာဏာာမူ�ားအတိုးး�င််းပြဖွဲ့စ််သံည််ဟု� ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််  (Kaw Thoo Lei 

(Karen State) Future Constitution Drafting Committee၊ ၂၀၁၇)။ ခွဲ�င််းလွ��်း ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံ 

ဥ်း�ရေးဒမူ�့က်မူ်း၏ အ�း�ဒ် (၁၈၃) တိုးငွ််လွည််း ရေးဖွဲ့ာ်ပြ��ားသံည််မူာှ ခွဲ�င််းလွ��်း ဥ်း�ရေးဒပြ��အဖွဲ့ွ��သံည်် ရေးဒသံနှတ�

ယာ�့စ််မူ�ားက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််းပြခွဲင််း၊ ရေး�ါင််းစ်ည််းပြခွဲင််း၊ ဆိုး�င််းင်ံပြခွဲင််း၊ ဖွဲ့�က််သံးမူ်းပြခွဲင််းတိုးး��က်း� ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််သံက်�သ့ံး� 

ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားက်�င််း�ပြခွဲင််း၊ မူ�ရေး�းပြခွဲင််း၊ လွ��်�း�င့််ခွဲွင့််နှှင့်် အာဏာာမူ�ားနှှင့်် �ဏ္ဍာရေးင်လွွ�ှရေးပြ�ာင််းခွဲငွ့််တိုးး��က်း� 

ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််သံည််ဟု�ရေးဖွဲ့ာ်ပြ� �ားသံည်် (Chin Forum၊ ၂၀၁၇)။

ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�မူ�ားအားလွံ�း�းး�ါးမူ ှ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�းမူ�ားက်း� ပြ�ည််�ယာ်လွတှိုး်ရေးတိုးာ်မူ�ားနှှင့်် 

ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မူ�ား၏ ရေးအာက််တွိုးင််သံာ လွည််�တိုး်ရေးဆိုာင််�ကွ််နှး�င််��် စ်းတိုး်က်း့�ံ�ရေးဖွဲ့ာ်�ား�က်သံည််။  

ပြမူ�်မူာနှး�င််င်ံ�ှး ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားအားလွံ�းသံည််လွည််း လွက််�ှးရေးဒသံနှတ�ယာ�့စ််အားလွံ�းက်း� ပြ��ပြ�င််ရေးပြ�ာင််းလွ���်

နှငှ့်် ပြ��်လွည််ရေး�ါင််းစ်ည််းဖွဲ့ွ��စ်ည််းမူည့်် �ံ�စ်ံက်း� ရေးတိုးာင််းဆိုး��က်လွးမူ့်မူည််ပြဖွဲ့စ််သံည််။ �း��ံ�စ်ံတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င်် အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယာ်အစ်း�း�မူ�ား၏ အပြ�ည့််အဝါ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််ရေးအာက််တိုးငွ်် �းှ�က်ဖြိုး�းး ပြ�ည််�ယာ်

အစ်း�း�၏ ရေးအာက််အဆိုင့်် အစ်း�း�မူ�ားအပြဖွဲ့စ််ရေး�်ရေး�ါက််လွာနှး�င််ရေးခွဲ��ှးသံည််။ �း�က်�သ့ံး� စ်းမူံအ��်ခွဲ���်လွး�မူ�ုံ�စ်ံ

သံည်် Dyadic �ံ�စ်ံ ရေးဒသံနှတ�အစ်း�း�မူ�ားပြဖွဲ့စ််ဖြိုး�းး က်ရေး�ဒါနှး�င််င်ံက်�သ့ံး��ရေးသံာ �ံ�စ်ံမူ� း�းနှှင့်် လွ�ွ်စ်ွာ�းးစ်�်မူ�ုးှသံည််။ 

မူည််သံး���င််ပြဖွဲ့စ််ရေးစ် ရေးအာက််�ါအတိုးး�င််း တိုးးက်�သံည့်် အကြံက်ံပြ��ခွဲ�က််မူ�ားက်း� ရေး�းလွး�သံည််။ အကြံက်ံပြ��သံည့််�ံ�စ်ံ

သံည်် ရေး�ာရေးနှ�ှစ်�စ််�ံ�စ်ံမူ� း�းပြဖွဲ့စ််သံည််။ (�ံ� ၄ က်း�ရှု�ုါ)

Oya'qkdif&m tpDtrHrsm;  
၁။ ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒအသံစ််က်း� အတိုးည််ပြ��က်�င့််သံံ�းပြခွဲင််း မူပြ��နှး�င််မူးက်ာလွတိုးငွ်် 

ရေးဒသံနှတ� က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ဆိုး�င််�ာ က်းစ်စ��်မူ�ားက်း� ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ား၏ 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာမူ�ားအတိုးွင််းသံး�� ပြဖွဲ့��်ရေးဝါ�ားသံင့််သံည််။ 



42 tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk 
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

၂။ အ��ဂတ်ိုး ဖွဲ့က််ဒ�ယ်ာဖွွဲ့��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲဥံ်း�ရေးဒတိုးင်ွ် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ားသံည်် ပြ�ည််�ယ်ာ 

မူ�ား၏ သံးးသံ��်က်းစ်စ��်မူ�ားပြဖွဲ့စ််သံင့််ဖြိုး�းး ဖွဲ့က််ဒ�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒသံည်် ရေးဒသံနှတ�

က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား၏ အခွဲ�်းက်ဏ္ဍက်း� အတိုးး�င််းအတိုးာတိုးစ််ခွဲ�အ�း အသံးအမူတှိုး်ပြ��က်ာ အာမူခွဲံ 

ရေး�းနှး�င််သံည််။ ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င်် အစ်း�း�စ်�စ််က်း� ရေး�ာ ရေးနှ�ှ�ားရေးသံာ စ်�စ််တိုးစ််ခွဲ�က်း� ပြ�ည််�ယာ်

မူ�ား၏ က်း�ယာ်�း�င််ပြ�ဌာာ�်းခွဲွင့််နှှင့််အည်း က်�င့််သံံ�းသံင့််သံည်် (�ံ� ၄ က်း� ရှု�ုါ)။

၃။ အ��ဂတိုး်ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ံ�အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားတိုးငွ်် ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်� ဗဟုး�ခွဲ���်က်း�င််မူု

ရေးလွှာခ့ွဲ�ပြခွဲင််းနှငှ့်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား�ံသံး��  ၎င််းတိုးး�� �းရေး�ာက််စ်ာွ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််

သံမူှ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်် အာဏာာမူ�ား ရေး�းအ�်ပြခွဲင််း (subsidiarization) ပြ��လွ��်��် �ည််�ယွာ်ခွဲ�က််ပြဖွဲ့င့်် 

လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာမူ�ားက်း� ပြ�ည််�ယ်ာအစ်း�း�မူ�ားက် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယ်ာ�း�င််အစ်း�း�မူ�ား�သံံး�� လွ�ှရေးပြ�ာင််း 

ရေး�းအ�်သံင့််သံည််။ �း��အပြ�င်် ပြ�ည််�ယာ်ဖွဲ့ွ��စ်ည််း�ံ� အရေးပြခွဲခွဲံဥ်း�ရေးဒမူ�ားတိုးငွ်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််

အစ်း�း�၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်မူ�ားနှငှ့် ် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့်အ်ာဏာာမူ�ားက်း� �ည့်သ်ံင်ွ်းပြ�ဌာာ�်း�ားသံင့်သ်ံည််။ 

ရေးဒသံနှတ�ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားနှငှ့်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းအဖွဲ့ွ��မူ�ားက်း� ဒးမူး�က်ရေး�စ်း�ည််းက်�ရေး�းွရေးက်ာက််�ွ�မူ�ားမူှ

တိုးဆိုင့်် ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ား�ှး��် လွး�အ�်သံည််။ 

tkyfcsKyfa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၄။ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့််တိုးငွ်် ပြ�ည််�ယာ်မူ�ားနှငှ့်် တိုးး�င််းရေးဒသံကြီးက်းးမူ�ားသံည်် ၎င််းတိုးး��၏ လွ��်င်�်းတိုးာဝါ�်

မူ�ားနှငှ့်် လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််အာဏာာမူ�ားက်း� ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား (ခွဲရှုး�င််မူ�ား၊ ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ား၊ 

��်က်ကွ််မူ�ားနှငှ့်် ရေးက်�း�ာွမူ�ား) �ံသံး�� ၎င််းတိုးး���းရေး�ာက််စ်ာွ လွ��်ရေးဆိုာင််နှး�င််သံမူှ လွ��်�း�င််ခွဲငွ့််

အာဏာာမူ�ား ရေး�းအ�်လွ��်က်း�င််ရေးစ်ပြခွဲင််း (subsidiarization) ပြ��လွ��်က်ာ ၎င််းတိုးး��၏ စ်မွူ်းရေးဆိုာင််

�ည််က်း� အားရေး�းအားရေးပြမူှာက််ပြ����် လွး�အ�်သံည််။ 

၅။ ဖြိုးမူး���ယာ်ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားသံည်် အ��်ခွဲ���်ရေး�းနှစှ််ခွဲ�ရေးအာက််တိုးငွ်် လွ��်က်း�င််ရေးဆိုာင််�ကွ််��် မူသံင့််�� 

ရေးဒသံနှတ� ဥ်း�ရေးဒမူ�ားအ� ရေးဒသံခွဲံပြ�ည််သံမ့ူ�ား�ံသံး��သံာ တိုးာဝါ�်ခွဲံသံင့််သံည််။ 

၆။ ခွဲရှုး�င််အဆိုင့််တိုးငွ်် ခွဲရှုး�င်် ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�ည်ှးနှးုင််းရေး�းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားက်း� ဖွဲ့�ွ�စ်ည််း�ား�ှးသံင့််

သံည််။ ၎င််းရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားသံည်် ဖြိုးမူး���ယာ်မူ�ားနှငှ့်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််၊ ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် အစ်း�း�

မူ�ားအ�က်ားတိုးငွ်် အပြ��်အလွှ�်ဆိုက််ဆိုံရေး�းက်း� လွ��်ရေးဆိုာင််ရေး�းရေးသံာ ရေးက်ာ်မူတိုးးမူ�ားအပြဖွဲ့စ်် 

ရေးဆိုာင််�ကွ််သံင့််သံည်် (�ံ� ၄ က်း� ရှု�ုါ)။

EkdifiHa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၇။ ဖြိုးမူး���ယာ်အဆိုင့််တိုးငွ်် ရေးက်ာင််စ်းမူ�ားက်း� ရေး�းွရေးက်ာက််ခွဲံ��ဂုး�လွ်မူ�ားနှငှ့်် ဖြိုးမူး���ယာ်အကြီးက်းးအက်�မူ�ားပြဖွဲ့င့်် 
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ရေးက်ာက််ခွဲံသံည််နှငှ့််တိုးစ််ဖြိုး�း�င််�က်် ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့််နှှင့်် ပြ�ည််�ယာ်အဆိုင့်် အစ်း�း�မူ�ားသံည််

လွည််း ရေးဒသံနှတ�က်း�ယာ်�း�င််အစ်း�း�မူ�ား (ခွဲရှုး�င််မူ�ား၊ ဖြိုးမူး���ယာ်နှှင့်် ��်က်ကွ််/ရေးက်�း�ာွအ��်စ်�မူ�ား) 

�ံသံး�� ရေး�ာက််�ံရ့ေး�းရေးင်မွူ�ား (grants) နှှင့်် �ံ�ရေးင် ွ (consolidated funds) တိုးး��က်း� လွ�ှရေးပြ�ာင််း

ရေး�းသံင့််သံည််။

tpkd;&tzGJUtqifhqifhrsm;tMum; qufqHa&;rsm; 
၁၃။ အစ်း�း�အဖွဲ့ွ��အဆိုင့််ဆိုင့််မူ�ားအ�က်ား ဆိုက််ဆိုံရေး�းအတိုးကွ်် GAD က်း� ပြ�ည််ရေး�ာင််စ်�အဆိုင့်် 
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က်း� ရှု�ုါ)။
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 အာဏာာလု�ဲဒေ�ပိုာင််�ဒေပို�အပို်သည််် ပိုံ�စိုးံ
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