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၁၉၉၀ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့ပြီး� �း� အဆင့််�အသီးး�သီးး�သို့့�
ရော�ာက််ရှိနေ���ေသော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအားး�လုံးး�� ကိုု� စုုစည်းး�ထားး�သည့််�
ဒေ�တာာဘေ့�့စ််ဖြ�စ််သော�ာ PA-X Peace Agreements (www.peaceagreements.org) မှှ
အချျက််အလက််များ��းဖြ�င့််� ဤသုုတေ�သနကိုု�ပြု�ုစုုထားး�သည််။ ဒေ�တာာဘေ့�့စ််ရှိိ�
အချျက််အလက််များ��းအားး�လုံးး�� ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပြီး�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအားး� အရည််အသွေး�း��စံံပြု�ုဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အရေ�ေအတွွက််
စံံပြု�ုဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုသူူများ��း - Christine Bell နှှင့်�် Robert Forster
နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနစီီမံံကိိန်းး� (PSRP)
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အီီဒင််ဘာ့့�ခ််
EH8 9YL
စာာရေး�းသူူများ��းအကြော��ာ�င်းး� - Christine Bellသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ
သုုတေ�သနစီီမံံကိိန်းး�၏ သုုတေ�သနအကြီး�း�အကဲဲနှှင့်�် ဒါါရိုု�က််တာာဖြ�စ််ပြီး�း� အီီဒင််ဘာ့့�ခ််တက္ကကသိုု�လ််တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပါါမော�ာက္ခခ၊ Global Justice တွွင်် လက််ထော�ာက််အကြီး�း�အကဲဲအဖြ�စ််
တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။ Robert Forster သည်် နော်�်�ဝေ�နိုု�င််ငံံ၊ Chr. Michelsen Institute မှှ
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ပါါဝင််သူူဖြ�စ််သည််။ ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုသူူနှှစ်ဦး
် းသည်် တန်းး�တူူညီီမျှှ
အားး�ထုုတ််ပါါဝင််ပြု�ုစုုထားး�သည််။
ဖုုန်းး�နံံပါါတ်် - +၄၄ (၀) ၁၃၁ ၆၅၁ ၄၅၆၆
Fax နံံပါါတ်် - +၄၄ (၀) ၁၃၁ ၆၅၀ ၂၀၀၅
အီးး�မေး�းလ်် - PoliticalSettlements@ed.ac.uk
www.politicalsettlements.org
@PolSettlements

ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ� - ဤသုုတေ�သနကိုု� UK Foreign၊ Commonwealth & Development
Office (FCDO) မှှ UK Aid ၏ရန််ပုံံ�ငွေထော���ာ�က််ပံ့့�မှုုဖြ�င့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း
အထော��ာက််အထားး�ဆင််မြ�င့််� Peace and Conflict Resolution Evidence Platform
(PeaceRep) က ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�ပြီး�း� နိုု�င်ငံံရေး�း
်
ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းဆိုု�င်ရာာ
်
သုုတေ�သနစီီမံံကိိန်းး� (PSRP) က ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီထားး�ပါါသည််။ ဤပုံံနှိိ�ပ်
� ်ထုုတ်ဝေ
် �မှုုတွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််နှှင့််� သဘော�ာ�ထားး�များ��းသည်် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုသူူ၏အာာဘော်�်�
ဖြ�စ််ပြီး�း� FCDO ကိုု� အလျျဉ်းး�ကိုု�ယ်စား
် �းမပြု�ုပါါ။ ဤသုုတေ�သနကိုု�အသုံးး�� ပြု�ုပါါက ရေး�းသားး�
ပြု�ုစုုသူူနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း အထော��ာက််အထားး�ဆင််မြ�င့််�
(Peace and Conflict Resolution Evidence Platform) ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သင့််�သည််။
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း အထော��ာက််အထားး�ဆင််မြ�င့််� (Peace and Conflict
Resolution Evidence Platform)သည်် အီီဒင််ဘာ့့�ခ််တက္ကကသိုု�လ်၊် International IDEA၊
Conciliation Resources ၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခညှိိ�နှိုုင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းဆိုု�င်ရာာ
်
သြ�စတြီး�း�ယားး�လေ့�့လာာရေး�းစင််တာာ၊ LSE IDEAS ၊ LSE Middle East Centre နှှင့််�
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ဤစာာတမ်းး�အားး� မြ�န််မာာဘာာသာာဖြ�င့််� သာာသာာပြ�န််ထုုတ််ဝေ�နိုု�င်ရ
် န်် ကူူညီီပေး�းသော�ာ
International IDEA ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
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မာာတိိကာာ
၁။ နိိဒါါန်းး� - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

၇

၂။ ခြုံ�ံ�ငုံံသုံးး
� �� သပ််ချျက်် - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကိုု�
ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�

၁၁

၃။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့်�်
အတည််ပြု�ုချျမှှတ််ထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းအကြား�း�
ချိိ�တ််ဆက််မှုု

၁၄

၄။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုများ��းကိုု� စီီမံံခန့််ခွဲဲ�ခြ�င်းး
�
� - ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� အဓိိကအချျက််များ��း	

၁၈

၅။ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျက််အပေး�း�အယူူများ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� - အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�တံံတားး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး�

၃၃

၆။ ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� အဓိိကနယ််ပယ််များ��း	

၄၄

နိိဂုံးး�� - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အဆုံးး��သတ််ရာာတွွင််
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� အခက််အခဲဲများ��း	

၅၅
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အော�ာက််ပါါအချျက််အလက််များ��းသည်် PSRP မှှ သုုတေ�သနပြု�ု နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာထားး�
သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရအကြော��ာ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�နှှင့်ဆ
်� က််စပ််နေ�သော�ာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဆိုု�င််ရာာအကြော��ာ�င်းး�ကိုု�စုုစည်းး�ကာာ 'လမ်းး�ညွှှန််အကျျဉ်းး�' တစ််ခုအ
ု ဖြ�စ််တင််ဆက််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤလမ်းး�ညွှှန််အကျျဉ်းး�တွွင်် ပဋိိပက္ခခ သို့့�မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဿနာာကြုံ�ံတွေ့�့
�
�နေ�ရသည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေမှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသို့့�လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရာာတွွင်် အသွွင််
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူထားး�သည့််� အစီီအမံံများ��းအားး� ယန္တတရား�းအဖြ�စ််
အသုံးး��ချျစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ပါါဝင််သည််။ ဤလမ်းး�ညွှှန််စာာအုုပ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
မှာာ� ‘အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းစီီမံံခန့််ခွဲဲ�မှု
� ’ု တွွင််ပါါဝင််သည့််အခြေ�ေ�ခံံလု
�
ပ််ထုံးး
ု
�� လုုပ််နည်းး�များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းနှှင့်�် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရတတ််သော�ာ ဝိရော��ာ�ဓိိပြ�ဿနာာအချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန််ဖြ�စ််သည််။
ဤလမ်းး�ညွှှန််စာာအုုပ််ကိုု� PSRP ၏ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််န
� က််နဲဲသော�ာ သုုတေ�သနများ��းမှှ
ကော�ာက််နုုတ််ပြု�ုစုုထားး�ပြီး��း ကိုးး��ကားး�ချျက််များ��းကိုု� လမ်းး�ညွှှန််စာာအုုပ််၏အဆုံးး��တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါ
သည််။ ဤလမ်းး�ညွှှန််စာာအုုပ််တွွင်် အဓိိကမေး�း�ခွွန်းး�သုံးး��ရပ််ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�သည်် (အော�ာက််တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အစီီအစဉ််အတိုု�င်းး�မဟုုတ််ပါါ) –
၁။	ညှိိ�နှိုင်းး
ု �သဘော�ာ�တူူညီထား
ီ း�သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််
မှုုများ��း မရှိစေ���ေရန််၊ အားး�လုံးး�� အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််ငြိ�ိမ််မှုုကိုု� စတင််တည််ဆော�ာက််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််လိုု�
ပါါက မည််သည့််�အချျက််များ��းသည်် အရေး�း�အကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� မည််သည့််�အချိိ�န််ကာာလ၊
မည််သည့််အခြေ�ေ�အနေ�
�
ေတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််နည်းး�။
၂။	နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�နှှင့်�် စစ််ပွဲဲ�မှှ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသို့့� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��း၏
အော�ာင််မြ�င််မှုု သို့့�မဟုုတ်် ကျျရှုံးး��မှုုကိုု� အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည့််� အဓိိကကျသော��ာ� အန္တတရာာယ််
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ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေများ��း၊ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျက််အပေး�း�အယူူများ��း၊ အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းနှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍
သက််သေ�အထော��ာက််အထားး�များ��းက ဘာာဖော်�်�ပြ�နေ�သနည်းး�။
၃။	အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ မေး�းခွွန်းး�နံံပါါတ်် ၂ ကိုု� မည််သို့့�ပုံံဖော်
� �်�နိုု�င််သနည်းး�။ 	စစ််ရေး�း/လုံံ�ခြုံ�ံရေး�းက
�
ဏ္ဍ
	အာာဏာာရအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�် အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း (လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��း၊ ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�
များ��း၊ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� အပါါအဝင််)၊
	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း
	နိုု�င််ငံံတကာာမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း (နှှစ််နိုု�င််ငံံသီးး�သန့််၊� နိုု�င််ငံံအများ��း၊ ဒေ�သတွွင်းး�
နိုု�င််ငံံများ��း)
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ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် အစိုးး��ရအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� စီီမံံခန့််ခွဲဲ�ရာ
� ာတွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��းကိုု� ‘ပေါ�ါင်းး�ကူးး�
တံံတားး�’အဖြ�စ််အသုံးး��ချျကာာ ပဋိိပက္ခခတွွင်းး�မှှ ပဋိိပက္ခခအပြီး�း� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ််သို့့� ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရန််အတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ကြား�း�ကာာလ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံ
များ��းကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အသုံးး��ချျပါါက ထိုု�သို့့�အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ဖွွင့်ဆိုု�သည််
�်
(ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုရှိသော����ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�ပါါက ပေါ်�်
ပေါ�ါက််လာာလေ့�့ရှိိ�သည့််�) နိုု�င််ငံံရေး�းမငြိ�ိမ််သက််မှုု သို့့�မဟုုတ်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့််� အခြေ�ေ�
အနေ�ေတွွင်် ကြား�း�ကာာလအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာပိုု�င််၊ ရံံဖန််ရံံခါါတွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာပိုု�င််က
အသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ သို့့�မဟုုတ်် ပြ�န််လည််မွွမ်းး�မံံထားး�သော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု�
အသုံးး��ချျ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�အ
် ညီီ ပြ�န််လည််တည််ငြိ�ိမ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််
ကာာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််နှှင့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
အတွွက်် လူူထုုကပေး�း�အပ််ထားး�သည့််� အခွွင့်�အာ
် ာဏာာကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�။1
ဤသို့့�သော�ာ အစီီအမံံများ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာလေ့�့ရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေလေး�းရပ််ကိုု� အော�ာက််
တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် 	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအုံံ�ကြွ�မှုု၊ အာာဏာာဆက််ခံံမှုုဆိုု�င််ရာာ
အရေး�း�ပြ�ဿနာာ၊ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း အနည်းး�နှှင့်�်
အများ��း ပါါရှိိ�နိုု�င််သည့််� လွှှတ််တော်�်နှ
� ှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အကြား�း� သို့့�မဟုုတ်် ဝန််ကြီး�း�
အဖွဲ့့��အတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မရသည့််� ထိိပ််တိုု�က််တွေ့�့�ဆုံံ�မှုတို့
ု ကြော
�့ ��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်
လာာသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၊
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အစိုးး��ရနှှင့်�် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��း
ခြ�င်းး�၊
	အာာဖဂန််နစ္စစတန်် (၂၀၀၁) သို့့မ
� ဟုုတ်် အီီရတ်် (၂၀၀၃) သို့့မ
� ဟုုတ်် အရှေ့�့��တီီမော�ာ (၂၀၀၆)
ဖြ�စ််ရပ််များ��းကဲ့့�သို့့� နိုု�င််ငံံတကာာက အင််အားး�သုံးး��ဖြေ�ေရှှင်းး�ကာာ ယာာယီီနိုု�င််ငံံတကာာ စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�၊
အထက််ပါါဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��း ရှုုပ််ထွေး�း�စွာာ� အတူူတကွပေါ��ါ�င်းး�စပ််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�ခြ�င်းး�၊
ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် ပေါ်�်ထွွက််လာာသည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစိုးး��ရ၏ အသွွင််
သဏ္ဍာာန််အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်
နိုု�င််စေ�သည််။ အမျိုး�း��အစား�းမတူူညီီသော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ မတူူညီီ
သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််လမ်းး�စဉ််အများ��းအပြား�း�ကိုု� တွေ့�့�ရှိဖော်���်��ထုုတ််ထားး�သည််2 	ယခင််အာာဏာာရပါါတီီမှှ အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းပါါဝင််သည့််� အိိမ််စော�ာင့််�အစိုးး��ရ ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ
အာာဏာာရအဖွဲ့့��အစည်းး�က ဦးးဆော�ာင််သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� စီီမံံ
ခန့််ခွဲဲ�ခြ�င်းး
�
�ဖြ�စ််သည််။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််များ��းမှာာ� ၂၀၁၁ ခုုနှစ်
ှ တွ
် င််
ွ သမ္မမတ ဟိုု�စ််နီီမူူဘာာရက််
ကိုု� လူူထုုဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းဖြ�င့််� ဆန့််�ကျျင််ပြီး�း�နော�ာက််ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သော�ာ အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံံမှှ အကူးး�
အ ပြော��ာင်းး� နှှင့််� ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံတွွင်် မတည််ငြိ�ိမ််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� လွွန််မြော��ာက််၍ ၂၀၁၉
ခုုနှှစ်တွ
် ွင်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ကနဦးးအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တို့့� ဖြ�စ််သည််။
	သဘော�ာ�တူူညီီ၍ဖြ�စ််စေ�၊ အင််အားး�သုံးး��ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််၍ဖြ�စ််စေ� အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းက အုုပ််
ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် နှှင့််�/သို့့�မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် အတိုု�က််အခံံ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
များ��း သို့့�မဟုုတ်် ပုုန််ကန််သူူအဖွဲ့့��များ��းနှှင့်�် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး�� ရန်် လက််ခံံပြီး�း�နော�ာက််
ကြား�း�ကာာလ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််သုံးး
� �� သည့််� အစိုးး��ရတစ််ရပ််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
သာာဓကဖြ�စ််ရပ််များ��းမှာာ� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလတွွင်် ယီီမင််နိုု�င််ငံံ၌ GCC အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းယန္တတရား�းကိုု� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ပေါ်�်
ပေါ�ါက််ခဲ့့�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� နှှင့်�် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဇင််ဘာာဘွေ�ေဖြ�စ််ရပ််တို့့� ဖြ�စ််သည််။
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	ယခင််အာာဏာာရအစိုးး��ရကိုု� အင််အားး�သုံးး��၍ သို့့�မဟုုတ်် အာာဏာာသိိမ်းး�၍ ဖြု�ုတ််ချျပြီး�း�
နော�ာက်် ယာာယီီတော်�်�လှှန််ရေး�းအစိုးး��ရတစ််ရပ််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည််။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််မှာာ�
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် လစ််ဗျား��း အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကော�ာင််စီီက မူူအမ််မာာကဒါါဖီီ၏
အစိုးး��ရကိုု� ဖြု�ုတ််ချျပြီး�း�နော�ာက်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဖြ�စ််သည််။
	သဘော�ာ�တူူညီီချျက််မရှိသော����ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေ၌ပင်် ပြ�င််ပမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းက
အင််အားး�သုံးး��၍ဖြေ�ေရှှင်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် နိုု�င််ငံံတကာာကစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည့်�် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
အစိုးး��ရတစ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည််။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််၊ အီီရတ််နိုု�င််ငံံမှှ
ယာာယီီညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အာာဏာာပိုု�င်် (Coalition Provisional Authority) ဖြ�စ််သည််။
‘ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာထူူထော�ာင််ခွွင့်ကိုု�
်� ကျျင့််သုံးး
� �� ခြ�င်းး�’
ကြော��ာင့််� ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းမူူကိုု�ကိုု�င််စွဲဲ�ထားး�သည့််� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််
သည််။ သာာဓကဖြ�စ််ရပ််များ��းမှာာ� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ တော�ာင််ပိုု�င်းး�ယီီမင််နိုု�င််ငံံမှှ တော�ာင််ပိုု�င်းး�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကော�ာင််စီီ ဖြ�စ််ရပ််နှှင့််� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််၊ ဆိုု�မာာလီီလန််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််ရပ််တို့့�
ဖြ�စ််သည််။ ယူူဂိုု�စလားး�ဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတွွင််ကဲ့့�သို့့� ထိုု�စဉ််က နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
နိုု�င််ခဲ့့�သော်�်လည်းး
�
� ထိုု�သို့့�သော�ာဖြ�စ််ရပ််အများ��းစုုမှာာ�မူူ အချိိ�န််ကာာလ ကြာ�ာမြ�င့််�သည််ထိိ ဖြေ�ေ
ရှှင်းး�၍မရ ဖြ�စ််တတ််သည််။
ဤအစိုးး��ရများ��း၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာက ကုုလသမဂ္ဂဂ၏
‘ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ဆော�ာင််ရုံးး��များ��း’ သို့့�မဟုုတ်် ဒေ�သတွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (AU ၊ GCC ၊ SADC
စသည့််�) သို့့�မဟုုတ်် ‘အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ဆက််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း’ ကဲ့့�သို့့�သော�ာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
များ��းမှှတစ််ဆင့််� အကူူအညီီပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် ကြား�း�ဝင််ကူူညီီမှုု အတိုု�င်းး�အတာာမှာာ�မူူ
ပဋိိပက္ခခ၏ ပြ�င်းး�ထန််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� ပြ�င််ပမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��း၏
နိုု�င််ငံံရေး�းရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� (ဤနိုု�င််ငံံရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းသည််လည်းး� အချျင်းး�ချျင်းး�
ဆန့််�ကျျင််နေ�နိုု�င််သည််) မူူတည််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�မာာလီီလန််အစိုးး��ရကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာ
က ယခုုထိိတိုု�င်် တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� မရှိသေး����းပေ�။3
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ဇယားး� ၁ - နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၊ အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခ သို့့�မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာ၏ 		
အင််အားး�သုံးး��ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း		
အစိုးး��ရ၏ အသွွင််သဏ္ဍာာန််
အာာဏာာရ

အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�

တော်�်�လှှန််ရေး�း

အသွွင််

နိုု�င််ငံံတကာာ၏

အဖွဲ့့��အစည်းး�က

ကျျင့််သုံးး
� �� သည့််�

အစိုးး��ရ

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

ဦးးဆော�ာင််သည့််�

အစိုးး��ရ

အစိုးး��ရများ��းအဖြ�စ််

အိိမ််စော�ာင့််�

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာ

အစိုးး��ရ

သည့််� ဖက််ဒရယ််
ယူူနစ််များ��း

နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အရေး�း�

x

x

x

x

x

ပြ�ဿနာာများ��း
အကြ�မ်းး�ဖက််
ပဋိိပက္ခခ
နိုု�င််ငံံတကာာ၏
အင််အားး�သုံးး��
ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�

x

x
x
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ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း သို့့မ
� ဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းအတွွက်် အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� အတိုု�က််အခံံပြု�ုနေ�ကြ�သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းအကြား�း� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ပေး�းယူူနိုု�င််စေ�ရန််အလို့့ငှာာ�
� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ရပ််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�က ပါါဝင််
ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။
ပဋိိပက္ခခ၊ အာာဏာာရှှင််စနစ်် သို့့�မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာမှှ ပိုု�မိုု�တည််ငြိ�ိမ််ပြီး�း�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျသည့််� လူူမှုအ
ု သိုု�က််အဝန်းး�သို့့� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် ကြုံ�ံတွေ့�့
�
�ရမည့််� စနစ််နှင့်
ှ ်�
စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းစွာာ�ကိုု� ကျော်�်��လွွန််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စွွမ်းး�
အပေါ်�်�မူူတည််၍ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းအပေါ်�်� လက််ခံံသဘော�ာ�တူူကြ�
သည််။ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့််� ထိုု�အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့�ပါါဝင််သည်် 	ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အာာမခံံချျက််မရှိိ�ခြ�င်းး�
	စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအတွွက်် စေ့�့စပ််စနစ််ကျသော��ာ� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�မရှိိ�ခြ�င်းး�
	ရှိိ�နှှင့်�ပြီး် �း�ဖြ�စ််သည့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််များ��း
တရား�းဝင််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�
	နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းမရရှိိ�မီီ တိုု�င်းး�ပြ�ည််နှှင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၏သဘော�ာ�သဘာာဝ
ကိုု� ဖွွင့်ဆိုု�သတ််
်�
မှှတ််ပေး�းနိုု�င််သော�ာ ညှိိ�နှိုင်းး
ု �တိုု�င််ပင််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ချျက််
သို့့�ရာာတွွင်် ကနဦးး ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းမှှသည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရတစ််ရပ််
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� စကားး�ဝိုု�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ� သို့့�မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့�� သို့့�မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အထိိ လုုပ််ငန်းး�
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အဆင့််�အသီးး�သီးး�တွွင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� ပြ�ဿနာာများ��းရှိိ�သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရကိုု� မည််သည့််အင်္ဂါါ
�
�ရပ််များ��း
�
ဖြ�င့််� မည််သို့့ဖွဲ့့�
� �စည်းး�မည််နည်းး�။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းတွွင်် မည််သည့််ပါ
� ါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််�
အဖွဲ့့��များ��းကိုု� ထည့််သွ
� ွင်းး�မည််၊ ချျန််လှှပ််မည််နည်းး�။
	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ကျျင်းး�ပသင့််သနည်းး
�
�။
အဓိိကကျသော��ာ� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း လက််တွဲဲ�မဖြု�ုတ််သွားး��စေ�ရန််
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�လျျက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ�အားး
�
�လုံးး��
အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ရန််အလို့့�ငှာာ� မည််သို့့�လမ်းး�စဖော်�်�� ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။
	ဒေ�သခံံများ��း၏ တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှင့်
ှ ်� နိုု�င််ငံံတကာာ၏ကြား�း�ဝင််ကူူညီီမှုုနှင့်
ှ ်� အထော��ာက််
အပံ့့�တို့့� ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရန်် မည််သို့့�ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��းကိုု�ယ််၌ပင်် ရံံဖန််ရံံခါါတွွင််ဤပြ�ဿနာာများ��းကိုု�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�တတ််သည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာအစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် မပျျက််မကွွက််
ထည့််�သွွင်းး�ရမည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့�၏ အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််စုံံ�တစ််ရာာကြော��ာင့််� (ဥပမာာ
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််လိုု�စိိတ််မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အလွွန််အကြ�မ်းး�ဖက််လေ့�့ရှိိ�ခြ�င်းး�) ချျန််
လှှပ််မိိခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အစား�းထိုးး��ဖယ််ရှား��းရမည့််� အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
အစီီအမံံတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�မိိခြ�င်းး�တို့့� တစ််ခါါတရံံ၌ ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််သည််။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ဤပြ�ဿနာာများ��းကိုု�
ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက်ထား
် း�သည့််တိုု�င််
�
အနာာဂတ််ပြ�ဿနာာများ��းအားး�လုံးး��
ကိုု� ကြို�ု�တင််မှှန်းး�ဆ၍ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််မှာာ� မဖြ�စ််နိုု�င််ပေ�။ Forster နှှင့််� Salmon တို့့�၏ PSRP
သုုတေ�သနတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ပုံံ�
ဖော်�်�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ‘ကော�ာင်းး�မွွန််စေ့�့စပ််စေ�ရန််’ ထက်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာမျှခြေ��ေ�များ��းအပေါ်�်�
မူူတည််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�မည််သာာ ဖြ�စ််သည််။4
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သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််ရာာမှှ တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည့်�် အပျျက််သဘော�ာ�အနည်းး�ငယ််ဆော�ာင််သော�ာ နိိဂုံးး��
ချုု�ပ််သုံးး��သပ််ချျက််မှာာ� ဖြ�စ််ရပ််အများ��းစုုတွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းသည််
ဤပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််မတတ််သာာဘဲဲ ထိုု�သို့့�မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််ပင််
�
ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ တရား�းဝင််မှုုကိုု� လွွယ််လင့််တကူ
�
ူ
ပယ််ဖျျက််နိုု�င််သည်် သို့့�မဟုုတ်် အစီီအမံံများ��း၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှ ၎င်းး�တို့့�
အနေ�ေဖြ�င့််� စွွန့််ခွာာ�ခြ�င်းး
�
�အတွွက်် အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ပေး�းနိုု�င််သည််။ အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််၍
သုံးး��သပ််ရပါါက ထိုု�သို့့�သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီလိုု�ပါါက ‘ပြော��ာင်းး�
လဲဲပြ�င််ဆင််နိုု�င််သော�ာစီီမံံခန့််ခွဲဲ�မှု
� ု’ ကိုု� လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််နား�းလည််၍ ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�သည်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်��်� တင်းး�ကျျပ််စွာာ�သတ််မှှတ််ချျမှှတ််ထားး�
သည့််� လုုပ််ငန်းး�နည်းး�ဟန််များ��းနှှင့်�် အချိိ�န််သတ််မှှတ််ချျက််များ��းသည်် ကြာ�ာမြ�င့််လာ
� ာသည််နှှင့််�အမျှှ
ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လိုု�အပ််လာာနိုု�င််ကြော��ာင်းး� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််နား�းလည််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစီီအမံံများ��းတွွင်် ‘ပြော��ာင်းး�လဲဲပြ�င််ဆင််နိုု�င််သော�ာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု’၊ စဉ််ဆက််
မပြ�တ်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှှင့်�် ပြ�န််လည််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတို့့�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််
သည််ဟုု ရှုုမြ�င််လက််ခံံ၍ ချျဉ်းး�ကပ််ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�နည်းး�
ဟန််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ချျမှှတ််စဉ််ကပင်် ဤချျဉ်းး�ကပ််ဆော�ာင််ရွွက််နည်းး�ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််
ရန််အတွွက်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််နိုု�င််သည််။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် အဘက််ဘက််စေ့�့စပ််မှုုရှိိ�
ကာာ ရည််မှှန်းး�ချျက််ကြီး�း�မား�းစွာာ�ဖြ�င့််� ချျမှှတ််သည့်�်တိုု�င်် ပဋိိပက္ခခလွွန််မြော��ာက််ရေး�း အရှိိ�န််အဟုုန််
ကိုု� ရှေ့�့�သို့့�ဆက််လက််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််ရန််အလို့့�ငှာာ� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ အဆင့််�အသီးး�
သီးး�တွွင်် အနိိမ့််ဆုံးး
� ��အနေ�ေအထားး�၌ ချျမှှတ််ပေး�းထားး�ရန်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ပုံံ�ဖော်�်�ချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပါါက အသုံးး��တည့််�
နိုု�င််သည််။
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အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့်�် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း
ကိုု�ချျမှှတ််ပေး�းသည့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေလိုု�က််နာာမှုု
ဘော�ာင််အတွွင်းး� အဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း�� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ‘အနည်းး�
ငယ််ပြ�င််ဆင််မှုု’ အချို့့���မှှအပ အတည််ပြု�ုထားး�သည့််� ရှိိ�နှှင့်�ပြီး် �း�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှှသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ပယ််ဖျျက််၍ လုံးး�� လုံးး�� လျားး��လျားး�� အသစ််
ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�အထိိ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�သည််။5 ဤရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းကိုု� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
လေး�းရပ််ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။ ဇယားး� ၂ တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
ဆက််စပ််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာလေ့�့ရှိိ�သည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ဥပမာာအဖြ�စ််ထည့််သွ
� ွင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
ဇယားး� ၂ - အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��း6
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု

လိုု�က်နာာကျျင့်
်
�သုံးး
် �� မှုု

အမျိုး�း��အစား�း

ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

မငြိ�ိမ််သက််မှုုကိုု�

အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပါါဝင််သည့််မငြိ�ိမ််သ
�
က််မှုုကိုု� တုံ့့��ပြ�န််

တုံ့့��ပြ�န််သည့််အနေ�
�
ေဖြ�င့််�

သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� အာာဏာာရအစိုးး��ရက အသွွင််ကူးး�

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း

ပြော��ာင်းး�ရေး�းပုံံ�စံံတစ််ရပ််ကိုု� ကမ်းး�လှှမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဆော�ာင််ရွွက််

- ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ရန်် တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မှှ

ရေး�းအတွွက်် ‘တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မှှ တစ််ဖက််သတ််အစ

တစ််ဖက််သတ််

ပြု�ု’ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�

ကမ်းး�လှှမ်းး�ခြ�င်းး�

တိုု�င််ပင််မှုုများ��း၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းစကားး�ဝိုု�င်းး�များ��း၊ စုံံ�စမ်းး�

ဥပမာာများ��း
ဘာာရိိန်းး� ၂၀၀၀7

မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�
မှှ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််မ
� ဟုုတ််

ရှိိ�နှှင့်ပြီး်� ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််

သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း

ရန််မလိုု�အပ််ဘဲဲ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

သို့့�မဟုုတ်် အသွွင််ကူးး�

ဥပဒေ�ေက သတ််မှှတ််ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည့််� ဘော�ာင််

ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််

အတွွင်းး�၌သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တစ််ရပ််ကိုု� ဂရုုတစိုု�က််

ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူ

စေ့�့စပ််စွာာ� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

ဖိိလစ််ပိုု�င်် ၂၀၁၄
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု

လိုု�က်နာာကျျင့်
်
�သုံးး
် �� မှုု

အမျိုး�း��အစား�း

ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

ဥပမာာများ��း

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သို့့�မဟုုတ််

ညှိိ�နှိုင်းး
ု �သဘော�ာ�တူူချျမှှတ််ထားး�သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း/

တော�ာင််အာာဖရိိက

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ပါါ သတ််

၁၉၉၃၊

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�

မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််မီီနိုု�င််ရန််
�
အတွွက်် ချျ

ဇင််ဘာာဘွေ�ေ

သဘော�ာ�တူူချျမှှတ််ခြ�င်းး�

မှှတ််ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပြ�င််

၂၀၀၈

ဆင််မွွမ်းး�မံံရေး�းဆိုု�င််ရာာလုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�မျာ�ာအတိုု�င်းး�
လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ကာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
တရား�းဝင််စနစ််တကျျပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ကာာလအတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ဆက််

ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

လက််၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း/ အသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း

ဥပဒေ�ေဘော�ာင််အတွွင်းး�မှှ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ထားး�

ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�

လေ့�့ရှိိ�သည််။
နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�

ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူ ချျမှှတ််ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူ

ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ

မဟုုတ််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�

ညီီချျက််ပါါ သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််မီီ
�

၁၉၉၄/၉၈၊

ရေး�း သို့့�မဟုုတ်် အသွွင််

နိုု�င််ရန််အတွွက်် ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

မြော��ာက််ပိုု�င်းး�

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တရား�းဝင််စနစ််တကျျ ပြ�င််ဆင််

အိုု�င််ယာာလန််

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�

မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််မ
� ဟုုတ််သည့်�်

၁၉၉၈8

သဘော�ာ�တူူ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေချျမှှတ််မှုုကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�သည််။

ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သို့့�မဟုုတ််

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�

အန််ဂိုု�လာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

ရန််အတွွက်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သို့့�မဟုုတ်် အသွွင််ကူးး�

၁၉၉၄/၉၈၊

ဘော�ာင််နှှင့််� ကိုု�က််ညီီ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ညှိိ�နှိုင်းး
ု �

ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် အုုပ််

ကိုု�မိုု�ရိုု�စ်် ၂၀၁၀၊

လိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�၊မရှိိ� မကွဲဲ�ပြား�း�

သဘော�ာ�တူူချျမှှတ််ခြ�င်းး�

ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမိိန့််စာ
� ာများ��း၊ ဥပဒေ�ေကြ�ပ််မတ််မှုု

ဂါါဘွွန််

သော�ာ အခြား��းဥပဒေ�ေ

များ��း သို့့�မဟုုတ်် အခြား��းဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ယန္တတရား�းများ��း

၁၉၉၄၊

ရေး�းရာာ ယန္တတရား�းများ��း

ကိုု�အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�

ဟွွန််ဒူူရာာစ််

(အခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က််)

အားး� ဥပဒေ�ေအရတရား�းဝင််ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�မရှိိ�

၂၀၀၉၊

သော်�်�လည်းး� လက််ရှိိ�ချျမှှတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�

လက််ဘနွွန််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဘော�ာင််ကိုု� (သွွယ််ဝိုု�က််၍

၂၀၀၈၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
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အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု

လိုု�က်နာာကျျင့်
်
�သုံးး
် �� မှုု

အမျိုး�း��အစား�း

ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

ဥပမာာများ��း

ဖြ�စ််စေ� အတိိအလင်းး�ဖြ�စ််စေ�) တရား�းဝင််လိုု�က််နာာ

ယီီမင််

ကျျင့််သုံးး
� �� ဆဲဲပင််ဖြ�စ််သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အသွွင််

၂၀၁၁9

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� တစ််ပါါတည်းး�
တရား�းဝင်် ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံရန်် သို့့�မဟုုတ်် အသစ််
ရေး�းဆွဲဲ�အစား�းထိုးး��ရန််

ရည််ရွွယ်ဆော
် �ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သို့့�မဟုုတ််

နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�

ညှိိ�နှိုင်းး
ု �သဘော�ာ�တူူချျမှှတ််ထားး�သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း

အယ််လ််ဂျီးး��ရီးး�ယားး�

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

မဟုုတ််သည့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင််(အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အာာဏာာ

၁၉၉၄၊

ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီ

ရေး�း သို့့�မဟုုတ်် အသွွင််

ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး�� ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း

လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး�

ချျက််ကြော��ာင့််� နော�ာက််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ကိုု� အစော�ာ�တလျျင််ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�တို့့� အပါါအဝင််)

၁၉၉၀/၉၅၊

ဆက််တွဲဲ� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာ

စဉ််ကိုု�ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ကျော်�်��လွွန််ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�

လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး�

သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

မံံ၍ ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ပါါဝင််ပြီး��း ဤအချျက််

၂၀၀၃၊

ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကျော်�်��လွွန််

ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ယာာယီီပြ�င််ဆင််

မာာလီီ

ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�

ချျက််အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ကာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�

၂၀၁၂၊

- ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�

‘ပြီး�း�ဆုံးး��’ ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အပြ�ည့််�

ဂီီနီီ

သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

အဝ ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး�� ခြ�င်းး�၊ သို့့�မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််

၂၀၁၀၊

ဥပဒေ�ေဘော�ာင််ပြ�င််ပ၌

ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�

ဆီီရာာလီီယွွန််

ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါ

မပြု�ုနိုု�င််မီီထိိ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အချို့့���သော�ာ

၁၉၉၉၊

ဘော�ာင််အတိုု�င်းး� တစ််စိိတ််

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ယခင််အတိုု�င်းး� ဆက််လက််

တိုု�ဂိုု�

တစ််ပိုု�င်းး�ဆက််လက််

ကျျင့််သုံးး
� �� ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

၂၀၀၆

ကျျင့််သုံးး
� �� ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သို့့�မဟုုတ််

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� အသုံးး��ချျ၍

အာာဖဂန််နစ္စစတန််

ကိုု� ကျော်�်��လွွန််၍

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဘော�ာင််အသစ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျ

၁၉၉၂/၉၃၊

အစား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�

မှှတ််ပြီး�း�၍ လက််ရှိိ�ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��

အာာဖဂန််နစ္စစတန််

- ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�

သဘော�ာ�တူူ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံရေး�းဆိုု�င််

၂၀၀၁၊ ဘော့�့�စ််နီးး�

သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ရာာ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ��းအားး� စွွန့််�ပယ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််

ယားး� ၁၉၉၂/၉၄၊

ဥပဒေ�ေဘော�ာင််ပြ�င််ပ၌ရှိိ�ပြီး�း�

သည််။

ဘူူရိုု�ဒီီ ၂၀၀၀/၀၃၊
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အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု

လိုု�က်နာာကျျင့်
်
�သုံးး
် �� မှုု

အမျိုး�း��အစား�း

ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

ဥပမာာများ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�

ကိုု� အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�

၁၉၉၀၊ ကွွန််ဂိုု�
ဒီီမိုု�ကရက််တစ််
သမ္မမတနိုု�င််ငံံ
၂၀၀၂/၀၄၊
အီီသီီယိုးး��ပီးး�ယားး�
၁၉၉၁၊ အီီရတ််
၂၀၀၃/၀၄၊
လစ််ဗျား��း ၂၀၁၁၊
မာာဒတ််စကာာ
၂၀၀၉၊ ရာာဝမ််ဒါါ
၁၉၉၂/၉၃၊ ဆိုု�မာာ
လီးး�ယားး� ၂၀၀၀/
၀၄/၁၂၊
တော�ာင််ဆူူဒန််
၂၀၁၄/၁၅
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၄.၁။	ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��းတွွင်် ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� မည််သူူက
ဆော�ာင််ရွွက််သင့််သနည်းး
�
�။ ဒေ�သခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံံတကာာ
ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�တို့့�အကြား�း� ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေဟူူသည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
၄.၁.၁။	ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��း။ မည််သည့််ကြား�း
�
�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�နည်းး�ကိုု� သုံးး��မည််ဟူူ၍ ‘ရွေး�း�ချျယ််’
၍ မရနိုု�င််ပါါ။ သို့့�သော်�်� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အားး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ၏
သဘော�ာ�သဘာာဝ၊ အခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က််ရှိသော����ာ မတူူညီီသည့််� ဆက််ဆံံမှုုမျှခြေ��ေ�များ��း၊ ဒေ�သတွွင်းး�
ဖိိအားး�များ��းနှှင့်�် ပထဝီီနိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာမျှခြေ��ေ�များ��းအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�မည််ဖြ�စ််သည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂ
အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််မှှတစ််ဆင့််� ‘နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�’ က ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�၊ (ပထဝီီ
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း ကိုု�ယ််စီီရှိိ�ကြ�သည့််�) ‘မိိတ််ဆွေ�ေနိုု�င််ငံံများ��း’ က ကြား�း�ဝင််
စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�၊ (အရေး�း�ပြ�ဿနာာကြော��ာင့််� မိိမိိတို့့�၏ ပြ�ည််တွွင်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့်�)် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းက ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း သို့့မ
� ဟုုတ်် ‘တရား�းဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််သည့်’်� ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းက
ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�၊ ဒေ�သခံံနိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းဦးးဆော�ာင််၍ ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ဦးးဆော�ာင််
စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�၊ (ကြား�း�ခံံဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသူူ သို့့�မဟုုတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းလိုု�သူူ မရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�
အနေ�ေဟူူ၍ ရှား��းပါးး�သော်�်�လည်းး�) အာာဏာာရယူူရန်် အဓိိကယှှဉ််ပြို�ု�င််နေ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ကိုု�ယ််၌က စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သည််အနက်် မည််သူူကကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�အားး� ဆော�ာင််
ရွွက််ပေး�းမည််ကိုု� လက််တွေ့�့�၌ ဤအချျက််များ��းက အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။
၄.၁.၂။	ပြ�င််ပမှှကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပြ�ည််တွွင်းး�ရှိိ� ဆက််ဆံံမှုုမျှခြေ��ေ�များ��းအကြား�း� ပြ�ဿနာာ
များ��း။ အကြ�မ်းး�ဖက်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််ပါါက ပြ�င််ပမှှ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််
ပေး�းခြ�င်းး�ပုံံ�စံံတစ််ရပ််ရပ််ကိုု� အမြဲ�ဲတစေ�ေနီးး�ပါးး�ကျျင့််�သုံးး�� လေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် လူူထုုထော�ာက််ခံံ
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မှုုများ��းပြား�း�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�က ဦးးဆော�ာင််၍ ပုုန််ကန််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အုံံ�ကြွ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပွား��းနေ�
သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််ပါါက နိုု�င််ငံံတကာာ၏ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�နိုု�င််ပြီး�း�
တစ််ဘက််ဘက်် သို့့�မဟုုတ်် နှှစ််ဘက််စလုံးး�� ၏ ခုုခံံငြ�င်းး�ဆန််မှုုကိုု�လည်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။
အာာဏာာရှှင််စနစ််အားး�ကျျင့််�သုံးး�� နိုု�င််သည့််� ပိုု�နေ�မြဲ�ဲကျားး��နေ�မြဲ�ဲ အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�
သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�လိုု�သူူများ��း၏အမြ�င််တွွင်် ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�ကိုု�လက််ခံံပါါက နိုု�င််ငံံတကာာ၏ ဝင််
ရော�ာက််ပါါဝင််မှုုကိုု� လိုု�က််နာာလက််ခံံကာာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််မှုုအာာဏာာကိုု�လက််လွှှတ််ရမည််ဟုု ရှုုမြ�င််
သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအော�ာက််တွွင်် အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ ‘မျော�ာ�ပါါပျော�ာ�က််ကွွယ်’် သွားး��သည််ကိုု�
တွေ့�့�မြ�င််လိုု�သူူများ��း၏အမြ�င််တွွင်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေး�းယူူစေ့�့စပ််ရန််အကြံ�ံပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�ပင်် ပြ�င််ပစွွက််ဖက််
မှုုအဖြ�စ််ရှုုမြ�င််ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�ရန််အတွွက်် အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆ
နိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါ စိုးး��ရွံ့့��မှုု နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� သည်် ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆီီလျော်�်��သည််။ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီရာာတွွင်် မည််သည့််နည်းး
�
�လမ်းး�ဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက အကော��ာင်းး�ဆုံးး��
ဖြ�စ််သည််ကိုု�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� ပဉ္စစလက််ဆန််ဆန်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�များ��း၊ ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�စွာာ�
နှိုုင်းး�ယှှဉ််တင််ပြ�ထားး�သည့််� သင််ခန်းး�စာာများ��းမရှိပေ���ေ။ နိုု�င််ငံံတကာာပါါဝင််သည့််� သံံတမန််နည်းး�
လမ်းး�ဖြ�င့််�ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အမြဲ�ဲတစေ�ေနီးး�ပါးး�ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ပြီး�း� ပြ�င််ပနိုု�င််ငံံများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�
တို့့ဆန္ဒ
�
ရှိိ�သည့့်�
ဒ
အဆုံးး��သတ််ရလဒ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အလို့့ငှာာ�
� ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�ကိုု� မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာအကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��း၊ ချျဉ်းး�ကပ််ဆော�ာင််ရွွက််နည်းး�များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု�
လည်းး� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�၍မရနိုု�င််ပေ�။ ထို့့�ကြော��ာင့််� သံံတမန််နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံ
တကာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းက ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� အချျင်းး�ချျင်းး�
ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််နား�းလည််ရန််မှာာ� ပိုု�၍အရေး�း�ပါါနိုု�င််သည််။
ဤနိုု�င််ငံံတကာာဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းမှှ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာမျှခြေ��ေ�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�မှှ ဆွေး�း�နွေး�း�
မှုုများ��းနှှင့်�် နီးး�စပ််စွာာ�ဆက််နွှှယ််နေ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာသံံတမန််နည်းး�ကျျ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််
ရွွက်၍
် ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမည့််နည်းး
�
�လမ်းး�တွွင်် သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့်�် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းချျမှှတ််ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�မှှ အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူအမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့�နှှင့််�
လည်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ထားး�သင့််သည််
�
။
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၄.၂။	ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း
ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� သုုတေ�သနပြု�ု၍ စစ််ဆေး�းလေ့�့လာာချျက််များ��းအရ အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းအတွွက်် ကာာလသတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�ချျက််များ��းမြ�င့််�
မား�းပြီး�း� ဤသတ််မှှတ််ချျက််များ��းသည််လည်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည််။10 အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
အစိုးး��ရသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�လမ်းး�အရ တရား�းဝင််မှုုမရှိိ�ဟုု ရှုုမြ�င််
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကာာလသတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််စရာာ အများ��းအပြား�း�ဖြ�င့််� အချိိ�န််
တိုု�ကာာလ သတ််မှှတ််လေ့�့ရှိိ�ကာာ ဤသို့့�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� သံံတမန််နည်းး�ကျျ နိုု�င််ငံံတကာာ
အဆင့််�မြ�င့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းအရ ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။
သို့့�ရာာတွွင်် အချို့့���သော�ာအချျက််များ��းမှာာ�မူူ ရိုးး��ရှှင်းး�ပြီး�း� သိိမြ�င််လွွယ််သည်် ၄.၂.၁။

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း သတ််မှှတ််ကာာလသည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက််

ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််စာာရင်းး�ပါါလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပြ�ည့််မြော��
� ာက််
အော�ာင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လုံံ�လော�ာက််သည့််�အချိိ�န််အတိုု�င်းး�အတာာ ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�
ထို့့�ထက််ပိုု�မိုု�ရှှည််ကြာ�ာမှုုမရှိစေ���ေရန်် လိုု�အပ််သည််။ စုံံ�လင််များ��းပြား�း�စွာာ� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််စာာရင်းး�များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျစွာာ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််
အတော်��်� အတန််ရှှည််ကြာ�ာသော�ာ ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််ကိုု�လိုု�အပ််ပြီး�း� ဤအချျက််ကိုု�ဂရုုမပြု�ုမိိ
ဘဲဲ ကျော်�်��လွန််သွားး�
ွ
�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံ၏အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း (၂၀၀၅ - ၂၀၁၁ ခုုနှစ်
ှ )်
အတွွက်် အချိိ�န််ခြော��ာက််နှှစ်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံကမူူ ကာာလသတ််
မှှတ််မထားး�သော�ာနည်းး�လမ်းး�ကိုု� ကျျင့််သုံးး
� �� ရန််ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဇင််ဘာာဘွေ�ေ
နိုု�င််ငံံ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််၌ကျျင်းး�ပရန်် လျာာ�ထားး�သတ််မှှတ််သည့်�် ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမတိုု�င််မီီ အပြီး�း�သတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီ
အစဉ််စာာရင်းး�အတိုု�င်းး� အပြ�ည့််�အဝ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အချိိ�န််ရရှိိ�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပြီး�း�
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နော�ာက်် အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရာာတွွင်် ချော�ာ�မွေ့�့�စွာာ�ပြီး�း�မြော��ာက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အခြား��းအချျက််တစ််ချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
မဟာာမိိတ််ဖွဲ့့��/ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််
သော�ာအချိိ�န််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည်် - အာာဏာာရအဖွဲ့့��အစည်းး�ဟော�ာင်းး�က လွှှမ်းး�မိုးး��ချုု�ပ််ကိုု�င််
ထားး�သည့််� ဝန်းး�ကျျင််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုအသစ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််နိုု�င််
စွွမ်းး�မှာာ� အလွွန််နည်းး�ပါးး�လှှသည််။
၄.၂.၂။ 	တိုု�တော�ာင်းး�သော�ာ ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ��း။ ကာာလသတ််
မှှတ််ချျက််ကိုု� တိုု�တော�ာင်းး�စွာာ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ပါါဝင််သည့််အ
� ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ရှေ့�့�ဆက််ဆော�ာင််
ရွွက််ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အကြီး�း�စား�းပဋိိပက္ခခကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််နှှင့််� ပျျက််စီးး�လွွယ််သော�ာ
အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာစေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�နှှင့်�် ဆက််စပ််
နေ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အလျျင််အမြ�န်် ရှေ့�့�ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�များ��း ပြ�န််လည််စတင််လာာနိုု�င််သည််ဟုု တွေး�း�ခေါ်�်ယူူဆသော�ာ�
ကြော��ာင့််� ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��း
ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ�
� အသုံးး��ချျရန််အတွွက်် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� တိုု�တော�ာင်းး�စွာာ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
လည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ကာာလတိုု�အတွွင်းး� အလျျင််အမြ�န််ဆော�ာင််ရွွက်ပြီး် �း�စီးး�
ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ကာာ အပြီး�း�သတ််ဆော�ာင််ရွွက််မည့််�နေ့�့အားး�သတ််မှှတ််၍ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီသူူများ��း
အားး� တင််ပြ�လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� ဤအတိုု�င်းး�အမှှန််တကယ်် ပြီး�း�စီးး�အော�ာင််မြ�င််ခြ�င်းး�မှာာ�မူူ ရှား��းပါးး�
လှှသည််။ ကာာလတိုု�သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မည့််� အခြေ�ေ�
အနေ�ေတွွင်် အသုံးး��ချျပါါကအကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ ကာာလအတိုု�တော�ာင်းး�ဆုံးး�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံသည်် တစ််လတာာကြာ�ာမြ�င့််ခဲ့
� ့�ပြီး�း� မာာလီီနိုု�င််ငံံ၌ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်တွ
် ွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�
သည့််� စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု၏ အကျိုးး���ဆက််အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ယာာယီီထပ််ဆော�ာင်းး�ပြ�င််ဆင််၍ ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�
လမ်းး�ကိုု� ခင်းး�ကျျင်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။
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၄.၂.၃။	တိုု�တော�ာင်းး�သော�ာ ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၏အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��း။ ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းကျျရှုံးး�� ရခြ�င်းး�သည်် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််
အလွွန််တိုု�တော�ာင်းး�၍ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အလွွန််ကြာ�ာရှှည််သော�ာကြော��ာင့််မ
� ဟုုတ််ပေ�။ နိုု�င််ငံံတကာာမှှ
ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��း သို့့�မဟုုတ်် ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််
ကိုု� တိုု�တော�ာင်းး�စွာာ�ချျမှှတ််မိသော���ာကြော��ာင့််� နော�ာင််တွွင််အချိိ�န််ထပ််တိုးး��သတ််မှှတ််ရပြီး�း� မိိမိိတို့့�၏
ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�မိလေ့��့�ရှိိ�ကြ�သည််။ တိုု�တော�ာင်းး�သော�ာ ကာာလသတ််
မှှတ််ချျက််၏ အန္တတရာာယ််များ��းမှာာ� - (က) နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် အသစ််တစ််ရပ််
အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာလူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာအများ��းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� တည််
ဆော�ာက််ရန်် အချိိ�န််မလုံံ�လော�ာက််ဘဲဲ ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််လိုု�အပ််သည့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�
သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််သူူတို့့�၏လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�မိိ
စေ�နိုု�င််သည််၊ (ခ) နော�ာင််ကျျင်းး�ပမည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအပြီး�း�တွွင်် မိိမိိတို့့�အနေ�ေဖြ�င့််� အာာဏာာ
လက််လွှှတ််ရပြီး��း အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််သုံးး
� �� သည့််အ
� စီီအမံံကိုု� အဆုံးး��သတ််ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� တစ််ဖွဲ့့��
ဖွဲ့့��က နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််သော�ာကြော��ာင့််� ပါါဝင််သည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု�ဆက််လက််ယှှဉ််
ပြို�ု�င််တိုု�က််ခိုု�က််ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းမိစေ��ေနိုု�င််သည််။ လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််(၂၀၁၅
ခုုနှှစ််) တွွင်် မူူလက အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလကိုု� ‘၁၂+၁၂’ လ အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််။ သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အပြီး�း�သတ််ရက််စွဲဲ�ကိုု� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာလတွွင််
လွွန််မြော��ာက််သွားး��သော�ာအခါါ အတိုု�က််အခံံဖြ�စ််သော�ာ ဗိုု�လ််ချုု�ပ််ကြီး�း� Khalifa Haftar က ၎င်းး�၏
ရာာထူးး�နေ�ရာာကိုု� ပိုု�မိုု�တည််တံ့့�စေ�ရန််အလို့့ငှာာ�
�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
များ��း၏ တရား�းဥပဒေ�ေအရ အကျုံးး���ဝင််မှုုကိုု� ချျက််ချျင်းး�လက််ငင်းး�ပင်် မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ခဲ့့�သည််။11
အချိိ�န််ကာာလတိုးး��မြှ�ှင့််သတ််
�
မှှတ််ရန်် လိုု�အပ််ပါါကတိုးး��မြှ�ှင့််ရန််လိုု�
�
အပ််သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ‘လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အခြား��းသော�ာအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တရား�း
အရရော�ာ�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရပါါ ‘သီးး�ခြား��းထားး�ရှိိ�’ ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််’။12
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၄.၂.၄။ ကြာ�ာရှှည််သော�ာ ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ��း။ ဤသို့့�သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််သည့််အ
� ဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် မိိမိိတို့့အနေ�
� ေဖြ�င့််� အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုကြာ�
ု ာ အာာဏာာ
ဆုုပ််ကိုု�င််ထားး�နိုု�င််မည််ဟုု သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ပြီး�း� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကျူးး��လွွန််ရန်် ဆန္ဒဒလျော့�့��ပါးး�စေ�
နိုု�င််သည််။ ထို့့အ
� ပြ�င်် ကျျယ််ပြ�န့််ပြီး� ��း နက််နဲဲသော�ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�လည်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လမ်းး�စဖွွင့်ပေး
�် �းနိုု�င််သည််။
၄.၂.၅။ ကြာ�ာရှှည််သော�ာ ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၏ အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��း။ အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစိုးး��ရများ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မဝင််ဘဲဲ၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
မတိုု�င််မီီ အစိုးး��ရဖြ�စ််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက်် ကြာ�ာရှှည််လေ�လေ�၊ တရား�းဝင််မှုု
နည်းး�ပါးး�သော�ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� အာာဏာာကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သည့််�ကာာလ ကြာ�ာရှှည််
လေ�လေ�ဖြ�စ််ကာာ ဤတရား�းဝင််မှုုသည်် အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�လာာသည််နှှင့််�အမျှှ နည်းး�ပါးး�လာာမည််
ဖြ�စ််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း နှေး�း�ကွေး�း�ဖင့််�နွှဲဲ�နေ�ပြီး�း� မြေ�ေပြ�င််
တွွင်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအနည်းး�ငယ််ကိုု�သာာ တွေ့�့�မြ�င််ရပါါက ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ တစ််ဖက််တွွင််
လည်းး� တစ််ဖွဲ့့��ဖွဲ့့��က (အများ��းအားး�ဖြ�င့််� တော�ာင့််တင်းး
�
�ခိုု�င််မာာမှုုအရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� အာာဏာာရယူူထားး�
သည့််�အဖွဲ့့��) အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ ကြာ�ာရှှည််ခြ�င်းး�ကိုု� အခွွင့်ကော�
�်
ာင်းး�ယူူကာာ မိိမိိ၏
အာာဏာာကိုု� တည််မြဲ�ဲအော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နော�ာင််လာာမည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွွင်် အခွွင့်�်သာာအော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� (မြေ�ေပြ�င််တွွင်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲမရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� မအော��ာင််မြ�င််စေ�ရန်် အဓိိကဟန့််တားး
�
�ထားး�သည့််� အတားး�အဆီးး�
တစ််ရပ််ပင််ဖြ�စ််သည််) သို့့�မဟုုတ်် အခြား��းအဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်� စစ််ရေး�းအင််အားး�အရ အော�ာင််ပွဲဲ�ရယူူ
ခြ�င်းး�တို့့� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။13 အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းသည်် ‘ပြော��ာင်းး�လဲဲရွေ့�့�လျားး��နေ�
သော�ာ ဦးးတည််ချျက််များ��း’ ဖြ�စ််ပြီး��း အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််အားး� ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆွေး�း�နွေး�း�
နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည့််အာ
� ာဏာာမျှခြေ��ေ�များ��းသည်် လအနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� အလျျင််အမြ�န်် ပြော��ာင်းး�
လဲဲသွားး��နိုု�င််ကာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံရန်် ဖိိအားး�များ��း
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
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၄.၂.၆။	နိိဂုံးး��ချုု�ပ််။ အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းကိုု� ဟန််ချျက််ညီီထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�၍ လျော့�့��ပါးး�
သက််သာာစေ�ရေး�းအချျက််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��း
ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််၏ ကြီး�း�လေး�းနက််နဲဲမှုုနှှင့််� ကာာလသတ််မှှတ််
ချျက််ကိုု� ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရန််နှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််သည့််� ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််နှှင့်စပ််လျ
်�
ျဉ်းး�၍ ပေါ်�်
ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းကိုု� နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ကာာ လျော့�့��ပါးး�
သက််သာာစေ�ရေး�း ကြို�ု�တင််စီီမံံဆော�ာင််ရွွက်ထား
် း�ရန်် မဖြ�စ််မနေ�ေလိုု�အပ််သည််။ ကာာလသတ််
မှှတ််ချျက််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ရှေ့�့�သို့့ဆ
� က််လှှမ်းး�သည့််� အရှိိ�န််အဟုုန််အားး�
မည််သည့််နည်းး
�
�လမ်းး�ဖြ�င့််� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််မည််ကိုု� ကြံ�ံဆ၍ ချျဉ်းး�ကပ််ချျမှှတ််ပါါက
သင့််�လျော်�်�နိုု�င််သည််
�
။ စီီမံံဆော�ာင််ရွွက််ဖြ�စ််ပေါ်�်သည့််� အမြ�န််နှုုန်းး�ထားး�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််အတွွက််
ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််အချို့့���ကိုု� ရှေး�း�ဦးးစွာာ�ချျမှှတ််ပြီး��း ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� နော�ာင််တွွင််
မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခွွင့်ရှိကြော���
�် ��ာင်းး� တစ််ပါါတည်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သင့််�သည််။

၄.၃။	ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� အဓိိကအချျက််များ��း - အခြေ�ေ�အနေ�ေအရှိိ�တရား�းအပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံခြ�င်းး�
ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူ၊ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း၊
နိုု�င််ငံံရေး�းပြ�ဿနာာ သို့့�မဟုုတ်် လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခ၏ နော�ာက််ကွွယ်မှ
် ှ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�
ဇာာစ််မြ�စ််များ��းအပေါ်�်� မူူတည််၍ အဓိိကကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းမှာာ�
ကွဲဲ�ပြား�း�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။ ပဋိိပက္ခခအမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�သည့်�် အချို့့���သော�ာအချျက််
များ��းရှိသော်����်�လည်းး� မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ‘လှေ�ေနံံဓား�းထစ်် မဆော��ာင််ရွွက််မိစေ��ေရန််’
သတိိမူူသင့််သည််
�
။ အော�ာက််ပါါ ပုံံ� - ၁ တွွင်် အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခမှှ ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန််အတွွက််
(Geneva Communique (ဆီးး�ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ၊ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််) နှှင့််� GCC Initiative (ယီီမင််နိုု�င််ငံံ၊
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််) တို့့�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းနှှင့်�် နီးး�စပ််စွာာ�တူူညီီသည့််�)
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သည့််� ‘အကော��ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ’ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းမူူဘော�ာင််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
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သော်�်�လည်းး� ဤသို့့�သော�ာ ပုံံ�စံံငယ််များ��းသည်် လက််တွေ့�့�တွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��း၏ အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းနှှင့်�် ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ��းအပေါ်�်�
တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�ရန်် မဖြ�စ််မနေ�ေလိုု�အပ််သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အားး�လုံးး��
သည်် ‘နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်မကင်းး
�်
�လွွတ််’ သော်�်�လည်းး� အော�ာက််ပါါပုံံ�စံံငယ််တွွင်် ‘နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�
ကြော��ာင်းး�’ ကိုု� အခြား��းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းနှှင့်�် ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး� သတိိ
ချျပ််ပါါ။ ပုံံ�စံံငယ််ကိုု� ဤကဲ့့�သို့့� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းခွဲဲ�ခြား��း၍ ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ထက်် သုံးး��ဘက််မြ�င််ပုံံ�
အဖြ�စ်် လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� အပေါ်�်�အော�ာက််ထပ််၍ တည််ဆော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါက ပိုု�မိုု�တိိကျျ
မှှန််ကန််မည််ဖြ�စ််သည််။
ပုံံ� ၁ - အကော��ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််ဆ
� င့််�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�

နိုု�င််ငံံရေး�း
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
ဘဏ္ဍာာ
ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�

လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ လက််နက််ကိုု�င််တပ််သားး�အဖြ�စ််မှှ

အပစ််အခတ််

အနား�းယူူခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�

ရပ််ဆဲဲရေး�း

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
ဆွေး�း�နွေး�း�

ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း

သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််

အသွွင််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
အစိုးး��ရ

(ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��း)

အသွွင််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��း

အစိုးး��ရ

လူူထုုနှှင့့်�တိုု�င််ပင််
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း

ပြ�ည််လုံးး�� ကျွွတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�

ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု အထော��ာက််အပံ့့�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ

ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး� (နှှစ််ဖွဲ့့��သီးး�သန့့်�/အဖွဲ့့��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�)

ပိိတ််ဆို့့�ဒဏ််ခတ််မှုု
များ��း ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

အကော��ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုးး��တက််ရွေ့�့�လျားး��မှုု

ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာပြ�န််လည််
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
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ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းစေ�သည့််� အချျက််များ��းအပေါ်�်� မူူတည််၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အစီီအစဉ််စာာရင်းး�များ��းတွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါတို့့�ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သည်် ၄.၃.၁	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််။	ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�် မညီီညွွတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ရ
သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အဓိိကကျျတတ််ပြီး�း�
လွွတ််လပ််ပြီး�း� တရား�းမျှှတမှုုရှိသော����ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��း၊ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�်
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအပါါအဝင်် လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ၍ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။
၄.၃.၂။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ အသစ််အစား�းထိုးး�� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�။ နိုု�င််ငံံရေး�းအစီီအမံံသစ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အပြီး��း အပိုု�င််ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�သည်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််
ရန်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ Bell နှှင့််� Forster တို့့�၏ သုုတေ�
သနအရ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲများ��းသည်် လက််ရှိိ�ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဘော�ာင််အတွွင်းး�
လိုု�က််နာာ၍ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှှသည်် လုံးး�� လုံးး�� လျားး��လျားး��စွွန့််ပ
� ယ််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
ကျော်�်��လွွန််မွွမ်းး�မံံသည့််� မူူဘော�ာင််များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�တည််ကာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အစီီအမံံများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အထိိ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည်် (ဘူူရွွန််ဒီီ
နိုု�င််ငံံ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ခုုနှှစ််၊ ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ၁၉၉၉-၂၀၀၄ ခုုနှှစ််၊ ဆူူဒန််
်�
�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�အားး� အတည််ပြု�ု
နိုု�င််ငံံ ၂၀၀၅-၂၀၁၁ ခုုနှှစ််)။14 အခွွင့်အရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််လည်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ကျော်�်��လွန််မွ
ွ မ်းး
ွ �မံံ
သည့််� အစီီအမံံများ��းတွွင်် လူ့့�အခွွင့်အရေး�း
�်
�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််ထည့််�သွွင်းး�
ဖော်�်�ပြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ကြား�း�ကာာလအစီီအမံံ
များ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််မှုုအဖြ�စ််အသုံးး��ချျရန်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�က ပိုု�မိုု�မျှော်�်��လင့််�လာာ
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ကြ�ပြီး�း� ယင်းး�ကိုု� ‘ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�မီီခြ�င်းး�’ ဟုု ရည််ညွှှန်းး�သုံးး��စွဲဲ�လေ့�့ရှိိ�သည််။15
၄.၃.၃။	လူ့့�အခွွင့်အရေး�း
�်
�များ��း။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ‘စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�
မှုုနှှင့်�် ဆင််တူူသော�ာ’ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��း ပါါဝင််သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းတွွင်် အထူးး�ကြုံ�ံတွေ့�့
�
�
ရနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေတစ််ခုုမှာာ� လူူထုုအုံံကြွ� �ဆန္ဒဒပြ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အဓိိကကျသော��ာ�
လူ့့�အခွွင့်အရေး�း
�်
�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််မှုုများ��းကိုု� ပယ််ဖျျက််ရန််အတွွက်် အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ရနိုု�င််
ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည်် (၁၉၆၅ ခုုနှှစ်တွ
် ွင်် ရိုု�ဒေး�းရှား��းနိုု�င််ငံံက တစ််ဦးးတည်းး�တစ််ဖက််သတ်် လွွတ််
လပ််ရေး�းကြေ��ညာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််ပေါ်
� �်ပေါ�ါက််လာာသည့််� ‘အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�’ ကာာလအတွွင်းး�၌
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�် တရား�းရုံးး��တော်�်�ချုု�ပ််တို့့�ကိုု� ဆက််လက််ထားး�ရှိသော်����်�လည်းး� အဓိိက
ကျျသည့််� အခွွင့်အရေး�း
�်
�များ��းကိုု� အရေး�း�ပေါ်�်ကာာလဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဖြ�င့််� ‘ပယ််ဖျျက််
အစား�းထိုးး��’ ခဲ့့�သည််။)။ ဤသို့့�သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််ကန့််သတ််ကြ�ပ််မတ််ခံံရသည့်
�
�် လွွတ််လပ််
ခွွင့်�များ��း
်
အနက်် ပထမဆုံးး��အခွွင့်အရေး�း
�်
�များ��းမှာာ� သင်းး�ပင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့်�၊် လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း စီီစဉ််
ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့်�နှ
် ှင့််� မီီဒီီယာာတို့့�ပင််ဖြ�စ််သည််။ လူ့့�အခွွင့်အရေး�း
�်
�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
သည်် ချျန််လှှပ််ခံံထားး�ရသော��ာအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ကဏ္ဍကိုု� မြှ�ှင့််တင််ပေး
�
�းရာာရော�ာက််
ပြီး�း� ပိုု�မိုု�တရား�းမျှှတသည့််� အနာာဂတ််ကိုု�မျှော်�်��မှှန်းး�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် ယန္တတရား�း
များ��းအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။16
၄.၃.၄။ 	ရဲဲနှှင့်�်စစ််ဘက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း။	လူ့့�အခွွင့်�်အရေး�း�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််မှုုများ��း
ကိုု� ထိရော��ာ�က််မှုုရှိစေ���ေရန််နှှင့််� စစ််ဘက််အပေါ်�်�ပိုု�မိုု�ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� စစ််ဘက််ယူူနစ််များ��းကိုု�
ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�၍ တာာဝန််ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ ယခင်် စစ််သည််ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု� ပါါဝင််
စေ�ခြ�င်းး�၊ လေ့�့ကျျင့််သင််ကြား�း
�
�မှုုပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အရပ််သားး�များ��းက ပြ�န််လည််စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
်� ထိိန်းး�ကွွပ််
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရေ�ရှှည််အတွွက်် အရပ််သားး�ရဲဲဝန််ဆော�ာင််မှုုတို့့�အပါါအဝင်် ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််ကော�ာင်းး�မွွန််
သည့််� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုုများ��းကိုု� ရေ�ရှှည််အတွွက််ရော�ာ ရေ�တိုု�အတွွက််ပါါ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််သည််။
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၄.၃.၅။ 	ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုုနှင့်
ှ ်� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�ဆန်းး�စစ််
သုံးး��သပ််ရာာတွွင်် ဤအချျက််ကိုု�ဂရုုမပြု�ုဘဲဲ ချျန််လှှပ််ထားး�ကြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း
၏ နော�ာက််ကွွယ်မှ
် ှအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� ဇာာစ််မြ�စ််များ��းတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုုအတွွက်် အခွွင့်�်
အလမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အဓိိကကျသော��ာ� ကဏ္ဍမှှပါါဝင််တတ််ပြီး�း� တက််သစ််စနှှင့််� အာာဏာာရရှိိ�
ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းက လူူထုုထော�ာက််ခံံမှုုရရှိစေ���ေရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုုကိုု�
အကြော��ာ�င်းး�ပြ�၍ အသုံးး��ချဆော���ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ဥပမာာ ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတ
နိုု�င််ငံံ၏ Sun City Agreement (၂၀၀၃ ခုုနှစ်
ှ )် တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းကျျယ််ကျျယ််
ပြ�န့််ပြ� �န့််တည််
�
ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု� ချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန်် လူူမှုုနှှင့်�်စီးး�ပွား��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပေါ်�်စီီမံံကိိန်းး�ကိုု�
ထည့််သွ
� င်းး
ွ �ထားး�ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��အနက်် လူူထုအ
ု သိုု�က််အဝန်းး�ကကိုု�ယ််တိုု�င််ဦးးစီးး�ဆော�ာင််
ရွွက််သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် အကျိုးး���ရှိစေ���ေရန်် ဘဏ္ဍာာရေး�းစနစ််တစ််ခုုကိုု�လည်းး� မိိတ််ဆက််
ပေး�းခဲ့့�သည််။17
၄.၃.၆။ 	နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုင်းး
ု �သဘော�ာ�တူူညီီချျက််/ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််အသစ််တစ််ခုချ
ု ျမှှတ််ခြ�င်းး�။ အထက််
တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည်် အချျက််များ��းအားး� သီးး�ခြား��းစီီကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််/ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််အသစ််တစ််ခုု အလိုု�အလျော��ာ�က််ရလာာနိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပေ�။
နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််/ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််ဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ၊ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာ
အရ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ အဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး�� အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��းက ကတိိကဝတ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ သဘော�ာ�သဘာာဝကိုု� မူူအားး�ဖြ�င့််�ရော�ာ
အလွွတ််တမ်းး�အားး�ဖြ�င့််ရော�
� ာ နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�
တွွင်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုသည်် မြ�င့််မား�းန
�
က််ရှိုုင်းး�နေ�ပါါက နိုု�င််ငံံရေး�းအရဖြေ�ေ�ရှှင်းး�ရာာတွွင်် ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�သီးး�သန့််ဖြ� �င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကိုု� အတည််ပြု�ုဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် မျှော်�်��
မှှန်းး�ခြ�င်းး�ထက်် အဖွဲ့့��များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက််
မပျျက််မကွွက်် လမ်းး�စဖော်�်��ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။
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၄.၃.၇။ အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��း။ အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အချျက််အများ��းအပြား�း�
သည်် ‘ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု’ နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််ဟုု ယူူဆထင််မြ�င််ရသော်��်�
လည်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုု မြ�င့််မား�းန
�
က််ရှိုုင်းး�သည့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ဤနယ််ပယ််များ��း
ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာကိုု� အနည်းး�နှှင့်�အ
် များ��း
ပြ�န််လည််ဖြ�န့််ဝေ�ပေး
�
�းအပ််ခြ�င်းး�ဟုု ရှုုမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�ကြ�ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�
သည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် အတိုု�က််အခံံရှိိ�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကြို�ု�တင််မျှော်�်��
မှှန်းး�သိိရှိိ�နိုု�င််ပြီး��း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�
အားး� ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််စွာာ� စည်းး�ရုံးး��ခန့််ခွဲဲ�ခြ�င်းး
�
�အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�၏ နည်းး�
လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ကူူညီီအားး�ပေး�းမှုုကိုု�လည်းး� မဖြ�စ််မနေ�ေလိုု�အပ််သည််။ အခြား��းချျဉ်းး�ကပ််
ဆော�ာင််ရွွက််နည်းး�များ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် ကြုံ�ံတွေ့�့
�
�ရသည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာသည်် နည်းး�ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာမဟုုတ််လျှှင််
တော�ာင်် နည်းး�ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ချျဉ်းး�ကပ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�
	အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲနှှင့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် အကြံ�ံဉာာဏ််များ��း ကြံ�ံဆဖော်�်��ထုုတ််
ရန််အလို့့ငှာာ�
� လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� စည်းး�ရုံးး��လှုုပ််ရှား��း၍ စီီမံံခန့််ခွဲဲ�နိုု�င််သော�
�
ာ လွွတ််လပ််
သည့််ဝ
� န်းး�ကျျင််ကိုု�ဖန််တီးး�၍ စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ထော�
်
ာက််ပံ့့�ရန််ကူူညီီခြ�င်းး�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််ဝသော��
�
ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််ရန်် အစိုးး��ရအားး� ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းမက််လုံးး�� များ��းပေး�းအပ််ခြ�င်းး�

၄.၄။

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�မရှိသော����ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
အဓိိကကျသော��ာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းက အာာဏာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�သစ််တစ််ရပ််ထံံသို့့� ‘အသွွင််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�’ရန်် အမှှန််တကယ််ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�စိိတ််မရှိိ�ဘဲဲ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
သက််သက််ကိုု�သာာချျမှှတ််ပါါက မည််သို့့ဖြ� �စ််မည််နည်းး�။ တစ််ခါါတရံံတွွင််အစိုးး��ရများ��းသည်် ပဋိိပက္ခခ
သို့့�မဟုုတ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််လူ
� ူမှုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်းး�သည့််အနေ�
�
ေ

30

ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အစပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းတွွင်် အလုံးး�� စုံံ�အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး�မပါါရှိိ�ဘဲဲ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် ပုံံ�စံံတစ််ရပ််ရပ််ကိုု�သာာ စတင််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။18
‘လုုပ််ငန်းး�စဉ််’ ဟူူ၍ပင်် မရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ၏အဆုံးး��သတ််တွွင်် လက််ရှိိ�
အာာဏာာရပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ လက််ထဲဲတွွင််သာာ အာာဏာာဆက််လက််ရှိနေ���ေခြ�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။
မည််သို့့�ပင််ဆိုု�စေ� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံကိုု� ညီီညွွတ််အော�ာင််စည်းး�ရုံးး��၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�သော�ာ
သို့့�မဟုုတ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလှုံ့့��ဆော်�်�မှုုများ��းပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််မလာ
�
ာအော�ာင််ပိိတ််ပင််ရန်် ရည််မှှန်းး�ဆော�ာင််
ရွွက််နေ�သော�ာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တစ််ဦးးသည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
ဖိိအားး�များ��းကြော��ာင့််� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််သိိရှိိ�ပါါက ‘တစ််ဖွဲ့့��တည်းး� တစ််ဖက််သတ််ဦးးဆော�ာင််၍’
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အစပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် နည်းး�လမ်းး�
များ��းစွာာ�ရှိိ�ပါါသည််။19
၄.၄.၁။	တစ််ဖွဲ့့��တည်းး� တစ််ဖက််သတ််ဦးးဆော�ာင််၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�။ ယခင််ချျမှှတ််ခဲ့့�
သည့််� ‘ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း’ ကိုု� ပြ�ည့််စုံံ
� ပြီး� ��း မြော��ာက််စေ�သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဤလုုပ််ငန်းး�များ��း
တွွင်် အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်တွ
� ွင်းး�ခေါ်�်ယူူနေ�ရာာပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ‘အာာဏာာစတင််
ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�’ ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် အထူးး�သဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းအတွွက်် ခိုု�င််မာာစွာာ�ကတိိကဝတ််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ ယခင််ဥပမာာ
များ��းကိုု� အယ််လ််ဂျီးး��ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၂-၂၀၀၄ ခုုနှစ်
ှ )် နှှင့််� ဘာာရိိန်းး�နိုု�င််ငံံ (၂၀၀၀ ခုုနှစ်
ှ )် ကဲ့့�သို့�့
ပြ�ည််ပိုု�င််အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး�ငှား��းရမ်းး�၍ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေသည့််� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အများ��းဆုံးး��
တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််၍
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အစီီအစဉ််စာာရင်းး�ကိုု� ပြု�ုစုုဖန််တီးး�ရန််အတွွက််ကော်�်�မတီီများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�

31

အဖွဲ့့��များ��း သို့့�မဟုုတ်် အလားး�တူူအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််နိုု�င််သည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�
များ��းကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် မည််သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ကြော��ာင်းး� အသိပေး��း�ဖော်�်�ပြ�သည့််�
ပွွင့်�လင်းး
်
�မြ�င််သာာမှုုအဆင့််ကိုု�ထော�
�
ာက််ချျင့််�၍ တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း၏ စိိတ််ရင်းး�စေ�တနာာအတိုု�င်းး�
အတာာကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််သည််။
၄.၄.၂။	စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မရှှင််။ ဘာာရိိန်းး�နိုု�င််ငံံတွွင်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မရှှင််
တစ််ရပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််စာာရင်းး�ချျမှှတ််၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�အစပြု�ုခဲ့့ပြီး� �း� အစိုးး��ရချျည်းး�အနေ�ေဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််မဟုုတ််သည့်�် အတိုု�င်းး�
အတာာအထိိ ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ�ဆွေး
�
�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သို့့�သော်�်� အစိုးး��ရအနေ�ေ
ဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက အစီီအစဉ််များ��းအနက််တစ််ခုုမှာာ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� အနည်းး�ငယ််
သာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�၍ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််ရန််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််
နိုု�င််သည််။ ဤသို့့�သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သဏ္ဍာာန််သည်် ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််ရှိိ�ပြီး�း� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မှုုများ��းရှိသော်����်လည်းး
�
� စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ်ဖြ် �စ််ကာာ
ရည််မှှန်းး�ချျက််ပြ�ည့််�ဝရန််အတွွက်် မည််သည့််ပြ� �ဿနာာများ��းဖြ�စ််ပွား��းရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� ဤလိုု�အပ််
ချျက််များ��း ပြ�ည့််မီီစေ�ရန််
�
အတွွက်် မည််သို့့�သော�ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း သို့့�မဟုုတ်် အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အမျိုး�း��အစား�းအားး� လိုု�အပ််သည််ကိုု�အတည််ပြု�ုဖော်�်�ထုတ််ခြ�င်းး
ု
�အားး�
စီီမံံချျက််တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ‘တရား�းဝင််တင််ပြ�လက််ခံံ’ ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဤသို့့ဆော
� �ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််
အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�အားး�ဖယ််ရှား��းအစား�းထိုးး��လိုု�သည့််� ပြို�ု�င််ဘက််များ��းထံံသို့့အာ
� ာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းရန််မလိုု�အပ််ဘဲဲ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သည့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု
ကိုု�လည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် လမ်းး�စဖွွင့်ခြ�င်းး
�် �ပင်် ဖြ�စ််သည််။
၄.၄.၃။	နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စကားး�ဝိုု�င်းး�။ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အခြား��းသော�ာပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းယန္တတရား�းတစ််ရပ််မှာာ� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စကားး�ဝိုု�င်းး�ကိုု� ထိိခိုု�က််နစ််နာာ
မကျေ��ေနပ််ချျက််များ��း ဖွွင့်�ဟထု
်
ုတ််ပြော��ာနိုု�င််ရန််နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�များ��း ကြံ�ံဆရှာာ�ဖွေ�ေရန််အတွွက််
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လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ��း၌ အနော�ာ�က််
အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အသုံးး��များ��းခဲ့့�သည့်နည်းး
်�
�လမ်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း လူူထုကရွေး�း�
ု
�ကော�ာက််၊ ခန့််�အပ််
ထားး�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စကားး�ဝိုု�င်းး�များ��းကိုု�
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ပြ�င််ပ၌ တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််သည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အဖြ�စ််အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။
ထို့့�နော�ာက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�
ပါါဝင််ရမည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း20 သို့့�မဟုုတ်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�ကိုု� သဘော�ာ�တူူ
ချျမှှတ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။21 သို့့�ရာာတွွင်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််လိုု�သည့််ဆန္ဒ
�
မရှိသော����
ဒ
ာ အစိုးး��ရများ��းကလည်းး� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ဟန််ဆော�ာင််ကာာ အချိိ�န််ဆွဲဲ�ထားး�ရန််အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စကားး�ဝိုု�င်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။
၄.၄.၄။	ကိုု�ယ််ပိုု�င််စိိတ််စေ�တနာာအလျော��ာ�က်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််လေး�းန
�
က််သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
မှုုတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�။ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ၏ စည်းး�လုံးး�� ညီီညွွတ််မှုုဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရဖြ�စ််သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စိိတ််စေ�တနာာအရဖြ�စ််စေ�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းဖိိအားး�ကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််စေ� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သဘော�ာ�တူူလက််ခံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််
နိုု�င််ပြီး��း အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် အစီီအစဉ််အသစ််တစ််ရပ််ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန််
ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့သော�
�
ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သဘော�ာ�တူူညီပြီးီ ��း ပါါက ဆက််စပ််
ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖွွင့်ဆိုု�သတ််
�်
မှှတ််ရန်် လိုု�အပ််သည်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် မည််သူူများ��းပါါဝင််မည််နည်းး�။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာမူူဘော�ာင််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
	မည််သည့််�အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် မည််သည့််လု
� ုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််မည််နည်းး�။
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မည််သည့််�အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�မဆိုု� ဆက််လက််ရှေ့�့�ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက ညှိိ�နှိုုင်းး�၍
အပေး�း�အယူူလုပ််ရသည့်
ု
်� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကြုံ�ံတွေ့�့
�
�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း ပြ�ည််တွွင်းး�မှှသက််ဆိုု�င််သူူများ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််
သူူများ��းက အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််သည််။22 ဤ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျက််အပေး�း�အယူူများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေ
ရှှင်းး�သည့််နည်းး
�
�ဟန််သည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ရေ�ရှှည််အကျိုးး���ဆက််များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�လေ့�့ရှိိ�
သည််။23

၅.၁။

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�တံံတားး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး� - အထိိ

ရော�ာက််ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ရန်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး�နှှင့်�် ဝန််ပိုု�ပိစေ��ေခြ�င်းး�
၅.၁.၁။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း။ ဤအစီီအမံံများ��းသည်် ရည််မှှန်းး�ချျက််
မဟုုတ််ဘဲဲ ရည််မှှန်းး�ချျက််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် အသုံးး��ချျသည့််� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�တံံတားး�များ��း
သာာဖြ�စ််သည််ဟုု အချို့့���ကသတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။24 အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ကာာလအတွွင်းး�ကြိုး�း��ပမ်းး�၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မည့်ပြု်� �ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနယ််ပယ််အတိုု�င်းး�
အတာာကိုု� သတ််မှှတ််ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း အားး�လုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� အရင်းး�
အနှီးး��-အကျိုးး���အမြ�တ််ဆန်းး�စစ််ချျက််ကိုု� စေ့�့စပ််သေ�ချာ�ာစွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လိုု�အပ််သည််။ ဘက််စုံံ�
ပါါဝင််ပြီး�း� ‘ပြ�ည့််စုံံ
� သော�
�
ာ’ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ချျမှှတ််ကာာ အနာာဂတ််တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ တရား�း
ဝင််မှုုကိုု� အပြ�ည့််�အဝရရှိိ�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း အများ��း
အပြား�း�ထည့််�သွွင်းး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ကြ�သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် အချိိ�န််လိုု�အပ််ပြီး�း� အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အများ��းအပြား�း�ကိုု� အထမြော�ာ��က််အော�ာင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််မှာာ� လက််တွေ့�့�
တွွင်် အလွွန််တရာာခက််ခဲဲပေ�သည််။ ပန်းး�တိုု�င််တစ််ရပ််ကိုု�ရရှိိ�လိုု�၍ ဆက််စပ််နေ�သော�ာ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း အများ��းအပြား�း�ကိုု� တစ််ပါါတည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသည့််�
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အဖြ�စ််သို့့� ‘အကျျယ််ချဲ့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ခြ�င်းး�’သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံ
များ��းတွွင်် ဖြ�စ််လေ့�့ဖြ�စ််ထရှိိ�တတ််သည််။ ဥပမာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ပြ�န််လည််ကျျင်းး�ပရန််
လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�၊ မဲဲဆန္ဒဒနယ််သတ််မှှတ််ချျက််များ��း
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခြား��းသော�ာ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာလိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�ပါါ ပြ�န််လည််လုုပ််
ဆော�ာင််ရခြ�င်းး�မျိုး�း�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
ထို့့�အပြ�င််

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည််

အပြ�န််အလှှန််ဆက််နွှှယ််နေ�

သော�ာကြော��ာင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် ယန္တတရား�း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၊ ရုံးး�� သို့့�မဟုုတ်် အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ‘အင်္ဂါါ��ရပ််များ��း’ ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လေ�လေ� အဆိုု�ပါါ ‘အင်္ဂါါ��ရပ််များ��း’ အချျင်းး�ချျင်းး�
ထိိပ််တိုု�က််တွေ့�့�ကာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မရခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�
ထိိခိုု�က််နိုု�င််စေ�သည့််အ
� န္တတရာာယ်် ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းလေ�လေ�ဖြ�စ််သည််။ ‘ပေါ�ါင်းး�ကူးး�တံံတားး�’ကိုု� ‘ဝန််ပိုု�မ
ပိစေ��ေရန််’ လိုု�အပ််သော်�်�လည်းး� စစ််မှှန််သော�ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််လိုု�သည့််ဆန္ဒ
�
ဒ
နှှင့််� ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ သဘော�ာ�တူူချျမှှတ််ထားး�သည့််� မည််သည့််စာ
� ာရွွက််စာာတမ်းး�မဆိုု�သည်် အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် မူူဘော�ာင််ဖြ�စ််လာာသော�ာကြော��ာင့််�

အစီီအစဉ််စာာရင်းး�တွွင်် မပါါဝင််သည့််�

မည််သည့််ကိိစ္စ
�
စရပ််မဆိုု�ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမိိဘဲဲ အားး�လုံးး�� အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုကိုု�
ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် စစ််မှှန််သော�ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� အခွွင့်�်
အလမ်းး�ကိုု� လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး�တို့့� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
၅.၂။	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�လူူတန်းး�စား�းသာာ ဦးးဆော�ာင််လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�
လူူထုုပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််။ အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��း၏ ထော�ာက််ခံံကူူညီီမှုုကိုု�ရရှိိ�ရန််
အတွွက်် အခွွင့်�အ
် လမ်းး�ရသည််နှှင့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ရပ််ကိုု� အတည််ပြု�ုအကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရန်် အလျျင််အမြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အချိိ�န််ယူူလုုပ််ဆော�ာင််ရသည့််� ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� လူူမှုုပဋိိညာာဉ််ကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန််
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ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့အ
� ကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းရှိိ�သည််။ De Groof ၏ လေ့�့လာာချျက််အရ
၁၉၉၄ ခုုနှစ်
ှ မှ
် ှစတင််၍ အားး�လုံးး�� အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုကိုု� ရှေ့�့�တန်းး�တင််လာာကြ�ပြီး�း� ယခုုအခါါ၌
အသွွင််ကူးး� ပြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် အချို့့���အဖွဲ့့��များ��းအားး� ချျန််လှှပ််၍ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ထက်် အားး�လုံးး��
အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််၍ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဦးးစား�းပေး�းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ။25
၅.၃။	စစ််ဘက််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အရပ််ဘက််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�။ နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�တွွင်် စစ််တပ််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းမှှသီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််
သော�ာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ယခင််ရှိိ�ခဲ့့�သည့်�် ပိုု�နေ�မြဲ�ဲကျားး��နေ�မြဲ�ဲ အခြေ�ေ�အနေ�ေ၏
တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် အာာဏာာရအစိုးး��ရဟော��ာင်းး�နှှင့်�် အချိိ�တ််အဆက််ရှိနေ���ေခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
အစိုးး��ရဟော��ာင်းး�အားး�ဖြု�ုတ််ချျရာာတွွင်် အဓိိကကျသော��ာ�အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
တို့့�ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ စစ််တပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�သည််တည််ငြိ�ိမ််မှုုကိုု�ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့််�
တစ််ခုုတည်းး�သော�ာအင််အားး�စုုဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ယုုတ္တိိ�ဆန််စွာာ�အဆိုု�ပြု�ုငြ�င်းး�ခုံံ�နိုု�င််သည််။ မည််သို့့�ပင််
ဖြ�စ််စေ� စစ််တပ််သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရများ��းတွွင်် အဓိိကကျျသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍ
တစ််ခုုမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့်ကိုု�
�်
တော�ာင်းး�ဆိုု�ရယူူလေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် စစ််ကော�ာင််စီီများ��း
သည်် ၎င်းး�တို့့�၏ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း ပြ�ည့််မြော��
� ာက််ရန််အတွွက်် လူ့့�အခွွင့်အရေး�း
�်
�များ��းကိုု� အလေး�း�
မထားး�ဘဲဲ ချိုး�း��ဖော�ာက််လေ့�့ရှိကြော�����ာင်းး� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ထို့့�အပြ�င််
စစ််တပ််များ��းသည်် တပ််သားး�စုုဆော�ာင်းး�ရာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ လူူမျိုး�း��စုု၊ နယ််မြေ�ေ သို့့�မဟုုတ််
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား��းကာာ ဦးးစား�းပေး�းတတ််သည််။
အရေး�း�ပြ�ဿနာာအမျိုး�း��အစား�းပေါ်�်မူူတည််၍ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ထိရော��ာ�က််
စွာာ�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန််လိုု�အပ််သည့််� အခွွင့်�အာ
် ာဏာာကိုု�ကျျင့််�သုံးး�� ရန််အတွွက်် အပြ�ည့််�အဝ ဖွဲ့့��စည်းး�
အခြေ�ေ�ကျျမှုုမရှိသေး����းခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် စနစ််တကျျမရှိိ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််သည််။ စစ််ပွဲဲ�အလွွန််
သို့့�မဟုုတ်် အာာဏာာရှှင််အလွွန်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�တွွင်် ဤဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း�� ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�
ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာပြ�ဿနာာများ��း၊ လွှှတ််တော်�်အ
� တွွင်းး�မှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�မရသည့််� ထိိပ််တိုု�က််
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တွေ့�့�ဆုံံ�မှုု သို့့�မဟုုတ်် အလားး�တူူကိိစ္စစရပ််များ��းကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပွား��းသည့််�နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းအလွွန်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�တွွင်် ဖြ�စ််လေ့�့ဖြ�စ််ထနည်းး�ပါးး�သည််။ အရပ််ဘက််
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့်�် စစ််ဘက််အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� မဟာာမိိတ််ဖွဲ့့��ခြ�င်းး�သည််လည်းး� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််
မှုုကိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�ပြီး�း� အာာဏာာချိိ�န််ခွွင််လျှာာ�သည်် တစ််ဘက််ဘက််သို့့�သာာသွားး��ကာာ အချို့့���အဖွဲ့့��
များ��းအားး� ချျန််လှှပ််ဖယ််ကြ�ဉ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််သည့််အ
� န္တတရာာယ််ကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�သည််။ မာာဒါါဂက််
စကာာနိုု�င််ငံံဖြ�စ််ရပ််၌ အတွေး�း��အမြ�င််မတူူသော�ာ ပါါတီီများ��းအားး� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပေး�းရာာ
တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ၏ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ကြား�း�ကာာလအစီီအမံံ
များ��းသည်် ကြာ�ာမြ�င့််စွာာ�တည််ရှိနေ���
�
ေခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအတွွင်းး�
အာာဏာာရယူူထားး�သူူသည်် နော�ာင််ကျျင်းး�ပသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု�လည်းး� အနိုု�င််ရရှိိ�ကာာ
အာာဏာာကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််စေ�ရန်် ပြ�င််ဆင််ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�တို့့� ဖြ�စ််ပွား��းကာာ
‘ပြ�ဿနာာပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�နိုု�င််သည့််�’ အလားး�အလာာရှိသော����ာကြော��ာင့််� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာမည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််သည်် ‘လမ်းး�စဉ််အပေါ်�်�တည််မှီီ�မှုု’ ရှိိ�ခြ�င်းး�၊မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� အဆုံးး��အဖြ�တ််
ပေး�းနိုု�င််သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အတွွင်းး� စစ််ဘက််နှှင့််� အရပ််ဘက််အကြား�း�
ဟန််ချျက််ညီီမှုုသည်် ရေ�ရှှည််တွွင်် ပိုု�မိုု�သိိသာာသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� ဖြ�စ််စေ�သည််။
၅.၄။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ်် - နော�ာက််သို့့�ပြ�န််လှှည့်�်
သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့်�် တိုးး��တက််ရေး�းဝါါဒနှှင့်�ညီ
် ီသော�ာ ပိုု�နေ�မြဲ�ဲကျားး��နေ�မြဲ�ဲ အခြေ�ေ�အနေ�ေ
အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� အော�ာင််မြ�င််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အမြဲ�ဲတစေ�ေမလိုု�အပ််ပေ�။ အချို့့���သော�ာ အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
တွွင်် မည််သည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍမျှှ မပါါဝင််သော်�်�လည်းး� ယခင််အတိုု�င်းး� ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲစေ�ရ
မည််ဟုု အတိိအလင်းး�ထည့််သွ
� ွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပဋိိပက္ခခ သို့့�မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာပြ�ဿနာာ
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ယခင််ရှိိ�ခဲ့့�သည့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဘော�ာင််သို့့� ပြ�န််လည််ရော�ာက််ရှိိ�ရန််ရည််ရွွယ်၍
် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင််
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ဤသို့့�ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ၂၀၀၃ ခုုနှှစ်် ဘက််စုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
တွွင်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််သည််ယာာယီီဖြ�စ််ပြီး��း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဘော�ာင််အတွွင်းး�ရှိကြော�����ာင်းး�
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဘော�ာင််အားး� ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
ထက်် ယခင််အတိုု�င်းး� ပြ�န််လည််ထားး�ရှိိ�ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အချို့့���သော�ာ
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းက ၎င်းး�တို့့�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အကျိုးး���အမြ�တ််အတွွက်် ခွဲဲ�ခြား��းမှုု
အခြေ�ေ�ပြု�ုနိုု�င််ငံံရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််တင််ရာ
�
ာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တစ််ဖက််လှှည့်�်
အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် သတ််မှှတ််လျာာ�ထားး�
သည့််�ကာာလသည်် ၎င်းး�တို့့�အနေ�ေဖြ�င့််� ထိုု�သို့့�အသုံးး��ချျရန််အခွွင့်�အ
် လမ်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ သို့့�သော်�်�
ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဘော�ာင််သည်် တရား�းမျှှတမှုုမရှိိ�သည့်�် အခြား��းသော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေ
ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင််မူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းသည်် ‘နိိဒါါန်းး�သစ််’ အဖြ�စ််
အရေး�း�ပါါသည့််� သင်္ကေ�ေ�တတစ််ခုုဖြ�စ််ကာာ အထူးး�သဖြ�င့််� တရား�းဝင််မှုုမရှိသော����ာ အစိုးး��ရက ရေး�းဆွဲဲ�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့်�် သို့့�မဟုုတ်် ၎င်းး�အားး�ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံ ပြု�ုပေး�းထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လဲဲလှှယ်အ
် စား�းထိုးး��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�ဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း��တွွင်် ပိုု�မိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
ထိုု�သို့့�သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�သည်် ဂုုဏ််ယူဖွ
ူ ယ်
ွ ဖြ် �စ််နိုု�င််သည််။ ထို့့အ
� ပြ�င်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရာာ၌ အပြ�င်းး�အထန်် ငြ�င်းး�ခုံံ�
ဆွေး�း�နွေး�း�ရဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းနှှင့််� အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�
ကျော�ာ�င်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ဖွွင့်�ဆိုု�ချ
်
ျမှှတ််ရန်် အခွွင့်�အရေး�း
်
�
တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
ဖြ�စ််ရပ််အများ��းအပြား�း�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
၅.၅။	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် မည််သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််
မည််နည်းး�။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ ကနဦးးအစတွွင်် စစ််တပ််သည််သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူအဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက ဖြ�စ််စဉ််တစ််လျှော�ာ�က်် အဆိုု�ပါါ
ကဏ္ဍအတိုု�င်းး� ဆက််လက််ပါါဝင််ရန််အလားး�အလာာမြ�င့််မား�းသည််
�
။ စစ််တပ််ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ
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ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��း သို့့�မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာမှှ နည်းး�ပညာာရှှင််များ��းက ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ‘ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲ’နိုု�င််သည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ရမည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူအဖြ�စ်် ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံရန်် လိုု�အပ််
သည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အမြ�န််နှုုန်းး�နှှင့်�် သဘော�ာ�သဘာာဝတို့့�ကိုု� ဤ
အရှိိ�တရား�းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ပုံံ�ဖော်�်�သတ််မှှတ််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ကဖျျက််ကယက််လုုပ််
ခြ�င်းး�ကိုု� လျော့�့��ပါးး�စေ�ရန််အလို့့�ငှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအားး� အပြို�ု�င််ထည့််�
သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် မပျျက််မကွွက်ဆော
် �ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််
သည််။26 အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရာာ၌ လက််နက််တပ််ဆင််ထားး�သည့််� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းတွွင််ပါါဝင််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�တစ််ရပ််တွွင်် အတူူတကွွပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ထက်် အပြို�ု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ရသော��ာ အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�များ��းတွွင်် သီးး�ခြား��းစီီပါါဝင််စေ�သည််။ ဤအပြို�ု�င််အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းသည်် ပုုဂ္ဂဂလဆိုု�င််ရာာ
သစ္စာာ�ထားး�ရှိိ�မှုုများ��း၊ သိိကျွွမ်းး�ရင်းး�နှီးး��မှုုများ��း၊ လူူမျိုး�း��စုု၊ မျိုး�း��နွွယ်် သို့့�မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ကွွန််
ရက််များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ အဖွဲ့့��လိုု�က််ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာနှှင့်�် အချိိ�တ််အဆက််များ��း၊ ကွွန််ရက််
များ��းကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� စစ််တပ််ဟူူသည့်�် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�
အတွွင်းး�၌ ၎င်းး�တို့့�အားး� အထူးး�တိုု�က််ခိုု�က််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��ခွဲဲ�များ��းအဖြ�စ်် သီးး�ခြား��းနေ�ရာာပေး�း ခန့််�အပ််
နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တို့့�အားး� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် တန််ပြ�န််ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�
နှှင့််� အာာဏာာမျှခြေ��ေ�အားး� အလွွန််လျျင််မြ�န််စွာာ� ထိိခိုု�က််ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ရန််အတွွက််
ဖြ�ည်းး�ညင်းး�စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ပြီး��း စစ််တပ််၏အရေး�း�ပါါမှုုကဏ္ဍကိုု� လျှော့�့��ချျရန််နှှင့််� အရပ််
သားး�အစိုးး��ရ၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ စီီမံံကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက်် သွွတ််သွွင်းး�ရန််ဖြ�စ််သည့််� ရေ�ရှှည််
ပန်းး�တိုု�င််နှှင့််� ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအကြား�း�တွွင်် အနည်းး�ငယ််ကွဲဲ�ပြား�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ရမှုုများ��း ရှိိ�တတ််
သည််။
၅.၆။	စီးး�ပွား��းရေး�းတည််ငြိ�ိမ််မှုုကိုု� လက််ငင်းး�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််အော�ာင်် ကူူညီီရန််နှှင့််�
ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရမှုုများ��းကိုု� လျော့�့��ပါးး�သက််သာာစေ�ရန်် မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေ
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များ��းထူူထော�ာင််၍ ပိိတ််ဆို့့ဒဏ််ခတ််မှု
�
များ��းကိုု�
ု
ရုုပ််သိိမ်းး�ရမည််နည်းး�။ မည််သည့််အ
� သွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််မဆိုု�တွွင်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေရင်းး�မြ�စ််ကိုု� အရေး�း�ကြီး�း�ကိိစ္စစရပ််အဖြ�စ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ဖြေ�ေရှှင်းး�
ရန်် လိုု�အပ််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ခံံရမှုုရှိိ�ပြီး�း�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒမရှိသော����ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််အားး� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီ
ရန််အတွွက်် အဆိုု�ပါါရန််ပုံံ�ငွေ�ေကိုု� အသုံးး��မချျသင့််�ပေ�။27 ယုံံ�ကြ�ည််လက််ခံံဖွွယ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� မြ�င််တွေ့�့�ရခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီရန်် အဆော�ာ�တလျျင််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ထိိခိုု�က််ယိုု�ယွွင်းး�နေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေ�
အနေ�ေကိုု� ကပ််ဆိုု�က််သည််အထိိ ဆက််လက််ဆိုးး��ရွား��းစေ�ပါါကလည်းး� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာအပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ထိရော��ာ�က််မှုုလျော့�့��နည်းး�စေ�မည််ဖြ�စ််သည််
(ယီီမင််နိုု�င််ငံံ၌ GCC Initiative ကျျရှုံးး��ခဲ့့�ရခြ�င်းး�တွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာအချျက််တစ််ချျက််မှာာ� ဒုုတိိယ
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အချျက််ဖြ�စ််သည််)။ ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််သိိရှိိ�လိုု�ပါါက Salmon ၂၀၂၀ ကိုု� ရှုုပါါ။
၅.၇။	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပသည့််� ကာာလ။ ကာာလတိုု�/ကာာလရှှည််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�်
စပ််လျျဉ်းး�သည့််�အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းကိုု� အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််
လိုု�အပ််သည််။ မိိမိိတို့့�အနေ�ေဖြ�င့််� အနိုု�င််ရရှိိ�မည််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆသည့်�အ
် ဖွဲ့့��က အလျျင််အမြ�န််
ရှေ့�့�ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ဆန္ဒဒရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အခြား��းအဖွဲ့့��က နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�ရန်် ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ထားး�လိုု�
မည််ဖြ�စ််သည််။ ကျျင်းး�ပမည့််ရွေး�း
� �ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ထော�ာက််ခံံကူူညီီရန််အတွွက်် ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာ
ရှေ့�့�ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� ဤရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းသည်် ‘လွွတ််လပ််၍ တရား�းမျှှတသော�ာ�’
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�လေ့�့လာ
်
ာရန်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့်�် ပြ�ည််တွွင်းး�မှှ
ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရွေး�း�ချျယ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေသည််
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ပိုု�မိုု�အချိိ�န််ယူူဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််ဘဲဲ သမ္မမတအာာဏာာကိုု� ကျျင့််သုံးး
� �� ပိုု�င််ခွွင့်�ရှိိ�သူ
်
ူက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းအားး�ဆိုု�င်းး�ငံ့့�သည့််�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ကြော��ာင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး�အကြား�း� တိုု�က််
ရိုု�က််အလဲဲအလှှယ််လုုပ််ရခြ�င်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််။28
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၅.၈။	မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစီီအစဉ််စာာရင်းး�
များ��းတွွင်် မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် ထည့််�သွွင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ပဋိိပက္ခခအလွွန််အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် မြေ�ေယာာအခွွင့်�အရေး�း
်
�များ��းနှှင့်�စပ််
်
လျျဉ်းး�၍ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� နေ�ရပ််ပြ�န််လာာသည့််� နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့်�် ဒုုက္ခခသည််
များ��းပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ မြေ�ေယာာများ��းကိုု� ပြ�န််လည််တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�အပေါ်�်� အလေး�း�ထားး�ဆော�ာင််ရွွက််
လေ့�့ရှိိ�သည််၊ ဥပမာာဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ဘော့�့�စ််နီးး�ယားး�နှှင့််� ဟာာဇီီဂိုု�ဗီီနာာမှှ ဒေ�တန််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�
တူူညီီချျက််ဖြ�စ််သည််။29 တစ််ဘက််တွွင််မူူ ရေ�ရှှည််လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််ပါါက ပြ�န််လည််
တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု၊ ဝယ််ယူူ သို့့�မဟုုတ်် ငှား��းရမ်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� ဥပဒေ�ေ
ကြော��ာင်းး�အရ ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�မှုုမရှိိ�ခဲ့့�သည့်�် နေ�ရာာများ��းတွွင်် မူူလကနေ�ေထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ပဋိိ
ပက္ခခကြော��ာင့််� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ခဲ့့�ရသည့််� နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း၏ ပြ�န််လည််တင််ပြ�
တော�ာင်းး�ခံံမှုုများ��း အစရှိိ�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််၊
ဥပမာာဖြ�စ််ရပ််မှာာ� ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ��းမှှ လက််ဘနွွန််နိုု�င််ငံံ၊ ဘေ�ရွွတ််ဖြ�စ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။30
၅.၉။

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�

ရေး�းကာာလအတွွင်းး� အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ သို့့�မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းရမှုုအတွွက်် ဖိိအားး�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ PSRP ၏ အခြား��းပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�မှုုများ��းအနက််
အချို့့���တွွင်် အတိိတ််ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး� ထည့််သွ
� င်းး
ွ �
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် မဖြ�စ််မနေ�ေ
လိုု�အပ််သော�ာ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး�� သည့််� သို့့�မဟုုတ်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည့်�် စီီမံံထားး�ရှိိ�မှုုများ��း
အပေါ်�်�ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� ရှိိ�နိုု�င််၊ မရှိိ�နိုု�င််ကိုု� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုအစီီအမံံ
များ��းတွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည််။ De Groof ၏ လေ့�့လာာချျက််အရ နိုု�င််ငံံ၏ လတ််တလော�ာ�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် ‘အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာတရား�းမျှှတမှုုသည်် […] [အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစိုးး��ရ] ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််သည််ဟူူသော�ာ
ခံံယူူယုံံကြ�ည််ချ
�
ျက််ကိုု� အတည််ပြု�ုပေး�းကြော��ာင်းး�’ တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။31
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၅.၁၀။	အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရာာ
တွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု�တန့််�မသွားး��စေ�ရန်် စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ဆော�ာင််ရွွက််
ရန််လိုု�အပ််သည််။ ‘ပူးး�တွဲဲ�’ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ ကြား�း�နေ�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့�မဟုုတ်် စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�လေ့�့လာ
်
ာရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�န််လှှန််သုံးး�� သပ််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််သူူများ��းနှှင့်�်
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းသည်် ကြို�ု�တင််မသိိရှိိ�နိုု�င််သော�ာ ဖြ�စ််တန််ခြေ�ေများ��းစွာာ�
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဝန်းး�ကျျင််တွွင်် လှုုပ််ရှား��းလုုပ််ဆော�ာင််နေ�ရပြီး�း� ဘက််စုံံ�ပါါဝင််သော�ာ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစီီအမံံများ��း၏ အားး�နည်းး�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း ပေါ်�်
ပေါ�ါက််လာာသည််နှှင့််� လက််ငင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် အစီီအမံံများ��းကိုု� အဆော�ာ�တလျျင််အသုံးး��
ချျခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� မဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင့််တင်းး
�
�
ခိုု�င််မာာသော�ာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရှိိ�ပါါက ဤပြ�ဿနာာကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပေ�သည််။
၅.၁၁။	နိုု�င််ငံံတကာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ။ နိုု�င််ငံံတကာာ ပါါဝင််လုုပ််
ဆော�ာင််သူူဖြ�စ််သည့််� နိုု�င််ငံံများ��း၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ဒေ�သတွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ဘဏ္ဍာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံမဟုုတ််သော�ာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််
သူူများ��းသည်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရများ��းနှှင့်�် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစီီအမံံများ��း၏ တစ််စိိတ််
တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ချျမှှတ််၍
တည််ငြိ�ိမ််စွာာ� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််နိုု�င််စေ�ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အဓိိကကျသော��ာ� အခန်းး�ကဏ္ဍ
မှှ မည််သို့့�ပါါဝင််နေ�ကြော��ာင်းး� Salmon (၂၀၂၀) က ၎င်းး�၏အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအနေ�ေဖြ�င့််� ထပ််ဆော�ာင်းး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းပေး�းအပ််၍ နိုု�င််ငံံ
တွွင်းး�မှှ လှုုပ််ရှား��းကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�သူူများ��းကိုု� အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ ပါါဝင််
လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��း အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ပေး�းအပ််လေ့�့ရှိသော����ာအထော��ာက််အပံ့့�များ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါ
အတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် -

42

၅.၁၁.၁။	နိုု�င််ငံံရေး�း အထော��ာက််အပံ့့�။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရများ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််စိုးး��မှုု
အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာအပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
ရေး�းထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု စနစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�ရရှိိ�ရန််
်
အတွွက်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
ကာာလ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းသည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��း၏ တရား�းဝင််နိုု�င််ငံံရေး�းအထော��ာက််
အပံ့့�ကိုု� လိုု�အပ််သည််။ တစ််ပြို�ု�င််နက််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းသည်် စီးး�ပွား��း
ရေး�းပိိတ််ဆို့့ခြ�င်းး
� �နှှင့််� စစ််ရေး�းအရအရေး�း�ယူူခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့သော�
�့
ာ ယန္တတရား�းများ��းကိုု� အသုံးး��ချျ၍ တားး�မြ�စ််
ပိိတ််ပင််မှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သူူများ��းလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််သိိရှိိ�လိုု�ပါါက Salmon ၂၀၂၀
ကိုု� ရှုုပါါ။
၅.၁၁.၂။	နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အပံ့့�။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််စန
� စ််များ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�မြှ�ှင့််�
တင််ရန််ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� အသိိပညာာနှှင့််� ဖြ�စ််ရပ််နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းကိုု� ဝေ�မျှှ
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အပံ့့� ပေး�းအပ််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့်�် ကိုု�က််
ညီီစေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််လည်းး
�
� ပေး�းအပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။
၅.၁၁.၃။	ဘဏ္ဍာာရေး�း အထော��ာက််အပံ့့�။	နိုု�င််ငံံတကာာက ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီရာာတွွင်် အများ��းအားး�
ဖြ�င့််� အဓိိကပေး�း�အပ််လေ့�့ရှိသော����ာ အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််ပြီး��း တရား�းဝင််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအထော��ာက််
အပံ့့� (ODA) ဟုု သုံးး��နှုုန်းး�တင််ပြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�သည််
စနစ််တကျျမဖြ�စ််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းရှိိ�တတ််ပြီး�း� ထိိခိုု�က််ကြုံ�ံတွေ့�့
�
�ရမှုုများ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််
အတွွက်် လျာာ�ထားး�လုံံ�လော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ကာာလလတ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�ကိုု� အထူးး�
သဖြ�င့််� လိုု�အပ််လာာလေ့�့ရှိိ�သည််။ ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််သိိရှိိ�လိုု�ပါါက Salmon ၂၀၂၀ ကိုု� ရှုုပါါ။
အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံများ��း
တွွင်် ပါါဝင််နေ�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းကိုု� Salmon က အကြံ�ံပြု�ုထားး�
သည််မှာာ� - (၁) ပြ�ည််တွွင်းး�မှှလုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းက အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အပေါ်�်� ‘ထိရော��ာ�က််
စွာာ�’ တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ကြော��ာင်းး�သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် အတည််ပြု�ုရမည််၊ (၂) နိုု�င််ငံံတကာာ ညွွန့််�
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ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��များ��းဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ တည််ငြိ�ိမ််စွာာ�လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််နိုု�င််ရန်် မပျျက််မကွွက်ဆော
် �ာင််
ရွွက််ရမည််၊ (၃) နိုု�င််ငံံတကာာ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုပေး�းအပ််ရာာတွွင်် မပျျက််မကွွက်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််၊ (၄) အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွင်းး�မှှ မတူူညီီသော�ာ ‘လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
များ��း’ အတွွက်် အရင်းး�အမြ�စ််နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုကိုု� ဦးးစား�းပေး�းအဆင့််သတ််
�
မှှတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််
ရာာတွွင်် လိုု�အပ််သည််အတိုု�င်းး� ‘လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�ဆင့််�သတ််မှှတ််၍’ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။32
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အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုတိုု�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုပိုု�မိုု�ပြ�င်းး�ထန််ပြီး�း� အချိိ�န််ယူူကာာ စီီမံံ
ခန့််�ခွဲဲ�ရသည့်�် နယ််ပယ််များ��းပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ကြား�း�ကာာလအစီီအမံံများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုများ��း
ု ၊ ညှိိ�နှိုင်းး
ု �ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အာာဏာာ
ရယူူနိုု�င််မှုုနှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့်�် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��း၏ ယေ�ဘုုယျျဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
သဏ္ဍာာန််အပေါ်�်� အလေး�း�ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။

၆.၁။	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းရုံးး�� များ��း၏သဏ္ဍာာန်် - အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််သုံးး
� �� မှုုအတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််
စရာာများ��း
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း သို့့�မဟုုတ်် ကြား�း�ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််
သည့််�နည်းး�လမ်းး� အများ��းအပြား�း�ရှိိ�သည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွင်းး� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာတာာဝန််ရှိိ�သူူအများ��းစုုသည်် အာာဏာာနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့်ကိုု�
�်
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််သုံးး
� �� ရန််ရွေး�း�ချျယ််လေ့�့ရှိိ�သည််၊ ဥပမာာ သမ္မမတသည််
နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််အဖြ�စ််တာာဝန််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
အကော��ာင်းး�ဘက််မှှသုံးး�� သပ််ပါါက ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််ရာာတွွင််
စုုပေါ�ါင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့််� ချျမှှတ််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း မည််သည့််အ
� ဖွဲ့့��ကမျှှ တစ််ဖွဲ့့��သီးး�သန့််ဆုံးး
� �� ဖြ�တ််
ချျက််များ��း ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့်မရှိပေ���ေ
�်
။ သို့့�ရာာတွွင်် လက််တွေ့�့�၌ အများ��းအားး�ဖြ�င့််�ကြုံ�ံတွေ့�့
�
�ရသည််မှာာ�
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအကြား�း� ထိိပ််တိုု�က််တွေ့�့�ကာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မရသည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း�� ပေါ်�်
ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််�ပင်် ဤသို့့�သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�း
နိုု�င််မည့််� ယန္တတရား�းတစ််ရပ််ကိုု� ထည့််သွ
� င်းး
ွ �ပါါဝင််စေ�ရန််အရေး�း�ကြီး��း ပြီး��း အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူမဟုုတ််သည့်�် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� ကြား�း�ဝင််ဆုံးး��ဖြ�တ််စေ�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည့််တိုု�င််
�
လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ အဆိုု�ပါါအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််လည်းး
�
� နိုု�င််ငံံရေး�း
အားး�သာာမှုုကိုု�ရယူူရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နိုု�င််သည််။
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အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အတွွင်းး�မှှ ရာာထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်များ��း
�်
အတွွက်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််နေ�ရာာယူူလိုု�မှုု
များ��း အမြဲ�ဲတစေ�ေနီးး�ပါးး� ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� သယံံဇာာတအရင်းး�အမြ�စ််များ��း ရယူူသုံးး�� စွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့်�် အပါါ
အဝင်် အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းရယူူပိုု�င််ခွွင့်�်အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာလေ့�့ရှိိ�သည််။
၆.၁.၁။	သမ္မမတစနစ််များ��း - အင််အားး�အတော��ာင့််�တင်းး�ဆုံးး��အဖွဲ့့�� (အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အာာဏာာရရှိိ�
ထားး�သည့််�အဖွဲ့့��) ၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််က သမ္မမတအဖြ�စ််တာာဝန််ယူူပြီး�း� အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ကိုု� ဒုု-သမ္မမတအဖြ�စ်် ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံ၌ ဆဲဲလ််ဗာာ ခီီယာာ နှှင့််�
ရက််ခ်် မချာ�ာ တို့့အ
� ကြား�း�ဆွေး�း�နွေး�း�သဘော�ာ�တူူခဲ့�သော�
့
ာ အစီီအမံံတွွင်် ဤသို့့ပင််ဆုံးး
�
�� ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အတွွင်းး� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ရမည့််�အဖွဲ့့��များ��း များ��းပြား�း�နေ�ပါါက ဒုု-သမ္မမတကိုု� ပုံံ�မှှန််
အားး�ဖြ�င့််� တစ််ဦးးထက််ပိုု�၍ ခန့််�အပ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံတွွင််
၂၀၀၂ ခုုနှှစ်် ပရီီတိုု�ရီးး�ယားး� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၌ အဓိိကလက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��လျှှင်် ဒုုသမ္မမတတစ််ဦးးစီီဖြ�င့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဒုု-သမ္မမတ လေး�းဦးးကိုု� ခန့််အ
� ပ််ထားး�သည််။
ဖက််ဒရယ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံတွွင်် သမ္မမတများ��းကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််ဒေ
� �သများ��းမှှ အလှှည့်�ကျရွေး��း�
်
�
ကော�ာက််ခန့််�အပ််သည့််�စနစ််ကိုု� ကျျင့််သုံးး
� �� နိုု�င််သည််။ ၁၉၉၉ ခုုနှှစ်် ကိုု�မိုု�ရိုု�စ််ရှိိ� d’Antananarivo
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် သမ္မမတရာာထူးး�အတွွက်် အဓိိကကျွွန်းး�ကြီး�း�သုံးး��ခုုက သုံးး��နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််
အလှှည့်�ကျ
် ျ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန်် သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင််
လက််ဘနွွန််နိုု�င််ငံံ၏ ဘာာသာာရေး�းရော�ာယှှက််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််တွွင််မူူ အဓိိကဘာာသာာ
ရေး�းဂိုု�ဏ်းး�ကြီး�း�သုံးး��ခုုကိုု�ဗဟိုု�ပြု�ု၍သမ္မမတအဖြ�စ်် မာာရိုု�နိုု�က််ခရစ််ယာာန််၊ ပါါလီီမန််ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွွင့်�်
ရှိိ�သူူအဖြ�စ်် ရှီီ�ယာာမွွတ််ဆလင််၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််အဖြ�စ်် ဆူူနီီမွွတ််ဆလင််က တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််
သည််။
၆.၁.၂။	တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�သမ္မမတစနစ််များ��း - အင််အားး�အတော��ာင့််တင်းး
�
�ဆုံးး��အဖွဲ့့��က နိုု�င််ငံံ
ဦးးသျှော�ာ�င်် (သမ္မမတ) အဖြ�စ််တာာဝန််ယူူပြီး�း� အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကိုု� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် (ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််) အဖြ�စ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� နှှစ်ဦး
် းနှှစ််ဖက််
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သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�အတည််ပြု�ုရသည််။ အာာဖဂန််နစ္စစတန််နိုု�င််ငံံမှှ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ်် အစ္စစ
လာာမာာဘဒ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််နှှင့််� ဗဟိုု�အာာဖရိိကသမ္မမတနိုု�င််ငံံမှှ လစ််ဘရာာဗီးး� သဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက်် (၂၀၁၃ ခုုနှှစ််) တို့့�တွွင်် ဤသို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််က ဝန််ကြီး��း ချုု�ပ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခန့််အ
� ပ််ပြီး��း ဝန််ကြီး��း အဖွဲ့့��ကိုု� နှှစ်ဦး
် း
နှှစ််ဖက််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�အတည််ပြု�ုသည််။ ဤသို့့သော�
�
ာ အစီီအမံံများ��း၏ ထိရော��ာ�က််
မှုုအတိုု�င်းး�အတာာသည်် အခြေ�ေ�အနေ�ေရှိိ� အာာဏာာဟန််ချျက််အပေါ်�်� မူူတည််သည််။ ဗဟိုု�အာာဖရိိက
သမ္မမတနိုု�င််ငံံမှှ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး� (၂၀၁၃) သည််
ယခင််သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့်�် နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက သမ္မမတ၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်အာ
�် ာဏာာဖြ�င့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််
ကိုု�င််မှုုရှိသော်����်လည်းး
�
� နော�ာင််တစ််နှှစ််အကြာ�ာ သမ္မမတကိုု�ဖြု�ုတ််ချျသည့််�အခါါ အသုံးး��ချျနိုု�င််ခဲ့့�သည့်�်
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုု ယန္တတရား�းအချို့့���လည်းး� ပါါဝင််သည််။ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင်် ယခင််
အာာဏာာရထားး�သည့််�အဖွဲ့့��က အာာဏာာအားး�ပြို�ု�င််မှုုနှှင့်�် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာရသော��ာအခါါ အတိုု�က််အခံံ
အဖွဲ့့��ဝင််တစ််ဦးးကိုု� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််ရန်် ဖိိအားး�ပေး�းခံံရနိုု�င််ပြီး�း�
Cote d’Ivoire ရှိိ� ၂၀၀၃ ခုုနှှစ်် လီီနက််စ််-မာာကူးး�စ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် ဤသို့့�ဖြ�စ််ရပ််ကိုု�
တွေ့�့�နိုု�င််သည််။
၆.၁.၃။	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီများ��းသည်် 	သမ္မမတစနစ််နှှင့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�သမ္မမတစနစ်် နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� တွွင်် ရှိိ�နိုု�င််သည််။
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အဖွဲ့့��ဝင်် ၃ ဦးးမှှ ၉ ဦးးအထိိရှိိ�တတ််ပြီး�း� ကော�ာင််စီီဥက္ကကဌ၊ ဒုု-ဥက္ကကဌနှှင့််�
ကော�ာင််စီီဝင််များ��း ပါါဝင််သည််။
သမ္မမတကော�ာ�င််စီီ၏ အဖွဲ့့��ဝင််အရေ�ေအတွွက််သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အနေ�ေဖြ�င့််ဆုံးး
� �� ဖြ�တ််
ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် စုုပေါ�ါင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရှိစေ���ေရန်် ရည််ရွွယ််သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
သို့့�ရာာတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််ဦးးရေ� မည််မျှှပါါဝင််သင့််�သည််၊ အာာဏာာကိုု� မည််သို့့�ခွဲဲ�ဝေ�သင့််�သည််နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း မကြာ�ာခဏကြုံ�ံတွေ့�့
�
�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။
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လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး� (၁၉၉၁-၁၉၉၆ ခုုနှှစ်)် - နိုု�င််ငံံတော်�်�ကော�ာင််စီီ (သမ္မမတကော�ာ�င််စီီ) တွွင််
ကနဦးး၌ အဖွဲ့့��ဝင််ငါးး�ဦးးပါါဝင််ပြီး�း� (မည််သည့််�အဖွဲ့့��ကမျှှ လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�ယ််လှှယ််ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််ဘဲဲ)
အချျင်းး�အချျင်းး�အပြ�န််အလှှန််လိုု�အပ််မှုုထားး�ရှိစေ���ေကာာ အစုုအဖွဲ့့��များ��းအသီးး�သီးး�အကြား�း� တန်းး�တူူ
ညီီသည့််� အာာဏာာဟန််ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် ခက််ခဲဲစွာာ�ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ရသည််။ ဆက််
လက််ချျမှှတ််သည့်�် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းတွွင််မူူ ကော�ာင််စီီကိုု�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ၍ ပဋိိပက္ခခ
တွွင်် ပါါဝင််သည့််�အဖွဲ့့��များ��းကိုု� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� ၁၉၉၅ ခုုနှှစ်တွ
် ွင်် အာာဏာာဟန််ချျက််ကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပြီး�း� လက််နက််ကိုု�င််
အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� အဆုံးး��အဖြ�တ််မဲဲပေး�းရန််အတွွက်် ကော�ာင််စီီကိုု�လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််ခြော��ာက််ဦးးနှှင့်�် ကြား�း�
နေ� (လက််နက််မတပ််ဆင််ထားး�သည့််�) ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့််� ချဲ့့��ထွွင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။33 ဤ
နော�ာက််ဆုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�နည်းး�လမ်းး�သည်် အော�ာင််မြ�င််မှုုအရရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း� ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််
တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ� အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ကာာ နော�ာင်် နှှစ််နှှစ််အကြာ�ာ၌ ပဋိိပက္ခခများ��း ပြ�န််လည််
စတင််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည််။
လစ််ဗျား��း (၂၀၁၅ ခုုနှှစ််) - သမ္မမတကော�ာ�င််စီီတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််ကိုးး��ဦးးပါါဝင််ပြီး�း� ပညာာရပ််အခြေ�ေ�ပြု�ု
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ကိုု�င််စွဲဲ�ထားး�သူူများ��း၊ အဓိိကအင််အားး�စုုကြီး�း�နှှစ်ခု
် ုနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သူူများ��း ပါါဝင််
သည််။34 ဤကော�ာင််စီီ၏တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ခံံခဲ့့�ရပြီး�း� အရှေ့�့��ပိုု�င်းး�အင််အားး�စုုမှှ
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လာာရော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�နော�ာက်် ယင်းး�တို့့�အားး�
ကော�ာင််စီီမှှထုုတ််ပယ််ခဲ့့�သည််။ ကော�ာင််စီီကိုု� လုံးး�� ဝဥဿုံံ�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််
နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲမပြု�ုခဲ့့�ကြ�မီီအထိိ ကော�ာင််စီီ၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�သဏ္ဍာာန််သည်် ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�
တွေ့�့�ရစေ�ေနိုု�င််သည့််� အဓိိကအချျက််များ��းအနက်် တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။35
မာာဒါါဂက််စကာာ (၂၀၀၉ ခုုနှှစ်)် - တရား�းဝင်် သမ္မမတကော�ာ�င််စီီမဟုုတ််ဘဲဲ တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မှှ
တစ််ဖက််သတ်် အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအပြီး�း�တွွင်် သမ္မမတရာာထူးး�အပြ�င်် ဒုု-သမ္မမတနှှစ််
ဦးးကိုု�ပါါ ခန့််အ
� ပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအစီီအမံံကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
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၆.၂။	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန််အတွွက်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် မည််သို့့�သော�ာပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခွွင့်ရှိိ�သည််ကိုု�
�်
ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာ
တွွင်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း ကြုံ�ံတွေ့�့
�
�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ််
လက််ခံံခြ�င်းး�/ချျန််လှှပ််ခြ�င်းး�အတွွက်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ရာာတွွင်် စည်းး�စနစ််မကျျဘဲဲ
ဆန္ဒဒရှိိ�သည််အတိုု�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည််ဟုု တစ််ခါါတရံံထင််မြ�င််ရနိုု�င််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းကိုု� ကန့််�သတ််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိသော����ာ စံံသတ််မှှတ််
ချျက််များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့�ပါါဝင််သည်် 	ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�သည်် လိုု�အပ််သည့််�အချိိ�န််ပမာာဏ ပြ�ည့််မီီသည််
�
အထိိ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�
	ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�သည်် ယခင််က အစိုးး��ရရာာထူးး�တာာဝန််ကိုု� ထမ်းး�
ဆော�ာင််ဖူးး�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�
	ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတွွင်းး�၌မွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး� သို့့မ
� ဟုုတ်် အခြား��း
နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ်် ခံံယူူထားး�ခြ�င်းး� ဟုုတ််၊ မဟုုတ််
	ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�သည်် တရား�းမဝင််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ပတ််သက််နှီးး��နွှှယ််
မှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�
	ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�သည်် ယခင််က ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််၍ ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််
ခံံခဲ့့�ရခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� (အဂတိိလိုု�က််စား�းခြ�င်းး�/စစ််ရာာဇဝတ််မှုုများ��း)
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခွွင့်ကိုု�
�်
ကန့််သတ််ရန််
�
အလို့့�ငှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််လော�ာင်းး�၏ မိိသားး�စုုဝင်် အရင်းး�အချာ�ာများ��းပါါ ဤစံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််မီီရမည််
�
ဟုု ချဲ့့��ထွွင််သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။
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၆.၃။

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��၏ ပုံံ�သဏ္ဍာာန််၊ ထည့််�သွွင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ရုံးး��များ��းနှှင့်�် ရာာထူးး�

တာာဝန််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အတွွင်းး� မည််သူူက မည််သည့််ရာ
� ာထူးး�တွွင်် ထမ်းး�ဆော�ာင််သင့််သည််ကိုု�
�
ပါါဝင််
သည့််�အဖွဲ့့��များ��းက ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် လုံးး�� လုံးး�� လျားး��လျားး��ရပ််တန့််�
သွားး��နိုု�င််သည််။ မယ််လ််ဂက််စီီ (မာာဒါါဂက််စကာာ) အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� (၂၀၀၉-၂၀၁၃ ခုုနှစ်
ှ )်
၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းတွွင်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းလစ််လပ််နေ�ပြီး��း အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အားး�
တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�မှှ တစ််ဖက််သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ချျမှှတ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့််� ပဋိိပက္ခခစက််ဝန်းး�
သစ််ကိုု� ထပ််မံံဖြ�စ််ပွား��းစေ�ခဲ့့�သည််။36
ခြွ�င်းး�ချျက််များ��းရှိသော်����်�လည်းး� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်းး� ရာာထူးး�ခန့််အ
� ပ််ရန်် ခန့််�အပ််ရေး�းယန္တတရား�း
များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းလည်းး� အနည်းး�ငယ််ရှိိ�ခဲ့့�သည််
(ဥပမာာ - ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ ၁၁ ရက််နေ့�့၊ တော�ာင််ဆူူဒန််သမ္မမတနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�
ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််မွွမ်းး�မံံထားး�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််37)။

၆.၄။	အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး�� ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ကိုု� ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ထက်် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အရေး�း�ပါါမှုုလျော့�့��နည်းး�သော်�်�လည်းး� ပြ�ဿနာာကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ
နိုု�င််သော�ာ အချျက််ပင််ဖြ�စ််သည်် (ဇယားး� ၃ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��းပြို�ု�လဲဲပျျက််စီးး�မှုုကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် ကာာလ
သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ကာာလတိုု�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအတွွက်် မည််
သည့််�အချျက််ကိုု�မျှှ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အဆိုု�ပါါကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုလုံးး�� ကိုု� ချျန််လှှပ််
ထားး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအတွွက်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပါါက
အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� အချျက််လေး�းချျက်် ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သည််38 -
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(၁) အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီကာာလ၌ ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�
သည်် ယခင််အတိုု�င်းး� သို့့မ
� ဟုုတ်် အနည်းး�ငယ််သော�ာပြ�င််ဆင််မှုုဖြ�င့််� ဆက််လက််၍အသက််
ဝင််တည််မြဲ�ဲနေ�သည််။39
(၂)	ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုကိုု� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည့််� ရွေး�း�ချျယ််ဆုံးး��ဖြ�တ််
ရေး�းယန္တတရား�းကိုု�အသုံးး��ချျကာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအတွွက်် ခန့််�အပ််တာာဝန််ပေး�းသည််။40
(၃)	ရွေး�း�ကော�ာက််ထားး�သည့််� အခြား��းသော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခန့််အ
� ပ််သည််၊ ဥပမာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ယာာယီီလွှှတ််တော်�်ဥ
� ပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲတာာဝန််
ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။41
(၄) အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််။42
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအပေါ်�်�မူူတည််၍ ဤအချျက််များ��း
ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ရော�ာနှော�ာ�အသုံးး��ချျခြ�င်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
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ဇယားး� ၃ - လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု၊ ၁၉၈၉ - ၂၀၀၃
လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး�
နိုု�င််ငံံလုံးး�� ဆိုု�င််ရာာ
ညီီလာာခံံမှှ အပြီး�း�သတ််
ကြေ��ညာာချျက််၊

ကိုု�တိုု�နိုု�
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၊
၁၉၉၃ ခုုနှှစ််

အကိုု�စွွမ်ဘို
် ု�
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၊
၁၉၉၄ ခုုနှှစ််

ဘက််စုံံ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၊
၂၀၀၃ ခုုနှှစ််

၁၉၉၁ ခုုနှှစ််
•	ကော�ာင််တီီ ၁၃ ခုု

• (ECOWAS ၏

• (ECOWAS ၏

အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ

ထော�ာက််ပံ့့�မှုုရရှိိ�ထားး�

ထော�ာက််ပံ့့�မှုု ရရှိိ�ထားး�

၂၆ ခုု (ဘာာင ညီီလာာခံံ

သော�ာ) ကြား�း�ကာာလ

သော�ာ) ကြား�း�ကာာလ

မှှ တစ််ဝက််နှှင့််� မွွန််ရိုးး��

အမျိုး�း��သားး� ညီီညွွတ််

အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််

ဗီးး�ယားး� ညီီလာာခံံမှှ

ရေး�း အစိုးး��ရအတွွက််

ရေး�း အစိုးး��ရအတွွက််

တစ််ဝက််)

ရာာထူးး�နေ�ရာာ ၁၃ ခုု

ရာာထူးး�နေ�ရာာ ၁၃ ခုု

• NPFL အတွွက်် ရာာထူးး�

• NPFL အတွွက်် ရာာထူးး�

•	နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ၆ ခုု
အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ
၁၂ ခုု
• NPFL အတွွက်် ရာာထူးး�
နေ�ရာာ ၆ ခုု

နေ�ရာာ ၁၃ ခုု
• ULIMO အတွွက််
ရာာထူးး�နေ�ရာာ ၉ ခုု

နေ�ရာာ ၁၃ ခုု
• ULIMO အတွွက််
ရာာထူးး�နေ�ရာာ ၉ ခုု
•	ထင််ပေါ်�်သည့််� လစ််ဘီးး�

• သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််

ရီးး�ယားး� နိုု�င််ငံံသားး�များ��း

သော�ာ အမျိုး�း��သားး�

အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ

လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး�

၁၃ ခုု (ပြ�ည််ထဲဲရေး�း

မျိုး�း��ချျစ််တပ််ဦးး

ဝန််ကြီး�း�ဌာာနက

(INPFL) အတွွက််

ကော�ာင််တီီတစ််ခုုလျှှင််

ရာာထူးး�နေ�ရာာ ၅ ခုု

တစ််ဦးးကျျ ရွေး�း�ချျယ််

•	စိိတ််ဝင််စား�း ပါါဝင််လိုု�
သည့််�အဖွဲ့့��များ��းအတွွက််
ရာာထူးး�နေ�ရာာ ၇ ခုု

ခန့််�အပ််သည််)

•	ကော�ာင််တီီ ၁၅ ခုု

အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ
၁၅ ခုု

•	လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး� အစိုးး��ရ
အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ
၁၂ ခုု (တေ�လာာ)

•	လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ
တွွင်းး�မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

လှုုပ််ရှား��းမှုု (MODEL)

အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ
၁၂ ခုု

•	ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�းနှှင့်�်

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအတွွက််
လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး� ညီီ

ညွွတ််ရေး�းအဖွဲ့့��(LURD)
အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ
၁၂ ခုု

•	နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း

အတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ
၁၈ ခုု

•	လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််�

စိိတ််ဝင််စား�း ပါါဝင််လိုု�

သည့််�အဖွဲ့့��များ��းအတွွက််
ရာာထူးး�နေ�ရာာ ၇ ခုု
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၆.၅။

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းတွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းတွွင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မရသည့််� ထိိပ််တိုု�က််
တွေ့�့�ဆုံံ�မှုုများ��းကိုု� ပုံံ�မှှန််ပင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အစီီအမံံများ��းတွွင်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း ယန္တတရား�းများ��းနှှင့်�် ဖြေ�ေရှှင်းး�မရသော��ာ ထိိပ််တိုု�က််
တွေ့�့�ဆုံံ�မှုုများ��းအားး� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ရန််အတွွက်် အခြား��းနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�
မူူလကာာလသတ််မှှတ််ချျက််ထက်် ကျော်�်��လွွန််သက််တမ်းး�တိုးး��ဆော�ာင််ရွွက််ရန််(အပိုု�ဒ်် ၄.၂ ကိုု�ရှုု)
လိုု�အပ််နိုု�င််သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
စီီမံံခန့််ခွဲဲ�မှု
� ယန္တ
ု
ရား�းများ��းကိုု�
တ
ထည့််သွ
� င်းး
ွ �ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် ကြား�း�ကာာလအစီီအမံံ
များ��းအားး� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲပြ�င််ဆင််သော�ာ စီီမံံခန့််ခွဲဲ�မှု
� ဖြု �င့််� ကိုု�င််တွွယ််ခြ�င်းး�၏ အဓိိက
သော့�့�ချျက််ဖြ�စ််သည််။43 ဆီီရာာလီီယွွန််မှှ Lome သဘော�ာ�တူူညီီချျက််44 ၏ ပုုဒ််မ ၆ တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
ရေး�း ခိုု�င််မာာစွာာ�တည််ဆော�ာက််ရေး�းကော်�်�မရှှင််ကိုု� ကော်�်�မရှှင််ခွဲဲ� ၉ ခုု (ဥပမာာ ပူးး�တွဲဲ� စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
�်
လေ့�့လာာရေး�းကော်�်�မရှင််
ှ ) ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပိုု�င််ခွွင့်ရှိကြော���
်� ��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး��း လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး�
မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်နှ
် ှစ််ဦးးဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််ဖြ�စ််ကာာ အစိုးး��ရကတစ််ဦးး၊ ညီီညွွတ််သော�ာ တော်�်�
လှှန််ရေး�းတပ််ဦးး (RUF/SL) က တစ််ဦးး ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။45
အခြား��းနည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုမှာာ� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဒီီဇိုု�င်းး�ကိုု�အသုံးး��ချျ၍ ဖြေ�ေရှှင်းး�မရသည့််�
ထိိပ််တိုု�က််တွေ့�့�ဆုံံ�မှုုများ��းကိုု� ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့်�်
လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�ကော�ာင််စီီဖြ�စ််ရပ််ဥပမာာတွွင်် မြ�င််တွေ့�့�ရသည့််အ
� တိုု�င်းး� ဤသို့့ဆော
� �ာင််
ရွွက််မည််ဆိုု�ပါါက ပဋိိပက္ခခတွွင််ပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ
‘ထိိပ််တိုု�က််တွေ့�့�ဆုံံ�ရပ််တန့််�မှုုကိုု� သိိမြ�င််နား�းလည််’ကာာ အဖွဲ့့��အချျင်းး�ချျင်းး�တန်းး�တူူညှိိ�၍ ‘အရပ််
သားး�’ ဖျျန််ဖြေ�ေဆုံးး��ဖြ�တ််သူူ၏ အပြီး�း�သတ််အဆုံးး��အဖြ�တ််ကိုု� လက််ခံံလိုု�က််နာာရမည့့်� အင််စတီီ
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ကျူးး��ရှှင်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရနိုု�င််သည််။ လစ််ဘီးး�ရီးး�ယားး� ဖြ�စ််ရပ််ဥပမာာ
တွွင်် ဖျျန််ဖြေ�ေဆုံးး��ဖြ�တ််သည့််� အရပ််သားး�သည်် ပညာာရေး�းအသိုု�င်းး�အဝန်းး�/လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ
ဖြ�စ််ပြီး�း� ဝီီလ််တန််စန််ကာာဝိုု�လိုု�နှှင့်�် ရုုသ််ပယ််ရီီတို့့�ဖြ�စ််သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် ဤဟန််ချျက််မျှခြေ��ေ�များ��း
သည်် အချိိ�န််ကာာလ၏ တိုု�က််စား�းမှုုဒဏ််ကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� အသက််
ဝင််တည််တံ့့�နေ�မည်် မဟုုတ််ပေ�။
အခြား��းသော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း ယန္တတရား�းများ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် 	သမ္မမတနှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��၏ ပူးး�တွဲဲ�အစည်းး�အဝေး�း�တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�46
(သမ္မမတကော�ာ�င််စီီ၏) ဒုု-ဥက္ကကဌထံံ တာာဝန််လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းကာာ ၎င်းး�ချျမှှတ််သည့်ဆုံးး
�် ��ဖြ�တ််
ချျက််အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�47
အဆင့််�မြ�င့််တရား�းရုံးး
�
�� (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတရား�းရုံးး��/ တရား�းလွှှတ််တော်�်ချုု�ပ််
�
) ၏
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�48
အချို့့���သော�ာရုံးး��များ��း49 သို့့�မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��မှှ အနိိမ့််�ဆုံးး��လိုု�အပ််သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင််
ဦးးရေ�ပမာာဏ (၂၅%) က တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါကလည်းး� အဆင့််မြ�
� င့််တရား�းရုံးး
�
�� များ��းကိုု� ပါါဝင််စေ�
နိုု�င််သည််50
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��က ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ခြ�င်းး�51
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက ကုုလသမဂ္ဂကဲ့
ဂ ့�သို့သော�
�့
ာ52 ကြား�း�နေ�ဖျျန််ဖြေ�ေဆုံးး��ဖြ�တ််သူူနှင့်
ှ တွဲဲ�ဖ
်�
က််၍ အကြီး��း
အကဲဲနှှင့်�် ဘာာသာာရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း53 ကော�ာင််စီီ သို့့�မဟုုတ်် ပူးး�တွဲဲ�ကော်�်�မတီီ ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ အထူးး�ကော်�်�မရှှင််များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�
	သမ္မမတရုံးး�� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ရုံးး��တစ််ရုံးး��၏ အဆုံးး��အဖြ�တ််ကိုု� အပြီး�း�သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အဖြ�စ််
ခံံယူူခြ�င်းး�54
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၆.၆။	လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်�နှ
် ှင့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခ
သို့့�မဟုုတ်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ခြ�င်းး�အလွွန််တွွင်် ဖြ�စ််စဉ််၏တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�သည့်�် လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအပေါ်�်� ဥပဒေ�ေအရတန််ပြ�န််အရေး�း�ယူူခံံရနိုု�င််မှုုကိုု� တစ််ဖွဲ့့��ဖွဲ့့��က
စိုးး��ရွံ့့��နေ�သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေ၌ ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအစီီအမံံ
များ��းတွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ကိုု�
�် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််�ထည့်�သွ
် ွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၏ ၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�တွွင်် လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်� စပ််လျျဉ်းး�
သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ သို့့�ရာာတွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းကျျရှုံးး��သွားး��ပါါက ဤပြ�ဿနာာသည်် ပိုု�မိုု�အရေး�း�ကြီး�း�လာာပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််�
မည််သည့််ရုံးး
� �� ထံံ၌ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခွွင့်ပေး
�် �းအပ််နိုု�င််သည့််� အခွွင့်အာ
�် ာဏာာရှိိ�သနည်းး�ဟူူသော�ာ
မေး�းခွွန်းး�နှှင့်�ဆ
် က််စပ််နေ�သည်် (ဤမေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ�ကိုု� ထော�ာက််ရှုု၍ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာ
ကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� မည််သူူကပိုု�မိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�ကြော��ာင်းး� သိိမြ�င််နိုု�င််သည််)။ အတိိတ််
ကာာလတွွင်် ဖိိနှိိ�ပ််ခဲ့့�မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�သာာမက အစိုးး��ရအားး� ဆန့််�ကျျင််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရက ပြ�စ််ဒဏ််ကျူးး��လွွန််သူူအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
တံံဆိိပ််ကပ််ထားး�သူူများ��းကိုု�

‘ပြ�စ််ဒဏ််ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သူူမဟုုတ််ကြော��ာင်းး�’

ပြ�န််လည််ဖြေ�ေရှှင်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�ပါါလုုပ််ဆော�ာင််လိုု�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု အစီီ
အမံံများ��းသည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရာာ၌ ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််
ဖြ�စ််လာာလေ့�့ရှိိ�သည််။55
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အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက်ပြီး် �း� အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုု
အကြာ�ာတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပပြီး�း�စီးး�ပြီး�း�နော�ာက်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် တရား�း
ဝင်် ‘အဆုံးး��သတ််’သည််။ ဤသို့့� အဆုံးး��သတ််ရန််အတွွက်် အချို့့���သော�ာအချျက််များ��းပြ�ည့််�စုံံ�ရန််
လိုု�အပ််သည်် 	တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ ကြား�း�ကာာလစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အစီီအမံံရှိိ�ခြ�င်းး�
	ယုံံ�ကြ�ည််လက််ခံံဖွွယ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အဓိိက နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းအားး�လုံးး�� ၏ ပူးး�တွဲဲ�ကတိိကဝတ််ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။
ဤအချျက််များ��းအနက်် တစ််ချျက််ချျက််ချို့့���ယွွင်းး�နေ�ပါါက အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည််
အဆုံးး��မသတ််နိုု�င််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုမဖြ�စ််ပွား��းဘဲဲ အဆုံးး��မသတ််နိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့� ပေါ်�်
ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
သို့့�ရာာတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပသည့််�အဆင့််ကိုု�
�
အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ဖြ�တ််ကျော်�်��ပြီး�း�ပါါက
လည်းး� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၏ အဆုံးး��သတ််ဟုု မသတ််မှှတ််ဘဲဲ နော�ာင််တွွင််ရေ�ရှှည််ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််လာာမည့််� ဖြ�ည်းး�ညင်းး�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နည်းး�ကျျ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဖြ�စ််စဉ််၏ နိိဒါါန်းး�အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုု�င််သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�က လျျစ််လျူူ�ရှုုချျန််လှှပ််ခံံရလေ့�့�ရှိိ�သည့်�် အပြီး�း�သတ်် အဓိိက
ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျက််အပေး�း�အယူူတစ််ခုုမှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုု မြ�င့််မား�းန
�
က််ရှိုုင်းး�သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းတွွင်် ‘အဖွဲ့့��လိုု�က််’ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး�� သည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�ကိုု� အမြဲ�ဲတမ်းး�အသုံးး��ချျရန််
လိုု�အပ််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� ဟူူသည့်ပြ�် �ဿနာာရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါလူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ပြော��ာင်းး�
လဲဲလာာသော�ာအချိိ�န််ကာာလအလိုု�က်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််
ရန််ဆန္ဒဒမရှိိ�ဘဲဲ ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်�သာာ သစ္စာာ�စော�ာင့််�သိိ၍ ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။
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တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်��်� အစိုးး��ရနှှင့်�် အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� ‘သဘော�ာ�တူူထော�ာက််ခံံမှုု’ကိုု�
ရယူူရန််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ� အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�း
ခြ�င်းး�ကိုု� ဆက််လက််ဖြ�စ််ထွွန်းး�လာာနိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် မည််သို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�
တူူညီီမှုုအမျိုး�း��အစား�းကိုု� လိုု�အပ််ပါါသနည်းး�။ အစီီအမံံသစ််တစ််ရပ််ရပ််ကိုု�ချျမှှတ််ပြီး�း�ပါါက လူူထုု
၏ မည််သို့့�သော�ာထော�ာက််ခံံလိုု�က််နာာမှုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ရယူူနိုု�င််ပါါသနည်းး�။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် မည််သည့််�အခါါမျှှ အဆုံးး��မသတ််ပေ�။ ထို့့�ကြော��ာင့််� အဖြေ�ေ�
ရရှိိ�ရန်် မရေ�ေရာာသော်�်�လည်းး� ဤသို့့�သော�ာ ပိုု�၍အချိိ�န််ယူူရကာာ ထွေ�ေပြား�း�ခက််ခဲဲသည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�
မှုုများ��းကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််၌ မည််သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််မည််ကိုု� ကြို�ု�တင််တွေး�း�ဆထားး�ပါါက အသုံးး��ဝင််
နိုု�င််ပေ�သည််။
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ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအားး�လုံးး�� သည်် PA-X Peace Agreements ဒေ�
တာာဘေ့�့စ််၊ ဗား�းရှှင်းး� (၄)၊ နိုု�င််ငံံရေး�းညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနစီီမံံကိိန်းး�
(PSRP)၊ အီီဒင််ဘာ့့�ခ််တက္ကကသိုု�လ််၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ www.peaceagreements.org မှှ ဖြ�စ််ပါါ
သည််။
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