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၁၉၉၀ ခုုနှှစ်�မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်�အတွွင့်�� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ခု့ပ်ြီး�း� အ�င့််�အသီးး�သီးး�သီး့ု� 

ဆောရွာက်�ရွှ့ဆောေဆောသီးာ ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�မှျာ�အာ�လုံးု��က့်ု စ်ုစ်ညီ��ထားာ�သီးညီ်� 

ဆော�တွာဆောာစ််�ဖြ�စ်�ဆောသီးာ PA-X Peace Agreements (www.peaceagreements.org) မှှ 

အခုျက်�အလုံးက်�မှျာ�ဖြ�င့််� ဤသီးုဆောတွသီးေက့်ုဖြ�ုစ်ုထားာ�သီးညီ�။ ဆော�တွာဆောာစ််�ရွှ့ 

အခုျက်�အလုံးက်�မှျာ�အာ�လုံးု��က့်ု ရွှာဆော�ွမှုမှျာ�ဖြ�ုလုံးု��နှ့ုင့်�ပြီး�း� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�

သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�မှျာ�အာ� အရွညီ�အဆောသီးွ�စ်�ဖြ�ု�ေ��စ်စ်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အဆောရွအတွွက်�

စ်�ဖြ�ု�ေ��စ်စ်�ဖြခုင့်�� နှှစ်�မှျ ့ု �စ်လုံးု��က့်ု ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

ဆောရွ�သီးာ�ဖြ�ုစ်ုသီးူမှျာ� - Christine Bell နှှင့််� Robert Forster

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူညီးမှုမှျာ��့ုင့်�ရွာ သီးုဆောတွသီးေစ်းမှ�က့်ေ�� (PSRP)

က်မှာာလုံးု���့ုင့်�ရွာ တွရွာ�မှှတွမှု အက်ယ်��မှး

ဥ�ဆော�သီးင့်�တွေ��ဆောက်ျာင့်��
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အး�င့်�ာာခ်ု�
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စ်ာ ဆောရွ�သီးူမှျာ�အဆော�က်ာင့်�� - Christine Bellသီးညီ� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူညီးမှုမှျာ��့ုင့်�ရွာ 

သီးုဆောတွသီးေစ်းမှ�က့်ေ��၏ သီးုဆောတွသီးေအကြီးက်း�အက့်နှှင့််� �ါရို့ုက်�တွာဖြ�စ်�ပြီး�း� အး�င့်�ာာခ်ု�တွက်ကသီး့ုလုံး�တွွင့်� 
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ကျေး�း�ဇူးး�တင်လ်ွှာာ� - ဤသုုတေ�သုနကိုုု UK Foreign၊ Commonwealth & Development 

Office (FCDO) မှှ UK Aid ၏ရနပ်ုံု�တေ��တော�ကိုပ်ုံ��မှုဖြ���် ငြိ�ုမှ�်ချျမှ�်တေရ�နှှ�� ်ပုံဋိုပုံကိုခတေဖြ�ရှ��်တေရ� 

အထောတော�ကိုအ်ထောာ��ဆ�ဖ်ြမှ�� ်Peace and Conflict Resolution Evidence Platform 

(PeaceRep) ကို တေရ�သု��ဖြပုံုစုုာ��ငြိပုံး�  နှုု��်�တေရ�ညှိိုနှု��်သုတော��ူညှိးမှုမှျ��ဆုု�ရ်� 

သုုတေ�သုနစုးမှ�ကိုုန်� (PSRP) ကို ပုံ��ပုံုု�ကိုူညှိးာ��ပုံါသုညှိ။် ဤပုံု�နှှုပုံာ်ု�တ်ေ�မှု��� ်တေ��ဖ်ြပုံ

ာ��သုညှိ�် သု���်အထောချျကိုအ်ထောလကိုန်ှှ��် သုတော�ာ��မှျ��သုညှိ ်တေရ�သု��ဖြပုံုစုုသုူ၏အထော�တော�်

ဖြ�စုင်ြိပုံး� FCDO ကိုုု အထောလျဉ်း�်ကိုုုယ်စ်ု��မှဖြပုံုပုံါ။ ဤသုုတေ�သုနကိုုုအထောသုု��ဖြပုံုပုံါကို တေရ�သု��

ဖြပုံုစုုသုူနှှ��် ငြိ�ုမှ�်ချျမှ�်တေရ�နှှ�� ်ပုံဋိုပုံကိုခတေဖြ�ရှ��်တေရ� အထောတော�ကိုအ်ထောာ��ဆ�ဖ်ြမှ�� ်

(Peace and Conflict Resolution Evidence Platform) ကိုုု ာညှိ�သ်ု���်တေ��ဖ်ြပုံသု��သ်ုညှိ။် 

ငြိ�ုမှ�်ချျမှ�်တေရ�နှှ�� ်ပုံဋိုပုံကိုခတေဖြ�ရှ��်တေရ� အထောတော�ကိုအ်ထောာ��ဆ�ဖ်ြမှ�� ်(Peace and Conflict 

Resolution Evidence Platform)သုညှိ ်အထေားဒ�ာ်��ချ�်ကိုကသုုုလ၊် International IDEA၊ 

Conciliation Resources ၊ ငြိ�ုမှ�်ချျမှ�်တေရ�နှှ�� ်ပုံဋိုပုံကိုခညှိိုနှု��်တေဖြ�ရှ��်တေရ�ဆုု�ရ်�

သြသုစုတြီး�း�ယ်��တေလ�လ�တေရ�စု��်�၊ LSE IDEAS ၊ LSE Middle East Centre နှှ��် 

စုုန်အ်ထောနဒ်ရူူး��ကိုကသုုုလ�ုု်�ဖြ���် ပူုံ�တေပုံါ��်����စုညှိ�်ာ��တေသု�သုုတေ�သုနအထောသု��်အထော����ဖြ�စ်ုသုညှိ။် 

ဤစု��မှ�်အထော�� ဖြမှနမ်ှ�ာ�သု�ဖြ���် သု�သု�ဖြပုံနာ်ု�တ်ေ�နှုု�ရ်န ်ကိုူညှိးတေပုံ�တေသု� 

International IDEA ကိုုု တေကိုျ�ဇူးူ���ရ်ှုပုံါသုညှိ။် 

ဘာ�သာ�ပြ�န်မ်ူး�ု�င်ခ်ွွင််် - ဤစု��မှ�်အထော�� ဖြမှနမ်ှ�ာ�သု�သုုု� ာ�သု�ဖြပုံနဆ်ုုဖြချ��်နှှ��် 

ပုံု�နှုုပုံ်ာု�တ်ေ�ဖြချ��်ကိုုု International IDEA  ၏ MyConstitution အထောစုးအထောစုဉ်းမ်ှှ စုးစုဉ်း်

တေဆ��ရ်ွကိုင်ြိပုံး� ��လ်န်နှုု��်�ဖြချ��တေရ��နတ်ြီးကိုး�ဌာ�န၊ လူဇူး�ာ်��ချအ်ထောစုုု�ရ၊ တေန�တ်ေ�နှုု��်�ဖြချ��တေရ�

�နတ်ြီးကိုး�ဌာ�နနှှ��် ဆ�းဒ�န်ှုု��်�အထောစုုု�ရမှှ ပုံ��ပုံုု�ကိုူညှိးသုညှိ။် ဤစု��မှ�်���ပ်ုံါရှုတေသု� 

ာ�သု�ဖြပုံနအ်ထောတေသြကို���်အထောရ�မှျ��သုညှိ ်MyConstitution အထောစုးအထောစုစုဉ်းန်ှှ��်သု� သုကိုဆ်ုု�င်ြိပုံး� 

International IDEA၊ ၎��်၏ ာု�အ်ထော����နှှ��် တေကို��စ်ုး��အ်ထော����မှျ��၏အထောဖြမှ�က်ိုုု 

ကိုုုယ်စ်ု��ဖြပုံုဖြချ��်မှရှုပုံါ။ 

မှျကိုန်ှှ��ု��ပုံု�မှျ�� - ပုံု�မှျ��အထော��လု�� မှူပုံုု�ခ်ျ���်��်ငြိပုံး�ဖြ�စုသ်ုညှိ။်
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မှာတွ့က်ာ

၁။ ေ့�ါေ�� - အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့မှု ၇

၂။ ခြုံခုု�င့်ု�သီးု��သီး��ခုျက်� - အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�က့်ု 

�ေ��စ်စ်�သီးု��သီး��ဖြခုင့်�� ၁၁

၃။ အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်���့ုင့်�ရွာ စ်ာခုျု��စ်ာတွမှ��မှျာ�နှှင့်�် 

အတွညီ�ဖြ�ုခုျမှှတွ�ထားာ�သီးညီ�် ဥ�ဆော�မှူဆောာာင့်�မှျာ�အ�က်ာ� 

ခုျတ့ွ��က်�မှု ၁၄

၄။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��မှုမှျာ�က့်ု စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့ဖြခုင့်�� - က့်ုင့်�တွွယ်�

ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွမှညီ်� အဓိ့က်အခုျက်�မှျာ� ၁၈

၅။ ညီိ့နှုင့်��ခုျက်�အဆော��အယ်ူမှျာ�က့်ု စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့ဖြခုင့်�� - အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��က့်ု ဆော�ါင့်��က်ူ�တွ�တွာ�အဖြ�စ်� အသီးု��ခုျဖြခုင့်�� ၃၃

၆။ ဖြ�ဿောကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွနှ့ုင့်�သီးညီ�် အဓိ့က်ေယ်��ယ်�မှျာ� ၄၄

ေ့ဂူု�� - အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��က့်ု အ�ု��သီးတွ�ရွာတွွင့်� 

ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွသီးညီ်� အခုက်�အခု့မှျာ� ၅၅
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ဆောအာက်��ါအခုျက်�အလုံးက်�မှျာ�သီးညီ� PSRP မှှ သီးုဆောတွသီးေဖြ�ု နှုင့်��ယ်ှဉ်း�ဆောလုံးလ်ုံးာထားာ�

ဆောသီးာ အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အစု့်�ရွအဆော�က်ာင့်��နှှင့်�် ၎င့်��အကူ်�အဆောဖြ�ာင့်��နှှင့်�်�က်�စ်��ဆောေဆောသီးာ 

လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ��ု့င့်�ရွာအဆော�က်ာင့်��ကု့်စု်စ်ညီ��က်ာ 'လုံးမှ��ညှွှေ�အက်ျဉ်း��' တွစ်�ခုုအဖြ�စ်�တွင့်��က်� 

ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ဤလုံးမှ��ညွှှေ�အက်ျဉ်း��တွွင့်� �ဋိ့�က်ခ သီး့ု�မှဟုုတွ� လုံးူမှု�့ုင့်�ရွာ 

ဖြ�ဿောကြုံက်ု�ဆောတွွ�ဆောေရွသီးညီ်�အဆောဖြခုအဆောေမှှ ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�သီး့ု�ဆောလုံးှာက်�လုံးှမှ��ရွာတွွင့်� အသီးွင့်�

အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်���့ုင့်�ရွာ ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူထားာ�သီးညီ်� အစ်းအမှ�မှျာ�အာ� ယ်နှတရွာ�အဖြ�စ်� 

အသီးု��ခုျစ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့ဖြခုင့်��အဆော�က်ာင့်�� ဆော�ာ�ဖြ��ါဝင့်�သီးညီ�။  ဤလုံးမှ��ညွှှေ�စ်ာအု��၏ ရွညီ�ရွွယ်�ခုျက်�

မှှာ ‘အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�စ်းမှ�ခုေ �်ခ့ွုမုှ’ တွွင့်��ါဝင့်�သီးညီ�်အဆောဖြခုခု�လုုံး��ထုား��လုုံး��ေညီ��မှျာ�၊ လုုံး��င့်ေ�� 

စ်ဉ်း�မှျာ�နှှင့်�် ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွတွတွ�ဆောသီးာ ဝ့ဆောရွာဓိ့ဖြ�ဿောအခုျ ့ု �က့်ု ဆော�ာ�ဖြ�ရွေ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

ဤလုံးမှ��ညွှှေ�စ်ာအု��က့်ု PSRP ၏ �့ုမှ့ုက်ျယ်�ဖြ�ေ်�ေက်�ေ့ဆောသီးာ သီးုဆောတွသီးေမှျာ�မှှ 

ဆောက်ာက်�နှုတွ�ဖြ�ုစု်ထားာ�ပြီး�း� ကု့်�က်ာ�ခုျက်�မှျာ�ကု့် လုံးမှ��ညှွှေ�စ်ာအု��၏အ�ု��တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ��ါ 

သီးညီ�။ ဤလုံးမှ��ညှွှေ�စ်ာအု��တွွင့်� အဓိ့က်ဆောမှ�ခုွေ��သီးု��ရွ��က့်ု ဆောဖြ�ရွှင့်��ထားာ�သီးညီ� (ဆောအာက်�တွွင့်�

ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ်� အစ်းအစ်ဉ်း�အတွ့ုင့်��မှဟုုတွ��ါ) – 

၁။ ည့ိီနုှင့်��သီးဆောာာတူွညီးထားာ�သီးည်ီ� အကူ်�အဆောဖြ�ာင့်��မှျာ�တွွင့်� ဖြ�င့်��ထားေ�ဆောသီးာ အ�က်မှ���က်� 

မှုမှျာ� မှရွှ့ဆောစ်ရွေ�၊ အာ�လုံးု��အက်ျု��ဝင့်��ါဝင့်�သီးညီ�် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူညီးမှုမှျာ� 

ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�ရွေ�နှှင့်�် ဆောရွရွှညီ�တွညီ�ပြီးင့့်မှ�မှုက့်ု စ်တွင့်�တွညီ�ဆော�ာက်�ရွေ� လုံးု��ဆော�ာင့်�လုံး့ု

�ါက် မှညီ�သီးညီ�်အခုျက်�မှျာ�သီးညီ� အဆောရွ�အကြီးက်း��ု��ဖြ�စ်�ပြီး�း� မှညီ�သီးညီ�်အခုျေ့�က်ာလုံး၊ 

မှညီ�သီးညီ�်အဆောဖြခုအဆောေတွွင့်� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွမှညီ�ေညီ��။

၂။ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာအက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်��နှှင့်�် စ်စ်��ွ့မှှ ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�သီး့ု� အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်��မှျာ�၏ 

ဆောအာင့်�ဖြမှင့်�မှု သီး့ု�မှဟုုတွ� က်ျရိုု��မှုက့်ု အ�ု��အဖြ�တွ�ဆော��သီးညီ်� အဓိ့က်က်ျဆောသီးာ အနှတရွာယ်�
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ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောခုျမှျာ�၊ ညီိ့နှုင့်��ခုျက်�အဆော��အယ်ူမှျာ�၊  အဆော�က်ာင့်��အခုျက်�မှျာ�နှှင့်�်စ်��လုံးျဉ်း��၍ 

သီးက်�ဆောသီးအဆောထားာက်�အထားာ�မှျာ�က် ာာဆော�ာ�ဖြ�ဆောေသီးေညီ��။

၃။ ဆောအာက်��ါအခုျက်�မှျာ�နှှင့်�်စ်��လုံးျဉ်း��၍ ဆောမှ�ခုွေ��ေ��ါတွ� ၂ က့်ု မှညီ�သီး့ု��ု�ဆော�ာ�နှ့ုင့်�သီးေညီ��။ - 

 စ်စ်�ဆောရွ�/လုံးု�ခြုံခုု�ဆောရွ�က်ဏ္ဍ

 အာဏာာရွအ�ွ့�အစ်ညီ��နှှင့်�် အတွ့ုက်�အခု�အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�

 အစု့်�ရွမှဟုုတွ�ဆောသီးာ �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သူီးမှျာ� (လုံးက်�ေက်�ကု့်င့်�အ�့ွ�မှျာ�၊ ာုရွာ�ဆောက်ျာင့်�� 

မှျာ�၊ လုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ�� အ�ါအဝင့်�)၊

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�

 နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာမှှ �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးူမှျာ� (နှှစ်�နှ့ုင့်�င့်�သီးး�သီးေ်�၊ နှ့ုင့်�င့်�အမှျာ�၊ ဆော�သီးတွွင့်��

နှ့ုင့်�င့်�မှျာ�)
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ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�သီးဆောာာတူွညီးမုှ၏ တွစ်�စ့်တွ�တွစ်��ု့င့်��အဖြ�စ်� အစု့်�ရွအဆောဖြ�ာင့်��အလ့ုံး�ု့င့်�ရွာ 

လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�ကု့် စ်းမှ�ခုေ �်ခ့ွုရွာတွွင့်� အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု့င့်�ရွာအစ်းအမှ�မှျာ�ကု့် ‘ဆော�ါင့်��ကူ်� 

တွ�တွာ�’အဖြ�စ်�အသီးု��ခုျက်ာ �ဋိ့�က်ခတွွင့်��မှှ �ဋိ့�က်ခအပြီး�း� လုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ��အဖြ�စ်�သီး့ု� က်ူ� 

ဆောဖြ�ာင့်��ရွေ�အတွွက်� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ �က်ာ�က်ာလုံး စ်းမှ�အု��ခုျု��မှု�့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�

မှျာ�က့်ု ဆောအာက်�တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ�်အတွ့ုင့်�� အသီးု��ခုျ�ါက် ထား့ုသီး့ု�အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��

ဖြ�စ်�သီးညီ�ဟုု သီးတွ�မှှတွ��ွင့်�်�့ုသီးညီ� -

(�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု ခုျ ့ု �ဆော�ာက်�မှုရွှ့ဆောသီးာ အဆောရွ�ဖြ�ဿောဖြ�စ်��ွာ�ပြီး�း��ါက် ဆော�် 

ဆော�ါက်�လုံးာဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�်) နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�မှပြီးင့့်မှ�သီးက်�မှု သီး့ု�မှဟုုတွ� �ဋိ့�က်ခဖြ�စ်��ွာ�ဆောေသီးညီ�် အဆောဖြခု 

အဆောေတွွင့်� �က်ာ�က်ာလုံးအု��ခုျု��ဆောရွ�အာဏာာ�့ုင့်�၊ ရွ��ေ�ရွ�ခုါတွွင့်� ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အာဏာာ�့ုင့်�က် 

အသီးစ်��ွ့�စ်ညီ��ထားာ�ဆောသီးာ သီး့ု�မှဟုုတွ� ဖြ�ေ�လုံးညီ�မှွမှ��မှ�ထားာ�ဆောသီးာ အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�က့်ု 

အသီးု��ခုျ၍ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�နှှင့်�်အညီး ဖြ�ေ�လုံးညီ�တွညီ�ပြီးင့့်မှ�ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောစ်ရွေ� ရွညီ�ရွွယ်�

က်ာ စ်းမှ�အု��ခုျု��မှုဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွေ�နှှင့်�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�

အတွွက်� လုံးူထားုက်ဆော��အ��ထားာ�သီးညီ�် အခုွင့်�်အာဏာာက့်ု အသီးု��ခုျဖြခုင့်��။1 

ဤသီး့ု�ဆောသီးာ အစ်းအမှ�မှျာ� ဆော�်ထားွက်�လုံးာဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�် အဆောဖြခုအဆောေဆောလုံး�ရွ��က့်ု ဆောအာက်�

တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ��ါသီးညီ� -

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့�့ုင့်�ရွာ အ�က်မှ���က်�မှု၊ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အု�ကြွက်မှု၊ အာဏာာ�က်�ခု�မှု�့ုင့်�ရွာ 

အဆောရွ�ဖြ�ဿော၊ အာဏာာသီး့မှ��မှုနှှင့်�် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အ�က်မှ���က်�မှုမှျာ� အေညီ��နှှင့်�် 

အမှျာ� �ါရွှ့နှ့ုင့်�သီးညီ�် လုံးှတွ�ဆောတွာ�နှှင့်�် အု��ခုျု��ဆောရွ�မှဏ္ဍ့ုင့်�အ�က်ာ� သီး့ု�မှဟုုတွ� ဝေ�ကြီးက်း� 

အ�့ွ�အတွွင့်�� နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ��ု့င့်�ရွာ ဆောဖြ�ရှွင့်��မှရွသီးည်ီ� ထ့ား��တု့ွက်�ဆောတွွ��ု�မုှတု့ွ�ဆော�က်ာင့်�် ဖြ�စ်�ဆော�် 

လုံးာသီးညီ�် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ�၊ 
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 အစ့်ု�ရွနှှင့်�် အစ့်ု�ရွမှဟုုတွ�ဆောသီးာ အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�အ�က်ာ� အ�က်မှ���က်��ဋိ့�က်ခဖြ�စ်��ွာ�

ဖြခုင့်��၊

 အာ�ဂူေ�ေစ်စတွေ� (၂၀၀၁) သု့ီး�မှဟုုတွ� အးရွတွ� (၂၀၀၃) သု့ီး�မှဟုုတွ� အဆောရှွ�တွးဆောမှာ (၂၀၀၆) 

ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�က့်သ်ီး့ု� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာက် အင့်�အာ�သီးု��ဆောဖြ�ရွှင့်��က်ာ ယ်ာယ်းနှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ စ်းမှ�

အု��ခုျု��မှုနှှင့်�် အ�ု��သီးတွ�ဖြခုင့်��၊ 

 အထားက်��ါဆော�ာ�ဖြ�ခုျက်�မှျာ� ရိုု��ဆောထားွ�စ်ွာ အတွူတွက်ွဆော�ါင့်��စ်��ဖြ�စ်��ွာ�ဆောေဖြခုင့်��၊ 

ဤအဆောဖြခုအဆောေမှျာ�သီးညီ� ဆော�်ထွားက်�လုံးာသီးည်ီ� အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� အစု့်�ရွ၏ အသွီးင့်� 

သီးဏ္ဍာေ�အဆော�် လုံးှမှ��မှ့ု�သီးက်�ဆောရွာက်�မှုရွှ့ပြီး�း� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်��က့်ု ဖြ�စ်�ဆော�်

နှ့ုင့်�ဆောစ်သီးညီ�။ အမှျ ့ု �အစ်ာ�မှတွူညီးဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��မှုမှျာ�အဆော�် အဆောဖြခုခု�၍ မှတွူညီး

ဆောသီးာ ဖြ�စ်�ရွ��လုံးမှ��စ်ဉ်း�အမှျာ�အဖြ�ာ�က့်ု ဆောတွွ�ရွှ့ဆော�ာ�ထားုတွ�ထားာ�သီးညီ�2 - 

 ယ်ခုင့်�အာဏာာရွ�ါတွးမှှ အု��ခုျု��သီးူမှျာ��ါဝင့်�သီးညီ�် အ့မှ�ဆောစ်ာင့်�်အစ့်ု�ရွ �ွ့�စ်ညီ��က်ာ 

အာဏာာရွအ�ွ့�အစ်ညီ��က် ဦး�ဆော�ာင့်�သီးညီ�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု စ်းမှ�

ခုေ �်ခ့ွုဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ သီးာဓိက်ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�မှှာ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�တွွင့်� သီးမှမတွ ဟု့ုစ်�ေးမူှာာရွက်�

က့်ု လုံးူထားု�နှဒဖြ�မှုမှျာ�ဖြ�င့််� �ေ်�က်ျင့်�ပြီး�း�ဆောောက်�ဆော�်ဆော�ါက်�ခု့်ဆောသီးာ အးဂူျစ်�နှ့ုင့်�င့်�မှှ အက်ူ�              

အ ဆောဖြ�ာင့်�� နှှင့်�် �ူ�ေ�နှ့ုင့်�င့်�တွွင့်� မှတွညီ�ပြီးင့့်မှ�ဆောသီးာအဆောဖြခုအဆောေက့်ု လုံးွေ�ဆောဖြမှာက်�၍ ၂၀၁၉ 

ခုုနှှစ်�တွွင့်� ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာဆောသီးာ က်ေဦး�အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်��တွ့ု� ဖြ�စ်�သီးညီ�။  

 သီးဆောာာတွူညီး၍ဖြ�စ်�ဆောစ်၊ အင့်�အာ�သီးု��ပြီးခု့မှ��ဆောဖြခုာက်�၍ဖြ�စ်�ဆောစ် အု��ခုျု��သီးူမှျာ�က် အု�� 

ခုျု��ဆောရွ�မှဏ္ဍ့ုင့်� နှှင့်�်/သီး့ု�မှဟုုတွ� ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�မှဏ္ဍ့ုင့်�တွွင့်� အတွ့ုက်�အခု� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��ါတွး

မှျာ� သီး့ု�မှဟုုတွ� �ုေ�က်ေ�သီးူအ�ွ့�မှျာ�နှှင့််� အာဏာာခုွ့ဆောဝက်ျင့််�သီးု��ရွေ� လုံးက်�ခု�ပြီး�း�ဆောောက်� 

�က်ာ�က်ာလုံး အာဏာာခ့ွုဆောဝက်ျင့်�်သုီး��သီးည်ီ� အစု့်�ရွတွစ်�ရွ��ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

သီးာဓိက်ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�မှှာ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�၊ နှ့ုဝင့်�ာာလုံးတွွင့်� ယ်းမှင့်�နှ့ုင့်�င့်�၌ GCC အဆောက်ာင့်� 

အထားညီ�ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောရွ�ယ်နှတရွာ�က့်ု သီးဆောာာတွူလုံးက်�မှှတွ�ဆောရွ�ထား့ု�ပြီး�း�ဆောောက်� ဆော�် 

ဆော�ါက်�ခု့်ဆောသီးာ အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်�� နှှင့်�် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်� ဇူးင့်�ာာဆောာွဖြ�စ်�ရွ��တွ့ု� ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

https://www.peaceagreements.org/view/758/Agreement%20on%20the%20Implementation%20Mechanism%20for%20the%20Transition%20Process%20in%20Yemen%20in%20Accordance%20with%20the%20Initiative%20of%20the%20Gulf%20Cooperation%20Council%20(GCC%20Implementation%20Mechanism)
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 ယ်ခုင့်�အာဏာာရွအစ့်ု�ရွက့်ု အင့်�အာ�သီးု��၍ သီး့ု�မှဟုုတွ� အာဏာာသီး့မှ��၍ ဖြ�ုတွ�ခုျပြီး�း�

ဆောောက်� ယ်ာယ်းဆောတွာ�လုံးှေ�ဆောရွ�အစ့်ု�ရွတွစ်�ရွ��ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာသီးညီ�။ သီးာဓိက်ဖြ�စ်�ရွ��မှှာ 

၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�တွွင့်� လုံးစ်�ဗျားျာ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�ဆောက်ာင့်�စ်းက် မှူအမှ�မှာက်�ါ�း၏ 

အစ့်ု�ရွက့်ု ဖြ�ုတွ�ခုျပြီး�း�ဆောောက်� ဆော�်ဆော�ါက်�ခု့ဆ်ောသီးာ အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

 သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�မှရွှ့ဆောသီးာ အဆောဖြခုအဆောေ၌�င့်� ဖြ�င့်��မှှ �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးူမှျာ�က် 

အင့်�အာ�သီးု��၍ဆောဖြ�ရွှင့်��ပြီး�း�ဆောောက်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာက်စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့သီးညီ�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

အစ့်ု�ရွတွစ်�ရွ��က့်ု �ွ့�စ်ညီ��နှ့ုင့်�သီးညီ�။ သီးာဓိက်ဖြ�စ်�ရွ��မှှာ ၂၀၀၃ ခုုနှှစ်�၊ အးရွတွ�နှ့ုင့်�င့်�မှှ 

ယ်ာယ်းညွှွေ်�ဆော�ါင့်��အာဏာာ�့ုင့်� (Coalition Provisional Authority)  ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

 ‘�က်��ရွယ်�ယူ်ေစ်�မှျာ�၏ ကု့်ယ်��ု့င့်�အခုျု��အဖြခုာအာဏာာထူားဆောထားာင့်�ခွုင့်�်ကု့် က်ျင့်�်သုီး��ဖြခုင့်��’ 

ဆော�က်ာင့််� ခုွ့ထားွက်�ဆောရွ�မှူက့်ုက့်ုင့်�စ်ွ့ထားာ�သီးညီ�် �က်ာ�က်ာလုံးအစ့်ု�ရွမှျာ� ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာနှ့ုင့်� 

သီးညီ�။ သီးာဓိက်ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�မှှာ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်�၊ ဆောတွာင့်��့ုင့်��ယ်းမှင့်�နှ့ုင့်�င့်�မှှ ဆောတွာင့်��့ုင့်��

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�ဆောက်ာင့်�စ်း ဖြ�စ်�ရွ��နှှင့်�် ၁၉၉၁ ခုုနှှစ်�၊ �့ုမှာလုံးးလုံးေ�နှ့ုင့်�င့်�ဖြ�စ်�ရွ��တွ့ု�

ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ယ်ူဂူ့ုစ်လုံးာ�ဗျားး�ယ်ာ�နှ့ုင့်�င့်�တွွင့်�က့်သ်ီး့ု� ထား့ုစ်ဉ်း�က် နှ့ုင့်�င့်�အဖြ�စ်� အသီး့အမှှတွ�ဖြ�ု

နှ့ုင့်�ခု့ဆ်ောသီးာ�လုံးညီ�� ထား့ုသီး့ု�ဆောသီးာဖြ�စ်�ရွ��အမှျာ�စ်ုမှှာမှူ အခုျေ့�က်ာလုံး �က်ာဖြမှင့်�်သီးညီ�ထား့ ဆောဖြ�

ရွှင့်��၍မှရွ ဖြ�စ်�တွတွ�သီးညီ�။ 

ဤအစ့်ု�ရွမှျာ�၏ လုံးု��င့်ေ��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��အတွွက်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာက် က်ုလုံးသီးမှဂူဂ၏       

‘ဆောက်ာင့်��က်ျ ့ု �ဆော�ာင့်�ရိုု��မှျာ�’ သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆော�သီးတွွင့်��အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ� (AU ၊ GCC ၊ SADC      

စ်သီးညီ�်) သီး့ု�မှဟုုတွ� ‘အဖြ�ညီ�ဖြ�ညီ��့ုင့်�ရွာ �က်�သီးွယ်�ဆောရွ�အ�ွ့�မှျာ�’ က့်သ်ီး့ု�ဆောသီးာ လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��

မှျာ�မှှတွစ်��င့်�် အက်ူအညီးဆော��ဆောလ်ုံးရွှ့သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� �က်ာ�ဝင့်�က်ူညီးမှု အတွ့ုင့်��အတွာမှှာမှူ 

�ဋိ့�က်ခ၏ ဖြ�င့်��ထားေ�မှုအတွ့ုင့်��အတွာနှှင့်�် ဖြ�င့်��မှှ �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောေသီးညီ�် အစ့်ု�ရွမှျာ�၏ 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ရွညီ�မှှေ��ခုျက်�မှျာ�အဆော�် (ဤနှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ� ရွညီ�မှှေ��ခုျက်�မှျာ�သီးညီ�လုံးညီ�� အခုျင့်��ခုျင့်�� 

�ေ်�က်ျင့်�ဆောေနှ့ုင့်�သီးညီ�) မှူတွညီ�သီးညီ�။ ဥ�မှာအာ�ဖြ�င့််� �့ုမှာလုံးးလုံးေ�အစ့်ု�ရွက့်ု နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ

က် ယ်ခုုထား့တွ့ုင့်� တွရွာ�ဝင့်�အသီး့အမှှတွ�ဖြ�ုထားာ�ဖြခုင့်�� မှရွှ့ဆောသီး�ဆော�။3  
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ဇူးယ်ာ� ၁ - နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ�၊ အ�က်မှ���က်��ဋိ့�က်ခ သီး့ု�မှဟုုတွ� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ၏   

  အင့်�အာ�သီးု��ဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်��ပြီး�း�ဆောောက်� ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာနှ့ုင့်�သီးညီ�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�  

  အစ့်ု�ရွ၏ အသီးွင့်�သီးဏ္ဍာေ�

အာဏာာရွ 

အ�ွ့�အစ်ညီ��က် 

ဦး�ဆော�ာင့်�သီးညီ�်

အ့မှ�ဆောစ်ာင့်�် 

အစ့်ု�ရွ

အာဏာာခုွ့ဆောဝ

က်ျင့်�်သီးု��သီးညီ�်

အစ့်ု�ရွ

ဆောတွာ�လုံးှေ�ဆောရွ�

အစ့်ု�ရွ

အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� 

အစ့်ု�ရွမှျာ�အဖြ�စ်� 

ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာ

သီးညီ�် �က်��ရွယ်�

ယ်ူေစ်�မှျာ�

နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ၏ 

စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့မှု

နှ့ငု့်�င့်�ဆောရွ��့ငု့်�ရွာ

အဆောရွ� 

ဖြ�ဿောမှျာ�

x x x

အ�က်မှ���က်� 

�ဋိ့�က်ခ

x x x x

နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ၏ 

အင့်�အာ�သီးု�� 

ဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်��

x
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ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� သု့ီး�မှဟုုတွ� နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ�အကူ်�အဆောဖြ�ာင့်��မှျာ�အတွွက်� အသွီးင့်� 

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�၏ ရွညီ�ရွွယ်�ခုျက်�မှှာ အတွ့ုက်�အခု�ဖြ�ုဆောေ�က်သီးညီ်� အ�ွ့�

အစ်ညီ��မှျာ�အ�က်ာ� စ်ဉ်း��က်�မှဖြ�တွ� ည့ိီနုှင့်��ဆော��ယူ်နု့ှင့်�ဆောစ်ရွေ�အလု့ုံး�ငှ့်ာ လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��တွစ်�ရွ�� 

ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ဆော��ရွေ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာအသီး့ုက်�အဝေ��က် �ါဝင့်�

က်ူညီးဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ 

�ဋိ့�က်ခ၊ အာဏာာရွှင့်�စ်ေစ်� သီး့ု�မှဟုုတွ� လုံးူမှု�့ုင့်�ရွာ အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှှ �့ုမှ့ုတွညီ�ပြီးင့့်မှ�ပြီး�း� 

�းမု့ှက်ဆောရွစ်းေညီ��က်ျသီးည်ီ� လူုံးမုှအသု့ီးက်�အဝေ��သု့ီး� ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ရွာတွွင့်� ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွမှညီ�် စ်ေစ်�နှှင့်�် 

စ်��လုံးျဉ်း��ဆောသီးာ အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ�စ်ွာက့်ု ဆောက်ျာ�လုံးွေ�ဆောဖြ�ရွှင့်��နှ့ုင့်�မှညီ�် ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�စ်ွမှ��

အဆော�်မှူတွညီ�၍ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�အဆော�် လုံးက်�ခု�သီးဆောာာတွူ�က်

သီးညီ�။ ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွမှညီ်� ထား့ုအဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ�တွွင့်� ဆောအာက်��ါတွ့ု��ါဝင့်�သီးညီ� - 

 ဆောာ�က်င့်��လုံးု�ခြုံခုု�ဆောရွ�နှှင့်�် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အာမှခု�ခုျက်�မှရွှ့ဖြခုင့်��

 စ်းမှ�အု��ခုျု��မှုအတွွက်� ဆောစ်စ််��စ်ေစ်�က်ျဆောသီးာ �ွ့�စ်ညီ��တွညီ�ဆော�ာက်��ု�မှရွှ့ဖြခုင့်��

 ရွှ့နှှင့်�်ပြီး�း�ဖြ�စ်�သီးညီ�် ဥ�ဆော�ဆောရွ�ရွာနှှင့်�် �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော��့ုင့်�ရွာ မှူဆောာာင့်�မှျာ� 

တွရွာ�ဝင့်�မှုမှရွှ့ဖြခုင့်��

 နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ�ဆောဖြ�ရှွင့်��ခုျက်�မှျာ�မှရွရ့ှွမှး တု့ွင့်��ဖြ�ညီ�နှှင့်�် အင့်�စ်တွးက်ျ��ရှွင့်��မှျာ�၏သီးဆောာာသီးာာဝ

ကု့် �ွင့်�်�ု့သီးတွ�မှှတွ�ဆော��နု့ှင့်�ဆောသီးာ ည့ိီနုှင့်��တု့ွင့်��င့်�ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ� လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� 

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� လုံး့ုအ��ခုျက်�

သီး့ု�ရွာတွွင့်� က်ေဦး� ညီိ့နှုင့်��ဆော�ွ�ဆောနှွ�မှုမှျာ�မှှသီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အစ့်ု�ရွတွစ်�ရွ��

က့်ု �ွ့�စ်ညီ��ဖြခုင့်��၊ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�် စ်က်ာ�ဝ့ုင့်��ဆော�ွ�ဆောနှွ��ွ့ သီး့ု�မှဟုုတွ� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�ဆောရွ��ွ့ဆောရွ�အ�ွ့� သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့�့ုင့်�ရွာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ� လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�

က့်သ်ီး့ု�ဆောသီးာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�က့်ု ခုျမှှတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��အထား့ လုံးု��င့်ေ��
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အ�င့်�်အသီးး�သီးး�တွွင့်� ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွမှညီ်� ဖြ�ဿောမှျာ�ရွှ့သီးညီ� - 

 အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အစု့်�ရွကု့် မှညီ�သီးည်ီ�အဂူ�ါရွ��မှျာ�ဖြ�င့်�် မှညီ�သု့ီး��့ွ�စ်ညီ��မှညီ�ေညီ��။

 အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု့င့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�တွွင့်� မှညီ�သီးညီ�်�ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သူီးမှျာ�နှှင့်�် 

အ�ွ့�မှျာ�က့်ု ထားညီ်�သီးွင့်��မှညီ�၊ ခုျေ�လုံးှ��မှညီ�ေညီ��။ 

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�က့်ု မှညီ�သီးညီ�်အခုျေ့�တွွင့်� က်ျင့်���သီးင့်�်သီးေညီ��။

 အဓိ့က်က်ျဆောသီးာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ�ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးူမှျာ� လုံးက်�တွွ့မှဖြ�ုတွ�သီးွာ�ဆောစ်ရွေ�

 ထား့ေ��ဆောက်ျာင့်��လုံးျက်� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�တွွင့်� က်ျယ်�ဖြ�ေ်�စ်ွာအာ�လုံးု��

အက်ျု��ဝင့်��ါဝင့်�နှ့ုင့်�ဆောစ်ရွေ�အလုံး့ု�င့်ှာ မှညီ�သီး့ု�လုံးမှ��စ်ဆော�ာ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှညီ�ေညီ��။

 ဆော�သီးခု�မှျာ�၏ တွာဝေ�ယူ်ဆော�ာင့်�ရွွက်�မုှနှှင့်�် နု့ှင့်�င့်�တွက်ာ၏�က်ာ�ဝင့်�ကူ်ညီးမုှနှှင့်�် အဆောထားာက်�

အ��်တွ့ု� ဟုေ�ခုျက်�ညီးဆောစ်ရွေ� မှညီ�သီး့ု�ထား့ေ��ဆောက်ျာင့်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှညီ�ေညီ��။ 

အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု့င့်�ရွာအစ်းအမှ�မှျာ�ကု့်ယ်�၌�င့်� ရွ��ေ�ရွ�ခုါတွွင့်�ဤဖြ�ဿောမှျာ�ကု့် 

ဆော�်ဆော�ါက်�ဆောစ်တွတွ�သီးညီ�။ ထား့ုသီး့ု�ဆောသီးာအစ်းအမှ�မှျာ� ခုျမှှတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� မှ�ျက်�မှက်ွက်�

ထားညီ�်သီးွင့်��ရွမှညီ်� အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�က့်ု ၎င့်��တွ့ု�၏ အဂူ�ါရွ��တွစ်�စ်ု�တွစ်�ရွာဆော�က်ာင့််� (ဥ�မှာ 

အဆောဖြ�ာင့်��အလုံး့ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�လုံး့ုစ့်တွ�မှရွှ့ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� အလုံးွေ�အ�က်မှ���က်�ဆောလုံးရ်ွှ့ဖြခုင့်��) ခုျေ� 

လုံးှ��မှ့ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� အစ်ာ�ထား့ု��ယ်�ရွှာ�ရွမှညီ်� အာဏာာ�့ုင့်�မှျာ�က့်ု အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

အစ်းအမှ�တွွင့်� ထားညီ�်သီးွင့်��ထားာ�မှ့ဖြခုင့်��တွ့ု� တွစ်�ခုါတွရွ�၌ ဖြ�စ်��ွာ�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာအစ်းအမှ�မှျာ� ဆောရွ��ွ့ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� ဤဖြ�ဿောမှျာ�က့်ု 

ဆောရွှာင့်�လုံးှ့ဆောဖြ�ရွှင့်��နှ့ုင့်�ရွေ� ကြုံက်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ထားာ�သီးညီ�်တွ့ုင့်� အောဂူတွ�ဖြ�ဿောမှျာ�အာ�လုံးု��

က့်ု ကြီးက့်ုတွင့်�မှှေ���၍ ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ�မှှာ မှဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆော�။  Forster နှှင့်�် Salmon တွ့ု�၏ PSRP 

သီးုဆောတွသီးေတွွင့်� ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ်�အတွ့ုင့်�� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�က့်ု �ု�

ဆော�ာ�ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� ‘ဆောက်ာင့်��မှွေ�ဆောစ်စ််��ဆောစ်ရွေ�’ ထားက်� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အာဏာာမှှဆောဖြခုမှျာ�အဆော�် 

မှူတွညီ�၍ ဆော�ာင့်�ရွွက်��က်မှညီ�သီးာ ဖြ�စ်�သီးညီ�။4 

https://www.politicalsettlements.org/publications-database/moving-from-conflict-the-role-of-international-actors-in-transition-management/
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သီးုဆောတွသီးေဖြ�ုလုံးု��ရွာမှှ ဆောတွွ�ရွှ့ခု့သ်ီးညီ�် အ�ျက်�သီးဆောာာအေညီ��င့်ယ်�ဆော�ာင့်�ဆောသီးာ ေ့ဂူု�� 

ခုျု��သီးု��သီး��ခုျက်�မှှာ ဖြ�စ်�ရွ��အမှျာ�စ်ုတွွင့်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�သီးညီ� 

ဤဖြ�ဿောမှျာ�က့်ု ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ�မှတွတွ�သီးာာ့ ထား့ုသီး့ု�မှဆောဖြ�ရွှင့်��နှ့ုင့်�ဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််��င့်� �ါဝင့်�

ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးူမှျာ�အဆောေဖြ�င့််� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��၏ တွရွာ�ဝင့်�မှုက့်ု လုံးွယ်�လုံးင့်�်တွက်ူ 

�ယ်��ျက်�နှ့ုင့်�သီးညီ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အစ်းအမှ�မှျာ�၏ စ်းမှ�အု��ခုျု��မှုနှှင့်�် လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�မှှ ၎င့်��တွ့ု�

အဆောေဖြ�င့်�် စ်ွေ်�ခုွာဖြခုင့်��အတွွက်� အဆော�က်ာင့်��ဖြ�ခုျက်�ဆော��နှ့ုင့်�သီးညီ�။ အဖြ�ုသီးဆောာာဆော�ာင့်�၍ 

သီးု��သီး��ရွ�ါက် ထား့ုသီး့ု�ဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှျာ�က့်ု ဆောထားာက်���်က်ူညီးလုံး့ု�ါက် ‘ဆောဖြ�ာင့်�� 

လုံး့ဖြ�င့်��င့်�နှ့ုင့်�ဆောသီးာစ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့မှု’ က့်ု လုံး့ုအ��ဆော�က်ာင့်�� သီးဆောာာဆော�ါက်�ော�လုံးညီ�၍ ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ဖြခုင့်��သီးညီ� အဆောက်ာင့်���ု��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ တွစ်�ေညီ���ု့ရွဆောသီးာ� တွင့်��က်ျ��စွ်ာသီးတွ�မှှတွ�ခုျမှှတွ�ထားာ� 

သီးညီ�် လုံးု��င့်ေ��ေညီ��ဟုေ�မှျာ�နှှင့်�် အခုျေ့�သီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�သီးညီ� �က်ာဖြမှင့််�လုံးာသီးညီ�နှှင့်�်အမှှ 

ဖြ�င့်��င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ရွေ� လုံး့ုအ��လုံးာနှ့ုင့်�ဆော�က်ာင့်�� သီးဆောာာဆော�ါက်�ော�လုံးညီ�ရွေ� လုံး့ုအ��သီးညီ�။ 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� အစ်းအမှ�မှျာ�တွွင့်� ‘ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြ�င့်��င့်�နှ့ုင့်�ဆောသီးာ စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့မှု’၊ စ်ဉ်း��က်�

မှဖြ�တွ� ညီိ့နှုင့်��ဆော�ွ�ဆောနှွ�မှုနှှင့််� ဖြ�ေ�လုံးညီ�ညီိ့နှုင့်��ဆော�ွ�ဆောနှွ�မှုတွ့ု�က့်ု ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�ရွေ� လုံး့ုအ��

သီးညီ�ဟုု ရိုုဖြမှင့်�လုံးက်�ခု�၍ ခုျဉ်း��က်��ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါက် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� လုံးု��င့်ေ��ေညီ��

ဟုေ�က့်ု �ု�ဆော�ာ�ခုျမှှတွ�စ်ဉ်း�က်�င့်� ဤခုျဉ်း��က်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ေညီ��က့်ု အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�နှ့ုင့်�

ရွေ�အတွွက်� ကြီးက့်ုတွင့်�ဖြ�င့်��င့်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု �ု�ဆော�ာ�ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� အာက်�ာက်�ဆောစ်စ််��မှုရွှ့

က်ာ ရွညီ�မှှေ��ခုျက်�ကြီးက်း�မှာ�စ်ွာဖြ�င့််� ခုျမှှတွ�သီးညီ�်တွ့ုင့်� �ဋိ့�က်ခလုံးွေ�ဆောဖြမှာက်�ဆောရွ� အရွှ့ေ�အဟုုေ�

က့်ု ဆောရွှ�သ့ီးု��က်�လုံးက်�ထား့ေ��ဆောက်ျာင့်��နှ့ုင့်�ရွေ�အလုံး့ု�င့်ှာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��၏ အ�င့်�်အသီးး� 

သီးး�တွွင့်� အေ့မှ�်�ု��အဆောေအထားာ�၌ ခုျမှှတွ�ဆော��ထားာ�ရွေ� မှရွှ့မှဖြ�စ်�လုံး့ုအ��ဆောသီးာ အင့်�စ်တွးက်ျ��

ရွှင့်��မှျာ�က့်ု လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း��ု�ဆော�ာ�ခုျမှှတွ�သီးူမှျာ�အဆောေဖြ�င့််� ထားညီ�်သီးွင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��ါက် အသီးု��တွညီ�်

နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 
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အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�နှှင့်�် က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�

က့်ုခုျမှှတွ�ဆော��သီးညီ်� ဥ�ဆော�ဆောရွ�ရွာ စ်ာခုျု��စ်ာတွမှ��မှျာ�က့်ု �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�လုံး့ုက်�ောမှု

ဆောာာင့်�အတွွင့်�� အ�င့်�်အမှျ ့ု �မှျ ့ု � ခုွ့ဖြခုာ�သီးတွ�မှှတွ�နှ့ုင့်�ပြီး�း� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ စ်းမှ�

အု��ခုျု��မုှ �့ွ�စ်ညီ��တွညီ�ဆော�ာက်��ု�မှျာ�ကု့် အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�နု့ှင့်�ဆောစ်ရွေ�အတွွက်� ‘အေညီ�� 

င့်ယ်�ဖြ�င့်��င့်�မှု’ အခုျ ့ု �မှှအ� အတွညီ�ဖြ�ုထားာ�သီးညီ်� ရွှ့နှှင့်�်ပြီး�း�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ခုျက်�မှျာ�က့်ု လုံး့ုက်�ော 

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��မှှသီးညီ� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု�ယ်��ျက်�၍ လုံးု��လုံးု��လုံးျာ�လုံးျာ� အသီးစ်�

ဖြ�ေ�လုံးညီ��့ွ�စ်ညီ��ဖြခုင့်��အထ့ား အမှျ ့ု �မှျ ့ု �က့ွ်ဖြ�ာ��က်သီးညီ�။5 ဤဆောရွွ�ခုျယ်�စ်ရွာမှျာ�ကု့် လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်�� 

ဆောလုံး�ရွ��ဖြ�င့််� ခုွ့ဖြခုာ�ဆော�ာ�ဖြ�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ဇူးယ်ာ� ၂ တွွင့်� က်ွ့ဖြ�ာ�ခုျက်�အမှျ ့ု �မှျ ့ု �က့်ု ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�ပြီး�း� 

�က်�စ်��ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�် အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်��မှျာ�က့်ုလုံးညီ�� ဥ�မှာအဖြ�စ်�ထားညီ�်သီးွင့်��

ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ�။ 

ဇူးယ်ာ� ၂ - အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�အတွွက်� ဥ�ဆော�ဆောရွ�ရွာ ဆောရွွ�ခုျယ်�စ်ရွာမှျာ�6

ဖွဲ့ွ��စည်း�်���အခြေကျေးပြခွခွ�ဥ�ကျေးေ

လွှာု��န််��းင်််သာ���မူု

အခြေသာွင်�်း�ကျေးပြ��င်�်မူု 

အခြေမူး�ု�အခြေစ��
ရှှင်�်လွှာင််�ကျေးဖွဲ့�်ပြ�ခွး�် ဥ�မူ�မူး��

ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးညီ်� 

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�

�့ုင့်�ရွာ မှူဆောာာင့်�အတွွင့်��

မှှ ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��

မှပြီးင့့်မှ�သီးက်�မှုက့်ု 

တွု��ဖြ�ေ�သီးညီ�်အဆောေဖြ�င့်�် 

ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�

လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ရွေ� တွစ်��ွ့�တွညီ��မှှ 

တွစ်��က်�သီးတွ� 

က်မှ��လုံးှမှ��ဖြခုင့်��

အ�က်မှ���က်�မှု�ါဝင့်�သီးညီ�်မှပြီးင့့်မှ�သီးက်�မှုက့်ု တွု��ဖြ�ေ� 

သီးညီ�်အဆောေဖြ�င့်�် အာဏာာရွအစ့်ု�ရွက် အသီးွင့်�က်ူ� 

ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု�စ်�တွစ်�ရွ��ကု့် က်မှ��လှုံးမှ��ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�

 - �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော��ု့င့်�ရွာဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံး

ဆောရွ�အတွွက်� ‘တွစ်��ွ့�တွညီ��မှှ တွစ်��က်�သီးတွ�အစ် 

ဖြ�ု’ ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�ရွညီ�ရွွယ်�ခုျက်�ဖြ�င့််� ဆော�ွ�ဆောနှွ� 

တု့ွင့်��င့်�မုှမှျာ�၊ ဆော�ွ�ဆောနွှ�ဆောရွ�စ်က်ာ�ဝု့င့်��မှျာ�၊ စု်�စ်မှ�� 

ဆောမှ�ဖြမှေ��ဖြခုင့်��မှျာ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။

ာာရွ့ေ�� ၂၀၀၀7

နု့ှင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�်မှဟုုတွ� 

သီးညီ�် ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� 

သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးွင့်�က်ူ� 

ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�

က့်ု ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူ

ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

ရ့ှွနှှင့်�်ပြီး�း� �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ကု့် မွှမှ��မှ�ဖြ�င့်��င့်� 

ရွေ�မှလုံး့ုအ��ာ့ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�၏ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�က် သီးတွ�မှှတွ�ခုွင့်�်ဖြ�ုထားာ�သီးည်ီ� ဆောာာင့်�

အတွွင့်��၌သီးဆောာာတူွညီးခုျက်�တွစ်�ရွ��ကု့် ဂူရုိုတွစု့်က်�

ဆောစ်စ််��စ်ွာ ညီိ့နှုင့်��ဆော�ွ�ဆောနှွ�ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

�့လုံးစ်��့ုင့်� ၂၀၁၄ 
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ဖွဲ့ွ��စည်း�်���အခြေကျေးပြခွခွ�ဥ�ကျေးေ

လွှာု��န််��းင်််သာ���မူု

အခြေသာွင်�်း�ကျေးပြ��င်�်မူု 

အခြေမူး�ု�အခြေစ��
ရှှင်�်လွှာင််�ကျေးဖွဲ့�်ပြ�ခွး�် ဥ�မူ�မူး��

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�

က့်ု �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု� 

ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�အတွွင့်��မှှ 

ဖြ�င့်��င့်�မှွမှ��မှ�ဖြခုင့်��

ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� 

လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု ညီိ့နှုင့်��

သီးဆောာာတွူခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

ည့ိီနုှင့်��သီးဆောာာတူွခုျမှှတွ�ထားာ�သီးည်ီ� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�/ 

အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�သီးဆောာာတူွညီးခုျက်��ါ သီးတွ� 

မှှတွ�ဆော�ာ�ဖြ�ခုျက်�မှျာ�က့်ု ဖြ�ညီ�်မှးနှ့ုင့်�ရွေ�အတွွက်� ခုျ 

မှှတွ�ထားာ�သီးညီ�် �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�အာ� ဖြ�င့်� 

�င့်�မွှမှ��မှ�ဆောရွ��ု့င့်�ရွာလုုံး��ထုား��လုုံး��ေညီ��မှျာအတု့ွင့်�� 

လု့ုံးက်�ောဆော�ာင့်�ရွွက်�က်ာ�့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ကု့် 

တွရွာ�ဝင့်�စ်ေစ်�တွက်ျဖြ�င့်��င့်�မွှမှ��မှ�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

က်ာလုံးအတွွင့်�� �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�အာ� �က်� 

လုံးက်�၍ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�/ အသီးစ်�ဆောရွ��ွ့ဆောရွ�

လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�ကု့် ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�ရွညီ�ရွွယ်�ခုျက်�ထားာ�

ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ 

ဆောတွာင့်�အာ�ရွ့က် 

၁၉၉၃၊ 

ဇူးင့်�ာာဆောာွ 

၂၀၀၈

နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�်

မှဟုုတွ�သီးည်ီ� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��

ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု ညီိ့နှုင့်��

သီးဆောာာတွူ ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူ ခုျမှှတွ�ထားာ�သီးညီ�် သီးဆောာာတွူ

ညီးခုျက်��ါ သီးတွ�မှှတွ�ဆော�ာ�ဖြ�ခုျက်�မှျာ�က့်ု ဖြ�ညီ�်မှး

နု့ှင့်�ရွေ�အတွွက်� ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးည်ီ� �့ွ�စ်ညီ���ု� 

အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု တွရွာ�ဝင့်�စ်ေစ်�တွက်ျ ဖြ�င့်��င့်�

မှွမှ��မှ�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�ပြီး�း� နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�်မှဟုုတွ�သီးညီ�် 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�ခုျမှှတွ�မှုက့်ု ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာဆောစ်သီးညီ�။ 

�ါ�ူဝါေယ်ူ�ဂူးေး 

၁၉၉၄/၉၈၊ 

ဆောဖြမှာက်��့ုင့်��

အ့ုင့်�ယ်ာလုံးေ� 

၁၉၉၈8 

ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးညီ်� 

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�

ဆောာာင့်�နှှင့်�် က့်ုက်�ညီး

လုံး့ုက်�ောမှု ရွှ့၊မှရွှ့ မှက်ွ့ဖြ�ာ�

ဆောသီးာ အဖြခုာ�ဥ�ဆော�

ဆောရွ�ရွာ ယ်နှတရွာ�မှျာ�        

(အဆောဖြခုအဆောေအလုံး့ုက်�) 

ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�ကု့် ည့ိီနုှင့်��

သီးဆောာာတွူခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��က့်ု အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�

ရွေ�အတွွက်� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးွင့်�က်ူ� 

ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�တွွင့်� အု�� 

ခုျု��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အမှ့ေ်�စ်ာမှျာ�၊ ဥ�ဆော��က်��မှတွ�မှု

မှျာ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အဖြခုာ�ဥ�ဆော�ဆောရွ�ရွာ ယ်နှတရွာ�မှျာ�

က့်ုအသီးု��ခုျဖြခုင့်��ဖြ�စ်�ပြီး�း� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�

အာ� ဥ�ဆော�အရွတွရွာ�ဝင့်�ဖြ�င့်��င့်�မှွမှ��မှ�ဖြခုင့်��မှရွှ့ 

ဆောသီးာ�လုံးညီ�� လုံးက်�ရွှ့ခုျမှှတွ� ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးညီ်� 

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�က့်ု (သီးွယ်�ဝ့ုက်�၍

အေ�ဂူ့ုလုံးာ 

၁၉၉၄/၉၈၊ 

က့်ုမှ့ုရို့ုစ်� ၂၀၁၀၊ 

ဂူါာွေ� 

၁၉၉၄၊ 

ဟုွေ��ူရွာစ်� 

၂၀၀၉၊ 

လုံးက်�ာနှွေ� 

၂၀၀၈၊
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ဖွဲ့ွ��စည်း�်���အခြေကျေးပြခွခွ�ဥ�ကျေးေ

လွှာု��န််��းင်််သာ���မူု

အခြေသာွင်�်း�ကျေးပြ��င်�်မူု 

အခြေမူး�ု�အခြေစ��
ရှှင်�်လွှာင််�ကျေးဖွဲ့�်ပြ�ခွး�် ဥ�မူ�မူး��

ဖြ�စ်�ဆောစ် အတွ့အလုံးင့်��ဖြ�စ်�ဆောစ်) တွရွာ�ဝင့်�လုံး့ုက်�ော

က်ျင့်�်သီးု���့�င့်�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��

ဖြ�င့််� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�အာ� တွစ်��ါတွညီ�� 

တွရွာ�ဝင့်� ဖြ�င့်��င့်�မှွမှ��မှ�ရွေ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးစ်�

ဆောရွ��ွ့အစ်ာ�ထား့ု�ရွေ� ရွညီ�ရွွယ်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��

ဖြ�စ်�သီးညီ�။

ယ်းမှင့်� 

၂၀၁၁9

ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� 

�့ုင့်�ရွာ သီးဆောာာတွူညီး

ခုျက်�ဆော�က်ာင့််� ဆောောက်� 

�က်�တွွ့ ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာ

သီးညီ�် �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော��့ုင့်�ရွာ ဆောက်ျာ�လုံးွေ�

ဖြ�င့်��င့်�မှွမှ��မှ�ဖြခုင့်��

- ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�

သီးညီ�် �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�ဖြ�င့်��၌   

ဖြ�စ်�ဆောသီးာ�လုံးညီ�� အ�့ု�ါ

ဆောာာင့်�အတွ့ုင့်�� တွစ်�စ့်တွ�

တွစ်��့ုင့်���က်�လုံးက်�

က်ျင့်�်သီးု��ဖြခုင့်��

နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�်

မှဟုုတွ�သီးညီ�် ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��

ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ�� 

စ်ဉ်း�က့်ုညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူ 

ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

ည့ိီနုှင့်��သီးဆောာာတူွခုျမှှတွ�ထားာ�သီးည်ီ� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� 

သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�တွွင့်�(အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� အာဏာာ

ခုွ့ဆောဝက်ျင့််�သီးု��ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�

က့်ု အဆောစ်ာတွလုံးျင့်�က်ျင့်���ဖြခုင့်��တွ့ု� အ�ါအဝင့်�)  

�့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ကု့်ဆောက်ျာ�လွုံးေ�ဖြ�င့်��င့်�မွှမှ�� 

မှ�၍ �က်�လုံးက်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ��ါဝင့်�ပြီး�း� ဤအခုျက်�

ကု့် �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော��ု့င့်�ရွာ ယ်ာယ်းဖြ�င့်��င့်�

ခုျက်�အဖြ�စ်�သီးတွ�မှှတွ�က်ာ အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်�� 

‘ပြီး�း��ု��’ ၍ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု အဖြ�ညီ�် 

အဝ ဖြ�ေ�လုံးညီ�က်ျင့်�်သီးု��ဖြခုင့်��၊ သီး့ု�မှဟုုတွ� ဖြ�ုဖြ�င့်�

ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� အစ်ာ�ထား့ု�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ဖြခုင့်�� 

မှဖြ�ုနု့ှင့်�မှးထ့ား �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�၏ အခုျ ့ု �ဆောသီးာ 

အစ့်တွ�အ�ု့င့်��မှျာ�ကု့် ယ်ခုင့်�အတု့ွင့်�� �က်�လုံးက်�

က်ျင့်�်သီးု��ဖြခုင့်�� ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

အယ်�လုံး�ဂူျ း�ရွး�ယ်ာ� 

၁၉၉၄၊ 

လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� 

၁၉၉၀/၉၅၊ 

လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� 

၂၀၀၃၊ 

မှာလုံးး 

၂၀၁၂၊ 

ဂူးေး 

၂၀၁၀၊ 

�းရွာလုံးးယ်ွေ� 

၁၉၉၉၊ 

တွ့ုဂူ့ု 

၂၀၀၆

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�

က့်ု ဆောက်ျာ�လုံးွေ�၍ 

အစ်ာ�ထား့ု�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ဖြခုင့်�� 

- ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�

သီးညီ�် �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�ဖြ�င့်��၌ရွှ့ပြီး�း�

ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� 

လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု ညီိ့နှုင့်��

သီးဆောာာတွူ ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ� သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�က့်ု အသီးု��ခုျ၍ 

�့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�အသီးစ်�ကု့် ဆောရွ��့ွခုျ 

မှှတွ�ပြီး�း�၍ လုံးက်�ရွှ့ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးညီ်� �ွ့� 

စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�နှှင့်�် ဖြ�င့်��င့်�မှွမှ��မှ�ဆောရွ��့ုင့်� 

ရွာ လုံးု��ထားု��လုံးု��ေညီ��မှျာ�အာ� စ်ွေ်��ယ်�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်� 

သီးညီ�။ 

အာ�ဂူေ�ေစ်စတွေ� 

၁၉၉၂/၉၃၊ 

အာ�ဂူေ�ေစ်စတွေ� 

၂၀၀၁၊ ဆောာာ်စ်�ေး�

ယ်ာ� ၁၉၉၂/၉၄၊ 

ာူရို့ု�း ၂၀၀၀/၀၃၊ 
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ဖွဲ့ွ��စည်း�်���အခြေကျေးပြခွခွ�ဥ�ကျေးေ

လွှာု��န််��းင်််သာ���မူု

အခြေသာွင်�်း�ကျေးပြ��င်�်မူု 

အခြေမူး�ု�အခြေစ��
ရှှင်�်လွှာင််�ကျေးဖွဲ့�်ပြ�ခွး�် ဥ�မူ�မူး��

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�

က့်ု အစ်ာ�ထား့ု�ဖြခုင့်��

က်ဆောမှာာ�း�ယ်ာ� 

၁၉၉၀၊ က်ွေ�ဂူ့ု    

�းမှ့ုက်ရွက်�တွစ်� 

သီးမှမတွနှ့ုင့်�င့်� 

၂၀၀၂/၀၄၊ 

အးသီးးယ့်ု��း�ယ်ာ� 

၁၉၉၁၊ အးရွတွ� 

၂၀၀၃/၀၄၊ 

လုံးစ်�ဗျားျာ� ၂၀၁၁၊ 

မှာ�တွ�စ်က်ာ 

၂၀၀၉၊ ရွာဝမှ��ါ 

၁၉၉၂/၉၃၊ �့ုမှာ

လုံးး�ယ်ာ� ၂၀၀၀/

၀၄/၁၂၊ 

ဆောတွာင့်��ူ�ေ� 

၂၀၁၄/၁၅
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၄.၁။ �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာအစ်းအမှ�မှျာ�တွွင့်� �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဆော��ဖြခုင့်��က့်ု မှညီ�သီးူက် 

ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးင့်�်သီးေညီ��။ ဆော�သီးခု�ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�မှျာ�၊ �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��နှှင့်�် နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ

�က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��တွ့ု�အ�က်ာ� ဟုေ�ခုျက်�ညီးဆောသီးာ အဆောဖြခုအဆောေဟုူသီးညီ�မှှာ အာယ်�ေညီ��။ 

၄.၁.၁။ ဆောရွွ�ခုျယ်�စ်ရွာမှျာ�။ မှညီ�သီးညီ�်�က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��ေညီ��ကု့် သုီး��မှညီ�ဟူု၍ ‘ဆောရွွ�ခုျယ်�’ 

၍ မှရွနှ့ုင့်��ါ။ သီး့ု�ဆောသီးာ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အာ� ဆော�်ဆော�ါက်�ဆောစ်သီးညီ�် အဆောရွ�ဖြ�ဿော၏ 

သီးဆောာာသီးာာဝ၊ အဆောဖြခုအဆောေအလု့ုံးက်�ရ့ှွဆောသီးာ မှတူွညီးသီးည်ီ� �က်���မုှမှှဆောဖြခုမှျာ�၊ ဆော�သီးတွွင့်��

�့အာ�မှျာ�နှှင့််� �ထားဝးနှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာမှှဆောဖြခုမှျာ�အလုံး့ုက်� က်ွ့ဖြ�ာ�မှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ က်ုလုံးသီးမှဂူဂ 

အတွွင့်��ဆောရွ�မှှ��ခုျု��မှှတွစ်��င့်�် ‘နု့ှင့်�င့်�တွက်ာအသု့ီးက်�အဝေ��’ က် �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��၊ (�ထားဝး 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အက်ျ ့ု �စ်း��ွာ�မှျာ� က့်ုယ်�စ်းရွှ့�က်သီးညီ်�) ‘မှ့တွ�ဆော�ွနှ့ုင့်�င့်�မှျာ�’ က် �က်ာ�ဝင့်�

ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��၊ (အဆောရွ�ဖြ�ဿောဆော�က်ာင့်�် မှ့မှ့တွ့ု�၏ ဖြ�ညီ�တွွင့်��အဆောဖြခုအဆောေမှျာ�အဆော�် တွ့ုက်�ရို့ုက်�

သီးက်�ဆောရွာက်�မှုရွှ့နှ့ုင့်�သီးညီ�်)အ့မှ�ေး�ခုျင့်��နှ့ုင့်�င့်�မှျာ�က် �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��၊ အစ့်ု�ရွမှဟုုတွ�ဆောသီးာ 

အ�့ွ�အစ်ညီ��မှျာ� သု့ီး�မှဟုုတွ� ‘တွရွာ�ဝင့်��့ွ�စ်ညီ��ထားာ�ဖြခုင့်��မှဟုုတွ�သီးည်ီ�’ ဆော�ာင့်�ရွွက်�သူီးမှျာ�က် 

�က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��၊ ဆော�သီးခု�နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�မှျာ�ဦး�ဆော�ာင့်�၍ ဖြ�ညီ�တွွင့်��၌ ဦး�ဆော�ာင့်� 

ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��၊  (�က်ာ�ခု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆော��သီးူ သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆော��လုံး့ုသီးူ မှရွှ့သီးညီ်� အဆောဖြခု 

အဆောေဟုူ၍ ရွှာ��ါ�ဆောသီးာ�လုံးညီ��) အာဏာာရွယ်ူရွေ� အဓိ့က်ယ်ှဉ်း�ပြီး�့ုင့်�ဆောေသီးညီ�် အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�

က့်ုယ်�၌က် ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��အမှျ ့ု �မှျ ့ု �ရွှ့သီးညီ�အေက်� မှညီ�သီးူက်�က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��အာ� ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�ဆော��မှညီ�က့်ု လုံးက်�ဆောတွွ�၌ ဤအခုျက်�မှျာ�က် အ�ု��အဖြ�တွ�ဆော��မှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

၄.၁.၂။ ဖြ�င့်��မှှ�က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��နှှင့်�် ဖြ�ညီ�တွွင့်��ရွှ့ �က်���မှုမှှဆောဖြခုမှျာ�အ�က်ာ� ဖြ�ဿော

မှျာ�။ အ�က်မှ���က်� �ဋိ့�က်ခဖြ�စ်��ွာ�ဆောေသီးညီ�် အဆောဖြခုအဆောေဖြ�စ်��ါက် ဖြ�င့်��မှှ �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��

ဆော��ဖြခုင့်���ု�စ်�တွစ်�ရွ��ရွ��က့်ု အပြီးမှ့တွဆောစ်ေး��ါ�က်ျင့််�သီးု��ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� လုံးူထားုဆောထားာက်�ခု�
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မှုမှျာ�ဖြ�ာ�သီးညီ်� အ�ွ့�အစ်ညီ��က် ဦး�ဆော�ာင့်�၍ �ုေ�က်ေ�ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� အု�ကြွက်ဖြခုင့်��ဖြ�စ်��ွာ�ဆောေ

သီးညီ�် အဆောဖြခုအဆောေဖြ�စ်��ါက် နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ၏ �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��သီးညီ� �့ုမှ့ုရိုု��ဆောထားွ�နှ့ုင့်�ပြီး�း� 

တွစ်�ာက်�ာက်� သီး့ု�မှဟုုတွ� နှှစ်�ာက်�စ်လုံးု��၏ ခုုခု�ဖြင့်င့်���ေ�မှုက့်ုလုံးညီ�� ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွနှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

အာဏာာရွှင့်�စ်ေစ်�အာ�က်ျင့််�သီးု��နှ့ုင့်�သီးညီ�် �့ုဆောေပြီးမှ့က်ျာ�ဆောေပြီးမှ့ အဆောဖြခုအဆောေက့်ု �က်�လုံးက်�ထား့ေ�� 

သီး့မှ��ထားာ�ရွှ့လုံး့ုသီးူမှျာ�၏အဖြမှင့်�တွွင့်� �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��က့်ုလုံးက်�ခု��ါက် နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ၏ ဝင့်�

ဆောရွာက်��ါဝင့်�မုှကု့် လု့ုံးက်�ောလုံးက်�ခု�က်ာ ထ့ားေ��ခုျု��နု့ှင့်�မုှအာဏာာကု့်လုံးက်�လှုံးတွ�ရွမှညီ�ဟုု ရုိုဖြမှင့်� 

သီးညီ�။ �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းဆောအာက်�တွွင့်� အာဏာာရွှင့်�အစ့်ု�ရွ ‘ဆောမှျာ�ါဆော�ျာက်�က်ွယ်�’ သီးွာ�သီးညီ�က့်ု 

ဆောတွွ�ဖြမှင့်�လုံး့ုသီးူမှျာ�၏အဖြမှင့်�တွွင့်� ညီိ့နှုင့်��ဆော��ယ်ူဆောစ်စ််��ရွေ�အကြုံက်�ဖြ�ုဖြခုင့်��က့်ု�င့်� ဖြ�င့်��စ်ွက်��က်�

မှုအဖြ�စ်�ရိုုဖြမှင့်�ပြီး�း� �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းလုံးု��ရွှာ�မှုက့်ု ထား့ခု့ုက်�ဆောစ်ရွေ�အတွွက်� အသီးု��ခုျနှ့ုင့်�သီးညီ�ဟုု ယ်ူ�

နှ့ုင့်�သီးညီ�။ အ�့ု�ါ စ့်ု�ရွွ��မှု နှှစ်�မှျ ့ု �စ်လုံးု��သီးညီ� ဆော�က်ာင့်��က်ျ ့ု ��းဆောလုံးျာ�သီးညီ�။ �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��

ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� ဆောထားာက်���်က်ူညီးရွာတွွင့်� မှညီ�သီးညီ�်ေညီ��လုံးမှ��ဖြ�င့််�ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါက် အဆောက်ာင့်���ု��

ဖြ�စ်�သီးညီ�က့်ုဆော�ာ�ဖြ�နှ့ုင့်�သီးညီ�် �ဉ္စစလုံးက်��ေ��ေ� ဆောဖြ�ရွှင့်��ေညီ��မှျာ�၊ ရွှင့်��လုံးင့်��ဖြ�တွ�သီးာ�စ်ွာ 

နှုင့်��ယ်ှဉ်း�တွင့်�ဖြ�ထားာ�သီးညီ်� သီးင့်�ခုေ��စ်ာမှျာ�မှရွှ့ဆော�။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ�ါဝင့်�သီးညီ�် သီး�တွမှေ�ေညီ��

လုံးမှ��ဖြ�င့််�ဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်��က့်ု အပြီးမှ့တွဆောစ်ေး��ါ�ဆော�ာင့်�ရွွက်��က်ပြီး�း� ဖြ�င့်��နှ့ုင့်�င့်�မှျာ�အဆောေဖြ�င့််� ၎င့်��

တု့ွ��နှဒရ့ှွသီးညီ�် အ�ု��သီးတွ�ရွလုံး��ကု့် ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�နု့ှင့်�ရွေ�အလု့ုံး�ငှ့်ာ �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��ကု့် မှတူွ 

က်ွ့ဖြ�ာ�ဆောသီးာအဆော�က်ာင့်��ဖြ�ခုျက်�မှျာ�၊ ခုျဉ်း��က်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ေညီ��မှျာ�ဖြ�င့််� လုံးု��ဆော�ာင့်�ဖြခုင့်��က့်ု

လုံးညီ�� ဆောရွှာင့်�လုံးှ့၍မှရွနှ့ုင့်�ဆော�။ ထား့ု�ဆော�က်ာင့််� သီး�တွမှေ�ေညီ��လုံးမှ��ဖြ�င့််� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� နှ့ုင့်�င့်� 

တွက်ာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�က် �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဆောရွ� မှဟုာဗျားျ�ဟုာမှျာ�က့်ု အခုျင့်��ခုျင့်��

ည့ိီနုှင့်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�လု့ုံးအ��ဆော�က်ာင့်�� သီးဆောာာဆော�ါက်�ော�လုံးညီ�ရွေ�မှှာ �ု့၍အဆောရွ��ါနု့ှင့်�သီးညီ�။ 

ဤနှ့ုင့်�င့်�တွက်ာဆော�ွ�ဆောနှွ�မှုမှျာ�မှှ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာမှှဆောဖြခုမှျာ�သီးညီ� နှ့ုင့်�င့်�အတွွင့်��မှှ ဆော�ွ�ဆောနှွ�

မှုမှျာ�နှှင့်�် ေး�စ်��စ်ွာ�က်�နှှယ်�ဆောေမှညီ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာသီး�တွမှေ�ေညီ��က်ျ ညီိ့နှုင့်��ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�၍ ဆောထားာက်���်က်ူညီးမှညီ်�ေညီ��လုံးမှ��တွွင့်� သီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�နှှင့်�် အဆောဖြခုခု�မှူမှျာ�ခုျမှှတွ�ရွေ�

ကြီးက့်ု��မှ��ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးင့်�်ပြီး�း� နှ့ုင့်�င့်�အတွွင့်��မှှ အက်ျ ့ု �သီးက်��့ုင့်�သီးူအမှျ ့ု �မှျ ့ု �တွ့ု�နှှင့်�်

လုံးညီ�� ဆော�ွ�ဆောနှွ�တွ့ုင့်��င့်�ထားာ�သီးင့်�်သီးညီ�။ 
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၄.၂။ က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�

က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�က့်ု သီးုဆောတွသီးေဖြ�ု၍ စ်စ်�ဆော��ဆောလုံးလ်ုံးာခုျက်�မှျာ�အရွ အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�အတွွက်� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ရွာတွွင့်� က်ွ့ဖြ�ာ�ခုျက်�မှျာ�ဖြမှင့််�

မှာ�ပြီး�း� ဤသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�သီးညီ�လုံးညီ�� ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့နှ့ုင့်�သီးညီ�။10 အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� 

အစ့်ု�ရွသီးညီ� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�ဖြခုင့်��နှှင့်�် �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းေညီ��လုံးမှ��အရွ တွရွာ�ဝင့်�မှုမှရွှ့ဟုု ရိုုဖြမှင့်�

သီးတွ�မှှတွ�ဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ရွာတွွင့်� ဆော�ာင့်�ရွွက်�စ်ရွာ အမှျာ�အဖြ�ာ�ဖြ�င့််� အခုျေ့�

တွ့ုက်ာလုံး သီးတွ�မှှတွ�ဆောလုံးရ်ွှ့က်ာ ဤသီး့ု�သီးတွ�မှှတွ�ဖြခုင့်��က့်ု သီး�တွမှေ�ေညီ��က်ျ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ 

အ�င့်�်ဖြမှင့််� ညီိ့နှုင့်��ဆော�ွ�ဆောနှွ�မှုမှျာ�အရွ ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ 

သီး့ု�ရွာတွွင့်� အခုျ ့ု �ဆောသီးာအခုျက်�မှျာ�မှှာမှူ ရို့ု�ရွှင့်��ပြီး�း� သီး့ဖြမှင့်�လုံးွယ်�သီးညီ� - 

၄.၂.၁။  အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� သီးတွ�မှှတွ�က်ာလုံးသီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွက်� 

ခုျမှှတွ�ထားာ�သီးညီ�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ� အစ်းအစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်���ါလုံးု��င့်ေ��မှျာ�က့်ု ဖြ�ညီ်�ဆောဖြမှာက်�

ဆောအာင့်� အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ� လုံးု�ဆောလုံးာက်�သီးညီ�်အခုျေ့�အတွ့ုင့်��အတွာ ရွှ့ရွမှညီ�ဖြ�စ်�ပြီး�း�  

ထား့ု�ထားက်��့ုမှ့ုရွှညီ��က်ာမှုမှရွှ့ဆောစ်ရွေ� လုံး့ုအ��သီးညီ�။ စ်ု�လုံးင့်�မှျာ�ဖြ�ာ�စ်ွာ ဆောရွ��ွ့ခုျမှှတွ�ထားာ�ဆောသီးာ 

ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ� အစ်းအစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်��မှျာ�ကု့် လုံးက်�ဆောတွွ�က်ျစွ်ာအဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ� 

အဆောတွာ� အတွေ�ရွှညီ��က်ာဆောသီးာ က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�က့်ုလုံး့ုအ��ပြီး�း� ဤအခုျက်�က့်ုဂူရိုုမှဖြ�ုမှ့

ာ့ ဆောက်ျာ�လွုံးေ�သွီးာ�ဆောလုံးရ့ှ်ွ�က်သီးညီ�။ �ူ�ေ�နု့ှင့်�င့်�၏အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� (၂၀၀၅ - ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�) 

အတွွက်� အခုျေ့�ဆောဖြခုာက်�နှှစ်� သီးတွ�မှှတွ�ခု့်�က်သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� ေးဆော�ါနှ့ုင့်�င့်�က်မှူ က်ာလုံးသီးတွ� 

မှှတွ�မှထားာ�ဆောသီးာေညီ��လုံးမှ��က့်ု က်ျင့်�်သီးု��ရွေ�ဆောရွွ�ခုျယ်�ခု့်�က်သီးညီ�။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်� ဇူးင့်�ာာဆောာွ

နှ့ုင့်�င့်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��က့်ု ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်�၌က်ျင့်���ရွေ� လုံးျာထားာ�သီးတွ�မှှတွ�သီးညီ�် ဆောရွွ� 

ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�မှတွ့ုင့်�မှး အပြီး�း�သီးတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� ဆောမှှာ�မှှေ��ခု့ပ်ြီး�း� ထား့ုသီး့ု�သီးတွ�မှှတွ�ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� 

�ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�သီးညီ� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော��့ုင့်�ရွာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ� အစ်း 

အစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်��အတွ့ုင့်�� အဖြ�ညီ�်အဝ အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ�အခုျေ့�ရွရွှ့ပြီး�း� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့ပြီး�း�

https://www.politicalsettlements.org/publications-database/constituting-transitions-predicting-unpredictability/
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ဆောောက်� အာဏာာလုံးှ့ဆောဖြ�ာင့်��ဆော��ရွာတွွင့်� ဆောခုျာဆောမှွ�စ်ွာပြီး�း�ဆောဖြမှာက်�နှ့ုင့်�ရွေ�အတွွက်� ကြီးက့်ု��မှ��ဖြခုင့်��

ဖြ�စ်�သီးညီ�။ အဆောရွ�ကြီးက်း�သီးညီ်� အဖြခုာ�အခုျက်�တွစ်�ခုျက်�မှှာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အင့်�အာ�စ်ုမှျာ�အဆောေဖြ�င့််� 

မှဟုာမှ့တွ��ွ့�/ဖြ�ေ�လုံးညီ��ွ့�စ်ညီ��က်ာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��ါတွးမှျာ� �ွ့�စ်ညီ��နှ့ုင့်�ရွေ�အတွွက်� လုံးု�ဆောလုံးာက်�

ဆောသီးာအခုျေ့�ဆော��အ��ဖြခုင့်���င့်� ဖြ�စ်�သီးညီ� - အာဏာာရွအ�ွ့�အစ်ညီ��ဆောဟုာင့်��က် လုံးှမှ��မှ့ု�ခုျု��က့်ုင့်�

ထားာ�သီးညီ�် ဝေ��က်ျင့်�မှျာ�တွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အင့်�အာ�စ်ုအသီးစ်�မှျာ�အဆောေဖြ�င့်�် �ါဝင့်�ယ်ှဉ်း�ပြီး�့ုင့်�နှ့ုင့်�

စ်ွမှ��မှှာ အလုံးွေ�ေညီ���ါ�လုံးှသီးညီ�။ 

၄.၂.၂။  တွ့ုဆောတွာင့်��ဆောသီးာ က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�၏ ဆောက်ာင့်��က်ျ ့ု �မှျာ�။ က်ာလုံးသီးတွ� 

မှှတွ�ခုျက်�ကု့် တု့ွဆောတွာင့်��စွ်ာခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��သီးညီ� �ါဝင့်�သီးညီ�်အ�့ွ�အစ်ညီ��မှျာ�ကု့် ဆောရှွ��က်�ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�ရွေ� တွွေ��အာ�ဆော��ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�ပြီး�း� အကြီးက်း�စ်ာ��ဋိ့�က်ခက့်ု ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ�နှှင့်�် �ျက်�စ်း�လုံးွယ်�ဆောသီးာ 

အ�စ်�အခုတွ�ရွ��စ့်ဆောရွ� သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�က့်ု �့ုမှ့ုခု့ုင့်�မှာဆောစ်ရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��ဖြခုင့်��တွ့ု�နှှင့်�် �က်�စ်��

ဆောေဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�တွွင့်� အလုံးျင့်�အဖြမှေ� ဆောရွှ��က်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ဖြခုင့်��မှရွှ့�ါက် အ�က်မှ���က်�ဖြခုင့်��မှျာ� ဖြ�ေ�လုံးညီ�စ်တွင့်�လုံးာနှ့ုင့်�သီးညီ�ဟုု ဆောတွွ�ဆောခု်ယ်ူ�ဆောသီးာ 

ဆော�က်ာင့််� ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဆောရွ�ေညီ��လုံးမှ��မှျာ�

က့်ု က်ျယ်�ဖြ�ေ်�စ်ွာအသီးု��ခုျရွေ�အတွွက်� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�က့်ု တွ့ုဆောတွာင့်��စ်ွာခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

လုံးညီ��ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ပြီး�း� အ�့ု�ါဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�တွွင့်� က်ာလုံးတွ့ုအတွွင့်�� အလုံးျင့်�အဖြမှေ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ပြီး�း�စ်း�

ရွေ�ကြီးက့်ု��မှ��က်ာ အပြီး�း�သီးတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှညီ�်ဆောေ်အာ�သီးတွ�မှှတွ�၍ ဆောထားာက်���်က်ူညီးသီးူမှျာ�

အာ� တွင့်�ဖြ�ဆောလုံးရ်ွှ့ဆောသီးာ�လုံးညီ�� ဤအတွ့ုင့်��အမှှေ�တွက်ယ်� ပြီး�း�စ်း�ဆောအာင့်�ဖြမှင့်�ဖြခုင့်��မှှာမှူ ရွှာ��ါ�

လုံးှသီးညီ�။ က်ာလုံးတွ့ုသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�က့်ု အေညီ��အက်ျဉ်း��သီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��မှညီ�် အဆောဖြခု 

အဆောေတွွင့်� အသုီး��ခုျ�ါက်အဆောက်ာင့်���ု��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ က်ာလုံးအတု့ွဆောတွာင့်���ု�� အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��

ဆောရွ��့ုင့်�ရွာအစ်းအမှ�သီးညီ� တွစ်�လုံးတွာ�က်ာဖြမှင့််�ခု့ပ်ြီး�း� မှာလုံးးနှ့ုင့်�င့်�၌ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�တွွင့်� ဖြ�စ်��ွာ�ခု့်

သီးညီ�် စ်စ်�အာဏာာသီး့မှ��မှု၏ အက်ျ ့ု ��က်�အဖြ�စ်� ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာသီးညီ�် အဆောရွ�ဖြ�ဿောက့်ု 

ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ�အတွွက်� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု ယ်ာယ်းထား��ဆော�ာင့်��ဖြ�င့်��င့်�၍ ဆောဖြ�ရွှင့်��ေညီ��

လုံးမှ��က့်ု ခုင့်��က်ျင့်��ဆော��ခု့သ်ီးညီ�။ 
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၄.၂.၃။ တု့ွဆောတွာင့်��ဆောသီးာ က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�၏အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နု့ှင့်�ဆောဖြခုမှျာ�။ ဆောယ်ာုယ်ျ

အာ�ဖြ�င့်�် အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု့င့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�က်ျရုို��ရွဖြခုင့်��သီးညီ� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်� 

အလုံးွေ�တွ့ုဆောတွာင့်��၍ဖြ�စ်�ဆောလုံးရ်ွှ့ပြီး�း� အလုံးွေ��က်ာရွှညီ�ဆောသီးာဆော�က်ာင့််�မှဟုုတွ�ဆော�။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာမှှ 

�ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ� သီး့ု�မှဟုုတွ� �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��သီးူမှျာ�အဆောေဖြ�င့််� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�

က့်ု တွ့ုဆောတွာင့်��စ်ွာခုျမှှတွ�မှ့ဆောသီးာဆော�က်ာင့််� ဆောောင့်�တွွင့်�အခုျေ့�ထား��တွ့ု�သီးတွ�မှှတွ�ရွပြီး�း� မှ့မှ့တွ့ု�၏

ဂူုဏာ�သီး့က်ခာနှှင့်�် လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ုထား့ခု့ုက်�ဆောစ်မှ့ဆောလုံးရ်ွှ့�က်သီးညီ�။ တွ့ုဆောတွာင့်��ဆောသီးာ က်ာလုံးသီးတွ� 

မှှတွ�ခုျက်�၏ အနှတရွာယ်�မှျာ�မှှာ - (က်) နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူညီးခုျက်� အသီးစ်�တွစ်�ရွ��

အတွွက်� လုံး့ုအ��ဆောသီးာလုံးူမှု�့ုင့်�ရွာနှှင့်�် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာအမှျာ�သီးဆောာာတွူညီးမှုက့်ု တွညီ� 

ဆော�ာက်�ရွေ� အခုျေ့�မှလုံးု�ဆောလုံးာက်�ာ့ ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်�လုံး့ုအ��သီးညီ�် �့ုမှ့ုက်ျယ်�ဖြ�ေ်� 

ဆောသီးာ နှ့ုင့်�င့်�သီးာ��့ုင့်�ရွာလုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�တွွင့်� အု��ခုျု��သီးူတွ့ု�၏လုံးု��င့်ေ��မှျာ�က့်ု ထားညီ�်သီးွင့်��မှ့ 

ဆောစ်နှ့ုင့်�သီးညီ�၊ (ခု) ဆောောင့်�က်ျင့်���မှညီ်� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�အပြီး�း�တွွင့်� မှ့မှ့တွ့ု�အဆောေဖြ�င့််� အာဏာာ

လုံးက်�လှုံးတွ�ရွပြီး�း� အာဏာာခ့ွုဆောဝက်ျင့်�်သုီး��သီးည်ီ�အစ်းအမှ�ကု့် အ�ု��သီးတွ�ရွမှညီ�ဖြ�စ်�ဆော�က်ာင့်�� တွစ်��့ွ� 

�ွ့�က် ော�လုံးညီ�သီးဆောာာဆော�ါက်�ဆောသီးာဆော�က်ာင့််� �ါဝင့်�သီးညီ�်အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�က့်ု�က်�လုံးက်�ယ်ှဉ်း� 

ပြီး�့ုင့်�တု့ွက်�ခု့ုက်�ရွေ� တွွေ��အာ�ဆော��မ့ှဆောစ်နု့ှင့်�သီးညီ�။ လုံးစ်�ဗျားျာ�နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ�သီးဆောာာတူွညီးခုျက်�(၂၀၁၅ 

ခုုနှှစ်�) တွွင့်� မှူလုံးက် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�က်ာလုံးက့်ု ‘၁၂+၁၂’ လုံး အဖြ�စ်�သီးတွ�မှှတွ�ဆော�ာ�ဖြ�

ထားာ�သီးညီ�။ သီးတွ�မှှတွ�ထားာ�သီးညီ�် အပြီး�း�သီးတွ�ရွက်�စ်ွ့က့်ု ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်�၊ �းဇူးင့်�ာာလုံးတွွင့်� 

လုံးွေ�ဆောဖြမှာက်�သီးွာ�ဆောသီးာအခုါ အတွ့ုက်�အခု�ဖြ�စ်�ဆောသီးာ ဗျား့ုလုံး�ခုျု��ကြီးက်း� Khalifa Haftar က် ၎င့်��၏

ရွာထူား�ဆောေရွာကု့် �ု့မု့ှတွညီ�တွ�်ဆောစ်ရွေ�အလု့ုံး�ငှ့်ာ အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု့င့်�ရွာအင့်�စ်တွးက်ျ��ရှွင့်�� 

မှျာ�၏ တွရွာ�ဥ�ဆော�အရွ အက်ျု��ဝင့်�မှုက့်ု ခုျက်�ခုျင့်��လုံးက်�င့်င့်���င့်� ဆောမှ�ခုွေ��ထားုတွ�ခု့်သီးညီ�။11 

အခုျေ့�က်ာလုံးတု့ွ�ဖြမိှင့်�်သီးတွ�မှှတွ�ရွေ� လု့ုံးအ���ါက်တု့ွ�ဖြမိှင့်�်ရွေ�လု့ုံးအ��သီးည်ီ� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ� 

�ု့င့်�ရွာလုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�ကု့် ‘လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�၏ အဖြခုာ�ဆောသီးာအစ့်တွ�အ�ု့င့်��မှျာ�နှှင့်�် သီးဆောာာတွရွာ� 

အရွဆောရွာ၊ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အရွ�ါ ‘သီးး�ဖြခုာ�ထားာ�ရွှ့’ ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးင့်�်သီးညီ�’။12 

https://www.peaceagreements.org/view/1370/Libyan Political Agreement (Sukhairat Agreement)
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၄.၂.၄။ �က်ာရွှညီ�ဆောသီးာ က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�၏ ဆောက်ာင့်��က်ျ ့ု �မှျာ�။ ဤသီး့ု�သီးတွ�မှှတွ�

ဖြခုင့်��ဖြ�င့်�် �ါဝင့်�သီးညီ�်အ�့ွ�အစ်ညီ��မှျာ�သီးညီ� မ့ှမ့ှတု့ွ�အဆောေဖြ�င့်�် အခုျေ့�က်ာလုံးတွစ်�ခုု�က်ာ အာဏာာ

�ု��က့်ုင့်�ထားာ�နှ့ုင့်�မှညီ�ဟုု သီးဆောာာဆော�ါက်�ပြီး�း� အ�က်မှ���က်�မှုက်ျ��လုံးွေ�ရွေ� �နှဒဆောလုံးျာ�်ါ�ဆောစ်

နု့ှင့်�သီးညီ�။ ထု့ား�အဖြ�င့်� က်ျယ်�ဖြ�ေ �်ပြီး�း� ေက်�ေ့ဆောသီးာဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�ကု့်လုံးညီ�� 

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� လုံးမှ��စ်�ွင့််�ဆော��နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

၄.၂.၅။ �က်ာရွှညီ�ဆောသီးာ က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�၏ အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုမှျာ�။ အသီးွင့်� 

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� အစ့်ု�ရွမှျာ�သီးညီ� အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှဝင့်�ာ့၊ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့       

မှတွ့ုင့်�မှး အစ့်ု�ရွဖြ�စ်�လုံးာဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်� �က်ာရွှညီ�ဆောလုံးဆောလုံး၊ တွရွာ�ဝင့်�မှု

ေညီ���ါ�ဆောသီးာ အစ့်ု�ရွတွစ်�ရွ��အဆောေဖြ�င့််� အာဏာာက့်ုထား့ေ��သီး့မှ��ထားာ�သီးညီ�်က်ာလုံး �က်ာရွှညီ�

ဆောလုံးဆောလုံးဖြ�စ်�က်ာ ဤတွရွာ�ဝင့်�မှုသီးညီ� အခုျေ့��က်ာဖြမှင့််�လုံးာသီးညီ�နှှင့်�်အမှှ ေညီ���ါ�လုံးာမှညီ�

ဖြ�စ်�ပြီး�း� အထားူ�သီးဖြ�င့််� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� ဆောနှှ�ဆောက်ွ��င့််�နှှ့ဆောေပြီး�း� ဆောဖြမှဖြ�င့်�

တွွင့်� အဆောဖြ�ာင့်��အလုံး့အေညီ��င့်ယ်�က့်ုသီးာ ဆောတွွ�ဖြမှင့်�ရွ�ါက် �့ုမှ့ုဖြ�စ်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ တွစ်��က်�တွွင့်�

လုံးညီ�� တွစ်��ွ့��ွ့�က် (အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဆောတွာင့်�်တွင့်��ခု့ုင့်�မှာမှုအရွှ့�ု��ဖြ�စ်�ပြီး�း� အာဏာာရွယ်ူထားာ�

သီးညီ�်အ�ွ့�) အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�က်ာလုံး �က်ာရွှညီ�ဖြခုင့်��က့်ု အခုွင့်�်ဆောက်ာင့်��ယ်ူက်ာ မှ့မှ့၏

အာဏာာက့်ု တွညီ�ပြီးမှ့ဆောအာင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� ဆောောင့်�လုံးာမှညီ�် ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�

တွွင့်� အခုွင့်�်သီးာဆောအာင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်�� (ဆောဖြမှဖြ�င့်�တွွင့်� အဆောဖြ�ာင့်��အလုံး့မှရွှ့ဖြခုင့်��သီးညီ� အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှျာ�က့်ု မှဆောအာင့်�ဖြမှင့်�ဆောစ်ရွေ� အဓိ့က်ဟုေ်�တွာ�ထားာ�သီးညီ�် အတွာ�အ�း�

တွစ်�ရွ���င့်�ဖြ�စ်�သီးညီ�) သီး့ု�မှဟုုတွ� အဖြခုာ�အ�ွ့�မှျာ�အဆော�် စ်စ်�ဆောရွ�အင့်�အာ�အရွ ဆောအာင့်��ွ့ရွယ်ူ

ဖြခုင့်��တွ့ု� လုံးု��ဆော�ာင့်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။13 အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှျာ�သီးညီ� ‘ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွွ�လုံးျာ�ဆောေ

ဆောသီးာ ဦး�တွညီ�ခုျက်�မှျာ�’ ဖြ�စ်�ပြီး�း� အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု့င့်�ရွာ မူှဆောာာင့်�အာ� ည့ိီနုှင့်��ဆော�ွ�ဆောနွှ�

နှ့ုင့်�ရွေ� လုံး့ုအ��သီးညီ�်အာဏာာမှှဆောဖြခုမှျာ�သီးညီ� လုံးအေညီ��င့်ယ်�အတွွင့်�� အလုံးျင့်�အဖြမှေ� ဆောဖြ�ာင့်�� 

လုံး့သီးွာ�နှ့ုင့်�က်ာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�က့်ု ဖြ�င့်��င့်�မှွမှ��မှ�ရွေ� �့အာ�မှျာ�

ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာနှ့ုင့်�သီးညီ�။ 
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၄.၂.၆။ ေ့ဂူု��ခုျု��။  အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုမှျာ�က့်ု ဟုေ�ခုျက်�ညီးထား့ေ��ဆောက်ျာင့်��၍ ဆောလုံးျာ�်ါ�

သီးက်�သီးာဆောစ်ဆောရွ�အခုျက်�မှျာ�က့်ု ဆောရွ��ွ့ဖြ�င့်��င့်�ဖြခုင့်��။ ထား့ု�ဆော�က်ာင့််� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�

ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွမှညီ�်လုံးု��င့်ေ��တွာဝေ�၏ ကြီးက်း�ဆောလုံး�ေက်�ေ့မှုနှှင့်�် က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�

ခုျက်�က့်ု ဟုေ�ခုျက်�ညီးဆောစ်ရွေ�နှှင့်�် ဆောရွွ�ခုျယ်�သီးညီ�် က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�နှှင့်�်စ်��လုံးျဉ်း��၍ ဆော�် 

ဆော�ါက်�လုံးာနှ့ုင့်�သီးညီ�် အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုမှျာ�က့်ု ော�လုံးညီ�သီးဆောာာဆော�ါက်�က်ာ ဆောလုံးျာ�်ါ�

သီးက်�သီးာဆောစ်ဆောရွ� ကြီးက့်ုတွင့်�စ်းမှ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ထားာ�ရွေ� မှဖြ�စ်�မှဆောေလုံး့ုအ��သီးညီ�။ က်ာလုံးသီးတွ� 

မှှတွ�ခုျက်�ကု့် �ု��ဖြ�တွ�ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�၌ ဆောရှွ�သု့ီး��က်�လှုံးမှ��သီးည်ီ� အရ့ှွေ�အဟုုေ�အာ� 

မှညီ�သီးညီ�်ေညီ��လုံးမှ��ဖြ�င့်�် အဆောက်ာင့်���ု��ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�နု့ှင့်�မှညီ�ကု့် ကြုံက်��၍ ခုျဉ်း��က်��ခုျမှှတွ��ါက် 

သီးင့်�်ဆောလုံးျာ�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ စ်းမှ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြ�စ်�ဆော�်သီးညီ်� အဖြမှေ�နှုေ��ထားာ�က့်ု သီး့ရွှ့နှ့ုင့်�ရွေ�အတွွက်� 

က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�အခုျ ့ု �ကု့် ဆောရှွ�ဦး�စွ်ာခုျမှှတွ�ပြီး�း� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�ကု့် ဆောောင့်�တွွင့်� 

မှွမှ��မှ�ဖြ�င့်��င့်�ခုွင့်�်ရွှ့ဆော�က်ာင့်�� တွစ်��ါတွညီ��ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးင့််�သီးညီ�။ 

၄.၃။ ကု့်င့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရှွင့်��ရွမှည်ီ� အဓ့ိက်အခုျက်�မှျာ� - အဆောဖြခုအဆောေအရ့ှွတွရွာ�အဆော�်
အဆောဖြခုခု�ဖြခုင့်��

�ဋိ့�က်ခအဆောဖြခုအဆောေ၊ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူ၊ လုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ��၏ ဆောတွာင့်���့ုခုျက်�မှျာ�၊ 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ဖြ�ဿော သီး့ု�မှဟုုတွ� လုံးက်�ေက်�က့်ုင့်��ဋိ့�က်ခ၏ ဆောောက်�က်ွယ်�မှှ အဆော�က်ာင့်��ရွင့်��

ဇူးာစ်�ဖြမှစ်�မှျာ�အဆော�် မှူတွညီ�၍ အဓိ့က်က့်ုင့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွမှညီ်� အဆော�က်ာင့်��အခုျက်�မှျာ�မှှာ 

က်ွ့ဖြ�ာ�သီးွာ�မှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ �ဋိ့�က်ခအမှျ ့ု �မှျ ့ု �နှှင့်�် သီးက်��့ုင့်�မှုရွှ့သီးညီ်� အခုျ ့ု �ဆောသီးာအခုျက်�

မှျာ�ရွှ့ဆောသီးာ�လုံးညီ�� မှူဝါ�ခုျမှှတွ�သီးူမှျာ�အဆောေဖြ�င့််� ‘ဆောလုံးှေ�ဓိာ�ထားစ်� မှဆော�ာင့်�ရွွက်�မှ့ဆောစ်ရွေ�’ 

သီးတွ့မှူသီးင့်�်သီးညီ�။ ဆောအာက်��ါ �ု� - ၁ တွွင့်� အ�က်မှ���က်��ဋိ့�က်ခမှှ က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ရွေ�အတွွက်� 

(Geneva Communique (�း�ရွး�ယ်ာ�နှ့ုင့်�င့်�၊ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�) နှှင့်�် GCC Initiative (ယ်းမှင့်�နှ့ုင့်�င့်�၊

၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�) တွ့ု�တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှျာ�နှှင့်�် ေး�စ်��စ်ွာတွူညီးသီးညီ်�) 

ဆော�ါင့်��စ်ညီ��ထားာ�သီးညီ်� ‘အဆောက်ာင့်���ု��ဆောသီးာ’ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�မှူဆောာာင့်�က့်ု ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�

https://www.peaceagreements.org/view/784/Final Communiqu� of the Action Group for Syria (Geneva Communiqu�)
https://www.peaceagreements.org/view/1401/Agreement/Gulf Cooperation Council (GCC) Initiative
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ဆောသီးာ�လုံးညီ��  ဤသီး့ု�ဆောသီးာ �ု�စ်�င့်ယ်�မှျာ�သီးညီ� လုံးက်�ဆောတွွ�တွွင့်� ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုရွှ့ဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ� 

ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ ယ်နှတရွာ�မှျာ�၏ အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုမှျာ�နှှင့််� ဆောက်ာင့်��က်ျ ့ု �မှျာ�အဆော�် 

တွု��ဖြ�ေ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှုရွှ့ရွေ� မှဖြ�စ်�မှဆောေလုံး့ုအ��သီးညီ�။ လုံးက်�ဆောတွွ�တွွင့်� လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��အာ�လုံးု��

သီးညီ� ‘နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�နှှင့်�်မှက်င့်��လုံးွတွ�’ ဆောသီးာ�လုံးညီ�� ဆောအာက်��ါ�ု�စ်�င့်ယ်�တွွင့်� ‘နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�လုံးမှ�� 

ဆော�က်ာင့်��’ က့်ု အဖြခုာ�လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��မှျာ�နှှင့်�် က်ွ့ဖြ�ာ�စ်ွာဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�ဆော�က်ာင့်��က့်ုလုံးညီ�� သီးတွ့ 

ခုျ���ါ။ �ု�စ်�င့်ယ်�က့်ု ဤက့်သ်ီး့ု� လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��မှျာ�ခုွ့ဖြခုာ�၍ ဆော�ာ�ဖြ�ဖြခုင့်��ထားက်� သီးု��ာက်�ဖြမှင့်��ု�

အဖြ�စ်� လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��မှျာ�က့်ု အဆော�်ဆောအာက်�ထား��၍ တွညီ�ဆော�ာက်�ဆော�ာ�ဖြ��ါက် �့ုမှ့ုတွ့က်ျ

မှှေ�က်ေ�မှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

�ု� ၁ - အဆောက်ာင့်���ု��ဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�အ�င့်�်�င့်�်

လုံးု�ခြုံခုု�ဆောရွ�
လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�
လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��

�ွ့�စ်ညီ���ု�
အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�
�့ုင့်�ရွာ
လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��

ာဏ္ဍာ  
ရွေ��ု�ဆောင့်ွ
လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��

အ�စ်�အခုတွ�  
ရွ���့ဆောရွ�

ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�
ဆော�ွ�ဆောနှွ�

ညီိ့နှုင့်��မှုမှျာ�

ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�
သီးဆောာာတွူညီး

ခုျက်�

လုံးူသီးာ�ခုျင့်��စ်ာောဆောထားာက်�ထားာ�မှု အဆောထားာက်�အ��်

အဆောက်ာင့်���ု��ဆောသီးာ လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�တွ့ု�တွက်�ဆောရွွ�လုံးျာ�မှု

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွက်� ာဏ္ဍာဆောင့်ွ
ဆောထားာက်���်ဖြခုင့်�� (နှှစ်��ွ့�သီးး�သီးေ�်/အ�ွ့�ဆော�ါင့်��စ်ု�)

�့တွ��့ု��ဏာ�ခုတွ�မှု
မှျာ� ရိုု��သီး့မှ��ဖြခုင့်��

ရိုု��ဆောထားွ�ဆောသီးာဖြ�ေ�လုံးညီ�
တွညီ�ဆော�ာက်�ဖြခုင့်��

အသီးွင့်�
က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

အစ့်ု�ရွ

(ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့
မှျာ�)

လုံးူထားုနှှင့်�်တွ့ုင့်��င့်�
ဆော�ွ�ဆောနှွ�မှုမှျာ�

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော��့ုင့်�ရွာ 
ဆော�ွ�ဆောနှွ�ညီိ့နှုင့်��မှုမှျာ�

ဖြ�ညီ�လုံးု��က်ွတွ� 
�နှဒခု�ယ်ူ�ွ့

ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့
မှျာ�

အသီးွင့်�
က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

အစ့်ု�ရွ

လုံးက်�ေက်�ဖြ�ုတွ�သီး့မှ��ဖြခုင့်��၊ လုံးက်�ေက်�က့်ုင့်�တွ��သီးာ�အဖြ�စ်�မှှ
အော�ယ်ူဖြခုင့်��နှှင့်�် ဖြ�ေ�လုံးညီ�ဆော�ါင့်��စ်ညီ��ဖြခုင့်��

လုံးု�ခြုံခုု�ဆောရွ�က်ဏ္ဍဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်��



26

�ဋိ့�က်ခဖြ�စ်��ွာ�ဆောစ်သီးညီ်� အခုျက်�မှျာ�အဆော�် မှူတွညီ�၍ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ 

အစ်းအစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်��မှျာ�တွွင့်� အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဆောအာက်��ါတွ့ု��ါဝင့်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ� - 

၄.၃.၁ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�။ �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းနှှင့််� မှညီးညွှွတွ�ဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််� �ဋိ့�က်ခဖြ�စ်�ရွ

ဆောသီးာ ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�တွွင့်� အဓိ့က်အာ�ဖြ�င့််� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�သီးညီ� အဓိ့က်က်ျတွတွ�ပြီး�း� 

လုံးွတွ�လုံး��ပြီး�း� တွရွာ�မှှတွမှုရွှ့ဆောသီးာ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ� က်ျင့်���နှ့ုင့်�ဆောရွ�အတွွက်� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့

ဆောက်ာ�မှရွှင့်�မှျာ�၊ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��ါတွး�့ုင့်�ရွာ ဥ�ဆော�မှျာ�၊ မှ့�နှဒေယ်�မှျာ�ခုွ့ဖြခုာ�သီးတွ�မှှတွ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် 

လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�အတွွက်� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�အ�ါအဝင့်� လုံးု��ထားု��လုံးု��ေညီ��မှျာ�က့်ု 

ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့၍ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ� လုံး့ုအ��သီးညီ�။ 

၄.၃.၂။ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်��၊ အသီးစ်�အစ်ာ�ထား့ု� ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ဖြခုင့်�� 

သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆောရွ��ွ့ဖြခုင့်��။ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အစ်းအမှ�သီးစ်�မှျာ�က့်ု အတွညီ�ဖြ�ုဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�အတွွက်� 

�့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�အာ� အပြီး�း�အ�ု့င့်�ဖြ�င့်��င့်�မွှမှ��မှ�ဖြခုင့်��သီးညီ� အဆောဖြ�ာင့်��အလ့ုံးဆော�ာ�ဆော�ာင့်� 

ရွေ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��၏ တွစ်�စ့်တွ�တွစ်��့ုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ Bell နှှင့်�် Forster တွ့ု�၏ သီးုဆောတွ 

သီးေအရွ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�က်ာလုံးအတွွင့်�� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော��့ုင့်�ရွာအဆောဖြ�ာင့်�� 

အလုံး့မှျာ�သီးညီ� လုံးက်�ရွှ့ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�ဆောသီးာ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�အတွွင့်�� 

လုံး့ုက်�ော၍ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��မှှသီးညီ� လုံးု��လုံးု��လုံးျာ�လုံးျာ�စ်ွေ်��ယ်�၍ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု 

ဆောက်ျာ�လုံးွေ�မှွမှ��မှ�သီးညီ�် မှူဆောာာင့်�မှျာ�အဆော�်အဆောဖြခုတွညီ�က်ာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ 

အစ်းအမှ�မှျာ� ဆောရွ��ွ့ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��အထား့ အမှျ ့ု �မှျ ့ု �က်ွ့ဖြ�ာ�ဆော�က်ာင့်�� ဆောတွွ�ရွှ့ရွသီးညီ� (ာူရွွေ��း

နှ့ုင့်�င့်� ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ခုုနှှစ်�၊ က်ွေ�ဂူ့ု�းမှ့ုက်ရွက်�တွစ်�သီးမှမတွနှ့ုင့်�င့်� ၁၉၉၉-၂၀၀၄ ခုုနှှစ်�၊ �ူ�ေ�

နှ့ုင့်�င့်� ၂၀၀၅-၂၀၁၁ ခုုနှှစ်�)။14 အခုွင့်�်အဆောရွ�မှျာ�က့်ု ထား့ေ��သီး့မှ��က်ာက်ွယ်�ဖြခုင့်��အာ� အတွညီ�ဖြ�ု

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်�လုံးညီ�� အမှျ ့ု �မှျ ့ု �က့ွ်ဖြ�ာ�က်ာ �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ကု့် ဆောက်ျာ�လွုံးေ�မွှမှ��မှ� 

သီးညီ�် အစ်းအမှ�မှျာ�တွွင့်� လုံးူ်အခုွင့်�်အဆောရွ��့ုင့်�ရွာ ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ခုျက်�မှျာ�က့်ု အဆောသီး�စ့်တွ�ထားညီ�်သီးွင့်��

ဆော�ာ�ဖြ�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ အဖြ�ညီ�ဖြ�ညီ��့ုင့်�ရွာ ဥ�ဆော�ဆောရွ�ရွာစ်�နှုေ��မှျာ�က့်ု �က်ာ�က်ာလုံးအစ်းအမှ�

မှျာ�အတွွက်� လုံးမှ��ညွှှေ�မှုအဖြ�စ်�အသီးု��ခုျရွေ� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာအသီး့ုက်�အဝေ��က် �့ုမှ့ုဆောမှှာ�လုံးင့်�်လုံးာ

https://www.politicalsettlements.org/publications-database/constituting-transitions-predicting-unpredictability/
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�က်ပြီး�း� ယ်င့်��က့်ု ‘ဥ�ဆော�ဆောရွ�ရွာ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာစ်�နှုေ��မှးဖြခုင့်��’ ဟုု ရွညီ�ညွှှေ��သီးု��စ်ွ့ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။15 

၄.၃.၃။ လုံးူ်အခုွင့်�်အဆောရွ�မှျာ�။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှျာ�၊ အထားူ�သီးဖြ�င့်�် ‘စ်စ်�အာဏာာသီး့မှ��

မှုနှှင့်�် �င့်�တွူဆောသီးာ’ အဂူ�ါရွ��မှျာ� �ါဝင့်�သီးညီ�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှျာ�တွွင့်� အထားူ�ကြုံက်ု�ဆောတွွ�

ရွနှ့ုင့်�သီးညီ�် အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုတွစ်�ခုုမှှာ လုံးူထားုအု�ကြွက်�နှဒဖြ�ဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််� အဓိ့က်က်ျဆောသီးာ 

လုံးူ်အခုွင့်�်အဆောရွ�ထား့ေ��သီး့မှ��က်ာက်ွယ်�မှုမှျာ�က့်ု �ယ်��ျက်�ရွေ�အတွွက်� အဆော�က်ာင့်��ဖြ�ခုျက်�ရွနှ့ုင့်�

ဖြခုင့်���င့်�ဖြ�စ်�သီးညီ� (၁၉၆၅ ခုုနှှစ်�တွွင့်� ရို့ုဆော��ရွှာ�နှ့ုင့်�င့်�က် တွစ်�ဦး�တွညီ��တွစ်��က်�သီးတွ� လုံးွတွ� 

လုံး��ဆောရွ�ဆော�က်ညီာဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့်�်ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာသီးည်ီ� ‘အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��’ က်ာလုံးအတွွင့်��၌ 

�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�နှှင့်�် တွရွာ�ရိုု��ဆောတွာ�ခုျု��တွ့ု�က့်ု �က်�လုံးက်�ထားာ�ရွှ့ဆောသီးာ�လုံးညီ�� အဓိ့က်

က်ျသီးညီ�် အခုွင့်�်အဆောရွ�မှျာ�က့်ု အဆောရွ�ဆော�်က်ာလုံး�့ုင့်�ရွာ ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ခုျက်�မှျာ�ဖြ�င့််� ‘�ယ်��ျက်�

အစ်ာ�ထား့ု�’ ခု့်သီးညီ�။)။ ဤသီး့ု�ဆောသီးာအဆောဖြခုအဆောေတွွင့်�က်ေ်�သီးတွ��က်��မှတွ�ခု�ရွသီးညီ�် လုံးွတွ�လုံး�� 

ခုွင့်�်မှျာ�အေက်� �ထားမှ�ု��အခုွင့်�်အဆောရွ�မှျာ�မှှာ သီးင့်���င့်���ွ့�စ်ညီ��ခုွင့်�်၊ လုံးု��ရွှာ�မှုမှျာ� စ်းစ်ဉ်း�

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ခုွင့်�်နှှင့်�် မှး�းယ်ာတွ့ု��င့်�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ လုံးူ်အခုွင့်�်အဆောရွ�မှျာ�က့်ု ထားညီ�်သီးွင့်��ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ဖြခုင့်��

သီးညီ� ခုျေ�လှုံး��ခု�ထားာ�ရွဆောသီးာအ�့ွ�မှျာ�နှှင့်�် အမှျ ့ု �သီးမှး�မှျာ�၏က်ဏ္ဍကု့် ဖြမိှင့်�်တွင့်�ဆော��ရွာဆောရွာက်� 

ပြီး�း� �့ုမှ့ုတွရွာ�မှှတွသီးညီ�် အောဂူတွ�က့်ုဆောမှှာ�မှှေ��အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ဆောရွ�အတွွက်� ယ်နှတရွာ�

မှျာ�အဖြ�စ်� ရိုုဖြမှင့်�အသီးု��ခုျနှ့ုင့်�သီးညီ�။16

၄.၃.၄။  ရွ့နှှင့်�်စ်စ်�ာက်� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�။ လုံးူ်အခုွင့်�်အဆောရွ�ထား့ေ��သီး့မှ��က်ာက်ွယ်�မှုမှျာ� 

က့်ု ထား့ဆောရွာက်�မှုရွှ့ဆောစ်ရွေ�နှှင့်�် စ်စ်�ာက်�အဆော�်�့ုမှ့ုယ်ု��က်ညီ�မှုတွညီ�ဆော�ာက်�ရွေ� ရွညီ�ရွွယ်�ဖြခုင့်��

ဖြ�စ်�သီးညီ�။ လုံးု�ခြုံခုု�ဆောရွ�က်ဏ္ဍ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ရွာတွွင့်� �ု�မှှေ�အာ�ဖြ�င့််� စ်စ်�ာက်�ယ်ူေစ်�မှျာ�က့်ု 

ဖြ�ေ�လုံးညီ��ွ့�စ်ညီ��၍ တွာဝေ�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆော��အ��ဖြခုင့်��၊ ယ်ခုင့်� စ်စ်�သီးညီ�ဆောဟုာင့်��မှျာ�က့်ု �ါဝင့်�

ဆောစ်ဖြခုင့်��၊ ဆောလုံးက််ျင့်�်သီးင့်��က်ာ�မုှဆော��ဖြခုင့်��နှှင့်�် အရွ��သီးာ�မှျာ�က် ဖြ�ေ�လုံးညီ�ဆောစ်ာင့်�်�က်ည်ီ� ထ့ားေ��ကွ်��

ဖြခုင့်��နှှင့်�် ဆောရွရွှညီ�အတွွက်� အရွ��သီးာ�ရွ့ဝေ�ဆော�ာင့်�မှုတွ့ု�အ�ါအဝင့်� �့ုမှ့ုထား့ဆောရွာက်�ဆောက်ာင့်��မှွေ�

သီးညီ�် အဖြ�ေ�အလုံးှေ�ထား့ေ��ဆောက်ျာင့်���က်��မှတွ�မှုမှျာ�က့်ု ဆောရွရွှညီ�အတွွက်�ဆောရွာ ဆောရွတွ့ုအတွွက်��ါ 

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��တွ့ု� �ါဝင့်�သီးညီ�။ 
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၄.၃.၅။  �င့်��ရ့ွမ့ွှဆောတွမုှနှှင့်�် စ်း��ွာ�ဆောရွ��ွ��ပြီး�့ု�တု့ွ�တွက်�မုှ။ အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��ကု့်�ေ��စ်စ်� 

သီးု��သီး��ရွာတွွင့်� ဤအခုျက်�က့်ုဂူရိုုမှဖြ�ုာ့ ခုျေ�လုံးှ��ထားာ��က်ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ�

၏ ဆောောက်�က်ွယ်�မှှအဆော�က်ာင့်��ရွင့်�� ဇူးာစ်�ဖြမှစ်�မှျာ�တွွင့်� စ်း��ွာ�ဆောရွ�တွ့ု�တွက်�မှုအတွွက်� အခုွင့်�် 

အလုံးမှ��မှရွှ့ဖြခုင့်��သီးညီ� အဓိ့က်က်ျဆောသီးာ က်ဏ္ဍမှှ�ါဝင့်�တွတွ�ပြီး�း� တွက်�သီးစ်�စ်နှှင့်�် အာဏာာရွရွှ့

ထားာ�ဆောသီးာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�သီးမှာ�မှျာ�က် လုံးူထားုဆောထားာက်�ခု�မှုရွရွှ့ဆောစ်ရွေ� စ်း��ွာ�ဆောရွ�တွ့ု�တွက်�မှုက့်ု 

အဆော�က်ာင့်��ဖြ�၍ အသီးု��ခုျဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောလုံးရ်ွှ့�က်သီးညီ�။ ဥ�မှာ က်ွေ�ဂူ့ု�းမှ့ုက်ရွက်�တွစ်�သီးမှမတွ 

နု့ှင့်�င့်�၏ Sun City Agreement (၂၀၀၃ ခုုနှှစ်�) တွွင့်� အဆောဖြခုခု�အဆော�ာက်�အအု�မှျာ�က်ျယ်�က်ျယ်� 

ဖြ�ေ်�ဖြ�ေ်�တွညီ�ဆော�ာက်�ဖြခုင့်��က့်ု ဆောခုျာဆောမှွ�ဆောစ်ရွေ� လုံးူမှုနှှင့်�်စ်း��ွာ��့ုင့်�ရွာ အဆောရွ�ဆော�်စ်းမှ�က့်ေ��က့်ု 

ထားညီ�်သွီးင့်��ထားာ�ပြီး�း� လုုံး��င့်ေ��အမှျ ့ု �မှျ ့ု �အေက်� လူုံးထုားအသု့ီးက်�အဝေ��က်ကု့်ယ်�တု့ွင့်�ဦး�စ်း�ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�ဆောသီးာလုံးု��င့်ေ��မှျာ�အတွွက်� အက်ျ ့ု �ရွှ့ဆောစ်ရွေ� ာဏ္ဍာဆောရွ�စ်ေစ်�တွစ်�ခုုက့်ုလုံးညီ�� မှ့တွ��က်� 

ဆော��ခု့သ်ီးညီ�။17 

၄.၃.၆။  နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ�ည့ိီနုှင့်��သီးဆောာာတူွညီးခုျက်�/ဆောဖြ�ရှွင့်��ခုျက်�အသီးစ်�တွစ်�ခုုခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��။ အထားက်�

တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ခု့သ်ီးညီ� အခုျက်�မှျာ�အာ� သီးး�ဖြခုာ�စ်းက့်ုင့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ညီိ့နှုင့်��

သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�/ဆောဖြ�ရွှင့်��ခုျက်�အသီးစ်�တွစ်�ခုု အလုံး့ုအဆောလုံးျာက်�ရွလုံးာနှ့ုင့်�မှညီ� မှဟုုတွ�ဆော�။ 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�/ဆောဖြ�ရွှင့်��ခုျက်�ဟုု�့ုရွာတွွင့်� နှ့ုင့်�င့်� ဆောရွ�အရွ၊ ဝ့ဆောသီးသီးလုံးက်ခဏာာ

အရွ မှတူွက့ွ်ဖြ�ာ�ဆောသီးာ ာက်�ဆော�ါင့်��စု်�မှှ အ�့ွ�မှျာ�အာ�လုုံး�� အက်ျု��ဝင့်��ါဝင့်�မုှရ့ှွဆောစ်ရွေ� အင့်�စ်တွး 

က်ျ��ရွှင့်��မှျာ�က် က်တွ့က်ဝတွ�ဆော��ဖြခုင့်��၊ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�၏ သီးဆောာာသီးာာဝက့်ု မှူအာ�ဖြ�င့််�ဆောရွာ 

အလွုံးတွ�တွမှ��အာ�ဖြ�င့်�်ဆောရွာ ော�လုံးညီ�သီးဆောာာဆော�ါက်�မုှရ့ှွဖြခုင့်��ကု့် �ု့လု့ုံးသီးညီ�။ လူုံးမုှအ�့ွ�အစ်ညီ��

တွွင့်�� က်ွ့ဖြ�ာ�ဖြခုာ�ော�မှုသီးညီ� ဖြမှင့််�မှာ�ေက်�ရိုုင့်��ဆောေ�ါက် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အရွဆောဖြ�ရွှင့်��ရွာတွွင့်� ဆောရွွ� 

ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ� က်ျင့်���ဖြခုင့်��သီးး�သီးေ်�ဖြ�င့််� �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းက့်ု အတွညီ�ဖြ�ုဆော�ာ�ဆော�ာင့်�နှ့ုင့်�ရွေ� ဆောမှှာ� 

မှှေ��ဖြခုင့်��ထားက်� အ�့ွ�မှျာ�ကု့် နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�တွွင့်� �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�နု့ှင့်�ဆောစ်ဆောရွ�အတွွက်�

မှ�ျက်�မှက်ွက်� လုံးမှ��စ်ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆော��ရွေ� လုံး့ုအ��နှ့ုင့်�သီးညီ�။

https://www.peaceagreements.org/view/404/Intercongolese Negotiations: The Final Act ('The Sun City Agreement')
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၄.၃.၇။ အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုမှျာ�။ အထားက်�တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ်� အခုျက်�အမှျာ�အဖြ�ာ�

သီးညီ� ‘ဆောက်ာင့်��မှွေ�ဆောသီးာ စ်းမှ�အု��ခုျု��မှု’ နှှင့်�် �က်�စ်��ဆောေသီးညီ�ဟုု ယ်ူ�ထားင့်�ဖြမှင့်�ရွဆောသီးာ� 

လုံးညီ�� က်ွ့ဖြ�ာ�ဖြခုာ�ော�မှု ဖြမှင့််�မှာ�ေက်�ရိုုင့်��သီးညီ�် လုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�တွွင့်� ဤေယ်��ယ်�မှျာ�

က့်ု ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��သီးညီ� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အာဏာာက့်ု အေညီ��နှှင့်�်အမှျာ� 

ဖြ�ေ�လုံးညီ�ဖြ�ေ်�ဆောဝဆော��အ��ဖြခုင့်��ဟုု ရိုုဖြမှင့်�သီးဆောာာထားာ��က်ဆော�က်ာင့်�� သီးတွ့ခုျ��ရွေ� အဆောရွ�ကြီးက်း�

သီးညီ�။ ထား့ု�ဆော�က်ာင့််� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ရွာတွွင့်� အတွ့ုက်�အခု�ရွှ့မှညီ�ဖြ�စ်�ဆော�က်ာင့်�� ကြီးက့်ုတွင့်�ဆောမှှာ� 

မှှေ��သ့ီးရ့ှွနု့ှင့်�ပြီး�း� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ�ကု့် အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ�အတွွက်� လူုံးမုှအ�့ွ�အစ်ညီ�� 

အာ� ဆောက်ာင့်��မှွေ�ထား့ဆောရွာက်�စ်ွာ စ်ညီ��ရိုု��ခုေ်�ခုွ့ဖြခုင့်��အဖြ�င့်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာအသီး့ုက်�အဝေ��၏ ေညီ��

လုံးမှ��အမှျ ့ု �မှျ ့ု �ဖြ�င့်�် က်ူညီးအာ�ဆော��မှုက့်ုလုံးညီ�� မှဖြ�စ်�မှဆောေလုံး့ုအ��သီးညီ�။ အဖြခုာ�ခုျဉ်း��က်��

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ေညီ��မှျာ�မှှာ ဆောအာက်��ါအတွ့ုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ� - 

 ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွသီးညီ်� အဆောရွ�ဖြ�ဿောသီးညီ� ေညီ���ညီာရွ���့ုင့်�ရွာ ဖြ�ဿောမှဟုုတွ�လုံးှင့်�

ဆောတွာင့်� ေညီ���ညီာရွ���့ုင့်�ရွာ ဖြ�ဿောအဖြ�စ်� ရိုုဖြမှင့်�ခုျဉ်း��က်��ဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်��

 အဆောဖြ�ာင့်��အလုံး့နှှင့်�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�အတွွက်� အကြုံက်�ဉာာဏာ�မှျာ� ကြုံက်��ဆော�ာ�ထားုတွ�

ရွေ�အလု့ုံး�ငှ့်ာ လူုံးမုှအ�့ွ�အစ်ညီ��အဆောေဖြ�င့်�် စ်ညီ��ရုို��လုုံး��ရှွာ�၍ စ်းမှ�ခုေ �်ခ့ွုနု့ှင့်�ဆောသီးာ လွုံးတွ�လုံး��

သီးညီ�်ဝေ��က်ျင့်�က့်ု�ေ�တွး�၍ ဆောစ်ာင့််��က်ညီ်�ဆောထားာက်���်ရွေ�က်ူညီးဖြခုင့်��

 အဓိ့�ါါယ်�ဆောလုံး�ေက်�ဖြ�ညီ�်ဝဆောသီးာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�တွွင့်� �ါဝင့်�ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�ရွေ� အစ့်ု�ရွအာ� ာဏ္ဍာဆောရွ�နှှင့််� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�မှက်�လုံးု��မှျာ�ဆော��အ��ဖြခုင့်��

၄.၄။ အက်ူ�အဆောဖြ�ာင့်��မှရွှ့ဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��

အဓ့ိက်က်ျဆောသီးာ�ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သူီးမှျာ�က် အာဏာာ�့ွ�စ်ညီ���ု�သီးစ်�တွစ်�ရွ��ထား�သု့ီး� ‘အသွီးင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��’ရွေ� အမှှေ�တွက်ယ်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�လုံး့ုစ့်တွ�မှရွှ့ာ့ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�

သီးက်�သီးက်�ကု့်သီးာခုျမှှတွ��ါက် မှညီ�သု့ီး�ဖြ�စ်�မှညီ�ေညီ��။ တွစ်�ခုါတွရွ�တွွင့်�အစု့်�ရွမှျာ�သီးညီ� �ဋ့ိ�က်ခ 

သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာသီးညီ�်လုံးူမှု�့ုင့်�ရွာ အဆောရွ�ဖြ�ဿောက့်ု တွု��ဖြ�ေ�ဆောဖြ�ရွှင့်��သီးညီ�်အဆောေ  
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ဖြ�င့််� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�က့်ု ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�အစ်ဖြ�ုနှ့ုင့်�ပြီး�း� အ�့ု�ါလုံးု��င့်ေ�� 

စ်ဉ်း�မှျာ�တွွင့်� အလုံးု��စ်ု�အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�က့်ု အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ� က်တွ့က်ဝတွ�ဖြ�ု

ဖြခုင့်��မှ�ါရွှ့ာ့ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း� �ု�စ်�တွစ်�ရွ��ရွ��က့်ုသီးာ စ်တွင့်�ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

ဖြ�စ်�သီးညီ�။18 

‘လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�’ ဟူု၍�င့်� မှရ့ှွဖြခုင့်��ဖြ�စ်�နု့ှင့်�သီးညီ�။ အဆောရွ�ဖြ�ဿော၏အ�ု��သီးတွ�တွွင့်� လုံးက်�ရ့ှွ

အာဏာာရွ�ုဂူဂ့ု လုံး�မှျာ�၏ လုံးက်�ထ့ားတွွင့်�သီးာ အာဏာာ�က်�လုံးက်�ရ့ှွဆောေဖြခုင့်��လုံးညီ��ဖြ�စ်�နု့ှင့်�သီးညီ�။  

မှညီ�သီး့ု��င့်��့ုဆောစ် နှ့ုင့်�င့်�တွစ်�နှ့ုင့်�င့်�က့်ု ညီးညွှွတွ�ဆောအာင့်�စ်ညီ��ရိုု��၍ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့လုံး့ုဆောသီးာ 

သီး့ု�မှဟုုတွ� �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းလုံးု�်ဆော�ာ�မှုမှျာ��့ုမှ့ုက်ျယ်�ဖြ�ေ်�မှလုံးာဆောအာင့်��့တွ��င့်�ရွေ� ရွညီ�မှှေ��ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�ဆောေဆောသီးာဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�တွစ်�ဦး�သီးညီ� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� လု့ုံးအ��ဆော�က်ာင့်�� 

�့အာ�မှျာ�ဆော�က်ာင့််� သီးဆောာာဆော�ါက်�သီး့ရွှ့�ါက် ‘တွစ်��ွ့�တွညီ�� တွစ်��က်�သီးတွ�ဦး�ဆော�ာင့်�၍’ 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��က့်ု အစ်ဖြ�ုဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� ေညီ��လုံးမှ�� 

မှျာ�စ်ွာရွှ့�ါသီးညီ�။19

၄.၄.၁။ တွစ်��ွ့�တွညီ�� တွစ်��က်�သီးတွ�ဦး�ဆော�ာင့်�၍ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်��။ ယ်ခုင့်�ခုျမှှတွ�ခု့်

သီးညီ�် ‘ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�’ ကု့် ဖြ�ည်ီ�စု်�ပြီး�း�ဆောဖြမှာက်�ဆောစ်သီးညီ�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံး

ဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� ခုျမှှတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ အမှျာ�အာ�ဖြ�င့်�် ဤလုံးု��င့်ေ��မှျာ�

တွွင့်� အတွ့ုက်�အခု�အ�ွ့�မှျာ�က့်ု လုံးှတွ�ဆောတွာ�တွွင့်��ဆောခု်ယ်ူဆောေရွာဆော��ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� ‘အာဏာာစ်တွင့်�

ခုွ့ဆောဝဖြခုင့်��’ �ါဝင့်�ဆောလုံးရ်ွှ့ပြီး�း� လုံးူမှု�့ုင့်�ရွာနှှင့်�် အထားူ�သီးဖြ�င့််� စ်း��ွာ�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့

ဆောရွ�အတွွက်� ခု့ုင့်�မှာစ်ွာက်တွ့က်ဝတွ�ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��ဖြ�င့််�လုံးညီ�� ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးညီ�။ ယ်ခုင့်�ဥ�မှာ

မှျာ�ကု့် အယ်�လုံး�ဂူျ း�ရွး�ယ်ာ�နု့ှင့်�င့်� (၁၉၉၂-၂၀၀၄ ခုုနှှစ်�) နှှင့်�် ာာရ့ွေ��နု့ှင့်�င့်� (၂၀၀၀ ခုုနှှစ်�) က့််သု့ီး� 

ဖြ�ညီ��့ုင့်�အရွင့်��အဖြမှစ်�မှျာ�အာ�င့်ှာ�ရွမှ��၍ ာဏ္ဍာဆောင့်ွရွှာဆော�ွသီးညီ်� နှ့ုင့်�င့်�မှျာ�တွွင့်� အမှျာ��ု��

ဆောတွွ�ရွှ့ရွသီးညီ�။ ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� ဆော�ွ�ဆောနှွ�တွ့ုင့်��င့်�မှုမှျာ� �က်�လုံးက်�လုံးု��ဆော�ာင့်�၍ 

ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ� အစ်းအစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်��က့်ု ဖြ�ုစ်ု�ေ�တွး�ရွေ�အတွွက်�ဆောက်ာ�မှတွးမှျာ�၊ လုံးု��င့်ေ��



31

အ�ွ့�မှျာ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အလုံးာ�တွူအ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ� �ွ့�စ်ညီ��တွညီ�ဆောထားာင့်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ဤလုံးု��င့်ေ��

မှျာ�က့်ု �က်�လုံးက်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� မှညီ�သီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆော�က်ာင့်�� အသီး့ဆော��ဆော�ာ�ဖြ�သီးညီ်� 

�ွင့်�်လုံးင့်��ဖြမှင့်�သီးာမှုအ�င့်�်က့်ုဆောထားာက်�ခုျင့်�်၍ တွာဝေ�ရွှ့သီးူမှျာ�၏ စ့်တွ�ရွင့်��ဆောစ်တွောအတွ့ုင့်�� 

အတွာက့်ု သီး့ရွှ့နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

၄.၄.၂။ စ်ု�စ်မှ��စ်စ်�ဆော��ဆောရွ�ဆောက်ာ�မှရွှင့်�။ ာာရွ့ေ��နှ့ုင့်�င့်�တွွင့်� စ်ု�စ်မှ��စ်စ်�ဆော��ဆောရွ�ဆောက်ာ�မှရွှင့်�

တွစ်�ရွ���ွ့�စ်ညီ��က်ာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�အစ်းအစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်��ခုျမှှတွ�၍ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�

လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ုအစ်ဖြ�ုခု့ပ်ြီး�း� အစ့်ု�ရွခုျညီ��အဆောေဖြ�င့််�ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�မှညီ�မှဟုုတွ�သီးညီ�် အတွ့ုင့်�� 

အတွာအထား့ က်ျယ်�ဖြ�ေ်�စ်ွာဆော�ွ�ဆောနှွ�တွ့ုင့်��င့်�မှုမှျာ� ဖြ�ုလုံးု��နှ့ုင့်�ခု့်သီးညီ�။ သီး့ု�ဆောသီးာ� အစ့်ု�ရွအဆောေ 

ဖြ�င့််�ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါက် အစ်းအစ်ဉ်း�မှျာ�အေက်�တွစ်�ခုုမှှာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�က့်ု အေညီ��င့်ယ်�

သီးာ အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�၍ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��က့်ု က်ေ်�သီးတွ�ရွေ�လုံးု��ဆော�ာင့်�ဖြခုင့်�� ဖြ�စ်�

နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ဤသီး့ု�ဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��သီးဏ္ဍာေ�သီးညီ� ခုျ ့ု �ယ်ွင့်��ခုျက်�ရွှ့ပြီး�း� အဆောက်ာင့်� 

အထားညီ�ဆော�ာ�ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�တွွင့်� ဆောနှှာင့်�်ဆောနှှ�မှုမှျာ�ရွှ့ဆောသီးာ�လုံးညီ�� စ့်တွ�ဝင့်�စ်ာ��ွယ်�ဖြ�စ်�က်ာ 

ရွညီ�မှှေ��ခုျက်�ဖြ�ညီ်�ဝရွေ�အတွွက်� မှညီ�သီးညီ�်ဖြ�ဿောမှျာ�ဖြ�စ်��ွာ�ရွေ�လုံး့ုအ��ပြီး�း� ဤလုံး့ုအ�� 

ခုျက်�မှျာ� ဖြ�ညီ�်မှးဆောစ်ရွေ�အတွွက်� မှညီ�သီး့ု�ဆောသီးာဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးွင့်�

ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�အမှျ ့ု �အစ်ာ�အာ� လု့ုံးအ��သီးညီ�ကု့်အတွညီ�ဖြ�ုဆော�ာ�ထုားတွ�ဖြခုင့်��အာ� 

စ်းမှ�ခုျက်�တွစ်�ရွ��အဆောေဖြ�င့်�် ‘တွရွာ�ဝင့်�တွင့်�ဖြ�လုံးက်�ခု�’ ခ့်ု�က်သီးညီ�။ ဤသု့ီး�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��သီးညီ�

အစု့်�ရွအဆောေဖြ�င့်�် ၎င့်��အာ��ယ်�ရှွာ�အစ်ာ�ထု့ား�လု့ုံးသီးည်ီ� ပြီး�့ုင့်�ာက်�မှျာ�ထား�သု့ီး�အာဏာာလ့ှုံးဆောဖြ�ာင့်�� 

ဆော��ရွေ�မှလုံး့ုအ��ာ့ သီးး�ဖြခုာ�လုံးွတွ�လုံး��သီးညီ�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ စ်ု�စ်မှ��စ်စ်�ဆော��မှု

က့်ုလုံးညီ��ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�ရွေ� လုံးမှ��စ်�ွင့််�ဖြခုင့်���င့်� ဖြ�စ်�သီးညီ�။

၄.၄.၃။ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�် ဆော�ွ�ဆောနှွ��ွ့စ်က်ာ�ဝ့ုင့်��။ အသီးု��ဖြ�ုနှ့ုင့်�သီးညီ�် အဖြခုာ�ဆောသီးာဖြ�ုဖြ�င့်�

ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�ယ်နှတရွာ�တွစ်�ရွ��မှှာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�် ဆော�ွ�ဆောနှွ��ွ့စ်က်ာ�ဝ့ုင့်��က့်ု ထား့ခု့ုက်�ေစ်�ော

မှဆောက်ျေ��ခုျက်�မှျာ� �ွင့်�်ဟုထားုတွ�ဆောဖြ�ာနှ့ုင့်�ရွေ�နှှင့်�် ဆောဖြ�ရွှင့်��ေညီ��မှျာ� ကြုံက်��ရွှာဆော�ွရွေ�အတွွက်� 
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လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��တွစ်�ရွ��အဖြ�စ်� အသီးု��ခုျဖြခုင့်���င့်�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ၁၉၉၀ ဖြ�ည်ီ�နှှစ်�မှျာ�၌ အဆောောက်�

အာ�ရ့ွက်နု့ှင့်�င့်�မှျာ�တွွင့်� အသုီး��မှျာ�ခ့်ုသီးညီ�်ေညီ��လုံးမှ��ဖြ�စ်�ပြီး�း� လူုံးထုားက်ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�၊ ခုေ �်အ��

ထားာ�သီးညီ�် က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�မှျာ�အဆောေဖြ�င့်�် နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�် ဆော�ွ�ဆောနှွ��ွ့စ်က်ာ�ဝ့ုင့်��မှျာ�က့်ု 

အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��ဖြ�င့်��၌ ဆောတွွ��ု�ဆော�ွ�ဆောနှွ�နှ့ုင့်�သီးညီ�် လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��အဖြ�စ်�အသီးု��ခုျနှ့ုင့်�သီးညီ�။  

ထား့ု�ဆောောက်� က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�မှျာ�ဆော�ွ�ဆောနှွ�က်ာ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�သီးစ်�တွွင့်� ထားညီ�်သီးွင့်��

�ါဝင့်�ရွမှညီ�် အဆောဖြခုခု�မှူမှျာ�20 သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးမှ��ဖြ�ဆောဖြမှ�ု�က့်ု သီးဆောာာတွူ

ခုျမှှတွ�ရွမှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။21 သီး့ု�ရွာတွွင့်� အဓိ့�ါါယ်�ဆောလုံး�ေက်�ဖြ�ညီ�်ဝဆောသီးာ အဆောဖြ�ာင့်��အလ့ုံးကု့် ဆော�ာ�

ဆော�ာင့်�လု့ုံးသီးညီ�်�နှဒမှရ့ှွဆောသီးာ အစု့်�ရွမှျာ�က်လုံးညီ�� အဆောဖြ�ာင့်��အလုံး့ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောေဟုေ�ဆော�ာင့်�က်ာ အခုျေ့��့ွထားာ�ရွေ�အတွွက်� ေညီ��လုံးမှ��အဖြ�စ်� နု့ှင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�်

ဆော�ွ�ဆောနှွ��ွ့စ်က်ာ�ဝ့ုင့်��မှျာ�က့်ု အသီးု��ခုျနှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

၄.၄.၄။ ကု့်ယ်��ု့င့်�စ့်တွ�ဆောစ်တွောအဆောလုံးျာက်� �ု့မု့ှက်ျယ်�ဖြ�ေ �်ဆောလုံး�ေက်�ဆောသီးာ အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်�� 

မှုတွညီ�ဆော�ာက်�ဖြခုင့်��။ တွစ်�နှ့ုင့်�င့်�လုံးု��၏ စ်ညီ��လုံးု��ညီးညွှွတွ�မှုဖြ�င့််� �ွ့�စ်ညီ��ထားာ�ဆောသီးာ အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အစ့်ု�ရွဖြ�စ်�သီးညီ�။ က့်ုယ်��့ုင့်�စ့်တွ�ဆောစ်တွောအရွဖြ�စ်�ဆောစ်၊ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့အာ�ဆော�က်ာင့််�

ဖြ�စ်�ဆောစ် အာဏာာခုွ့ဆောဝဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��မှုဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� သီးဆောာာတွူလုံးက်�ခု�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�

နု့ှင့်�ပြီး�း� အဆောဖြ�ာင့်��အလ့ုံးဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွေ�အတွွက်� အစ်းအစ်ဉ်း�အသီးစ်�တွစ်�ရွ��ကု့်ဆောရွ��့ွခုျမှှတွ�ရွေ� 

ဖြ�စ်�နု့ှင့်�သီးညီ�။ ထု့ားသု့ီး�ဆောသီးာလုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�အတု့ွင့်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� သီးဆောာာတူွညီးပြီး�း��ါက် �က်�စ်��

က့်စ်စရွ��မှျာ�က့်ု ရွှင့်��လုံးင့်��စ်ွာ�ွင့််��့ုသီးတွ�မှှတွ�ရွေ� လုံး့ုအ��သီးညီ� - 

 အစ့်ု�ရွအ�ွ့�တွွင့်� မှညီ�သီးူမှျာ��ါဝင့်�မှညီ�ေညီ��။

 အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွက်� ဥ�ဆော�ဆောရွ�ရွာမှူဆောာာင့်�မှှာ အာယ်�ေညီ��။

 အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွက်� က်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှှာ အာယ်�ေညီ��။

 မှညီ�သီးညီ�်အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ�က့်ု ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ� မှညီ�သီးညီ�်လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�က့်ု ဆောရွ��ွ့

ခုျမှှတွ�မှညီ�ေညီ��။
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မှညီ�သီးညီ�်အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှ�့ု �က်�လုံးက်�ဆောရွှ��က်�ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါက် ညီိ့နှုင့်��၍

အဆော��အယူ်လုုံး��ရွသီးည်ီ� အဆောဖြခုအဆောေမှျာ�ကြုံက် �ုဆောတွွ�ရွမှညီ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� ဖြ�ညီ�တွွင့်��မှှသီးက်��ု့င့်�သူီးမှျာ�

အဆောေဖြ�င့်�်  ဤအဆောဖြခုအဆောေမှျာ�က့်ု စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့နှ့ုင့်�ဆောစ်ရွေ�အတွွက်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ�ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�

သီးူမှျာ�က် အက်ူအညီးဆော��နှ့ုင့်�သီးညီ�။22 ဤ ညီိ့နှုင့်��ခုျက်�အဆော��အယ်ူမှျာ�က့်ု က့်ုင့်�တွွယ်�ဆောဖြ� 

ရွှင့်��သီးညီ�်ေညီ��ဟုေ�သီးညီ� အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဆောရွရွှညီ�အက်ျ ့ု ��က်�မှျာ� ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာဆောစ်ဆောလုံးရ်ွှ့

သီးညီ�။23

၅.၁။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��က့်ု ဆော�ါင့်��က်ူ�တွ�တွာ�အဖြ�စ်� အသီးု��ခုျဖြခုင့်�� - အထား့
ဆောရွာက်��ု��ဖြ�စ်�ဆောစ်ရွေ� အသီးု��ခုျဖြခုင့်��နှှင့်�် ဝေ��့ု�့ဆောစ်ဖြခုင့်��

၅.၁.၁။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�။ ဤအစ်းအမှ�မှျာ�သီးညီ� ရွညီ�မှှေ��ခုျက်� 

မှဟုုတွ�ာ့ ရွညီ�မှှေ��ခုျက်�က့်ု အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ� အသီးု��ခုျသီးညီ�် ဆော�ါင့်��က်ူ�တွ�တွာ�မှျာ�

သီးာဖြ�စ်�သီးညီ�ဟုု အခုျ ့ု �က်သီးတွ�မှှတွ�ဆော�ာ�ဖြ��က်သီးညီ�။24 အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� စ်းမှ�အု��ခုျု��မှု

က်ာလုံးအတွွင့်��ကြီးက့်ု��မှ��၍ အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�မှညီ�်ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ�ေယ်��ယ်�အတု့ွင့်�� 

အတွာက့်ု သီးတွ�မှှတွ�ဆောရွွ�ခုျယ်�ရွာတွွင့်� �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးူမှျာ� အာ�လုံးု��အဆောေဖြ�င့််� အရွင့်�� 

အနှှး�-အက်ျ ့ု �အဖြမှတွ��ေ��စ်စ်�ခုျက်�ကု့် ဆောစ်စ််��ဆောသီးခုျာစွ်ာလုုံး��ဆော�ာင့်�ရွေ�လု့ုံးအ��သီးညီ�။ ာက်�စု်� 

�ါဝင့်�ပြီး�း� ‘ဖြ�ညီ်�စ်ု�ဆောသီးာ’ လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�ခုျမှှတွ�က်ာ အောဂူတွ�တွွင့်� �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းေညီ��က်ျ တွရွာ� 

ဝင့်�မှုက့်ု အဖြ�ညီ�်အဝရွရွှ့နှ့ုင့်�ဆောရွ�အတွွက်� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�နှှင့််� လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� အမှျာ�

အဖြ�ာ�ထားညီ်�သီးွင့်�� အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ� �နှဒရွှ့�က်သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့

ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�အတွွက်� အခုျေ့�လုံး့ုအ��ပြီး�း� အခုျေ့�အေညီ��င့်ယ်�အတွွင့်�� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့

ဆောရွ�လုုံး��င့်ေ��စ်ဉ်း�အမှျာ�အဖြ�ာ�ကု့် အထားဆောဖြမှာက်�ဆောအာင့်� အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ရွေ�မှှာ လုံးက်�ဆောတွွ�

တွွင့်� အလုံးွေ�တွရွာခုက်�ခု့ဆော�သီးညီ�။ �ေ��တွ့ုင့်�တွစ်�ရွ��က့်ုရွရွှ့လုံး့ု၍ �က်�စ်��ဆောေဆောသီးာ ဖြ�ုဖြ�င့်�

ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��တွာဝေ�မှျာ� အမှျာ�အဖြ�ာ�က့်ု တွစ်��ါတွညီ��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောေရွသီးညီ�်
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အဖြ�စ်�သီး့ု� ‘အက်ျယ်�ခုျ့�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့သီးွာ�ဖြခုင့်��’သီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�

မှျာ�တွွင့်� ဖြ�စ်�ဆောလုံးဖ်ြ�စ်�ထားရွှ့တွတွ�သီးညီ�။ ဥ�မှာ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ� ဖြ�ေ�လုံးညီ�က်ျင့်���ရွေ� 

လုံး့ုအ��ဆောသီးာဆော�က်ာင့််� နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�် သီးေ��ဆောခုါင့်�စ်ာရွင့်��၊ မှ့�နှဒေယ်�သီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ� 

ဆောရွ��ွ့ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အဖြခုာ�ဆောသီးာ ေညီ���ညီာ�့ုင့်�ရွာလုံး့ုအ��ခုျက်�မှျာ�က့်ု�ါ ဖြ�ေ�လုံးညီ�လုံးု�� 

ဆော�ာင့်�ရွဖြခုင့်��မှျ ့ု � ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာနှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

ထား့ု�အဖြ�င့်� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�သီးညီ� အဖြ�ေ�အလုံးှေ��က်�နှှယ်�ဆောေ

ဆောသီးာဆော�က်ာင့််� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ရွာတွွင့်� ယ်နှတရွာ�၊ လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�၊ ရိုု�� သီး့ု�မှဟုုတွ� အင့်�စ်တွးက်ျ��

ရွှင့်��က့်သ်ီး့ု�ဆောသီးာ ‘အဂူ�ါရွ��မှျာ�’ �့ုမှ့ုမှျာ�ဖြ�ာ�ဆောလုံးဆောလုံး အ�့ု�ါ ‘အဂူ�ါရွ��မှျာ�’ အခုျင့်��ခုျင့်�� 

ထား့��တွ့ုက်�ဆောတွွ�က်ာ ဆောဖြ�ရွှင့်��မှရွဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆောနှှာင့်�်ဆောနှှ�ဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််� လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု 

ထား့ခု့ုက်�နှ့ုင့်�ဆောစ်သီးညီ�်အနှတရွာယ်� �့ုမှ့ုဖြမှင့်�်မှာ�ဆောလုံးဆောလုံးဖြ�စ်�သီးညီ�။ ‘ဆော�ါင့်��က်ူ�တွ�တွာ�’က့်ု ‘ဝေ��့ုမှ

�့ဆောစ်ရွေ�’ လုံး့ုအ��ဆောသီးာ�လုံးညီ�� စ်စ်�မှှေ�ဆောသီးာဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�က့်ု ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�လုံး့ုသီးညီ�်�နှဒ

နှှင့်�် ဟုေ�ခုျက်�ညီးဆောစ်ရွေ� ထား့ေ��ဆောက်ျာင့်��လုံးု��ဆော�ာင့်�ရွမှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� ညီိ့နှုင့်��

ဆော�ွ�ဆောနှွ�က်ာ သီးဆောာာတွူခုျမှှတွ�ထားာ�သီးညီ�် မှညီ�သီးညီ�်စ်ာရွွက်�စ်ာတွမှ��မှ�့ုသီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ� 

ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွက်� မှူဆောာာင့်�ဖြ�စ်�လုံးာဆောသီးာဆော�က်ာင့််�  အစ်းအစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်��တွွင့်� မှ�ါဝင့်�သီးညီ�် 

မှညီ�သီးညီ�်က့်စ်စရွ��မှ�့ုက့်ု က့်ုင့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်��မှဖြ�ုမှ့ာ့ အာ�လုံးု��အက်ျု��ဝင့်��ါဝင့်�မှုက့်ု 

ထား့ခု့ုက်�ဆောစ်ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� စ်စ်�မှှေ�ဆောသီးာဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်�� ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�နှ့ုင့်�မှညီ�် အခုွင့်�်    

အလုံးမှ��က့်ု ဆောလုံးျာ�်ါ�ဆောစ်ဖြခုင့်��တွ့ု� ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာနှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

၅.၂။ အု��ခုျု�� ဆောရွ�အလုံးှာလုံးူတွေ��စ်ာ�သီးာ ဦး�ဆော�ာင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�ဆောသီးာ လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�နှှင့်�် 

လုံးူထားု�ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောသီးာ လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�။ အု��ခုျု��သီးူမှျာ�၏ ဆောထားာက်�ခု�က်ူညီးမှုက့်ုရွရွှ့ရွေ�

အတွွက်� အခုွင့်�်အလုံးမှ��ရွသီးညီ�နှှင့်�် အဆောဖြ�ာင့်��အလုံး့တွစ်�ရွ��က့်ု အတွညီ�ဖြ�ုအဆောက်ာင့်�အထားညီ� 

ဆော�ာ�ရွေ� အလုံးျင့်�အဖြမှေ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အခုျေ့�ယ်ူလုံးု��ဆော�ာင့်�ရွသီးညီ�် က်ျယ်�ဖြ�ေ်�ဆောသီးာ 

ဆော�ွ�ဆောနှွ�တွ့ုင့်��င့်�မှုလုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�မှှတွစ်��င့်�် လုံးူမှု�ဋိ့ညီာဉ်း�က့်ု ဖြ�ေ�လုံးညီ�တွညီ�ဆော�ာက်�ရွေ� 
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ကြီးက့်ု��မှ��ဖြခုင့်��တု့ွ�အ�က်ာ� အဖြင့်င့်���ွာ�က့ွ်ဖြ�ာ�မုှမှျာ�ရ့ှွသီးညီ�။ De Groof ၏ ဆောလုံးလ်ုံးာခုျက်�အရွ 

၁၉၉၄ ခုုနှှစ်�မှှစ်တွင့်�၍ အာ�လုံးု��အက်ျု��ဝင့်��ါဝင့်�မှုက့်ု ဆောရွှ�တွေ��တွင့်�လုံးာ�က်ပြီး�း� ယ်ခုုအခုါ၌ 

အသီးွင့်�က်ူ� ဆောဖြ�ာင့်��ရွာတွွင့်� အခုျ ့ု �အ�ွ့�မှျာ�အာ� ခုျေ�လုံးှ��၍ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��ထားက်� အာ�လုံးု��

အက်ျု��ဝင့်��ါဝင့်�၍ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��က့်ု �့ုမှ့ုဦး�စ်ာ�ဆော��ဆော�က်ာင့်�� ဆောတွွ�ရွှ့ရွသီးညီ�။ ။25 

၅.၃။ စ်စ်�ာက်�ဦး�ဆော�ာင့်�ဆောသီးာ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��နှှင့်�် အရွ��ာက်�ဦး�ဆော�ာင့်�ဆောသီးာ 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��။ နှ့ုင့်�င့်�အမှျာ�အဖြ�ာ�တွွင့်� စ်စ်�တွ��သီးညီ� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�မှှသီးး�ဖြခုာ�လုံးွတွ�လုံး��

ဆောသီးာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ယ်ခုင့်�ရွှ့ခု့သ်ီးညီ�် �့ုဆောေပြီးမှ့က်ျာ�ဆောေပြီးမှ့ အဆောဖြခုအဆောေ၏ 

တွစ်�စ့်တွ�တွစ်��့ုင့်��အဖြ�စ်� အာဏာာရွအစ့်ု�ရွဆောဟုာင့်��နှှင့်�် အခုျတ့ွ�အ�က်�ရွှ့ဆောေဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� 

အစ့်ု�ရွဆောဟုာင့်��အာ�ဖြ�ုတွ�ခုျရွာတွွင့်� အဓိ့က်က်ျဆောသီးာအခုေ��က်ဏ္ဍမှှ �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��

တွ့ု�ဖြ�စ်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ စ်စ်�တွ��အဆောေဖြ�င့်�် ၎င့်��တွ့ု�သီးညီ�တွညီ�ပြီးင့့်မှ�မှုက့်ုဆော�ာင့်��က်ဉ်း��ဆော��နှ့ုင့်�သီးညီ�် 

တွစ်�ခုုတွညီ��ဆောသီးာအင့်�အာ�စ်ုဖြ�စ်�ဆော�က်ာင့်�� ယ်ုတွိ့�ေ�စ်ွာအ�့ုဖြ�ုဖြင့်င့်��ခုု�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ မှညီ�သီး့ု��င့်�

ဖြ�စ်�ဆောစ် စ်စ်�တွ��သီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အစ့်ု�ရွမှျာ�တွွင့်� အဓိ့က်က်ျသီးညီ်� အခုေ��က်ဏ္ဍ

တွစ်�ခုုမှှ �ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ခုွင့်�်က့်ု ဆောတွာင့်���့ုရွယ်ူဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� စ်စ်�ဆောက်ာင့်�စ်းမှျာ� 

သီးညီ� ၎င့်��တွ့ု�၏ရွညီ�မှှေ��ခုျက်�မှျာ� ဖြ�ညီ်�ဆောဖြမှာက်�ရွေ�အတွွက်� လုံးူ်အခုွင့်�်အဆောရွ�မှျာ�က့်ု အဆောလုံး� 

မှထားာ�ာ့ ခုျ ့ု �ဆော�ာက်�ဆောလုံးရ်ွှ့ဆော�က်ာင့်�� သီးမှ့ုင့်��ဆော�က်ာင့်��တွစ်�ဆောလုံးှာက်�ဆောတွွ�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ထား့ု�အဖြ�င့်� 

စ်စ်�တွ��မှျာ�သီးညီ� တွ��သီးာ�စ်ုဆော�ာင့်��ရွာတွွင့်� တွ့ုင့်��ရွင့်��သီးာ�၊ လုံးူမှျ ့ု �စ်ု၊ ေယ်�ဆောဖြမှ သီး့ု�မှဟုုတွ� 

ယ်ု��က်ညီ�မှုအဆော�်အဆောဖြခုခု�၍ ခုွ့ဖြခုာ�က်ာ ဦး�စ်ာ�ဆော��တွတွ�သီးညီ�။ 

အဆောရွ�ဖြ�ဿောအမှျ ့ု �အစ်ာ�ဆော�်မူှတွညီ�၍ အရွ��ာက်�အ�့ွ�အစ်ညီ��မှျာ�သီးညီ� ထ့ားဆောရွာက်� 

စ်ွာစ်းမှ�အု��ခုျု��ရွေ�လုံး့ုအ��သီးညီ�် အခုွင့်�်အာဏာာက့်ုက်ျင့််�သီးု��ရွေ�အတွွက်� အဖြ�ညီ�်အဝ �ွ့�စ်ညီ��

အဆောဖြခုက်ျမှုမှရွှ့ဆောသီး�ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� စ်ေစ်�တွက်ျမှရွှ့ဖြခုင့်��မှျ ့ု � ဖြ�စ်��ွာ�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ စ်စ်��ွ့အလုံးွေ� 

သီး့ု�မှဟုုတွ� အာဏာာရွှင့်�အလုံးွေ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��တွွင့်� ဤဖြ�စ်�ရွ��မှျ ့ု � �့ုမှ့ုဖြ�စ်��ွာ�ဆောလုံးရ်ွှ့

ပြီး�း� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့�့ုင့်�ရွာဖြ�ဿောမှျာ�၊ လုံးှတွ�ဆောတွာ�အတွွင့်��မှှ ဆောဖြ�ရွှင့်��မှရွသီးညီ်� ထား့��တွ့ုက်�

https://www.politicalsettlements.org/publications-database/features-of-transitional-governance-today/
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ဆောတွွ��ု�မှု သီး့ု�မှဟုုတွ� အလုံးာ�တွူက့်စ်စရွ��မှျာ�ဆော�က်ာင့််� ဖြ�စ်��ွာ�သီးညီ်�နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အဆောရွ�

ဖြ�ဿောမှျာ�အလုံးွေ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��တွွင့်� ဖြ�စ်�ဆောလုံးဖ်ြ�စ်�ထားေညီ���ါ�သီးညီ�။ အရွ��ာက်� 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��ါတွးမှျာ�နှှင့််� စ်စ်�ာက်�အ�ွ့�မှျာ�အ�က်ာ� မှဟုာမှ့တွ��ွ့�ဖြခုင့်��သီးညီ�လုံးညီ�� စ်းမှ�အု��ခုျု��

မှုက့်ုရိုု��ဆောထားွ�ဆောစ်ပြီး�း� အာဏာာခုျေ့�ခုွင့်�လုံးှာသီးညီ� တွစ်�ာက်�ာက်�သီး့ု�သီးာသီးွာ�က်ာ အခုျ ့ု �အ�ွ့�

မှျာ�အာ� ခုျေ�လှုံး���ယ်��က်ဉ်း�ဖြခုင့်�� ဖြ�စ်��ွာ�နု့ှင့်�သီးညီ�်အနှတရွာယ်�ကု့် ဆော�်ဆော�ါက်�ဆောစ်သီးညီ�။ မှာ�ါဂူက်� 

စ်က်ာနှ့ုင့်�င့်�ဖြ�စ်�ရွ��၌ အဆောတွွ�အဖြမှင့်�မှတွူဆောသီးာ �ါတွးမှျာ�အာ� ထား့ေ��ဆောက်ျာင့်��ညီိ့နှုင့်��ဆော��ရွာ 

တွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ၏�ါဝင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှုသီးညီ� ထား့ဆောရွာက်�မှုရွှ့ခု့သ်ီးညီ�။ �က်ာ�က်ာလုံးအစ်းအမှ�

မှျာ�သီးညီ� �က်ာဖြမှင့်�်စ်ွာတွညီ�ရွှ့ဆောေဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�က်ာလုံးအတွွင့်�� 

အာဏာာရွယ်ူထားာ�သီးူသီးညီ� ဆောောင့်�က်ျင့်���သီးညီ�် ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�က့်ုလုံးညီ�� အနှ့ုင့်�ရွရွှ့က်ာ 

အာဏာာက့်ု �က်�လုံးက်�ထား့ေ��သီး့မှ��ထားာ�နှ့ုင့်�ဆောစ်ရွေ� ဖြ�င့်��င့်�က်ေ်�သီးတွ�ဖြခုင့်��တွ့ု� ဖြ�စ်��ွာ�က်ာ     

‘ဖြ�ဿောဆော�်ဆော�ါက်�ဆောစ်နှ့ုင့်�သီးညီ�်’ အလုံးာ�အလုံးာရွှ့ဆောသီးာဆော�က်ာင့််� ဆော�်ထွားေ��လုံးာမှညီ်� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�

ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�သီးညီ� ‘လုံးမှ��စ်ဉ်း�အဆော�်တွညီ�မှှးမှု’ ရွှ့ဖြခုင့်��၊မှရွှ့ဖြခုင့်��က့်ု အ�ု��အဖြ�တွ�

ဆော��နှ့ုင့်�သီးညီ�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အစ့်ု�ရွအ�ွ့�အတွွင့်�� စ်စ်�ာက်�နှှင့်�် အရွ��ာက်�အ�က်ာ� 

ဟုေ�ခုျက်�ညီးမှုသီးညီ� ဆောရွရွှညီ�တွွင့်� �့ုမှ့ုသီး့သီးာဆောသီးာအဆောဖြ�ာင့်��အလုံး့က့်ု ဖြ�စ်�ဆောစ်သီးညီ�။ 

၅.၄။ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း� - ဆောောက်�သီး့ု�ဖြ�ေ�လုံးှညီ�်

သီးညီ�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�နှှင့််� တွ့ု�တွက်�ဆောရွ�ဝါ�နှှင့်�်ညီးဆောသီးာ �့ုဆောေပြီးမှ့က်ျာ�ဆောေပြီးမှ့ အဆောဖြခုအဆောေ

အ�က်ာ� ဆောရွွ�ခုျယ်�ဖြခုင့်��။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်�� ဆောအာင့်�ဖြမှင့်�ရွေ�အတွွက်� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�က့်ုဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� အပြီးမှ့တွဆောစ်မှလုံး့ုအ��ဆော�။  အခုျ ့ု �ဆောသီးာ အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�၌ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�သီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

တွွင့်� မှညီ�သီးညီ�်အခုေ��က်ဏ္ဍမှှ မှ�ါဝင့်�ဆောသီးာ�လုံးညီ�� ယ်ခုင့်�အတွ့ုင့်�� �က်�လုံးက်�တွညီ�ပြီးမှ့ဆောစ်ရွ

မှညီ�ဟုု အတွ့အလုံးင့်��ထားညီ�်သီးွင့်��ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ�။ �ဋိ့�က်ခ သီး့ု�မှဟုုတွ� လုံးူမှု�့ုင့်�ရွာဖြ�ဿော

သီးညီ� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု ခုျ ့ု �ဆော�ာက်�ဖြခုင့်��မှရွှ့ာ့ ယ်ခုင့်�ရွှ့ခု့သ်ီးညီ�် �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�သီး့ု� ဖြ�ေ�လုံးညီ�ဆောရွာက်�ရွှ့ရွေ�ရွညီ�ရွွယ်�၍ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��သီးညီ�် ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�တွွင့်� 
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ဤသီး့ု�ဖြ�စ်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ ဥ�မှာ လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ�နှ့ုင့်�င့်� ၂၀၀၃ ခုုနှှစ်� ာက်�စ်ု�သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�

တွွင့်� သီးဆောာာတူွညီးခုျက်�သီးညီ�ယ်ာယ်းဖြ�စ်�ပြီး�း� �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�အတွွင့်��ရ့ှွဆော�က်ာင့်��

ထားညီ�်သီးွင့်��ထားာ�က်ာ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�အာ� ဖြ�ေ�လုံးညီ�ဆောရွ��ွ့သီးတွ�မှှတွ�ဖြခုင့်��

ထားက်� ယ်ခုင့်�အတွ့ုင့်�� ဖြ�ေ�လုံးညီ�ထားာ�ရွှ့ရွေ�လုံး့ုအ��ဆော�က်ာင့်�� ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ�။ အခုျ ့ု �ဆောသီးာ 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�က် ၎င့်��တွ့ု�၏ က့်ုယ်��့ုင့်�အက်ျ ့ု �အဖြမှတွ�အတွွက်� ခုွ့ဖြခုာ�မှု

အဆောဖြခုဖြ�ုနှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�က့်ု အာ�ဆော��ဖြမှိင့််�တွင့်�ရွာတွွင့်� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�က့်ု တွစ်��က်�လုံးှညီ�်

အသုီး��ခုျနု့ှင့်�သီးညီ�။ �့ွ�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ�အတွွက်� သီးတွ�မှှတွ�လုံးျာထားာ� 

သီးညီ�်က်ာလုံးသီးညီ� ၎င့်��တွ့ု�အဆောေဖြ�င့််� ထား့ုသီး့ု�အသီးု��ခုျရွေ�အခုွင့်�်အလုံးမှ���င့်�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ သီး့ု�ဆောသီးာ� 

ယ်ခုင့်��ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဆောာာင့်�သီးညီ� တွရွာ�မှှတွမှုမှရွှ့သီးညီ်� အဖြခုာ�ဆောသီးာအဆောဖြခုအဆောေ

ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�တွွင့်�မှူ �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�သီးညီ� ‘ေ့�ါေ��သီးစ်�’ အဖြ�စ်� 

အဆောရွ��ါသီးညီ်� သီးဆောက်�တွတွစ်�ခုုဖြ�စ်�က်ာ အထားူ�သီးဖြ�င့််� တွရွာ�ဝင့်�မှုမှရွှ့ဆောသီးာ အစ့်ု�ရွက် ဆောရွ��ွ့

ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ခု့သ်ီးညီ�် သီး့ု�မှဟုုတွ� ၎င့်��အာ�ဆောက်ျာဆောထားာက်�ဆောောက်�ခု� ဖြ�ုဆော��ထားာ�သီးညီ်� �ွ့�စ်ညီ���ု�

အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�မှျာ�က့်ု လုံး့လုံးှယ်�အစ်ာ�ထား့ု�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��သီးညီ�်ဖြ�စ်�ရွ��မှျ ့ု �တွွင့်� �့ုမှ့ုဆောတွွ�ရွှ့ရွသီးညီ�။ 

ထား့ုသီး့ု�ဆောသီးာဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�တွွင့်� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�ဆောရွ��ွ့ဖြခုင့်��လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�က့်ု ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ဖြခုင့်��သီးညီ� ဂုူဏာ�ယူ်�ွယ်�ဖြ�စ်�နု့ှင့်�သီးညီ�။ ထု့ား�အဖြ�င့်� အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ရွာ၌ အဖြ�င့်��အထားေ� ဖြင့်င့်��ခုု� 

ဆော�ွ�ဆောနွှ�ရွ�ု��ဖြ�စ်�သီးညီ�် အင့်�စ်တွးက်ျ��ရှွင့်���့ွ�စ်ညီ��တွညီ�ဆော�ာက်��ု�မှျာ�နှှင့်�် အဖြ�ေ�အလှုံးေ�ထ့ားေ�� 

ဆောက်ျာင့်���က်��မှတွ�မှု�့ုင့်�ရွာ စ်ညီ��မှျဉ်း��စ်ညီ��က်မှ��မှျာ�က့်ု ဆောရွ��ွ့�ွင့််��့ုခုျမှှတွ�ရွေ� အခုွင့်�်အဆောရွ�

တွစ်�ရွ��အဖြ�စ်� �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်��က့်ု ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�ဆော�က်ာင့်�� 

ဖြ�စ်�ရွ��အမှျာ�အဖြ�ာ�တွွင့်� ဆောတွွ�ရွှ့ရွသီးညီ�။ 

၅.၅။ လုံးု�ခြုံခုု�ဆောရွ�က်ဏ္ဍ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�က့်ု မှညီ�သီးညီ�်အခုျေ့�တွွင့်� မှညီ�သီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�

မှညီ�ေညီ��။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��၏ က်ေဦး�အစ်တွွင့်� စ်စ်�တွ��သီးညီ�သီးး�ဖြခုာ�လုံးွတွ�လုံး��ဆောသီးာ 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူအဖြ�စ်�ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါက် ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�တွစ်�ဆောလုံးှာက်� အ�့ု�ါ

က်ဏ္ဍအတု့ွင့်�� �က်�လုံးက်��ါဝင့်�ရွေ�အလုံးာ�အလုံးာဖြမှင့်�်မှာ�သီးညီ�။ စ်စ်�တွ��ကု့် နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ��ု့င့်�ရွာ 

https://www.peaceagreements.org/view/338/Peace Agreement between the Government of Liberia%2C the Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD)%2C the Movement of Democracy in Liberia (MODEL) and the Political Parties (Accra Agreement)
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�ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ� သီး့ု�မှဟုုတွ� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာမှှ ေညီ���ညီာရွှင့်�မှျာ�က် ရို့ု�ရွှင့်��စ်ွာ ‘ဖြ�ုဖြ�င့်�

ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့’နှ့ုင့်�သီးညီ�် အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��တွစ်�ရွ��အဖြ�စ်� ရိုုဖြမှင့်��က်���ဖြခုင့်��မှဖြ�ုာ့ ညီိ့နှုင့်��

ဆော�ွ�ဆောနှွ�ရွမှညီ်� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူအဖြ�စ်� ထား့ဆောတွွ��က်���ရွေ� လုံး့ုအ��

သီးညီ�။ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးညီ�် အဖြမှေ�နှုေ��နှှင့်�် သီးဆောာာသီးာာဝတွ့ု�က့်ု ဤ

အရွှ့တွရွာ�အဆော�် အဆောဖြခုခု�၍ �ု�ဆော�ာ�သီးတွ�မှှတွ�ရွေ� လုံး့ုအ��နှ့ုင့်�သီးညီ�။ က်�ျက်�က်ယ်က်�လုံးု��

ဖြခုင့်��က့်ု ဆောလုံးျာ�်ါ�ဆောစ်ရွေ�အလုံး့ု�င့်ှာ လုံးု�ခြုံခုု�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�အာ� အပြီး�့ုင့်�ထားညီ�် 

သီးွင့်���ါဝင့်�ဆောစ်ဖြခုင့်��က့်ုလုံးညီ�� ေညီ��လုံးမှ��တွစ်�ရွ��အဖြ�စ်� မှ�ျက်�မှက်ွက်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�လုံး့ုအ��

သီးညီ�။26 အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ရွာ၌ လုံးက်�ေက်�တွ���င့်�ထားာ�သီးညီ�် �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�က့်ု 

နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�် အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�တွွင့်��ါဝင့်�ဆောစ်ရွေ� ရွညီ�ရွွယ်�ဆောလုံးရ်ွှ့ပြီး�း� အင့်�စ်တွးက်ျ��

ရွှင့်��တွစ်�ရွ��တွွင့်� အတွူတွက်ွ�ါဝင့်�ဆောစ်ဖြခုင့်��ထားက်� အပြီး�့ုင့်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွဆောသီးာ အင့်�စ်တွးက်ျ��

ရွှင့်��မှျာ�တွွင့်� သီးး�ဖြခုာ�စ်း�ါဝင့်�ဆောစ်သီးညီ�။ ဤအပြီး�့ုင့်�အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�သီးညီ� �ုဂူဂလုံး�့ုင့်�ရွာ

သီးစ်စာထားာ�ရွှ့မှုမှျာ�၊ သီး့က်ွမှ��ရွင့်��နှှး�မှုမှျာ�၊ လုံးူမှျ ့ု �စ်ု၊ မှျ ့ု �နှွယ်� သီး့ု�မှဟုုတွ� တွ့ုင့်��ရွင့်��သီးာ�က်ွေ� 

ရွက်�မှျာ�အဆော�်အဆောဖြခုခု�၍ အ�ွ့�လုံး့ုက်�ဝ့ဆောသီးသီးလုံးက်ခဏာာနှှင့််� အခုျတ့ွ�အ�က်�မှျာ�၊ က်ွေ�ရွက်�

မှျာ�က့်ု ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာဆောစ်နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ဥ�မှာအာ�ဖြ�င့််� စ်စ်�တွ��ဟုူသီးညီ�် အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��

အတွွင့်��၌ ၎င့်��တွ့ု�အာ� အထားူ�တွ့ုက်�ခု့ုက်�ဆောရွ�တွ���ွ့�ခုွ့မှျာ�အဖြ�စ်� သီးး�ဖြခုာ�ဆောေရွာဆော�� ခုေ်�အ��

နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ၎င့်��တွ့ု�အာ� ထားညီ�်သီးွင့်���ါဝင့်�ဆောစ်ဖြခုင့်��က့်ု ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� တွေ�ဖြ�ေ�ထား့ခု့ုက်�ဖြခုင့်��

နှှင့်�် အာဏာာမှှဆောဖြခုအာ� အလွုံးေ�လုံးျင့်�ဖြမှေ�စွ်ာ ထ့ားခု့ုက်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောစ်ဖြခုင့်��ကု့် ဆောရှွာင့်�လ့ှုံးရွေ�အတွွက်�

ဖြ�ညီ��ညီင့်��စွ်ာဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�လု့ုံးအ��ပြီး�း� စ်စ်�တွ��၏အဆောရွ��ါမုှက်ဏ္ဍကု့် ဆောလုံးှာခ်ုျရွေ�နှှင့်�် အရွ�� 

သီးာ�အစ့်ု�ရွ၏ �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းေညီ��က်ျ စ်းမှ�က်ွ��က့်မှုဆောအာက်� သီးွတွ�သီးွင့်��ရွေ�ဖြ�စ်�သီးညီ�် ဆောရွရွှညီ�

�ေ��တွ့ုင့်�နှှင့်�် ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှုအ�က်ာ�တွွင့်� အေညီ��င့်ယ်�က်ွ့ဖြ�ာ�ဖြင့်င့်��ခုု�ရွမှုမှျာ� ရွှ့တွတွ� 

သီးညီ�။ 

၅.၆။ စ်း��ွာ�ဆောရွ�တွညီ�ပြီးင့့်မှ�မှုက့်ု လုံးက်�င့်င့်��အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�နှ့ုင့်�ဆောအာင့်� က်ူညီးရွေ�နှှင့်�် 

ထား့ခု့ုက်�ခု�စ်ာ�ရွမှုမှျာ�က့်ု ဆောလုံးျာ�်ါ�သီးက်�သီးာဆောစ်ရွေ� မှညီ�သီးညီ�်အခုျေ့�တွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာရွေ��ု�ဆောင့်ွ
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မှျာ�ထူားဆောထားာင့်�၍ �့တွ��ု့��ဏာ�ခုတွ�မုှမှျာ�ကု့် ရုို��သ့ီးမှ��ရွမှညီ�ေညီ��။ မှညီ�သီးညီ�်အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��

ဖြခုင့်��လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှ�့ုတွွင့်� ာဏ္ဍာဆောင့်ွရွင့်��ဖြမှစ်�က့်ု အဆောရွ�ကြီးက်း�က့်စ်စရွ��အဖြ�စ်� ဆော�ွ�ဆောနှွ�ဆောဖြ�ရွှင့်��

ရွေ� လုံး့ုအ��ဆောသီးာ�လုံးညီ�� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာရွေ��ု�ဆောင့်ွဖြ�င့််�ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါက် ဩဇူးာလုံးှမှ��မှ့ု�ခု�ရွမှုရွှ့ပြီး�း� 

ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�လုံး့ုသီးညီ�်�နှဒမှရွှ့ဆောသီးာ အစ့်ု�ရွတွစ်�ရွ��အာ� ဆောထားာက်���်က်ူညီး

ရွေ�အတွွက်� အ�့ု�ါရွေ��ု�ဆောင့်ွက့်ု အသီးု��မှခုျသီးင့်�်ဆော�။27 ယ်ု��က်ညီ�လုံးက်�ခု��ွယ်� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့

ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�က့်ု ဖြမှင့်�ဆောတွွ�ရွဖြခုင့်��မှရွှ့ာ့ ဆောထားာက်���်က်ူညီးရွေ� အဆော�ာတွလုံးျင့်�ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�ဖြခုင့်��သီးညီ� အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�ဆောစ်နှ့ုင့်�ဆောသီးာ�လုံးညီ�� ထား့ခု့ုက်�ယ့်ုယ်ွင့်��ဆောေဆောသီးာ စ်း��ွာ�ဆောရွ�အဆောဖြခု 

အဆောေက့်ု က်���့ုက်�သီးညီ�အထား့ �က်�လုံးက်��့ု�ရွွာ�ဆောစ်�ါက်လုံးညီ�� လုံးူမှု�့ုင့်�ရွာအဆောဖြ�ာင့်�� 

အလုံး့ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှုက့်ု ထား့ဆောရွာက်�မှုဆောလုံးျာေ်ညီ��ဆောစ်မှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�     

(ယ်းမှင့်�နှ့ုင့်�င့်�၌ GCC Initiative က်ျရိုု��ခု့ရ်ွဖြခုင့်��တွွင့်� အဆောရွ��ါဆောသီးာအခုျက်�တွစ်�ခုျက်�မှှာ �ုတွ့ယ်

ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ်� အခုျက်�ဖြ�စ်�သီးညီ�)။ �့ုမှ့ုအဆောသီး�စ့်တွ�သီး့ရွှ့လုံး့ု�ါက် Salmon ၂၀၂၀ က့်ု ရိုု�ါ။ 

၅.၇။ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�က်ျင့်���သီးညီ�် က်ာလုံး။ က်ာလုံးတွ့ု/က်ာလုံးရွှညီ�သီးတွ�မှှတွ�ဖြခုင့်��နှှင့်�်

စ်��လုံးျဉ်း��သီးညီ�်အနှတရွာယ်�ဖြ�စ်�နှ့ုင့်�ဆောဖြခုမှျာ�က့်ု အထားက်�တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ခု့သ်ီးညီ�်အတွ့ုင့်�� စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့ရွေ� 

လုံး့ုအ��သီးညီ�။ မှ့မှ့တွ့ု�အဆောေဖြ�င့််� အနှ့ုင့်�ရွရွှ့မှညီ�ဟုု ထားင့်�ဖြမှင့်�ယ်ူ�သီးညီ�်အ�ွ့�က် အလုံးျင့်�အဖြမှေ� 

ဆောရွှ��က်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ��နှဒရွှ့မှညီ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� အဖြခုာ�အ�ွ့�က် ဆောနှှာင့်�်ဆောနှှ�ဆောစ်ရွေ� �့ုင့်��င့်�်ထားာ�လုံး့ု

မှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ က်ျင့်���မှညီ်�ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�က့်ု ဆောထားာက်�ခု�က်ူညီးရွေ�အတွွက်�  ခု့ုင့်�ခု့ုင့်�မှာမှာ

ဆောရွှ��က်�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�နှှင့်�် ဤဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�သီးညီ� ‘လုံးွတွ�လုံး��၍ တွရွာ�မှှတွဆောသီးာ’ 

ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�ဖြ�စ်�ဆောစ်ရွေ�အတွွက်� ဆောစ်ာင့်�်�က်ညီ်�ဆောလုံးလ်ုံးာရွေ� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာနှှင့်�် ဖြ�ညီ�တွွင့်��မှှ 

�ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�အဆောေဖြ�င့််� �ု��ဖြ�တွ�ဆောရွွ�ခုျယ်�ရွမှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ဤအဆောဖြခုအဆောေသီးညီ� 

ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးဆောရွ�ကု့် �ု့မု့ှအခုျေ့�ယူ်ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွေ�အတွွက်� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��့ွမှျာ�ကု့် ဆောရ့ွ��ု့င့်�� 

ဖြခုင့်��နှှင့်�် ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�မှဟုုတွ�ာ့ သီးမှမတွအာဏာာက့်ု က်ျင့်�်သီးု���့ုင့်�ခုွင့်�်ရွှ့သီးူက် ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့

မှျာ�အာ��့ုင့်��င့်�်သီးညီ�်ဆော�ာင့်�ရွွက်�ခုျက်�ဆော�က်ာင့််� �းမှ့ုက်ဆောရွစ်းက့်ုထား့ခု့ုက်�ဆောစ်ဖြခုင့်��အ�က်ာ� တွ့ုက်� 

ရို့ုက်�အလုံး့အလုံးှယ်�လုံးု��ရွဖြခုင့်�� ရွှ့နှ့ုင့်�သီးညီ�။28 

https://www.peaceagreements.org/view/1401/Agreement/Gulf Cooperation Council (GCC) Initiative
https://www.politicalsettlements.org/publications-database/moving-from-conflict-the-role-of-international-actors-in-transition-management/
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၅.၈။ ဆောဖြမှယ်ာ�့ုင့်�ရွာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� အစ်းအစ်ဉ်း�စ်ာရွင့်��

မှျာ�တွွင့်� ဆောဖြမှယ်ာ�့ုင့်�ရွာ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�က့်ု ဆောောက်�ခု�အဆောဖြခုအဆောေအလုံး့ုက်� ထားညီ�်သီးွင့်��

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ �ဋိ့�က်ခအလုံးွေ�အဆောဖြခုအဆောေတွွင့်� ဆောဖြမှယ်ာအခုွင့််�အဆောရွ�မှျာ�နှှင့််�စ်�� 

လုံးျဉ်း��၍ အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဆောေရွ��ဖြ�ေ�လုံးာသီးညီ�် ဆောေရွ��စ်ွေ်�ခုွာတွ့မှ��ဆောရွှာင့်�သီးူမှျာ�နှှင့်�် �ုက်ခသီးညီ�

မှျာ��့ုင့်��့ုင့်�ဆောသီးာ ဆောဖြမှယ်ာမှျာ�က့်ု ဖြ�ေ�လုံးညီ�ဆောတွာင့်��ခု�ဖြခုင့်��အဆော�် အဆောလုံး�ထားာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ဆောလုံးရ့ှ်ွသီးညီ�၊ ဥ�မှာဖြ�စ်�ရွ��မှှာ  ဆောာာစ််�ေး�ယ်ာ�နှှင့်�် ဟုာဇူးးဂု့ူဗျားးောမှှ ဆော�တွေ�ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�သီးဆောာာ 

တွူညီးခုျက်�ဖြ�စ်�သီးညီ�။29 တွစ်�ာက်�တွွင့်�မှူ ဆောရွရွှညီ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်��ါက် ဖြ�ေ�လုံးညီ�

တွညီ�ဆော�ာက်�ဆောရွ�၊ ဆောဖြမှယ်ာ�့ုင့်��့ုင့်�မှု၊ ဝယ်�ယ်ူ သီး့ု�မှဟုုတွ� င့်ှာ�ရွမှ��ထားာ�ဆောသီးာ�လုံးညီ�� ဥ�ဆော�

ဆော�က်ာင့်��အရွ ရွှင့်��လုံးင့်��ဖြ�တွ�သီးာ�မှုမှရွှ့ခု့သ်ီးညီ�် ဆောေရွာမှျာ�တွွင့်� မှူလုံးက်ဆောေထား့ုင့်�ခု့်�က်ပြီး�း� �ဋိ့ 

�က်ခဆော�က်ာင့််� တွ့မှ��ဆောရွှာင့်�ခု့ရ်ွသီးညီ�် ဆောေရွ��စ်ွေ်�ခုွာတွ့မှ��ဆောရွှာင့်�သီးူမှျာ�၏ ဖြ�ေ�လုံးညီ�တွင့်�ဖြ�

ဆောတွာင့်��ခု�မှုမှျာ� အစ်ရွှ့သီးညီ�် အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ�က့်ု က့်ုင့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ� လုံး့ုအ��နှ့ုင့်�သီးညီ�၊ 

ဥ�မှာဖြ�စ်�ရွ��မှှာ  ၁၉၉၀ ဖြ�ညီ်�နှှစ်�မှျာ�မှှ လုံးက်�ာနှွေ�နှ့ုင့်�င့်�၊ ဆောာရွွတွ�ဖြ�စ်�ရွ�� ဖြ�စ်�သီးညီ�။30   

၅.၉။  အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာ တွရွာ�မှှတွမှု။ တွစ်�ခုါတွရွ�တွွင့်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��

ဆောရွ�က်ာလုံးအတွွင့်�� အာဏာာရွှင့်�အစ့်ု�ရွ သီး့ု�မှဟုုတွ� အ�က်မှ���က်��ဋိ့�က်ခမှျာ�က့်ု ထားညီ�်သီးွင့်��

စ်ဉ်း��စ်ာ�ရွမှုအတွွက်� �့အာ�ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွနှ့ုင့်�သီးညီ�။ PSRP ၏ အဖြခုာ��ု�နှှ့��ထားုတွ�ဆောဝမှုမှျာ�အေက်�

အခုျ ့ု �တွွင့်� အတ့ွတွ�ဖြ�စ်�ရွ��မှျာ�ကု့် ကု့်င့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရှွင့်��နု့ှင့်�သီးညီ�် ေညီ��လုံးမှ��မှျာ�အာ� ထားညီ�်သွီးင့်��

ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ�။ တွာဝေ�ခု�မှုရွှ့ဆောစ်ဖြခုင့်��သီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွက်� မှဖြ�စ်�မှဆောေ

လုံး့ုအ��ဆောသီးာ အာဏာာခုွ့ဆောဝက်ျင့််�သီးု��သီးညီ�် သီး့ု�မှဟုုတွ� �ူ�ဆော�ါင့်��စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့သီးညီ�် စ်းမှ�ထားာ�ရွှ့မှုမှျာ�

အဆော�်ထား့ခု့ုက်�ဆောစ်ဖြခုင့်�� ရွှ့နှ့ုင့်�၊ မှရွှ့နှ့ုင့်�က့်ု အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာ တွရွာ�မှှတွမှုအစ်းအမှ�

မှျာ�တွွင့်� ဆော�ွ�ဆောနှွ�ထားာ�သီးညီ�။ De Groof ၏ ဆောလုံးလ်ုံးာခုျက်�အရွ နှ့ုင့်�င့်�၏ လုံးတွ�တွဆောလုံးာ 

�ု��ဖြ�တွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှုသီးညီ� ‘အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာတွရွာ�မှှတွမှုသီးညီ� […] [အသီးွင့်�

က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� အစ့်ု�ရွ] ၏ တွစ်�စ့်တွ�တွစ်��့ုင့်��ဖြ�စ်�ပြီး�း� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�လုံး့ုအ��သီးညီ�ဟုူဆောသီးာ 

ခု�ယ်ူယ်ု��က်ညီ�ခုျက်�က့်ု အတွညီ�ဖြ�ုဆော��ဆော�က်ာင့်��’ ဆောတွွ�ရွှ့ရွသီးညီ�။31 

https://www.peaceagreements.org/view/389/General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (Dayton Peace Agreement)
https://www.politicalsettlements.org/publications-database/features-of-transitional-governance-today/
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၅.၁၀။ အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောရွ� အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ရွာ 

တွွင့်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အရွှ့ေ�အဟုုေ�က့်ုတွေ်�မှသီးွာ�ဆောစ်ရွေ� စ်ဉ်း��က်�မှဖြ�တွ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ရွေ�လုံး့ုအ��သီးညီ�။ ‘�ူ�တွွ့’ အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောရွ� အ�ွ့�အစ်ညီ��၊ �က်ာ�ဆောေ 

အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောရွ� အ�ွ့�အစ်ညီ�� သီး့ု�မှဟုုတွ� ဆောစ်ာင့်�်�က်ညီ်�ဆောလုံးလ်ုံးာဆောရွ� 

အ�ွ့�အစ်ညီ�� ခုျမှှတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� ဖြ�ေ�လုံးှေ�သီးု��သီး��ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့

ဖြခုင့်��က့်ုဆော�ာင့်�ရွွက်��ါ။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��သီးူမှျာ�နှှင့်�်

နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�သီးညီ� ကြီးက့်ုတွင့်�မှသီး့ရွှ့နှ့ုင့်�ဆောသီးာ ဖြ�စ်�တွေ�ဆောဖြခုမှျာ�စ်ွာ 

ကြုံက်ု�ဆောတွွ�နှ့ုင့်�သီးညီ�် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ဝေ��က်ျင့်�တွွင့်� လုံးု��ရွှာ�လုံးု��ဆော�ာင့်�ဆောေရွပြီး�း� ာက်�စ်ု��ါဝင့်�ဆောသီးာ 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ� အစ်းအမှ�မှျာ�၏ အာ�ေညီ��ခုျက်�တွစ်�ခုုမှှာ အဆောရွ�ဖြ�ဿောမှျာ� ဆော�် 

ဆော�ါက်�လုံးာသီးညီ�နှှင့်�် လုံးက်�င့်င့်��ဆောဖြ�ရှွင့်��နု့ှင့်�ရွေ�အတွွက်� အစ်းအမှ�မှျာ�ကု့် အဆော�ာတွလုံးျင့်�အသုီး�� 

ခုျဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်�� မှဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�ဖြခုင့်���င့်� ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ဆောတွာင့်�်တွင့်��

ခု့ုင့်�မှာဆောသီးာ အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောရွ�အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�ရှွ့�ါက် ဤဖြ�ဿောက့်ု 

ဆောဖြ�ရွှင့်��နှ့ုင့်�ဆော�သီးညီ�။ 

၅.၁၁။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�၏ အခုေ��က်ဏ္ဍ။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ �ါဝင့်�လုံးု�� 

ဆော�ာင့်�သူီးဖြ�စ်�သီးညီ�် နု့ှင့်�င့်�မှျာ�၊ အဖြ�ညီ�ဖြ�ညီ��ု့င့်�ရွာအ�့ွ�အစ်ညီ��မှျာ�၊ ဆော�သီးတွွင့်��အ�့ွ�အစ်ညီ�� 

မှျာ�၊ အဖြ�ညီ�ဖြ�ညီ��့ုင့်�ရွာ ာဏ္ဍာဆောရွ�အ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�၊ နှ့ုင့်�င့်�မှဟုုတွ�ဆောသီးာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�

သီးူမှျာ�သီးညီ� �က်ာ�က်ာလုံးအစ့်ု�ရွမှျာ�နှှင့်�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�အစ်းအမှ�မှျာ�၏ တွစ်�စ့်တွ�

တွစ်��့ုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�က့်ု အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ခုျမှှတွ�၍ 

တွညီ�ပြီးင့့်မှ�စ်ွာ လုံးု��င့်ေ��လုံးညီ��တွ�နှ့ုင့်�ဆောစ်ရွေ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� အဓိ့က်က်ျဆောသီးာ အခုေ��က်ဏ္ဍ

မှှ မှညီ�သီး့ု��ါဝင့်�ဆောေဆော�က်ာင့်��  Salmon (၂၀၂၀) က် ၎င့်��၏အစ်းရွင့်�ခု�စ်ာတွွင့်� မှး�ဆောမှာင့်��ထား့ု� 

ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ�။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာအဆောေဖြ�င့််� ထား��ဆော�ာင့်��အရွင့်��အဖြမှစ်�မှျာ�ဆော��အ��၍ နှ့ုင့်�င့်�

တွွင့်��မှှ လုံးု��ရွှာ�ကြီးက့်ု��မှ��ဆောေသီးူမှျာ�က့်ု အဆောထားာက်�အက်ူဆော��နှ့ုင့်�သီးညီ�။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ �ါဝင့်�

လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ� အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� ဆော��အ��ဆောလုံးရ်ွှ့ဆောသီးာအဆောထားာက်�အ��်မှျာ�မှှာ ဆောအာက်��ါ

အတွ့ုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ� - 

https://www.politicalsettlements.org/publications-database/moving-from-conflict-the-role-of-international-actors-in-transition-management/
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၅.၁၁.၁။ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ� အဆောထားာက်�အ��်။ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အစ့်ု�ရွမှျာ�၏ အခုျု��အဖြခုာအာဏာာ�့ုင့်�စ့်ု�မှု 

အဂူ�ါရွ��မှျာ�အတွွက်� လုံး့ုအ��ဆောသီးာအဖြ�ညီ�ဖြ�ညီ��့ုင့်�ရွာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�၊ ာဏ္ဍာဆောရွ�နှှင့််� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��

ဆောရွ�ထား့ေ��သီး့မှ��မှု စ်ေစ်��ွ့�စ်ညီ���ု�မှျာ�က့်ု အသီးု��ဖြ�ုခုွင့်�်ရွရွှ့ရွေ�အတွွက်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��

က်ာလုံး စ်းမှ�အု��ခုျု��ဆောရွ�တွာဝေ�ရ့ှွသူီးမှျာ�သီးညီ� အဖြခုာ�နု့ှင့်�င့်�မှျာ�၏ တွရွာ�ဝင့်�နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ�အဆောထားာက်�

အ��်က့်ု လုံး့ုအ��သီးညီ�။ တွစ်�ပြီး�့ုင့်�ေက်�တွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�သီးညီ� စ်း��ွာ� 

ဆောရွ��့တွ��ု့�ဖြခုင့်��နှှင့်�် စ်စ်�ဆောရွ�အရွအဆောရွ�ယူ်ဖြခုင့်��က့််သု့ီး�ဆောသီးာ ယ်နှတရွာ�မှျာ�ကု့် အသုီး��ခုျ၍ တွာ�ဖြမှစ်�

�့တွ��င့်�မှု ဖြ�ုလုံးု��နှ့ုင့်�သီးူမှျာ�လုံးညီ��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ �့ုမှ့ုအဆောသီး�စ့်တွ�သီး့ရွှ့လုံး့ု�ါက်  Salmon ၂၀၂၀ 

က့်ု ရိုု�ါ။ 

၅.၁၁.၂။ ေညီ���ညီာအဆောထားာက်�အ��်။ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အ�င့်�်စ်ေစ်�မှျာ�၏ စ်ွမှ��ဆော�ာင့်�ရွညီ�က့်ုဖြမှိင့််�

တွင့်�ရွေ�ရွညီ�ရွွယ်�ခုျက်�ဖြ�င့််� အသီး့�ညီာနှှင့်�် ဖြ�စ်�ရွ��နှုင့်��ယ်ှဉ်း�ဆောလုံးလ်ုံးာသီးု��သီး��ခုျက်�မှျာ�က့်ု ဆောဝမှှ

ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ေညီ���ညီာအဆောထားာက်�အ��် ဆော��အ��ရွာတွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာစ်�နှုေ��မှျာ�နှှင့်�် က့်ုက်�

ညီးဆောစ်ရွေ� ရွညီ�ရွွယ်�ခုျက်�ဖြ�င့််�လုံးညီ�� ဆော��အ��ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ 

၅.၁၁.၃။ ာဏ္ဍာဆောရွ� အဆောထားာက်�အ��်။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာက် ဆောထားာက်���်က်ူညီးရွာတွွင့်� အမှျာ�အာ� 

ဖြ�င့်�် အဓ့ိက်ဆော��အ��ဆောလုံးရ့ှ်ွဆောသီးာ အဆောထားာက်�အ��်ဖြ�စ်�ပြီး�း� တွရွာ�ဝင့်��ွ��ပြီး�့ု�တု့ွ�တွက်�မုှအဆောထားာက်� 

အ��် (ODA) ဟုု သီးု��နှုေ��တွင့်�ဖြ�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ၏ ာဏ္ဍာဆောရွ�အဆောထားာက်�အ��်သီးညီ�

စ်ေစ်�တွက်ျမှဖြ�စ်�ဆောသီးာ အဆောဖြခုအဆောေမှျာ�ရွှ့တွတွ�ပြီး�း� ထား့ခု့ုက်�ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွမှုမှျာ�က့်ု စ်းမှ�ခုေ်�ခုွ့ရွေ�

အတွွက်� လုံးျာထားာ�လုံးု�ဆောလုံးာက်�မှုရွှ့ဆောသီးာ က်ာလုံးလုံးတွ� ာဏ္ဍာဆောရွ�အဆောထားာက်�အ��်က့်ု အထားူ� 

သီးဖြ�င့််� လုံး့ုအ��လုံးာဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ �့ုမှ့ုအဆောသီး�စ့်တွ�သီး့ရွှ့လုံး့ု�ါက် Salmon  ၂၀၂၀ က့်ု ရိုု�ါ။

ဆောအာင့်�ဖြမှင့်�စ်ွာဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�ဆောရွ�အတွွက်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာအစ်းအမှ�မှျာ�

တွွင့်� �ါဝင့်�ဆောေသီးညီ�် နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�က့်ု Salmon က် အကြုံက်�ဖြ�ုထားာ� 

သီးညီ�မှှာ - (၁) ဖြ�ညီ�တွွင့်��မှှလုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှျာ�က် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အဆော�် ‘ထား့ဆောရွာက်�

စ်ွာ’ တွာဝေ�ယ်ူဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆော�က်ာင့်��ဆောသီးခုျာဆောစ်ရွေ� အတွညီ�ဖြ�ုရွမှညီ�၊ (၂) နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ ညွှွေ်�

https://www.politicalsettlements.org/publications-database/moving-from-conflict-the-role-of-international-actors-in-transition-management/
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ဆော�ါင့်��အ�ွ့�မှျာ��ွ့�စ်ညီ��က်ာ တွညီ�ပြီးင့့်မှ�စ်ွာလုံးု��င့်ေ��လုံးညီ��တွ�နှ့ုင့်�ရွေ� မှ�ျက်�မှက်ွက်�ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�ရွမှညီ�၊ (၃) နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာ ဆောထားာက်���်က်ူညီးမှုဆော��အ��ရွာတွွင့်� မှ�ျက်�မှက်ွက်� ထား့ဆောရွာက်�စ်ွာ 

ညီိ့နှုင့်��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွမှညီ�၊ (၄) အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွင့်��မှှ မှတွူညီးဆောသီးာ ‘လုံးမှ��ဆော�က်ာင့်��

မှျာ�’ အတွွက်� အရွင့်��အဖြမှစ်�နှှင့်�် ဆောထားာက်���်က်ူညီးမှုက့်ု ဦး�စ်ာ�ဆော��အ�င့််�သီးတွ�မှှတွ� �ု��ဖြ�တွ�

ရွာတွွင့်� လုံး့ုအ��သီးညီ�အတွ့ုင့်�� ‘လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�အ�င့်�်�င့်�်သီးတွ�မှှတွ�၍’ ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွမှညီ�။32 
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အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��မှုတွ့ုင့်��တွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ယ်ှဉ်း�ပြီး�့ုင့်�မှု�့ုမှ့ုဖြ�င့်��ထားေ�ပြီး�း� အခုျေ့�ယ်ူက်ာ စ်းမှ�

ခုေ်�ခုွ့ရွသီးညီ�် ေယ်��ယ်�မှျာ��ါဝင့်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ �က်ာ�က်ာလုံးအစ်းအမှ�မှျာ� ဆောရွ��ွ့ခုျမှှတွ�ရွေ� 

ကြီးက့်ု��မှ��အာ�ထုားတွ�မုှမှျာ�၊ ည့ိီနုှင့်��ဆော�ွ�ဆောနွှ�မုှမှျာ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွာတွွင့်� အမှျာ�အာ�ဖြ�င့်�် အာဏာာ

ရွယ်ူနှ့ုင့်�မှုနှှင့်�် အု��ခုျု��ဆောရွ�နှှင့်�် ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ� အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�၏ ဆောယ်ာုယ်ျ�ွ့�စ်ညီ���ု�

သီးဏ္ဍာေ�အဆော�် အဆောလုံး�ဆော��ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ 

၆.၁။ အု��ခုျု��ဆောရွ�ရုို��မှျာ�၏သီးဏ္ဍာေ� - အာဏာာခ့ွုဆောဝက်ျင့်�်သုီး��မုှအတွွက်� ဆောရွွ�ခုျယ်� 
စ်ရွာမှျာ�

အု��ခုျု��ဆောရွ� သီး့ု�မှဟုုတွ� �က်ာ�က်ာလုံး အစ့်ု�ရွအ�ွ့�က့်ု �ွ့�စ်ညီ��ရွေ�အတွွက်� ဆောရွွ�ခုျယ်�နှ့ုင့်�

သီးညီ�်ေညီ��လုံးမှ�� အမှျာ�အဖြ�ာ�ရွှ့သီးညီ�။ ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�အတွွင့်�� အု��ခုျု��ဆောရွ�

�့ုင့်�ရွာတွာဝေ�ရွှ့သီးူအမှျာ�စ်ုသီးညီ� အာဏာာနှှင့်�် �ု��ဖြ�တွ�ခုျက်�ခုျမှှတွ��့ုင့်�ခုွင့်�်က့်ု အု��ခုျု��ဆောရွ�

အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�အ�က်ာ� ခုွ့ဆောဝက်ျင့်�်သီးု��ရွေ�ဆောရွွ�ခုျယ်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�၊ ဥ�မှာ သီးမှမတွသီးညီ� 

နှ့ုင့်�င့်�်ဦး�ဆောသီးှာင့်�၊ ဝေ�ကြီးက်း�ခုျု��သီးညီ� အစ့်ု�ရွအ�ွ့�ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�အဖြ�စ်�တွာဝေ�ယ်ူဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ 

အဆောက်ာင့်��ာက်�မှှသီးု��သီး���ါက် ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��ဖြ�င့််� �ု��ဖြ�တွ�ခုျက်�မှျာ�ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� 

စု်ဆော�ါင့်��သီးဆောာာတူွညီးမုှဖြ�င့်�် ခုျမှှတွ�ရွမှညီ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� မှညီ�သီးညီ�်အ�့ွ�က်မှှ တွစ်��့ွ�သီးး�သီးေ�်�ု��ဖြ�တွ� 

ခုျက်�မှျာ� ခုျမှှတွ��့ုင့်�ခုွင့်�်မှရွှ့ဆော�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� လုံးက်�ဆောတွွ�၌ အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််�ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွသီးညီ�မှှာ 

အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�အ�က်ာ� ထား့��တွ့ုက်�ဆောတွွ�က်ာ ဆောဖြ�ရွှင့်��မှရွသီးညီ်�အဆောဖြခုအဆောေမှျ ့ု � ဆော�် 

ဆော�ါက်�လုံးာဖြခုင့်���င့်� ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ထား့ု�ဆော�က်ာင့််��င့်� ဤသီး့ု�ဆောသီးာအဆောဖြခုအဆောေမှျာ�က့်ု ဆောဖြ�ရွှင့်��ဆော��

နု့ှင့်�မှညီ�် ယ်နှတရွာ�တွစ်�ရွ��ကု့် ထားညီ�်သွီးင့်���ါဝင့်�ဆောစ်ရွေ�အဆောရွ�ကြီးက်း�ပြီး�း� အဆောက်ာင့်���ု��မှှာ နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ� 

�့ုင့်�ရွာ �ါဝင့်�လုံးု��ဆော�ာင့်�သီးူမှဟုုတွ�သီးညီ�် အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�က့်ု �က်ာ�ဝင့်��ု��ဖြ�တွ�ဆောစ်

ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�်တု့ွင့်� လုံးက်�ဆောတွွ�တွွင့်�မူှ အ�ု့�ါအင့်�စ်တွးက်ျ��ရှွင့်��မှျာ�အဆောေဖြ�င့်�်လုံးညီ�� နု့ှင့်�င့်�ဆောရွ�

အာ�သီးာမှုက့်ုရွယ်ူရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 
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အု��ခုျု��ဆောရွ�မှဏ္ဍ့ုင့်�အတွွင့်��မှှ ရွာထားူ�လုံးု���့ုင့်�ခုွင့်�်မှျာ�အတွွက်� ယ်ှဉ်း�ပြီး�့ုင့်�ဆောေရွာယ်ူလုံး့ုမှု

မှျာ� အပြီးမှ့တွဆောစ်ေး��ါ� ရွှ့မှညီ�ဖြ�စ်�ပြီး�း� သီးယ်�ဇူးာတွအရွင့်��အဖြမှစ်�မှျာ� ရွယ်ူသီးု��စ်ွ့�့ုင့်�ခုွင့်�် အ�ါ 

အဝင့်� အက်ျ ့ု �အဖြမှတွ�မှျာ�ရွယ်ူ�့ုင့်�ခုွင့်�်အဆော�် အဆောဖြခုခု�၍ ဆော�်ဆော�ါက်�လုံးာဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။

၆.၁.၁။ သီးမှမတွစ်ေစ်�မှျာ� - အင့်�အာ�အဆောတွာင့်�်တွင့်���ု��အ�ွ့� (အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� အာဏာာရွရွှ့

ထားာ�သီးညီ�်အ�ွ့�) ၏ ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�က် သီးမှမတွအဖြ�စ်�တွာဝေ�ယ်ူပြီး�း� အတွ့ုက်�အခု�အ�ွ့�ဆောခုါင့်�� 

ဆော�ာင့်�က့်ု �ု-သီးမှမတွအဖြ�စ်� ခုေ်�အ��ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ဆောတွာင့်��ူ�ေ�နှ့ုင့်�င့်�၌ �့လုံး�ဗျားာ ခုးယ်ာ နှှင့်�်

ရွက်�ခု� မှခုျာ တု့ွ�အ�က်ာ�ဆော�ွ�ဆောနွှ�သီးဆောာာတူွခ့်ုဆောသီးာ အစ်းအမှ�တွွင့်� ဤသု့ီး��င့်��ု��ဖြ�တွ�ခ့်ုသီးညီ�။ 

အစ့်ု�ရွအ�ွ့�အတွွင့်�� ထားညီ�်သီးွင့်���ါဝင့်�ဆောစ်ရွမှညီ်�အ�ွ့�မှျာ� မှျာ�ဖြ�ာ�ဆောေ�ါက် �ု-သီးမှမတွက့်ု �ု�မှှေ�

အာ�ဖြ�င့််� တွစ်�ဦး�ထားက်��့ု၍ ခုေ်�အ��ထားာ�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ က်ွေ�ဂူ့ု�းမှ့ုက်ရွက်�တွစ်�သီးမှမတွနှ့ုင့်�င့်�တွွင့်� 

၂၀၀၂ ခုုနှှစ်� �ရွးတွ့ုရွး�ယ်ာ� သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�၌ အဓိ့က်လုံးက်�ေက်�က့်ုင့်�အ�ွ့�တွစ်��ွ့�လုံးှင့်� �ု-

သီးမှမတွတွစ်�ဦး�စ်းဖြ�င့််� စ်ုစ်ုဆော�ါင့်�� �ု-သီးမှမတွ ဆောလုံး�ဦး�က့်ု ခုေ်�အ��ထားာ�သီးညီ�။ 

�က်��ရွယ်�သီးမှမတွနှ့ုင့်�င့်�တွွင့်� သီးမှမတွမှျာ�က့်ု က်ွ့ဖြ�ာ�သီးညီ်�ဆော�သီးမှျာ�မှှ အလုံးှညီ�်က်ျဆောရွွ� 

ဆောက်ာက်�ခုေ်�အ��သီးညီ�်စ်ေစ်�က့်ု က်ျင့်�်သီးု��နှ့ုင့်�သီးညီ�။ ၁၉၉၉ ခုုနှှစ်� က့်ုမှ့ုရို့ုစ်�ရွှ့ d’Antananarivo 

သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�တွွင့်� သီးမှမတွရွာထားူ�အတွွက်� အဓိ့က်က်ွေ��ကြီးက်း�သီးု��ခုုက် သီးု��နှှစ်�တွစ်�ကြီးက့်မှ� 

အလုံးှညီ�်က်ျ တွာဝေ�ထားမှ��ဆော�ာင့်�ရွေ� သီးတွ�မှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးညီ�။ အဖြခုာ�တွစ်�ာက်�တွွင့်� 

လုံးက်�ာနှွေ�နှ့ုင့်�င့်�၏ ာာသီးာဆောရွ�ဆောရွာယ်ှက်�ဆောသီးာ အု��ခုျု��ဆောရွ�စ်ေစ်�တွွင့်�မှူ အဓိ့က်ာာသီးာ

ဆောရွ�ဂူ့ုဏာ��ကြီးက်း�သီးု��ခုုက့်ုဗျားဟု့ုဖြ�ု၍သီးမှမတွအဖြ�စ်� မှာရို့ုနှ့ုက်�ခုရွစ်�ယ်ာေ�၊ �ါလုံးးမှေ�ဆောဖြ�ာဆောရွ��့ုခုွင့််� 

ရွှ့သီးူအဖြ�စ်� ရွှးယ်ာမှွတွ��လုံးင့်�၊ ဝေ�ကြီးက်း�ခုျု��အဖြ�စ်� �ူေးမှွတွ��လုံးင့်�က် တွာဝေ�ထားမှ��ဆော�ာင့်� 

သီးညီ�။ 

၆.၁.၂။ တွစ်�စ့်တွ�တွစ်��့ုင့်��သီးမှမတွစ်ေစ်�မှျာ� - အင့်�အာ�အဆောတွာင့်�်တွင့်���ု��အ�ွ့�က် နှ့ုင့်�င့်�

ဦး�ဆောသီးှာင့်� (သီးမှမတွ) အဖြ�စ်�တွာဝေ�ယ်ူပြီး�း� အတွ့ုက်�အခု�အ�ွ့�ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�က့်ု အစ့်ု�ရွအ�ွ့�

ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်� (ဝေ�ကြီးက်း�ခုျု��) အဖြ�စ်�ခုေ်�အ��ဖြခုင့်�� ဖြ�စ်�သီးညီ�။ အစ့်ု�ရွအ�ွ့�က့်ု နှှစ်�ဦး�နှှစ်��က်�

https://www.peaceagreements.org/view/394/Global and Inclusive Agreement on Transition in the Democratic Republic of Congo (%27The Pretoria Agreement%27)
https://www.peaceagreements.org/view/620/Accords d%27Antananarivo
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သီးဆောာာတွူညီးမှုဖြ�င့််� �ွ့�စ်ညီ��အတွညီ�ဖြ�ုရွသီးညီ�။ အာ�ဂူေ�ေစ်စတွေ�နှ့ုင့်�င့်�မှှ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ်� အစ်စ

လုံးာမှာာ�� သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�နှှင့်�် ဗျားဟု့ုအာ�ရွ့က်သီးမှမတွနှ့ုင့်�င့်�မှှ လုံးစ်�ာရွာဗျားး� သီးဆောာာတွူ

ညီးခုျက်� (၂၀၁၃ ခုုနှှစ်�) တွ့ု�တွွင့်� ဤသီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ခု့်သီးညီ�။ 

အစု့်�ရွအ�့ွ�ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�က် ဝေ�ကြီးက်း�ခုျု��ကု့် ဆောရွွ�ခုျယ်�ခုေ �်အ��ပြီး�း� ဝေ�ကြီးက်း�အ�့ွ�ကု့် နှှစ်�ဦး� 

နှှစ်��က်�သီးဆောာာတူွညီးမုှဖြ�င့်�် �့ွ�စ်ညီ��အတွညီ�ဖြ�ုသီးညီ�။ ဤသု့ီး�ဆောသီးာ အစ်းအမှ�မှျာ�၏ ထ့ားဆောရွာက်� 

မှုအတွ့ုင့်��အတွာသီးညီ� အဆောဖြခုအဆောေရွှ့ အာဏာာဟုေ�ခုျက်�အဆော�် မှူတွညီ�သီးညီ�။ ဗျားဟု့ုအာ�ရွ့က်

သီးမှမတွနှ့ုင့်�င့်�မှှ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ��ဋိ့ညီာဉ်း�စ်ာတွမှ�� (၂၀၁၃) သီးညီ� 

ယ်ခုင့်�သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�မှျာ�နှှင့်�် နှုင့်��ယ်ှဉ်း��ါက် သီးမှမတွ၏လုံးု���့ုင့်�ခုွင့်�်အာဏာာဖြ�င့််� ဗျားဟု့ုခုျု�� 

က့်ုင့်�မှုရွှ့ဆောသီးာ�လုံးညီ�� ဆောောင့်�တွစ်�နှှစ်�အ�က်ာ သီးမှမတွက့်ုဖြ�ုတွ�ခုျသီးညီ�်အခုါ အသီးု��ခုျနှ့ုင့်�ခု့်သီးညီ�် 

ထား့ေ��ဆောက်ျာင့်���က်��မှတွ�မှု ယ်နှတရွာ�အခုျ ့ု �လုံးညီ�� �ါဝင့်�သီးညီ�။ အဖြခုာ�တွစ်�ာက်�တွွင့်� ယ်ခုင့်�

အာဏာာရွထားာ�သီးညီ်�အ�ွ့�က် အာဏာာအာ�ပြီး�့ုင့်�မှုနှှင့်�် ကြုံက်ု�ဆောတွွ�လုံးာရွဆောသီးာအခုါ အတွ့ုက်�အခု�

အ�ွ့�ဝင့်�တွစ်�ဦး�က့်ု အစ့်ု�ရွအ�ွ့�ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�အဖြ�စ်� ဆောရွွ�ခုျယ်�ခုေ်�အ��ရွေ� �့အာ�ဆော��ခု�ရွနှ့ုင့်�ပြီး�း�

 Cote d’Ivoire ရွှ့ ၂၀၀၃ ခုုနှှစ်� လုံးးေက်�စ်�-မှာက်ူ�စ်� သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�တွွင့်� ဤသီး့ု�ဖြ�စ်�ရွ��က့်ု 

ဆောတွွ�နှ့ုင့်�သီးညီ�။

၆.၁.၃။ အု��ခုျု��ဆောရွ�ဆောက်ာင့်�စ်းမှျာ�သီးညီ� -

 သီးမှမတွစ်ေစ်�နှှင့်�် တွစ်�စ့်တွ�တွစ်��့ုင့်��သီးမှမတွစ်ေစ်� နှှစ်�မှျ ့ု �စ်လုံးု��တွွင့်� ရွှ့နှ့ုင့်�သီးညီ�။

 အမှျာ�အာ�ဖြ�င့််� အ�ွ့�ဝင့်� ၃ ဦး�မှှ ၉ ဦး�အထား့ရွှ့တွတွ�ပြီး�း� ဆောက်ာင့်�စ်းဥက်ကဌာ၊ �ု-ဥက်ကဌာနှှင့်�် 

ဆောက်ာင့်�စ်းဝင့်�မှျာ� �ါဝင့်�သီးညီ�။ 

သီးမှမတွဆောက်ာင့်�စ်း၏ အ�့ွ�ဝင့်�အဆောရွအတွွက်�သီးညီ� အု��ခုျု��ဆောရွ�မှဏ့္ဍုင့်�အဆောေဖြ�င့်�်�ု��ဖြ�တွ� 

ခုျက်�ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� စ်ုဆော�ါင့်��သီးဆောာာတွူညီးမှုရွှ့ဆောစ်ရွေ� ရွညီ�ရွွယ်�သီးတွ�မှှတွ�ထားာ�ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။

သီး့ု�ရွာတွွင့်� အ�ွ့�ဝင့်�ဦး�ဆောရွ မှညီ�မှှ�ါဝင့်�သီးင့်�်သီးညီ�၊ အာဏာာက့်ု မှညီ�သီး့ု�ခုွ့ဆောဝသီးင့််�သီးညီ�နှှင့်�်

စ်��လုံးျဉ်း��၍ အဖြင့်င့်���ွာ�မှုမှျာ� မှ�က်ာခုဏာကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ 

https://www.peaceagreements.org/view/409/Afghan Peace Accord (Islamabad Accord)
https://www.peaceagreements.org/view/809/Accord politique de Libreville sur la r�solution de la crise politico-s�curitaire en R�publique Centrafricaine
https://www.peaceagreements.org/view/436/Linas-Marcoussis Agreement
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လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� (၁၉၉၁-၁၉၉၆ ခုုနှှစ်�) - နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�ဆောက်ာင့်�စ်း (သီးမှမတွဆောက်ာင့်�စ်း) တွွင့်� 

က်ေဦး�၌ အ�ွ့�ဝင့်�င့်ါ�ဦး��ါဝင့်�ပြီး�း� (မှညီ�သီးညီ�်အ�ွ့�က်မှှ လုံးှမှ��မှ့ု�ဖြခုယ်�လုံးှယ်�ဖြခုင့်�� မှဖြ�ုနှ့ုင့်�ာ့) 

အခုျင့်��အခုျင့်��အဖြ�ေ�အလုံးှေ�လုံး့ုအ��မှုထားာ�ရွှ့ဆောစ်က်ာ အစ်ုအ�ွ့�မှျာ�အသီးး�သီးး�အ�က်ာ� တွေ��တွူ

ညီးသီးညီ�် အာဏာာဟုေ�ခုျက်�က့်ု ဆော�ာ�ထားုတွ�ထား့ေ��သီး့မှ��ရွေ� ခုက်�ခု့စ်ွာကြီးက့်ု��မှ��ခု့ရ်ွသီးညီ�။ �က်� 

လုံးက်�ခုျမှှတွ�သီးညီ�် သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�မှျာ�တွွင့်�မှူ ဆောက်ာင့်�စ်းက့်ုဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့၍ �ဋိ့�က်ခ

တွွင့်� �ါဝင့်�သီးညီ�်အ�ွ့�မှျာ�က့်ု လုံး့ုက်�ဆောလုံးျာညီးဆောထားွ က့်ုင့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ခု့်သီးညီ�။ ဆောောက်��ု�� ၁၉၉၅ ခုုနှှစ်�တွွင့်� အာဏာာဟုေ�ခုျက်�က့်ုထား့ေ��သီး့မှ��ပြီး�း� လုံးက်�ေက်�က့်ုင့်�

အ�ွ့�မှျာ�အ�က်ာ� အ�ု��အဖြ�တွ�မှ့ဆော��ရွေ�အတွွက်� ဆောက်ာင့်�စ်းက့်ုလုံးူ�ုဂူဂ့ုလုံး�ဆောဖြခုာက်�ဦး�နှှင့်�် �က်ာ�

ဆောေ (လုံးက်�ေက်�မှတွ���င့်�ထားာ�သီးညီ�်) က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�မှျာ�ဖြ�င့််� ခုျ့�ထားွင့်��ွ့�စ်ညီ��ခု့သ်ီးညီ�။33 ဤ

ဆောောက်��ု��ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးညီ�်ေညီ��လုံးမှ��သီးညီ� ဆောအာင့်�ဖြမှင့်�မှုအရွရွှ့�ု��ဖြ�စ်�ခု့ပ်ြီး�း� ၁၉၉၇ ခုုနှှစ်�

တွွင့်� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��စ်ွာ အာဏာာလုံးှ့ဆောဖြ�ာင့်��နှ့ုင့်�ခု့်က်ာ ဆောောင့်� နှှစ်�နှှစ်�အ�က်ာ၌ �ဋိ့�က်ခမှျာ� ဖြ�ေ�လုံးညီ�

စ်တွင့်�ဖြ�စ်��ွာ�ခု့သ်ီးညီ�။ 

လုံးစ်�ဗျားျာ� (၂၀၁၅ ခုုနှှစ်�) - သီးမှမတွဆောက်ာင့်�စ်းတွွင့်� အ�ွ့�ဝင့်�က့်ု�ဦး��ါဝင့်�ပြီး�း� �ညီာရွ��အဆောဖြခုဖြ�ု 

အု��ခုျု��မှုက့်ု က့်ုင့်�စ်ွ့ထားာ�သီးူမှျာ�၊ အဓိ့က်အင့်�အာ�စ်ုကြီးက်း�နှှစ်�ခုုနှှင့်�် �က်�နှှယ်�ဆောေသီးူမှျာ� �ါဝင့်�

သီးညီ�။34 ဤဆောက်ာင့်�စ်း၏တွရွာ�ဝင့်�မှုအဆော�် ဆောမှ�ခုွေ��ထားုတွ�ခု�ခု့်ရွပြီး�း� အဆောရွှ��့ုင့်��အင့်�အာ�စ်ုမှှ 

အ�ွ့�ဝင့်�မှျာ�သီးညီ� လုံးု��င့်ေ��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ� လုံးာဆောရွာက်�ဖြခုင့်��မှရွှ့သီးညီ်�ဆောောက်� ယ်င့်��တွ့ု�အာ� 

ဆောက်ာင့်�စ်းမှှထားုတွ��ယ်�ခု့်သီးညီ�။ ဆောက်ာင့်�စ်းက့်ု လုံးု��ဝဥဿု�ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ရွေ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်� 

ဆောနှှာင့်���့ုင့်��တွွင့်� �နှဒမှ့မှဖြ�ုခု့�်က်မှးအထား့ ဆောက်ာင့်�စ်း၏�ွ့�စ်ညီ���ု�သီးဏ္ဍာေ�သီးညီ� ဖြ�ဿောကြုံက်ု� 

ဆောတွွ�ရွဆောစ်နှ့ုင့်�သီးညီ�် အဓိ့က်အခုျက်�မှျာ�အေက်� တွစ်�ခုုဖြ�စ်�ခု့်သီးညီ�။35

မှာ�ါဂူက်�စ်က်ာ (၂၀၀၉ ခုုနှှစ်�) - တွရွာ�ဝင့်� သီးမှမတွဆောက်ာင့်�စ်းမှဟုုတွ�ာ့ တွစ်��ွ့�တွညီ��မှှ 

တွစ်��က်�သီးတွ� အစ့်ု�ရွ�ွ့�စ်ညီ��ရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��မှုအပြီး�း�တွွင့်� သီးမှမတွရွာထားူ�အဖြ�င့်� �ု-သီးမှမတွနှှစ်�

ဦး�က့်ု�ါ ခုေ်�အ��ခု့်ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ ဤအစ်းအမှ�က့်ု အဆောက်ာင့်�အထားညီ�ဆော�ာ�ခု့်ဖြခုင့်�� မှရွှ့�ါ။ 



48

၆.၂။ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�တွွင့်� �ါဝင့်�ယ်ှဉ်း�ပြီး�့ုင့်�ရွေ�အတွွက်� စ်�သီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�

ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့တွွင့်� မှညီ�သီး့ု�ဆောသီးာ�ုဂူဂ့ုလုံး�မှျာ� �ါဝင့်�ယ်ှဉ်း�ပြီး�့ုင့်�ခုွင့်�်ရွှ့သီးညီ�က့်ု �ု��ဖြ�တွ�ရွာ 

တွွင့်� အဖြင့်င့်���ွာ�မှုမှျာ� ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�ဆောလုံးာင့်��အဖြ�စ်� 

လုံးက်�ခု�ဖြခုင့်��/ခုျေ�လုံးှ��ဖြခုင့်��အတွွက်� စ်�သီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ� ခုျမှှတွ�ရွာတွွင့်� စ်ညီ��စ်ေစ်�မှက်ျာ့ 

�နှဒရွှ့သီးညီ�အတွ့ုင့်�� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဆောေသီးညီ�ဟုု တွစ်�ခုါတွရွ�ထားင့်�ဖြမှင့်�ရွနှ့ုင့်�သီးညီ�။ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�

က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�ဆောလုံးာင့်��မှျာ�က့်ု က်ေ်�သီးတွ�ရွေ�အတွွက်� အသီးု��ဖြ�ုဆောလုံးရ်ွှ့ဆောသီးာ စ်�သီးတွ�မှှတွ�

ခုျက်�မှျာ�တွွင့်� ဆောအာက်��ါတွ့ု��ါဝင့်�သီးညီ� - 

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�ဆောလုံးာင့်��သီးညီ� လုံး့ုအ��သီးညီ�်အခုျေ့��မှာဏာ ဖြ�ညီ�်မှးသီးညီ�

အထား့ နှ့ုင့်�င့်�အတွွင့်�� ဆောေထား့ုင့်�ခု့ဖ်ြခုင့်�� ရွှ့၊ မှရွှ့

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�ဆောလုံးာင့်��သီးညီ� ယ်ခုင့်�က် အစ့်ု�ရွရွာထားူ�တွာဝေ�က့်ု ထားမှ��

ဆော�ာင့်��ူ�ဖြခုင့်�� ရွှ့၊ မှရွှ့

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�ကု့်ယ်�စ်ာ�လှုံးယ်�ဆောလုံးာင့်��သီးညီ� နု့ှင့်�င့်�တွွင့်��၌ဆောမွှ��ွာ�ဖြခုင့်�� သု့ီး�မှဟုုတွ� အဖြခုာ� 

နှ့ုင့်�င့်�သီးာ�အဖြ�စ်� ခု�ယ်ူထားာ�ဖြခုင့်�� ဟုုတွ�၊ မှဟုုတွ�

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�ကု့်ယ်�စ်ာ�လှုံးယ်�ဆောလုံးာင့်��သီးညီ� တွရွာ�မှဝင့်�အ�့ွ�မှျာ�နှှင့်�် �တွ�သီးက်�နှှး�နှှယ်� 

မှု ရွှ့၊ မှရွှ့

 ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�ကု့်ယ်�စ်ာ�လှုံးယ်�ဆောလုံးာင့်��သီးညီ� ယ်ခုင့်�က် ဖြ�စ်�မုှက်ျ��လွုံးေ�၍ ဖြ�စ်��ဏာ�ခုျမှှတွ�

ခု�ခု့်ရွဖြခုင့်�� ရွှ့၊ မှရွှ့ (အဂူတွ့လုံး့ုက်�စ်ာ�ဖြခုင့်��/စ်စ်�ရွာဇူးဝတွ�မှုမှျာ�)

ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့�ါဝင့်�ယ်ှဉ်း�ပြီး�့ုင့်�ခုွင့်�်က့်ု က်ေ်�သီးတွ�ရွေ�အလုံး့ု�င့်ှာ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ခု�က့်ုယ်�စ်ာ� 

လုံးှယ်�ဆောလုံးာင့်��၏ မှ့သီးာ�စ်ုဝင့်� အရွင့်��အခုျာမှျာ��ါ ဤစ်�သီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�မှျာ�က့်ု ဖြ�ညီ�်မှးရွမှညီ�

ဟုု ခုျ့�ထားွင့်�သီးတွ�မှှတွ�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 
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၆.၃။ အစ့်ု�ရွအ�ွ့�၏ �ု�သီးဏ္ဍာေ�၊ ထားညီ�်သီးွင့်���ွ့�စ်ညီ��ထားာ�သီးည်ီ� ရိုု��မှျာ�နှှင့်�် ရွာထားူ�
တွာဝေ�ခုေ်�အ��ဖြခုင့်��

အစ့်ု�ရွအ�ွ့�အတွွင့်�� မှညီ�သီးူက် မှညီ�သီးညီ�်ရွာထားူ�တွွင့်� ထားမှ��ဆော�ာင့်�သီးင့်�်သီးညီ�က့်ု �ါဝင့်�

သီးညီ�်အ�ွ့�မှျာ�က် �ု��ဖြ�တွ�နှ့ုင့်�ဖြခုင့်��မှရွှ့�ါက် ဤလုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�သီးညီ� လုံးု��လုံးု��လုံးျာ�လုံးျာ�ရွ��တွေ်�

သွီးာ�နု့ှင့်�သီးညီ�။ မှယ်�လုံး�ဂူက်�စ်း (မှာ�ါဂူက်�စ်က်ာ) အသွီးင့်�ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်�� (၂၀၀၉-၂၀၁၃ ခုုနှှစ်�) 

၏ သီးဆောာာတူွညီးခုျက်�မှျာ�တွွင့်� အစု့်�ရွအ�့ွ� ရွာထူား�ဆောေရွာမှျာ�လုံးစ်�လုံး��ဆောေပြီး�း� အစု့်�ရွအ�့ွ�အာ�

 တွစ်��ွ့�တွညီ��မှှ တွစ်��က်�သီးတွ��ွ့�စ်ညီ��ခုျမှှတွ�ရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��မှုမှျာ�ဆော�က်ာင့််� �ဋိ့�က်ခစ်က်�ဝေ��

သီးစ်�က့်ု ထား��မှ�ဖြ�စ်��ွာ�ဆောစ်ခု့သ်ီးညီ�။36

ခြွခုင့်��ခုျက်�မှျာ�ရွှ့ဆောသီးာ�လုံးညီ�� အစ့်ု�ရွအ�ွ့�တွွင့်�� ရွာထားူ�ခုေ်�အ��ရွေ� ခုေ်�အ��ဆောရွ�ယ်နှတရွာ�

မှျာ�က့်ု ထားညီ�်သီးွင့်��ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးညီ�် သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�မှျာ�လုံးညီ�� အေညီ��င့်ယ်�ရွှ့ခု့သ်ီးညီ�    

(ဥ�မှာ - ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်�၊ စ်က်�တွင့်�ာာလုံး ၁၁ ရွက်�ဆောေ်၊ ဆောတွာင့်��ူ�ေ�သီးမှမတွနှ့ုင့်�င့်�အတွွင့်�� 

�ဋိ့�က်ခဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာ ဖြ�ေ�လုံးညီ�မှွမှ��မှ�ထားာ�ဆောသီးာ သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�37)။ 

၆.၄။ အာဏာာခုွ့ဆောဝက်ျင့််�သီးု��ဖြခုင့်��နှှင့်�် ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�မှဏ္ဍ့ုင့်�က့်ု ခုျ့�ထားွင့်�ဖြခုင့်��

ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�နှှင့််�စ်��လုံးျဉ်း��၍ ညီိ့နှုင့်��ဆော�ွ�ဆောနှွ�ဖြခုင့်��သီးညီ� အု��ခုျု��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ ညီိ့နှုင့်��

ဆော�ွ�ဆောနှွ�ဖြခုင့်��ထားက်� �ု�မှှေ�အာ�ဖြ�င့််� အဆောရွ��ါမှုဆောလုံးျာေ်ညီ��ဆောသီးာ�လုံးညီ�� ဖြ�ဿောကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွ

နှ့ုင့်�ဆောသီးာ အခုျက်��င့်�ဖြ�စ်�သီးညီ� (ဇူးယ်ာ� ၃ က့်ု �က်ညီ်��ါ)။ တွစ်�ခုါတွရွ�တွွင့်� နှ့ုင့်�င့်�ဆောတွာ�အင့်�စ်တွး

က်ျ��ရွှင့်��မှျာ�ပြီး�့ုလုံး့�ျက်�စ်း�မှုဆော�က်ာင့််� ထား့ခု့ုက်�ဖြခုင့်��နှှင့်�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��အတွွက်� က်ာလုံး

သီးတွ�မှှတွ�ရွာတွွင့်� က်ာလုံးတွ့ုက့်ု ဆောရွွ�ခုျယ်�သီးတွ�မှှတွ�ဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််� ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အတွွက်� မှညီ�

သီးညီ�်အခုျက်�က့်ုမှှ ထားညီ�်သီးွင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ�ဖြခုင့်��မှရွှ့ာ့ အ�့ု�ါက့်စ်စရွ��တွစ်�ခုုလုံးု��က့်ု ခုျေ�လုံးှ��

ထားာ�ခု့ဖ်ြခုင့်��မှျ ့ု � ဖြ�စ်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အတွွက်� ထားညီ�်သီးွင့်��စ်ဉ်း��စ်ာ��ါက် 

အဓိ့က်အာ�ဖြ�င့််� အခုျက်�ဆောလုံး�ခုျက်� �ါဝင့်�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�38 -

https://www.peaceagreements.org/view/836/Charte de la Transition
https://www.peaceagreements.org/view/2112/Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS)
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(၁) အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��မှတွ့ုင့်�မှးက်ာလုံး၌ ခုျမှှတွ�ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�သီးညီ်� ဥ�ဆော�ဖြ�ုလုံးှတွ�ဆောတွာ�

သီးညီ� ယ်ခုင့်�အတု့ွင့်�� သု့ီး�မှဟုုတွ� အေညီ��င့်ယ်�ဆောသီးာဖြ�င့်��င့်�မုှဖြ�င့်�် �က်�လုံးက်�၍အသီးက်� 

ဝင့်�တွညီ�ပြီးမှ့ဆောေသီးညီ�။39

(၂) �့ုမှ့ုက်ျယ်�ဖြ�ေ်�ဆောသီးာ က်ွ့ဖြ�ာ�စ်ု�လုံးင့်�မှုက့်ု ဆော�ာင့်��က်ဉ်း��ဆော��နှ့ုင့်�သီးညီ�် ဆောရွွ�ခုျယ်��ု��ဖြ�တွ�

ဆောရွ�ယ်နှတရွာ�က့်ုအသီးု��ခုျက်ာ ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အတွွက်� ခုေ်�အ��တွာဝေ�ဆော��သီးညီ�။40

(၃) ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ထားာ�သီးည်ီ� အဖြခုာ�ဆောသီးာအ�့ွ�အစ်ညီ��တွစ်�ရွ��ကု့် ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အ�့ွ�အစ်ညီ�� 

အဖြ�စ်� ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ခုေ်�အ��သီးညီ�၊ ဥ�မှာ ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�ထားာ�သီးညီ�် �ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�

ဥ�ဆော�ဆောရွ��့ွဆောရွ�အ�့ွ�ကု့် ယ်ာယ်းလှုံးတွ�ဆောတွာ�ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အ�့ွ�အဖြ�စ်� ဆောဖြ�ာင့်��လ့ုံးတွာဝေ�

ဆော��ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။41 

(၄) အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အ�ွ့�က့်ု ဆောရွွ�ဆောက်ာက်�တွင့်�ဆောဖြမှိာက်�သီးညီ�။42

အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်���့ုင့်�ရွာ ဆောောက်�ခု�အဆောဖြခုအဆောေမှျာ�အဆော�်မှူတွညီ�၍ ဤအခုျက်�မှျာ�

က့်ု ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဖြခုင့်��၊ ဆောရွာဆောနှှာအသီးု��ခုျဖြခုင့်��မှျာ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 
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ဇူးယ်ာ� ၃ - လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ�နှ့ုင့်�င့်� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�အတွွင့်�� ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ��့ုင့်�ရွာ ဆော�ွ�ဆောနှွ�

ညီိ့နှုင့်��မှု၊ ၁၉၈၉ - ၂၀၀၃ 

လွှာစဘ်ား�ရှး�ယား�� 

နိုု�င်င််�လွှာ���ဆိုု�င််ရှ�

ည်းးလွှာ�ခွ�မူှ အခြေပြီး�း�သာတ်

ကျေး��ည်း�ခွး�၊် 

၁၉၉၁ ခွ�နိုှစ်

�ု�တု�နိုု� 

သာကျေးဘာ�တးည်းးခွး�၊်

၁၉၉၃ ခွ�နိုှစ် 

အခြေ�ု�စွမူဘ်ာု� 

သာကျေးဘာ�တးည်းးခွး�၊်

၁၉၉၄ ခွ�နိုှစ်

ဘာ�စ်�� ပြီးင်ုမူ�်ခွးမူ�်ကျေးရှ� 

သာကျေးဘာ�တးည်းးခွး�၊်

၂၀၀၃ ခွ�နိုှစ်

• ဆောက်ာင့်�တွး ၁၃ ခုု 
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၂၆ ခုု (ာာင့် ညီးလုံးာခု�
မှှ တွစ်�ဝက်�နှှင့်�် မှွေ�ရို့ု�
ဗျားး�ယ်ာ� ညီးလုံးာခု�မှှ 
တွစ်�ဝက်�)

• နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��ါတွး ၆ ခုု 
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၁၂ ခုု

• NPFL အတွွက်� ရွာထားူ�
ဆောေရွာ ၆ ခုု

• သီးး�ဖြခုာ�လုံးွတွ�လုံး��
ဆောသီးာ အမှျ ့ု �သီးာ�   
လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� 
မှျ ့ု �ခုျစ်�တွ��ဦး� 
(INPFL) အတွွက်� 
ရွာထားူ�ဆောေရွာ ၅ ခုု

• စ့်တွ�ဝင့်�စ်ာ� �ါဝင့်�လုံး့ု
သီးညီ�်အ�ွ့�မှျာ�အတွွက်� 
ရွာထားူ�ဆောေရွာ ၇ ခုု

• (ECOWAS ၏ 
ဆောထားာက်���်မှုရွရွှ့ထားာ�
ဆောသီးာ) �က်ာ�က်ာလုံး 
အမှျ ့ု �သီးာ� ညီးညွှွတွ� 
ဆောရွ� အစ့်ု�ရွအတွွက်� 
ရွာထားူ�ဆောေရွာ ၁၃ ခုု

• NPFL အတွွက်� ရွာထားူ�
ဆောေရွာ ၁၃ ခုု

• ULIMO အတွွက်� 
ရွာထားူ�ဆောေရွာ ၉ ခုု

• (ECOWAS ၏ 
ဆောထားာက်���်မှု ရွရွှ့ထားာ�
ဆောသီးာ) �က်ာ�က်ာလုံး 
အမှျ ့ု �သီးာ�ညီးညွှွတွ� 
ဆောရွ� အစ့်ု�ရွအတွွက်� 
ရွာထားူ�ဆောေရွာ ၁၃ ခုု

• NPFL အတွွက်� ရွာထားူ�
ဆောေရွာ ၁၃ ခုု

• ULIMO အတွွက်� 
ရွာထားူ�ဆောေရွာ ၉ ခုု

• ထားင့်�ဆော�်သီးညီ်� လုံးစ်�ား�
ရွး�ယ်ာ� နှ့ုင့်�င့်�သီးာ�မှျာ� 
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၁၃ ခုု (ဖြ�ညီ�ထား့ဆောရွ� 
ဝေ�ကြီးက်း�ဌာာေက်  
ဆောက်ာင့်�တွးတွစ်�ခုုလုံးှင့်� 
တွစ်�ဦး�က်ျ ဆောရွွ�ခုျယ်�
ခုေ်�အ��သီးညီ�)

• ဆောက်ာင့်�တွး ၁၅ ခုု
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၁၅ ခုု

• လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� အစ့်ု�ရွ
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၁၂ ခုု (ဆောတွလုံးာ)

• လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ�နှ့ုင့်�င့်�
တွွင့်��မှှ �းမှ့ုက်ဆောရွစ်း 
လုံးု��ရွှာ�မှု (MODEL) 
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၁၂ ခုု

• ရွင့်��က်ာ�ဆောစ်ဆ်ောရွ�နှှင့်�်    
�းမှ့ုက်ဆောရွစ်းအတွွက်� 
လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� ညီး 
ညွှွတွ�ဆောရွ�အ�ွ့�(LURD) 
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၁၂ ခုု

• နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��ါတွးမှျာ�
အတွွက်� ရွာထားူ�ဆောေရွာ 
၁၈ ခုု

• လုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ��နှှင့်�် 
စ့်တွ�ဝင့်�စ်ာ� �ါဝင့်�လုံး့ု
သီးညီ�်အ�ွ့�မှျာ�အတွွက်� 
ရွာထားူ�ဆောေရွာ ၇ ခုု
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၆.၅။ အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာ အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�တွွင့်� �ု��ဖြ�တွ�ခုျက်�
ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာ အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်��မှျာ�တွွင့်� ဆောဖြ�ရွှင့်��မှရွသီးညီ�် ထား့��တွ့ုက်�

ဆောတွွ��ု�မှုမှျာ�က့်ု �ု�မှှေ��င့်� ကြုံက်ု�ဆောတွွ�ရွဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ အခုျ ့ု �ဆောသီးာအသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ 

အစ်းအမှ�မှျာ�တွွင့်� အဖြင့်င့်���ွာ�မှုဆောဖြ�ရွှင့်��ဆောရွ� ယ်နှတရွာ�မှျာ�နှှင့််� ဆောဖြ�ရွှင့်��မှရွဆောသီးာ ထား့��တွ့ုက်�

ဆောတွွ��ု�မှုမှျာ�အာ� ဆောရွှာင့်�လုံးှ့ရွေ�အတွွက်� အဖြခုာ�ေညီ��လုံးမှ��မှျာ�က့်ု ထားညီ�်သီးွင့်��ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ� 

သီးညီ�။ ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ� လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�တွွင့်�၊ အထားူ�သီးဖြ�င့််� အစ့်ု�ရွ�ွ့�စ်ညီ��ဖြခုင့်��က့်သ်ီး့ု� 

မှူလုံးက်ာလုံးသီးတွ�မှှတွ�ခုျက်�ထားက်� ဆောက်ျာ�လုံးွေ�သီးက်�တွမှ��တွ့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�(အ�့ု�� ၄.၂ က့်ုရိုု) 

လုံး့ုအ��နှ့ုင့်�သီးညီ�် ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�တွွင့်� အဖြင့်င့်���ွာ�မှုဆောဖြ�ရွှင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ 

စ်းမှ�ခုေ �်ခ့ွုမုှယ်နှတရွာ�မှျာ�ကု့် ထားညီ�်သွီးင့်��ဆော�ါင့်��စ်ညီ��ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��သီးညီ� �က်ာ�က်ာလုံးအစ်းအမှ� 

မှျာ�အာ� လုံး့ကု်�ဆောလုံးျာညီးဆောထား ွဆောဖြ�ာင့်��လုံးဖ့ြ�င့်��င့်�ဆောသီးာ စ်းမှ�ခုေ်�ခုွမ့ှဖုြ�င့်�် က့်ငု့်�တွယွ်�ဖြခုင့်��၏ အဓိက့်

ဆောသီးာခ်ုျက်�ဖြ�စ်�သီးညီ�။43 �းရွာလုံးးယ်ွေ�မှှ Lome သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�44 ၏ �ု��မှ ၆ တွွင့်� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��

ဆောရွ� ခု့ုင့်�မှာစ်ွာတွညီ�ဆော�ာက်�ဆောရွ�ဆောက်ာ�မှရွှင့်�က့်ု ဆောက်ာ�မှရွှင့်�ခုွ့ ၉ ခုု (ဥ�မှာ �ူ�တွွ့ ဆောစ်ာင့်�်�က်ညီ်�

ဆောလုံးလ်ုံးာဆောရွ�ဆောက်ာ�မှရှွင့်�) ဖြ�င့်�် �့ွ�စ်ညီ���ု့င့်�ခွုင့်�်ရ့ှွဆော�က်ာင့်�� ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ထားာ�ပြီး�း� လူုံးမုှအ�့ွ�အစ်ညီ��တွွင့်��

မှှ က့်ုယ်�စ်ာ�လုံးှယ်�နှှစ်�ဦး�ဖြ�င့််� �ွ့�စ်ညီ��ရွမှညီ�ဖြ�စ်�က်ာ အစ့်ု�ရွက်တွစ်�ဦး�၊ ညီးညွှွတွ�ဆောသီးာ ဆောတွာ� 

လုံးှေ�ဆောရွ�တွ��ဦး� (RUF/SL) က် တွစ်�ဦး� ဆောရွွ�ခုျယ်�ခုေ်�အ��ရွမှညီ�ဖြ�စ်�သီးညီ�။45 

အဖြခုာ�ေညီ��လုံးမှ��တွစ်�ခုုမှှာ အင့်�စ်တွးက်ျ��ရွှင့်���းဇူး့ုင့်��က့်ုအသီးု��ခုျ၍ ဆောဖြ�ရွှင့်��မှရွသီးညီ်� 

ထား့��တွ့ုက်�ဆောတွွ��ု�မှုမှျာ�က့်ု ဆောရွှာင့်�လုံးှ့ရွေ�ကြီးက့်ု��မှ��ဖြခုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ�။ အထားက်�တွွင့်�ဆော�ာ�ဖြ�ခု့သ်ီးညီ�်

လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� နု့ှင့်�င့်�ဆောတွာ�ဆောက်ာင့်�စ်းဖြ�စ်�ရွ��ဥ�မှာတွွင့်� ဖြမှင့်�ဆောတွွ�ရွသီးည်ီ�အတု့ွင့်�� ဤသု့ီး�ဆော�ာင့်� 

ရွွက်�မှညီ��့ု�ါက် �ဋိ့�က်ခတွွင့်��ါဝင့်�သီးညီ�် အ�ွ့�မှျာ�အဆောေဖြ�င့််� ရိုု��ဆောထားွ�သီးညီ်� နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အရွ    

‘ထား့��တွ့ုက်�ဆောတွွ��ု�ရွ��တွေ်�မှုက့်ု သီး့ဖြမှင့်�ော�လုံးညီ�’က်ာ အ�ွ့�အခုျင့်��ခုျင့်��တွေ��တွူညီိ့၍ ‘အရွ�� 

သီးာ�’ �ျေ�ဆောဖြ��ု��ဖြ�တွ�သီးူ၏ အပြီး�း�သီးတွ�အ�ု��အဖြ�တွ�က့်ု လုံးက်�ခု�လုံး့ုက်�ောရွမှညီ�် အင့်�စ်တွး

https://www.peaceagreements.org/view/478/Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone (RUF/SL) (Lome Agreement)
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က်ျ��ရွှင့်��တွစ်�ရွ��က့်ု �းဇူး့ုင့်���ွ့ခုျမှှတွ�ရွေ� ကြီးက့်ု��မှ��ရွနှ့ုင့်�သီးညီ�။ လုံးစ်�ား�ရွး�ယ်ာ� ဖြ�စ်�ရွ��ဥ�မှာ

တွွင့်� �ျေ�ဆောဖြ��ု��ဖြ�တွ�သီးညီ�် အရွ��သီးာ�သီးညီ� �ညီာဆောရွ�အသီး့ုင့်��အဝေ��/လုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ��မှှ 

ဖြ�စ်�ပြီး�း� ဝးလုံး�တွေ�စ်ေ�က်ာဝ့ုလုံး့ုနှှင့်�် ရိုုသီး��ယ်�ရွးတွ့ု�ဖြ�စ်�သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� ဤဟုေ�ခုျက်�မှှဆောဖြခုမှျာ� 

သီးညီ� အခုျေ့�က်ာလုံး၏ တွ့ုက်�စ်ာ�မှု�ဏာ�က့်ု ခု�နှ့ုင့်�ရွညီ�ေညီ���ါ�ပြီး�း� က်ာလုံး�က်ာဖြမှင့််�စ်ွာ အသီးက်�

 ဝင့်�တွညီ�တွ�်ဆောေမှညီ� မှဟုုတွ�ဆော�။ 

အဖြခုာ�ဆောသီးာ အဖြင့်င့်���ွာ�မှုဆောဖြ�ရွှင့်��ဆောရွ� ယ်နှတရွာ�မှျာ�မှှာ ဆောအာက်��ါအတွ့ုင့်��ဖြ�စ်�သီးညီ� -

 သီးမှမတွနှှင့်�် အစ့်ု�ရွအ�ွ့�၏ �ူ�တ့ွွအစ်ညီ��အဆောဝ�တွွင့်� �ု��ဖြ�တွ�ခုျက်�ခုျမှှတွ�ဖြခုင့်��46

 (သီးမှမတွဆောက်ာင့်�စ်း၏) �ု-ဥက်ကဌာထား� တွာဝေ�လုံးှ့ဆောဖြ�ာင့်��ဆော��က်ာ ၎င့်��ခုျမှှတွ�သီးညီ�်�ု��ဖြ�တွ�

 ခုျက်�အတွ့ုင့်�� လုံး့ုက်�ောဖြခုင့်��47

 အ�င့်�်ဖြမှင့််�တွရွာ�ရိုု�� (�ွ့�စ်ညီ���ု�အဆောဖြခုခု�ဥ�ဆော�တွရွာ�ရိုု��/ တွရွာ�လုံးှတွ�ဆောတွာ�ခုျု��) ၏ 

�ု��ဖြ�တွ�ခုျက်�က့်ု လုံး့ုက်�ောဖြခုင့်��48 

 အခုျ ့ု �ဆောသီးာရိုု��မှျာ�49 သီး့ု�မှဟုုတွ� ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အ�ွ့�မှှ အေ့မှ�်�ု��လုံး့ုအ��ဆောသီးာ အ�ွ့�ဝင့်�

ဦး�ဆောရွ�မှာဏာ (၂၅%) က် ဆောတွာင့်���့ု�ါက်လုံးညီ�� အ�င့်�်ဖြမှင့််�တွရွာ�ရိုု��မှျာ�က့်ု �ါဝင့်�ဆောစ်

နှ့ုင့်�သီးညီ�50

 ဥ�ဆော�ဖြ�ုဆောရွ�အ�ွ့�က် �က်ာ�ဝင့်�ဆောစ်စ််��ဖြခုင့်��51

 ဖြ�စ်�နု့ှင့်��ါက် ကု်လုံးသီးမှဂူဂက့််သု့ီး�ဆောသီးာ52 �က်ာ�ဆောေ�ျေ�ဆောဖြ��ု��ဖြ�တွ�သူီးနှှင့်�်တ့ွွ�က်�၍ အကြီးက်း� 

အက့်နှှင့်�် ာာသီးာဆောရွ�ဆောခုါင့်��ဆော�ာင့်�မှျာ�53 ဆောက်ာင့်�စ်း သီး့ု�မှဟုုတွ� �ူ�တွွ့ဆောက်ာ�မှတွး က့်သ်ီး့ု�

ဆောသီးာ အထားူ�ဆောက်ာ�မှရွှင့်�မှျာ� �ွ့�စ်ညီ��ဖြခုင့်��

 သီးမှမတွရိုု��က့်သ်ီး့ု�ဆောသီးာ ရိုု��တွစ်�ရိုု��၏ အ�ု��အဖြ�တွ�က့်ု အပြီး�း�သီးတွ��ု��ဖြ�တွ�ခုျက်�အဖြ�စ်� 

ခု�ယ်ူဖြခုင့်��54
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၆.၆။ လုံးွတွ�ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��သီးာခုွင့်�်နှှင့်�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်���့ုင့်�ရွာ တွရွာ�မှှတွမှု

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�၊ အထားူ�သီးဖြ�င့််� လုံးက်�ေက်�က့်ုင့်��ဋိ့�က်ခ 

သီး့ု�မှဟုုတွ� စ်စ်�အာဏာာသီး့မှ��ဖြခုင့်��အလုံးွေ�တွွင့်� ဖြ�စ်�စ်ဉ်း�၏တွစ်�စ့်တွ�တွစ်��့ုင့်��အဖြ�စ်� ဆော�ာင့်�ရွွက်�

ခု့်သီးညီ�် လုံးု��ဆော�ာင့်�ခုျက်�မှျာ�အဆော�် ဥ�ဆော�အရွတွေ�ဖြ�ေ�အဆောရွ�ယ်ူခု�ရွနှ့ုင့်�မှုက့်ု တွစ်��ွ့��ွ့�က် 

စ့်ု�ရွွ��ဆောေသီးညီ�်အဆောဖြခုအဆောေ၌ ခုျမှှတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�သီးညီ�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာအစ်းအမှ�

မှျာ�တွွင့်� လုံးွတွ�ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��သီးာခုွင့်�်က့်ု �ု�မှှေ�အာ�ဖြ�င့််�ထားညီ�်သီးွင့်��ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�ဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။ အသီးွင့်�

ကူ်�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��ု့င့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�၏ ၂၄ ရွာခု့ုင့်�နုှေ��တွွင့်� လွုံးတွ�ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��သီးာခွုင့်�်နှှင့်�် စ်��လုံးျဉ်း��

သီးညီ�် ဖြ�ဋ္ဌာာေ��ခုျက်�မှျာ�က့်ု ထားညီ�်သီးွင့်��ဆော�ာ�ဖြ�ထားာ�သီးညီ�။ သီး့ု�ရွာတွွင့်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�

�့ုင့်�ရွာ အစ်းအမှ�မှျာ�က်ျရိုု��သီးွာ��ါက် ဤဖြ�ဿောသီးညီ� �့ုမှ့ုအဆောရွ�ကြီးက်း�လုံးာပြီး�း� အထားူ�သီးဖြ�င့််�

မှညီ�သီးညီ�်ရိုု��ထား�၌ လုံးွတွ�ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��သီးာခုွင့်�်ဆော��အ��နှ့ုင့်�သီးညီ�် အခုွင့်�်အာဏာာရွှ့သီးေညီ��ဟုူဆောသီးာ 

ဆောမှ�ခုွေ��နှှင့်�်�က်�စ်��ဆောေသီးညီ� (ဤဆောမှ�ခုွေ��၏အဆောဖြ�က့်ု ဆောထားာက်�ရိုု၍ အု��ခုျု��ဆောရွ�အာဏာာ

က့်ု ဆောယ်ာုယ်ျအာ�ဖြ�င့််� မှညီ�သီးူက်�့ုမှ့ုခုျု��က့်ုင့်�ထားာ�ဆော�က်ာင့်�� သီး့ဖြမှင့်�နှ့ုင့်�သီးညီ�)။ အတွ့တွ� 

က်ာလုံးတွွင့်� �့နှှ့��ခု့်မှုမှျာ�က့်ု ဆောဖြ�ရွှင့်��ဖြခုင့်��သီးာမှက် အစ့်ု�ရွအာ� �ေ်�က်ျင့်�ဆောရွ�လုံးု��ရွှာ�မှုမှျာ� 

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ခု့်ဖြခုင့်��ဆော�က်ာင့််� အာဏာာရွှင့်�အစ့်ု�ရွက် ဖြ�စ်��ဏာ�က်ျ��လုံးွေ�သီးူအဖြ�စ်� သီးတွ�မှှတွ�

တွ��့��က်��ထားာ�သီးူမှျာ�က့်ု ‘ဖြ�စ်��ဏာ�က်ျ��လုံးွေ�ခု့်သီးူမှဟုုတွ�ဆော�က်ာင့်��’ ဖြ�ေ�လုံးညီ�ဆောဖြ�ရွှင့်��

ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��က့်ု�ါလုံးု��ဆော�ာင့်�လုံး့ုသီးညီ�် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ��့ုင့်�ရွာ တွရွာ�မှှတွမှု အစ်း 

အမှ�မှျာ�သီးညီ� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ရွာ၌ က့်ုင့်�တွွယ်�ဆောဖြ�ရွှင့်��ရွမှညီ်� အဆောရွ�ဖြ�ဿောတွစ်�ရွ�� 

ဖြ�စ်�လုံးာဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�။55 
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အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ�က့်ု ခုျမှှတွ�ဆော�ာင့်�ရွွက်�ပြီး�း� အခုျေ့�က်ာလုံးတွစ်�ခုု

အ�က်ာတွွင့်� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ�က်ျင့်���ပြီး�း�စ်း�ပြီး�း�ဆောောက်� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��သီးညီ� တွရွာ� 

ဝင့်� ‘အ�ု��သီးတွ�’သီးညီ�။ ဤသီး့ု� အ�ု��သီးတွ�ရွေ�အတွွက်� အခုျ ့ု �ဆောသီးာအခုျက်�မှျာ�ဖြ�ညီ်�စ်ု�ရွေ� 

လုံး့ုအ��သီးညီ� - 

 တွညီ�ပြီးင့့်မှ�ဆောသီးာ �က်ာ�က်ာလုံးစ်းမှ�အု��ခုျု��မှု အစ်းအမှ�ရွှ့ဖြခုင့်��

 ယ်ု��က်ညီ�လုံးက်�ခု��ွယ်� ဖြ�ုဖြ�င့်�ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��

 အဓိ့က် နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�အင့်�အာ�စ်ုမှျာ�အာ�လုံးု��၏ �ူ�တွွ့က်တွ့က်ဝတွ�ဖြ�င့််� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ဖြခုင့်��။

ဤအခုျက်�မှျာ�အေက်� တွစ်�ခုျက်�ခုျက်�ခုျ ့ု �ယ်ွင့်��ဆောေ�ါက် အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��သီးညီ� 

အ�ု��မှသီးတွ�နှ့ုင့်�ဖြခုင့်�� သီး့ု�မှဟုုတွ� အ�က်မှ���က်�မှုမှဖြ�စ်��ွာ�ာ့ အ�ု��မှသီးတွ�နှ့ုင့်�ဖြခုင့်��တွ့ု� ဆော�် 

ဆော�ါက်�လုံးာနှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

သီး့ု�ရွာတွွင့်� ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့က်ျင့်���သီးညီ�်အ�င့်�်က့်ု ဆောအာင့်�ဖြမှင့်�စ်ွာ ဖြ�တွ�ဆောက်ျာ�ပြီး�း��ါက်

လုံးညီ�� အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��၏ အ�ု��သီးတွ�ဟုု မှသီးတွ�မှှတွ�ာ့ ဆောောင့်�တွွင့်�ဆောရွရွှညီ�ဖြ�ုဖြ�င့်�

ဆောဖြ�ာင့်��လုံး့ဆောရွ�လုံးု��င့်ေ��စ်ဉ်း�မှျာ� ဆော�ာင့်�ရွွက်�ရွေ�လုံး့ုအ��လုံးာမှညီ�် ဖြ�ညီ��ညီင့်��ဆောသီးာ �းမှ့ုက်ဆောရွစ်း

ေညီ��က်ျ �ွ��ပြီး�့ု�တွ့ု�တွက်�မှုဖြ�စ်�စ်ဉ်း�၏ ေ့�ါေ��အဖြ�စ်� ရိုုဖြမှင့်�နှ့ုင့်�သီးညီ�။ 

နှ့ုင့်�င့်�တွက်ာအသီး့ုက်�အဝေ��က် လုံးျစ်�လုံးျ�ရိုုခုျေ�လုံးှ��ခု�ရွဆောလုံးရ်ွှ့သီးညီ�် အပြီး�း�သီးတွ� အဓိ့က် 

ညီိ့နှုင့်��ခုျက်�အဆော��အယ်ူတွစ်�ခုုမှှာ က်ွ့ဖြ�ာ�ဖြခုာ�ော�မှု ဖြမှင့််�မှာ�ေက်�ရိုုင့်��ဆောသီးာ လုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ��

မှျာ�တွွင့်� ‘အ�ွ့�လုံး့ုက်�’ အာဏာာခုွ့ဆောဝက်ျင့််�သီးု��သီးညီ�် ဆောဖြ�ရွှင့်��ေညီ��က့်ု အပြီးမှ့တွမှ��အသီးု��ခုျရွေ� 

လုံး့ုအ��ဖြခုင့်�� ရွှ့၊ မှရွှ့ ဟုူသီးညီ�်ဖြ�ဿောရွ��ဖြ�စ်�ပြီး�း� အ�့ု�ါလုံးူမှုအ�ွ့�အစ်ညီ��မှျာ�သီးညီ� ဆောဖြ�ာင့်�� 

လုံး့လုံးာဆောသီးာအခုျေ့�က်ာလုံးအလုံး့ုက်� မှတွူက်ွ့ဖြ�ာ�ဆောသီးာနှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ��့ုင့်�ရွာဆောရွွ�ခုျယ်�မှုမှျာ� ဖြ�ုလုံးု��

ရွေ��နှဒမှရွှ့ာ့ ဆော�သီးနှတရွအ�ွ့�မှျာ�အဆော�်သီးာ သီးစ်စာဆောစ်ာင့််�သီး့၍ �နှဒမှ့ဆော��ဆောလုံးရ်ွှ့�က်သီးညီ�။ 
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တွစ်�ေညီ���့ုရွဆောသီးာ� အစ့်ု�ရွနှှင့်�် အတွ့ုက်�အခု�အ�ွ့�မှျာ�အ�က်ာ� ‘သီးဆောာာတွူဆောထားာက်�ခု�မှု’က့်ု 

ရွယ်ူရွေ�နှှင့်�် ဆောရွွ�ဆောက်ာက်��ွ့မှျာ� က်ျင့်���ပြီး�း�ဆောောက်�တွွင့်� ပြီးင့့်မှ��ခုျမှ��စ်ွာ အာဏာာလုံးှ့ဆောဖြ�ာင့်��ဆော��

ဖြခုင့်��က့်ု �က်�လုံးက်�ဖြ�စ်�ထားွေ��လုံးာနှ့ုင့်�ဆောစ်ရွေ�အတွွက်� မှညီ�သီး့ု�ဆောသီးာ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာ 

တွူညီးမှုအမှျ ့ု �အစ်ာ�က့်ု လုံး့ုအ���ါသီးေညီ��။ အစ်းအမှ�သီးစ်�တွစ်�ရွ��ရွ��က့်ုခုျမှှတွ�ပြီး�း��ါက် လုံးူထားု

၏ မှညီ�သီး့ု�ဆောသီးာဆောထားာက်�ခု�လုံး့ုက်�ောမှုက့်ု တွညီ�ဆော�ာက်�ရွယ်ူနှ့ုင့်��ါသီးေညီ��။ 

အသီးွင့်�က်ူ�ဆောဖြ�ာင့်��ဖြခုင့်��သီးညီ� မှညီ�သီးညီ�်အခုါမှှ အ�ု��မှသီးတွ�ဆော�။ ထား့ု�ဆော�က်ာင့််� အဆောဖြ�

ရွရွှ့ရွေ� မှဆောရွရွာဆောသီးာ�လုံးညီ�� ဤသီး့ု�ဆောသီးာ �့ု၍အခုျေ့�ယ်ူရွက်ာ ဆောထားွဖြ�ာ�ခုက်�ခု့သီးညီ�် ဆော�ွ�ဆောနှွ�

မှုမှျာ�က့်ု မှညီ�သီးညီ�်အခုျေ့�၌ မှညီ�သီး့ု�ဆော�ာင့်�ရွွက်�မှညီ�က့်ု ကြီးက့်ုတွင့်�ဆောတွွ��ထားာ��ါက် အသီးု��ဝင့်�

နှ့ုင့်�ဆော�သီးညီ�။ 
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ဆော�ာ�ဖြ�ခု့ဆ်ောသီးာ သီးဆောာာတွူညီးခုျက်�မှျာ�အာ�လုံးု��သီးညီ� PA-X Peace Agreements ဆော�

တွာဆောာစ််�၊ ဗျားာ�ရွှင့်�� (၄)၊ နှ့ုင့်�င့်�ဆောရွ�ညီိ့နှုင့်��သီးဆောာာတွူညီးမှုမှျာ��့ုင့်�ရွာ သီးုဆောတွသီးေစ်းမှ�က့်ေ�� 

(PSRP)၊ အး�င့်�ာာခ်ု�တွက်ကသီး့ုလုံး�၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်�၊ www.peaceagreements.org မှှ ဖြ�စ်��ါ 
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