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အတိိ� ခြေကာာကား ခြေဝါဟာာရမာျာ�

AFPFL Anti-Fascist People’s Freedom League 

 (ဖွဲ့က်ဆိုစ််ဆိုန်း််က�င့်် ရေ��ပြပွဲည်ီ�ူ�လဲတ်လပ်ွဲ ရေ��အဖဲွဲ့��ခု��ပ်ွဲ (ဖွဲ့ဆိုပွဲလ))

CDM Civil Disobedience Movement 

 (ပြပွဲညီ်�ူ�အာဏာာဖွဲ့ီဆိုန်း် ရေ��လုပွဲ်�ှာ�မိုု)

CRPH Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw 

 (ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�  ရေကာ်မိုတီ)

EAO Ethnic Armed Organizations

 (တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�)

FCDCC Federal Constitutional Drafting and Coordinating   

 Committee (ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ကမို်�    

 ရေ��ဆိုဲ� ရေ��နှှင့််် ညီိုနှုင့််� ရေ�� ရေကာ်မိုတီ)

FDC Federal Democracy Charter 

 (ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ််)

FPNCC Federal Political Negotiation and Consultative Committee  

 (ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု နှုုင့််င့်ံ ရေ��ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််� ရေ��နှှင့််် အတုုင့််ပွဲင့််ခုံ   

 ရေကာ်မိုတီ)

FPTP First-past-the-post (electoral system) (မို�အမို�ာ�ဆိုုံ���ှု�ူ

 အနှုုင့််��ှု�ညီ်် (မို�မို�ာ��ူနှုုင့််) စ်န်းစ််) ( ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�စ်န်းစ််)

JPCCA Joint Parliamentary Committee on Constitutional  

 Amendment (ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ��ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�  

 လှတ် ရေတာ် ရေကာ်မိုတီ)

KIO Kachin Independence Organization    

 (ကခု�င့််လဲတ်လပွဲ် ရေ��အဖွဲ့ဲ��)

KNU Karen National Union 

 (က�င့််အမို��ု��ာ�အစ်ညီ်�အရှုုံ�)
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LGBTI Lesbian, gay, bisexual, transsexual and intersex   

 (အမို��ု��မိုီ�လုင့််တူစ်ုံမိုက်�ူ၊ အမို��ု��ာ�လုင့််တူစ်ုံမိုက်�ူ၊ လုင့််တူ 

 လုင့််ကဲ�စ်ုံမိုက်�ူ၊ လုင့်် ရေပြပွဲာင့််�နှှင့််် ဒီဲုလုင့််)

NCA Nationwide Ceasefire Agreement 

 (တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ� ပွဲစ််ခုတ်တုုက်ခုုုက်မိုု�ပွဲ်စ်� ရေ��� ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်)

NLD National League for Democracy 

 (အမို��ု��ာ�ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီအဖွဲ့ဲ��ခု��ပွဲ်)

NUCC National Unity Consultative Council 

 (အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ် ရေ��အတုုင့််ပွဲင့််ခုံ ရေကာင့််စ်ီ)

NUG National Unity Government 

 (အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ် ရေ��အစ်ုု��)

SLORC State Law and Order Restoration Council 

 (နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်ပြီးင့်ုမို်�ပွဲ်ပွဲုပြပွဲာ�မိုုတညီ် ရေဆိုာက် ရေ��အဖွဲ့ဲ��)

SNLD Shan Nationalities League for Democracy 

 (�ှမို်�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီအဖွဲ့ဲ��ခု��ပွဲ်)

UNFC United Nationalities Federal Council 

 (ညီီညွှဲတ် ရေ�ာတုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေကာင့််စ်ီ)

USDP Union Solidarity and Development Party 

 (ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုကြံ့ကံ်ခုုုင့်် ရေ��နှှင့်််ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု�� ရေ��ပွဲါတီ)
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 ခြေကာျ�ဇူးူ�တိင်းးလိုာာ

International IDEA ၏ MyConstitution လုပ်ွဲင့်န််း�အစီ်အစ်ဉ််မှို �န််းထုမ်ို� 

မို�ာ�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ Amanda Cats-Baril (အမိုန်း်ဒီါခုက်စ််ဘု�ယ််လ်)၊ Thibaut 

Noel (�ီဘုုုနှုု�ယ််လ်) နှှင့််် S Gun Mai (အက်စ််ဂဲန်း်�မိုုုင့််) တုု�အာ� ဤ အစ်ီ�င့်် 

ခုံစ်ာ � ရေဘုာတ�ာ�ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်င့်န်း်�ရေဆိုာင့််�းက်မိုု၊ �ု ရေတ�န်း အကူအညီီ  

ရေပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့််် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ မိုူ�ကမို်�မို�ာ�ကုု အ ရေ�ကာင့််�အ�ာပွဲုုင့််� ပြပွဲန်း်လညီ် 

�ုံ��ပွဲ်ရေပွဲ�ပြခုင့််�တုု�အတဲက်  ရေက��ဇိုူ�တင့််�ှုပွဲါ�ညီ်။
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ဤအစ်ီ�င့််ခုံစ်ာတဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ �မိုုုင့််�၊ 

ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်  ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုလမို်� ရေ�ကာင့််�နှှင့််် အ�စ်် ရေပွဲ် ရေပွဲါက်လာ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််တဲင့်် အဓိုက အက��ု��က်ဆိုုုင့်် 

ပွဲါ�င့််�ူအခု��ု�၏ �ပ်ွဲတည်ီခု�က်မို�ာ�ကုု ဆိုန််း�စ်စ်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ဒီီမုုိုက ရေ�စီ် 

န်းညီ်�က� တ�ာ��င့််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ူမို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ� 

နှှင့််် အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ 

 ရေ�း�ခု�ယ််နှုုင့််�ညီ်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပွဲုံအမို��ု�မို��ု�၊  ရေတာင့််�ဆိုုုခု�က်မို�ာ�အန်းက် � ရေဘုာ 

တူညီီမိုု��ှု�န်း် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ််န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�နှှင့််် � ရေဘုာကဲ�လဲ��ညီ်် န်းယ််ပွဲယ်် 

မို�ာ�၊ ဆိုက်လက်၍ စ်ဉ််�စ်ာ� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ��န်း် လုုအပွဲ်�ညီ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

စီ်စ်ဉ််ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ပံုွဲန်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု ပုုွဲမုုို၍န်းာ�လည်ီ� ရေဘုာ ရေပွဲါက် ရေစ် ရေ�� အ ရေထုာက် 

အကူပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�န်း် �ညီ်�းယ််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုမိုှတဆိုင့််် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲင့််� �ုု�မိုဟာုတ် 

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်လ�က်�ှု�ညီ်် နှုုင့််င့်ံတကာ အ�ုုက် 

အ�န်း်�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ယ်င့််�ရေ�း�ခု�ယ််နှုုင့််�ညီ်် န်းညီ်�လမို်�အ�ဲယ််�ဲယ််ကုု �ု�ှု 

န်းာ�လညီ်နှုုင့်် ရေ�� အ ရေထုာက်အကူပြပွဲ��န်း်လညီ်� �ညီ်�းယ််ပွဲါ�ညီ်။

� ရေဘုာတူညီီနှုုင့််�ညီ််အခု�က်မို�ာ� (Points of convergence)

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ရေထုာက်ခုံ ရေ�ာ လုပွဲ်�ှာ�မိုုအ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီ၊ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ စ်န်းစ််၊ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

စ်န်းစ််၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ််နှှင့််် တပွဲ်မို ရေတာ်ကုု အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်မိုှ ကဲပွဲ်က� ရေ�� 

တုု�ကုုရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�န်း် ခုံယ်ူခု�က်ပြဖွဲ့င့််် က�ယ််ပြပွဲန်း််စ်ဲာ အ ရေလ�အန်းက် ရေဆိုာင့််�းက် 

လ�က်�ုှပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််�မှိုာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတည်ီ ရေဆိုာက်�န််း ခုုုင့််မိုာ ရေ�ာ  

tESpfcsKyfazmfjycsuf
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အ ရေပြခုခုံအုတ်ပြမိုစ််ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် လက် ရေတဲ�က�င့်််�ုံ�နှုုင့််မိုညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ စ်ာ�ာ�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲ�စ်ု�ာတဲင့်် အ ရေ��စ်ုတ်ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုု 

�တု�ှုစ်ဲာပြဖွဲ့င့််် ဂရှုုပြပွဲ��န်း်လုုအပွဲ်ပွဲါမိုညီ်။

� ရေဘုာကဲ�လဲ�လ�က်�ှု�ညီ််အခု�က်မို�ာ� (Points of divergence)

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ  ရေထုာက်ခုံ ရေ�ာ လုပွဲ်�ှာ�မိုုအတဲင့််�တဲင့််  ရေအာက် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ 

ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ � ရေဘုာကဲ�လဲ�မိုု မို�ာ�ပြပွဲာ�ပွဲါ�ညီ်။

၁။ နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�ထုဲက်ပြခုင့််�၊ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််�၊ ပြပွဲညီ်တဲင့််�နှှင့််် ပြပွဲညီ်ပွဲ 

(န်းယ််ရေပြမိုအ� �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ) ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�မိုု

၂။ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ မိုူ နှှင့််် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတဲင့််��ှု 

ပြပွဲညီ်�ူလူထုုတစ််�ပွဲ်လုံ�၏ အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ

၃။ အာဏာာခုဲ� ရေ�ပြခုင့််�၊ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုနှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�နှှင့််် 

�ယ်ံဇိုာတအ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ� 

၄။ ပြပွဲည်ီန်းယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ��ှုပြခုင့််�၊ ယ်င့််�တုု�တဲင့်် 

ပွဲါ�င့််မိုညီ််အ ရေ�ကာင့််�အ�ာမို�ာ�နှှင့််် ကန်း််�တ်ခု�က်မို�ာ�

၅။  ပြပွဲည်ီန်းယ််၏ ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�နှှင့််် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု၏ နှုုင့််င့်ံ�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�၊  ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံ�ာ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�

၆။ ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�တဲင့်် မို� ရေပွဲ�ခုဲင့်််မို�ာ�၊ 

၇။ ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုုမိုှ တစ််ခုု�ုု� လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ�ဲာ�လာခုဲင့်််

၈။ ပြပွဲည်ီန်းယ််အဆိုင့််် လက်န်းက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ��ှုပြခုင့််�

၉။ ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ� �ုု�မိုဟာုတ် ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ� အ ရေ� 

အတဲက်နှှင့််် �တ်မိုှတ်ပွဲုံ၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ န်းယ််န်းုမိုုတ်မို�ာ� �တ်မိုှတ်ပြခုင့််�

၁၀။ ရေဒီ�နှတ�အစ်ုု��၊ လူန်းညီ်�စ်ုအတဲင့််��ှု လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�ကုု အကာအကဲယ််  

ရေပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့််် ကုုယ််ပွဲုုင့်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�  ရေဒီ�မို�ာ�

၁၁။ နှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့််် ဘုာ�ာ ရေ�� မို ရေ�ာစ်ဲက်ပြခုင့််�၊ ဗုုဒီဓဘုာ�ာနှှင့််် အပြခုာ�ဘုာ�ာ 

မို�ာ�၏ အဆိုင့်််အတန်း်�နှှင့်််

၁၂။ အမို��ု��ာ�အမို��ု��မိုီ� အခုန်း်�ကဏ္ဍာ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�နှှင့််် LGBTQI+ (အမို��ု� 

�မိုီ�လုင့််တူ စ်ုံမိုက်�ူ၊ အမို��ု��ာ�လုင့််တူ စ်ုံမိုက်�ူ၊ လုင့််တူလုင့််ကဲ� 

စ်ုံမိုက်�ူ၊ လုင့်် ရေပြပွဲာင့််�၊ ဒီဲုလုင့််၊ စ်�ညီ်တုု�) ၏ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�
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အ ရေ��စ်ုတ် ထုုတ် ရေဖွဲ့ာ်�န်း်လုုအပွဲ် ရေ�ာ အခု�က်မို�ာ� 

(Points for Development)

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဆုုိုင့််�ာ  ရေအာက် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ ကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�ကုု ထုပ်ွဲမံို၍ 

အ ရေ��စ်ုတ်စ်ဉ််�စ်ာ��န်း် လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။

၁။ အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ် (တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�လှတ် ရေတာ်) ၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

မို�ာ�နှှင့််် လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� ပွဲါ�င့််မိုု

၂။  ရေအာက်လှတ် ရေတာ်  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်�ညီ််စ်န်းစ််

၃။ လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် � ရေဘုာကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�ကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�

၄။ အတုုက်အခုံ ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�

၅။ �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ် ရေ�ာ  ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ  ရေကာ်မို�ှင့်် 

အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�နှှင့်််  ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�

၆။ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု အဓိုပွဲါါယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုပြခုင့််�နှှင့််် ကာကဲယ်် ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက် 

ပြခုင့််�

၇။ တ�ာ�စ်ီ�င့်် ရေ��ကဏ္ဍာ စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံနှှင့််် �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ်မိုု

၈။ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတ�ာ�ရံုှု�နှှင့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတ�ာ�ရံုှု�၏ 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတ�ာ�လှတ် ရေတာ်ခု��ပွဲ်နှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်ပွဲုံမို�ာ�

၉။ အမို��ု��ာ�အမို��ု��မိုီ� အခုန်း်�ကဏ္ဍာ တန်း်�တူညီီမိုှမိုုနှှင့််် အမို��ု��ာ� 

အမို��ု��မိုီ�အခုန်း်�ကဏ္ဍာ အ ရေပြခုပြပွဲ� အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�

ဦး�စ်ာ� ရေပွဲ�မို�ာ� (Priorities)

� ရေဘုာကဲ�လဲ�လ�က်�ုှ ရေ�ာ ကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�နှှင့််် စ်ပ်ွဲလ�ဉ််�၍ ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက် 

�ူမို�ာ�အ�ကာ� �ုပြမိုင့််န်းာ�လညီ်မုိုအ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ�ညီ်် အာ�လုံ�� ရေဘုာ 

တူညီီမိုု��ှု ရေ�� အ ရေထုာက်အကူပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�န်း်နှှင့််် အာရှုုံစ်ူ�စ်ုုက်မိုု မို�ှု ရေ�� ရေ�ာ 

ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုု စ်ဉ််�စ်ာ��ုံ��ပွဲ်လ�က် �ပွဲ်တညီ်ခု�က် ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်�န်း်အလုု�င့်ှာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ူမို�ာ��ညီ် ‘� ရေဘုာကဲ�

လဲ�လ�က်�ှု�ညီ််အခု�က်မို�ာ�’နှှင့််် ‘အ ရေ��စ်ုတ် ထုုတ် ရေဖွဲ့ာ်�န်း် လုုအပွဲ် ရေ�ာ 

အခု�က်မို�ာ�’ ကုု အဓိုကထုာ� လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�င့်််ပြီးပွဲီ� န်းညီ်�ပွဲညီာ အကူအညီီရေပွဲ� 

ပြခုင့််�နှှင့််် စ်ဲမို်� ရေဆိုာင့််�ညီ် တညီ် ရေဆိုာက် ရေပွဲ�ပြခုင့််�တုု�ပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံတကာမိုှ ပွဲံ်ပွဲုု�မိုု  

ရေပွဲ��ာတဲင့််လညီ်� ယ်င့််�အခု�က်မို�ာ�ကုု အဓိုကထုာ��င့်််ပွဲါ�ညီ်။ လက် ရေတဲ�
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အ ရေကာင့််အထုညီ် ရေဖွဲ့ာ်ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အပွဲုုင့််�ကဏ္ဍာမို�ာ�နှှင့််် အကူ�အ ရေပြပွဲာင့််� 

စု်န််း ရေခု်မုိုအခုက်အခု�မို�ာ�ကုု ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇုုိုင့််�ရေ��ဆဲို�ရေ��  ရေဆဲို� ရေနဲှ� 

�ာတဲင့််ထုည််ီ�ဲင့််�လ�က် ပြပွဲည်ီ�ူလူထုုဗုဟုုာပြပွဲ� လူ�အခဲုင့်််အ ရေ�� အ ရေပြခုခံုခု�ဉ််�ကပ်ွဲ 

ပွဲုံပြဖွဲ့င့်််  ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ပွဲါမိုညီ်။ 
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အခုန်း်� ၁ (ပွဲကတုအ ရေပြခုအ ရေန်း ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က်) တဲင့်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် 

 ရေဖွဲ့ ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ အာဏာာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် လက်�ှု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ အ ရေပြခုအ ရေန်းနှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််��ညီ််  ရေန်းာက်ခုံအခု�က်မို�ာ�ကုု ခြုံခု�ံင့်ုံ၍ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အခုန်း်� ၂ (�မိုုုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က်) တဲင့်် အာဏာာမို�ုမို်�မိုီ 

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ �မိုုုင့််� ရေ�ကာင့််�ကုု ပြပွဲန်း် ရေပြပွဲာင့််��ုံ��ပွဲ် 

လ�က် မို�က် ရေမှိုာက်ကြံ့က�ံ ရေတဲ� ရေန်း��ည််ီ ပြပွဲဿန်းာမို�ာ�အတဲက်  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်မို�ာ� 

�ှာ ရေဖွဲ့ဲ�ာတဲင့်် အ ရေထုာက်အကူပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်် �ာဓိကမို�ာ�နှှင့််် ဥပွဲမိုာမို�ာ�ကုု 

 ရေလ်လာ ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အခုန်း်� ၃ (အက��ု��က်ဆိုုုင့််ပွဲါ�င့််�ူဆိုန်း်�စ်စ််

ခု�က်) တဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ရေ��အခုင့််�အက�င့််�အတဲင့််� အဓိုကပွဲါ�င့််လုပွဲ်�ှာ� ရေန်း 

�ူမို�ာ�နှှင့််် ၎င့််�တုု�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ လုုလာ�ခု�က်မို�ာ�ကုု 

 ရေလ်လာ�ုံ��ပွဲ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အခုန်း်� ၄ (လုုလာ�ခု�က်ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က်) တဲင့်် 

 ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�တင့််ပြပွဲခု�်ပြီးပွဲီ��ညီ်် အ ရေ�ကာင့််�အ�ာအာ�လုံ�ကုု ဆိုက်စ်ပွဲ် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲလ�က် 

အက��ု��က်ဆိုုုင့််ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ�၏ လုုလာ�ခု�က်မို�ာ�ကုုက်ညီီမိုု�ှု�ညီ်် န်းယ််ပွဲယ်် 

မို�ာ�နှှင့််် တင့််�မိုာမိုုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်် �ုု�မိုဟာုတ် မိုကုုက်ညီီ�ညီ်် အခု�က်မို�ာ�ကုု 

အ ရေ��စ်ုတ်  ရေလ်လာရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

အခုန်း်� ၂ တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် အ ရေ�ကာင့််�မို�ာ�ကုု  ရေထုာက်ရှုုလ�က်  

လုုလာ�ခု�က်ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က်အပွဲုုင့််�တဲင့်် ညီီညွှဲတ် ရေ�ာတုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေကာင့််စ်ီ (UNFC) က ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ�ထုာ� ရေ�ာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ကမို်�ကုု အဓိုက ရေလ်လာထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မိုူ�ကမို်� 

မိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ မိုူ�ကမို်� ရေ��ဆိုဲ� ရေ��နှှင့််် ညီိုနှုင့််� ရေ��  

ရေကာ်မိုတီ (FCDCC) က ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ�ခု�် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
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အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ကမို်�အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အခုန်း်� ၄ တဲင့်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ မိုူ�ကမို်� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) ကုု အ ရေ��စ်ုတ် ရေလ်လာ�ုံ��ပွဲ် 

လ�က် ယ်င့််�မိုူ�ကမို်�စ်ာ�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ အဓိုကပွဲါ�င့််  ရေဆိုာင့််�းက် ရေန်း�ူမို�ာ� 

အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် � ရေဘုာထုာ�တူညီီ�ည်ီ် အခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ကဲ�လဲ��ညီ််အခု�က်မို�ာ�ကုု 

 ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်တင့််ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အ ရေစ်ာပွဲုုင့််�ကာလ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

မိုူ�ကမို်�စ်ာ�ာ�မို�ာ�ကုုအ ရေပြခုခုံ၍ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပွဲဋိုညီာဉ််၏ အခု��ု� 

အပွဲုုင့််�မို�ာ�ကုု ပြပွဲ�စ်ုခု�်ပြခုင့််�၊ အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ် ရေ��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�တဲင့်် ယ်ခုုအခုါ 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဆုုိုင့််�ာ အပြပွဲန််းအလှန််း ရေဆဲို� ရေနဲှ��ာ၌ တ�ာ��င့််�ည်ီညှွှန််း� 

စ်ာ�းက်စ်ာတမ်ို�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ယူ်ဆို�ကပြခုင့််�တုု� ရေ�ကာင့််် အထုက်ပွဲါအတုုင့််�  ရေလ်လာ 

�ုံ��ပွဲ်ပြခုင့််�မိုှာ �င့်််တင့််် ရေလ�ာက်ပွဲတ်မိုု�ှုပွဲါ�ညီ်။ ယ်ခုုအထုု ပြပွဲင့််ပွဲရေလ်လာ 

�ူမို�ာ� မို�ု�ှုနှုုင့်် ရေ�� ရေ�ာ  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ� ရေန်းဆို� ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုုမိုူ စ်န်းစ််တက� 

ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က် မိုပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့်် ရေ��ပွဲါ။ �ုု��ာတဲင့်် အက��ု��က်ဆိုုုင့််ပွဲါ�င့််�ူ 

အ�ီ��ီ�၏ �ပွဲ်တညီ်ခု�က်မို�ာ�မိုှာ ယ်ခုင့််ကနှှင့််် စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ် တူညီီမိုု 

အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု �ှုလုမို််မိုညီ်ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါ�ညီ်။ အခုန်း်� ၅ မိုှာ 

န်းုဂုံ�ခု��ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� မိုုခု�မိုှန်း်ကန်း်�ညီ််အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ခု�ပြပွဲပြခုင့််�မိုဟာုတ်ဘု� အပြပွဲ�� ရေဘုာ 

စ်ုတ်ကူ�စ်ုတ်�န်း်�မို�ာ�၊ အကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် 

ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�နှုုင့််မိုညီ်် အခု�က်မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ 

ဦး�စ်ာ� ရေပွဲ�မို�ာ�ပွဲုံစ်ံပြဖွဲ့င့်််  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�နှုုင့််�န်း်လညီ်� ရေကာင့််�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

တဲင့််  ရေ�း�ခု�ယ််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�နှုုင့််မိုညီ်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ပွဲုံစ်ံပြဖွဲ့င့်််လညီ်� ရေကာင့််� ပြမိုန်း်မိုာ 

နှုုင့််င့်ံအတဲက် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ူမို�ာ� �ှင့််�လင့််�စ်ဲာရေ�း�ခု�ယ််နှုုင့််�န််း တင့််ပြပွဲ 

ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။
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ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ၂၀၀၈ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု စ်စ််ဖွဲ့က်က 

 ရေ�း� ရေကာက်ခံု အ�ပ်ွဲဖွဲ့က် ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မုိုအပုုွဲင့််�ထံု အာဏာာတစ််စု်တ်တစ်် ရေဒီ� 

ကုု တစ််ပြဖွဲ့ညီ်�ပြဖွဲ့ညီ်� လှ� ရေပြပွဲာင့််� ရေပွဲ�အပွဲ် ရေ�� �ညီ်�းယ်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေ�ာ မိုဟာာ 

ဗု��ဟာာ၏ တစ််စ်ုတ်တစ်် ရေဒီ�အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုစ်ဉ််က စ်စ််ဖွဲ့က် 

အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် မုိုမုို၏တ�ာ�န်းည်ီ�လမ်ို�က�ပြဖွဲ့စ််မုိုအ ရေပြခုခံုကုု တုု�ခု��� ရေ��နှှင့်််  ရေန်း်တစ််ဓူိ� 

နှုုင့််င့်ံကုု အုပွဲ်ခု��ပွဲ်��ညီ်် �န်း်ထုုပွဲ်�န်း်ပွဲုု�ကုု ထုမို်� ရေဆိုာင့်် ရေန်း�ပြခုင့််�မိုှ ဆိုုတ်ခုဲာ  

ရေ��၊ တစ််ခု�နု်း်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က် ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မို�ာ�၏ ကုုယ််က��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�နှှင့််် 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ကုု ကာကဲယ်် ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက် ရေ��နှှင့််် စ်ုစ်ညီ်�ညီီညွှဲတ်  

ရေ�ာ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအပြဖွဲ့စ််  ၎င့််�တုု�၏ရှုုပြမိုင့််ပွဲုံကုု အခုုုင့််အမိုာ ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့်် ရေ�� 

န်းညီ်�လမို်��ှာ ရေဖွဲ့ဲ�န်း် လုုအပွဲ်လ�က်�ှုပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ�ည်ီ အစ်ဉ််တစုု်က်အပြင့်င့််�ပဲွဲာ�ဖဲွဲ့ယ််�ာ ပြဖွဲ့စ််ခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ စ်စ််ဖွဲ့က်က 

နှုုင့််င့်ံ ရေ��တဲင့်် ဆိုက်လက်၍ပွဲါ�င့််နှုုင့််�န်း် အခုုုင့််အမိုာစ်ီစ်ဉ််ထုာ� ရေ�ာ ဗုဟာုု 

ခု��ပွဲ်ကုုင့််�ညီ်် ‘စ်ညီ်�ကမို်�ပြပွဲညီ််� ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ’ ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု 

 ရေ�ဖွဲ့န်း်�ကပြခုင့််�အပြပွဲင့်် မိုူ�ကမို်� ရေ��ဆိုဲ��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မိုှာ အမို�ာ�ပွဲါ�င့််နှုုင့််မိုုနှှင့််် 

ထုင့််�ာပြမိုင့််�ာမိုု မို�ှုပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�်�ညီ်် န်းညီ်�လမို်�ကုု 

လညီ်�  ရေ�ဖွဲ့န်း်�ကပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု က�င့်််�ုံ�လ�က် 

ယ်ခုင့််ကနှှင့််် နှုင့််�စ်ာလှင့်် ပွဲဲင့်််လင့််�မိုု�ှုလာ�ညီ်် ကာလအတဲင့််� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ 

တဲင့်် နှုုင့််င့်ံ ရေ��၌ ပွဲါ�င့်် ရေန်း�ူအမို�ာ�အပြပွဲာ�က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု 

ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်း် �ုု�မိုဟာုတ် အ�စ််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်�ခု�်�ကပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််  

ရေ�ာ်လညီ်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် အမို��ု��ာ�ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

အဖွဲ့ဲ��ခု��ပွဲ် (NLD) က လက် ရေတဲ�က�က�စ်ဉ််�စ်ာ�၍ မိုခု�စ်် ရေ�ာ်လညီ်�  ရေအာင့်််ကာ 
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န်းမို်� လက်ခုံခု�်�ညီ်် စ်စ််ဖွဲ့က် (တပွဲ်မို ရေတာ်)၁ နှှင့််် ‘� ရေဘုာတူညီီခု�က်’ (pact) 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�� ရေဘုာတူညီီခု�က်အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံလ�က် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တဲင့်် 

လဲတ်လပွဲ် ရေ�ာ  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�က�င့််�ပွဲခု�်ပြီးပွဲီ� (�ကာ�ပြဖွဲ့တ် ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ� 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� NLD လှတ် ရေတာ်အတဲင့််�  ရေ�ာက်�ှုလာခု�်ပွဲါ�ညီ်) ထုုု� ရေန်းာက် ၂၀၁၅ 

ခုုနှှစ််နှှင့််် ၂၀၂� ခုုနှှစ််တုု�တဲင့််လညီ်�  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� ဆိုက်လက်က�င့််�ပွဲ 

ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ 

၂၀၁၅ခုုနှှစ််တဲင့်် NLD က  ရေတာင့််ပြီးပွဲု�ကမို်�ပြီးပွဲု�အနှုုင့််�ပြီးပွဲီ� အစ်ုု�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

နှုုင့််ခု�်�ာ စ်စ််ဖွဲ့က်ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်မိုု ရေအာက်တဲင့််ပွဲင့်် �ှု ရေ�� ရေ�ာ်လညီ်� NLD  ရေခုါင့််�  

ရေဆိုာင့််�ညီ်် အစ်ုု��ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ာနှုန်း်�မိုပြပွဲညီ််�ညီ််တုုင့်် တစ််စ်ုတ်တစ်် ရေဒီ� 

အာ�ပြဖွဲ့င့်််  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်ခံု အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်အစ်ုု��အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ညီ်် ကာလ 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် အတုံ�အလှညီ််အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် NLD �ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ တစ််စ်ုံတစ််�ာ ဆိုက်လက် ရေဆိုာင့််�းက်လုုပွဲါက ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ  ရေဘုာင့််အတဲင့််�၌�ာ လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�န်း်လက်ခုံခု�်�ပွဲါ 

�ညီ်။ ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�  

ရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််အတုုင့််��ာ  ရေဆိုာင့််�းက်�န်း် လက်ခုံခု�်ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််အ� လှတ် ရေတာ်တဲင့်် ၇၅%  ရေက�ာ် မို�အမို�ာ�စ်ု 

��ုှ�မိုည်ီပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန်း�ာ ၂၅% မှိုာ စ်စ််ဖွဲ့က်မှို�ယူ်ထုာ� 

ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�တစ််စ်ုံတစ််�ာ 

ပြပွဲ�လုပွဲ်လုုပွဲါက NLD နှှင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်အ�ကာ� � ရေဘုာတူညီီမိုုယ်ူ�န်း် လုုအပွဲ် 

ပွဲါမိုညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံဆိုုုင့််�ာအ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ�ကုု ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််နှှင့််် 

ခု�တု်ဆိုက်လ�က် လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�န်း်နှှင့််် စ်က်တင့််ဘုာလ ၂၀၁၆၊ ရေမိုလ ၂၀၁၇၊ 

ဇိုူလုုင့််လ ၂၀၁၈ နှှင့််် ��ဂုတ်လ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အ�ီ��ီ�တဲင့်် က�င့််�ပွဲခု�်�ညီ််   

၁ တပွဲ်မို ရေတာ်ဆိုုု�ညီ်မိုှာ စ်စ််ဖွဲ့က်ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�က မိုုမိုုတုု�ကုုယ််ကုု  ရေခု် ရေ�်�ာတဲင့်် အ�ုံ� 
ပြပွဲ� ရေ�ာ ဂုဏာ်ပြပွဲ��ညီ််  ရေ�ါဟာာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ကုုလုုန်းီလက် ရေအာက်မိုက� ရေ�ာက်မိုီ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ  
ရေတာ် ရေခုတ်က တပွဲ်မို ရေတာ်ဟာု ရေခု် ရေ�်ခု�်ပြခုင့််�ကုု ဆိုက်လက်�ုံ�နှုန်း်�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ လက်�ှု 
လက်န်းက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��ကုု တပွဲ်မို ရေတာ်ဟာု  ရေခု် ရေ�်�ုံ�နှုန်း်�ပြခုင့််�ကုု အခု��ု� ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 
ဘုက် ရေတာ်�ာ� အင့််အာ�စ်ုမို�ာ�က ကန်း််ကဲက်�ကပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအ ရေ�ကာင့််� 
 ရေ���ာ��ာတဲင့်် အမို�ာ��ုံ� ရေ�ါဟာာ�အပြဖွဲ့စ်် တပွဲ်မို ရေတာ်ဟာုပွဲင့်် �ုံ�နှုန်း်� ရေလ်�ှု�က�ပြဖွဲ့င့််် ဤ 
စ်ာတမို်�၌လညီ်� တပွဲ်မို ရေတာ်ဟာု �ုံ�နှုန်း်�ပြခုင့််�မို�ာ� �ှုပွဲါ�ညီ်။ အမို�ာ��ုံ� ရေ�ါဟာာ�အပြဖွဲ့စ်် 
တပ်ွဲမို ရေတာ်ဟုာ �ံု�နုှန််း�ပြခုင့််��ာပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� စ်စ််အစုု်��ကုုရေထုာက်ခံု�ည််ီ နုုှင့််ငံ့် ရေ��� ရေဘုာ ရေဆိုာင့််  
ရေ�ာ အ�ုံ�အနှုန်း်�မိုဟာုတ်ပွဲါ။
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၂၁ �ာစ်ု ပွဲင့််လုံ ရေခု် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�မိုှ ထုဲက် ရေပွဲ် 

လာ ရေ�ာ အ ရေ�ကာင့််�အ�ာအ�ီ��ီ�အတဲက် မိုူမို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 

ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��� ရေဘုာတူညီီခု�က် (Union Peace Accord) အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲ�စ်ုပြီးပွဲီ� 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�အတဲက် အ�ံု�ပြပွဲ��န််းလည်ီ� NLD က 

လက်ခုံခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ဤ ပွဲကတုအ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ� ရေ�ကာင့််် NLD �ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ��အဆုုိုပြပွဲ��ာတဲင့်် အကန်း််အ�တ်�ုှခု�ပ်ြီးပီွဲ� အန်းည်ီ�င့်ယ်် 

မိုှ ရေ�ာ ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ာ�ကုု�ာ အဆိုုုပြပွဲ�တင့််ပြပွဲနှုုင့််ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ 

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ��အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�မိုှာ  ရေန်းာင့်် 

က�င့််�ပွဲမိုညီ််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�အဆိုက်ဆိုက်တဲင့်် တပွဲ်မို ရေတာ်�ာ�လှတ် ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အ ရေ�အတဲက်ကုု တစ််ဆိုင့်််ခု�င့််� အန်းညီ်�င့်ယ််မိုှစ်ီ  ရေလှာ်ခု��ဲာ� 

�န််းမိုှ�ာပြဖွဲ့စ််ခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ တစ််ခု�န်ု်းတည်ီ�မှိုာပွဲင့်် ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� 

မို�ာ�၏ �န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲမို�ာ�ကုု �က်ဆုုိုင့််�ာပြပွဲည်ီန်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� လှတ် ရေတာ် 

အ�ီ��ီ�က ခုန်း််အပွဲ်နှုုင့််�ညီ်် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် �ှု ရေစ် ရေ��က�်�ုု� တုုင့််��င့််��ာ� 

အ ရေပြခုပြပွဲ� နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�က တင့််ပြပွဲ ရေ�ာ အာဏာာပွဲုုမိုုုခုဲ� ရေ� ရေပွဲ� ရေ�� အဆိုုုပြပွဲ� 

ခု�က် အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု NLD �ညီ် လက်မိုခုံခု�်ပွဲါ။ ဤအဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�ကုု 

စ်စ််ဖွဲ့က်နှှင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်၏ မိုဟာာမိုုတ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုကြံ့ကံ်ခုုုင့်် ရေ��နှှင့််် 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု�� ရေ��ပွဲါတီ (USDP) တုု�က အထုုုက်အ ရေလ�ာက် ရေထုာက်ခုံ�ညီ်ဟာု 

 ရေကာလဟာလမို�ာ� �ကာ��ု�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ယ်င့််�တုု�မိုှာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပွဲါ စ်န်းစ််၏ ကန်း််�တ်ခု�က်မို�ာ�အတဲင့််�  ရေအာင့််ပြမိုင့််  

ရေအာင့််  ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််မိုညီ်ဟာု ထုင့််ပြမိုင့််ယ်ူဆို�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် NLD ၏ 

အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�နှှင့််် မိုကုုက်ညီီ ရေ�ကာင့််� �ု�ာထုင့််�ှာ�ပွဲါ�ညီ်။

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၁ �က်ရေန်း်တဲင့််  စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှအာဏာာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ�  

ရေန်းာက် အလံု�စံု်ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ�ပွဲါ�ည်ီ။ NLD နှှင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်အ�ကာ� အထူု�ဂရုှုပြပွဲ� 

၍ ဟာန်း်ခု�က်ညီိုထုာ��ညီ်် � ရေဘုာတူညီီခု�က်ကုု စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ တစ််ဘုက်�တ် 

ခု��ု� ရေဖွဲ့ာက်ခု�ပ်ြီးပီွဲ�  ရေ�း� ရေကာက်ခံုအ�ပ်ွဲဖွဲ့က်အစုု်���ုု� အာဏာာကုု တစ််ပြဖွဲ့ည်ီ�ပြဖွဲ့ည်ီ� 

တစ််စု်တ်တစ်် ရေဒီ� လှ� ရေပြပွဲာင့််� ရေပွဲ� ရေ�� ယ်ခုင့််မိုဟာာဗု��ဟာာ ရေန်း�ာတဲင့်် အင့််အာ� 

�ုံ�ဖွဲ့ုနှှုပွဲ် ရေ�� မိုဟာာဗု��ဟာာကုု အစ်ာ�ထုုု�က�င့်််�ုံ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ NLD 

အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် စု်တ်ဓိာတ်အာ�ပြဖွဲ့င့်််လည်ီ� ရေကာင့််�၊ လက် ရေတဲ�အာ�ပြဖွဲ့င့်််လည်ီ� ရေကာင့််� 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ၏ စ်ည်ီ� ရေနှှာင့််မုိုမှို ကင့််�လဲတ်�ဲာ�ပွဲါ�ည်ီ။ 

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ််ကုု ပြပွဲန်း်လညီ်ညီိုနှုင့််� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�နှုုင့််
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�ညီ်် ‘ဖဲွဲ့��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအခုါအခုဲင့်််’ တစ််�ပွဲ်  ရေပွဲ် ရေပွဲါက်လာပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ ယ်ခုင့််ကာလမို�ာ�နှှင့််် မိုတူညီီ�ညီ််အခု�က်မိုှာ စ်စ််ဖွဲ့က်ကုု အပြခုာ��ူ 

မို�ာ�က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််အတဲင့််� အက��ု��က်ဆိုုုင့််ပွဲါ�င့််�ူ 

အုပွဲ်စ်ုတစ််စ်ုအပြဖွဲ့စ်် တ�ာ�န်းညီ်�လမို်�က� ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််�ှု�ညီ်ဟာု မိုရှုုပြမိုင့််�က ရေတာ် 

ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််အညီီ မိုဟာုတ်ဘု� အာဏာာ�ယ်ူ 

ခု�်ပြခုင့််�ကုု တုံ�ပြပွဲန်း်လ�က် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပွဲဋိုညီာဉ်် (Federal Democracy 

Charter) (FDC) ကုု ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် မိုတ်လ ၃၁ �က်တဲင့်် ထုုတ်ပြပွဲန်း်ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ 

ဤပွဲဋိုညီာဉ််မိုှာ ၂၀၂� ခုုနှှစ်် အ ရေထုဲ ရေထုဲ ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့််  ရေ�း� ရေကာက် 

တင့်် ရေပြမိုိာက်ခုံ� ရေ�ာ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� အန်းက် ၈၀% ခုန်း််ကုု 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေ�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေကာ်မိုတီ (Com- 

mittee Representing the Pyidaungsu Hluttaw) (CRPH)၊ CDM  ရေခု် 

ပြပွဲညီ်�ူ�အာဏာာ ဖွဲ့ီဆိုန်း် ရေ��လုပွဲ်�ှာ�မိုု (Civil Disobedience Movement)၊ 

အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၊ �ပွဲုတ်ရေကာ်မိုတီမို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ� 

လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� (EAO) မို�ာ� အာ�လုံ� မိုဟာုတ် ရေ�ာ် 

လညီ်� အမို�ာ�အပြပွဲာ�တုု�အ�ကာ� � ရေဘုာတူညီီခု�က်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်ကုု 

စု် ရေပွဲါင့််�ဆိုန်း််က�င့််လ�က် အမို��ု��ာ�ညီီညဲွှတ် ရေ��အစုု်�� (NUG) တည်ီ ရေထုာင့််ပြီးပီွဲ� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ စ်န်းစ််�စ််ဆိုီ�ုု�ကူ� ရေပြပွဲာင့််��န်း် 

အ ရေပြခုခုံအုတ်ပြမိုစ်် တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� ဘုုံတူညီီ�ညီ်် ခုံယ်ူခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပွဲဋိုညီာဉ်် (Federal Democracy Charter) 

(FDC) တဲင့်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပုွဲံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အစ်ာ�ထုုု��န်း်  ရေမိုှာ်မိုှန်း်�  

ရေ�ကာင့််� �ှင့််�လင့််��ု�ာ ရေ�ာ်လညီ်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု 

ဖွဲ့�က်�ုမို်��န်း် အတုအလင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က် မိုပွဲါ�ှုပွဲါ။ �ုု��ာတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီ ပွဲဋိုညီာဉ်် (Federal Democracy Charter) (FDC) နှှင့််် တစ်် ရေန်း်တညီ်� 

တဲင့်် ထုုတ်ပြပွဲန်း်ခု�်�ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေကာ်မိုတီ 

(Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw) (CRPH) ၏ 

�ီ�ပြခုာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်တဲင့််မိုူ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�  

ရေ�ကာင့််�  ရေ�ကညီာထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြီးပွဲီ� 
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မိုညီ်�ုု� ဆိုက်လက် ရေဆိုာင့််�းက်မိုညီ်ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ှု ရေ�ာ်လညီ်� အနှှစ်် 

�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုှာ စ်စ််ဖွဲ့က်၏  ရေဆိုာင့််�းက် 

ခု�က်မို�ာ� ရေ�ကာင့််် ပွဲ�က်ပြပွဲယ််�ဲာ�ပြီးပွဲီ� က�င့်််�ုံ�၍မို� ရေတာ်ဟာု  ရေ�ကညီာပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ်် 

ပွဲါ�ညီ်။၂ တစ််ခု�နု်း်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် CRPH က FDC ၏ မိုူမို�ာ�နှှင့်််ညီီညွှဲတ်လှင့်် 

အက��ံ��င့်် ရေ�ာ ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ဆိုက်လက်၍ အတညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််�  ရေ�ကညီာခု�်ပွဲါ 

�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ခု��ု�ယ်ဲင့််� ရေန်း ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််ဖွဲ့ာ ရေထု� 

မိုည််ီအစ်ာ� ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့်အတဲက် အမှိုန််းတကယ််�င့််် ရေတာ်ပြီးပီွဲ� အက��ု��က်ဆုုိုင့်် 

ပွဲါ�င့််�ူအ�ီ��ီ�၏ လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်� ရေပွဲ�နှုုင့်် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ််ကုု ပွဲုံစ်ံထုုတ်စ်ီစ်ဉ်် ရေ��ဆိုဲ��န်း် အခုဲင့်််အလမို်�  ရေပွဲ် ရေပွဲါက်လာ 

ပြီးပွဲီ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ််ရေ��ဆိုဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ဗုဟာုုအစ်ုု��နှှင့််် 

တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန််းရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�အ�ကာ�၊ တုုင့််� 

�င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� အ�ီ��ီ�တုု�အ�ကာ�၊ 

အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�နှှင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်အ�ကာ�၊ တုုင့််��င့််��ာ� အုပွဲ်စ်ုအ�ီ��ီ� 

တုု�အ�ကာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�လ�က်�ှု�ညီ်် နှုုင့််င့်ံအတဲင့််� ပွဲဋိုပွဲကခအ�ီ��ီ�ကုု အဆိုုံ� 

�တ် ရေစ်�န်း်လညီ်� အ ရေထုာက်အကူ ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

လစ််ဟာာခု�က်နှှင့််် ဥပွဲ ရေဒီလစ််ဟာာခု�က် ပြဖွဲ့စ်် ရေန်းပွဲါမိုညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

ပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC) �ညီ် �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ �ုု�မိုဟာုတ်  ရေ�ှ� ရေပြပွဲ� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတစ််�ပွဲ်၏ �ဲင့််ပြပွဲင့််လကခဏာာအခု��ု� �ှု ရေ�ာ်လညီ်� 

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲက် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ်် တစ််�ပွဲ်မိုဟာုတ်ပွဲါ။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအပြဖွဲ့စ်် ထုုတ်ပြပွဲန်း်ထုာ�ပြခုင့််�လညီ်� မိုဟာုတ်ပွဲါ။၃ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ 

အတဲက် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ််တစ််�ပွဲ်ရေ��ဆိုဲ��န်း် က�န်း်�ှု ရေန်းပွဲါ�ညီ်။

၂  ၂၀၂၁ခုုနှှစ်် မိုတ်လ ၃ �က် �က်စ်ဲ�ပွဲါ ‘၂၀၀၈ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်� ရေ�ကာင့််� 
 ရေ�ကညီာခု�က်’ (‘Declaration of the abolishment of the 2008 constitution’) စ်ာ�ာ� 
အပြပွဲည််ီအစံု်ကုု ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့် ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်လှတ် ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေကာ်မိုတီ (CRPH Myanmar) 
၏ တ�ာ��င့််�က်ဘု်ဆိုုုက် <https://crphmyanmar.org/crph3103212/> တဲင့်် ဖွဲ့တ်ရှုု 
နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၃ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပွဲဋိုညီာဉ်် (Federal Democracy Charter) (FDC) ၏ နှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့််် 
ဥပွဲ ရေဒီပွဲုုင့််� အဆိုင့်််အတန်း်�ကုု International IDEA (2021) တဲင့််  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�တင့််ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 
ဤအစ်ီ�င့််ခုံ တင့််ပြပွဲခု�က်စ်ာတမို်�တဲင့်် �ညီ်ညွှှန်း်� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� ရေ�ာ FDC စ်ာမိုူကုု CRPH 
�က်ဘု်ဆိုုုက်တဲင့််  ရေလ်လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။
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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC) ၏ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲုုင့််�နှှင့််် ဥပွဲ ရေဒီပွဲုုင့််� 

အဆိုင့်််အတန်း်�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု�ှုပွဲါ�ညီ်။ FDC ကုု အတညီ်ပြပွဲ� 

ပြီးပွဲီ��ညီ်နှှင့််် တစ််ပြီးပွဲု�င့််န်းက် FDC ၏ အခု��ု�အပွဲုုင့််�မို�ာ�ကုု ပြပွဲန်း်လညီ် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ� 

ညီိုနှုင့််�လုု ရေ�ကာင့််�၊ အမို�ာ�ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုုအ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ 

�ည််ီလုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််ပြဖွဲ့င့််် အမို��ု��ာ�ညီီညဲွှတ် ရေ�� အတုုင့််ပွဲင့််ခံု ရေကာင့််စီ် (National 

Unity Consultative Council) (NUCC) အတဲင့််�  ပြပွဲန််းလည်ီ ရေဆဲို� ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််� ရေ�� 

 ရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�  ရေပွဲ် ရေပွဲါက်ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ဤစ်ာတမို်�ကုု  ရေ���ာ�ခု�နု်း်တဲင့်် 

အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်အလက်မို�ာ� မိုပြီးပွဲီ�ပြပွဲတ် ရေ�� ရေ�ာ်လညီ်�  ရေ�း� ရေကာက်ခုံ 

လှတ် ရေတာ်ကုု ကြီးကီ�စ်ုု�လှမို်�မိုုု�ထုာ� ရေ�ာ NLD အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် တစ််ဘုက်�တ် 

လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့််နုုှင့််ပြခုင့််� မို�ုှ ရေစ် ရေ��အတဲက် NUCC ၏အခုန််း�ကဏ္ဍာ တုု�တက်ပြမိုင့်််မိုာ� 

လာ�န်း်နှှင့််် CRPH ၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ� အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု  ရေလ�ာ်န်းညီ်� 

က�ဆိုင့််��ဲာ��န်း် အလာ�အလာ �ှုပွဲါ�ညီ်။  

�ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လည်ီ� �ကာ�ပြဖွဲ့တ်အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲမုိုအစီ်အမံိုမို�ာ� အ ရေပြပွဲာင့််�အလ� 

ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််��ည်ီ အန်းာဂတ် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဒီီဇုုိုင့််�အတဲက် နုုှင့််ငံ့် ရေ��တဲင့်် 

ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေန်း�ူမို�ာ�၏ အပြီးပွဲီ��တ် ရေ�း�ခု�ယ််မိုုမို�ာ�ကုု အဆိုုံ�အပြဖွဲ့တ်  

ရေပွဲ�လုမ််ိုမိုည်ီဟုာ တစ််ထုစ််ခု�မိုဆုုိုနုုှင့််ပွဲါ။ လက်�ုှအ ရေန်းအထုာ�တဲင့််မူို FDC �ည်ီ 

NLD/CRPH၊ CDM လုပွဲ်�ှာ�မိုုနှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ�� 

မိုဟာာမိုုတ်မို�ာ�အ�ကာ� လ ရေပွဲါင့််�မို�ာ�စ်ဲာ ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�ပြီးပွဲီ��ညီ််တုုင့်် ဆိုက် 

လက်တညီ်ပြီးမို�လ�က်�ှု�ညီ််၊ အန်းာဂတ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအတဲက် မိုူမို�ာ� 

ဆိုုုင့််�ာ � ရေဘုာတူညီီမိုု အပြမိုင့်််ဆိုုံ�အဆိုင့်််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� အ ရေပြခုခုံ�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�ကုု လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ်် 

ပွဲုုင့််�နှှင့််် အနှှစ််�ာ�ပွဲုုင့််� နှှစ််မို��ု�လုံ�အတဲက်  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ်် 

အပွဲုုင့််�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��န်း် တုုင့််�ပြပွဲ� 

ပြပွဲည်ီပြပွဲ�ညီီလာခံု (Constitutional Convention) က�င့််�ပွဲ ရေ��၊ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံု 

ဥပွဲ ရေဒီ�စ််ကုု လူထုုဆိုနှဒခုံယ်ူပွဲဲ�က�င့််�ပွဲပြပွဲ�လုပွဲ်၍ အတညီ်ပြပွဲ��န်း် �တ်မိုှတ် ရေ�� 

က��ုု်� ရေ�ာ မို�ုှမိုပြဖွဲ့စ််ပြဖွဲ့တ်�န််း��မိုည််ီလမ်ို� ရေ�ကာင့််�မို�ာ� �ုု�မိုဟုာတ် အဆိုင့်််မို�ာ� 

ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အနှှစ််�ာ�ပွဲုုင့််�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ FDC တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

စ်န်းစ််၊ လှတ် ရေတာ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ််၊ အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်စ်န်းစ််၊ 

�ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ် ရေ�ာ  ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�၊ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�နှှင့််် လုံခြုံခု�ံ ရေ�� 

ကဏ္ဍာ ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��တုု�ကုု တညီ် ရေထုာင့််လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�န်း် ကတုက�တ် 
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ပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ� အ ရေ��စ်ုတ်မိုဟာုတ် ရေ�ာ်လညီ်� အတုအလင့််�  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ� 

ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်။

ယ်င့််�ကတုက�တ်ပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�မိုှာ အ ရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ညီ်။ � ရေဘုာတူညီီမိုု 

တညီ် ရေဆိုာက်�န်း် အ ရေပြခုခုံမို�ာ� �ုု�မိုဟာုတ် �တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

�ကာ�ကာလအတဲင့််�  ရေပွဲ် ရေပွဲါက်လာနုုှင့််�ည််ီ ပြပွဲည်ီန်းယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ 

မို�ာ�အတဲက်လညီ်� ယ်င့််�ကတုက�တ်ပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�ကုု အလာ�တူ အ ရေလ� 

ဂရှုုပြပွဲ� လုုက်န်းာ�ပွဲါမိုညီ်။ အန်းညီ်�ဆိုုံ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

(institution) မို�ာ�ကုု ပွဲုံစ်ံခု�မိုှတ်�ာတဲင့်် ‘ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ�’ဟာု 

 ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် က�ယ််ပြပွဲန်း််စ်ဲာ  ရေခု်ဆိုုုနှုုင့််မိုညီ််�ူမို�ာ�ဘုက်မိုှ လက်ခုံနှုုင့််မိုညီ်် 

အန်းုမို််ဆိုုံ�အဆိုင့်််  ရေဘုာင့််�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�  

ရေဘုာင့််�တ်မှိုတ်ခု�က်မို�ာ�အ� ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် အခု��ု� ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန််း� 

ခု�က်မို�ာ�ကုုထုည််ီ�ဲင့််�ပြီးပီွဲ� အခု��ု�ရေ�ာဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ န်းမူိုန်းာပံုွဲစံ်မို�ာ�နှှင့််် 

ဥပွဲမိုာမို�ာ�ကုု ဖွဲ့ယ််လှပွဲ်�ညီ်။ တစ််န်းညီ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် လှတ် ရေတာ်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှှင့််် 

ဖွဲ့ယ််ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ဆုုိုင့််�ာတုု�က��ုု်� ရေ�ာ မိုက်ခုရုုှုအဆိုင့်််ဟုာရေခု်�ည််ီ လှမ်ို�ခြုံခု�ံနှုုင့်် 

�ည််ီအဆိုင့််် ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် (အာ�လံု� မိုဟုာတ်�ည််ီတုုင့််) အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု ခု�မှိုတ် 

ပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ရေ��ဆိုဲ� ရေ�� လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်�ာ 

တဲင့်် အဓိုကအ ရေပြခုခုံအုတ်ပြမိုစ််မိုှာ FDC ပြဖွဲ့စ်် ရေန်း ရေ��� ရေ�း� ကာလပွဲတ်လုံ�  

ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ူမို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် �မိုမတဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ််နှှင့််် �န်း်ကြီးကီ� 

ခု��ပွဲ် ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ်် မိုညီ်�ညီ်က ပွဲုုမိုုု ရေကာင့််�မိုဲန်း် ရေ�ကာင့််�၊ မိုူအာ�ပြဖွဲ့င့််် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ကုု  ရေထုာက်ခုံ ရေ�ကာင့််� �ုု�မိုဟာုတ် ကန်း််ကဲက် ရေ�ကာင့််� အခု�နု်း် 

ကုန်း်ခုံလ�က်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပြင့်င့််�ခုုံ�န်း်မိုလုုအပွဲ် ရေတာ်ပွဲါ။ ထုုု�အပြပွဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က်ကုု အ�ပွဲ် 

ဖွဲ့က် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ရေအာက်တဲင့်် ထုာ��ှုပြခုင့််�နှှင့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီန်းညီ်�က� ကြီးကီ��ကပွဲ် 

ကဲပွဲ်က�ပြခုင့််�တုု�မိုှာ မိုုခု� ရေဆိုာင့််�းက်�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ�  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ��မိုညီ်် ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ� 

မိုဟုာတ် ရေတာ်ပွဲါ။ ထုုုကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�အစ်ာ� ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဒီီဇုုိုင့််�ရေ��ဆဲို��န််း 

အတဲက် အလယ််အလတ်အဆိုင့်််နှှင့််် မိုုုက်ခုရှုုုအဆိုင့်််ဟာု ရေခု် ရေ�ာ အ ရေ��စ်ုတ် 

အဆိုင့််် ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပုုွဲမုုို၍အာရံုှုစူ်�စုု်က် ရေဆဲို� ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််�နုုှင့််မိုည်ီ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာအာ�ပြဖွဲ့င့််် (က) ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့် ပွဲကတုအ ရေပြခုအ ရေန်းတဲင့်် အယံု်အ�ကည်ီ 

မို�ုှအဆုုိုအာ� မို�ခဲု�ပြခုင့််�က��ုု်� ရေ�ာ ကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�ဆုုိုင့််�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု မိုညီ်�ုု�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��င့််် ရေ�ကာင့််� �ုု�မိုဟာုတ် လှတ် ရေတာ် 

အပြီးမို�တမို်�အမိုုန်း်် (Standing Order) မို�ာ�ကုု မိုညီ်�ုု�ထုုတ်ပြပွဲန်း်�င့််် ရေ�ကာင့််� 
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ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင့််� (ခု) ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့်််တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�၊  ရေဒီ�နှတ� 

အဆိုင့်််တုု�အ�ကာ� န်းယ််ပွဲယ််အလုုက် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ၊ တာ�န်း်နှှင့််် အ�င့််� 

အပြမိုစ််မို�ာ�ခုဲ� ရေ�ပြခုင့််�က�်�ုု� ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််၏ကုုယ််တုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု (‘self 

rule’) အပွဲုုင့််�ကဏ္ဍာမို�ာ� (ဂ) ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ� ဗုဟာုုအဆိုင့်််တဲင့်် 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့််မုိုနှှင့််် ပြမိုန််းမိုာတစ််နုုှင့််ငံ့်လံု�အတဲက် မူို�ါဒီခု�မှိုတ်�ာတဲင့်် ပွဲါ�င့််  

ရေဆိုာင့််�းက်မိုုက�်�ုု� ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််၏ အတူတကဲအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု (‘shared 

rule’) အပွဲုုင့််�ကဏ္ဍာမို�ာ� (ဃ) ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံခုန်း််ခုဲ�မိုုအဖွဲ့ဲ�� က�်�ုု� 

�ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ် ရေ�ာ  ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ အ ရေ��စ်ုတ် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ� 

နှှင့််် (င့်) ထုု ရေ�ာက်မုို�ုှပြီးပီွဲ� �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပ်ွဲအမီှိုအခုုုကင့််� ရေ�ာ တ�ာ�စီ်�င့်် ရေ�� 

ကဏ္ဍာတညီ် ရေထုာင့််ပြခုင့််� စ်�ညီ်တုု�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ� 

မိုှာ အနှုစ်ုတ် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အပြမိုင့််မိုတူညီီမိုုမို�ာ�လညီ်� မို�ာ�ပြပွဲာ� 

ပွဲါမိုညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် မိုုမိုုတုု�အ�ကာ� 

တဲင့်် ပွဲုုမိုုုက�ယ််ပြပွဲန်း်် ရေ�ာ မိုူမို�ာ�ကုု လက်ခုံခု�မိုှတ်ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟာု ယ်ူဆိုလ�က် 

ယ်င့််�အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ�ကုု အာရှုုံစ်ူ�စ်ုုက်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�နှုုင့််ပွဲါက အန်းညီ်�ဆိုုံ� 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်င့််�မိုူမို�ာ�ကုုဆိုန်း််က�င့််�ူမို�ာ�နှှင့်််  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ်် 

မိုှာ လဲယ််ကူရှုုု��ှင့််��ဲာ�ပွဲါမိုညီ်။

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ်် အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�နှုုင့််�န်း် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇိုုုင့််�ရေ��ဆိုဲ�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာရှုုပွဲ် ရေထုဲ�ပြီးပွဲီ� အပြပွဲန်း်အလှန်း်ဆိုက်စ်ပွဲ် ရေန်း ရေ�ာ 

န်းယ််ပွဲယ််ကဏ္ဍာအမို�ာ�အပြပွဲာ�မိုှ �က်ဆိုုုင့််�ာကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုု အလုံ�စ်ုံကုုင့််တဲယ်် 

ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ််  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်မို�ာ�လုုအပွဲ်ပွဲါမိုညီ်။ ယ်င့််�တုု�တဲင့်် ဗုဟာုုအစ်ုု�� ကဏ္ဍာ 

အ�ီ��ီ�အ�ကာ� ‘ ရေ�ပြပွဲင့််ညီီ’ အာဏာာခုဲ� ရေ�ပြခုင့််�နှှင့်််  ဗုဟာုုအဆိုင့််် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�နှှင့်််တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�၊ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််� ရေဒီ� 

မို�ာ�နှှင့်််  ရေဒီ�နှတ�အစ်ုု��တုု�အ�ကာ� ‘အထုက် ရေအာက်’ အာဏာာခုဲ� ရေ�ပြခုင့််� 

က�်�ုု� ရေ�ာ စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံဆိုုုင့််�ာကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ��ာမိုက အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�၊ �ညီ်�းယ််ခု�က် 

နှှင့််် �ု ရေ��လကခဏာာကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့်််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�က�်�ုု� ရေ�ာ 

အနှှစ််�ာ�ပွဲုုင့််� ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�လညီ်� ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်။ အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်မိုှ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�၊ 

လှတ် ရေတာ်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််၊ လူန်းညီ်�စ်ုအခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�၊ တုုင့််��င့််� 

�ာ�မို�ာ�ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�၊ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာနှှင့််် အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ�ကုု 

န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�အလုုက်ခုဲ� ရေ�ပြခုင့််�က�်�ုု� ရေ�ာ အ ရေထုဲ ရေထုဲ မိုူမို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ 

က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန်း််ပြပွဲန်း်် နှုုင့််င့်ံ ရေ��� ရေဘုာတူညီီခု�က် ��ှုနှုုင့််�ညီ််တုုင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
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အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ််  ရေ��ဆိုဲ��ာ၌ ယ်င့််�မိုူမို�ာ�ကုု ခုုုင့််မိုာမိုု�ှုပြီးပွဲီ� လက် ရေတဲ�က�င့်််�ုံ� 

နှုုင့််�ညီ်် ဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ပွဲုံစ်ံပြဖွဲ့င့်််  ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��ဆိုဲ�လ�က် လက် ရေတဲ�  

ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�န်း် လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇိုုုင့််�ရေ��ဆိုဲ�ပြခုင့််� 

ဆိုုုင့််�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ှု ရေ�ာ �ုု�မိုဟာုတ် ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ပြခုင့််� မိုပြပွဲ�မိုု ရေ�ာ 

အပုုွဲင့််�ကဏ္ဍာမို�ာ�ကုုပွဲါ ခြုံခု�ံငံု့်မုို�ည််ီ စု်စ်ည်ီ�ညီီညဲွှတ်မုို�ုှပြီးပီွဲ� ပြပွဲည််ီစံု် ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်ာ�ာ�ကုု မိုူ�ကမို်�ပြပွဲ�စ်ုနှုုင့််�န်း် လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ အတုအက� 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�လှင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််�န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်

ပြခုင့််�နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�အဆိုင့်််တဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

မို�ာ�ကုု  ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပြခုင့််�က�်�ုု� ရေ�ာ  ရေမို�ခုဲန်း်�မို�ာ�ကုု က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန်း််ပြပွဲန်း််  

နှှစ်် ရေပွဲါင့််�မို�ာ�စ်ဲာ ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ခု�်�ကပြီးပွဲီ� အခု��ု�မိုူ�ါဒီပွဲုုင့််� လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်�ူမို�ာ� 

ထုံမိုှ အန်းညီ်�နှှင့်််အမို�ာ� အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ�ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ� 

ထဲုက် ရေပွဲ်ခု�ပ်ြီးပီွဲ�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လည်ီ� အစုု်��အဖဲွဲ့�� ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုာတ် လှတ် ရေတာ် 

ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�က�်�ုု� ရေ�ာ  ရေမို�ခုဲန်း်�မို�ာ�အတဲက်မူို အာရှုုံ 

စ်ူ�စ်ုုက် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�မိုု အလဲန်း်န်းညီ်�ပွဲါ�ပွဲါ�ညီ်။ မို�ကာ ရေ��မိုီက မို ရေလ��ှာ�၊ န်းီ ရေပွဲါ 

နှှင့််် ဆိုာမိုုုအာတုု�တဲင့်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�ခု�်�ညီ််ပြဖွဲ့စ််�ပွဲ်မို�ာ�ကုု ဥပွဲမိုာအ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် �ကညီ်် 

ပွဲါက၄ ယ်င့််��ုု� ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဒီီဇုုိုင့််� ရေ��ဆဲို�ပြခုင့််�ဆုုိုင့််�ာ  အ ရေ�� 

စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ��ညီ် လှတ် ရေတာ်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ်် 

တညီ်ပြီးင့်ုမို်မိုု�ှု ရေစ် ရေ��အတဲက် အထုူ�အ ရေ��ပွဲါလာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပွဲုံစ်ံထုုတ်စ်ီစ်ဉ်် ရေ��ဆိုဲ�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ ယ်င့််��ုု� ရေ�ာ 

အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��ာတဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲက်    

ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် ခု�မှိုတ်မိုည််ီ�ူမို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် �ုညီမှိုစ်တင့််�န််းမိုလုုအပ်ွဲပွဲါ။ ၁၉၉၀ 

ပြပွဲည််ီနှှစ််မှိုစ်၍ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတည်ီ ရေဆိုာက် ရေ�� ကြီးကု�တင့််ပြပွဲင့််ဆိုင့််�ည််ီ 

လုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�စ်ဲာကုု ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့်််တဲင့်် လညီ်� ရေကာင့််�၊  ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့်််  

တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�အတဲင့််�တဲင့််လည်ီ� ရေကာင့််� လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့််ခု��်ကပြီးပီွဲ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ 

၄ မို ရေလ��ှာ�၊ န်းီ ရေပွဲါနှှင့််် ဆိုာမိုုုအာတုု�အာ�လုံ�တဲင့်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ််မို�ာ� က�င့်််�ုံ� 
�ကပြီးပီွဲ� မို�ကာ ရေ��မီိုက ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ အ�ကပ်ွဲအတည်ီ�မို�ာ�နှှင့််် ကြံ့က�ံ ရေတဲ�ခု��်ကပွဲါ�ည်ီ။ 
ယ်င့််�အ�ကပွဲ်အတညီ်�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ��ာတဲင့်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု  ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�နှှင့််် တာ�န်း်မိုှ 
ဖွဲ့ယ််�ှာ�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�၊ လှတ် ရေတာ်ကုု ဆိုုုင့််�င့်ံ်ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််� 
ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််�ညီ်် အ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� မို�ှင့််�လင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် တုက�မိုုမို�ှုပြခုင့််� 
တုု�မိုှာ အဓိုက အခုန်း်�ကဏ္ဍာမိုှ ပွဲါ�င့််ခု�်ပွဲါ�ညီ်။
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၁၉၉� ပြပွဲညီ််နှှစ််မိုှ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််အထုု ကာလအတဲင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

မိုူ�ကမို်�အခု��ု�ကုု ပြပွဲ�စ်ုခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မိုူ�ကမို်�မို�ာ�ကုု စ်ုစ်ညီ်�လ�က် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ကမို်� ရေ��ဆိုဲ� ရေ��နှှင့််် ညီိုနှုင့််� ရေ�� ရေကာ်မိုတီ (Federal 

Constitutional Drafting and Coordinating Committee) (FCDCC) ၏ 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို�တဲင့်် ထုည််ီ�ဲင့််�ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််�မှိုာ ၁၅ နှှစ််  ရေက�ာ်ကာလ 

အတဲင့််� အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုု တညီ် ရေဆိုာက်ခု�်ပြခုင့််�၏ �လဒီ် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

အက��ု��က်ဆုုိုင့််ပွဲါ�င့််�ူအမို�ာ�  ရေဆဲို� ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််��ည််ီ လုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််မှိုထဲုက် ရေပွဲ် 

လာ �ညီ်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲက် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

 ရေန်းာက်ဆံုို�နှှင့််် အပြပွဲည််ီစံု်ဆံုို�မူို�ကမ်ို�မှိုာ ညီီညဲွှတ် ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေကာင့််စ်ီ (United Nationalities Federal Council) (UNFC) က 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ�ခု�် ရေ�ာ မိုူ�ကမို်�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မိုူ�ကမို်� 

ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� 

အာ�လုံ�မိုဟာုတ် ရေ�ာ်လညီ်� အခု��ု� ပွဲါ�င့််ခု�်�ကပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််� UNFC မိုူ�ကမို်�မိုှာ 

FCDCC မိုူ�ကမို်�ကုု ဆိုက်လက်၍ပြဖွဲ့ညီ််စ်ဲက် ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� FCDCC 

မူို�ကမ်ို�ကုုပြပွဲင့််ဆိုင့််ထုာ��ည််ီ ပုုွဲမုုိုပြပွဲည််ီစံု် ရေ�ာ မူိုဟုာ ယူ်ဆိုနုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ စ်စ််ဖွဲ့က်မှို 

�ဲတ်�ဲင့််�ခု�် ရေ�ာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီက�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ�� 

န်းယ််ပွဲယ််တဲင့်် လှမို်�မိုုု�ခု�်ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ယ်င့််� FCDCC-UNFC မိုူ�ကမို်� (၂၀၁၆ 

ခုုနှှစ််) ကုု က�င့်််�ုံ�နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုခု�်ပွဲါ။ �ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ ယ်င့််�မိုူ�ကမို်��ညီ် 

ပြပွဲ�စု်�ူမို�ာ�၏ �ည်ီ�းယ််ခု�က် ရေစ်တန်းာမှိုန််းကန််းပြခုင့််�၊ မူို�ကမ်ို�ပြပွဲ�စု်�ည််ီ န်းည်ီ�လမ်ို� 

မိုှာ အပြခုာ�မိုူ�ကမို်�မို�ာ�နှှင့််် နှုင့််�ယ်ှဉ််လှင့်် ပွဲဲင့်််လင့််�ပြီးပွဲီ� အမို�ာ�ပွဲါ�င့််နုုှင့််ပြခုင့််�တုု�  

ရေ�ကာင့််် အန်းည်ီ�ဆံုို�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်ဘုက် ရေတာ်�ာ� အုပွဲ်စ်ုအခု��ု�အတဲင့််� 

တဲင့်် ယ်င့််��ညီ် တ�ာ�န်းညီ်�လမို်�က�မိုု အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု �ှုပွဲါ�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC) ပွဲင့််လှင့်် ဤ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�အ ရေပွဲ် 

တစ််စ်ုတ်တစ်် ရေဒီ� အ ရေပြခုပြပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် UNFC ၏ 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�ကုု နှုုင့််င့်ံ ရေ��အုပွဲ်စ်ုအာ�လုံ�က  ရေက�န်းပွဲ်မိုု�ှု�ညီ် 

ဟာု မိုဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ။ ဥပွဲမိုာ ယ်င့််�မိုူ�ကမို်� ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်် NLD တုုက်ရှုုုက်ပွဲါ�င့််ခု�်ပြခုင့််� 

မို�ှုပွဲါ။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�အတဲက် အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုု တညီ် ရေဆိုာက် 

ခု�်�ာတဲင့်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် အာဏာာ�ုမို်�မိုုမိုတုုင့််မိုီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ 

 ရေဆဲို� ရေနဲှ�လ�က်�ုှ�ူမို�ာ��ာ ပွဲါ�င့်် ရေ�ကာင့််�နှှင့််် အာဏာာ�ုမ်ို�ပြီးပီွဲ� ရေန်းာက်ပုုွဲင့််� ဤ 

လုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််တဲင့်် အက��ု��က်ဆုုိုင့်် ပွဲါ�င့််�ူအ�စ််မို�ာ�  ရေပွဲ် ရေပွဲါက်လာ ရေ�ကာင့််� 
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�တုပြပွဲ��င့်််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်��ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီဆုုိုင့််�ာ  ရေဆဲို� ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််�မုိုမို�ာ� စ်တင့််ပြပွဲ�လုပ်ွဲ�န််း အဆိုင့်် ရေပြပွဲ ရေ�ာ မူို�ကမ်ို� 

ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ� အင့််အာ�စ်ုမို�ာ� 

အ�ကာ� အပြပွဲညီ််အ� အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုု�ှု�ညီ်် မိုူ�ကမို်�မိုဟာုတ်ပွဲါ။

မိုတတ်�ာ၍ လက်ခုံက�င့်််�ုံ�� ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ��ညီ် 

�ကာ�ှညီ်မိုခုံတတ်�ကပွဲါ။ လက် ရေတဲ�ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််နှုုင့်် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�န််း အန်းည်ီ�ဆံုို�အာ�ပြဖွဲ့င့််် �က်ဆုုိုင့််�ာ နုုှင့််ငံ့် ရေ��ရေဆိုာင့််�းက်�ူမို�ာ� 

အ�ကာ� လုံ ရေလာက် ရေ�ာ အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုု (sufficient consensus) 

�ှု�ပွဲါမိုညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် အ�ကမို်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် အဓိုက နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့်် 

�းက်�ူ အုပွဲ်စ်ု�ုံ�စ်ု �ှုပွဲါ�ညီ်။ ပွဲထုမိုအုပွဲ်စ်ုမိုှာ စ်စ််ဖွဲ့က်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဗုုုလ်က�စ်ုု�မိုုု�  

ရေ�ာ အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ�ူလူတစ််စု်က စ်စ််ဖွဲ့က်အ�ာ�ုှကြီးကီ�မို�ာ�၏ အာဏာာနှှင့််် စီ်�ပဲွဲာ� ရေ�� 

အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကုု ကာကဲယ်် ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက်ထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တစ််ခု�နု်း် 

တညီ်�မိုှာပွဲင့််  ရေ�ှ�ရှုုု�စ်ဲ�ပြီးပွဲီ� ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့််�ညီ်် တူညီီရေ�ာ (uniform) ပြမိုန်း်မိုာ 

အမို��ု��ာ� ရေ���ါဒီ ရှုုပြမိုင့််ပွဲုံ�ှုပွဲါ�ညီ်။ ဤ�ါဒီကုု စ်စ််အာဏာာ�ှင့်် ရေခုတ် လူမိုု 

နှု� ရေဆိုာ် ရေ�� စ်ီမိုံကုန်း်�မို�ာ� (social mobilization schemes) မိုှ ပြမိုစ််ဖွဲ့�ာ�ခုံ 

ဆိုင့််��က်လာ ရေ�ာ စ်စ််ဖွဲ့က်၏ ကုုယ််စ်ာ�ပွဲါတီ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုကြံ့ကံ်ခုုုင့်် ရေ��နှှင့်််

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု�� ရေ��ပွဲါတီ (USDP) တဲင့််လညီ်�  ရေတဲ�ပြမိုင့််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဒီုတုယ်အုပွဲ်စ်ုမိုှာ 

စ်စ််ဖွဲ့က်အုပွဲ်စ်ုု�မိုုကုု ဆိုန်း််က�င့််�ည်ီ် အ ရေစ်ာပွဲုုင့််�ကာလ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ် 

�ာ� လုပွဲ်�ှာ�မိုုမိုှထုဲက် ရေပွဲ်လာပြီးပွဲီ� ၁၉၉� ခုုနှှစ််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့််  ရေတာင့််ပြီးပွဲု� 

ကမ်ို�ပြီးပုွဲ�အနုုှင့််��ုှခု� ်ရေ�ာ အမို�ာ�စု်ပွဲါတီ အမို��ု��ာ�ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်အဖဲွဲ့��ခု��ပ်ွဲ (NLD) 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ NLD �ညီ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ခုံယ်ူခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်း်မိုာတစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�တဲင့်် 

တညီ်�ှု ရေ�ာ တစ််ခုုတညီ်� ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီကြီးကီ�ဟာု ဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ (ပြမိုန်း်မိုာ 

တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�တဲင့််  တညီ်�ှု�ညီ်ဟာုဆိုုုပြခုင့််�မိုှာ NLD �ညီ် ပြမိုန်း်မိုာတစ််နှုုင့််င့်ံလုံ��ှု 

လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််  ရေန်း�ာမို�ာ�အတဲက် �င့်် ရေ�ာက်ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််ပြခုင့််�ကုု 

ဆိုုုလုုပွဲါ�ညီ်။ အပြခုာ� ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပွဲါတီအမို�ာ�စ်ုမိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�အုပွဲ်စ်ု 

အလုုက်�ာတညီ်�ှုပြီးပွဲီ� �က်ဆိုုုင့််�ာ တုုင့််��င့််��ာ� န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် 

�ာ မို�ဆိုဲယ််လုပွဲ်�ှာ��ကပွဲါ�ညီ်။) �ုု��ာတဲင့်် NLD �ညီ် အစ်ဉ််အလာအာ�ပြဖွဲ့င့််် 

ဗုမိုာလူမို��ု� ဗုဟာုုပြပွဲ� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ရေတာ်အပြမိုင့််ကုု စ်ဲ�ကုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ လူန်းညီ်�စ်ု 

တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�မိုုနှှင့််် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ကုု 

အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု ခဲုင့်််ပြပွဲ� ရေ�ာ်လည်ီ� အခု��ပ်ွဲအပြခုာအာဏာာ�ည်ီ ဗုမိုာ 
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လူမို��ု�မို�ာ� ကုန််း�ဂဏာန််း�အ ရေ�အတဲက်အာ�ပြဖွဲ့င့်််လည်ီ� ရေကာင့််�၊ ယ်ဉ်် ရေက��မုိုအာ� 

ပြဖွဲ့င့်််လညီ်� ရေကာင့််� ကြီးကီ�စ်ုု�လှမို်�မိုုု��ညီ်် ပြမိုန်း်မိုာတစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�တဲင့််�ာ တညီ်�ှု 

�ညီ်ဟာု ယ်ူဆိုပွဲါ�ညီ်။ တတုယ်အုပွဲ်စ်ုမိုှာ လူန်းညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ� လူမို��ု�မို�ာ� 

ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  

ရေတာ်လှန်း် ရေ��အုပွဲ်စ်ုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၎င့််�တုု��ညီ် အဓိုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် မိုုမိုုတုု� 

�ပွဲ်�းာအ�ုုက်အ�န်း်�အတဲက် ကုုယ််တုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် (self rule) ��ှု ရေ��၊ 

အတုတ်�မိုုုင့််�တဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲ၌ တညီ်�ှုခု�်�ညီ်ကုု  ရေထုာက်ရှုုလ�က် 

ဖွဲ့ယ််ဒီ�ယ်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲင့််�တဲင့်် မိုုမိုုတုု�၏ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု� အခု��ပွဲ် 

အပြခုာအာဏာာကုု ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�မိုှထုုန်း်��ုမို်� ရေ�� ခုံယ်ူခု�က်ထုာ��ှုပွဲါ�ည်ီ။ ဤ 

အုပွဲ်စ်ု�ုံ�စ်ုမိုှာ လုံ��ကဲ�ပြပွဲာ�ပြီးပွဲီ� တစ််စ်ုတဲင့််ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ��ညီ် အပြခုာ�အစ်ုမို�ာ� 

တဲင့်် မိုပွဲါ�င့််ဟာုမိုဆိုုုနှုုင့်် ရေ�ကာင့််� �တုမိုူ�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ လူန်းညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ� 

လူမို��ု� အမို�ာ�အပြပွဲာ��ညီ်  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် NLD ကုု မို� ရေပွဲ��ကပွဲါ�ညီ်။ 

NLD အတဲင့််�တဲင့်် မို�ာ�စ်ဲာကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ� ရေ�ာ ခု�ဉ််�ကပွဲ်ပွဲုံမို�ာ��ှုပြီးပွဲီ� ယ်ခုင့််က 

ယ်င့််�ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ�မိုုမို�ာ�ကုု အ ရေ�ကာင့််�ပြပွဲ�၍ ပွဲါတီမိုှ ခုဲ�ထုဲက်ပြခုင့််�မို�ာ� �ှုခု�်ပွဲါ 

�ညီ်။ ထုုု�အပြပွဲင့်် �မိုမတဦး��ုန်း်�စ်ုန်း် ဦး� ရေဆိုာင့််ပြီးပွဲီ� ပွဲုံ�ဏ္ဍာာန်း်အာ�ပြဖွဲ့င့််် USDP 

ကြီးကီ�စ်ုု��ညီ်် အစ်ုု�� (၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မိုှ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) �ညီ် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ တင့်် ရေပြမိုိာက်  

ရေ�ာ အစ်ုု��ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� အခု��ု� �ပွဲ်တညီ်ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဘုက်  

ရေတာ်�ာ�မို�ာ�နှှင့်််  ရေမိုှာ်မိုှန်း်��ညီ်ထုက် ပွဲုုမိုုု၍န်းီ�ကပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။

၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မိုှ ၂၀၂� ခုုနှှစ််အထုု ကာလတဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၏ 

အ ရေပြခုခုံပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ � ရေဘုာတူညီီမိုုမိုှာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု 

 ရေ��ဆိုဲ�ခု�် ရေ�ာ တပွဲ်မို ရေတာ်ကတစ််ဘုက်၊ လက် ရေတဲ�အ ရေ�ကာင့််�မို�ာ� ရေ�ကာင့််် 

ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ ယ်င့််�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ရေဘုာင့််အတဲင့််� လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�န်း် 

� ရေဘုာတူညီီခု�် ရေ�ာ NLD ကတစ််ဘုက် � ရေဘုာတူညီီမိုုပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �မိုမတ 

ဦး��ုန်း်�စ်ုန်း်၏ ကန်းဦး�ပွဲဲင့်််လင့််�မိုုနှှင့််် ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ�� ဦး�တညီ် ရေဆိုာင့််�းက် 

ခု�က်မို�ာ�ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် ဤ�ုု� � ရေဘုာတူညီီမိုု��ှုခု�်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဦး��ုန်း်�စ်ုန်း် 

�ညီ် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််က  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်ထုံ �ဲာ� ရေ�ာက် ရေတဲ�ဆိုုံခု�်ပြခုင့််� 

မိုှာ ထုင့််�ှာ�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု� ရေဘုာတူညီီမိုုအ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ၍ NLD �ညီ် 

စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ ဆိုန်း််က�င့််တုံ�ပြပွဲန်း်မိုုမို�ာ� မိုပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာ ရေစ်�န်း်�တုပြပွဲ�လ�က် ပြမိုန်း်မိုာ 

အစ်ုု��အတဲင့််� အ�ပွဲ်�ာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််လာ ရေစ်�န်း်နှှင့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီန်းညီ်�က� ပြဖွဲ့စ််  

ရေစ်�န်း် အန်းညီ်�င့်ယ််မိုှ ရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််မိုုမို�ာ��ာ လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်�ခု�်ပွဲါ 
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�ညီ်။ တစ််ခု�နု်း်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ�� 

အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီမို�ာ�၏ရုှုပြမိုင့််ပံုွဲမို�ာ�ကုု မို�ာ� ရေ�ာ 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�ဘု� ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မိုှတဆိုင့်််   

၎င့််�တုု�အာ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ဆိုုုင့််�ာ လုုက် ရေလ�ာမိုုမို�ာ� အန်းညီ်�ဆိုုံ� အတုုင့််� 

အတာပြဖွဲ့င့်််�ာ လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ NLD မိုှာ  ရေ�ှ�မိုတုု��ာ  ရေန်းာက်မိုဆိုုတ် 

�ာ အ ရေန်းအထုာ��ုု�  ရေ�ာက်�ှု ရေန်းခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက် 

ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏  ရေမိုှာ်မိုှန်း်�ခု�က်မို�ာ�အတုုင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုဥံပွဲ ရေဒီကုု ပြပွဲင့်ဆ်ိုင့်် ရေပွဲ�မိုည်ီဆုုိုပွဲါက စ်စ််ဖွဲ့က်မှို လက်ခံုနုုှင့််မိုည်ီမိုဟုာတပ်ွဲါ။ 

NLD �ညီ် စ်စ််ဖွဲ့က်က လက်ခုံမိုုပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် ရေန်းာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်� 

ပြခုင့််��ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်ခုုအခုါ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် အာဏာာ�ုမို်�မိုု ရေ�ကာင့််် ယ်င့််� 

အလဲတ်� ရေဘုာ � ရေဘုာတူညီီမိုုလညီ်� အဆိုုံ��တ်�ဲာ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC) �ညီ်  မိုတူညီီရေ�ာ အခုင့််�အက�င့််�မိုှ ထုဲက် ရေပွဲ်လာ 

ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ NLD၊ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီမို�ာ�၊ ပွဲုုမိုုုက�ယ််ပြပွဲန်း်် ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

ဘုက် ရေတာ်�ာ� CDM လုပွဲ်�ှာ�မိုုတုု�အ�ကာ� � ရေဘုာတူညီီမိုု ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

NLD �ညီ် FDC ကုု � ရေဘုာတူညီီ�ာ၌ ဗုမိုာလူမို��ု�မိုဟာုတ် ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� 

အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၏  ရေတာင့််�ဆိုုုခု�က်မို�ာ�ကုု အတုအလင့််� အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ��န်း်နှှင့််် 

ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်� ရေပွဲ� ရေ�� ကတုက�တ်ပြပွဲ��န်း် ယ်ခုင့််ကထုက် ပွဲုုမိုုု၍ န်းီ�ကပွဲ်လာပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ NLD ၏ ဖွဲ့ယ််ဒီ�ယ််စ်န်းစ်် ကတုက�တ်မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က် အ ရေ��စ်ုတ်ကုု ညီိုနှုင့််��ညီ််အဆိုင့်််�ုု�  ရေ�ာက်�ှု ရေ�ာအခုါ 

တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်် လူ 

န်းည်ီ�စု် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�၏ရေတာင့််�ဆုုိုခု�က်မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့ည််ီဆိုည်ီ� ရေပွဲ��န််း 

လံု ရေလာက် ရေ�ာ စ်စ််မှိုန််းမုိုနှှင့််် က�ယ််ပြပွဲန်း််မုို �ုှမို�ုှ  ရေစ်ာင့်််�ကည််ီ�ပွဲါမိုည်ီ။ �ုု��ာတဲင့်် 

NLD နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန််း ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�အ�ကာ� 

လုံ ရေလာက် ရေ�ာ အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုု (sufficient consensus) ��ှု�ညီ်် 

တုုင့်် ၎င့််�တုု�လက်ခုံနှုုင့်် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု စ်စ််ဖွဲ့က်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် 

 ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�အ�စ််လက် ရေအာက်တဲင့်် အ�ဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြီးပွဲီ��ညီ်် 

တုုင့်် လက်ခုံဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ှုပွဲါ။ နှုုင့််င့်ံ ရေ��တဲင့််ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေ�ာ အုပွဲ်စ်ုတစ််စ်ု 

အပြဖွဲ့စ်် စ်စ််ဖွဲ့က်၏လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် အင့််အာ�ကုု လုံ��ဖွဲ့ယ််�ှာ�နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါက 

အထုက် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ  ရေမို�ခုဲန်း်�နှှစ််ခုုလုံ�အတဲက် အ ရေပြဖွဲ့�ှာနှုုင့််မိုှ�ာလှင့််  ရေ��ှညီ် 
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တညီ်တံ်နှုုင့်် ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ  ရေပွဲ်ထုဲက် 

လာနှုုင့််ပွဲါမိုညီ်။
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ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပွဲါလီမိုန်း်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ်် က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�မိုှာ ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် 

ဘုာ�မိုာ�အက် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�နု်း်မိုှ အစ်ပြပွဲ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ အ�ကပွဲ်အတညီ်�နှှင့််် တင့််�မိုာမိုု 

မို�ာ�၊ ပြပွဲတ် ရေတာက်မိုုမို�ာ� �ှုခု�် ရေ�ာ်လညီ်� �မိုုုင့််� ရေ�ကာင့််��ှညီ်လ�ာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

မို�က် ရေမိုှာက် ရေခုတ် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘုာ�မိုာ�အက်၊ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၊ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဟာူ၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ၄ �ပွဲ်�ှုပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

ဂ�ပွဲန်း် ရေခုတ် ၁၉၄၃ ခုုနှှစ််တဲင့်် �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အခု�နု်း် 

အန်းညီ်�င့်ယ််မိုှ က�င့်််�ုံ�ခု�်�ညီ်် ကာလလညီ်��ှုပွဲါ�ညီ်။ စ်စ််အစ်ုု��မို�ာ�က 

�ှင့််�လင့််� ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ အ ရေပြခုခံုမို�ုှဘု� ကာလ�ကာ�ှည်ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီလဲတ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်ပြခုင့််�မို�ာ�လညီ်� �ှုပွဲါ�ညီ်။ ဤ�မိုုုင့််�  

ရေ�ကာင့််�ကုု အက�ဉ််�မိုှရေလ်လာ�ုံ��ပွဲ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ အစ်ဉ််တစ်ုုက် 

�င့််ဆိုုုင့်် ရေန်း��ညီ််  ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ စ်ုန်း် ရေခု်မိုုအခုက်အခု�မို�ာ�ကုု 

 ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်�မိုုအ�ီ��ီ�မိုှ ထုဲက် ရေပွဲ်လာ�ညီ်် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏ အင့််စ်တီ 

က����ှင့််� ဆိုက်လညီ်တညီ်ပြီးမို�က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�မို�ာ�နှှင့််် မိုတညီ်မိုပြီးင့်ုမို်တင့််�မိုာမိုုမို�ာ� 

ကုု ရေတဲ�ပြမိုင့်် ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်နုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ�စ််ကုု ဒီီဇုုိုင့််�ရေ��ဆဲို� 

�ာတဲင့်် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါက ပြပွဲညီ်တဲင့််��ှု အစ်ဉ််အလာမို�ာ�အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံနှုုင့််�န်း် 

အလုု�င့်ှာ �င့််ခုန်း်�စ်ာယ်ူဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ�၊ �မိုုုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို�ာ�အတဲင့််�မိုှ  ရေကာင့််�မိုဲန်း်  

ရေ�ာ လုပွဲ်န်းညီ်�လုပွဲ်ဟာန်း်ဥပွဲမိုာမို�ာ�ကုုလညီ်� ထုုတ်နှုတ် ရေလ်လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။
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၂-၁ ၁၉၃၅ ခ�နှှစး ဘားာ�မာာ�အကား

၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘုာ�မိုာ�အက်မိုှာ ပြီးဗုုတု�ှအင့််ပွဲါယ်ာ ပွဲါလီမိုန်း်က ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� 

ခု�်�ညီ်် အက်ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံကုု အုနှဒုယ်မိုှခုဲ�ထုုတ်လ�က် အထုက်  

ရေအာက် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်နှှင့််် ပြမိုန်း်မိုာ�န်း်ကြီးကီ�အဖွဲ့ဲ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� ရေပွဲ�ပြီးပွဲီ� ကုုယ််ပွဲုုင့်် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� တညီ် ရေထုာင့်် ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဒီုုင့််အာခုီ 

(diarchy) (ဒီဲုအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��) ဟာု ရေခု် ရေ�ာ ယ်င့််�စ်န်းစ််တဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာ�န်း်ကြီးကီ�မို�ာ� 

�ညီ် ပွဲါလီမိုန်း်ထုံ တာ�န်း်ခုံ�ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်တဲင့််� ရေ��ကုစ်စ�ပွဲ် အမို�ာ�စ်ုအတဲက် 

ကုုယ််ပွဲုုင့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်  ရေဆိုာင့််�းက်ခုဲင့်််�ှုပွဲါ�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံပြခုာ� ရေ��၊ ကာကဲယ်် ရေ��၊ 

လုံခြုံခု�ံ ရေ��နှှင့််် န်းယ််ပြခုာ� ရေဒီ� (Frontier Area) မို�ာ�ကုုမိုူ ပြီးဗုုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ�� 

မိုှ�� (Governor) ၏ ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်မိုု ရေအာက်တဲင့်် ဆိုက်လက်ထုာ��ှုပွဲါ�ညီ်။ 

ဘုာ�မိုာ�အက်၏ �ဲင့််ပြပွဲင့််လကခဏာာနှှစ််�ပ်ွဲကုု �တုမူို�င့်််ပွဲါ�ည်ီ။ ပွဲထုမို 

အခု�က်မိုှာ ဘုာ�မိုာ�အက်�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ကုု တညီ် ရေထုာင့််ပြခုင့််� မိုပြပွဲ�  

ရေ�ာ်လည်ီ� ပြမိုန််းမိုာပြပွဲည်ီမို (Ministerial Burma) နှှင့််် န်းယ််ပြခုာ� ရေဒီ� (Frontier 

Area) မို�ာ�ဟာု ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာပြပွဲညီ်မိုမိုှာ ဗုမိုာလူမို��ု� အမို�ာ�စ်ု 

ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အ�ကမို်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ခုု တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ� 

ယ်ခုင့််တုုင့််�မို�ာ�ဟာု  ရေခု် ရေ�် ရေ�ာ န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ န်းယ််ပြခုာ�  

ရေဒီ�မို�ာ�မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ� အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ယ်ခုု ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ဟာု 

 ရေခု် ရေ�် ရေ�ာ န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။၅ န်းယ််ပြခုာ� ရေဒီ�မို�ာ�မှိုာ မို�ာ� ရေ�ာ 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်း်မိုာ�န်း်ကြီးကီ�အဖွဲ့ဲ��၏ တုုက်ရှုုုက်ကဲပွဲ်က�မိုု ရေအာက်တဲင့်် မို�ှုဘု� 

ပြီးဗုုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��မိုှ��က တုုက်ရှုုုက်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုမိုှာ 

မို�ာ� ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် အ ရေ��စ်ုတ်စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�မိုဟာုတ်ဘု� န်းယ်် ရေပြမိုခုံ အုပွဲ်ခု��ပွဲ် 

�ူအလှာမို�ာ�က ဓိ ရေလ်ထုုံ�တမို်�ဥပွဲ ရေဒီကုု က�င့်််�ုံ��ကပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘုာ�မိုာ�အက်ကုု ကာလ�ကာပြမိုင့်််စ်ဲာကပွဲင့်် ဖွဲ့�က်�ုမို်� 

အစ်ာ�ထုုု�ပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ပြမိုန်း်မိုာပြပွဲညီ်မိုနှှင့််် န်းယ််ပြခုာ� ရေဒီ�မို�ာ� ခုဲ�ပြခုာ�ခု�် 

ပြခုင့််� ရေ�ကာင့်််  ရေန်းာက်ပွဲုုင့််� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ �မိုုုင့််�တဲင့်် 

 ရေ��ှညီ်ပြပွဲဿန်းာမို�ာ�စ်ဲာ ဆိုက်လက်ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ယ် ရေန်း်ထုက်တုုင့်် အပြပွဲညီ််အ� 

 ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့််ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ ပြပွဲညီ်မိုနှှင့််် န်းယ််ပြခုာ� ခုဲ�ပြခုာ�ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ဟာန်း်ခု�က်မိုညီီ  

၅ �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်န်းယ််ကုု ပြမိုန်း်မိုာပြပွဲညီ်မိုတဲင့်် �ခုုုင့််တုုင့််�အပြဖွဲ့စ်် ထုညီ််�ဲင့််�ထုာ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။



29

ရေ�ာ ဘုက်မိုညီီ အခု��ု�မိုညီီ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုစ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံ ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်ခု�်ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံအတဲင့််� 

န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�အ�ီ��ီ�တဲင့်် အစ်ုု��နှှင့််် ထုု ရေတဲ�ဆိုက်ဆိုံမိုု အ ရေတဲ�အကြံ့က�ံ၊ 

ပြပွဲညီ်�ူလူထုုနှှင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်အ�ကာ� ဆိုက်ဆိုံ ရေ��မို�ာ�မိုှာ မို�ာ�စ်ဲာကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ� 

န်းာ�ခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ ပြမိုန််းမိုာပြပွဲည်ီမိုနှှင့််် နုှင့််�စ်ာလှင့်် န်းယ််ပြခုာ� ရေဒီ�မို�ာ�မှိုာ အန်းည်ီ�ဆံုို� 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ူအလှာမို�ာ�အတဲက် ပြီးဗုုတု�ှအာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�နှှင့််် ပွဲုုမိုုု၍ 

 ရေက�န်းပွဲ်နှှစ််�က်ဖွဲ့ဲယ်် တုုက်ရှုုုက်ထုု ရေတဲ�ဆိုက်ဆိုံမိုု�ှုခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ဒီုတုယ်ကမိုာာ 

စ်စ််အတဲင့််�က ပြမိုန်း်မိုာ်လဲတ်လပွဲ် ရေ��တပွဲ်မို ရေတာ်�ညီ် ဂ�ပွဲန်း်ဘုက်မိုှ တုုက်ခုုုက်  

ရေန်းခု�နု်း်တဲင့်် န်းယ််ပြခုာ� ရေဒီ�မို�ာ��ည်ီ ပြီးဗုုတု�ှဘုက်မိုှ ဂ�ပွဲန်း်ကုုကူညီီတုုက်ခုုုက် 

�န်း်တပွဲ်�ာ�မို�ာ�  ရေခု်ယ်ူစ်ု ရေဆိုာင့််� ရေပွဲ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပွဲါ�င့််  

ရေ�ာ ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲည်ီန်းယ််တပွဲ်မို ရေတာ်မို�ာ� မိုထုာ��ှု�က�ညီ်မိုှာ 

မိုှန်း် ရေ�ာ်လညီ်� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�က ထုုုကာလအတဲင့််� အ ရေတဲ� 

အကြံ့က�ံမို�ာ�ကုုအ ရေ�ကာင့််�ပြပွဲ�၍ ပြပွဲည်ီန်းယ််တပ်ွဲမို ရေတာ်မို�ာ�ထုာ��ုှ�န််း ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

စ်န်းစ်် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် အစ်ဉ််တစ်ုုက်  ရေတာင့််�ဆိုုုခု�်�က�ညီ်ကုု  ရေတဲ��ပွဲါ 

�ညီ်။

ဤ ပြပွဲညီ်မိုနှှင့်််န်းယ််ပြခုာ� ခုဲ�ပြခုာ�မုိုမိုှပွဲင့်် နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�ထုဲက် ရေ��အယ်ူအဆို 

ထုဲက် ရေပွဲ်လာပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ှမို်�ပြပွဲညီ်န်းယ််�ညီ် အုနှဒုယ်၊ �ီဟာုုဠ််တုု�နှှင့််် 

အဆိုင့်််အတန်း်�တူ �ီ�ပြခုာ� ဒီုုမိုီန်းီယ်ံ  ရေခု် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုံနှုုင့််င့်ံအပြဖွဲ့စ်် လဲတ်လပွဲ် ရေ�� 

ယ်ူမိုညီ်ဟာူ ရေ�ာ အဆိုုုကုု ပြီးဗုုတု�ှကုုလုုန်းီ ရေခုတ်အတဲင့််�က  ရေခုတမူိုှ စ်ဉ််�စ်ာ� 

ခု�်ပြီးပွဲီ�  ရေန်းာက်ဆိုုံ�တဲင့်် လက်မိုခုံဘု�ပွဲယ််ခု�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တဲင့်် က�င့််�ပွဲခု�် 

�ည််ီ ပွဲင့််လံုညီီလာခံုတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�ပြပွဲည်ီန်းယ််အခု��ု�က ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့်အတဲင့််� 

မိုှာပွဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ယ်ူ၍ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ာတဲင့်် ပွဲါ�င့််�န်း် 

� ရေဘုာတူညီီခု�်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�အ ရေပြခုပြပွဲ� ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

မို�ာ�မိုှာ ပြီးဗုုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��မိုှ��နှှင့််် ပွဲုုမိုုုအာ� ရေကာင့််�၍ ပွဲုုမိုုုတုုက်ရှုုုက်ထုု ရေတဲ�  

ရေ�ာဆိုက်ဆံို ရေ���ုှခု�ပ်ြီးပီွဲ� ဗုမိုာလူမို��ု� တစ််နုုှင့််ငံ့်တည်ီ��ာ�မို�ာ�နှှင့်််မူို ဆိုက်ဆံို ရေ�� 

ပွဲုုမိုုုအာ�န်းညီ်�၍ �ူစ်ုမို်�ပြပွဲင့််ပြပွဲင့်် မိုဟာုတ်�ညီ််တုုင့်် အ�င့််�အခု�ာအဆိုင့်််�ုု� 

မို ရေ�ာက်�ုှခု� ်ရေ�ာ �မုုိုင့််�တစ်် ရေလှာက်�ုှခု��်ည််ီ မိုတူကဲ�ပြပွဲာ� ရေ�ာ ဆိုက်ဆံို ရေ�� 

မို�ာ� ရေ�ကာင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ� တစ််�ာ�တညီ်�  ရေပွဲါင့််�စ်ညီ်�နှုုင့််�န်း် အခုက်အခု�မို�ာ� 

နှှင့််် ဆိုက်လက် ရေတဲ�ကြံ့က�ံခု�်�ပွဲါ�ညီ်။ 
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ဒီုတုယ်အခု�က်မိုှာ ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘုာ�မိုာ�အက်တဲင့်် စ်စ််မိုှန်း် ရေ�ာ ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီန်းညီ်�က� အပွဲုုင့််�မို�ာ�ပွဲါ�ှု ရေ�ာ်လညီ်� ပြီးဗုုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��မိုှ��က 

ဆိုက်လက်�ယ်ူထုာ�မိုညီ်် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာအမို�ာ�အပြပွဲာ� �တ်မိုှတ်ထုာ�ပြီးပွဲီ� 

ပြီးဗုုတု�ှ အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��မိုှ���ညီ် နှုုင့််င့်ံ ရေ��စ်န်းစ််အတဲင့််� ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်ပြခုင့််�၊ 

�ကာ��င့်် ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�မို�ာ� ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ မိုူအာ�ပြဖွဲ့င့််် ‘ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��၊ 

ပြီးင့်ုမို်�ပွဲ်ပွဲုပြပွဲာ� ရေ��၊  ရေကာင့််�မိုဲန်း် ရေ�ာအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��’ ကုု အာ� ရေပွဲ�ပြမိုိင့်််တင့််�န်း် 

အာဏာာမို�ာ�  ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ပြီးဗုုတု�ှ စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��နှှင့််် မိုဟာာ 

ဗု��ဟာာ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကုု ကာကဲယ််ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက်�န်း်လညီ်� ယ်င့််�အာဏာာ 

မို�ာ�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��မိုှ��က ဆိုက်လက်�ယ်ူ�ညီ်် အာဏာာ 

မို�ာ��ညီ် ကာလ�ှညီ်လ�ာ�စ်ဲာ အ�ုပွဲ်ထုုု�လ�က်�ှုပွဲါ�ညီ်။ အ ရေ�� ရေပွဲ်အ ရေပြခု 

အ ရေန်းတဲင့်် �ကာ��င့်် ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််�ညီ်် အာဏာာနှှင့််် လုံခြုံခု�ံ ရေ��ကဏ္ဍာကုု 

ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််�ညီ်် အာဏာာက�်�ုု� ရေ�ာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

တဲင့်် ကာကဲယ်် ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ်ထုံ အပွဲ်နှှင့််�ထုာ� ရေ�ာအာဏာာမို�ာ��ည်ီ ၁၉၃၅ 

ခုုနှှစ်် ဘုာ�မိုာ�အက်တဲင့်် ပြီးဗုုတု�ှအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��မိုှ��ထုံ အပွဲ်နှှင့််�ထုာ� ရေ�ာ 

အာဏာာမို�ာ�နှှင့််် ထုူ�ထုူ�ပြခုာ�ပြခုာ� ဆိုင့််တူ ရေန်း�ညီ်မိုှာ တုုက်ဆိုုုင့််မိုုမိုဟာုတ်ပွဲါ။ 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် လညီ်� ရေကာင့််�၊ ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် 

ဘုာ�မိုာ�အက်တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်ခုံ ဒီီမိုုုက �က်တစ်် 

နှုုင့််င့်ံ ရေ��ကုု ပြပွဲညီ်တဲင့််� ရေ��၊ နှုုင့််င့်ံအတဲင့််� ပြပွဲညီ်�ူလူထုုဆိုုုင့််�ာ အ ရေ��အ�ာ 

မို�ာ�အတဲက်�ာ ကန်း််�တ်�တ်မိုှတ်လ�က် ခုဲင့်််ပြပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ကာကဲယ်် ရေ��၊ 

လုံခြုံခု�ံ ရေ��နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ် ရေ��တုု�အတဲက် အ ရေ��ပွဲါ ရေ�ာ 

ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုုမိုူ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီန်းညီ်�က� ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််မို ရေပွဲ�ဘု� ဖွဲ့ယ််ထုုတ်ထုာ�ပွဲါ 

�ညီ်။ ပြီးဗုုတု�ှအင့််ပွဲါယ်ာ�ညီ် မိုုမိုု၏ အ ရေ��ပွဲါ ရေ�ာ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကုု 

မိုထုုခုုုက်� ရေ�း� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ကုု အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု ခုဲင့်််ပြပွဲ�လုု 

�ညီ််န်းညီ်�တူ စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ်လညီ်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု 

အ�ုံ�ပြပွဲ�၍ အလာ�တူ�တ်မိုှတ်ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ကုု အတုုင့််� 

အတာတစ််ခုုအထုု ခုဲင့်််ပြပွဲ�လုု�ညီ်် ဆိုနှဒ�ှုပွဲါ�ညီ်။

�ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ၁၉၃၅ ခုုနှှစ်် ဘုာ�မိုာ�အက်က အ ရေမိုဲ ရေပွဲ�ခု�်�ညီ်် �က်  

ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ကုု န်းာ�လညီ်� ရေဘုာ ရေပွဲါက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ယ် ရေန်း် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် 

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ� �င့််ဆိုုုင့််��ညီ်် အ ရေပြခုခုံပြပွဲဿန်းာကုု ပွဲုုမိုုု၍ 

�ု�ှုန်းာ�လညီ်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�ပြပွဲဿန်းာမိုှာ တာ�န်း်ယ်ူတာ�န်း်ခုံမိုုမို�ှု၊ ဒီီမိုုု 
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က ရေ�န်းညီ်�က� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ပြခုင့််�လညီ်� မိုဟာုတ် ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�တစ််�ပွဲ်၏ 

ကြီးကီ��ကပ်ွဲကဲပ်ွဲက�မုိုမှို ကင့််�လဲတ်လ�က် ဗုမိုာလူမို��ု�အမို�ာ�စု်ရေန်းထုုုင့််ရေ�ာ  ရေပြမိုပြပွဲန်း််  

ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့််�ာမိုက ယ်ခုင့််က န်းယ််ပြခုာ� ရေဒီ�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ခု� ်ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� 

န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့််ပွဲါ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပွဲထု�ီန်းယ်် ရေပြမို တစ််�န်း်�လုံ�တဲင့်် 

လညီ်� ရေကာင့််�၊ ကာကဲယ်် ရေ��၊ လုံခြုံခု�ံ ရေ��နှှင့််် နှုုင့််င့်ံပြခုာ� ရေ�� မိုူ�ါဒီမို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ 

ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ� အပွဲါအ�င့်် မိုူ�ါဒီန်းယ််ပွဲယ််အာ�လုံ�တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ လက် ရေတဲ� 

က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�ညီ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ််တစ််�ပွဲ် တညီ် ရေထုာင့််�န်း် လုုအပွဲ် ရေန်းပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

၂-၂ ၁၉၄၇ ခ�နှှစး �့��စည်းး�ပ��အ ခြေ�ခခ�ဥပ ခြေ�၆

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံလဲတ်လပွဲ် ရေ���

ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် ပွဲထုမိုဆိုုံ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� ရေ�ာ ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ခု��ု�ယ်ဲင့််�ခု�က်အခု��ု� 

�ှု�ညီ်ဟာု ဆိုုုနှုုင့်် ရေ�ာ်လညီ်� အာ� ရေကာင့််� ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ စ်ံန်းမိုူန်းာတစ််�ပွဲ် 

အပြဖွဲ့စ််လညီ်� ရေကာင့််�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇိုုုင့််�ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်် ကြံ့က�ံ ရေတဲ� 

��ညီ်် အခု��ု� ရေ�ာရေမို�ခုဲန်း်�မို�ာ�ကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်း်အတဲက် လက် ရေတဲ�က� ရေ�ာ 

စု်တ်ကူ�စု်တ်�န််း�မို�ာ��ယူ်နုုှင့််�ည််ီ အ�င့််�အပြမိုစ််တစ််�ပ်ွဲအပြဖွဲ့စ််လည်ီ� ရေကာင့််� 

ဆိုက်လက်တညီ်�ှု ရေန်းဆို�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ န်းညီ်�က�ပြဖွဲ့စ််  

ရေ�ကာင့််� ညွှှန်း်ပြပွဲ�ညီ်် အ ရေ�ကာင့််�နှှစ််ခု�က်�ှုပွဲါ�ညီ်။ ပွဲထုမိုအခု�က်မိုှာ ၁၉၃၅ 

ခုုနှှစ်် ဘုာ�မိုာ�အက်အ�  ရေ�း�ခု�ယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ထုာ� ရေ�ာ  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိိုာက်ခံု 

တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲည်ီပြပွဲ�လှတ် ရေတာ်က အတည်ီပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�ပ်ြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ 

လူထုုဆိုနှဒခုံယ်ူပွဲဲ�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ�ခု�်ပြခုင့််� မိုဟာုတ် ရေ�ာ်လညီ်� ကန်းဦး�ကပွဲင့်် ဒီီမိုုု 

က ရေ�စီ်န်းည်ီ�က� တ�ာ�န်းည်ီ�လမ်ို�က�မုို�ုှပွဲါ�ည်ီ။ ဒုီတုယ်အခု�က်မှိုာ အခုက်အခု� 

မို�ာ�ကြံ့က�ံ ရေတဲ��ပြီးပွဲီ�  ရေန်းာက်ဆိုုံ�တဲင့်် ပွဲ�က်ပြပွဲာ�ခု�်� ရေ�ာ်လညီ်� အစ်စ််အမိုှန်း် ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီ ရေခုတ်ကုုရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့်် ရေပွဲ�ခု�်�ညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

၆ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ပြပွဲညီ််စ်ုံစ်ဲာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် စ်ာအုပွဲ်  
ရေကာင့််�မို�ာ� �ှုပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််�တုု�အန်းက် အ ရေကာင့််�ဆိုုံ�မိုှာ J. S. Furnivall (1960) နှှင့််် U 
Maung Maung (1959) တုု�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ယ်င့််�စ်ာအုပွဲ်နှှစ််အုပွဲ်လုံ�မိုှာ စ်စ််ဖွဲ့က်အာဏာာ�ုမို်�မိုု ရေ�ကာင့််် 
အဆိုုုပွဲါ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပွဲ�က်ပြပွဲာ�မို�ဲာ�မိုီ နှှစ််အန်းညီ်�င့်ယ််အတဲင့််� ထုဲက် ရေပွဲ်ခု�်ပြခုင့််� 
ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။
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(ပြီးဗုုတု�ှ) ပွဲါလီမိုန်း်အစ်ုု�� �က်စ််မိုင့််စ််တာပွဲုံစ်ံ�ညီ် ၂� �ာစ်ု အလယ်် 

ပွဲုုင့််�တဲင့်် အဆိုင့်််ဆိုင့််် ရေပြပွဲာင့််�လ�၍ �င့်််က�က်လာပြီးပွဲီ� ရေ�ာ ဥပွဲမိုာတစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် 

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ရှုုပြမိုင့််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီအ� �မိုမတ�ညီ် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏အကြီးကီ�အက�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အ ရေဆိုာင့််အ ရေယ်ာင့်် 

�ာထုူ�တာ�န်း်မို�ာ� ထုမို်� ရေဆိုာင့််�ပွဲါ�ညီ်။ အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��အာဏာာကုု လက် ရေတဲ� 

က�င့်််�ုံ��ူမိုှာ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်နှှင့််် �န်း်ကြီးကီ�အဖွဲ့ဲ��ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� လှတ် ရေတာ်က ၎င့််�တုု�ကုု 

လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�အ�ကာ�မိုှ  ရေ�း�ခု�ယ််ပွဲါ�ညီ်။ ၎င့််�တုု��ညီ် 

လှတ် ရေတာ်ထုံ နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ�တာ�န်း်ခုံ�ပွဲါ�ညီ်။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီပွဲါ နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံအ ရေတာ်မို�ာ�မို�ာ�မိုှာ အုနှဒုယ်၊ 

ပွဲါကစ်စတန်း်၊ မို ရေလ��ှာ�နှှင့််် ဘုဂ�လာ�ရေဒီ်�ှ်က�်�ုု� ရေ�ာ  ရေဒီ�တဲင့််�မိုှ အပြခုာ� 

�က်စ််မိုင့််စ််တာပွဲုံစ်ံ (ပြီးဗုုတု�ှ) ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�နှှင့််် လဲန်း်စ်ဲာဆိုင့််တူ 

ပြီးပွဲီ� အခု��ု�လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်န်းညီ်� စ်ညီ်�မို�ဉ််�ပွဲုုင့််�မို�ာ�တဲင့်် �ာလဲန်း် ရေကာင့််�မိုဲန်း်�ညီ် 

ဟာု ဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် အဓိုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ရှုုပွဲ် ရေထုဲ� ရေ�ာ 

ဘုက်မိုညီီ (အခု��ု�မိုညီီ) ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�လ�က် တုုင့််��င့််��ာ� 

လူမို��ု� အ�ီ��ီ�ကုု ၎င့််�တုု�၏  ရေတာင့််�ဆိုုုခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ကုုယ််တုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်နှုုင့််မိုု 

စ်ဲမို်� ရေဆိုာင့််�ညီ်အလုုက် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ကုု အဆိုင့်််အမို��ု�မို��ု� �တ်မိုှတ်  

ရေပွဲ�ပြခုင့််�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲင့််လုံစ်ာခု��ပွဲ်ကုု  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

�ုု� ရေ�ာ် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့င့်််  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််မိုညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

စ်န်းစ််၏ ပွဲုံ�ဏ္ဍာာန်း်မိုှာ အလဲန်း်ထုူ�ပြခုာ�ပွဲါ�ညီ်။

• ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ကုု တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�တဲင့်် က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််� မိုဟာုတ်ပွဲါ။ ယ်ခုင့််က 

ပြမိုန်း်မိုာပြပွဲညီ်မိုကုုပွဲင့်် ပြပွဲန်း်လညီ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ��ညီ်် ဗုမိုာလူမို��ု�အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ််  

ရေ�ာ န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ��ညီ် တစ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််နှုုင့််င့်ံအပြဖွဲ့စ်် တညီ်�ှုပြီးပွဲီ� 

ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်က ၎င့််�တုု�အတဲက် တုုက်ရှုုုက်ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဤ 

ပွဲုံစ်ံနှှင့််် အတုအက�မိုတူညီီ ရေ�ာ်လညီ်� �ု�ု�ာ�ာဆိုင့််တူ�ညီ်် ပွဲုံစ်ံ 

မိုှာ ထုုုစ်ဉ််က ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှုုင့််င့်ံကြီးကီ�မို�ာ�အန်းက် ယ်ူ ရေက (ပြီးဗုုတုန်း်) တစ််နှုုင့််င့်ံ 

တညီ်��ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ ယ်ူ ရေကတဲင့််  ရေပြမိုာက်အုုင့််ယ်ာလန်း်၌ အာဏာာခုဲ� ရေ� 

 ရေပွဲ�ထုာ� ရေ�ာပွဲါလီမိုန််း�ုှပြီးပီွဲ� ယူ် ရေက၏ အပြခုာ�ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါလီမိုန််း 

မို�ှုပွဲါ။
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• အထုူ�ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််��ှု ရေ�ာ န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ��ညီ်လညီ်� 

တန်း်�တူညီီမိုှ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် မို��ှုပွဲါ။ �ှမို်�ပြပွဲညီ်န်းယ််၊ ကခု�င့်် 

ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် က�င့််န်းီပြပွဲညီ်န်းယ်် (၁၉၅၂ ခုုနှှစ််တဲင့်် ကယ်ာ�ပြပွဲညီ်န်းယ်် ပြဖွဲ့စ်် 

လာ�ညီ်) တုု�မိုှာ ပြပွဲညီ်န်းယ််လုပွဲ်ပုွဲုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ� အပြပွဲညီ််အ���ှုပွဲါ 

�ည်ီ။ ၁၉၅၁ ခုုနှှစ််တဲင့်် က�င့််ပြပွဲည်ီန်းယ််အပြဖွဲ့စ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�တည်ီ ရေထုာင့််ပြခုင့််� 

မိုပြပွဲ�မိုီ  ရေကာ်�ူ ရေလ� ရေဒီ�မိုှာ ‘အထုူ� ရေဒီ�’အပြဖွဲ့စ်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် 

အဆိုင့််် ရေလ�ာ်န်းညီ်�၍ ��ှုပွဲါ�ညီ်။ ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ�မိုှာ ‘ခု�င့််��ု ရေ��တုုင့််�’ 

အပြဖွဲ့စ်် ကန်း််�တ်ခု�က်ပွဲုုမိုုုမို�ာ�ပြပွဲာ� ရေ�ာ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်စ်ီမိုံမိုုဆိုုုင့််�ာ ကုုယ််ပွဲုုင့််

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််��ှုပြီးပွဲီ� ခု�င့််�ပြပွဲညီ်န်းယ်် မို��ှု ရေ��ပွဲါ။

 • �ီ�ပြခုာ� ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက် ရေ�ာ ပြပွဲညီ်န်းယ််လှတ် ရေတာ်မို�ာ� မို�ှုပွဲါ။ 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့််် အထုက် ရေအာက်လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်မိုှ ပြပွဲညီ်န်းယ််ကုု 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေ�ာ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�က ပြပွဲညီ်န်းယ်် ရေကာင့််စ်ီ 

�ုု�မိုဟာုတ် လှတ် ရေတာ်ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ပွဲါ�ညီ်။

• ပြပွဲညီ်န်းယ််အစ်ုု��  ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��တဲင့်် 

ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့င့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ အကြီးကီ�အက��ညီ် �ှမို်�ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�န်း်ကြီးကီ�အမိုည်ီပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအစ်ုု�� �န်း်ကြီးကီ� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အလာ�တူ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ အကြီးကီ�အက��ညီ် ကခု�င့်် 

ပြပွဲည်ီန်းယ််ဆုုိုင့််�ာ ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်�န််းကြီးကီ� အမိုည်ီပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်အစုု်�� 

�န်း်ကြီးကီ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ က�င့်် ရေ���ာ�န်း်ကြီးကီ�၊ ခု�င့််� ရေ���ာ�န်း်ကြီးကီ�မို�ာ�လညီ်� 

�ှုပွဲါ�ညီ်။

ဤထူု�ပြခုာ��ည််ီ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ပံုွဲစံ်မှိုာ အာဏာာ� ဖွဲ့ဆိုပွဲလ က နုုှင့််ငံ့် ရေ�� 

တဲင့်် လှမ်ို�မုုို�ထုာ�နုုှင့််� ရေ�း� အ�င့်််အတင့်််အဆိုင့်် ရေပြပွဲခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ � ရေဘုာကဲ�လဲ� 

မုိုမို�ာ�ကုု ပွဲါတီအတဲင့််�ရေစ််စ်ပ်ွဲ ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နုုှင့််ပြီးပီွဲ� ပြပွဲည်ီန်းယ်် ရေကာင့််စီ်နှှင့််် ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု် 

�န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ် နှှစ််ဘုက်လုံ�က အယ်ုံအ�ကညီ်�ှု�ညီ်် ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့််် အစ်ုု�� 

မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�နှုုင့််ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဖွဲ့ဆိုပွဲလ နှှစ််ပြခုမို်�ကဲ�ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် ဤ 

ပွဲုံစ်ံအတုုင့််� လုံ��ဆိုက်လက်ရေဆိုာင့််�းက်၍ မို�နှုုင့်် ရေတာ်ပွဲါ (Maung Maung 

1959)။ ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််အ ရေ�း�ခုံ��ညီ်် ပွဲါတီစ်ုံနှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့််် လုံ��မို�င့််် ရေတာ် ရေ�ာ 

အစ်ီအမိုံပြဖွဲ့စ််�ညီ်ကုု  ရေတဲ��ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်န်းယ်် ရေကာင့််စ်ီတဲင့်် အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ််  

ရေ�ာပွဲါတီနှှင့််် ပြပွဲည်ီ�ူ�လှတ် ရေတာ်တဲင့်် အမို�ာ�စု်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာပွဲါတီတုု� မိုတူညီီ ရေ�ာ 
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အခုါ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်�ညီ် အပြခုာ�ပွဲါတီမိုှ ပွဲုဂုု�လ်ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််�န်း်ကြီးကီ�အပြဖွဲ့စ်် 

ခုန်း််အပွဲ်�ပွဲါ�ညီ်။ �က်စ််မိုင့််စ််တာ (ပြီးဗုုတု�ှ) စ်န်းစ််တဲင့်် မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ်် လုုအပွဲ် ရေ�ာ 

စ်ုစ်ညီ်�ညီီညွှဲတ်မိုုနှှင့်််  ရေ�ကာင့််�က��ု�ဆိုီ ရေလ�ာ်မိုု ပွဲ�က်ပြပွဲာ��ဲာ�ပြီးပွဲီ� အာဏာာ� 

ပွဲါတီက တာ�န်း်�ုစ်ဲာ အစ်ုု��ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ညီ်် ထုုံ�တမို်�စ်ဉ််လာမို�ာ�နှှင့််် 

ပွဲါလီမိုန်း်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ထုုံ�တမို်�စ်ဉ််လာမို�ာ� ကစ်ဉ််ကလ�ာ� ပြဖွဲ့စ််ခု�်�ပွဲါ�ညီ်။

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ၏ အပြခုာ�အ ရေတဲ��န်းည်ီ�ပြီးပီွဲ� ထူု�ပြခုာ�  

ရေ�ာ �ဲင့််ပြပွဲင့််လကခဏာာတစ််�ပ်ွဲမှိုာ (အခုန််း� ၁၀ တဲင့််) �ှမ်ို�နှှင့််် က�င့််နီ်း(ကယ်ာ�) 

ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ကုု နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�ထုဲက်နှုုင့််�ညီ်် အခုဲင့်််အ ရေ���ှု ရေ�ကာင့််�  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� 

ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခုဲင့်််အ ရေ��ကုု က�င့်််�ုံ�လုုပွဲါက �တ်မိုှတ်ခု�က်အခု��ု� 

နှှင့််် ကုုက်ညီီ�ပွဲါမိုညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ပြီးပီွဲ� ပွဲထုမို 

ဆိုယ််နှှစ််အတဲင့််� ခုဲ�ထုဲက်ခုဲင့်််ကုု မိုက�င့်််�ုံ�နှုုင့််ပွဲါ။ �က်ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ 

ပြပွဲညီ်န်းယ်် ရေကာင့််စ်ီက �ုံ�ပွဲုံနှှစ််ပွဲုံ မို�အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့င့််် ခုဲ�ထုဲက်လုု ရေ�ကာင့််� အတညီ်ပွဲ 

ြု� ရေပွဲ��ပွဲါမိုညီ်။ ထုုု� ရေန်းာက် ‘ပြပွဲညီ်�ူတုု�၏ ဆိုနှဒအမိုှန်း်ကုု�ုနှုုင့််�န်း်’ ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

အတဲင့််� လူထုုဆိုနှဒခုံယ်ူပွဲဲ� ပြပွဲ�လုပွဲ်�ပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၂၀၄)။ ထုုု�အပြပွဲင့်် ‘ခုဲ�ထုဲက် 

နုုှင့်် ရေ�ာ အခဲုင့်််အ ရေ��အ�ံု�ပြပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့််် စ်ပ်ွဲလ�ဉ််� ရေ�ာ ကုစ်စအာ�လံု�ကုု’ ဥပွဲ ရေဒီ 

နှှင့်််အညီီ�ာလှင့််  ရေဆိုာင့််�းက်�ပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၂၀၆)။ ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ��ညီ် 

� ရေဘုာတ�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဗုဟာုုအစ်ုု��ကုု လူထုုဆိုနှဒ ခံုယူ်�ည််ီလုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််အ ရေပွဲ် 

ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်လ�က် နုုှင့််ငံ့်မှိုလဲယ််လင့်််တကူ မိုခဲု�ထဲုက်နုုှင့်် ရေစ် ရေ�� လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့်် 

နှုုင့််�ညီ်် န်းယ််ပွဲယ််အတုုင့််�အတာ က�ယ််ပြပွဲန်း််စ်ဲာ  ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်တဲင့်် လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် အ ရေ�အတဲက် 

�ာခုုုင့််နုှန််း�မို�ာ�စဲ်ာ ပုုွဲမုုို ရေ�ာအမို�ာ�စု်မို�မို��ုှပွဲါက နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�ထုဲက်ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�နှုုင့််ဟာု 

ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�နုုှင့််�န််း ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်လှတ် ရေတာ်ကုု တာ�ပြမိုစ််�ည််ီ အတု 

အလင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို��ု� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် မိုပွဲါ�ှုပွဲါ။ 

�ုု��ာတဲင့်် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီပွဲါ ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်မို�ာ�ကုု အဓုိပွဲါါယ်် 

ဆိုဲ�ဆိုန်း်် ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုနှုုင့််ပြခုင့််� �ှုမို�ှု စ်မို်��ပွဲ်�ညီ်် ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််ပြဖွဲ့စ််�ပွဲ်မို�ာ� မို ရေပွဲ် ရေပွဲါက် 

ခု�်ပွဲါ။ 

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပွဲါ နှုုင့််င့်ံမိုှ ခုဲ�ထုဲက်နှုုင့််�ညီ်် အခုဲင့််် 

အ ရေ��ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ� ရေ�ကာင့််် ပြပွဲညီ်�ူလူထုုအ�ကာ� အပြမိုင့််မိုတူ ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 

မို�ာ� ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ကုု 
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အဓိုက လုုလာ��ူမို�ာ�အတဲက် ၁၉၄၇ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ် စ်ံန်းမိုူန်းာ 

တစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် လက်ခုံမိုု��ှုခု�်ပြီးပွဲီ� ‘ပွဲင့််လုံစ်ုတ်ဓိာတ်’ ကုု အမိုှန်း်တကယ်် ရေဖွဲ့ာ် 

ရေဆိုာင့််�ည််ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီတစ််�ပ်ွဲအပြဖွဲ့စ်် ပြမိုန််းမိုာ်ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံု 

ဥပွဲရေဒီ ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်တုု�တက်မိုု တစ််ရေလှာက်တဲင့်် အပြမိုင့်််ဆိုုံ�အပြဖွဲ့စ်် ဆိုက်လက် 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�လ�က်�ှု�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံကုု တစ််စ်ုတစ််စ်ညီ်�တညီ်� ထုုန်း်��ုမို်� 

ထုာ�နှုုင့်် ရေ�� စ်ုု��ုမို်ပွဲူပွဲန်း်�ူမို�ာ�ကမိုူ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် 

ပြပွဲဿန်းာမို�ာ�ကုု အ ရေမိုဲ ရေပွဲ�ခု�်�ညီ်ဟာု ရှုုပြမိုင့််�ကပွဲါ�ညီ်။ ဗုဟာုုအစ်ုု��ကုု 

အာ�န်းညီ်� ရေစ်လ�က် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ်မိုုနှှင့််် န်းယ်် ရေပြမိုတညီ်တံ် 

ခုုုင့််ပြီးမို�မုိုတုု�ကုု ထုုန််း��ုမ်ို�မိုထုာ�နုုှင့််ဘု� စ်စ််ဖွဲ့က်အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲမုို ရေအာက်�ုု� �က်ဆိုင့််� 

က� ရေ�ာက် ရေစ်�ညီ်ဟာု ယ်ူဆို�ကပွဲါ�ညီ်။

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၏ အပြခုာ� ထုူ�ပြခုာ� ရေ�ာ �ဲင့််ပြပွဲင့်် 

လကခဏာာတစ််�ပွဲ်မိုှာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��အယ်ူ�ါဒီ အ ရေပြခုခုံကုု အခုုုင့််အမိုာထုညီ််�ဲင့််� 

ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ ကဲန််းပြမို�န်းစ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ မိုဟုာတ် ရေ�ာ် 

လညီ်� မိုဟာတမူိုဂနှဓီ၏ လယ််ယ်ာ�ါဒီ အယ်ူအဆိုမို�ာ�နှှင့်််  ရေ�ာ ရေထုဲ�ယ်ှက်တင့်် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေန်းပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ အလုပွဲ်�မိုာ� လယ််�မိုာ�မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ� 

အခုန်း်�တဲင့်် လယ််ယ်ာ ရေပြမိုပြပွဲညီ်�ူပုုွဲင့််�ုမို်� ရေ�� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ လူမိုုပြပွဲ�

ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��ကုုလုုလာ� ရေ�ာ (progressive ပြဖွဲ့စ််�ညီ််) လုုက်န်းာ�န်း် 

လမို်�ညွှှန်း်မိုူမို�ာ� (Directive Principles) ကုုလညီ်� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ��ာ နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် 

အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် အမိုုန်း်် ရေပွဲ�ကဲပွဲ်က��ညီ်် စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��စ်န်းစ်် (command economy) 

ကုု�ာ က�င့်််�ုံ��န်း် အလဲန်း်အမိုင့််� ကန်း််�တ်�ာ ရေ�ာက်�ညီ်ဟာု မို�က် ရေမိုှာက်  

ရေခုတ်တဲင့်် ထုင့််ပြမိုင့််ယ်ူဆိုဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပွဲါ�ညီ်။

၂-၃ ၁၉၇၄ ခ�နှှစး �့��စည်းး�ပ��အ ခြေ�ခခ�ဥပ ခြေ�

စ်စ််ဖွဲ့က်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ူမို�ာ��ညီ် ၁၉၆၀ ပြပွဲညီ်် အ ရေစ်ာပွဲုုင့််�နှှစ််မို�ာ�တဲင့်် 

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�ခု�်ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံကုု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ှုဘု� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုှာ စ်စ််ဖွဲ့က်အာဏာာ�ှင့််အစ်ုု��က ပွဲါတီဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�လ�က် ပွဲါတီ 

အာဏာာ�ှင့််အစ်ုု��အပြဖွဲ့စ်် ကူ� ရေပြပွဲာင့််�ပြီးပွဲီ� စ်စ််ဖွဲ့က်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�စ်န်းစ်် 

မို�ာ�တညီ် ရေထုာင့််�န်း်  ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�ဟာု ရှုုပြမိုင့််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ၁၉၇၄ 
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ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် 

ဘုက် ရေပွဲါင့််�စ်ုံတဲင့်် ဆိုန်း််က�င့််ဘုက်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် အထုက် ရေအာက်လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ထုာ��ှုပြီးပွဲီ� ပွဲါတီစ်ုံဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

စ်န်းစ််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် လှတ် ရေတာ် 

တစ််�ပွဲ်�ာ�ှုပြီးပွဲီ� တစ််ပွဲါတီစ်န်းစ််ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် ပြီးဗုုတု�ှ �က်စ််မိုင့််စ််တာပွဲုံစ်ံ ပွဲါလီမိုန်း်စ်န်းစ််ကုု ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံပွဲကတု 

အ ရေပြခုအ ရေန်းနှှင့််် ကုုက်ညီီ ရေအာင့််က�င့်််�ုံ��န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီမှိုာမူို စ်စ်် ရေအ�တုုက်ပဲွဲ�ကာလက ကဲန််းပြမို�န်းစ််အုပ်ွဲစု်အတဲင့််� 

အမို�ာ�အပြပွဲာ� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�က�င့်််�ုံ��က�ညီ်် ဆိုုုဗုီယ်က်/ယ်ူဂုုဆိုလပွဲ်ပွဲုံစ်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဆိုီ ရေလ�ာ် ရေအာင့်် ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် 

၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအ� ပြပွဲညီ်န်းယ််�စ်် �ုံ�ပြပွဲညီ်န်းယ််၊ တုုင့််� 

အ�စ််တစ််တုုင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့််် စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံကုု စ်ံ�တ်မိုှတ်လ�က် 

�ှင့််�လင့််�စ်ဲာပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််�မို�ာ� တ�ာ��င့််တန်း်�တူ 

ညီီမိုှမုို�ုှ ရေစ် ရေ�� အယူ်အဆိုကုုလည်ီ� ထုည််ီ�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ပြပွဲည်ီန်းယ်် 

၇ ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ၇ တုုင့််� ခုဲ�ပြခုာ��တ်မိုှတ်ပွဲုံမိုှာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံ ဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််တူညီီပြီးပွဲီ� အမိုညီ်အ ရေခု်အ ရေ�်မိုှ�ာ ကဲာပြခုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

၁၉၈၈ ခုုနှှစ်် အာဏာာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််ကစ်၍ အာဏာာကုု စ်ဲ�ကုုင့််ထုာ�  

ရေ�ာ စ်စ််ဖွဲ့က်အကြီးကီ�အက� ရေဟာာင့််� ဦး� ရေန်း�င့််�ကုု စ်စ််အစုု်��က ပြဖွဲ့�တ်ခု�ခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ 

နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် ပြီးင့်ုမို်�ပွဲ်ပွဲုပြပွဲာ�မိုု ရေကာင့််စီ်ကုု တညီ် ရေထုာင့််လ�က်  ရေန်းာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် 

နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် ရေအ�ခု�မို်��ာယ်ာ ရေ��နှှင့််် ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု�� ရေ�� ရေကာင့််စ်ီဟာု အမိုညီ် ရေပြပွဲာင့််�ခု�်ပွဲါ 

�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ်် တညီ် ရေထုာင့််နှုုင့််�န်း်  ရေဆိုာင့်် 

�းက် ရေန်း�ညီ်ဟာု စ်စ််ဖွဲ့က်က ဆိုုုခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲ ရေဒီစ်ညီ်�မို�ဉ််�လဲတ်၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီမို�ုှဘု� တာ�န််းယူ်မုို တာ�န််းခံုမုိုကင့််�မို��်ည််ီ အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲမုို  ရေန်းာက်ထုပ်ွဲ 

နှှစ်် ရေပွဲါင့််� ၂၀ �ကာပြမိုင့်််ခု�်ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် စ်ညီ်�ကမို်�ပြပွဲညီ််� ရေ�ာ ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီအမိုညီ်ပြဖွဲ့င့််် မိုုမိုုတုု�၏ရှုုပြမိုင့််ပုွဲံကုု ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ��ညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ်် အ�ဲင့််ယ်ူထုာ� ရေ�ာ စ်န်းစ််တစ််�ပွဲ်ကုု စ်ုတ်တုုင့််�က� 

ဖွဲ့န်း်တီ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။
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၂-၄ ၂၀၀၈ ခ�နှှစး �့��စည်းး�ပ��အ ခြေ�ခခ�ဥပ ခြေ�

စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် အာဏာာကုုဆိုုပွဲ်ကုုင့််ထုာ��ာမိုှ တစ််ဆိုင့်််ခု�င့််� တစ််စ်ုတ် 

တစ်် ရေဒီ� ဆိုုတ်ခုဲာလ�က် မိုူ�ါဒီ အဓိုကအပွဲုုင့််�ကဏ္ဍာမို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ဗုီတုု 

အာဏာာနှှင့််် ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုအမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု ဆိုက်လက်�ယ်ူထုာ�စ်ဉ်် 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု  ရေ�း� ရေကာက်ခုံအ�ပွဲ်�ာ�အစ်ုု��ထုံ လှ� ရေပြပွဲာင့််� ရေပွဲ�အပွဲ် ရေ�� 

မိုဟာာဗု��ဟာာ၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�အပြဖွဲ့စ်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု 

�ဲတ်�ဲင့််�ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။၇ ဤဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၏ အဓိုက�ဲင့််ပြပွဲင့်် 

လကခဏာာမို�ာ�မိုှာ  ရေအာက်ပွဲါအတုုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

• ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ် အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် 

လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန်း�ာမို�ာ�အန်းက် ၂၅% နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် 

တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�  လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန်း�ာမို�ာ�အန်းက် ၂၅% ကုု 

စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�အတဲက် �ီ��န်း််ထုာ��ှုပွဲါ�ညီ်။ အထုက် 

တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� ဤ�ုု� �ီ��န်း််ထုာ��ှုပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု စ်စ််ဖွဲ့က်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်် 

ဗုီတုု��ှုပြီးပွဲီ�  ရေန်းာက်ပွဲုုင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ� တစ််စ်ုံ 

တစ််�ာ ပြပွဲ�လုပွဲ်မိုညီ်ဆိုုုပွဲါက  ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုညီ်် နှုန်း်�နှှင့််် ရေပြပွဲာင့််�လ�လုု�ညီ်် 

ဦး�တညီ်ခု�က်တုု�ကုု စ်ုတ်တုုင့််�က�ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

• �မိုမတနှှင့််် ကာကဲယ်် ရေ��ဦး�စီ်�ခု��ပွဲ် အခုန်း်�ကဏ္ဍာမို�ာ� ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� 

ကာကဲယ်် ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ် ဗုုုလ်ခု��ပွဲ်မိုှ��ကြီးကီ��ညီ် အစ်ုု��နှှင့််် ဆိုက်ဆိုံ ရေ�� 

တဲင့်် ကုုယ််တုုင့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ် ရေဆိုာင့််�းက်ခုဲင့််် အမို�ာ�အပြပွဲာ��ှုပွဲါ�ညီ်။

• အဓိုကအာဏာာ�ှု�ညီ်် �န်း်ကြီးကီ�ဌာာန်းမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ ကာကဲယ်် ရေ��၊ 

ပြပွဲညီ်ထု� ရေ��နှှင့််် န်းယ််စ်ပွဲ် ရေ���ာ) ၏ �န်း်ကြီးကီ�မို�ာ�ကုု ကာကဲယ်် ရေ�� 

ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ်က ခုန်း််အပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ အနှှစ််�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ယ်င့််��န်း်ကြီးကီ�ဌာာန်း 

မို�ာ�ကုု စ်စ််ဖွဲ့က်၏တုုက်ရှုုုက်ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်မိုု ရေအာက်တဲင့်် ထုာ��ှု�ာရေ�ာက် 

ပွဲါ�ညီ်။ အစ်ုု��ယ်နှတ�ာ�၏  ရေက�ာရှုုု�အပြဖွဲ့စ်် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ မို�ာ�ပြပွဲာ�  

၇ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အတညီ်ပြပွဲ��န်း် စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ� လူထုုဆိုနှဒခုံယ်ူပွဲဲ�က�င့််�ပွဲ 
ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် စ်စ််မိုှန်း် ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီန်းညီ်�က� မို� ရေပွဲ�ပြခုင့််�မိုဟာုတ် ရေ�ကာင့််� အမို�ာ�ပွဲင့်် 
�ု�ှု�ကပွဲါ�ညီ်။ ထုုု� ရေ�ကာင့််် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် ကန်းဦး� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 
န်းညီ်�က� တ�ာ�န်းညီ်�လမို်�က�မိုု (democratic legitimacy) မို�ှုပွဲါ။
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ရေ�ာ အ ရေထဲု ရေထဲုအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ ရေ��ဦး�စီ်�ဌာာန်း�ည်ီ ကာကဲယ်် ရေ���န််းကြီးကီ�ဌာာန်း  

ရေအာက်တဲင့််�ှုပြီးပွဲီ� စ်စ််ဖွဲ့က်၏ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်မိုုရေအာက်တဲင့်် ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်။

• �မိုမတနှှင့််် ဒီုတုယ်�မိုမတနှှစ််ဦး�ကုု  ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်် စ်န်းစ််မိုှာ စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ 

တစ််ဦး�အပြီးမို�တ ရေစ် ပွဲါ�င့်် ရေစ်မိုညီ်် စ်န်းစ််ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

• ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� လှတ် ရေတာ်မို�ာ�ကုု အကန်း််အ�တ်ပြဖွဲ့င့််် 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ  ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ�ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� 

�န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု ဗုဟာုုမိုှ ခုန်း််အပွဲ်�ညီ်် ‘ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုစ်န်းစ််’ကုု ခု�မိုှတ် 

ပွဲါ�ညီ်။

• အခဲုင့်််အ ရေ��ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲည််ီစံု်မုိုမို�ုှဘု� အခဲုင့်််အ ရေ��ကန်း််�တ်ခု�က် 

မို�ာ�ကုု လဲတ်လပွဲ်က�ယ််ပြပွဲန်း််စ်ဲာ ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််�ညီ်။ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု 

လုုက်န်းာ ရေစ် ရေ�� အစ်ီအမိုံမို�ာ� အာ�န်းညီ်��ညီ်။

၂၀၀၈ ခုုနှှစ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုှာ စ်ု ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ် ရေပွဲါင့််� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

တစ််ပုုွဲင့််� နုုှင့််ငံ့် ရေတာ်အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ� စု်ဖဲွဲ့��ပံုွဲ ရေ�ကာင့်််လည်ီ� ရေကာင့််�၊ အပြခုာ� 

အ ရေ�ကာင့််�မို�ာ� ရေ�ကာင့်််လညီ်� ရေကာင့််� �ှညီ်လ�ာ�ပြီးပွဲီ� ကုု�ရှုုု�ကာ�ယ်ာ�နှုုင့်် ရေ�ာ၊ 

ရှုုပွဲ် ရေထုဲ�ပြီးပွဲီ� အခု��ု� ရေန်း�ာမို�ာ�တဲင့််  ရေ�ှ� ရေန်းာက်ညီီညွှဲတ်မိုုမို�ှု ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အယ်ူအဆိုပွဲုုင့််�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်အင့််စ်တီက����ှင့််� 

မို�ာ� စ်ီစ်ဉ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံတုု�တဲင့်် မို�က် ရေမိုှာက် ရေခုတ် နှုုင့််င့်ံတကာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ စ်ံနှုန်း်� 

မို�ာ�နှှင့််် မိုညီီညွှဲတ်�ညီ််အပြပွဲင့််  ရေ���ာ�ပြပွဲ�စ်ုပွဲုံအပွဲုုင့််�တဲင့််လညီ်� မို�ှင့််�လင့််� 

ပြခုင့််�၊ မိုတုက�ပြခုင့််�၊ မိုပြပွဲည််ီစံု်ပြခုင့််�၊ စု်စ်ည်ီ�ညီီညဲွှတ်မုိုမို�ုှပြခုင့််�တုု� ရေ�ကာင့််် န်းက်ရုှုင့််�  

ရေ�ာ ခု��ု�ယ်ဲင့််�ခု�က်မို�ာ� �ှု ရေန်းပွဲါ�ညီ်။ ပွဲုုမိုုု ရေကာင့််�မိုဲန်း် ရေအာင့်် ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်း် 

ပြဖွဲ့စ််နုုှင့်် ရေပြခု�ုှ ရေ�ာ်လည်ီ� အ ရေပြပွဲာင့််�အလ� အမို�ာ�အပြပွဲာ�မိုပြပွဲ�လုပ်ွဲဘု� လက် ရေတဲ� 

က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�ညီ်် အပြပွဲညီ််အ� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီန်းညီ်�က� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ကုု  ရေဖွဲ့ာ်  

ရေဆိုာင့််နှုုင့််မိုညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအပြဖွဲ့စ်် အ�ဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ�နှုုင့််�န်း် 

အလဲန်း် ခုက်ခု�ပွဲါမိုညီ်။ ယ်င့််��ုု� ရေ�ာအ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်�န်း် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ 

နှုုင့််င့်ံ ရေ��ဆိုနှဒ �ု�ာထုင့််�ှာ�စ်ဲာ မို ရေပြပွဲာင့််�လ�ဘု� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််မိုညီ်မိုဟာုတ်ပွဲါ။ ယ်ခုု 

အခုါ ယ်င့််��ုု� ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ဆိုနှဒ ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ှု�ညီ်မိုှာ �ှင့််�လင့််��ု�ာ 

ပွဲါ�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ဆိုနှဒ ရေပြပွဲာင့််�လ��မိုညီ််အစ်ာ� စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် အစ်မို်�� ရေဘုာ 

အကူ�အ ရေပြပွဲာင့််�ပြပွဲ�လုပွဲ်စ်ဉ်် ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာ ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီပွဲဲင့်််လင့််�မိုုနှှင့််် လူ� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� အ�ဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုု လမို်� ရေ�ကာင့််�အတုုင့််� ဆိုက်လက်မိုပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�  
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ရေစ် ရေ�� �ပွဲ်တန်း််�န်း် �ညီ်�းယ််ခု�က်ထုာ��ှုပွဲါ�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီအကူ�အ ရေပြပွဲာင့််� စ်တင့််ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြခုင့််�ဟာု 

မိုရှုုပြမိုင့််ဘု� မိုုမိုုတုု� ဇိုာတ်ညွှှန်း်� ရေ���ာ�စ်ီစ်ဉ််ရှုုုက်ကူ��ညီ်် အကူ�အ ရေပြပွဲာင့််� 

တစ််�ပွဲ် အဆိုုံ��တ်ပြခုင့််�ဟာု ရှုုပြမိုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၂� ခုုနှှစ်် နှုု�င့််ဘုာလတဲင့်် NLD 

က တစ််ကြီးကုမို်ထုပွဲ်မိုံ၍  ရေတာင့််ပြီးပွဲု�ကမို်�ပြီးပွဲု�အနှုုင့််�ပြပွဲန်း်�ညီ်ကုု�ကညီ််၍ မိုုမိုုတုု� 

ခုဲင့်််ပြပွဲ�ခု�် ရေ�ာ ပွဲဲင့်််လင့််�ကာလ အ�ှုန်း်အဟာုန်း်ပြမိုင့်််တက်လာပြီးပွဲီ� ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�၊ 

ထုုန်း်��ုမို်�ပြခုင့််� ပြပွဲ�နှုုင့်် ရေတာ်မိုညီ်မိုဟာုတ် ရေ�ကာင့််� �ှင့််�လင့််�စ်ဲာ �ုပြမိုင့််လာ ရေ�ာ 

စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် ပြပွဲန်း်လညီ်၍အထုက်စ်ီ���ှု�န်း် လုပွဲ် ရေဆိုာင့််လာပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ််  ရေဖွဲ့ ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလတဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် ပြပွဲညီ်�ူလူထုုကုု  ရေလှာ်တဲက်၍ 

လုပွဲ် ရေဆိုာင့််လာ ရေ�ာအခုါ ပြမိုန်း်မိုာပြပွဲညီ်�ူလူထုု�ညီ် ဆိုယ််စ်ုနှှစ််တစ််စ်ု�ကာ 

လဲတ်လပွဲ်ခုဲင့််် ပွဲုုမိုုု��ှုခု�်ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် �နှိုဋ္ဌာာန်း်ခုုုင့််မိုာစ်ဲာပြဖွဲ့င့််် စ်စ််ဖွဲ့က်အုပွဲ်စ်ုု�မိုုကုု 

အပြီးပွဲီ�အပြပွဲတ် ဖွဲ့ယ််�ှာ��ှင့််�လင့််��န်း် အုံကြွကလာခု�်ပွဲါ�ညီ်။

၂-၅ �့��စည်းး�ပ��အ ခြေ�ခခ�ဥပ ခြေ�ဆိ�င်းးရာ ��စးစဉ်း��စးရပးမာျာ�၏ 

လိုမား� ခြေ�ကာာင်းး�ကာိ� ဆန်းး�စစး�ခင်းး�

�မိုုုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််ပြဖွဲ့စ််�ပွဲ်မို�ာ�၏ ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုကုု �ကညီ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ကုု မိုည်ီ�ည််ီန်းည်ီ�လမ်ို�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲ�စု် ရေ���ာ�ထုာ�ပြခုင့််� 

မိုှာ မိုညီ်�ညီ််အ ရေ�ကာင့််� ရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� �ုပြမိုင့််န်းာ�လညီ် ရေ�� အ ရေထုာက် 

အကူပြပွဲ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံအမို�ာ�အပြပွဲာ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�ကြီးကီ� 

မို�ာ� ရှုုတ်တ�က် ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ��ညီ််တုုင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ််�ညီ် ယ်ခုင့််

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ရေဟာာင့််�မို�ာ�နှှင့််် ဆိုင့််တူ ရေလ်�ှုပွဲါ�ညီ် (Elkins, 

Ginsburg and Melton 2009)။ ယ်င့််��ုု� ဆိုင့််တူပြခုင့််�မိုှာ အဓိုက အ ရေ�ကာင့််� 

နှှစ််�ပွဲ်�ှုပွဲါ�ညီ်။ ပွဲထုမိုအ ရေ�ကာင့််�မိုှာ ‘path dependency’  ရေခု် ‘လမို်�အုု 

လုုက်ပြခုင့််�’ ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� မိုပြဖွဲ့စ််မို ရေန်း ရေပြပွဲာင့််�လ��န်း် လုုအပွဲ်�ညီ်မို�ာ�ကုု  ရေပြပွဲာင့််�လ� 

လ�က် က�န်း်�ှု�ညီ်မို�ာ�ကုု မို ရေပြပွဲာင့််�မိုလ�ဘု� ထုာ��ှုပြခုင့််�ကုု �ဘုာ�အက�ဆိုုံ� 

 ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်ဟာု ထုင့််ပြမိုင့််ယ်ူဆိုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ လမို်�အုုလုုက်ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် 

အ ရေ�း�တစ််ခုုပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာ�န််း  ရေလ�ကန််းမုို (inertia) �ုှ ရေ�ာ်လည်ီ� ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် 

ခု�မိုှတ်�ာတဲင့်် လဲယ််ကူရှုုု��ှင့််�ပြီးပွဲီ� စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ်် အ ရေပြပွဲာင့််�အလ� အ ရေ�ကာင့််� 

အခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေလှာ်ခု�နှုုင့််ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် � ရေဘုာတူညီီမိုု��ှု�န်း် ပွဲုုမိုုုလဲယ််ကူပွဲါ 
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�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ��ညီ် ဥပွဲ ရေဒီပွဲုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အမို�ာ�လက်ခုံ 

ထုာ� ရေ�ာ  ရေ�ါဟာာ�မို�ာ�၊ အယ်ူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််် စ်ဉ််�စ်ာ� ရေတဲ� ရေတာပွဲုံ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို�ာ� 

ကုုအ�ုံ�ပြပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် �က်ဆိုုုင့််�ာနှုုင့််င့်ံ၏ ဥပွဲ ရေဒီ ပွဲတ်�န်း်�က�င့််/ယ်ဉ်် ရေက��မိုု 

အတဲင့််� တညီ်�ှု�ညီ်ဟာူ ရေ�ာ အခု�က်နှှင့်််လညီ်� ကုုက်ညီီပွဲါ�ညီ်။ 

လမို်�အုုလုုက်�ာတဲင့်် လမို်�အုု�ည်ီ ကုုလုုန်းီအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုအတဲင့််� အ ရေတဲ� 

အကြံ့က�ံမို�ာ� �ုု�မိုဟာုတ် ပြပွဲညီ်ပွဲဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�လညီ်� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

ဥပွဲမိုာ ဘုဂ�လာ�ရေဒီ်�ှ်၊ အုနှဒုယ်၊ မို ရေလ��ှာ�နှှင့််် ပွဲါကစ်စတန်း်တုု��ညီ် �မိုုုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််အတဲင့််� ပြီးဗုုတု�ှ အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် ထုု ရေတဲ�မိုု�ှုခု�်ပြီးပွဲီ� ၎င့််�နှုုင့််င့်ံ 

မို�ာ�၏ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ််မို�ာ�မိုှာ (ပြီးဗုုတု�ှ) �က်စ််မိုင့််စ််တာ 

ပွဲုံစ်ံကုုယ်ူ၍ တညီ် ရေထုာင့််ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဘုဂ�လာ�ရေဒီ်�ှ်နှှင့််် ပွဲါကစ်စတန်း်�ညီ် 

အာဏာာ�ှင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ညီ်် �မိုမတဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ််မို�ာ�ကုု စ်မို်��ပွဲ်အ�ုံ� 

ပြပွဲ�ခု�် ရေ�� ရေ�ာ်လညီ်� �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီကုု 

ပြပွဲန်း်လညီ်က�င့်််�ုံ� လာ�ကပွဲါ�ည်ီ။  ရေတာင့််အာ�ှနှှင့််် အ ရေ�ှ� ရေတာင့််အာ�ှ�ှု 

အပြခုာ�နုုှင့််ငံ့်မို�ာ�တဲင့်် ပြပွဲည်ီပွဲဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မုိုအပြခုာ�ပံုွဲစံ်မို�ာ�ကုု �က်ဆုုိုင့််�ာ 

နှုုင့််င့်ံမို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�တဲင့််  ရေတဲ��ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ လာအုုနှှင့််် 

ဗုီယ်က်န်းမို်တုု�မိုှာ �မိုုုင့််�တစ်် ရေလှာက် ကဲန်း်ပြမို�န်းစ််ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုု�ှုခု�်ပြီးပွဲီ� 

၎င့််�နှုုင့််င့်ံမို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�မိုှာ ၁၉၃၆ ခုုနှှစ်် ဆိုုုဗုီယ်က် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အ ရေပြခုခုံလ�က်  ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ 

၁၉၄၇ ခုုနှှစ််နှှင့််် ၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ကုု အထုက်တဲင့်် 

အက�ဉ််�မိုှ  ရေလ်လာ�ုံ��ပွဲ်ခု�်�ာ၌ ယ်င့််�ဆိုန်း််က�င့််ဘုက် ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုု 

နှှစ််မို��ု�လုံ�ကုု  ရေတဲ�ပြမိုင့််�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ �မိုုုင့််� ရေ�ကာင့််�မိုှာ �ကညီ်လင့််ပြခုင့််�မို�ှု  ရေန်းာက်က�� ရေ�ာ �့ံ� ရေ�က�်�ုု� 

ထုုု�ထုဲင့််��ုပြမိုင့််�န်း် အလဲန်း်ခုက်ခု�ပွဲါ�ညီ်။ စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ် က�င့်််�ုံ�ခု�်�ညီ်် 

အစ်ဉ််အလာတစ််�ပွဲ်အ ရေပွဲ် ဆိုက်လက်တညီ် ရေဆိုာက်နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုဘု� �မိုုုင့််� 

တစ်် ရေလှာက် �ှုခု�်�ညီ်် အပွဲုုင့််�အစ်မို�ာ�ကုု ပြပွဲန်း်လညီ်စ်ုစ်ညီ်��ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�တဲင့်် စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ်မိုုကုု ထုုန်း်��ုမို်�ထုာ�  

ရေလ်�ှု�ညီ်် ဒီုတုယ်အ ရေ�ကာင့််�မိုှာ နှုုင့််င့်ံ ရေ�� ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်မို�ာ�မိုှ ထုဲက် ရေပွဲ်လာ  

ရေ�ာ � ရေဘုာတူညီီခု�က်မို�ာ�ကုု ဥပွဲ ရေဒီပွဲုံစ်ံပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် 

ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််� ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့်် 
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�ညီ်် �တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�မိုှာ နှုုင့််င့်ံ၏ အ ရေပြခုခုံယ်ဉ်် ရေက��မိုု၊ လူမိုု ရေ��၊ စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ�� 

လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�၊ လူဦး� ရေ�ဆိုုုင့််�ာ အ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ�၊ ပွဲထု�ီန်းယ်် ရေပြမိုနှှင့််် မိုဟာာ 

ဗု��ဟာာ အ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ�အ� ထုဲက် ရေပွဲ်လာပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။  ရေခုတ်ကာလမို�ာ� 

 ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ� ရေ�ာ်လညီ်� ယ်င့််�လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် အ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ�မိုှာ 

မို ရေပြပွဲာင့််�မိုလ� ဆိုက်လက်တညီ်ပြီးမို� ရေန်း ရေလ် �ှုပွဲါ�ညီ်။ လူမို��ု�တစ််မို��ု�တညီ်� 

�ှု ရေ�ာ လူ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�င့်ယ််မို�ာ�မိုှာ လူမို��ု�စ်ုံရှုုပွဲ် ရေထုဲ� ရေ�ာ လူ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ကြီးကီ� 

မို�ာ�နှှင့််် လုုအပ်ွဲခု�က်မို�ာ�မိုတူညီီနုုှင့််ပွဲါ။ ထုုုပွဲကတုအ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ��ည်ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ အ�ီ��ီ�တဲင့်် အစ်ဉ််အဆိုက် ထုင့််ဟာပွဲ် ရေပွဲ်လဲင့်် ရေန်းမိုညီ်�ာ 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ ဤအ ရေ�ကာင့််� ရေ�ကာင့််် �မိုမတဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ စ်န်းစ််မှို �န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲ 

ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ စ်န်းစ််�ုု�ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် တစ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်န်းစ််မိုှ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််�ုု�  ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�က�်�ုု� ရေ�ာ မိုက်ခုရှုုု  ရေခု် လှမို်�ခြုံခု�ံ ရေ�ာ 

အဆိုင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ�န်းညီ်�ပွဲါ�ပြီးပွဲီ�  ရေတဲ��ခု�ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

ဤ�ုု��မုုိုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို�ာ�ကုု �ု�ုှန်းာ�လည်ီပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲည်ီ�ူလူထုု �ု�ုှပြီးပီွဲ� 

ပြဖွဲ့စ််၍ �င့််�နှှီ�ကွမို်��င့်် ရေ�ာ ရေ�ကာင့််် အမို�ာ�လက်ခုံမိုု�ှုပြီးပွဲီ� လက် ရေတဲ�က�င့်််�ုံ� 

နှုုင့်် ရေ�ာ ‘�ှင့််�န်း်’ နှုုင့််မိုညီ်် အလာ�အလာ  ရေကာင့််�မိုဲန်း်�ညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ� အမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ�ကုု မို�ှင့််�န်း်နှုုင့််မိုညီ်် အမို��ု�အစ်ာ� 

မို�ာ�မိုှ ခုဲ�ထုုတ် ရေ�း�ခု�ယ််နှုုင့််�န်း် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ူမို�ာ�အတဲက် လမို်�ညွှှန်း် 

အပြဖွဲ့စ်် အ ရေထုာက်အကူပြပွဲ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ လက်ရေတဲ�တဲင့််  နှုုင့််င့်ံ ရေ��ယ်ဉ်် ရေက��မိုု/

ပွဲတ်�န်း်�က�င့်် (political culture) မိုှာ နှုုင့််င့်ံ်အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�ထုက် ပွဲုုမိုုု၍ 

‘မိုူ�င့််�စ်ဲ�အတုုင့််��ာ�ှုလုုပြခုင့််�’၊  ရေပြပွဲာင့််�လ��ခုက်ပြခုင့််�၊  ရေပြပွဲာင့််�လ��န်း်အခုဲင့််် 

အလမို်� န်းညီ်�ပွဲါ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ရေလ်�ှု�ညီ်။ အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� (PR) စ်န်းစ််၊ 

ပွဲါတီစ်ုံနှုုင့််င့်ံ ရေ��၊ ညွှဲန်း်် ရေပွဲါင့််�အစ်ုု��၊ စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ် ညီိုနှုင့််� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�လ�က် 

အပြပွဲန်း်အလှန်း် လုုက် ရေလ�ာ ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�တုု�အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုပြပွဲ��ညီ်် ဒီတ်ခု�်ပွဲုံစ်ံ 

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီမိုှာ အလဲန်း် ရေကာင့််�မိုဲန်း် ပွဲါ�ညီ် (Lijphart 1999)။ 

�ုု��ာတဲင့်် ယ်င့််��ုု� ရေ�ာစ်န်းစ််ကုု က�င့်််�ုံ�ဖွဲ့ူ��ညီ်် �မိုုုင့််� ရေ�ကာင့််�လညီ်� 

မို�ှု၊ နှုုင့််င့်ံ ရေ�� ပွဲတ်�န်း်�က�င့််/ ယ်ဉ်် ရေက��မိုုမိုှာ ဆိုန်း််က�င့််ဘုက်�န်း်�ူ�ဖွဲ့ဲယ်် 

ဆိုက်ဆိုံ�ကပြီးပွဲီ� စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ် အပြပွဲန်း်အလှန်း် လုုက် ရေလ�ာ ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် 

ညီိုနှုင့််� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပြခုင့််� အစ်ဉ််အလာ မို�ှု�ညီ််အပြပွဲင့််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�မိုှာ 
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မို�အမို�ာ�ဆိုုံ���ူကုု ရေ�း�ခု�ယ််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံ ရေ��တဲင့််လညီ်� နှုုင့််�ူအကုန်း်ယ်ူ�ညီ်် 

ဓိ ရေလ်နှှင့််် က�င့်််�ာ�� ရေန်း ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ယ်င့််��ုု� ရေ�ာစ်န်းစ််ကုု က�င့်််�ုံ�မိုညီ် 

ဆိုုုပွဲါက အခုက်အခု�မို�ာ�စ်ဲာ ကြံ့က�ံ ရေတဲ��နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ပွဲကတု အ ရေပြခု 

အ ရေန်းတဲင့်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ�က နှှစ်် ခု��ီကာရေ�ာ ခုုခုံတဲန်း်�လှန်း်မိုု 

မို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြီးပွဲီ� လူထုုကုု တပွဲ်လှန်း််နှု� ရေဆိုာ်ခု�်�ညီ်် အ ရေတဲ�အကြံ့က�ံမိုှာ နှုုင့််င့်ံ ရေ�� 

ပွဲတ်�န််း�က�င့််/ယ်ဉ်် ရေက��မုိုနှှင့််် နုုှင့််ငံ့် ရေ��ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ခု�မှိုတ်�ည််ီ လုပ်ွဲင့်န််း� 

စ်ဉ််အ ရေပွဲ် မို�ာ�စ်ဲာ�က် ရေ�ာက်မိုု�ှု ရေန်းပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ်် ရေလ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဘုက် ရေတာ် 

�ာ� ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ���မိုာ�မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု 

 ရေ��ဆဲို��ာတဲင့်် အထူု��ပြဖွဲ့င့််် မို�ကာ ရေ��မီို အတုတ်ကာလနှှင့််် လံု�လံု�လ�ာ�လ�ာ� 

အဆိုက်ပြဖွဲ့တ်�န်း် အလုု�ှု�ကပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ အ ရေပြခုခုံမိုှစ်၍ 

အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ� ပြပွဲ�လုပွဲ်�ာတဲင့််ပွဲင့်် အတုတ်က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

မို�ာ�၏ အခု��ု� ရေ�ာအပွဲုုင့််�မို�ာ�ကုု ပြပွဲန်း်လညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် အ�ုံ�ပြပွဲ�ပြခုင့််�၊ ပြပွဲန်း်လညီ် 

က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�မို�ာ� လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် အက��ု��ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခု�က်မိုှာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််� မို�ှု ရေ�ာ်လညီ်� တုုင့််��င့််��ာ� 

လက်န်းက်ကုုင့််မို�ာ� ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်�ညီ်် န်းယ်် ရေပြမိုမို�ာ�နှှင့််် ၎င့််�တုု�၏အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

(institution) မို�ာ� တညီ်�ှု ရေန်းပြခုင့််�နှှင့််် အက��ံ��င့််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်ခုင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုူ ရေဘုာင့််မို�ာ�တဲင့်် ယ်င့််�တုု�ကုု လ�စ််လ��ရှုုထုာ� ရေ�ာ်လညီ်� ယ်ခုု 

အခုါ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ မိုူ ရေဘုာင့််အ�စ််တဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ အဆိုင့်််အတန်း်�မိုှာ 

နုုှင့််ငံ့်တည်ီ ရေဆိုာက် ရေ�� တ�ာ��င့််အစု်တ်အပုုွဲင့််�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ခု�ဉ််�ကပ်ွဲပံုွဲရေပြပွဲာင့််�လ� 

လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၂-၆ မာည်းးသည်းးတိိ��ကာိ� မာစ့န်းး်ပစးဘား� ဆကားလိုကားအသ����ပ�နှိ�င်းးပါ 

မာည်းးန်းည်းး�။

�မိုုုင့််�တစ်် ရေလှာက်�ှုခု�် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ��ညီ် အထုူ� 

�ပြဖွဲ့င့််် စ်စ််မှိုန််း ရေ�ာ ဒီီမုုိုက ရေ�စီ် ရေခုတ်၏ပြပွဲယု်ဂ် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�� ရေကတ� ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက စု်တ်ဓိာတ်တက်ကြွကဖဲွဲ့ယ်် အ�င့််�အပြမိုစ််တစ််�ပ်ွဲပြဖွဲ့စ်် 

နုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ ၁၉၆၄ ခုုနှှစ်် အာဖွဲ့ဂန််းဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ၊ ၁၈၅၃ ခုုနှှစ်် 

အာဂ�င့််တီ�န်းာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၊ ၁၉၂၂ ခုုနှှစ်် လတ်ဗုီယ်ာဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၊ ၁၇၉၁ ခုုနှှစ်် ပွဲုုလန်း် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၊ ၁၉၅� ခုုနှှစ်် 
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ဆိုီ��ီ�ယ်ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတုု�မိုှာ လက် ရေတဲ�က�င့်််�ုံ��ာတဲင့််  ရေအာင့်် 

ပြမိုင့််မိုု��ှုပြီးပွဲီ� �က်ဆိုုုင့််�ာ  ရေခုတ်ကာလအတဲက် လစ််ဘု�ယ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟာု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ခုံ�ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�တုု�  

ရေ�ကာင့််် �က်ဆိုုုင့််�ာနှုုင့််င့်ံမို�ာ�မိုှာ အာဏာာ�ှင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ရေအာက်�ုု�  ရေ�ာက်�ှု  

ရေန်း�ည််ီကာလမို�ာ�၊ နုုှင့််ငံ့် ရေတာ်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် က�ရံုှု� ရေန်း�ည််ီကာလမို�ာ� �ုု�မိုဟုာတ် 

ပြပွဲညီ်ပွဲက��� ရေက�ာ်မိုုခုံ��ညီ်် ကာလမို�ာ�တဲင့််ပွဲင့်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲန်း်လညီ်�ှင့််�န်း်လာ ရေ��  ရေမိုှာ်လင့်််ခု�က်မို�ာ� ဆိုက်လက်�ှင့််�န်း်ခု�်ပွဲါ 

�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ မိုူ�ကမို်�မို�ာ� �ုု�မိုဟာုတ် အခု�နု်း်ကာလ အန်းညီ်� 

င့်ယ််�ာ အတညီ်ပြဖွဲ့စ််ခု�် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ��ညီ်ပွဲင့်် ဤ�ုု� 

စ်ုတ်ဓိာတ်တက်ကြွက ရေစ်နှုုင့််�ညီ်် စ်ဲမို်�အာ��ှုပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ ၁၈၁၂ ခုုနှှစ်် စ်ပွဲုန်း် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် အပြပွဲညီ််အ� အ ရေကာင့််အထုညီ် ရေဖွဲ့ာ်နှုုင့််ခု�်ပြခုင့််� 

မို�ုှ ရေ�ာ်လည်ီ� စ်စ််မှိုန််း ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ရေမိုှာ်မှိုန််း�ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲဋ္ဌာာန််း� 

ထုာ��ညီ်ဟာု က�ယ််ပြပွဲန်း််စ်ဲာရှုုပြမိုင့််ပြခုင့််�ခုံ�ပွဲါ�ညီ်။ လက်တင့််အ ရေမို�ုကနှုုင့််င့်ံ

အ ရေတာ်မို�ာ�မို�ာ�တဲင့်် ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ပြပွဲာ� ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� စ်ပွဲုန်း်နှုုင့််င့်ံ�ှု လစ််ဘု�ယ််�ါဒီီ ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ���မိုာ�မို�ာ�ကုု 

စ်ုတ်ဓိာတ်ခုဲန်း်အာ�  ရေပွဲ�စ်ဲမို်�နှုုင့််ဆို�ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အခု��ု�နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် ‘ ရေခုတ်

ရေကာင့််�ကုုပြပွဲန်း်လညီ်တညီ် ရေဆိုာက်�န်း်’ စ်ံန်းမိုူန်းာပြပွဲ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

မို�ာ�ကုု ကန်းဦး�တဲင့်် ပြပွဲန်း်လညီ်က�င့်််�ုံ�ပြီးပွဲီ� ရေပြပွဲာင့််�လ�လာ ရေ�ာ အ ရေပြခုအ ရေန်း 

မို�ာ�နှှင့််် လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�ကုုထုင့််ဟာပွဲ်လ�က်  ရေန်းာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် လုုအပွဲ်�လုု 

ပြပွဲင့််ဆိုင့််ပြခုင့််�မို�ာ� �ှုပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ လတ်ဗုီယ်ာတဲင့်် ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််က လညီ်�  

ရေကာင့််�၊ အာဂ�င့််တီ�န်းာ�တဲင့်် ၁၉၈၃ ခုုနှှစ််ကလညီ်� ရေကာင့််� ကယ်ုကထု 

အန်းည်ီ�ဆံုို�ပြဖွဲ့င့််် ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်ကုု ပြပွဲန််းလည်ီတည်ီ ရေဆိုာက်�န််း စံ်န်းမူိုန်းာပြပွဲ� ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ကုု ပြပွဲန်း်လညီ်က�င့်််�ုံ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

န်းညီ်�က� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ကုု တညီ် ရေဆိုာက်�န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်�ခု�်�က�ူမို�ာ�အတဲက် 

စံ်န်းမူိုန်းာအပြဖွဲ့စ််  ရေမိုှာ်လင့်််ခု�က်အလင့််� ရေ�ာင့်် ရေပွဲ�ခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ �ုု� ရေ�ာ်  ရေန်းာက်ဆံုို� 

တဲင့််  ရေအာင့််ပြမိုင့််မုိုမို��ှုခု�်ပြခုင့််�၊  ရေအာင့််ပြမိုင့််မိုုမို��ှု�ညီ်် အ ရေ�ကာင့််�မို�ာ�အန်းက် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇိုုုင့််�ရေ��ဆဲို�ပွဲုံ အာ�န်းညီ်�မိုုလညီ်� အပွဲါအ�င့််ပြဖွဲ့စ်် ရေန်း 

ပြခုင့််�၊ စ်ံန်းမိုူန်းာပြပွဲပြဖွဲ့စ််�ညီ််တုုင့်် ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု လဲန်း်စ်ဲာပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ပြခုင့််� စ်�ညီ််အ ရေ�ကာင့််� 

မို�ာ� ရေ�ကာင့််် ခု��ု�ယ်ဲင့််�ခု�က်�ှု ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 
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ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုပြီးပွဲု�ကဲ� ရေစ်မိုညီ်် ခုဲ�ထုဲက် ရေ��ကုု ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ��ညီ်် ‘ခုဲ�ထုဲက်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ’ 

အပြဖွဲ့စ်် အ ရေပြခုခံုအာ�ပြဖွဲ့င့််် ရုှုပြမိုင့််မုို �ုှ ရေန်း ရေ��� ရေ�း� ခု��ီမဲိုမ်ို� ရေထုာမိုန်းာပြပွဲ��ူကပြပွဲ�၍ 

ခုါ�ခုါ��ီ��ီ� ဆိုန်း််က�င့််�ူက ဆိုန်း််က�င့်် ရေန်းမိုညီ်�ာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အဓိဲန်း််�ှညီ် 

တညီ်တံ်မိုညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ််မိုှာ မိုညီ်�ုု�ပွဲင့်် ဆိုုု ရေစ်ကာမိုူ အပြပွဲန်း် 

အလှန်း်လုုက် ရေလ�ာ  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေလ�ာ အဓိဲန်း််�ှညီ် 

တညီ်တံ်မိုညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ်် တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� အ ရေပြခုခုံကုု 

မို ရေပွဲ�စ်ဲမို်�နှုုင့််ပွဲါ။ အလာ�တူ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ပွဲါ�င့််  

ရေန်း�ည််ီ လက်��နုုှင့််ငံ့် ရေ��အယူ်�ါဒီမှိုာလည်ီ� � ရေဘုာက�နှှစ််ပြီးခုု�က်�ူ�ုှ�က��ုု်� 

မိုလုုလာ� မိုနှှစ််�က်�ူမို�ာ� �ှုပွဲါမိုညီ်။ မိုလုုလာ� မိုနှှစ််�က်�ူမို�ာ�တဲင့်် 

ပြပွဲညီ်တဲင့််��ှု စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်��ှင့်် အ�ုုက်အ�န်း်�မို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံတကာမိုှ �င့််�နှှီ� 

ပြမိုိ�ပွဲ်နှှံ�ူမို�ာ� ပွဲါ�င့််ပွဲါမိုညီ်။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ပြပွဲန်း်လညီ် 

က�င့်််�ုံ��န်း် အတုတ်ကအကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က်အခု��ု� �ှုခု�် ရေ�ာ်လညီ်� ယ်င့််��ုု�ပြပွဲန်း်လညီ် 

က�င့်််�ံု��န််းမှိုာ အထုက်ပွဲါအ ရေ�ကာင့််�မို�ာ� ရေ�ကာင့်််  ရေ�း�ခု�ယ််နုုှင့််�ည််ီ န်းည်ီ�လမ်ို� 

တစ််�ပွဲ်မိုဟာုတ်ပွဲါ။ စ်င့််စ်စ်် လက်�ှု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�မိုု 

မို�ာ�တဲင့််လညီ်� ယ်င့််��ုု� ရေ�ာ အကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�မိုှ ရေက�ာ်လဲန်း်ပြီးပွဲီ� ဆိုက်လက် 

တုု�တက်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ� ရေန်းပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်် န်းာ�ီလက်တံကုု  ရေပြပွဲာင့််�ပြပွဲန်း်လှညီ််၍  ရေခုတ် ရေဟာာင့််��ုု� ပြပွဲန်း် 

�ဲာ��န်း် မိုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ။

�ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ရေဟာာင့််�မို�ာ�ကုု အပွဲုုင့််� 

လုုက် ပြပွဲန်း်လညီ်�ုံ��ပွဲ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လက်�ှု ပြပွဲဿန်းာမို�ာ�အတဲက် အ ရေပြဖွဲ့�ှာနှုုင့်် 

�ညီ်မို�ာ�လညီ်� �ှုပွဲါမိုညီ်။  ရေအာက်တဲင့််  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ထုာ��က�်�ုု� FCDCC-

UNFC (2016) မိုူ�ကမို်�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC) တုု�၏ 

လစ််ဟာာခု�က်မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်� ရေပွဲ��န်း် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ပွဲါ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်အခု��ု�ကုု ကူ�ယ်ူအ�ုံ�ပြပွဲ�ပြခုင့််�၊ လုုက် ရေလ�ာညီီ ရေထုဲ ပြပွဲ�ပြပွဲင့််အ�ုံ� 

ပြပွဲ�ပြခုင့််�မို�ာ� လုပွဲ် ရေဆိုာင့််နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ ဤ�ုု�လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�န်း် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် 

ပွဲါက အာ��ာခု�က် နှှစ််�ပွဲ်�ှုပွဲါမိုညီ်။ ပွဲထုမိုအခု�က်မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ  

ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်အာ�လုံ�ကုု အစ်မိုှစ်တင့််၍ ဒီီဇိုုုင့််�စ်ီစ်ဉ်် ရေ��ဆိုဲ��န်း် 

မိုလုုအပွဲ် ရေတာ်�ညီ််အတဲက် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ရေ��ဆိုဲ��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်း်�မိုှာ 

ပွဲုုမိုုုလဲယ််ကူနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဒီုတုယ်အခု�က်မိုှာ စ်မို်��ပွဲ်အ�ုံ�ပြပွဲ� အစ်စ်် ရေဆို�ခုံပြီးပွဲီ�  

ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ယ်ူင့်င့််�ုံ�စ်ဲ�နှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 
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ပွဲ�က်ပြပွဲာ�ခု�်��ညီ်် ပြပွဲဿန်းာပြဖွဲ့စ်် ရေစ် ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�မိုှတပွဲါ� အပြခုာ� 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�မိုှာ လက် ရေတဲ�က�င့်််�ုံ�နှုုင့််မိုု �ှုပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် 

၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၏ ထုူ�ပြခုာ�မိုုကင့််�မို�် ရေ�ာ �ာမိုန်း်ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� 

ခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် လှတ် ရေတာ်ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�၊ အစ်ုု�� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််�နှှင့််် ပြဖွဲ့�တ်ခု�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�၊ လှတ် ရေတာ်၏ အခုဲင့််် 

အ ရေ��မို�ာ�နှှင့််် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်န်းညီ်�မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�မိုှာ ယ် ရေန်း် အ ရေပြခု 

အ ရေန်းအတဲက် အမို�ာ�ဆိုုံ�အ ရေထုာက်အကူ ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။

၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�မိုှပွဲင့်် တညီ်ပြီးင့်ုမို်မိုုနှှင့််် စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ်မိုု အပွဲုုင့််�မို�ာ�ကုု ထုုတ်နှုတ် 

အ�ုံ�ပြပွဲ�နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ FDC နှှင့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီလုပွဲ်�ှာ�မိုု အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် 

နှုုင့််င့်ံ၏ ပွဲုုင့််န်းက်န်းယ်် ရေပြမို စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံအ ရေပြခုခုံကုု ဆိုက်လက်ထုာ��ှုပြခုင့််�၊ နှုုင့််င့်ံအမိုညီ်၊ 

� ရေကတ�မို�ာ�နှှင့််် ပြီးမုို�� ရေတာ်က��ုု်� ရေ�ာ �ရေက�တပုုွဲင့််� ကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�ကုု လက်င့်င့််� 

မို ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��ဘု� ဆိုက်လက်ထုာ��ှုပြခုင့််�တုု�မိုှာ ဤအခု�က်ကုု အန်းညီ်�ဆိုုံ� 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် အမိုူမို�်အမိုှတ်မို�် လက်ခုံထုာ� ရေ�ကာင့််� ပြပွဲ� ရေန်း�ညီ်ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါ 

�ညီ်။ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကုု စ်ီ�င့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ် ရေပွဲ� 

နုုှင့််�ည််ီ လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာဏာာ�ုှ ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဆုုိုင့််�ာ ခံုုရံုှု�ထုာ��ုှ 

ပြခုင့််� (အန်းညီ်�ဆိုုံ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််  ရေနှှာင့််�ပွဲုုင့််�တဲင့်် ခုုံရှုုံ�၏လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့တ် ရေတာက် ရေလှာ်ခု�ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�မိုီ မိုူလပွဲုံစ်ံပြဖွဲ့င့််် ဆိုက်လက်ထုာ��ှုပြခုင့််�) 

ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ မိုူ ရေဘုာင့််�စ််တဲင့်် အ�ုံ��င့်် ရေ�ာ အပွဲုုင့််�တစ််ပွဲုုင့််� 

အပြဖွဲ့စ်် ထုုတ်နှုတ်�ယ်ူနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာ်ဆိုုု�ှယ််လစ််လမို်�စ်ဉ််  ရေခုတ်ကာလ  

(၁၉၆၂ ခုုနှှစ််မိုှ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််) မိုှာပွဲင့်် ပြီးဗုုတု�ှကုုလုုန်းီ ရေခုတ် ဥပွဲ ရေဒီအခု��ု�ကုု 

ဆိုက်လက်က�င့်််�ုံ�ခု�် ရေ���ညီ်ကုု  ရေထုာက်ရှုုလ�က် ယ်ခုင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု ဥပွဲ ရေဒီပွဲုုင့််� စ်ဉ််ဆိုက် 

မိုပြပွဲတ် ရေစ်ပြခုင့််��ညီ်လညီ်� �င့်််တင့််် ရေလ�ာက်ပွဲတ်မိုုမို�ာ�စ်ဲာ �ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

မိုညီ်�ညီ်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ဆိုက်လက်ထုာ��ှု�င့်််ပြီးပွဲီ� မိုညီ်�ညီ်တုု�ကုု 

အစ်ာ�ထုုု�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��င့််် ရေ�ကာင့််� အ ရေ��စ်ုတ်ရေလ်လာဆိုန်း်�စ်စ််လ�က် အမို�ာ� 

ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြီးပွဲီ� �တ်မိုှတ်ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�န်း် လုုအပွဲ် 

ပွဲါမိုညီ်။
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ဤအခုန်း်�တဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််တဲင့်် 

အဓိုက ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပုွဲံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ လုုလာ�ခု�က်မို�ာ�၊ 

ဦး�စ်ာ� ရေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််် ‘မို�ဉ််�န်းီ’ (‘red line’) ဟာု  ရေခု် ရေ�ာ အ ရေလှာ်မို ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ်် 

အခုုုင့််အမိုာ�ပွဲ်တညီ်ခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေလ်လာ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််��ပွဲ်တညီ် 

ခု�က်မို�ာ��ည်ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇုုိုင့််�ရေ��ဆဲို� ရေ��ဆုုိုင့််�ာ ယ်ခုင့််  ရေဆဲို� ရေနဲှ� 

ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ�နှှင့်််  ပြင့်င့််�ခုုံရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် ရေပွဲ်ထုဲက်ခု�်ရေ�ာ �ညီ်တညီ်ခု�က် 

မို�ာ�မိုှ ထုုတ်နှုတ်ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� မို�ကာ ရေ��မိုီက အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ� 

�ှုနှုုင့်် �ုု�မိုဟာုတ် တ�ာ��င့််အတညီ်မိုပြပွဲ�� ရေ��ပြခုင့််�မို�ာ� �ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

၃-၁ အမာျ�ိ�သာ��ီမာိ�ကာ ခြေရစီအ�့��ချ�ပး (NLD)

အမို��ု��ာ�ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်အဖဲွဲ့��ခု��ပ်ွဲ(NLD) �ည်ီ ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့်�ုှ အကြီးကီ�မိုာ�ဆံုို� 

နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၂� ခုုနှှစ်် နှုု�င့််ဘုာလ အ ရေထုဲ ရေထုဲ  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ� 

တဲင့််  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိိုာက်�ည််ီ ပြပွဲည်ီ�ူ�လှတ် ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန်း�ာ 

၃၃၀ �ှု�ညီ််အန်းက် ၂၅၈  ရေန်း�ာ (၇၈%)၊  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်�ညီ်် 

အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန်း�ာ ၁၆၈  ရေန်း�ာ�ှု�ညီ််အန်းက် ၁၃၈ 

 ရေန်း�ာ (၈၂%) အနှုုင့််��ှုခု�်ပွဲါ�ညီ် (Myanmar Information Management 

Unit, 2020)။ NLD �ညီ် ပြမိုန်း်မိုာတစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�တဲင့််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�၌ ပွဲါ�င့်် 

ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််ပြီးပွဲီ� �ှမို်�ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်န်းယ််မိုှတပွဲါ� ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ� 

ကြီးကီ�လှတ် ရေတာ်မို�ာ�တဲင့််  ရေ�း� ရေကာက်ခုံလှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် အမို�ာ�စ်ု 

��ှုပွဲါ�ညီ်။
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NLD တဲင့်် �ှင့််�လင့််� ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ မိုူ�ါဒီ မို�ှုပွဲါ။ 

၂၀၁၅ ခုုနှှစ််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�မိုတုုင့််မိုီနှှင့်််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�ပြီးပွဲီ�စ် ကာလတဲင့်် 

ထုုပွဲ်ပွဲုုင့််� NLD  ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မို�ာ�အ�ကာ�၌ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ကုု အန်းညီ်�ဆိုုံ��ကာ�ပြဖွဲ့တ်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲန်း်လညီ်က�င့်််�ုံ��န်း် �ုု�မိုဟာုတ် FCDCC 

မိုူ�ကမို်�ကုုအ�ုံ�ပြပွဲ��န်း်  ရေထုာက်ခုံ�ူအခု��ု� �ှုခု�်ပွဲါ�ညီ် (U Ko Ni 2015)။ 

�ုု� ရေ�ာ် ယ်င့််��ပ်ွဲတည်ီခု�က်မှိုာ အခုုုင့််အမိုာပြဖွဲ့စ််တည်ီမိုလာဘု� ပွဲါတီ၏တ�ာ��င့်် 

မိုူ�ါဒီအပြဖွဲ့စ််�ုု� မို ရေ�ာက်�ှုခု�်ပွဲါ။ နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ�အ�လညီ်� ယ်င့််��ုု� 

�ပွဲ်တညီ်�န်း် မိုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုှာ လူထုု  

ရေထုာက်ခုံမိုုမို��ှု ရေ�ာ်လညီ်� ထုုုစ်ဉ််က NLD အတဲက် အပြခုာ�  ရေ�း�ခု�ယ််စ်�ာ 

မို�ှုပွဲါ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၏ ကန်း််�တ်ခု�က်မို�ာ�အတဲင့််� 

လုပွဲ် ရေဆိုာင့််မိုှ�ာ စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှလက်ခုံနှုုင့််ပြီးပွဲီ� အာဏာာ��ှုနှုုင့််မိုညီ်် လမို်� ရေ�ကာင့််� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ကုု NLD အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် �ု�ှုန်းာ�လညီ်ခု�်ပွဲါ�ညီ်။

 ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်ကုု �မိုမတ�ာထုူ��ုု�  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက် 

ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�နှုုင့်် ရေစ်�န်း် တာ�ပြမိုစ််ထုာ� ရေ�ာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ပွဲုဒီ်မို ၅၉ ကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်��န်း် �ုု�မိုဟာုတ် ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်း်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�မိုုအခု��ု�လညီ်� 

၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရေနှှာင့််�ပွဲုုင့််�တဲင့်် �ှုခု�်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ်  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်အာ� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် မိုပွဲါ�င့်် ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏အတုုင့််ပွဲင့််ခုံ �ာထုူ� 

အ�စ််�ုု�ခုန်း််အပွဲ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲုုမိုုုလဲယ််ကူ ရေ�ာ  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်လမို်� ရေ�ကာင့််�ကုု 

�ှာ ရေဖွဲ့ဲ ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်နှုုင့််ခု�်�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲုဒီ်မို ၅၉ ကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် ပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ပြခုင့််� မိုလုပွဲ် ရေဆိုာင့််ခု�်ပွဲါ။

NLD အစုု်��ပြဖွဲ့စ််လာ ရေ�ာအခုါ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဆုုိုင့််�ာ ခု�ဉ််�ကပ်ွဲပံုွဲ 

လမ်ို� ရေ�ကာင့််�နှှစ််ခုုပြဖွဲ့င့််် တစ််ပြီးပုွဲ�င့််တည်ီ�  ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါ�ည်ီ။ ပွဲထုမိုလမ်ို� ရေ�ကာင့််� 

မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တဲင့််စ်တင့််ခု�် ရေ�ာ ၂၁ �ာစ်ု ပွဲင့််လုံပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ်် 

ပြဖွဲ့င့််် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန််း ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�နှှင့််် ဆိုက်လက် 

 ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဤလုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မိုှာ တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�

ပွဲစ််ခုတ်တုုက်ခုုုက်မိုု�ပွဲ်စ်� ရေ�� � ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ် (NCA) ကုု လက်မိုှတ် ရေ��ထုုု�  

ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ��ာ ပွဲါ�င့်် 

နှုုင့််ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ထုု ရေ�ာက်မိုု  ရေလ�ာ်န်းညီ်�က�ဆိုင့််�ခု�်�ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ� 

အ�ပွဲ်ဖွဲ့က် လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� အပွဲါအ�င့်် အပြခုာ� 



48

တုုင့််��င့််��ာ�အုပ်ွဲစု်မို�ာ��ည်ီ ဤလုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််တဲင့်် ပွဲါ�င့််နုုှင့််ပြခုင့််�မို�ုှပွဲါ (Dolan, 

2016)။ NLD အစ်ုု���ညီ် ဦး��ုန်း်�စ်ုန်း်အစ်ုု��က�်�ုု�ပွဲင့်် အင့််အာ�အကြီးကီ�မိုာ�ဆိုုံ� 

တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန််း ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ� NCA ကုု လက်မှိုတ်  

ရေ��ထုုု�လ�က်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််လာ ရေစ်�န်း် စ်ညီ်�ရှုုံ�နှုုင့််ခု�်ပြခုင့််� 

မို�ုှပွဲါ။ ထုုု�အပြပွဲင့်် အ�ပ်ွဲဖွဲ့က်လူမုိုအဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�နှှင့််် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််  ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ� 

တဲင့်် လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန်း�ာ မို��ှု ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ��ညီ်   

ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ�� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် တ�ာ��င့််ပွဲါ�င့််ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ ၂၁ �ာစ်ု ပွဲင့််လုံ 

ပြီးငု့်မ်ို�ခု�မ်ို� ရေ��လုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််၏ အပြခုာ�ကန်း််�တ်ခု�က်တစ််�ပ်ွဲမှိုာ စ်စ််ဖွဲ့က်မှို ပွဲါ�င့််  

ရေန်းပြီးပွဲီ� ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပွဲယ််ခု�ခုဲင့်််ဗုီတုုကုု ဆိုက်လက်�ယ်ူထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ NLD၊ စ်စ််ဖွဲ့က်နှှင့််် ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း်  

ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� �ုံ�ပွဲဲင့်််ဆိုုုင့်် � ရေဘုာတူညီီခု�က်��ှု�န်း် အလဲန်း်ခုက်ခု�  

ရေ�ကာင့််�  ရေတဲ��ှု�ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ဇိုူလုုင့််လ တတုယ်အကြီးကုမို် ပွဲင့််လုံ 

ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��ညီီလာခုံ ပြီးပွဲီ�ဆိုုံ�ခု�နု်း်တဲင့််  ရေယ်ဘုုယ်� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှှင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု     

မိုူ ၅၁ မိုူကုု � ရေဘုာတူညီီမိုု ��ှုခု�်ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ယ်င့််�တုု�မိုှာ မို�ာ� ရေ�ာ 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် NCA တဲင့်် ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� ကတုက�တ်မို�ာ�ကုု ပြပွဲန်း်လညီ် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ �ုု�မိုဟာုတ်လှင့််လညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� 

အတဲက် �ှင့််�လင့််� ရေ�ာမိုူ ရေဘုာင့််အပြဖွဲ့စ်် အ�ုံ�ပြပွဲ� နှုုင့််ရေလာက်�ညီ်် အ ရေ�� 

စ်ုတ် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ�မိုဟာုတ်ပွဲါ။ ပြပွဲညီ်န်းယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံမိုှ 

ခုဲ�မိုထုဲက် ရေ��ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်၊ ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့်််နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီက��ုု်� ရေ�ာ � ရေဘုာကဲ�လဲ�လ�က်�ုှ�ည််ီ ကုစ်စ�ပ်ွဲအခု��ု�အတဲက် နှှစ််ဘုက် 

လုုက် ရေလ�ာ  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါ။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ်် 

�ပွဲ်တန်း််�ဲာ�ခု�နု်း်၌ အတူတကဲ ယ်ှဉ််တဲ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််� (shared rule) အစ်ီ 

အမိုံမို�ာ�နှှင့််် ဗုဟာုုတဲင့််အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� ရေ��က�်�ုု� 

အပြခုာ�အ ရေ��ပွဲါ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုု အလုံအ ရေလာက် 

 ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပြခုင့််� မို�ှု ရေ��ပွဲါ။

NLD ၏ ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ�� ဒီုတုယ်လမို်� ရေ�ကာင့််�မိုှာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ� 

ကုု အဆိုုုပြပွဲ�လ�က် လှတ် ရေတာ်တဲင့်် အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း် လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ NLD က အမို�ာ�စ်ု��ှု လှမို်�မိုုု�ထုာ� ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ�� ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�လှတ် ရေတာ် ရေကာ်မိုတီ (JPCCA) က ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တဲင့်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�နှှစ်် ရေစ်ာင့််ကုု လှတ် ရေတာ်�ုု� 
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တင့််�ဲင့််�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ အဆိုုုပြပွဲ�ခု�်�ညီ်် ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�မိုှာ ‘န်းညီ်�လဲန်း်��ညီ်’ 

ဟာုဆိုုု�ပွဲါမိုညီ်။ အ ရေ��ပွဲါဆိုုံ�အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မိုှာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့်််လှတ် ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် လညီ်� ရေကာင့််�၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�လှတ် ရေတာ်မို�ာ� 

တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ၂၅% မိုှ 

တတုယ် လှတ် ရေတာ်�က်တမို်�တဲင့်် ၁၅%၊ စ်တုတထ လှတ် ရေတာ်�က်တမို်� 

တဲင့်် ၁၀%၊ ပွဲဉ္စစမို လှတ် ရေတာ်�က်တမို်�တဲင့်် ၅% �ုု� တစ််ဆိုင့်််ခု�င့််� အ ရေ� 

အတဲက် ရေလှာ်ခု��န်း်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အ ရေ�� ရေပွဲ်အ ရေပြခုအ ရေန်းရေ�ကညီာ�န််း လုပွဲ် 

ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်�ုု� လှ� ရေပြပွဲာင့််�အပွဲ်နှှင့််�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အ ရေ��  

ရေပွဲ် အ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ�တဲင့်် အာဏာာကုု ကာကဲယ်် ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ်က မိုက�င့်််�ုံ�ဘု� 

�မိုမတက က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�န်း် အပွဲ်နှှင့််�ပွဲါမိုညီ်။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တဲင့်် NLD က အဆိုုုပြပွဲ�ခု�် ရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�အန်းက် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၏ အဓိုကပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်အခု��ု�ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််လုုပွဲါက 

လုုက်န်းာ ရေဆိုာင့််�းက်�မိုညီ်် ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်း်စ်ညီ်�မို�ဉ််�ကုု  ရေပြပွဲာင့််�လ��န်း် အဆိုုုပြပွဲ� 

ခု�က်လညီ်� ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့််် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် 

လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၇၅% အစ်ာ� ၆၇% ၏မို�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲင့််ဆိုင့််နှုုင့််�န်း် 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်အ� စ်စ််ဖွဲ့က်တဲင့်် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပွဲယ််ခု� 

�ညီ််ဗုီတုုမို�ှု ရေတာ်ဘု�  ရေန်းာင့််အခုါ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််�ာတဲင့်် ပွဲုုမိုုု 

လဲယ််ကူပွဲါမိုညီ်။

NLD ၏ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်� 

တဲင့်် ‘ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််’ ဟာူ ရေ�ာ  ရေ�ါဟာာ�ကုုထုညီ််�ဲင့််�ပြခုင့််�၊ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�  

ရေဒီ�မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� လှတ် ရေတာ် 

မို�ာ�ကုု  ရေပွဲ�အပ်ွဲပြခုင့််�က�်�ုု� အန်းညီ်�င့်ယ််မိုှ ရေ�ာ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�အခု��ု��ာ 

ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� ဆိုက်လက်၍ ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုုရေလှာ်ခု��န်း် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ� မိုပွဲါ�ှုပွဲါ။ 

�ှမို်�တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီအဖွဲ့ဲ��ခု��ပွဲ် (SNLD) �ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ�� ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�လှတ် ရေတာ် ရေကာ်မိုတီ (JPCCA) တဲင့်် ဗုဟာုုခု��ပွဲ် 

ကုုင့််မိုုရေလှာ်ခု��န်း် ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု အဆိုုုပြပွဲ�တင့််ပြပွဲခု�် ရေ�ာ်လညီ်� 

NLD က အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ််၍ အာ�လုံ�ပွဲယ််ခု�ခုံ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််/တုုင့််�  

ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ� မိုုမိုုတုု�ကုုယ််ပွဲုုင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့််် �ုု�မိုဟာုတ် 

ပြပွဲညီ်န်းယ််/တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� လှတ် ရေတာ်မို�ာ�က  ပြပွဲညီ်န်းယ််/တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� 
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�န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်ပြခုင့််�က�်�ုု� � ရေဘုာကဲ�လဲ�မိုု မို�ာ�ပြပွဲာ�  

ရေ�ာကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� 

တဲင့်် ပွဲါ�င့််ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ �မိုမတကုု လှတ် ရေတာ်က  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်  

ရေ�ာ်လည်ီ� လှတ် ရေတာ်ကုု �မိုမတက နုုှင့််ငံ့် ရေ��အ�တာ�န််းမိုခံု ရေ�ာ၊ ထုု ရေ�ာက် 

တဲင့််က�ယ််မိုုနှှင့််် တာ�န်း်ယ်ူတာ�န်း်ခုံမိုု မို�ှု ရေ�ာ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အစ်ုု��စ်န်းစ််ကုု 

ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ�လ�က် နှုုင့််င့်ံအမို�ာ�တဲင့်် က�င့်််�ုံ�လ�က်�ှု�ညီ်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ် 

ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ စ်န်းစ််မို�ာ�နှှင့််် ပွဲုုမိုုုန်းီ�စ်ပွဲ်ပြီးပွဲီ� ပွဲုုမိုုု၍တာ�န်း်ယ်ူတာ�န်း်ခုံမိုု�ှု�ညီ်် 

�န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ််ကုု က�င့်််�ုံ��န်း် အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�လည်ီ� မိုပွဲါ 

�ှုပွဲါ။

NLD �ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ �ညီ်မိုှန်း်�ခု�က်ကြီးကီ�မိုာ�  

ရေ�ာ လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ� မိုလုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�မိုှာ အ ရေ�ကာင့််��ုံ��ပွဲ် �ှုနှုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ ပွဲထုမိုအ ရေ�ကာင့််�မိုှာ ‘အက��ု� ရေမိုှာ် ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�’ (‘rational choice’) 

အယ်ူအဆိုအ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံပွဲါ�ည်ီ။ ဤအယ်ူအဆိုအ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�ူမို�ာ��ညီ် မိုုမိုုတုု� လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာနှှင့််် 

အာ��ာခု�က် အမို�ာ�ပြပွဲာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်� ရေဆိုာင့််�းက်�ကပွဲါ�ညီ် 

(Elster 1995; Negretto 2013 ကုု �ကညီ််ပွဲါ)။ NLD �ညီ် အကြီးကီ�မိုာ�ဆိုုံ�ပွဲါတီ 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ််အ ရေလ�ာက် နှုုင့််င့်ံ ရေ��ကုု လှမို်�မိုုု�နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ 

ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့်် ရေ�ာ အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့င့်််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ညီ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�န််း စု်တ်အာ�ထုက်�န််းပြီးပီွဲ� လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာဏာာကုု ဗုဟုုာခု��ပ်ွဲကုုင့််မုို  

ရေလှာ်ခု�ပြခုင့််�၊ တာ�န်း်ယ်ူမိုုတာ�န်း်ခုံမိုု တုု�ပြမိုိင့်််ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် အပြပွဲန်း်အလှန်း် 

ထုုန်း်� ရေက�ာင့််�ပြခုင့််�တုု�ကုု လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�န်း် စ်ုတ်အာ�ထုက်�န်း်မိုုမို�ှုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််

ပွဲါ�ညီ်။ ဒီုတုယ်ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေပြခုမိုှာ အယ်ူ�ါဒီ ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ NLD �ညီ် 

 ရေ�း� ရေကာက်ခုံ အ�ပွဲ်�ာ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု အလုု�ှု�ပြဖွဲ့င့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့်် 

�န်း် ခုံယ်ူခု�က်�ှု ရေ�ာ်လညီ်� ဗုမိုာလူမို��ု�ဦး� ရေဆိုာင့််�ညီ်် စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ် ရေ�ာ 

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံပြဖွဲ့စ််�န်း်လညီ်� ခုံယ်ူခု�က်�ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ခုဲ�ထုဲက်ပြခုင့််�ကုု 

တာ�ဆိုီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ကုုလညီ်� အကန်း််အ�တ်ပြဖွဲ့င့်််�ာ  ရေမိုှာ်မိုှန်း်�ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

တတုယ်ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေပြခုမိုှာ NLD �ညီ် စ်င့််စ်စ်် ပွဲုုမိုုု၍ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ� 

ပြပွဲ�လုပွဲ်လုုပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲါတီ�ညီ် မိုုမိုုတုု� အာဏာာ��ှု ရေ��နှှင့််် 
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 ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် အ�ာစ်ီ���ှု ရေ��တုု�ကုု�ာ  ရေဆိုာင့််�းက် ရေန်းပြခုင့််�မိုဟာုတ်ဘု� 

စု်တ်�င့််�ရေစ်တန်းာအမှိုန််းပြဖွဲ့င့််် မူို�ာပွဲဓိာန်း  ရေဆိုာင့််�းက်လ�က် ဗုမိုာလူမို��ု� အက��ု� 

စ်ီ�ပွဲဲာ�မိုှကုု�ာ ဦး�စ်ာ� ရေပွဲ�ပြခုင့််�ထုက် ပွဲုုမိုုု၍ � ရေဘုာထုာ�ကြီးကီ� ရေ�ာ်လညီ်� 

လက် ရေတဲ�တဲင့််  ရေအာက် ရေပြခုမှိုစ်၍ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�လုပ်ွဲနုုှင့််ပြခုင့််�မို�ုှဘု� စ်စ််ဖွဲ့က်မှို 

အကန်း််အ�တ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ကုုခုံ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဤတတုယ် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေပြခု 

�ာ အပြဖွဲ့စ််မိုှန်း်ဆိုုုပွဲါက NLD က အဆိုုုပြပွဲ� ရေ�ာပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ��ညီ် ပွဲါတီ၏ 

ဦး�တညီ်ခု�က် အစ်စ််အမိုှန်း်မိုဟာုတ်ဘု� န်းညီ်�ဗု��ဟာာအ� စ်စ််ဖွဲ့က်၏ နှုုင့််င့်ံ ရေ�� 

ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုကုု တစ််ဆိုင့်််ခု�င့််�ဖွဲ့ယ််�ှာ�လ�က်  ရေန်းာင့််အခုါ ဆိုက်လက်၍ 

ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ာ� လုပွဲ် ရေဆိုာင့်် ရေ��လမို်��ှင့််��န်း်  ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် 

ပွဲါ�ညီ်။ ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေပြခုတစ််ခုုတညီ်��ာ အပြပွဲညီ််အ�မိုှန်း်ကန်း်�မိုညီ်ဟာု မိုဆိုုုလုုပွဲါ။ 

ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေပြခု နှှစ််မို��ု��ုံ�မို��ု� န်းညီ်�လမို်�အ�ဲယ််�ဲယ််ပြဖွဲ့င့်််  ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်လ�က် 

မိုှန်း်ကန်း် ရေန်းပြခုင့််�၊ NLD အတဲင့််� လူပွဲုဂုု�လ်တစ််ဦး�ခု�င့််�၊ အုပွဲ်စ်ုတစ််ခုုခု�င့််�အလုုက် 

မိုတူညီီပြခုင့််�မို�ာ�လညီ်� �ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

ယ်ခုုအခုါ NLD �ညီ် အစ်ုု��အပြဖွဲ့စ််မိုှ ဖွဲ့ယ််�ှာ�ခုံ�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််၍ စ်စ််ဖွဲ့က်က 

မိုပြီးငု့်�ပြင့်င့်် ရေစ်�န််း  ရေ�ှာင့််�ှာ��မိုည််ီ င့်�ကဲ်က်ဖဲွဲ့ယ််�ာမို�ုှ ရေတာ်ပွဲါ။ စ်င့််စ်စ်် NLD �ည်ီ 

ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်ဘုက် ရေတာ်�ာ� ညဲွှန်း်် ရေပွဲါင့််�တည်ီ ရေဆိုာက်�န််းလည်ီ� ရေကာင့််�၊ ပြဖွဲ့စ််�ပ်ွဲ 

မို�ာ�စ်ဲာတုု�တဲင့်် ပွဲါတီ�င့််မို�ာ�၏ ရှုုပွဲ်ပွဲုုင့််�အနှတ�ာယ်် ကင့််��ှင့််�လုံခြုံခု�ံမိုုအတဲက် 

လညီ်� ရေကာင့််�၊ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၊ 

တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�အ ရေပြခုပြပွဲ�ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့််် အမို��ု��ာ�ညီီညဲွှတ်ရေ�� အတုုင့််ပွဲင့််ခံု  

ရေကာင့််စ်ီ (NUCC) တဲင့်် ပွဲါ�င့််�ညီ်် အပြခုာ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အ ရေပွဲ် ပွဲုုမိုုု၍ 

မိုှီခုုု� ရေ�ာ အ ရေပြခုအ ရေန်း�ုု�ရေ�ာက်�ှု ရေန်းပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ NLD �ညီ် 

ပွဲုုမိုုုက�ယ််ပြပွဲန်း်် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်ကုု ပွဲုုမိုုု၍ လက်ခုံ 

စ်ဉ််�စ်ာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပြီးပွဲီ� ပွဲါတီ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ မိုူ�ါဒီမိုှာ �ု�ာ  

ရေ�ာ အ ရေပြပွဲာင့််�အလ� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ စ်င့််စ်စ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ်် 

(FDC) တဲင့်် ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုုမို�ာ�စ်ဲာ  ရေလှာ်ခု�ထုာ��ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််လှတ် ရေတာ် 

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီကုုက�င့်််�ုံ��န်း် ကတုက�တ်ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီကုု ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ခု�်ပြခုင့််�မိုှာ ဤ�ုု� �ု�ာ ရေ�ာအ ရေပြပွဲာင့််�အလ�ကုု ညွှှန်း်ပြပွဲ 

�ညီ်် အ ရေထုာက်အထုာ�အခု��ု�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဤအ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မိုှာ 

NLD ၏ မိုူ  ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် န်းညီ်�ဗု��ဟာာမိုှ�ာ  ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်ကုု �ှင့််�လင့််�စ်ဲာ မို�ု�ှုနှုုင့်် ရေ��ပွဲါ။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ  ရေ��ဆိုဲ��ာ၌ 
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မိုညီ်�ညီ််အတုုင့််�အတာအထုု ဤအ ရေပြပွဲာင့််�အလ�ကုုထုင့််ဟာပွဲ်�ညီ်် အ ရေ�� 

စ်ုတ်ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ� ပွဲါ�င့််လာမိုည်ီကုုလညီ်� မို�ု�ှုနှုုင့်် ရေ��ပွဲါ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

စ်န်းစ််က�င့်််�ုံ��န်း် မိုူအာ�ပြဖွဲ့င့််် ကတုက�တ်ပြပွဲ� ရေ�ကာင့််�ရေ�ကညီာပြခုင့််�နှှင့််် အစ်ုု�� 

အဆိုင့်််မို�ာ�အ�ကာ� အာဏာာခဲု� ရေ�မုို တာ�န််းခဲု� ရေ�မုို အ�င့််�အပြမိုစ််ခဲု� ရေ�မုို အ ရေပြပွဲာင့််� 

အလ�ကြီးကီ�မို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်�န်း် � ရေဘုာတူညီီပြခုင့််�တုု�မိုှာ မို�ာ�စ်ဲာကဲာပြခုာ�ပွဲါ�ညီ်။

 ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််��ညီ်လညီ်� အ ရေ�ကာင့််�အခု�က်တစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် ပွဲါ�င့်် 

ပွဲါ�ညီ်။ NLD �ညီ် အာဏာာ�ှင့်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ရေအာက်တဲင့်် အစ်ုု��ကုု ဆိုန်း််က�င့်် 

�ညီ်် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ ရေတဲ�အကြံ့က�ံက ပွဲုံ ရေဖွဲ့ာ် ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်် ထုူ�ပြခုာ� ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ�� 

ပွဲါတီ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲါတီ ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မိုှာ အက�ယ််ခု��ပွဲ်က�ခုံ ရေန်း�ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် 

ကာလ�ကာ�ှညီ် ပွဲါတီနှှင့််် ထုု ရေတဲ�ခုဲင့်််မို�ဘု� �ှုခု�်ပွဲါ�ညီ်။ NLD ပွဲါတီတဲင့််� 

မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်ပွဲုံမိုှာ အစ်ဉ််အလာအာ�ပြဖွဲ့င့််် တံခုါ�ပွဲုတ်လှ�ု��ှက် လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟာု အစ်ဉ််အလာအာ�ပြဖွဲ့င့််် ရှုုပြမိုင့််�ကပွဲါ�ညီ်။  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ် 

၏ စ်ဉ််�စ်ာ�ရေတဲ� ရေခု်ပွဲုံ၊  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ် န်းာ��ုု�ရေပွဲါက် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ အကြံ့ကံဉာာဏာ်၊ ပွဲါတီက  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်နှှင့််် မိုညီ် 

�ညီ််အတုုင့််�အတာအထုု � ရေဘုာတုုက်ဆိုုုင့်် ရေ�ကာင့််�တုု�ကုု အပြပွဲင့််လူမို�ာ� 

�ုနှုုင့််�န်း် ခုက်ခု�ပွဲါ�ညီ်။ အုနှဒုယ်နှှင့််် ယ်ူ ရေကနှုုင့််င့်ံတုု�တဲင့်် ပွဲညီာ�င့််�ကာ�ခု�်ပြီးပွဲီ� 

ပြီးဗုုတု�ှနှုုင့််င့်ံ�ာ�နှှင့််် အုမို် ရေထုာင့််ပြပွဲ�ခု�် ရေ�ာ အဂ�လုပွဲ်နှှင့်််�င့််�နှှီ�မိုု�ှု�ူတစ််ဦး� 

အ ရေန်းပြဖွဲ့င့်််  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်�ညီ် လှတ် ရေတာ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပြီးဗုုတု�ှပွဲုံစ်ံ 

မို�ာ�ကုု နှှစ််�က်�ညီ်ဟာု အမို�ာ�က ထုင့််ပြမိုင့််ယ်ူဆို�ကပွဲါ�ညီ်။ NLD �ညီ် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်း်မိုှ မိုဟာုတ်ဘု� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

အ�စ််ကုုအဆိုုုပြပွဲ��န်း် အခုဲင့်််အလမို်���ှု�ညီ််အခုါတုုင့််� လှတ် ရေတာ်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

ကုု အဆိုုုပြပွဲ� ရေလ်�ှုပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ စ်ံန်းမိုူန်းာ  ရေလ်လာ 

�န်း်အတဲက် အုနှဒုယ်က�်�ုု� ရေ�ာ �က်စ််မိုင့််စ််တာ ပွဲုံစ်ံကုုအ�ုံ�ပြပွဲ� ရေလ်�ှုပွဲါ�ညီ်။ 

ဤ�ုု� ရေ�ာ ပြီးဗုုတု�ှဗုဟုုာပြပွဲ� ရုှုပြမိုင့််ပံုွဲ�ုှ ရေန်းနုုှင့််ပြခုင့််�ကုု ပံုွဲကြီးကီ�မိုခု����င့််် ရေ�ာ်လည်ီ� 

NLD �ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် ပွဲတ်�က်လာလှင့်် ဆိုန်း်��စ်် ရေ�ာ 

စ်ုတ်ကူ�စ်ုတ်�န်း်�မို�ာ� မိုထုဲက် ရေပွဲ်ပြခုင့််�၏ အ ရေ�ကာင့််��င့််� တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြီးဗုုတု�ှတုု�ထုံမိုှ ဆိုင့််��က်လာ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ဆိုုုင့််�ာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တုု�တက်မိုု အပြမိုင့်််မိုာ�ဆိုုံ�ကာလမိုှာ န်းညီ်�ပွဲညီာပွဲုုင့််�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ 

တကာဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုအပွဲုုင့််� နှှစ််ပွဲုုင့််�လုံ�အတဲက် ၂� �ာစ်ု အလယ််ပွဲုုင့််� 

ကုုလုုန်းီနှုုင့််င့်ံမို�ာ� လဲတ်လပွဲ် ရေ����ှု�ညီ်် ကာလပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤပြီးဗုုတု�ှ 
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အစ်ဉ််အလာတဲင့်် လူမိုုစ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ�� အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�၊ �ဘုာ�ပွဲတ်�န်း်�က�င့်် 

ဆိုုုင့််�ာ၊ အမို��ု��ာ�အမို��ု��မိုီ� အခုန်း်�ကဏ္ဍာဆိုုုင့််�ာနှှင့််် လုင့််တူလုင့််ကဲ� စ်ုံမိုက် 

�ူမို�ာ�၏ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ��ာမိုက လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ� ပွဲါ�င့််နှုုင့်် ရေစ်�န်း် လုပွဲ်  

ရေဆိုာင့်် ရေ��နှှင့််် အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ� ရေ�� အစ်ီအမိုံမို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံ ရေ��တဲင့််  ရေင့်ဲ ရေ�က�၏ 

ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုကုု ကန်း််�တ်ပြခုင့််�၊ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ တုုက်ရှုုုက်ပွဲါ�င့််  

ရေဆိုာင့််�းက် ရေ��၊ �ုု�မိုဟာုတ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရှုုံ� �ီ�ပြခုာ� 

ထုာ��ှု၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် ညီီညွှဲတ်မိုုကုု ပြပွဲန်း်လညီ်�ုံ��ပွဲ်ပြခုင့််� 

က�်�ုု� ရေ�ာ မို�ကာ ရေ��မိုီက ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ တုု�တက်ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ် 

မိုုမို�ာ�ကုု မို�ာ� ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် မို ရေတဲ��ှု�ပွဲါ။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အပြမိုင့််် 

ဆိုုံ�ထုာ�၍ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ညီ််စ်န်းစ််အတဲက်  ရေ�ှ�ဆိုန်း် ရေ�ာခု�ဉ််�ကပွဲ်ပွဲုံပြဖွဲ့စ််ရှုုံမိုှမိုက 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ပြီးခုု��ခြုံခုံ ရေခုွတာစ်ဲာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��ညီ်် ခု�ဉ််�ကပွဲ်ပွဲုံလညီ်�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု 

လုုအပွဲ်�ညီ်ထုက် ပွဲုုမိုုုပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပြခုင့််��ညီ် မို ရေကာင့််�မိုဲန်း်ဟာု ယ်ူဆို ရေလ်�ှုပြီးပွဲီ� 

ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�မိုှ �ာမိုန်း်ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း် �ုု�မိုဟာုတ် အမို�ာ�လုုက်န်းာ�ညီ်် 

က�င့်််ထုုံ�ပွဲုံစ်ံပြဖွဲ့င့်််ရေဆိုာင့််�းက်�န်း် ခု�န်း်လှပွဲ်ထုာ� ရေလ်�ှုပွဲါ�ညီ်။ တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ� 

ထုက် လှတ် ရေတာ်ကုု ပွဲုုမိုုု၍ယ်ုံ�ကညီ်စ်ုတ်ခု� အာ�ကုု�အာ�ထုာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။

ယ်ခုုအခုါ NLD ပွဲါတီတဲင့််� အ ရေပြခုအ ရေန်းမိုှာ  ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ�ပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

 ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ် ဖွဲ့မို်�ဆိုီ�ခုံ�ပြီးပွဲီ� ပွဲါတီ၏ထုုပွဲ်တန်း်� ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�

မိုှာ ထုုန်း်��ုမို်�ခုံ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် ပွဲုန်း်� ရေအာင့််� ရေန်း�ပြခုင့််�မို�ာ� ကြံ့က�ံ ရေတဲ� ရေန်း�ပွဲါ 

�ညီ်။ လက် ရေတဲ� ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မိုုမိုှာ NLD နှုုင့််င့်ံ ရေ���မိုာ� မို��ု�ဆိုက်�စ််မို�ာ� 

ထုံ  ရေ�ာက်�ှု�ဲာ�ပြီးပွဲီ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မို��ု�ဆိုက်�စ််မို�ာ��ညီ် (ပြီးဗုုတု�ှ) 

�က်စ််မိုင့််စ််တာပွဲုံစ်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ််ကုု �ံ ရေယ်ာဇိုဉ််တဲယ််�ူမို�ာ� 

မိုဟာုတ်ဘု� NLD အစ်ုု��ပြဖွဲ့စ််ခု�်စ်ဉ််က အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ�ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််နှုုင့််မိုုနှုန်း်� 

 ရေနှှ� ရေကဲ�ပြခုင့််�ကုု စ်ုတ်ပွဲ�က်အာ� ရေလ�ာ်�ူမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ုု�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက 

FDC တဲင့်် ရေတဲ�ပြမိုင့််��ညီ်် ပွဲုုမိုုု��တင့််� ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ါဒီ�ုု� 

ကူ� ရေပြပွဲာင့််�ပြခုင့််��ညီ် အစ်စ််အမိုှန်း်ကူ� ရေပြပွဲာင့််�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပွဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ NLD ၏ ရှုုပြမိုင့််ပွဲုံနှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန်း် ရေ�� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၏ ရှုုပြမိုင့််ပွဲုံတုု�အ�ကာ� 

အမိုှန်း်တကယ်် ကဲာပြခုာ� ရေန်းမိုုမို�ာ�မို�ှု ရေတာ်ဘု�  ရေပွဲ�ာက်ကဲယ််�ဲာ�ပြီးပွဲီဟုာ မိုဆိုုု 

လုုပွဲါ။  ရေအာက်တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��က�်�ုု� ၎င့််�တုု�အ�ကာ�တဲင့်် တင့််�မိုာမိုု 
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ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်် အခု�က်အ�ီ��ီ� က�န်း်�ှု ရေန်းပွဲါ ရေ���ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် လုုက် ရေလ�ာ  

ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�၊ နှှစ််ဘုက်ညီိုနှုင့််�အ ရေပြဖွဲ့�ှာပြခုင့််�တုု�ကုု အ ရေလ�အန်းက် လုပွဲ် ရေဆိုာင့်် 

နှုုင့်် ရေတာ်မိုညီ်ဟာု  ရေမိုှာ်လင့်််ဖွဲ့ဲယ််�ာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

၃-၂ �ပည်းး ခြေ�ာင်းးစ�လိုာတိး ခြေတိားကာိ�ယ်းစာ��ပ� ခြေကာားမာတိီ (CRPH)

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေကာ်မိုတီ (CRPH) ကုု ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ်် အာဏာာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်၏  ရေ�း� ရေကာက်ခုံ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�က ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်အမိုှတ် ၂/၂၀၂၁ ပြဖွဲ့င့််် တညီ် ရေထုာင့််ခု�်ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ CRPH �ညီ် ပွဲါတီ၏ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မိုဟာုတ်ဘု� နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏ အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ည်ီ�အပြဖွဲ့စ််  ရေဆိုာင့််�းက် ရေ�ကာင့််� �တုမူို�န််း အ ရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ည်ီ။ CRPH တဲင့်် 

NLD အမို�ာ�စု်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လည်ီ� ကယ်ာ�ပြပွဲည်ီန်းယ်် ဒီီမုုိုက�က်တစ််ပွဲါတီ၊ တအာန််း� 

(ပွဲ ရေလာင့််) အမို��ု��ာ�ပွဲါတီနှှင့််် ကခု�င့််ပြပွဲည်ီန်းယ်် ပြပွဲည်ီ�ူ�ပွဲါတီက��ုု်� အပြခုာ�ပွဲါတီ 

မို�ာ�လည်ီ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ည်ီ။ CRPH ၏လုပ်ွဲင့်န််း�တာ�န််းမှိုာ ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု် 

လှတ် ရေတာ်၏  ရေ�း� ရေကာက်ခုံကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��န်း်နှှင့််် 

လှတ် ရေတာ်အစ်ညီ်�အ ရေ�� မိုက�င့််�ပွဲနှုုင့််�ညီ််ကာလအတဲင့််� လှတ် ရေတာ်၏ 

လုပ်ွဲင့်န််း�တာ�န််းမို�ာ�ကုု လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့််�န််းပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ အစ်ပွဲထုမိုတဲင့်် လှတ် ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၆ ဦး�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�်ပြီးပွဲီ� ၂၀ အထုု တုု�ပြမိုင့်််ပွဲါ�င့််လာခု�်ပွဲါ�ညီ်။ 

CRPH �ညီ် NUCC အတဲင့််��ှု အပြခုာ�အက��ု��က်ဆိုုုင့််ပွဲါ�င့််�ူ အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�နှှင့််် 

တုုင့််ပွဲင့်် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�လ�က် အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ် ရေ�� အစ်ုု�� (NUG) တဲင့်် ပွဲါ�င့််  

ရေဆိုာင့််�းက်မိုညီ်် �န်း်ကြီးကီ�မို�ာ�ကုု ခုန်း််အပွဲ် ရေပွဲ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််��န်း်ကြီးကီ�မို�ာ��ညီ် 

ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်လှတ် ရေတာ်ကုု တာ�န််းခံုလ�က် အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ ရေ��အာဏာာကုု က�င့်််�ံု� 

ပြီးပွဲီ� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ တ�ာ��င့််အစ်ုု��အပြဖွဲ့စ်် NUG ကုု နှုုင့််င့်ံတကာက အ�ု 

အမိုှတ်ပြပွဲ� ရေ�� ကြီးကု��ပွဲမို်� ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါ�ညီ်။

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််  ရေဖွဲ့ ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၉ �က်တဲင့်် CRPH �ညီ် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏ 

အတုုင့််ပွဲင့််ခံုပုွဲဂုု�လ်ဆုုိုင့််�ာ ဥပွဲ ရေဒီ (ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်လှတ် ရေတာ် ဥပွဲ ရေဒီအမှိုတ် ၁/ 

၂၀၂၁) ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�ဥပွဲ ရေဒီမိုှာ  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်ကုု 

နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏ အတုုင့််ပွဲင့််ခုံပွဲုဂုု�လ်အပြဖွဲ့စ််  ရေန်းာက်ထုပွဲ် ၅ နှှစ််�က်တမို်�အတဲက် 

ခုန်း််အပွဲ်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်ကုု စ်စ််အစ်ုု��က ဖွဲ့မို်�ဆိုီ� 

ထုာ�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််၍ ဤ�ုု�ခုန်း််အပွဲ်ပြခုင့််�မှိုာ �ရေက�တ� ရေဘုာ �က်�က်�ာလှင့်် 
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ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။  ရေန်းာက်ပွဲုုင့််�တဲင့််  ရေဒီ် ရေအာင့််ဆိုန်း်�စ်ု�ကညီ်နှှင့််် �မိုမတဦး��င့််�ပြမိုင့််် 

တုု�ကုု NUG တဲင့်် ထုညီ််�ဲင့််�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲါ�ညီ်။ ဦး��င့််�ပြမိုင့်််၏ �မိုမတ�က်တမို်� 

မိုှာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအ� �က်တမို်�ကုန်း်ဆိုုံ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်၏ အတုုင့််ပွဲင့််ခုံပွဲုဂုု�လ် ဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

� ရေဘုာ ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ �ညီ်�းယ််ခု�က်ရေလ��ပွဲ်ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ (က) 

ပွဲါတီစ်ုံဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ်် ထုဲန်း်�ကာ� ရေ�� (ခု)  ရေ��ကဲက်စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��စ်န်းစ်် က�င့်််�ုံ�  

ရေ�� (ဂ) ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု် နုုှင့််ငံ့်ကုုတည်ီ ရေဆိုာက် ရေ�� (ဃ) ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု် 

ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��နှှင့််် ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တုု�တက် ရေ��တုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််� �ညီ်�းယ််ခု�က်မို�ာ� 

�ညီ် FDC တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� ရေ�ာ အန်းညီ်�င့်ယ််ပွဲုုမိုုုက�ယ််ပြပွဲန်း််  ရေယ်ဘုုယ်� 

� ရေဘုာရေဆိုာင့််�ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စု်ရေမိုှာ်�ညီ်ခု�က်နှှင့််် စ်ံတန်း်ဖွဲ့ုု�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုု 

က ရေ�စီ် ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်တည်ီ ရေဆိုာက် ရေ��ဆုုိုင့််�ာ လမ်ို�ညှွှန််းအ ရေပြခုခံုမူိုမို�ာ�ရေအာက် 

တဲင့်် အက��ံ��င့််နုုှင့််ပြီးပီွဲ� လက်ဦး�မိုဆဲို  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ�ဟုာ ယူ်ဆို�ပွဲါ�ည်ီ။ မိုည်ီ�ုု� 

ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ တူညီီ ရေ�ာရေယ်ဘုုယ်� အလာ�အလာကုု  ရေတဲ�ပြမိုင့််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

လက် ရေတဲ�တဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇိုုုင့််�ရေ��ဆိုဲ��ာ၌ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ 

မို�ာ�၊ ဘုဏ္ဍာာ ရေင့်ဲ ရေ�က�ခုဲ� ရေ�ပြခုင့််�နှှင့််် အစ်ုု��စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံတုု�ကုု အရေ��စ်ုတ်ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�န်း် 

က�န်း်�ှု ရေ�� ရေ�ာ်လညီ်� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ�ာမိုက ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ကုုပွဲါ  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့်် 

�န််း ထုပ်ွဲ ရေလာင့််�၍ ကတုက�တ်ပြပွဲ� ရေ�ကာင့််� NLD က အ�ု ရေပွဲ� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲလုုက်ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

၃-၃ တိိ�င်းး�ရင်းး�သာ�လိုကားန်းကားကာိ�င်းး  ခြေတိားလိုှန်းး ခြေရ�အ�့��အစည်းး� 

မာျာ�နှှင်း်း တိိ�င်းး�ရင်းး�သာ�လိုူမာျ�ိ�နှိ�င်းးင်း� ခြေရ�ပါတိီမာျာ�

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�နှုုင့််င့်ံ ရေ��မိုှာ ရှုုပွဲ် ရေထုဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲဋိုပွဲကခ 

နှှင့််် ဖွဲ့ုနှှုပွဲ်မိုု�မိုုုင့််� ရေ�ကာင့််��ှုခု�်ပြီးပွဲီ�  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက် ရေ�ာ အ�ပွဲ်�ာ� 

နုုှင့််ငံ့် ရေ��အတဲက် န်းယ််ပွဲယ််ရေပွဲ�ာက်ကဲယ််ခု��်�ပြဖွဲ့င့််် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�အုပ်ွဲစု် 

နှှင့််် လူန်းည်ီ�စု်အုပ်ွဲစု်၈ အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေ�ာ �ုု�မိုဟုာတ် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

၈  ရေ�ါဟာာ�အ�ုံ�အနှုန်း်�ကုု �တုပြပွဲ��န်း် လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ ဤ ရေန်း�ာတဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�ဟာူ ရေ�ာ 
 ရေ�ါဟာာ��ညီ် အမို�ာ�စ်ုဗုမိုာလူမို��ု� မိုဟာုတ် ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�ကုု  ရေယ်ဘုုယ်� 
အာ�ပြဖွဲ့င့်််�ညီ်ညွှှန်း်�ပွဲါ�ညီ်။ စ်င့််စ်စ်် ဗုမိုာလူမို��ု��ညီ်လညီ်� တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� တုုင့််��င့််� 
�ာ�ဟာူ ရေ�ာ �တ်မိုှတ်ခု�က်အ�  အဓိုပွဲါါယ််�က် ရေ�ာက်�ညီ်် ရှုုပွဲ် ရေထုဲ�မိုုမို�ာ� �ှုပွဲါ�ညီ်။
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�ညီ်ဟာုဆိုုု ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ��ာမိုက တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  

ရေတာ်လှန်း် ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�လညီ်� �ှုပွဲါ�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့််် တုုင့််�

�င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အ�ကာ� ဆိုက်ဆိုံ ရေ�� 

မို�ာ�မှိုာ �ှင့််�လင့််�မုိုမို�ုှ ရုှုပ်ွဲ ရေထဲု�ပြီးပီွဲ� န်းာ�လည်ီ� ခုက်ခု�တတ်ပွဲါ�ည်ီ။ မိုည်ီ�ုု�ပွဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် 

တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု� အ ရေပြခုပြပွဲ�နုုှင့််ငံ့် ရေ��ပွဲါတီမို�ာ��ည်ီ ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့်၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ အ ရေ�� ရေတာ်ပွဲုံတဲင့်် ‘တတုယ်မိုဏ္ဍာု�င့််’ အပြဖွဲ့စ််  ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် 

ပွဲါ�င့််ခု�်�ကပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�၏ ဦး�စ်ာ� ရေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််် စ်ုု��ုမို်ပွဲူပွဲန်း်မိုုမို�ာ�မိုှာ NLD၊ စ်စ််ဖွဲ့က် 

တုု�နှှင့််် လမို်� ရေ�ကာင့််�မိုတူဘု� ကဲာပြခုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ၎င့််�တုု�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�ကုု တစ်် ရေပွဲါင့််�တညီ်�စ်ုရှုုံ�၍ အက�ဉ််�  

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

ညီီညွှဲတ် ရေ�ာတုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေကာင့််စ်ီ (UNFC) 

�ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� ပွဲါ�င့်် 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ထုာ�ပြီးပီွဲ�၉  ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့်�ုှ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�အာ�လံု� မိုဟုာတ် ရေ�ာ်လည်ီ� 

အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ည်ီဟာုဆိုုု ရေ�ာ အဓိုက လုပွဲ်�ှာ� ရေဆိုာင့််�းက် 

�ည််ီ အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�တစ််�ပ်ွဲ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ �ုု� ရေ�ာ် က�င့််အမို��ု��ာ�အစ်ည်ီ�အရံုှု� 

(KNU)နှှင့််် ကခု�င့််လဲတ်လပွဲ် ရေ��အဖွဲ့ဲ�� (KIO) က�်�ုု� UNFC တဲင့်် ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�အခု��ု� နှုတ်ထုဲက်�ဲာ�ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် UNFC ၏ အခုန်း်�ကဏ္ဍာမိုှာ 

အာ�န်းည်ီ��ဲာ�ခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််မှိုစ်တင့််၍ ၎င့််�၏ အခုန််း�ကဏ္ဍာရေလ�ာ်က� 

�ဲာ�ပြီးပွဲီ� အင့််အာ� ရေတာင့်််တင့််� ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန်း်

ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�အခု��ု� ပွဲါ�င့််�ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုနှုုင့််င့်ံ ရေ��ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�

ရေ��နှှင့််် အတုုင့််ပွဲင့််ခံုရေကာ်မိုတီ (FPNCC) က အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု အစ်ာ� 

ထုုု� �င့်် ရေ�ာက်လာပွဲါ�ညီ်။ ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််တဲင့်် မိုပွဲါ�င့်် ရေ�� ရေ�ာ 

တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

 အ ရေ��စု်တ် မိုနုှဿ ရေဗုဒီ ဆိုန််း�စ်စ််ခု�က်မို�ာ� �ှည်ီလ�ာ�စဲ်ာမိုပြပွဲ�လုပ်ွဲဘု�  ရေ�ှာင့််�ှာ�နုုှင့််�န််း နုုှင့််ငံ့် ရေ��  
ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က်  ရေ�ါဟာာ�အ�ုံ�အနှုန်း်�ကုု လဲယ််ကူရှုုု��ှင့််�စ်ဲာ စ်ီစ်ဉ််�ုံ�နှုန်း်�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာ 
တဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု မိုတူကဲ�ပြပွဲာ� ရေ�ာ လူ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ကုု တုက�မိုှန်း်ကန်း်စ်ဲာ  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲနှုုင့််�န်း်မိုှာ 
န်းက်န်း��ုမို် ရေမိုဲ� ရေ�ာ ကုစ်စ�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ�ညီ်။

၉ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန််း ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ� ၁၁ ဖဲွဲ့�� ပွဲါ�င့််ခု� ်ရေ�ာ်လည်ီ� နုှတ်ထဲုက်  
ရေ�ာအဖွဲ့ဲ��အခု��ု�၊ အဖွဲ့ဲ���င့််အပြဖွဲ့စ််မိုှ ဆိုုုင့််�င့်ံ် ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အခု��ု�နှှင့််် အခုန်း်�ကဏ္ဍာ အန်းညီ်�င့်ယ််�ာ 
ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေ�ာအဖွဲ့ဲ��အခု��ု� �ှုပွဲါ�ညီ်။
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အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ � ရေဘုာထုာ��ပွဲ်တညီ်ခု�က်မို�ာ�ကုု မို�ာ� ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် 

မို�ု�ှု�ပွဲါ၊ ဤဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က်တဲင့််လညီ်� မိုပွဲါ�င့််ပွဲါ။ �ုု��ာတဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ  ရေန်းာက်ဆိုုံ� ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်��ှု�န်း် ၎င့််�တုု�၏ ရှုုပြမိုင့််ပွဲုံမို�ာ�လညီ်� 

ပွဲါ�င့််�ပွဲါမိုညီ်။

အထုက်တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� UNFC �ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

မိုူ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်ကုု  ရေ��ဆိုဲ�ခု�်ပွဲါ�ညီ် (၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�)။ ဤမိုူ�ကမို်�ပွဲါ 

အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် NLD က ယ်ခုင့်် � ရေဘုာတူညီီခု�်�ညီ်် အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ� 

ထုက် မို�ာ�စ်ဲာပွဲုုလဲန်း် ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်အခု��ု� ပွဲါ�ှုပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ (က) 

ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်န်းယ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း် လုံ��န်းီ�ပွဲါ� 

လဲတ်လပွဲ်ခုဲင့်််�ှုပြခုင့််� (ခု) အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ�ညီ် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတစ််ခုုလုံ��ှု 

ပြပွဲညီ်�ူလူထုုထုံမိုှ ဆိုင့််��က်ပြခုင့််�မိုဟာုတ်ဘု� နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပွဲါ�င့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ� ရေ�ာ 

ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�မှို ဆိုင့််��က်�ည်ီဟုာယူ်ဆိုပြခုင့််� (ဂ) နုုှင့််ငံ့်�ာ�ပြဖွဲ့စ််မုိုကုု ပြပွဲည်ီန်းယ်် 

အဆိုင့်််တဲင့်် �တ်မိုှတ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုု၏ ‘ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ�မို�ာ�’ �ညီ် 

အပြခုာ�ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုု၏ ပြပွဲညီ်န်းယ်် �ုု�မိုဟာုတ်  ရေဒီ�နှတ�  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် 

မို� ရေပွဲ�ခုဲင့််် မို��ှုပြခုင့််� (ဃ) ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်န်းယ််လက်န်းက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ�� 

မို�ာ� တညီ် ရေထုာင့််နှုုင့််ပြခုင့််�နှှင့််် (င့်) ပြပွဲညီ်န်းယ််န်းယ််န်းုမိုုတ်ကုု လူမို��ု�အ ရေပွဲ်အ ရေပြခုခုံ 

၍  ရေ��ဆိုဲ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််�နှှင့််် လက်�ှု ဗုမိုာလူမို��ု� အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ တုုင့််� ရေဒီ� 

ကြီးကီ� ၇ ခုု ရေန်း�ာတဲင့်် ‘ဗုမိုာအမို��ု��ာ�ပြပွဲညီ်န်းယ််’ တညီ် ရေထုာင့််ပြခုင့််� တုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ ယ်င့််�တုု�အာ�လုံ�မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ညီ်�မို�ာ�က အထုူ�လုုလာ� ရေ�ာ်လညီ်� NLD အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် လက်ခုံ�န်း် ခုက်ခု� 

ပြီးပီွဲ� စ်စ််ဖွဲ့က်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့်််�ည်ီ�မိုခံုနုုှင့်် ရေ�ာ � ရေဘုာကဲ�လဲ�မုိုကြီးကီ�မိုာ��ည််ီ ကုစ်စ�ပ်ွဲ 

မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

အပြခုာ� တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် 

တုုင့််��င့််��ာ�ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�က ၂၁ 

�ာစ်ု ပွဲင့််လုံညီီလာခုံ�ုု� �ီ�ပြခုာ�အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ� တင့််�ဲင့််�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ အထုူ� 

�ပြဖွဲ့င့််် SNLD �ညီ် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်� 

စ်ဉ််�ုု� တင့််�ဲင့််�ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲ�လုပွဲ်ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ မို�ာ� ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် ဤအဆိုုုပြပွဲ� 

ခု�က်မို�ာ�မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�နှှင့််် အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ�တဲင့်် ကဲာပြခုာ�မိုု 

�ုှနုုှင့်် ရေ�ာ်လည်ီ�  ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့်််ကုုက်ညီီမုို�ုှပွဲါ�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ ခု�င့််�အမို��ု��ာ� 
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တပွဲ်ဦး� (CNF) က ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီအခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�၊ လူမို��ု�မို�ာ�တန်း်�တူညီီမိုှမိုုနှှင့််် 

ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့်််ကုု အာမိုခုံခု�က် ရေပွဲ��ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုစ်စ််စ်စ််မိုူ (စ်စ််မိုှန်း်  

ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််) အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ�ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုကုု တညီ် ရေထုာင့််�န်း် 

အဆိုုုပြပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ က�င့််အမို��ု��ာ�အစ်ညီ်�အရှုုံ� (KNU) ကမိုူ တုုင့််��င့််��ာ� 

လူန်းညီ်�စ်ု အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု အပြပွဲညီ််အ�အကာအကဲယ်် ရေပွဲ� ရေ�� အဆိုုုပြပွဲ�ပွဲါ 

�ညီ်။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ��လုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််�ုု� အဆုုိုပြပွဲ� 

ခု�က်မို�ာ�တင့််�ဲင့််��ာတဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�  ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့််�ာတညီ်�ှု 

ပြီးပွဲီ� လက်�ှုအ�ုအမိုှတ် ပြပွဲ�ထုာ� ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ� 

ပြပွဲ��ညီ်် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််�ရေဒီ�မို�ာ�၏ လုပ်ွဲ 

ပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာဏာာမို�ာ�ကုု တုု�ခု���ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�ကုု 

ကန်း််�တ်�န်း် ဆိုနှဒ�ှု ရေ�ကာင့််� �တုမိုူ�င့်််ပွဲါ�ညီ်။

၃-၄ အ�ခာ�ပါဝင်းးသူမာျာ�

NLD နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� 

က�်�ုု� အင့််အာ� ရေတာင့်််တင့််� ရေ�ာ ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ�အပြပွဲင့်် အပြခုာ�ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ� 

�ညီ်လညီ်� FDC တဲင့်် အဆိုုုပြပွဲ�ထုာ� ရေ�ာ တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲညီ်ပြပွဲ�ညီီလာခုံ (Consti-

tutional Convention) မိုှတဆိုင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ် ရေဆိုာက်�ာ 

တဲင့်် တုုက်ရုုှုက်ပွဲါ�င့််လာနုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ �ုု�မိုဟုာတ် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ တည်ီ  

ရေဆိုာက် ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််အ ရေပွဲ်�ဲယ််�ုုက်၍ နှုုင့််င့်ံ ရေ��ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုု 

ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

CDM ဟာု  ရေခု် ရေ�ာ ပြပွဲညီ်�ူ�အာဏာာဖွဲ့ီဆိုန်း် ရေ��လုပွဲ်�ှာ�မိုု၊ NUCC တဲင့်် 

ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� အုပွဲ်စ်ုအ�ီ��ီ�၊ မိုဟာာမိုုတ်အဖွဲ့ဲ��မို�ာ� 

နှှင့််် �ပွဲုတ် ရေကာ်မိုတီမို�ာ� ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ဆိုုုင့််�ာဖွဲ့ုအာ� ရေပွဲ�မိုုမိုှာ ထုင့််�ှာ��ု�ာမိုု အ�ှုဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ� 

�ပွဲုတ် ရေကာ်မိုတီမို�ာ�၊ အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�၏ လုပွဲ်�ှာ�မိုုနှှင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု 

ပြပွဲန်း်လညီ်က�င့်််�ုံ�လာပြခုင့််�ကုု တက်ကြွကစ်ဲာဆိုန်း််က�င့််ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် လက်မိုခုံ 

ဘု�ဆိုန်း််က�င့််ပြခုင့််�မို�ာ� လုပွဲ် ရေဆိုာင့််လ�က်�ှု�ညီ်် န်းယ််ပွဲယ််အ�ီ��ီ�မိုှ ပြမိုန်း်မိုာ 

အ�ပွဲ်ဖွဲ့က် လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ �ကာ� 
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�င့််ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�မိုီအခု�နု်း်တဲင့်် ယ်ခုင့််ကထုက် ပွဲဲင့်််လင့််�မိုုနှှင့််် လဲတ်လပွဲ်မိုု�ှုခု�်ပြခုင့််�  

ရေ�ကာင့််် ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့်�ုှ အ�ပ်ွဲဖွဲ့က်လူမုို အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ��ည်ီ ယ်ခုင့်် စ်စ််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ  

ရေ�� က�င့်််�ုံ�ခု�်စ်ဉ််ကထုက် မို�ာ�စ်ဲာ ပွဲုုမိုုုအာ� ရေကာင့််� ရေ�ာ အ ရေန်းအထုာ��ုု� 

 ရေ�ာက်�ှုလာ ရေ�ကာင့််� �တုမိုူ�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ CDM လုပွဲ်�ှာ�မိုု�ညီ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

ဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ�ဘုက်တဲင့်် အခုုုင့််အမိုာ�ှု ရေန်း ရေ�ာ်လညီ်� တစ််စ်ုတစ််စ်ညီ်� 

တညီ်� မိုဟာုတ်ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပုွဲံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ �ညီ်�းယ််ခု�က်မို�ာ�၊ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််နှှင့််် အမို��ု��ာ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ� (national rights) ဆိုုုင့််�ာ 

ရှုုပြမိုင့််ပွဲုံမို�ာ�မိုှာ  ရေ�ှ� ရေန်းာက်ညီီညွှဲတ်မိုုမို�ှုဘု� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ကုုယ််က��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�  

ရေ�ကာင့်််ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ အစ်ုု���န်း်ထုမို်�မို�ာ�ကုု စ်ုစ်ညီ်�ညီီညွှဲတ် ရေစ်�ညီ်် 

ကုစ်စ�ပွဲ်တစ််ခုုမိုှာ CDM ကုု  ရေထုာက်ခုံပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် အလုပွဲ်အကုုင့်် �ုု�မိုဟာုတ် 

�ာထုူ�တုု�ပြမိုိင့်််မိုုနှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ပြပွဲစ််ဒီဏာ် ရေပွဲ�ပြခုင့််�မိုခုံ� ရေ�� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််� 

အုပွဲ်စ်ုအ�ီ��ီ�၏ ယ်ခုင့်် �ပွဲ်တည်ီခု�က်မို�ာ�ထုက်�ာလဲန်း် ရေ�ာ တုု�တက်မိုု 

တစ််�ပ်ွဲမှိုာ လူ�အခဲုင့်််အ ရေ��မို�ာ�နှှင့််် ခဲု�ပြခုာ�ဆိုက်ဆံိုမုိုမိုပြပွဲ� ရေ��အတဲက် ခုုုင့််မိုာ ရေ�ာ 

ခုံယ်ူခု�က်ပြဖွဲ့င့််် လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ� 

လူမို��ု�အ ရေပြခုပြပွဲ� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က က�င့်််�ုံ��ညီ်် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု� 

အလုုက် �တ်မိုှတ် ရေ�ာအယ်ူအဆိုမို�ာ�နှှင့််် အတုုင့််�အတာတစ််ခုုအထုု ဆိုန်း်် 

က�င့််ဘုက် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် လူင့်ယ််အစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ��ညီ် တုုင့််��င့််� 

�ာ�လူမို��ု� အမို��ု��ာ� ရေ���ါဒီ (ethnic nationalism) နှှင့််် �ု ရေ�� နှုုင့််င့်ံ ရေ�� 

(identity politics) ကုု  ရေက�ာ်လဲန်း်လ�က် မိုတူကဲ�ပြပွဲာ�မိုု အပြခုာ�န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု 

အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ��န်း် အ�င့်််�ှု�ညီ်ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါ�ညီ်။ ယ်ခုုအထုု NUCC 

 ရေဆဲို� ရေနဲှ�ပဲွဲ�မို�ာ�တဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ အခုုုင့််အမိုာ�ပ်ွဲတည်ီခု�က်မို�ာ�ကုု �ကည််ီပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇိုုုင့််�ရေ��ဆဲို� ရေ��  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�  ရေန်းာင့််အခုါက�င့််�ပွဲ 

�ညီ််အခုါ အ ရေ��ပွဲါ ရေ�ာ ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်�ူမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််လုမို််မိုညီ်ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါ 

�ညီ်။

 ရေထု��ါဒီဗုုဒီဓဘုာ�ာဘုုန််း� ရေတာ်ကြီးကီ�မို�ာ��ည်ီ ပြမိုန််းမိုာနုုှင့််ငံ့်ကုု ဗုုဒီဓဘုာ�ာ 

ထုဲန်း်�ကာ� ရေ�ာနှုုင့််င့်ံအပြဖွဲ့စ်် ထုုန်း်��ုမို်�ထုာ��ှုပြခုင့််�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍  ရေယ်ဘုုယ်� 

အာ�ပြဖွဲ့င့်််  ရေ�ှ�ရှုုု�စ်ဲ�အယ်ူအဆို �ှု ရေ�ာ်လညီ်� အတုတ်ကာလတဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု ဆိုန်း််က�င့််�ာ၌ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် �ှစ်် ရေလ�လုံ� အ ရေ�� ရေတာ်ပွဲုံကာလ 

အတဲင့််� နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ� တက်ကြွကစ်ဲာပွဲါ�င့််ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် လက်�ှု အ�ကပွဲ် 

အတညီ်�၌ ဘုုန်း်� ရေတာ်ကြီးကီ�မို�ာ��ညီ် အာ� ရေကာင့််� ရေ�ာ �ုု�မိုဟာုတ် စ်ုစ်ညီ်� 
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ညီီညဲွှတ် ရေ�ာ နုုှင့််ငံ့် ရေ��လုပ်ွဲ�ှာ��ူမို�ာ�အပြဖွဲ့စ််  ရေပွဲ်ထဲုက်လာပြခုင့််�မို�ုှပွဲါ။ အထုက်  

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ အ�ပွဲ်ဖွဲ့က် လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က  ရေတာင့််�ဆိုုု�က�ညီ််အတုုင့််� 

နှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့််် ဘုာ�ာ ရေ��ကုု ပွဲုုမိုုု�ှင့််�လင့််�စ်ဲာ ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ��ှု ရေ��  ရေ�ှ�ရှုု�ညီ်် 

အလာ�အလာလညီ်�ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

စီ်�ပဲွဲာ� ရေ��လုပ်ွဲင့်န််း�အ�ုုက်အ�န််း�မှိုာမူို ကဲ�ပြပွဲာ�လ�က်�ုှပွဲါ�ည်ီ။ ပုွဲဂုလုက 

ကဏ္ဍာမိုှာ မို�ာ� ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် မိုူ�ှု�ညီ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ�ဟာု 

ယ်တုပြပွဲတ်မိုဆိုုုနှုုင့််�ညီ််တုုင့်် မို�ကာ ရေ��မိုီနှှစ််မို�ာ�အတဲင့််� ပွဲဲင့်််လင့််�မိုုနှှင့််် 

စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��လဲတ်လပွဲ်ခုဲင့်််တုု�၏ အက��ု�ကုုခုံစ်ာ�ခု�်��ူမို�ာ�ပွဲီပွဲီ ယ်င့််�တုု�ကုု ဆိုက် 

လက်ထုုန်း်��ုမို်�ထုာ��ှု�န်း် လုုလာ��ကပွဲါ�ညီ်။ ပွဲုုင့််ဆိုုုင့််မိုုအခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု 

ဆိုက်လက်ကာကဲယ်် ထုုန်း်��ုမို်�ထုာ�နှုုင့်် ရေ��အတဲက် အာမိုခုံခု�က်မို�ာ���ှု�န်း် 

ကြီးကု��ပွဲမို်� ရေန်း�ညီ်ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ�� 

လုပွဲ်င့်န်း်�အ�ုုက်အ�န်း်�မိုှာ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် စ်က်ရှုုံလုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်�ူလူထုု 

အ�ုံ�ပြပွဲ��ညီ်် လှပွဲ်စ်စ််ဓိာတ်အာ�  ရေပွဲ� ရေ� ရေ��က�်�ုု� ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�မိုှာ 

မို�ာ� ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် စ်စ််ဖွဲ့က်ကဲန်း်�က်မို�ာ�နှှင့််် န်းီ�ကပွဲ် ရေ�ာ ခု�တု်ဆိုက်မိုုမို�ာ� 

�ှု ရေ�ကာင့််�နှှင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်က အာဏာာ�ယ်ူထုာ��ှုလုုပြခုင့််� အ ရေ�ကာင့််�တစ််�ပွဲ်မိုှာ 

က�ယ််ပြပွဲန်း်် ရေ�ာ စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု ဆိုက်လက်ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် 

အက��ု�အပြမိုတ် �ယ်ူလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� �တုပြပွဲ��င့်််ပွဲါ�ညီ်။ စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ�� 

လုပွဲ်င့်န်း်� အ�ုုက်အ�န်း်�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် အန်းာဂတ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ဘုုံ  

ရေ��ကဲက်နှှင့််် တစ််စ်ုတစ််စ်ညီ်�တညီ်� စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��စ်န်းစ်် �ှု ရေ��၊ စ်ံနှုန်း်�မို�ာ�တူညီီပြီးပွဲီ� 

စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��ကုု စ်ညီ်�မို�ဉ််�ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်�ညီ်် အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�လညီ်� တူညီီ  

ရေ��လုုလာ�မိုညီ်ဟာု ယ်ူဆိုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခု�က်မိုှာ �ဘုာ��ယ်ံဇိုာတမို�ာ� 

ကုု စ်ီမိုံခုန်း််ခုဲ� ရေ��၊ အခုဲန်း် ရေကာက်ခုံ ရေ��ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�၊ �င့််�နှှီ�ပြမိုိ�ပွဲ်နှှံမိုုနှှင့်််  ရေပြမိုယ်ာ 

အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ� စ်�ညီ်တုု�အ ရေပွဲ် �က် ရေ�ာက်မိုု�ှုပွဲါမိုညီ်။

၃-၅ �မာန်းးမာာနှိ�င်းးင်း�၏ လိုကားန်းကားကာိ�င်းးတိပး�့�� (တိပးမာ ခြေတိား)

စ်စ််ဖွဲ့က် ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပုုွဲင့််�က ယ်င့််�တုု�၏လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ခု�က်ကုု ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််အညီီ  ရေဆိုာင့််�းက်ခု�်�ညီ်ဟာု ယ်ုတူုမိုတန်း်ဘု� ဆိုုုခု�်ပွဲါ 

�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်၏ ထုုတ်ပြပွဲန်း် ရေ�ကညီာခု�က်မို�ာ�အ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််က စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ 

အာဏာာ�ယ်ူခု�်ပြခုင့််��ညီ် အာဏာာ�ုမို်�ပြခုင့််�မိုဟာုတ်ဘု�  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာ 
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မိုုမို�ာ� ရေ�ကာင့််် ကာကဲယ်် ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ်�ညီ် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီအ� ၎င့််�ထံုအပ်ွဲနှှင့််�ထုာ� ရေ�ာ လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််မို�ာ�ကုု က�င့်််�ံု�လ�က် ဥပွဲ ရေဒီ 

နှှင့်််အညီီ �ကာ��င့်် ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််��ာပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟာု ဆိုုုပွဲါ�ညီ်။ ဤ�ပွဲ်တညီ် 

ခု�က်မှိုာ ခုုုင့််လံုမုိုမို�ုှဘု� �ကာ��င့််ရေဆိုာင့််�းက်မုိုအတုုင့််�အတာ မို�ာ�ပြပွဲာ�ပြပွဲင့််�ထုန််း 

လဲန်း်�ပြခုင့််�၊  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ� မို�မိုာမိုုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�ခု�်�ညီ်် အ ရေထုာက်အထုာ� 

မို�ှုပြခုင့််�တုု�ကုု  ရေထုာက်ထုာ�လ�က် ရှုုု��ာ� ရေပြဖွဲ့ာင့်််မိုတ် ရေ�ာ �ပွဲ်တညီ်ခု�က် 

မိုဟာုတ်ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ဤ�ပွဲ်တညီ်ခု�က်အ� 

စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အ ရေပွဲ်ယ်ံမိုှပွဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ ဆိုက်လက်စ်ဲ�ကုုင့််ထုာ�လုု ရေ�� ရေ�ကာင့််�  ရေတဲ�ပြမိုင့််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု စ်စ််ဖွဲ့က် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

တစ််�ပွဲ်လုံ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�နှှင့််် စ်စ်် ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မို�ာ�၏ လူတစ််ဦး�ခု�င့််�နှှင့််် 

စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ�� အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အတဲက် အကာအကဲယ််�ယ်ူလ�က် အာဏာာ 

လက်�ှုအ ရေန်းအထုာ�မိုှ တစ််ဆိုင့်််ခု�င့််�ဆိုုတ်ခုဲာ�န်း် န်းညီ်�လမို်�အပြဖွဲ့စ်် ရှုုပြမိုင့််ပွဲါ 

�ည်ီ။ ကုုယ််က��ု�စီ်�ပဲွဲာ�အတဲက်ပြဖွဲ့စ််�ည်ီမှိုာ �ံ�ယ်ပြဖွဲ့စ််ဖဲွဲ့ယ််မိုလုု ရေ�ာ်လည်ီ� 

စ်စ််ဖွဲ့က် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�၏ �မိုုုင့််�တစ်် ရေလှာက် �ှင့််�လင့််� ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ ဦး�တညီ်ခု�က်တစ််�ပွဲ်မိုှာ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ မိုပြီးပွဲု�ကဲ� ရေစ် ရေ�� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုပြီးပွဲု�ကဲ�မိုညီ်် အနှတ�ာယ််�ညီ် အကြီးကီ�မိုာ�ဆိုုံ�အနှတ�ာယ််ဟာု 

စ်စ််ဖွဲ့က်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ကာလ�ကာ�ှညီ် ရှုုပြမိုင့််ခု�်ပြီးပွဲီ� တုုင့််��င့််��ာ�စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ်  

ရေ��နှှင့််် နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�ထုဲက်မိုုပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�ပြီးပွဲီ� �ါ�အစ်ညီ်� ရေပြပွဲ�က�်�ုု� ဖွဲ့ရှုုုဖွဲ့��ပြဖွဲ့စ််မိုညီ်် 

အနှတ�ာယ််မိုှ ကာကဲယ်် ရေ��အ ရေ�ကာင့််�ပြပွဲခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် အာဏာာကုု �ယ်ူထုာ�ခု�် 

ပွဲါ�ညီ်။ စ်င့််စ်စ်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပွဲထုမိုအကြီးကုမို် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ �ကာ��င့်် ရေဆိုာင့််�းက် 

ခု�်ပြခုင့််��ညီ် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�က ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ ဥပွဲ ရေဒီအ� ၎င့််� 

တုု���ှုထုာ� ရေ�ာ ခုဲ�ထုဲက်ခုဲင့်််ကုု က�င့်််�ုံ�လာနှုုင့််�ညီ်ဟာု စ်ုု��ုမို်ပွဲူပွဲန်း်ပြခုင့််�  

ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ စ်စ််ဖွဲ့က်၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ 

နုုှင့််ငံ့် ရေတာ်တည်ီ ရေဆိုာက် ရေ�� ‘လုပ်ွဲင့်န််း�တာ�န််း’ �ည်ီ တုုင့််��င့််��ာ�လူန်းည်ီ�စု် 

မို�ာ�တဲင့််  ရေမဲို��ာပွဲါအခု��ပ်ွဲအပြခုာအာဏာာ�ုှ�ည်ီဟူာ ရေ�ာ အယူ်အဆိုနှှင့််် �ီ�ပြခုာ� 

နှုုင့််င့်ံတညီ် ရေထုာင့််�န်း် အခုဲင့်််အ ရေ���ှု�ညီ်ဟာူ ရေ�ာ အယ်ူအဆိုတုု�ကုု အပြမိုစ်် 

ပြပွဲတ် �ှင့််�လင့််�ဖွဲ့ယ််�ှာ��န်း် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 
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၂၁ �ာစ်ု ပွဲင့််လုံပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််တဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ ပွဲါ�င့်် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�မိုု 

မို�ာ�ကုု�ကညီ််ပွဲါက တုုင့််��င့််��ာ�စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ် ရေ��နှှင့််် ပွဲတ်�က်လှင့်် 

အ ရေလှာ်မို ရေပွဲ��ညီ်ကုု  ရေတဲ�ပြမိုင့််နုှုင့််ပွဲါ�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်၏ အ ရေလှာ်မို ရေပွဲ�နှုုင့််  

ရေ�ာ အခုုုင့််အမိုာ�ပွဲ်တညီ်ခု�က် မို�ဉ််�န်းီ (red line) မို�ာ�မိုှာ �ှင့််�လင့််�စ်ဲာ  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ�ပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပွဲုုင့််န်းက်န်းယ်် ရေပြမို မိုညီ်�ညီ််အပွဲုုင့််�မိုဆိုုု 

မိုညီ်�ညီ််အခုါတဲင့််မိုှ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုမိုှ ခုဲ�မိုထုဲက် ရေ��နှှင့််် ‘ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုမိုပြီးပွဲု� 

ကဲ� ရေ��’၊ ‘တုုင့််��င့််��ာ�စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ်မိုု မိုပြီးပွဲု�ကဲ� ရေ��’နှှင့််် ‘အခု��ပွဲ်အပြခုာ 

အာဏာာ တညီ်တံ်ခုုုင့််ပြီးမို� ရေ��’ က�်�ုု� ရေ�ာ မိုူမို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် 

ဆိုက်လက်၍ အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ��ှု ရေ��ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တပွဲ်မို ရေတာ်ကုု 

ကာကဲယ်် ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ်၏ ကဲပွဲ်က�မိုု ရေအာက်တဲင့်် တစ််စ်ုတစ််စ်ညီ်�တညီ်� ထုာ� 

�ှု ရေ��ကုုလညီ်� အ ရေလှာ်မို ရေပွဲ�ဘု�  ရေတာင့််�ဆိုုုပွဲါ�ညီ်။ အနှှစ််�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် 

ပြပွဲည်ီန်းယ််အဆိုင့််် တပ်ွဲမို ရေတာ်မို�ာ� �ီ�ပြခုာ�တည်ီ ရေထုာင့််ပြခုင့််�ကုု  တာ�ပြမိုစ််ပုွဲတ်ပွဲင့်် 

ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ‘ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််’ ဟာူ ရေ�ာ  ရေ�ါဟာာ�ကုု အ�ုံ� 

ပြပွဲ��န်း်  ရေန်းာက်မိုတဲန်း်် ရေ�ာ်လညီ်� စ်စ််ဖွဲ့က်ကဆိုုုလုု ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဓိုပွဲါါယ်် 

မှိုာ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန််း ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�က ဆုုိုလုု ရေ�ာ 

အဓိုပွဲါါယ််နှှင့််် မို�ာ�စ်ဲာကဲာပြခုာ�ပွဲါ�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်အလုုအ� တုုင့််��င့််��ာ� 

ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ��ည်ီ ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််ကုု စု်စ်ည်ီ� 

ညီီညွှဲတ် ရေ�ာ အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာပွဲုုင့်် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ရေတာ်က  ရေပွဲ�အပွဲ် ရေ�ာ 

အတုုင့််�အတာအထုု�ာလှင့်် အကန်း််အ�တ်ပြဖွဲ့င့််် ��ှုမိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် 

တဲင့်် တစ်် ရေပွဲါင့််�တညီ်�ပွဲါ�င့််လ�က် ခုဲ�ထုဲက်ခုဲင့်််�ှုမိုညီ် မိုဟာုတ်ပွဲါ။ ဤ�ုု�ဆိုုုပွဲါက 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပွဲုံစ်ံဒီီဇိုုုင့််�ရေ��ဆိုဲ� ရေ��အတဲက် �က် ရေ�ာက်မိုုမို�ာ� �ှုပွဲါ 

မိုညီ်။ ဥပွဲမိုာ တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က 

ကြွကင့််�က�န်း်ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာမို�ာ� (မိုညီ်�ညီ််ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာ အညွှှန်း်�တဲင့််မိုှ 

 ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုထုာ� ရေ�ာ အာဏာာမို�ာ�) ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့်််က က�င့်််�ုံ��င့််် ရေ�ကာင့််� 

ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��ညီီလာခုံ�ုု� အဆိုုုပြပွဲ�တင့််�ဲင့််�ခု�်ပြီးပွဲီ� စ်စ််ဖွဲ့က်က ယ်င့််�အာဏာာမို�ာ� 

ကုု ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့်််တဲင့််ထုာ��ှုလုု ရေ�ကာင့််� �တုပြပွဲ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

�ုု� ရေ�ာ် စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် တစ််ခုါတစ််�ံ NLD ထုက်ပွဲုုမိုုု၍ ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုု ရေလှာ်ခု�  

ရေ��ကုု လက်ခံုစ်ဉ််�စ်ာ�ခု�ပ်ွဲါ�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ ပြပွဲည်ီန်းယ််နှှင့်််တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� လှတ် ရေတာ် 

မို�ာ�ကုု �က်ဆုုိုင့််�ာပြပွဲည်ီန်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ��န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲမို�ာ�  ရေ�း� ရေကာက် 

တင့်် ရေပြမိုိာက်ခုဲင့်််ပြပွဲ��န်း် တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီမို�ာ�၏ အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်နှှင့််် ဆိုင့််တူ  
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ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်တစ််�ပ်ွဲကုု စ်စ််ဖွဲ့က်နှှင့််် ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု် 

ကြံ့ကံ်ခုုုင့်် ရေ��နှှင့််် ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု�� ရေ��ပွဲါတီ မိုဟာာမိုုတ်မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ   

ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ��ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�လှတ် ရေတာ် ရေကာ်မိုတီ (JPCCA) တဲင့်် တင့််�ဲင့််�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ 

မိုညီ်�ညီ်် �ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ဤက�်�ုု� ပြပွဲင့််ဆိုင့််လုု�ညီ်ကုု အပြပွဲညီ််အစ်ုံ မို�ု�ှု 

�ပွဲါ။ ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုု ပွဲုုမိုုု ရေလှာ်ခု�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် NLD က ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအစ်ုု��ကုု 

ကြီးကီ�စုု်�ထုာ�နုုှင့််ပြခုင့််�အာ� ထုုန််း�ညုိီ�ည််ီအင့််အာ� ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာနုုှင့််�န််းနှှင့််် န်းယ်် ရေပြမို 

အလုုက် ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ကုု တစ််စ်ုတ်တစ်် ရေဒီ� ထုုန်း်��ုမို်�ထုာ�နှုုင့်် 

�န်း် �ညီ်�းယ််ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

�ုု� ရေ�ာ် အပြဖွဲ့စ််မိုှန်း်မိုှာ ဆိုယ််စ်ုနှှစ််မို�ာ�စ်ဲာ ကာလအတဲင့််� စ်စ််ဖွဲ့က်၏ 

လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် မိုူ�ါဒီမို�ာ��ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ် ရေ�� 

ကုု ထုုန်း်��ုမို်�ထုာ�နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါ။ နှုုင့််င့်ံအတဲင့််� လက်န်းက်ကုုင့််မို�ာ� ထုုန်း်�ခု��ပွဲ် 

�ညီ်် န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ� အလဲန်း်မို�ာ�ပြပွဲာ�စ်ဲာ  ရေပွဲ်ထုဲက်လာပြီးပွဲီ� တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ� 

အတဲက် တစ််စု်တစ််စ်ည်ီ�တည်ီ�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ််ကုု တည်ီ  

ရေထုာင့််နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါ။ စ်စ််ဖွဲ့က်ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််မို�ာ�နှှင့််် ၎င့််�တုု�နှှင့််် မိုကင့််��ာ 

မိုကင့််� ရေ�ကာင့််�မို�ာ��ာ တုု�တက်ကြီးကီ�ပွဲဲာ�လ�က် ကြွကယ််�ခု�မို်��ာ လာခု�်�ကပွဲါ 

�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်က  ရေ�ကညီာထုာ� ရေ�ာ �ညီ်မိုှန်း်�ခု�က်မို�ာ� အဆိုုံ�စ်ဲန်း် ခုွတ်ခြုံခု�ံ 

က� ရေန်းမိုုကုု အခု�င့််�ခု�င့််� �ံ ရေယ်ာင့််လုုက်လ�က်�ှု ရေ�ာ စ်စ််ဖွဲ့က်�ါဒီပြဖွဲ့န်း််ခု� ုရေ�� 

အ�ုုက်အ�န်း်�မို�ာ�မိုှတပွဲါ� မိုညီ်�ူမိုဆိုုုမို ရေတဲ�ခု�င့်် ပြမိုင့််လ�က်�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

�တင့််�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ပွဲဲင့်််လင့််�စ်ဲာ��ှုနှုုင့််ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်�ါဒီ 

ပြဖွဲ့န်း််ခု� ုရေ���ည်ီပွဲင့်် စု်န််း ရေခု်မုိုအခုက်အခု�မို�ာ� ကြံ့က�ံ ရေတဲ� ရေန်း�ပွဲါ�ည်ီ။ စ်စ််ဖွဲ့က်က 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ� ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ�� ရေကာင့််စ်ီနှှင့််် ၎င့််�ကြီးကု��ဆိုဲ��ာ 

က��ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ� ရေကာ်မို�ှင့််တုု��ညီ် အ�ပွဲ်�ာ�အ�ဲင့်် 

�ှု�ညီ်် အစ်ုု��တစ််�ပွဲ်�ပွဲ်ကုု တ�ာ��င့်် ပြပွဲန်း်လညီ်တင့်် ရေပြမိုိာက်�န်း် အလုု�င့်ှာ 

 ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�ကုု ပွဲုံစ်ံတစ််မို��ု�မို��ု�ပြဖွဲ့င့််် စ်ီစ်ဉ််ပြပွဲ�လုပွဲ်�န်း် ကြံ့ကံစ်ညီ် ရေန်းပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် ၂၀၀၈ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု NLD က လက်�င့်််ခုံ 

ခု�ပ်ြီးပီွဲ�  ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ�အဆိုက်ဆိုက်တဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ��ည်ီ မုိုမုိုတုု�ဆိုနှဒကုု မို�ပြဖွဲ့င့််် 

ထုုတ် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�နှုုင့််ခု�်ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ��ှုခု�်�ညီ််အန်းညီ်�င့်ယ််မိုှ ရေ�ာ တ�ာ�န်းညီ်� 

လမ်ို�က�မုို�ုှ�ည်ီဟုာ ရုှုပြမိုင့််ခံု�ပြခုင့််�မို��ု�ကုု မိုည်ီ�ုု�ပွဲင့််ကြီးကု��စ်ာ�အာ�ထုုတ် ရေစ်ကာ 

မိုူ ပြပွဲန်း်လညီ်တညီ် ရေဆိုာက်နှုုင့််မိုညီ်မိုဟာုတ်ပွဲါ။
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လက်င့်င့််�အ ရေပြဖွဲ့�ှာ�မိုည််ီ  ရေမို�ခဲုန််း�မှိုာ FDC နှှင့်််အညီီရေခု်ယူ်မိုည််ီ တုုင့််�ပြပွဲ� 

ပြပွဲညီ်ပြပွဲ�ညီီလာခုံ (Constitutional Convention) က  ရေ��ဆိုဲ� ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ််ကုု စ်စ််ဖွဲ့က်�ည်ီ  ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�အ ရေပြပွဲာင့််�အလ� ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ�  

ရေန်းာက် မိုညီ်က�်�ုု�တုံ�ပြပွဲန်း်နှုုင့််�န်းညီ်�ဟာူ ရေ�ာ  ရေမို�ခုဲန်း်�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။  ရေန်းာက် 

တက်လာမိုညီ်် စ်စ််ဖွဲ့က်ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််��ညီ်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��န်း် လုုလာ� 

ဆိုနှဒ�ှုပွဲါမိုညီ်လာ�။ �ုု�မိုဟာုတ် ၂၀၀၈ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ ဥပွဲ ရေဒီအ��ာ 

လှင့််  ရေ�း� ရေကာက်ခုံ အ�ပွဲ်�ာ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ပြပွဲန်း်လညီ်တညီ် ရေထုာင့််�မိုညီ်ဟာု 

အ ရေလှာ်မို ရေပွဲ�ဘု�  ရေတာင့််�ဆိုုုပွဲါမိုညီ်လာ�။ ၂၀၂� ခုုနှှစ််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်ကုု 

ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပြခုင့််�၊ NLD ကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�လ�က် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ�� ရေကာင့််စ်ီမိုှ 

တဆိုင့််် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှတုုက်ရှုုုက်အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��ကုု အတင့််�အ�ကပွဲ် ပြပွဲန်း်လညီ်က�င့်််�ုံ� 

ပြခုင့််�က�်�ုု� စ်စ််ဖွဲ့က်၏ မို�ကာ ရေ��မိုီက လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု �ကညီ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် 

လက်�ှု  ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််��ညီ် အာ�မိုတန်း်မိုာန်း် ရေလှာ်��ညီ်် အ ရေပြခုအ ရေန်း�ုု� 

မို ရေ�ာက် ရေ��� ရေ�း�  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��န်း် �ုု�မိုဟာုတ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

�စ််ကုု လက်ခုံ�န်း် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေပြခုမို�ှုပွဲါ။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍  ရေ�ှ�ဆိုက်နှုုင့််မိုညီ်် မိုညီ်�ညီ်် 

လမို်� ရေ�ကာင့််�အတဲက်မိုဆိုုု စ်စ််ဖွဲ့က် ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််� အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� 

ပြပွဲညီ်�ူလူထုု၏ အ ရေပြခုခုံရေတာင့််�ဆိုုုခု�က်မို�ာ�ကုု တ�ာ��င့််ပြပွဲညီ်�ူ�ကုုယ််စ်ာ� 

လှယ််မို�ာ�က ကုုယ််စ်ာ� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ည််ီအတုုင့််�လက်ခံု�န််း လုုအပ်ွဲပွဲါ�ည်ီ။ စ်စ််ဖွဲ့က် 

က ရုှုပ်ွဲပုုွဲင့််�အင့််အာ��ံု�စဲ်�နုုှင့််�ည််ီအတဲက် လုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််နှှင့််် �လဒ်ီနှှစ််မို��ု�လံု�ကုု 

ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််လုမို််မိုညီ်ဟာု ထုင့််ပြမိုင့််ယ်ူဆိုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ အ�ပွဲ်�ာ� 

အစ်ုု�� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ပြပွဲန်း်လညီ်တညီ် ရေထုာင့််လုုပွဲါက ၎င့််�တုု�အလုုက��ာလှင့်် 

လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�မိုညီ်ဟာု တင့််�ခုံ ရေန်းပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ လက်န်းက်ကုုင့်် ခုုခုံမိုုမို�ာ� 

ပြမိုင့်််တက်လ�က်�ှုပြီးပွဲီ� စ်စ််ဖွဲ့က်�ည်ီ တ�ာ�န်းညီ်�လမို်�က�မိုုနှှင့််် န်းယ်် ရေပြမိုကုု 

ထုု ရေ�ာက်စဲ်ာ ထုုန််း�ခု��ပ်ွဲနုုှင့််မုိုနှှစ််�ပ်ွဲလံု�ကုု လ�င့််ပြမိုန််းစဲ်ာ လက်လှတ်ဆံုို�ရံုှု���ည််ီ 

အခုါ ဆိုက်လက်၍တင့််�ခံုနုုှင့််�န််းခုက်ခု�ပွဲါမိုည်ီ။ စ်စ််ဖွဲ့က်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့်််  ရေ�ကာင့််�က��ု�  

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�န်း် အခုက်အခု�ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ည်ီ် အခု�က်မိုှာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီ (ပွဲုဒီ်မို ၄၂၁ (ခု) ) တဲင့်် အ ရေ�� ရေပွဲ်အ ရေပြခုအ ရေန်းကုု (ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််အညီီ စ်တင့််က�င့်််�ံု�ပြီးပီွဲ� ရေန်းာက်) အမို��ု��ာ�လံုခြုံခု�ံ ရေ��နှှင့််် ကာကဲယ်် ရေ��  

ရေကာင့််စ်ီထုံတင့််ပြပွဲလ�က်  ရေပြခုာက်လစ်ီ နှှစ််ကြီးကုမို် �က်တမို်�တုု�နှုုင့်် ရေ�ကာင့််� 

ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ� ရေ�ာ်လညီ်� �က်တမို်�တုု�ပြမိုိင့််် ရေ�ကာင့််� ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ် 

�ုု�တင့််ပြပွဲ�န်း် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်ကုု 



65

 ရေခု်ယ်ူမိုညီ်ဆိုုုပွဲါက ဥပွဲ ရေဒီ ရေ�ကာင့််�အ�လညီ်� ရေကာင့််�၊ နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ�လညီ်�  

ရေကာင့််�၊ အ ရေ�� ရေပွဲ်အစ်ီအမိုံ၏ ခု��ု�ယ်ဲင့််�အာ�န်းညီ်�ခု�က်  ရေပွဲ်ထုဲက်လာပွဲါမိုညီ်။ 

စ်စ််ဖွဲ့က်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် အာဏာာကုု ကာလ�ကာပြမိုင့်််စ်ဲာ ဆိုုပွဲ်ကုုင့််ထုာ� ရေလ ရေလ၊ 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီကုု လုုက်န်းာ ရေဆိုာင့််�းက်လ�က်�ုှပွဲါ ရေ�ကာင့််� 

ခုုုင့််မိုာမိုုမို�ှု�ညီ်် ၎င့််�၏ရေပြပွဲာဆိုုုခု�က်မို�ာ� ယ်ုံ�ကညီ်ဖွဲ့ဲယ််�ာ ကင့််�မို�် ရေလ ရေလ 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါမိုညီ်။ စ်င့််စ်စ်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု စ်ဲန်း််လှတ်မိုညီ်ဆိုုု 

လှင့််လညီ်� NLD �ုု�မိုဟာုတ် အပြခုာ� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ�၏ �တ် 

မှိုတ်ခု�က်မို�ာ�အတုုင့််�  ရေဆဲို� ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််��န််း လက်ခံုမိုည််ီအဓုိပွဲါါယ််ဟုာ တစ််ထုစ််ခု� 

မိုဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ။ ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အ ရေပြခုမိုခုံဘု� ပြပွဲန်း်လညီ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုညီ်် 

အဓိုပွဲါါယ််လညီ်� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�မိုဟာုတ် အာဏာာ�ှင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ

ရေဒီ�စ််တစ််�ပွဲ်ကုု�ဲတ်�ဲင့််��န်း် ကြီးကု��စ်ာ�လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ မိုညီ်�ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် 

စ်စ််ဖွဲ့က်၏ တ�ာ��င့်် �ုု�မိုဟာုတ် ဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််အညီီ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ� 

အန်းက် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�နှုုင့််�ညီ်် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

အာဏာာ မိုပွဲါ�ှုပွဲါ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီက စ်စ််ဖွဲ့က်ကုု အပွဲ်နှှင့််� 

ထုာ��ညီ်် အာဏာာမို�ာ��ညီ်လည်ီ� စ်စ််ဖွဲ့က်၏လုပွဲ်�ပွဲ်မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်�ူလူထုု 

ကုု တုုက်ခုုုက်ခု�်မိုုမို�ာ� ရေ�ကာင့််် ပွဲ�က်ပြပွဲယ််�ဲာ�ပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ စ်စ််ဖွဲ့က် 

�ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််တဲင့်် တ�ာ�န်းညီ်�လမို်�က� ပွဲါ�င့််ခုဲင့််် 

�ှု�ညီ်် အက��ု��က်ဆိုုုင့််ပွဲါ�င့််�ူတစ််ဦး�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟာု မိုယ်ူဆိုနှုုင့်် ရေတာ်ပွဲါ။
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အခုန်း်� ၂ တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� ညီီညွှဲတ် ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� 

လူမို��ု�မို�ာ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေကာင့််စ်ီ (UNFC) က ပြပွဲ�စ်ုထုာ��ညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ကမို်� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) �ညီ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ�မို�ာ� အ�ကာ� 

တဲင့််ပွဲင့်် အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုု အပြပွဲညီ််အ�မို��ှုဘု� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�အခု��ု�၏ 

� ရေဘုာတူညီီမိုုကုု�ာ ��ှုထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဤ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� 

�ညီ် NLD က  ရေထုာက်ခုံခု�်�ညီ်် ယ်ခုင့်် FCDCC မိုူ�ကမို်�အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုပြပွဲ� 

ထုာ�ပြီးပွဲီ� NLD က လက်ခုံထုာ��ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC) ၏

အ ရေပြခုခုံလညီ်�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ အာ�လုံ� ရေထုာက်ခုံ�ညီ်် မိုူ�ကမို်�မိုဟာုတ် 

�ည််ီတုုင့်် ယ်ခုုအထုု အက�ယ််ပြပွဲန်း််ဆံုို�ရေထုာက်ခံုမုို��ုှထုာ��ည််ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံု 

ဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ကမို်�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခုန်း်�၏�ညီ်�းယ််ခု�က်မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� 

ကုုရေထုာက်ခံု�န််း �ုု�မိုဟုာတ်  ရေ�ဖွဲ့န််း�န််းမိုဟုာတ်ဘု� ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဆုုိုင့််�ာ 

 ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�မိုုမို�ာ� စ်တင့််ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််မိုညီ်် မိုူ�ကမို်�အပြဖွဲ့စ်် ဆိုန်း်�စ်စ််�ုံ��ပွဲ်�န်း်�ာ 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ နုုှင့််ငံ့် ရေ��ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်�ူ အ�ီ��ီ�၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ 

ဆိုုုင့််�ာ လုုလာ�ခု�က်မို�ာ�ကုု ထုင့််ဟာပွဲ် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲနှုုင့််�ညီ််  ရေ�က�မိုုံပြပွဲင့််�ဖွဲ့ဲယ်် 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�ကုုအ�ုံ�ပြပွဲ�လ�က် � ရေဘုာတူညီီမိုု��ှုနှုုင့််�ညီ်် အခု�က် 

မို�ာ�နှှင့််် ကဲ�လဲ��ညီ််အခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်�န်း်�ညီ်�းယ််ပွဲါ�ညီ်။

ဤလုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််တဲင့်် အဓိုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�ကုု FDC 

နှှင့်််လညီ်� ရေကာင့််�၊ NLD၊ စ်စ််ဖွဲ့က်နှှင့််် အပြခုာ� ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေန်း�ူမို�ာ�၏ 

�ပွဲ်တညီ်ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််လညီ်� ရေကာင့််� တုုက်ဆိုုုင့််၍ မိုတူညီီ�ညီ်မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ် 

ထုုတ်�ပွဲါမိုညီ်။ ဤ�ုု�  ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်�ာတဲင့်် အခုန်း်� ၃ ၌  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�် ရေ�ာ ပွဲါ�င့််�ူ 

ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က် �လဒီ်မို�ာ�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�  
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ရေ�ာ �ပ်ွဲတည်ီခု�က်မို�ာ�မှိုာ စ်ာ�းက်စ်ာတမ်ို�မို�ာ�ကုု ဖွဲ့တ်ရုှု ရေလ်လာ�ံု��ပ်ွဲခု�က် 

အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခံုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� အခု��ု�စ်ာ�းက်စ်ာတမ်ို�မို�ာ�မှိုာ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စ်စ််ဖွဲ့က်မှို 

အာဏာာမို�ယူ်မီို ထဲုက် ရေပွဲ်ခု�ပ်ြခုင့််�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� ထုပ်ွဲ ရေလာင့််�၍�တုမူို�န််း အ ရေ�� 

ကြီးကီ�ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အ ရေပြခုအ ရေန်းမိုှာ အဆိုင့်််ဆိုင့််် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေန်းဆို�ပြဖွဲ့စ်် 

ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််ကုု ဆိုက်လက်ရေဆိုာင့််�းက် 

�ညီ်နှှင့်််အမိုှ �ပွဲ်တညီ်ခု�က်မို�ာ�လညီ်�  ရေပြပွဲာင့််�လ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၄-၁ အ ခြေ�ခခ�မာူမာျာ�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုူ�ကမို်� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) တဲင့်် န်းုဒီါန်း်�နှှင့််် အခုန်း်� ၁ 

အ�ကာ�၌ အ ရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�ကုု စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ် (ဇိုယ်ာ� ၁ ကုု 

�ကညီ််ပွဲါ)။

ယ်င့််�အ ရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�မိုှာ FDC တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� ရေ�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု  

ရေမိုှာ်�ညီ်ခု�က်၊ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုစ်ံတန်း်ဖွဲ့ုု�မို�ာ�နှှင့််် အ�ကမို်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ကုုက်ညီီမိုု�ှုပွဲါ 

�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် � ရေဘုာမိုတူညီီမိုု�ှုနှုုင့််�ညီ်် အခု�က်အခု��ု�လညီ်� �ှုပွဲါ�ညီ်။ 

ပွဲထုမိုအခု�က်မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ‘ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့််် အပြပွဲညီ််အ� 

��ှု ရေ��’ နှှစ််ထုပွဲ်ကဲမို်� ကတုက�တ်ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲထုမို ကတုက�တ်မိုှာ 

တုုင့််��င့််��ာ�လူန်းည်ီ�စု်မို�ာ��ည်ီ ‘နုုှင့််ငံ့် ရေ��၊ စီ်�ပဲွဲာ� ရေ��၊ လူမုို ရေ��၊ ယ်ဉ်် ရေက��မုို 

နှှင့််် အပြခုာ�ကဏ္ဍာမို�ာ�’တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့််် အပြပွဲညီ််အ���ှု ရေ�� ကတု 

က�တ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဒီုတုယ်အခု�က်မိုှာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတဲင့်် ပွဲါ�င့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�  

ရေ�ာ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အတဲက် ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့််် အပြပွဲညီ််အ���ှု ရေ�� ကတု 

က�တ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့်််�ညီ် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ပွဲကတု 

အ ရေပြခုအ ရေန်းတဲင့််  ရေက�န်းပ်ွဲ ရေလာက် ရေ�ာ အဓုိပွဲါါယ််ဖဲွဲ့င့်််ဆုုိုမုို �ုု�မိုဟုာတ် လက် ရေတဲ�  

ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််မုိုမိုပြပွဲ�� ရေ��ဘု� လူန်းည်ီ�စု်တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�နှှင့််် ဗုဟုုာအစုု်�� 

နှှစ််ဘုက်လံု� လက်ခံုနုုှင့််�ည််ီန်းည်ီ�လမ်ို�ပြဖွဲ့င့်််ရေဘုာင့််�တ်မှိုတ်�န််း အထူု�လုုအပ်ွဲ  

ရေန်း�ညီ်် မိုူတစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်ပွဲဆိုုုင့််�ာ (မိုုမိုုန်းယ််ရေပြမိုကုု လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ) 

ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့််် (external self-determination) �ုု�မိုဟာုတ် နှုုင့််င့်ံမိုှ 

ခုဲ�ထုဲက်နှုုင့််�ညီ်် အခုဲင့်််အ ရေ��အပြဖွဲ့စ်် အဓိုပွဲါါယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုပွဲါက စ်စ််ဖွဲ့က်�ာမိုက 

NLD နှှင့််် ‘လူန်းညီ်�စ်ုအတဲင့််�မိုှ လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�’ ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေ�ာ ပွဲါတီမို�ာ� 

ကလညီ်� ဆိုန်း််က�င့််�ကဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပွဲါ�ညီ်။ စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
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အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ လုပွဲ်င့်န်း်�တစ််�ပွဲ်လုံ�ကုု ယ်ခုင့််က ဆိုန်း််က�င့််ခု�်ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� လူန်းညီ်�စ်ုအတဲင့််�မိုှ လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�မိုှာမိုူ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ� နှုုင့််င့်ံမိုှ ခုဲ�ထုဲက် 

လှင့်် ၎င့််�တုု�အတဲက် ပြီးခုုမို်� ရေပြခုာက်မိုုအနှတ�ာယ််�ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

ဇူးယ်ာ� ၁ - �့��စည်းး�ပ��အ ခြေ�ခခ�ဥပ ခြေ�မာူ�ကာမား� (၂၀၁၆ခ�နှှစး) တိ့င်းး  ခြေ�ား�ပ�ာ�သည်း်း အ ခြေ�ခခ�မာူမာျာ�

အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ နှုုင့််င့်ံ၏အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာဟာူ�မိုှတုု��ညီ် ပြပွဲညီ်�ူလူထုုထုံမိုှ 

ဆိုင့််��က် ရေစ်�မိုညီ်။

တန်း်�တူ ရေ�� တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�တုုင့််��ညီ် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ�ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်၊ လူမို��ု� ရေ�� 

အ�ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် တန်း်�တူ�ညီ်တူ အခုဲင့်််အ ရေ���ှု ရေစ်�မိုညီ်။

ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�တုုင့််��ညီ် နှုုင့််င့်ံ ရေ��၊ စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��၊ လူမိုု ရေ��နှှင့််် 

ယ်ဉ်် ရေက��မိုု စ်�ညီ်် ကဏ္ဍာအ�ီ��ီ�တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့််် 

အပြပွဲညီ််အ� �ှု ရေစ်�မိုညီ်။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 

မိုူမို�ာ�

ကုုယ််ပုုွဲင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခဲုင့််် အပြပွဲည််ီအ��ုှ ရေ�ာ ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ� 

�ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု ပြဖွဲ့စ််�မိုညီ်။

လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�၏ 

အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဖွဲ့ဲ���င့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အတဲင့််�  ရေန်းထုုုင့််�က ရေ�ာ 

တုုင့််��င့််��ာ�လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�၏ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် အတုအလင့််� ကာကဲယ််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� ရေပွဲ��မိုညီ်။

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီအခုဲင့်််အ ရေ��၊ 

အ ရေပြခုခုံလူ�အခုဲင့်််အ ရေ��နှှင့််် 

က�ာ�-မို ဆိုုုင့််�ာ 

တန်း်�တူညီီမိုှမိုု

ဘုာ�ာအယ်ူ�ါဒီ၊ အ�ာ�အ ရေ�ာင့််၊ လုင့််ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုမို�ာ�အ ရေပွဲ် 

အ ရေပြခုခုံ ရေ�ာ ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံပြခုင့််�မို�ှု ရေစ်ဘု� အ ရေပြခုခုံလူ�အခုဲင့််် 

အ ရေ��မို�ာ�၊ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု ကာကဲယ််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� ရေပွဲ� 

�မိုညီ်။

ဘုာ�ာ ရေ��ကုု 

အ ရေပြခုမိုခုံ ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ

ဘုာ�ာ ရေ��ကုု အ ရေပြခုမိုခုံ ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�မိုညီ်။

ပွဲါတီစ်ုံဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတဲင့်် ပွဲါတီစ်ုံဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ််ကုု က�င့်််�ုံ�  

ရေစ်�မိုညီ်။

�ညီ်ညွှှန်း်�ခု�က် - UNFC ၏ �ု ရေတ�န်းနှှင့််် ဥပွဲ ရေဒီ ရေ���ာဌာာန်းက ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ� ရေ�ာ 

FCDCC-UNFC မိုူ�ကမို်�
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�ထုဲက်ပြခုင့််�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီက�်�ုု� ခုဲင့်််ပြပွဲ�ပြခုင့််�လညီ်� မို�ှု၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီက��ုု်� ထုုတ် ရေဖွဲ့ာ်တာ�ပြမိုစ််ပြခုင့််�လည်ီ�မို�ုှဘု� အတုအလင့််� ပြပွဲဋ္ဌာာန််း� 

ခု�က်မို�ာ� မိုပွဲါ�ှု�ညီ်မိုှာ �တုမိုူဖွဲ့ဲယ််�ာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် မိုူ�ကမို်�ပွဲါ 

အခု��ု� ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�မိုှာ နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�ထုဲက်ပြခုင့််�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြခုင့််�မိုဟာုတ်ပွဲါက ခုဲ�ထုဲက်ခုဲင့်််မိုပြပွဲ�ဘု� တာ�ပြမိုစ််�ညီ်် 

အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် အဓိုပွဲါါယ်် ရေကာက်ယ်ူနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ ပွဲုဒီ်မို ၈ တဲင့်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု၏ အပြမိုင့်််ဆိုုံ�ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟာု 

 ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� ပွဲုဒီ်မို ၄၆ (က) တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့်််ကုု ‘ဤ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့်််အညီီ’ ခုဲင့်််ပြပွဲ� ရေ�ာ အတုုင့််�အတာအထုု�ာလှင့်် ကန်း််�တ် 

ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ နုုှင့််ငံ့်မှိုခဲု�ထဲုက်ပြခုင့််�ကုု ပုုွဲမုုို၍ အတုအလင့််�တာ�ပြမိုစ််ပုွဲတ်ပွဲင့်် ရေ�ာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို��ု�ကုု�ာ စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ လက်ခုံဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပြီးပွဲီ� စ်စ််ဖွဲ့က် 

�ာမိုက NLD  နှှင့််် အပြခုာ� ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�ါဒီီမို�ာ�ကလညီ်� ခုဲ�ထုဲက်ပြခုင့််�ကုု 

တာ�ပြမိုစ််ပွဲုတ်ပွဲင့််�န်း်  ရေတာင့််�ဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ အခု��ု� ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� 

လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ်လှန်း် ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီမို�ာ�က 

ယ်င့််��ုု�ပုွဲတ်ပွဲင့််ပြခုင့််�ကုု လက်မိုခံု�ပြဖွဲ့င့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဆုုိုင့််�ာ  ရေဆဲို� ရေနဲှ� 

ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�မို�ာ�  ရေ�ှ�မိုတုု�နှုုင့််ဘု� တန်း််�ဲာ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� 

တဲင့်် ဤကုစ်စကုု မိုည်ီ�ုု�မိုှမို ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲဘု� ဂရုှုပြပွဲ�၍ ရေ�ှာင့််�ှာ�ထုာ�ပြခုင့််��ည်ီ နှှစ််ဘုက် 

လက်ခုံနှုုင့်် ရေ�ာ အပြပွဲန်း်အလှန်း်လုုက် ရေလ�ာ  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်် အန်းီ�စ်ပွဲ် 

ဆိုုံ��ပွဲ်တညီ်ခု�က် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။၁၀  မို ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲဘု�ထုာ�ပြခုင့််�ကုု ညီိုနှုင့််� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ� 

အ ရေပွဲ�အယူ်ပြပွဲ�လုပ်ွဲ�န််း ခု�န််းလှပ်ွဲထုာ�ပြခုင့််�ဟုာလည်ီ� အဓုိပွဲါါယ်် ရေကာက်ယူ်နုုှင့််ပွဲါ 

�ညီ်။  ရေန်းာင့််အခုါ ညီိုနှုင့််� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််အတဲင့််� ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ထုံ 

ဗုဟုုာခု��ပ်ွဲကုုင့််မုို ပုုွဲမုုိုမို�ာ�ပြပွဲာ�စဲ်ာရေလှာ်ခု� ရေပွဲ��ည််ီ ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်မို�ာ�ကုု ထုည််ီ�ဲင့််� 

မိုညီ်ဆိုုုပွဲါက နှုုင့််င့်ံမိုှခုဲ�မိုထုဲက် ရေ�� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်ကုုလညီ်� ထုညီ််�ဲင့််��န်း် အ ရေပွဲ� 

အယ်ူ ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။

အလာ�တူ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့်််ဘုာ�ာ ရေ�� မို ရေ�ာ 

ယ်ှက် ရေ�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအပြဖွဲ့စ််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�ကုု ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ�

၁၀ ကဲ�ပြပွဲာ�လ�က်�ှု ရေ�ာ လူ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�တဲင့်် ကုစ်စ�ပွဲ်အခု��ု�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ၌ 
မို ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲဘု� ခု�န်း်လှပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�၏ အခုန်း်�ကဏ္ဍာနှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ Lerner (2011) ကုု �ကညီ််ပွဲါ။
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လုပွဲ်�ှာ�မိုုအတဲင့််� လူမိုု ရေ��ဆိုုုင့််�ာတဲင့်် ပွဲုုမိုုု၍  ရေ�ှ�ရှုုု�စ်ဲ� � ရေဘုာထုာ��ှု�ညီ်် 

အပွဲုုင့််�မို�ာ�မိုှ ဆိုန်း််က�င့််ကန်း််ကဲက်လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် လူမို�ာ�စ်ု 

ဗုုဒီဓဘုာ�ာ ယ်ုံ�ကညီ်ကုု�ကဲယ်် ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

အဆိုင့်််တဲင့်် အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ကုု လုုလာ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။၁၁ ဘုာ�ာ ရေ��နှှင့််် 

နုုှင့််ငံ့် ရေတာ်အ�ကာ� ဆိုက်နဲှယ််မုိုမို�ာ��ည်ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် စ်ပ်ွဲလ�ဉ််�၍ 

အပြီးမို�လုုလုု � ရေဘုာကဲ�လဲ��ညီ််အခု�က်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပွဲကတု အ ရေပြခု 

အ ရေန်းမိုှာ အမို�ာ�စ်ု ဗုမိုာလူမို��ု�မို�ာ��ညီ် မို�ာ� ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့်််  ရေထု��ါဒီဗုုဒီဓ 

ဘုာ�ာ�င့််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် � ရေဘုာကဲ�လဲ�မုိုပုုွဲမုုိုပြပွဲင့််�ထုန််းနုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ �ှမ်ို� 

လူမို��ု�က�်�ုု� အခု��ု� ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ��ညီ်လညီ်� မို�ာ� ရေ�ာ 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဗုုဒီဓဘုာ�ာ�င့််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် မိုူဆိုလင့်် အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ 

ရှုုုဟာင့််ဂ�ာ �ုု�မိုဟာုတ် ခု�စ််ယ်ာန်း်အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု� 

မို�ာ��ုှပွဲါ�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ ကခု�င့််လူမို��ု�မို�ာ�နှှင့််် ခု�င့််�လူမို��ု�မို�ာ�အ�ကာ�တဲင့်် ပြမိုန််းမိုာ 

တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�၏ လူဦး� ရေ�နှှင့််် နှုင့််�စ်ာပွဲါက ခု�စ််ယ်ာန်း် အခု��ု�အစ်ာ�မို�ာ�စ်ဲာ ပွဲုုမိုုု 

မို�ာ�ပြပွဲာ�ပွဲါ�ညီ်။

၄-၂ �ကား�ရယ်း�ပည်းး ခြေ�ာင်းးစ�နှှင်း်း �ပည်းး ခြေ�ာင်းးစ�တိ့င်းးပါဝင်းး ခြေသာ 

�ပည်းးန်းယ်းမာျာ�ကာိ� စ��့��သည်း်းပ��သဏ္ဍာာန်းး

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 

တညီ် ရေထုာင့််�န်း်  ရေမိုှာ်မိုှန်း်�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ UNFC ၏ �ု ရေတ�န်းနှှင့််် ဥပွဲ ရေဒီ  

ရေ���ာဌာာန်းက ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ� ရေ�ာ  အဂ�လုပွဲ်ဘုာ�ာ ပြပွဲန်း်ဆိုုုခု�က်၌ နှုုင့််င့်ံ၏ 

အမိုညီ်ကုု လက်�ှုတ�ာ��င့််အမိုည်ီအပြဖွဲ့စ်် �တ်မိုှတ်ထုာ� ရေ�ာ ‘Myanmar’ 

ဟုာ မို ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲဘု� ‘Burma’ ဟုာ  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ည်ီ (၂၀၁၆ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို�၊ ပုွဲဒ်ီမို ၁)။ 

၁၁ နုုှင့််ငံ့် ရေ��နှှင့်််ဘုာ�ာ ရေ�� မို ရေ�ာယှ်က်ပြခုင့််�နှှင့််် ဘုာ�ာ ရေ��ကုု အ�ုအမှိုတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�တုု�မှိုာ တစ််ခုု 
နှှင့်််တစ််ခုု မိုဆိုန်း််က�င့််ပွဲါ။ ယ်င့််�တုု� နှှစ််မို��ု�လုံ� ပွဲုံစ်ံအမို��ု�မို��ု� �ှုနှုုင့််ပြီးပွဲီ� ယ်ုံ�ကညီ်ကုု�ကဲယ််မိုု 
အ�ီ��ီ�ကုု ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံပြခုင့််�မိုပြပွဲ�ဘု� အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ��ညီ်် အုနှဒုယ်ပွဲုံစ်ံ နှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့်််ဘုာ�ာ  
ရေ�� မို ရေ�ာယှ်က်ပြခုင့််�အပွဲါအ�င့််  ရေ�း�ခု�ယ််နုုှင့််�ည််ီ န်းည်ီ�လမ်ို�မို�ာ�စဲ်ာ�ုှပွဲါ�ည်ီ။ ဤ အ ရေ�ကာင့််� 
အ�ာနှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ထုပွဲ်မိုံဖွဲ့တ်ရှုု ရေလ်လာလုုပွဲါက International IDEA မိုှ ထုုတ် ရေ� ရေ�ာ 
Constitution-Building Primer (ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� အ ရေပြခုခုံ 
လမို်�ညွှှန်း်စ်ာ ရေစ်ာင့််) ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ‘Religion–State Relations’ (‘ဘုာ�ာ ရေ��နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေတာ် 
ဆိုက်နှဲယ််မိုုမို�ာ�’) ကုု �ကညီ််ပွဲါ။
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�ုု� ရေ�ာ် ‘Myanmar �ုု�မိုဟာုတ် Burma ဆိုုုပွဲါက လူမို��ု�တစ််မို��ု�ကုု�ာ 

�ညီ်ညွှှန်း်�ပြခုင့််�’ ရေ�ကာင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�အာ�လုံ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�နှုုင့််�ညီ်် 

နှုုင့််င့်ံအမိုညီ်�စ််တစ််�ပွဲ်ကုု စ်ဉ််�စ်ာ��င့််် ရေ�ကာင့််� UNFC က ၂၁ �ာစ်ု ပွဲင့််လုံ 

ညီီလာခုံတဲင့်် အဆိုုုပြပွဲ�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ ဆိုက်လက်၍ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် ‘တုုင့််��င့််�

�ာ�အာ�လုံ�နှှင့်််�က်ဆိုုုင့််�ညီ်။ ထုုုတုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ��ညီ် မိုတူညီီ  

ရေ�ာ �မိုုုင့််� ရေ�ကာင့််�၊ ယ်ဉ်် ရေက��မိုုနှှင့််် ဓိ ရေလ်ထုုံ�တမို်�မို�ာ� �ှု�က ရေ�ာ်လညီ်� 

တူညီီ ရေ�ာ �ညီ်မိုှန်း်�ခု�က် ပွဲန်း်�တုုင့််အာ�ပြဖွဲ့င့််် ညီီညွှဲတ်�ကပြီးပွဲီ� တန်း်�တူ�ညီ်တူ 

�ှု�ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအပြဖွဲ့စ်် လက်တဲ��ဲာ��န်း် ကတုပြပွဲ��က�ညီ်’ ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ (၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို�၊ ပုွဲဒ်ီမို ၂)။ တဖွဲ့န််း ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို� ပုွဲဒ်ီမို ၆ 

၌ ‘ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�မိုမတ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် ကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဌာာန်း်�ခုဲင့်််�ှု  

ရေ�ာ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် ရေထုာင့််ထုာ��ညီ်’ ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ 

�ညီ်။ အထုက်တဲင့််  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ခု�်�ညီ််အတုုင့််� ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ

ဥပွဲ ရေဒီ�ညီ် အပြမိုင့်််ဆိုုံ�ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ဤကုုယ််ပွဲုုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခုဲင့်််မိုှာ 

ကန်း််�တ်ခု�က်�ှုပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၈ နှှင့််် ၄၆ (က))။ ဤ ရေန်း�ာတဲင့်် အဓိုက 

အ ရေ��ပွဲါ ရေ�ာအခု�က်မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်�၌ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုကုု တုုင့််��င့််� 

�ာ�လူမို��ု�မို�ာ�ပြဖွဲ့င့်််လညီ်� ရေကာင့််�၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့်််လညီ်� ရေကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

တညီ် ရေထုာင့််မိုညီ်ဟာု ဆိုုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

န်းယ််န်းုမိုုတ်မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့တ် ရေက�ာ်၍ ပြပွဲန်း််နှှံ� ရေန်းထုုုင့််�က�ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်� 

အတဲင့််�တဲင့််ပွဲင့်် �ု ရေ�ာဓုိ ပြဖွဲ့စ်် ရေန်းပွဲါ�ည်ီ။ FDC တဲင့််  ရေမိုှာ်မှိုန််း�ထုာ� ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီလုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််ပြဖွဲ့င့်််  ရေက�န်းပ်ွဲမုို��ုှ�ည်ီအထုု  ရေဆဲို� ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််�  ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

ပြခုင့််� မိုပြပွဲ�နှုုင့််ပွဲါက  ရေန်းာင့််အခုါ ပြပွဲဿန်းာပြဖွဲ့စ််လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်�နှှင့််် FDC နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် အ ရေပြခုခုံအာ�ပြဖွဲ့င့််် အဆိုင့််် 

အတန််း�တူညီီ ရေ�ာ ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်�င့််ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ��ည််ီ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုကုု  ရေမိုှာ်မိုှန်း်�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့င့််် ဗုမိုာလူမို��ု� အမို�ာ�စ်ု�ှု�ညီ်် 

န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ�ကုု တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�၊ အပြခုာ�တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ� 

အမို�ာ�စ်ု�ှု�ညီ်် န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ဟာု �ရေက�တပြပွဲ� ခုဲ�ပြခုာ� 

မိုှညီ်် ရေခု်ထုာ�ပြခုင့််�ကုု ပွဲယ််ဖွဲ့�က်မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�နှှင့််် 

ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ��ည်ီ တူညီီ ရေ�ာ လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာဏာာမို�ာ�နှှင့််် ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့််် 

�ှုမိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� အမိုညီ်ကဲာပြခုာ� ရေန်းပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် မိုတူညီီမိုုကုု အ ရေလ� 

အန်းက်ပြပွဲ��ာ ရေ�ာက်ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ဗုမိုာလူမို��ု�အမို�ာ�စ်ု  
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ရေန်းထုုုင့်် ရေ�ာ န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ပြပွဲညီ်န်းယ််အပြဖွဲ့စ်် 

စု် ရေပွဲါင့််�လ�က် ဗုမိုာလူမို��ု�မို�ာ�အတဲက် ‘ဗုမိုာအမို��ု��ာ�ပြပွဲည်ီန်းယ််’ တည်ီ ရေထုာင့်် 

�န်း် ပွဲါ�ှုပွဲါ�ညီ်။ ၀ လူမို��ု�မို�ာ�၏ ဇိုာတု ရေပြမိုအပြဖွဲ့စ်် ၀ ပြပွဲညီ်န်းယ််ဟာု ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

အ�စ််တစ််ပြပွဲညီ်န်းယ််ကုုလညီ်� တညီ် ရေထုာင့််ပွဲါမိုညီ်။ လက်�ှု ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�င့်် 

ယ်ူန်းစ်် ၁၄ ခုုပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� ရေ�ာ စ်ုဖွဲ့ဲ��ပွဲုံမိုှာ အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ ဗုမိုာလူမို��ု�မို�ာ� 

အတဲက် (အထုက်လှတ် ရေတာ်တဲင့်် ယ်ူန်းစ််အာ�လုံ� တူညီီ ရေ�ာလှတ် ရေတာ်   

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အ ရေ�အတဲက် ��ုှပြခုင့််�အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခံုလ�က်) အထုက်လှတ် ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန်း�ာထုက်�က်နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�/ပြပွဲည်ီန်းယ််အဆိုင့််် �န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲ 

စ်ုစ်ု ရေပွဲါင့််�၏ ထုက်�က်��ှုပြီးပွဲီ� လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�ကုု ပွဲုုမိုုုအာ�ပြဖွဲ့ညီ်် ရေပွဲ� 

ထုာ� ရေ�ာ ရေ�ကာင့််် ဤအပွဲုုင့််�မိုှာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ်် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််��ုု� 

ဩဇိုာ�က် ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ပြပွဲာ� ရေန်းပြခုင့််�ကုု ဗုမိုာပြပွဲညီ်န်းယ်် တစ််ပြပွဲညီ်န်းယ််တညီ်� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် ရေထုာင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့်််  ရေလှာ်ခု�နှုုင့််မိုညီ် ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ယ်င့််�ဗုမိုာ 

ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ လူဦး� ရေ�နှှင့််် စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��ထုုတ်ကုန်း်ပွဲမိုာဏာမိုှာ လဲန်း်စ်ဲာကြီးကီ�မိုာ�ပြီးပွဲီ� 

ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အ�ကာ� အလဲန်း်အမိုင့််� ဟာန်း်ခု�က်မိုညီီမိုု ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာပွဲါမိုညီ်။ 

ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အ�ကာ� ယ်င့််��ုု� အလဲန်း်အမိုင့််�ကဲာပြခုာ�ခု�က် ကြီးကီ�မိုာ� ရေ�ာ 

ဖွဲ့ယ််ဒီ�ယ််နုုှင့််ငံ့်မို�ာ� မို�ုှ� ရေလာက်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� လက် ရေတဲ�က�င့်််�ုံ�၍မို��ညီ်် အစ်ီ 

အမိုံပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ‘နှုုင့််င့်ံ၏ အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာဟာူ�မိုှတုု��ညီ် 

ပြပွဲည်ီ�ူလူထုုထံုမှို�ာ ဆိုင့််��က် ရေစ်�မိုည်ီ’ဟုာ အ ရေပြခုခံုမူိုမို�ာ�တဲင့််လည်ီ� ရေကာင့််�၊ 

‘ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု၏ အခု��ပွဲ်အပြခုာ အာဏာာ�ညီ် နှုုင့််င့်ံ�ာ�တုု�ထုံမိုှ 

ဆိုင့််��က်လာပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံ�ာ�တုု�၏ လက်�ယ််၌ တညီ်�ှု�ညီ်’ ဟာု ပွဲုဒီ်မို ၄ တဲင့်် 

လညီ်� ရေကာင့််� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း်  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ FDC တဲင့််မိုူ ‘ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 

အဖွဲ့ဲ���င့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�နှှင့််် ယ်င့််�ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အတဲင့််��ှု ပြပွဲညီ်�ူတုု��ညီ် 

အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ၏ မိုူ�င့််�ပွဲုုင့််�ှင့််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်’ ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�နှှင့််် FDC တုု�အ�ကာ� အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲုံနှှင့််် 

အခု��ပ်ွဲအပြခုာအာဏာာ၏ အ�င့််�အပြမိုစ််မိုတူညီီဘု� ကဲ�လဲ�လ�က်�ုှ ရေ�ကာင့််� ထုင့််�ှာ� 

�ု�ာပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ၏ အ�င့််� 

အပြမိုစ််�ည်ီ ‘ပြပွဲည်ီ�ူလူထုု’ ဟုာ တစ််စု်တစ်် ရေပွဲါင့််�တည်ီ� ရုှုပြမိုင့််ပွဲါ�ည်ီ။ FDC တဲင့်် 

အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ၏ အ�င့််�အပြမိုစ််�ညီ် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဖွဲ့ဲ���င့်် ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

မို�ာ�နှှင့််် ယ်င့််�ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အတဲင့််��ှု ပြပွဲညီ်�ူတုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟာု ရှုုပြမိုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 
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ရှုုပြမိုင့််ပွဲုံတစ််မို��ု�ကုု�ာ  ရေ�း�ခု�ယ််လ�က် ဤကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ�ခု�က်ကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်း် 

�ုု�မိုဟာုတ် နှုုင့််င့်ံ ရေ��� ရေဘုာတူညီီခု�က် �ှာ ရေဖွဲ့ဲ ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်၍ ဂရှုုပြပွဲ�ရေ�း�ခု�ယ်် 

�ုံ�နှုန်း်� ရေ�ာ  ရေ�ါဟာာ�အ�ုံ�အနှုန်း်�မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် နှှစ််ဖွဲ့က်လုုက် ရေလ�ာ ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်း် 

လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။

ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ��ညီ် � ရေကတ�ပြပွဲ��ညီ််အဆိုင့်််တဲင့်် ‘အ ရေ��ပွဲါ’ 

 ရေ�ာ်လညီ်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ 

(တစ််န်းညီ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲညီ်ပြပွဲ�လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််) က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�ညီ်် အခုဲင့််် 

အ ရေ��ကုု အမို�ာ�အပြပွဲာ� အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

အဆိုင့််် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုုပြပွဲ�လုပွဲ်ပြခုင့််�၊  ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�တုု� လုပွဲ် ရေဆိုာင့်် 

နှုုင့်် ရေ�ာလုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ညီ် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတဲင့််ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ 

ပြပွဲညီ်�ူလူထုုမို�ာ�ထုံမိုှ ဆိုင့််��က်လာ�ညီ်ဟာု ပြပွဲညီ်န်းယ််အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ 

ကုု အဓုိပွဲါါယ််ဖဲွဲ့င့်််ဆုုိုနုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််�ည််ီန်းည်ီ�လမ်ို� 

ကုု�ကညီ််လှင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ အ ရေပြပွဲာင့််� 

အလ� ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြခုင့််�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ အပြီးပွဲီ��တ် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခုဲင့်််�ှု�ပြဖွဲ့င့််် လက် ရေတဲ� 

တဲင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

၄-၃ အခ့င်း်းအ ခြေရ�မာျာ�နှှင်း်း အာမာခ�ချကားမာျာ�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ မိုူ�ကမို်� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) တဲင့်် အခုဲင့်််အ ရေ��ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� 

ခု�က်မို�ာ� အမို�ာ�အပြပွဲာ�ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ည်ီ။ အ�က်�ှင့််�ပ်ွဲတည်ီပုုွဲင့််ခဲုင့်််၊ တ�ာ�ဥပွဲ ရေဒီ  

ရေ�ှ� ရေမိုှာက်တဲင့်် တန်း်�တူအခုဲင့်််အ ရေ���ှုပြခုင့််�၊ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ ရေတဲ� ရေခု် ယ်ုံ�ကညီ် 

ခုဲင့်််၊ လူပွဲုဂုု�လ်တစ််ဦး�အပြဖွဲ့စ်် တ�ာ��င့်် အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ခုဲ�ပြခုာ� 

ဆိုက်ဆံိုမုိုမို�ာ�မို�ုှ ရေ��တုု�ကုု ပုွဲဒ်ီမို ၁၀ တဲင့််လည်ီ� ရေကာင့််�၊ ကွန််းပြပွဲ�ပြခုင့််�၊ အတင့််� 

အဓိမိုမ ရေစ်ခုုုင့််�ပြခုင့််�၊ နှှုပွဲ်စ်က်ညီိင့််�ပွဲန်း်�ပြခုင့််� မိုခုံ� ရေစ် ရေ��ကုု ပွဲုဒီ်မို ၁၁ တဲင့််လညီ်�  

ရေကာင့််�၊ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ ထုုတ် ရေဖွဲ့ာ် ရေပြပွဲာဆိုုုခုဲင့်််နှှင့််် လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ စ်ု ရေ��ခုဲင့်််ကုု 

ပွဲုဒီ်မို ၁၃ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ ဘုာ�ာ ရေ�� လဲတ်လပွဲ်ခုဲင့်််နှှင့််် လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ 

ကုု�ကဲယ််ခုဲင့်််ကုု ပွဲုဒီ်မို ၁၄ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ ကုုယ််ပွဲုုင့််လဲတ်လပွဲ်ခုဲင့််် အခုဲင့််် 

အ ရေ��မို�ာ�ကုု ပွဲုဒီ်မို ၁၅ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ က�ာ�-မို တန်း်�တူ အခုဲင့်််အ ရေ��ကုု 

ပွဲုဒီ်မို ၁၆ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််ခုဲင့််် အခုဲင့်််အ ရေ��ကုု ပွဲုဒီ်မို ၁၇ တဲင့်် 

လညီ်� ရေကာင့််�၊ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ�ဲာ�လာခုဲင့်််ကုု ပွဲုဒီ်မို ၁၈ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ 
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လက်ထုပွဲ်ထုုမို်�ပြမိုာ�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အ ရေ��ကုု ပွဲုဒီ်မို ၁၉ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ 

နှုုင့််င့်ံ ရေ��ဆိုုုင့််�ာ ကုစ်စမို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်ခုဲင့်််ကုု ပွဲုဒီ်မို ၂၀ တဲင့််လညီ်�  

ရေကာင့််�၊ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာအ�င့််�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် ရေထုာင့််ခုဲင့်််ကုု ပွဲုဒီ်မို ၂၁ 

တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ မိုတ�ာ�ဖွဲ့မို်�ဆီို�ပြခုင့််�နှှင့််် ခု��ပွဲ် ရေနှှာင့််ပြခုင့််�မိုခုံ��န််း အခုဲင့််် 

အ ရေ��ကုု ပွဲုဒီ်မို ၂၂ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ တ�ာ�မိုှတ ရေ�ာ အမိုုစ်စ်် ရေဆို�စ်ီ�င့််ပြခုင့််� 

(fair trial) နှှင့််် ပွဲုံမိုှန်း်တ�ာ�စ်ီ�င့်် ရေ��စ်န်းစ််ပြဖွဲ့င့််် မိုှတစ်ဲာ ရေဆိုာင့််�းက် ရေပွဲ�ပြခုင့််� 

(due process) ခုံယ်ူ��ှု�န်း် အခုဲင့်််အ ရေ��ကုု ပွဲုဒီ်မို ၂၄ နှှင့််် ၂၅ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််� 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပွဲါမိုညီ်။ 

ယ်င့််�အခဲုင့်််အ ရေ��မို�ာ�အပြပွဲင့်် စီ်�ပဲွဲာ� ရေ��နှှင့််် လူမုို ရေ��ဆုုိုင့််�ာ အခဲုင့်််အ ရေ�� 

အမို��ု�မို��ု�အတဲက် ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်မို�ာ�လည်ီ�ပွဲါ�င့််ပွဲါမိုည်ီ။ ပွဲစ်စည်ီ�ဥစ်စာပုုွဲင့််ဆုုိုင့််ခဲုင့််် 

ကုု ပွဲုဒီ်မို ၂၆ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ အလုပွဲ်လုပွဲ်ခုဲင့်််နှှင့််် စ်ီ�ပွဲဲာ��ှာ ရေဖွဲ့ဲခုဲင့်််ကုု ပွဲုဒီ်မို 

၂၆ နှှင့််် ၂၇ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ တီထုဲင့််ဖွဲ့န်း်တီ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် န်းညီ်�ပွဲညီာမိုူပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု 

ပွဲုဒီ်မို ၂၈ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ ပွဲညီာ�င့််�ကာ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု ပွဲုဒီ်မို ၃၀ တဲင့်် 

လည်ီ� ရေကာင့််�၊ နုုှင့််ငံ့်ပုုွဲင့််ကဏ္ဍာပြပွဲင့််ပွဲတဲင့်် ပွဲညီာ�င့်် ရေက�ာင့််�မို�ာ�နှှင့််် တကက�ုုလ် 

မို�ာ� တညီ် ရေထုာင့််ခုဲင့်််ကုု ပွဲုဒီ်မို ၃၂ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ က�န်း်�မိုာ  

ရေ�� ပြပွဲ�စ်ု ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက်မိုု��ှု�န်း် အခုဲင့်််အ ရေ��ကုု ပွဲုဒီ်မို ၃၃ တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ 

‘�ဘုာ�တ�ာ�နှှင့်််ကုုက်ညီီ၍ က�န်း်�မိုာ ရေ��နှှင့်််ညီီညွှဲတ်�ညီ်် ပွဲတ်�န်း်�က�င့််ကုု 

��ုှ�န််းအခဲုင့်််အ ရေ��’ကုု ပုွဲဒ်ီမို ၄၀ တဲင့််လည်ီ� ရေကာင့််�၊ ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ပွဲါမိုည်ီ။ စီ်�ပဲွဲာ� ရေ�� 

ကဏ္ဍာမို�ာ� �ုု�မိုဟာုတ် လူတန်း်�စ်ာ�မို�ာ�အတဲက် လူမိုုစ်ီ�ပွဲဲာ� အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု 

လညီ်� ထုပွဲ်မိုံ၍တုု�ခု���ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပွဲါမိုည်ီ။ ပွဲုဒီ်မို ၃၇ ပြဖွဲ့င့််် ‘လူ�ဂုဏာ်�ုကခာနှှင့်််အညီီ 

�ှင့််�န်း်�ပွဲ်တညီ်နှုုင့်် ရေ��’၊ ‘�င့်််တင့််် ရေလ�ာက်ပွဲတ် ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်း်�ခုဲင့််အ ရေပြခု 

အ ရေန်းမို�ာ���ှုခုဲင့်််’၊ ‘လူမိုုဖွဲ့ူလုံ ရေ��ခုံစ်ာ�ခုဲင့်််’၊ ‘မိုှတ ရေ�ာအလုပွဲ်ခု�နု်း် �တ်မိုှတ် 

ခု�က်နှှင့်််အညီီ အလုပွဲ်လုပွဲ်ခုဲင့်််’၊ ‘အာ�လပွဲ်�က်နှှင့််် ခုဲင့်််�က်မို�ာ� ခုံစ်ာ�ခုဲင့်််’၊ 

‘အလုပွဲ်�မိုာ��မိုဂုမို�ာ� လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ တညီ် ရေထုာင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခုဲင့်််နှှင့််် စ်ညီ်�ရှုုံ� 

ခုဲင့်််’ အပွဲါအ�င့်် အလုပွဲ်�မိုာ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု အကာအကဲယ်် ရေပွဲ�ပွဲါမိုညီ်။ 

ပွဲုဒီ်မို ၃၈ ပြဖွဲ့င့််် ‘�ီ�နှှံမို�ာ�ကုု လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ စ်ုုက်ပွဲ��ု�ခုဲင့်််၊  ရေ�ာင့််�ခု�ခုဲင့်််၊ ထုုတ် 

လုပွဲ်ခုဲင့်််’ နှှင့််် အခုဲန်း်မို�ာ�ကုု �ီ�နှှံပြဖွဲ့င့်််မိုဟာုတ်ဘု�  ရေင့်ဲ ရေ�က�ပြဖွဲ့င့်််  ရေပွဲ� ရေဆိုာင့််ခုဲင့််် 

အပွဲါအ�င့််  ရေတာင့််�ူလယ််�မိုာ� အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု အကာအကဲယ်် ရေပွဲ� 

ပွဲါမိုညီ်။
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ယ်ဉ်် ရေက��မိုုအခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် 

လူ�အ�ုုက်အ�န််း� ယ်ဉ်် ရေက��မုိုနှှင့််် လူတစ််ဦး�ခု�င့််� ယ်ဉ်် ရေက��မုိုဖံဲွဲ့�ပြီးဖုွဲ့�� ရေ�� လုုအပ်ွဲ 

ခု�က်မို�ာ�ကုု ဟာန်း်ခု�က်ညီီပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း်  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ‘မိုုရှုုု�ဖွဲ့လာ �ဘုာ� 

အ ရေမိုဲအနှှစ််မို�ာ�၊ ယ်ဉ်် ရေက��မိုုဆိုုုင့််�ာအ ရေမိုဲအနှှစ််မို�ာ�နှှင့််် ဓိ ရေလ်ထုုံ�တမို်�အစ်ဉ်် 

အလာအ� �ီ��န်း်် ပွဲုုင့််ဆိုုုင့််လာခု�် ရေ�ာ န်းညီ်�ပွဲညီာဆိုုုင့််�ာ အ ရေမိုဲအနှှစ််မို�ာ�ကုု 

�က်ဆိုုုင့််�ာ လူမိုုအ�ုုင့််�အ�ုုင့််�မိုှ ထုုန်း်��ုမို်�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ှု ရေစ်�မိုညီ်’ ဟာု လညီ်�  

ရေကာင့််� (ပွဲုဒီ်မို ၂၉)၊  ‘နှုုင့််င့်ံ�ာ�တုုင့််��ညီ် မိုုမိုုတုု�၏ တုုင့််��င့််��ာ�ယ်ဉ်် ရေက��မိုု၊ 

ဓိ ရေလ်ထုုံ�စ်ံ၊ အစ်ဉ််အလာမို�ာ�ကုု တုု�တက်ပြပွဲန်း််ပွဲဲာ� ရေအာင့််... လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ 

 ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် �ှု ရေစ်�မိုညီ်’ ဟာု လညီ်� ရေကာင့််� (ပွဲုဒီ်မို ၃၄)၊ ‘နှုုင့််င့်ံ�ာ� 

တုုင့််��ညီ် မိုုမိုုတုု�လူမို��ု�၏ ဘုာ�ာစ်ကာ�နှှင့််် စ်ာ ရေပွဲတုု�ကုု လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ ရေပြပွဲာ

ဆိုုုပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် �င့််ယ်ူပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ှုပြီးပွဲီ� တုု�တက်ပြပွဲန်း််ပွဲဲာ� ရေအာင့်် ... ပြမိုိင့်််တင့််ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

�ှု ရေစ်�မိုညီ်’ ဟာု လညီ်� ရေကာင့််� (ပွဲုဒီ်မို ၃၅)၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််အ�ီ��ီ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်  

ရေထုာင့််စ်ု၏ ရှုုံ��ုံ�ဘုာ�ာမို�ာ�ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ ပြမိုန်း်မိုာဘုာ�ာနှှင့််် အဂ�လုပွဲ်ဘုာ�ာ 

အပြပွဲင့်် ‘ယ်င့််�ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ အမို��ု��ာ�ဘုာ�ာကုုလညီ်� ရှုုံ��ုံ�ဘုာ�ာအပြဖွဲ့စ်် 

�တ်မိုှတ်�မိုညီ်’ ဟာု လညီ်� ရေကာင့််� (ပွဲုဒီ်မို ၁၇၀)၊ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပွဲါမိုညီ်။ အထုူ� 

စ်ီမိုံ ရေဆိုာင့််�းက်မိုုဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်အပြဖွဲ့စ်် ‘ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုု ရေန်းာက်က�လ�က်�ှု ရေ�ာ 

တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စု်မို�ာ�အတဲက်ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်၊ စဲ်မ်ို� ရေဆိုာင့််နုုှင့််မုိုအ ရေပြခုအ ရေန်း နု်းမ််ိုပွဲါ� 

လ�က်�ှု ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ�ာ� အစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အတဲက် ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်၊ ထုုံ�တမို်�စ်ဉ််လာမို�ာ� 

အ� နုှှမ််ိုခု�ဖွဲ့ယ််�ကဉ််ပြခုင့််�ခံုထုာ�� ရေ�ာ နုုှင့််ငံ့်�ာ�အစု်အဖဲွဲ့��မို�ာ�အတဲက် ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်၊ 

... ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�၍ အကာအကဲယ်် ရေပွဲ�ပြခုင့််�၊ စ်ီမိုံ ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�တုု��ညီ် 

နှုုင့််င့်ံ�ာ�တုုင့််� တန်း်�တူအခုဲင့်််အ ရေ�� �ှု ရေစ်�မိုညီ်ဟာူ ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က် ရေ�ကာင့််် 

အဟာန်း််အတာ�မိုပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�’ ဟာု (ပွဲုဒီ်မို ၃၉) ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပွဲါမိုညီ်။ 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�အ� အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့်် ရေပွဲ�မိုညီ်် 

အ ရေ��ယ်ူ  ရေဆိုာင့််�းက် ရေ��အစ်ီအမံိုနှှစ််�ပွဲ် တညီ် ရေထုာင့််�န်း် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပွဲါမိုညီ်။ 

ပွဲထုမိုအစီ်အမံိုမှိုာ ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်တ�ာ�ရံုှု�ခု��ပ်ွဲ/တ�ာ�လှတ် ရေတာ်ခု��ပ်ွဲ�ုု� အယူ်ခံု 

�င့််�ည််ီ န်းည်ီ�လမ်ို�ကုုအ�ံု�ပြပွဲ� ရေ�ာ တ�ာ�စီ်�င့်် ရေ��ပုုွဲင့််�အစီ်အမံိုပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရှုုံ��ုု� တင့််�ဲင့််�ပြခုင့််�မိုဟာုတ်�ညီ်ကုု 

�တုမူို�င့်််ပွဲါ�ည်ီ။ အခဲုင့်််အ ရေ��မို�ာ� ကာကဲယ်် ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက် ရေ��နှှင့််် စ်ပ်ွဲလ�ဉ််� 

၍ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရှုုံ�၏ စ်ီ�င့််ပွဲုုင့််ခုဲင့််် (ပွဲုဒီ်မို ၁၂၁) မိုှာ 

မို�ှင့််�လင့််�ပွဲါ။ ဒီုတုယ်အစ်ီအမိုံမိုှာ လဲတ်လပွဲ် ရေ�ာ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��  ရေကာ်မို�ှင့်် 
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ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််��ညီ်် ဥပွဲ ရေဒီ ရေ�ကာင့််�အ� အပြင့်င့််� 

ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�မိုညီ်မိုဟာုတ်ဘု� လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�နှှင့်််အညီီ လုုက်န်းာ  

ရေဆိုာင့််�းက်မိုုကုု  ရေစ်ာင့်််�ကပွဲ်�ကညီ််ရှုုပြခုင့််�နှှင့််် ကြီးကီ��ကပွဲ်ပြခုင့််�၊ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ�� 

ဆိုုုင့််�ာ လူထုုပွဲညီာ ရေပွဲ�ပြခုင့််�၊ အပြခုာ�အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�အာ� အကြံ့ကံ ရေပွဲ� 

ပြခုင့််�တုု�ကုု တာ�န်း်ယ်ူပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၇၃)။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် လူ�အခုဲင့််် 

အ ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််တဲင့်် ပွဲါ�င့််မိုညီ််�ူမို�ာ�၊ စ်ုဖွဲ့ဲ��မိုုနှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံဆိုုုင့််�ာ အ ရေ�� 

စ်ုတ်ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ� ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၇၃)။ အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်က 

 ရေ�း�ခု�ယ််အမိုညီ်စ်ာ�င့််�တင့််�ဲင့််� ရေ�ာ ပွဲုဂုု�လ် ၁၁ ဦး�ကုု ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်က 

လက်ခုံအတညီ်ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ�ပွဲါက ...�မိုမတ�ညီ် လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��  ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ���င့်် 

မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ခုန်း််အပွဲ်တာ�န်း် ရေပွဲ�ပွဲါမိုညီ်။

ခြုံခု�ံငံု့်�ံု��ပ်ွဲပွဲါက အခဲုင့်််အ ရေ��ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်မို�ာ�မှိုာ က�ယ််ပြပွဲန်း််ပြီးပီွဲ�  ရေခုတ်မီို  

ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံတကာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ စ်ံနှုန်း်�မို�ာ�နှှင့််် 

လညီ်�  ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ကုုက်ညီီပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီတဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� ရေ�ာ န်းယ််ပွဲယ််ကန်း််�တ်ထုာ�ပြီးပွဲီ� �တ်မိုှတ်ခု�က် 

မို�ာ�စ်ဲာပွဲါ�ှု�ညီ်် အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ထုက် မို�ာ�စ်ဲာ ရေက�ာ်လဲန်း်၍ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါမိုညီ်။ ဥပွဲမိုာ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာထုုတ် ရေဖွဲ့ာ် ရေပြပွဲာဆိုုုခုဲင့်််ကုု ကန်း််�တ်လုုပွဲါက 

လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာထုုတ် ရေဖွဲ့ာ် ရေပြပွဲာဆိုုုခုဲင့််် က�င့်််�ုံ��ာတဲင့်် ‘ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ အ ရေပြခုခုံမိုူ 

မို�ာ�၊ က�င့်််စ်ဉ််မို�ာ�ကုုဆိုန်း််က�င့််ပြခုင့််�၊ ပြပွဲညီ်�ူ�က�န်း်�မိုာ ရေ��နှှင့််် ပြပွဲညီ်�ူတုု�၏ 

ကုုယ််က�င့်််တ�ာ�ကုု ထုုခုုုက်ပွဲ�က်ပြပွဲာ� ရေစ်ပြခုင့််�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာ’ မှို�ာ ကန်း််�တ် 

ဟာန်း််တာ��ညီ်် ဥပွဲ ရေဒီကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�နုှုင့််ပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၃)။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့််မိုူ ‘နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်လုံခြုံခု�ံ ရေ��၊ တ�ာ�ဥပွဲ ရေဒီစ်ုု�မိုုု� ရေ��၊ �ပွဲ်�းာ  

ရေအ�ခု�မို်��ာယ်ာ ရေ�� �ုု�မိုဟာုတ် ပြပွဲညီ်�ူတုု�၏ ကုုယ််က�င့်််တ�ာ�အက��ု�င့်ှာ’ 

ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�၍ ကန်း််�တ်နှုုင့်် ရေ�ကာင့််� ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၃၅၄)။ 

တစ််န်းညီ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် လုံခြုံခု�ံ ရေ��၊ တ�ာ�ဥပွဲ ရေဒီစ်ုု�မိုုု� ရေ��တုု�ကုု အ ရေ�ကာင့််�ပြပွဲ၍ 

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီကုု န်းယ််ပွဲယ််ကန်း််�တ်�န်း် စ်ီစ်ဉ််ထုာ� ရေ�ာ ကန်း််�တ်ခု�က်မို�ာ� 

မိုဟုာတ်ဘု� ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်ကုု ကာကဲယ်် ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက်�န််းစီ်စ်ဉ််ထုာ��ည််ီ ကန်း််�တ် 

ခု�က်မို�ာ��ာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ တ�ာ�စီ်�င့်် ရေ��ပုုွဲင့််� စီ်�င့််ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် ဤကန်း််�တ် 

ခု�က်မို�ာ�ကုု မိုညီ်�ုု� လက် ရေတဲ�က�င့်််�ုံ�မိုညီ်န်းညီ်�ဆိုုု ရေ�ာ  ရေမို�ခုဲန်း်�မိုှာ ယ်ခုု 

အခုါ အ ရေပြဖွဲ့မို�ု�ှုနှုုင့်် ရေ�� ရေ�ာ်လညီ်� ခု�ဉ််�ကပွဲ်ပွဲုံ ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ� ရေ�ကာင့််� 

အထုင့််အ�ှာ�ပွဲင့််  ရေတဲ�ပြမိုင့််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် အခု��ု�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု ရှုုပွဲ်�ုမို်�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ှု  

ရေ�ာ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�အပြဖွဲ့စ််  ရေ�ကညီာထုာ��ညီ်မိုှာ �တုပြပွဲ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ အ ရေ�� ရေပွဲ်အ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ�တဲင့််ပွဲင့်် ယ်င့််�အခုဲင့်််အ ရေ�� 

မို�ာ�ကုု ကန်း််�တ်နှုုင့််မိုညီ်မိုဟာုတ်ပွဲါ။ FDC တဲင့်် ဤအခု�က်မိုပွဲါ�ှုဘု� ၂၀၀၈ 

ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ရှုုပွဲ်�ုမို်�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ှု ရေ�ာ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ� 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� ရေပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါ။ တစ််န်းညီ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံတကာ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ�� 

� ရေဘုာတူညီီခု�က်စ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ�တဲင့်် ရှုုပွဲ်�ုမို်�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ှု ရေ�ာ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ� 

အပြဖွဲ့စ်် က�ယ််ပြပွဲန်း််စဲ်ာအ�ုအမှိုတ်ပြပွဲ�ထုာ��ည််ီ ကွန််းပြပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့််် နုှှပ်ွဲစ်က်ညိီင့််�ပွဲန််း� 

ပြခုင့််�မိုခံု� ရေစ် ရေ��က��ုု်� ရေ�ာ အ ရေပြခုခံုအနှှစ််�ာ� လူ�အခဲုင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု ၂၀၁၆ 

ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို�တဲင့်် ယ်ခုင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်မို�ာ�ထုက် ပုုွဲမုုို ရေကာင့််�မဲိုန််းစဲ်ာ အကာအကဲယ််  

ရေပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

 ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ မိုူ�ကမို်� (၂၀၁၆ ခုုနှှစ််) တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် 

အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ��ညီ် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အထုု ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ�� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�

ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု� အ ရေပြခုပြပွဲ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ�က အဆိုုုပြပွဲ�ခု�် ရေ�ာ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�နှှင့််် ကုုက်ညီီပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�တုု�မိုှာ 

NLD အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ယ်ခုင့််က � ရေဘုာတူညီီ  ရေထုာက်ခုံခု�်�ညီ်် အတုုင့််�အတာထုက် 

မို�ာ�စ်ဲာ ပွဲုုလဲန်း် ရေ�ာ်လညီ်� NLD လက်ခုံခု�်�ညီ်် FDC အပွဲုုဒီ် ၂၂ မိုှ ၂၇ အထုု 

လုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�နှှင့််် ကုုက်ညီီမိုု�ှုပွဲါ�ည်ီ။ NLD နှှင့််် အပြခုာ� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ် 

�ာ�မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ၎င့််�တုု� လူ�ု�ှင့််�ကာ�လက်ခုံထုာ� ရေ�ာ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီမိုူမို�ာ� 

နှှင့်််အညီီ က�င့်််�ုံ�မိုညီ်ဆိုုုပွဲါက ဆိုန်း််က�င့််ကန်း််ကဲက်�န်း် �ှုမိုညီ်မိုဟာုတ်ပွဲါ။

�ုု��ာတဲင့်် အ ရေ��ပွဲါ ရေ�ာ အဟာန်း််အတာ�ပြဖွဲ့စ််လာနှုုင့််�ညီ်် အခု�က်အခု��ု� 

�ုှပွဲါ�ည်ီ။ အဓုိကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့်််�ာမိုက တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ� 

ပြဖွဲ့င့်််လညီ်� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ� ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအပြဖွဲ့စ်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် 

 ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� ရေ�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု၏ အ ရေပြခုခုံ� ရေဘုာ�ဘုာ�နှှင့််် �က်ဆိုုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ အထုူ�အ ရေ��ပွဲါ�ညီ််အခု�က်မိုှာ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အ�ကာ� လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ 

�ဲာ�လာခုဲင့်််ကုု ကန်း််�တ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၃၁)။ ပြပွဲညီ်န်းယ််အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် 

ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်၏ အပြခုာ�န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ�မှို မုိုမုိုပြပွဲည်ီန်းယ််�ုု��င့်် ရေ�ာက် အ ရေပြခု 

ခု� ရေန်းထုုုင့််ပြခုင့််�ကုု ကန်း််�တ်နှုုင့််ပွဲါမိုညီ်။ ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုုတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု၏ နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ���ှု ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ�ာ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု အပြခုာ� 
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ပြပွဲည်ီန်းယ််တဲင့်် က�င့်််�ံု�ပြခုင့််�ကုုလည်ီ� �က်ဆုုိုင့််�ာပြပွဲည်ီန်းယ််က ကန်း််�တ်နုုှင့်် 

ပွဲါမိုည်ီ။ ဤအခု�က်မှိုာ ၁၇၈၁ ခုုနှှစ်် အ ရေမို�ုကန််းပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု် ကဲန််းဖွဲ့က်ဒီ ရေ���ှင့််� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် ရေထုာင့််�ညီ်် စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� စ်တင့််က�င့်််�ုံ�ခု�်ခု�နု်း်မိုှစ်၍ န်းာ�လညီ် 

� ရေဘုာ ရေပွဲါက် က�င့်််�ံု�လာခု� ်ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ်် အ ရေပြခုခံုမူိုမို�ာ�နှှင့််် ဆိုန်း််က�င့်် 

ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုမိုှမိုက ပြပွဲညီ်န်းယ််အ�ီ��ီ��ညီ် မိုုမိုုပြပွဲညီ်န်းယ််၏ ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာဥပွဲ ရေဒီကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�နှုုင့််�ညီ်် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ�ှုပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို 

၁၄၁)။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�အလုုအ� ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုုမိုှ ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ�တစ််ဦး� 

�ညီ် အပြခုာ�ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ�အပြဖွဲ့စ််မိုခုံယ်ူဘု� ယ်င့််�ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ 

ပြပွဲညီ်န်းယ်် ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�၊  ရေဒီ�နှတ�  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် မို� ရေပွဲ�ခုဲင့်််�ှုမိုညီ် 

မိုဟာုတ်ပွဲါ (ပွဲုဒီ်မို ၁၃၅)။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုု အယ်ူအဆိုမို�ာ��ညီ် 

�မိုုုင့််�တစ်် ရေလှာက် ဖွဲ့ယ််ထုုတ်မိုု၊ ယ်ဉ်် ရေက��မိုုလူမို��ု�ကြီးကီ��ါဒီတုု�နှှင့််် ဒဲီန််းတဲ� 

လ�က်�ုှ�ည််ီအပြပွဲင့်် တစ််�ီ�တစ််�န်း်် ပြပွဲည်ီန်းယ််�ာ�ပြဖွဲ့စ််မုို စ်ည်ီ�မို�ဉ််�မို�ာ�ကုု 

က�င့်််�ံု�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် နုုှင့််ငံ့်တစ််နုုှင့််ငံ့်အပြဖွဲ့စ်် �ပ်ွဲတည်ီပြခုင့််�ဆုုိုင့််�ာ၊ မို� ရေပွဲ�ခဲုင့်််ဆုုိုင့််�ာ 

နှှင့််် လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ�ဲာ�လာခုဲင့်််ဆိုုုင့််�ာ နှုုင့််င့်ံတကာ ကဲန်း်ဗုင့််��ှင့််�စ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု 

ခု��ု� ရေဖွဲ့ာက်မုိုပြဖွဲ့စ််နုုှင့််�ည််ီ အနှတ�ာယ််လည်ီ��ုှပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ဤအ ရေ�ကာင့််�အ�ာ 

တစ််�ပွဲ်လုံ�မိုှာ လဲန်း်စ်ဲာ� ရေဘုာကဲ�လဲ�မိုု မို�ာ�ပြပွဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

ဘုက် ရေတာ်�ာ�လုပွဲ်�ှာ�မိုုတဲင့်် ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ�အန်းက် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံကုု စ်ည်ီ�လံု� 

ညီီညဲွှတ်လ�က် တစ််စု်တစ််စ်ည်ီ�တည်ီ� တည်ီ�ုှ ရေ�ာနုုှင့််ငံ့်အပြဖွဲ့စ်် ရုှုပြမိုင့််�ူမို�ာ�၊ 

အ�ဲင့််တူမိုှ�ာ စ်ညီ်�လုံ�ညီီညွှဲတ်နုှုင့််�ညီ်ဟာု တူညီီမိုုကုု တန်း်ဖွဲ့ုု�ထုာ��ူမို�ာ�၊ 

နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�၏ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု တုုင့််��င့််��ာ� အ�ုုက်အ�န်း်�မို�ာ� 

အလုုက်မိုဟာုတ်ဘု� လူတစ််ဦး�ခု�င့််�အလုုက် အဓိုကထုာ�  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််လုု�ူမို�ာ� 

အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ထုုုက�်�ုု� ရေ�ာ ပြပွဲညီ်တဲင့််��ဲာ�လာမိုု အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�ကုု ဆိုန်း််က�င့်် 

ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။

အဟာန်း််အတာ�ပြဖွဲ့စ််လာနှုုင့််�ညီ််  ရေန်းာက်ထုပွဲ်အခု�က်တစ််ခု�က်မိုှာ ၂၀၁၆

 ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�ပွဲါ ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံမိုုမို�ာ�မို�ှု ရေစ် ရေ�� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က် (ပွဲုဒီ်မို ၁၁) အ� 

အကာအကဲယ်် ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်် အ ရေ�ကာင့််�အခု�က်မို�ာ�တဲင့်် လုင့််စ်ုတ်ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု 

ကုု ထုညီ််�ဲင့််�ထုာ�ပြီးပွဲီ� လက်န်းက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ တပွဲ်ဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�အတဲက်ပွဲါ 

အကာအကဲယ်် ရေပွဲ�မိုု အက��ံ��င့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၄၉)။ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ 

တဲင့်် LGBTQI (အမို��ု��မီို�လုင့််တူစံု်မိုက်�ူ၊ အမို��ု��ာ�လုင့််တူစံု်မိုက်�ူ၊ လုင့််တူ 

လုင့််ကဲ�စ်ုံမိုက်�ူ၊ လုင့်် ရေပြပွဲာင့််�နှှင့််် ဒီဲုလုင့််) အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ� လက်�ှုအ ရေန်းအထုာ� 
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ကုု  ရေထုာက်ရှုုလ�က် ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မိုှာ ��တင့််� ရေ�ာရေပြခုလှမို်�တစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� 

အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာပြဖွဲ့စ််မိုညီ်် အလာ�အလာမို�ာ�ပြပွဲာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

၄-၄ ဝန်းးကြီးကာီ�ချ�ပးဦး� ခြေဆာင်းး ခြေသာ �ပည်းး ခြေ�ာင်းးစ�အဆင်း်း အစိ��ရ 

စန်းစး

၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်�တဲင့်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 

အဆိုင့််် အစုု်��စ်န်းစ််ကုုက�င့်််�ံု��န််း ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်ကုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

�မိုမတ�ည်ီ နုုှင့််ငံ့် ရေတာ်အကြီးကီ�အက�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� အ ရေဆိုာင့််အ ရေယ်ာင့််၊ � ရေကတ�နှှင့််် 

ပွဲဲ�တက်� ရေဘုာ ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ��ှုပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၀၂)။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််�မိုမတကုု င့်ါ�နှှစ််�က်တမို်�အတဲက် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 

လှတ် ရေတာ်က - ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ အထုက် ရေအာက်လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် ပွဲူ� ရေပွဲါင့််� 

အစ်ည်ီ�အ ရေ��က�င့််�ပွဲလ�က် - �ဲယ််�ုုက် ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိိုာက်ပွဲါမိုည်ီ (ပုွဲဒ်ီမို 

၁၀၀ နှှင့််် ပွဲုဒီ်မို ၁၀၁)။ အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��အာဏာာနှှင့််် မိုူပွဲါ�ခု�မိုှတ်�ညီ်် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

ကုု အစုု်��ကက�င့်််�ံု�ပွဲါမိုည်ီ။ အစုု်��အဖဲွဲ့��တဲင့်် �န််းကြီးကီ�မို�ာ�ပွဲါ�င့််ပြီးပီွဲ� �န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲက 

ဦး� ရေဆိုာင့််ပွဲါမိုညီ်။ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ကုု ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်က အမိုညီ်စ်ာ�င့််� 

တင့််�ဲင့််�ပြီးပွဲီ� (ပွဲုဒီ်မို ၁၁၁) ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်၏ အယ်ုံအ�ကညီ်�ှုမိုု (နှုုင့််င့်ံ ရေ��  

ရေထုာက်ခုံမိုု) ပြဖွဲ့င့်််�ာလှင့်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်တာ�န်း်ကုု ထုမို်� ရေဆိုာင့််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ် 

(ပွဲုဒီ်မို ၁၁၇)။၁၂ ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�အာ�လုံ�မိုှာ လှတ် ရေတာ်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ စ်ံနှုန်း်� 

မို�ာ�နှှင့််် လညီ်� ရေကာင့််�၊ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာအစ်ုု��စ်န်းစ််ကုု က�င့်််�ုံ� 

မိုညီ်ဟာု FDC ပွဲါ  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မို�ာ�နှှင့်််လညီ်� ရေကာင့််� ကုုက်ညီီပွဲါ�ညီ် (FDC 

အပွဲုုင့််� ၁၊ အခုန်း်� ၄၊ အပွဲုုင့််� ၃၊ အပွဲုုဒီ် ၈)။

၁၂ စ်ာတမို်�ပြပွဲ�စ်ု�ူ ��ှုနှုုင့်် ရေ�ာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� အဂ�လုပွဲ်ဘုာ�ာ ပြပွဲန်း်ဆိုုုခု�က်မိုှာ  ရေ�ှ� ရေန်းာက် 
မိုညီီညွှဲတ်ပွဲါ။ ပွဲုဒီ်မို ၁၁၁ တဲင့်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ကုု  ရေအာက်လှတ် ရေတာ်က အမိုညီ်စ်ာ�င့််�တင့််�ဲင့််� 
�ညီ်ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြီးပီွဲ� ပွဲုဒီ်မို ၁၀၂ တဲင့်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ကုု ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်က အမိုညီ် 
စ်ာ�င့််�တင့််�ဲင့််��ညီ်ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်က အမိုညီ်စ်ာ�င့််� 
တင့််�ဲင့််�မိုညီ်ဆိုုုပွဲါက အစ်ုု��၏လုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ� ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််�န်း် အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ် 
နှှစ််�ပွဲ်လုံ�မိုှ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အမို�ာ�စ်ု၏  ရေထုာက်ခုံမိုုလုုအပွဲ်ပြီးပွဲီ� အစ်ုု��ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��န်း် 
ပွဲင့်် အလဲန််းခုက်ခု�နုုှင့််�ည််ီအပြပွဲင့်် အယံု်အ�ကည်ီမို�ုှအဆုုိုကုု ပြပွဲည်ီ�ူ�လှတ် ရေတာ်က�ာ အတည်ီ 
ပြပွဲ��န်း် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��ညီ်် ပွဲုဒီ်မို ၁၁၇ နှှင့်််လညီ်� ညီီညွှဲတ်မိုု�ှုမိုညီ် မိုဟာုတ်�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု 
လှတ် ရေတာ်က အမိုညီ်စ်ာ�င့််�တင့််�ဲင့််�မိုညီ်ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်မိုှာ စ်ာစ်ီစ်ာရှုုုက် �ုု�မိုဟာုတ် 
ဘုာ�ာပြပွဲန်း် မိုှာ�ယ်ဲင့််�ပြခုင့််�ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါ�ညီ်။
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FDC တဲင့်် အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ၏ မိုဏ္ဍာု�င့််�ုံ��ပွဲ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ� ရေ�� 

အာဏာာ၊ အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ��အာဏာာနှှင့််် တ�ာ�စ်ီ�င့်် ရေ��အာဏာာတုု�ကုု �ှင့််�လင့််�စ်ဲာ 

ခဲု�ပြခုာ�ထုာ�ပြီးပီွဲ� �ီ�ပြခုာ�စီ်က�င့်််�ံု�လ�က် အခု�င့််�ခု�င့််�အပြပွဲန််းအလှန််း ထုုန််း� ရေက�ာင့််� 

ပြခုင့််�နှှင့််် ဟာန််းခု�က်ညုိီပြခုင့််�မို�ာ� ပြပွဲ�လုပ်ွဲ�မိုည်ီပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််�  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲလ�က် အာဏာာ 

မို�ာ� ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ� ရေ��မိုူကုုက�င့်််�ုံ��န််း ကတုက�တ်ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခု�က် 

မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ်် 

နှှင့်််မိုကုုက်ညီီဟုာ မိုဆုုိုနုုှင့်် ရေ�ာ်လည်ီ� အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ ရေ��ပုုွဲင့််�နှှင့်််  ရေအာက်လှတ် ရေတာ်�ုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အမို�ာ�စ်ုတုု�အ�ကာ� အပြပွဲန်း်အလှန်း် အယ်ုံအ�ကညီ်�ှုမိုုနှှင့််် မိုှီခုုု 

အာ�ထုာ�မိုု ဆိုက်ဆိုံ ရေ��တုု� �ှု�ပွဲါမိုညီ်။ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာစ်န်းစ််တဲင့်် 

အ ရေ��ကြီးကီ�ဆိုုံ� အပြပွဲန်း်အလှန်း်ထုုန်း်� ရေက�ာင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် ဟာန်း်ခု�က်ညီိုပြခုင့််�မို�ာ�မိုှာ 

အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ ရေ��အပုုွဲင့််�နှှင့််် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ� ရေ��အပုုွဲင့််�တုု�ကုု အပြပွဲန််းအလှန််းလုပ်ွဲ ရေဆိုာင့်် ရေစ် 

�န််းမိုဟုာတ်ဘု� (အ ရေ�ကာင့််�မှိုာ �န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲ�ည်ီ လှတ် ရေတာ်တဲင့််ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

အမို�ာ�စု်��ုှ ရေ�ာ ပွဲါတီ၏ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� �န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲရံုှု�တဲင့်် အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ ရေ�� 

ပွဲုုင့််�နှှင့််် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ� ရေ��ပွဲုုင့််� နှှစ််ပွဲုုင့််�လုံ�ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်) အာဏာာ�ပွဲါတီ �ုု�မိုဟာုတ် 

အာဏာာ�ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့််် အတုုက်အခုံတုု�အ�ကာ� အပြပွဲန်း်အလှန်း် ထုုန်း်� ရေက�ာင့််� 

ပြခုင့််�နှှင့််် ဟာန်း်ခု�က်ညီိုပြခုင့််�မို�ာ� အဓိုကလုပွဲ် ရေဆိုာင့််�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ် 

လညီ်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ FDC တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််� 

‘အတုုက်အခုံ ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််’ကုုအ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�မိုု ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က် မိုပွဲါ�ှု 

�ပြဖွဲ့င့််် �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ အစ်ုု��စ်န်းစ််ကုုက�င့်််�ုံ��ညီ်် နှုုင့််င့်ံမို�ာ�၏ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�နှှင့််် မိုတူညီီဘု�ကဲာပြခုာ�လ�က်�ှုပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ ဤအပွဲုုင့််�ကဏ္ဍာကုု  ရေန်းာင့််အခုါ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ ဥပွဲ ရေဒီ 

ဆိုုုင့််�ာ  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ� ပြပွဲ�လုပွဲ်�ာတဲင့််ထုပွဲ်မိုံ၍ စ်ဉ််�စ်ာ� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ��င့်််ပွဲါ 

�ညီ်။

 လှတ် ရေတာ်နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�က 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အ ရေ�အတဲက် တူညီီစ်ဲာ တုုက်ရှုုုက် ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက် 

လ�က် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုညီ်် အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ် (ပွဲုဒီ်မို ၆၆) နှှင့််် လူဦး� ရေ�အ ရေပွဲ်တဲင့်် 

အ ရေပြခုခုံ၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု တုုက်ရှုုုက် ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်လ�က် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုညီ်် ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ် (ပွဲုဒီ်မို ၇၄) ဟာူ၍ အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ် 

နှှစ််�ပ်ွဲထုာ��ုှ�န််း အဆုုိုပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ ��ံု�ခုန်း််မှိုန််း� ရေပြခု ရေငဲ့်စ်ာ�င့််� (ဘုတ်ဂ�က်) 

ကုု ပြပွဲည်ီ�ူ�လှတ် ရေတာ်တဲင့််�ာ တင့််�ဲင့််�နုုှင့််ပြခုင့််� (ပုွဲဒ်ီမို ၈၄ (ခု)) နှှင့််် �ဘုာ� 
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�ယ်ံဇိုာတနှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််� ရေ�ာ ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်တဲင့်် 

�ာ တင့််�ဲင့််�နှုုင့််ပြခုင့််� (ပွဲုဒီ်မို ၈၄ (ဂ)) တုု�မိုှလဲ�၍ လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်မိုှာ 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ တန်း်�တူန်းီ�ပွဲါ� �ှုပွဲါ�ညီ်။ ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�အာ�လုံ�မိုှာ 

FDC တဲင့်် ‘ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််လှတ် ရေတာ်ကုု အာဏာာတူ�ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက် 

လှတ် ရေတာ်နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေအာက်လှတ် ရေတာ်တုု�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ အထုက် 

လှတ် ရေတာ်ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဖွဲ့ဲ���င့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််အ�ီ��ီ�က အ ရေ� 

အတဲက် တူညီီစဲ်ာရေ�း�ခု�ယ်် ရေစ်လှတ်�ည််ီ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ��ည်ီ။ 

 ရေအာက်လှတ် ရေတာ်ကုု လူဦး� ရေ�အ ရေပွဲ်တဲင့််အ ရေပြခုခုံ၍  ရေ�ာ်လညီ်� ရေကာင့််�၊ 

ပြီးမိုု��န်းယ််အ ရေပွဲ်တဲင့်် အ ရေပြခုခုံ၍ ရေ�ာ်လညီ်� ရေကာင့််�၊  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�က  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်လုုက်�ညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်’ ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ််အတုုင့််� FDC ကုု  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� FDC နှှင့််် ကုုက်ညီီပွဲါ�ညီ် (FDC အပွဲုုင့််� ၁၊ အခုန်း်� ၄၊ အပွဲုုင့််� ၃ အပွဲုုဒီ် 

၇)။

ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ထုူ�ပြခုာ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

တညီ် ရေဆိုာက်�ညီ်် လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််အတဲင့််� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေ�ာ 

အခု�က်အခု��ု� �ှုပွဲါ�ညီ်။ ပွဲထုမိုအခု�က်မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် အမို��ု��ာ� 

လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�က တုုက်ရှုုုက် ရေ�း� ရေကာက် 

တင့်် ရေပြမိုိာက်�မိုညီ်ဟာု ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း်  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� ရေ�ာ်လညီ်�  ရေ�း� ရေကာက်တင့််

ရေပြမိုိာက်မိုညီ််န်းညီ်�လမို်�နှှင့်််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�စ်န်းစ််တုု�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုထုာ�ပွဲါ။ စ်င့််စ်စ်် 

ယ်င့််�ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�က ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� အတုအလင့််� 

 ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ည်ီ (ပုွဲဒ်ီမို ၆၄)။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ ပြပွဲည်ီန်းယ််တစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု  ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ� 

အစ်ီအမိုံမို�ာ�နှှင့်််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�မိုတူညီီဘု� ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ�ခု�က် မို�ာ� 

ပြပွဲာ�လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုအခုါ အ�ာ�ှုမို�ာ�နှှင့်််နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

အ�ီ��ီ�တဲင့် ်န်းည်ီ�ဥပွဲ ရေဒီ စ်ည်ီ�မို�ဉ်�်အ�ီ��ီ�ကုု လုုက်န်းာ ရေဆိုာင့််�းက�်�ပြဖွဲ့င့််် 

�န်း်ပွဲုုလာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။  ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ� ခုုုင့််မိုာမိုု၊  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်စ်ီမိုံမိုု 

နှှင့်််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�အတဲက် မို�ဆိုဲယ််ပြခုင့််�တုု�အ ရေပွဲ် ဤအခု�က်က မိုညီ်�ုု� �က်  

ရေ�ာက်မိုု�ှုနှုုင့်် ရေ�ကာင့််� ဂရှုုပြပွဲ�၍စ်ဉ််�စ်ာ��င့်််ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့်််တဲင့်် 

ယ်င့််��ုု� ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ��န်း် လုုအပွဲ်ပွဲါ�လာ�။ �ုု�မိုဟာုတ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�၍ တူညီီမိုုပွဲုုမိုုုမို�ာ�ပြပွဲာ� ရေစ်�န်း် �င့််် ရေတာ် 

ပွဲါ�လာ�။
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ဒီုတုယ်အခု�က်မိုှာ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်အတဲက် 

 ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�စ်န်းစ််ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ လက်�ှုက�င့်််�ုံ� ရေန်း  

ရေ�ာ first-past-the-post (FPTP) �ုု�မိုဟာုတ် single member plurality 

(SMP) ဟာုရေခု် ရေ�ာ မို�မို�ာ��ူနှုုင့််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�စ်န်းစ်် �ုု�မိုဟာုတ် မို�ဆိုနှဒန်းယ်် 

တစ််ခုုတဲင့်် မို�အ ရေ�အတဲက် အမို�ာ�ဆိုုံ���ှု�ူ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် တစ််ဦး�ကုု�ာ 

 ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ််စ်န်းစ််ကုု ဆိုက်လက်က�င့်််�ုံ�မိုညီ်ဟာု အ�ုပွဲ်အမြွမိုက် အဓိုပွဲါါယ်် 

�က် ရေ�ာက် ရေ�ာ်လညီ်� �ှင့််�လင့််�မိုုမို�ှုပွဲါ။ မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ��ညီ််    

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ရေဘုာင့််အတဲင့််� အပြခုာ� ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ�စ်န်းစ််မို�ာ�ကုုလည်ီ� 

အ�ုံ�ပြပွဲ�နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ FPTP စ်န်းစ်် က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် အာ��ာခု�က် 

မို�ာ�နှှင့််် အာ�န်းညီ်�ခု�က်မို�ာ��ှုပွဲါ�ည်ီ။ ကြီးကု�တင့်် ရေမိုှာ်မိုှန်း်�နှုုင့်် ရေ�ာ အန်းာဂတ် 

ကာလအတဲက် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံပွဲကတုအ ရေပြခုအ ရေန်းတဲင့်် FPTP ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့င့််် NLD အတဲက် ပွဲုုမိုုုအ ရေလ��ာဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှုပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတစ််ခုုလုံ�တဲင့်် 

ပြပွဲန်း််နှှံ�တညီ်�ှု�ညီ်် လုပွဲ်င့်န်း်�အစ်ီအစ်ဉ််ကုု အဓိုကထုာ� ရေ�ာ ပွဲါတီမို�ာ�ထုက် 

 ရေဒီ�အလုုက် စ်ုစ်ညီ်�မိုုအာ� ရေကာင့််� ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ��ု ရေ��လကခဏာာ 

အ ရေပွဲ်အ ရေပြခုပြပွဲ��ညီ်် အတုုက်အခုံပွဲါတီမို�ာ�ကုု အာ��ာ ရေစ်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ 

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ်် ပွဲုုမိုုုန်းက်ရှုုင့််�စ်ဲာခုုုင့််မိုာမိုု�ှုလာပြီးပွဲီ� တညီ်ပြီးင့်ုမို်  

ရေ�ာ ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််အ ရေ�း�ခုံ�ညီ််စ်န်းစ်် ပြဖွဲ့စ််ထုဲန်း်� ရေပွဲ် ရေပွဲါက်လ�က်  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ� 

�လဒီ်မို�ာ�မိုှာ တုုင့််��င့််��ာ��ု ရေ��လကခဏာာကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�ထုက် အစ်ုု�� 

မူို�ါဒီနှှင့််် လုပ်ွဲင့်န််း� ရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်အ ရေပွဲ် အက�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် ရေ��ကုု အဟာန်း်် 

အတာ�ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ မိုညီ်�ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�စ်န်းစ််ကုုအ ရေပြပွဲာင့််� 

အလ�ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််မိုညီ်် န်းညီ်�လမို်�အ�ဲယ််�ဲယ််ကုု ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�မိုုမို�ာ�စ်တင့််ပြပွဲ�လုပွဲ် 

လ�က် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုအ ရေပွဲ် မိုညီ်�ုု� �က် ရေ�ာက်မိုု�ှုနှုုင့်် ရေ�ကာင့််� ဆိုန်း်�စ်စ််  

ရေလ်လာ�င့်််�ညီ်�ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ န်းညီ်�လမို်�အမို��ု�မို��ု�ကုု  ရေ�း�ခု�ယ််နှုုင့််�န်း် 

ဖွဲ့ဲင့်််လှစ််ထုာ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် လက်�ှုစ်န်းစ််ကုုပွဲင့်် ဆိုက်လက်က�င့်််�ုံ�ပြီးပွဲီ�  ရေန်းာင့်် 

တစ််ခု�နု်း် အခုါအခုဲင့်််�င့်််လှင့်် အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�ပြပွဲ�နှုုင့််�န်း် ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် 

အက��ု� ရေက��ဇိုူ� အမို�ာ�ပြပွဲာ�ဆိုုံ� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

တတုယ်အခု�က်မိုှာ ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�  ရေ�း�ခု�ယ်် 

တင့်် ရေပြမိုိာက်�ညီ်် မို�ဆိုနှဒန်းယ်် န်းယ််န်းုမိုုတ်မို�ာ�ကုစ်စ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် 

မူို�ကမ်ို�တဲင့်် ယ်င့််�န်းယ််နု်းမုိုတ်မို�ာ�ကုု ‘ဥပွဲ ရေဒီအ��တ်မှိုတ်မိုည်ီ’ ဟုာ�ာ  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ အခု��ု�ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် ရေ��မိုူကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� အပြခုာ� 
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လမို်�ညွှှန်း်မိုု မို�ှုပွဲါ။  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်  ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ� ရေစ်�န်း် မို�ဆိုနှဒန်းယ်် 

န်းယ််န်းုမိုုတ်ကုု ရေ��ဆိုဲ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််�အာ� တာ�ဆိုီ��န်း် မို�ဆိုနှဒန်းယ််ပြပွဲန်း်လညီ် 

�တ်မိုှတ် ရေ�� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�မို�ှုပွဲါ။ ဤ�ုု�  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်  ရေပြပွဲာင့််�လ� 

�ဲာ� ရေစ်�န်း် မို�ဆိုနှဒန်းယ်် န်းယ််န်းုမိုုတ်ကုု စ်ုတ်ကြီးကု�က် ရေ��ဆိုဲ� �တ်မိုှတ်နှုုင့်် ရေ��  

တံခုါ�ဖွဲ့ဲင့််် ရေပွဲ�ထုာ��က�်�ုု�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််��ညီ် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ က�န်း်�မိုာ 

ကြံ့ကံ်ခုုုင့်် ရေ��နှှင့််် ခုံနှုုင့််�ညီ်�ှု ရေ��အတဲက် ကြီးကီ� ရေလ� ရေ�ာအက��ု�ဆိုက်မို�ာ� �ှုလာ 

နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ မို�ဆိုနှဒန်းယ်် န်းယ််န်းုမိုုတ်�တ်မိုှတ်ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�နှှင့််် 

စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍  ရေကာင့််�မိုဲန်း် ရေ�ာ လုပွဲ်န်းညီ်�လုပွဲ်ဟာန်း် နှုင့််�ယ်ှဉ်် ရေလ်လာခု�က်မို�ာ� 

အမို�ာ�အပြပွဲာ��ုှပွဲါ�ည်ီ။ အထူု��ပြဖွဲ့င့််် မို�ဆိုနှဒန်းယ်် န်းယ််နု်းမုိုတ်မို�ာ�ကုု လှတ် ရေတာ် 

က မို ရေ��ဆိုဲ�ဘု� �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ် ရေ�ာ  ရေကာ်မို�ှင့််ကုုရေ��ဆိုဲ� ရေစ်ပြခုင့််�၊ �ပွဲ်�းာ 

အ�ုုက်အ�န်း်�မို�ာ�၏ �မိုုုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််ဆိုုုင့််�ာ အ ရေ�ကာင့််�အခု�က်မို�ာ�၊  ရေဒီ�နှတ� 

အစ်ုု�� န်းယ််န်းုမိုုတ်မို�ာ� �ုု�မိုဟာုတ် ပွဲထု�ီန်းယ်် ရေပြမို �ဲင့််ပြပွဲင့််လကခဏာာမို�ာ� 

အတဲက် ညုိီနုှင့််�ပြပွဲင့််ဆိုင့််နုုှင့်် ရေစ်�န််း လူဦး� ရေ�အခု��ု�အစ်ာ� အတုအက�မှို  ရေ�ဲဖွဲ့ည်ီ 

ခုဲင့်််ပြပွဲ��ညီ်် အတုုင့််�အတာကုု �တ်မိုှတ်ထုာ�ပြခုင့််�တုု�ကုု လုပွဲ် ရေဆိုာင့််နှုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် မို�ကာ ရေ��မိုီနှှစ််မို�ာ�အတဲင့််�က မို�ဆိုနှဒန်းယ််မို�ာ� အ�ကာ� 

လူဦး� ရေ�အခု��ု�အစ်ာ� ကဲာဟာခု�က်ကြီးကီ�မိုာ�လဲန်း်�ပြခုင့််��ညီ် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီန်းညီ်�က� 

 ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲက် ခု��ု�ယ်ဲင့််�အာ�န်းညီ်�ခု�က်ပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်ကုု  ရေထုာက်ရှုု 

လ�က် အန်းာဂတ်  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� မိုှတမိုု�ှု ရေ��  ရေ�ခု�ာ ရေစ်�န်း် ထုုု�ုု� ရေ�ာ 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ� ထုညီ််�ဲင့််�ထုာ��ှု ရေ�� အ ရေလ�အန်းက် စ်ဉ််�စ်ာ��င့်််ပွဲါ�ညီ်။

 ရေန်းာက်ဆိုုံ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

အာဏာာမို�ာ� တန်း်�တူန်းီ�ပွဲါ� �ှု ရေန်းပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် ပြပွဲဿန်းာပြဖွဲ့စ််လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်�ညီ် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်�တဲင့်် အမိုညီ် ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််� 

မို�ှု ရေ�ာ်လညီ်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုှာထုက် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ� ရေ�� 

လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််တဲင့်် ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်ခဲုင့််် မို�ာ�ပြပွဲာ�ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်အ�ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�လှင့်် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် ရေပွဲါင့််� ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အ ရေ��က�င့််�ပွဲ၍  ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် အ ရေ�အတဲက်မို�ာ�ပြပွဲာ� ရေ�ာ ပြပွဲညီ်�ူ� 

လှတ် ရေတာ် ( ရေအာက်လှတ် ရေတာ်)က အ�ာစ်ီ���ှုပြီးပွဲီ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၉၅)။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်�တဲင့်် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် ရေပွဲါင့််� ပွဲူ�တဲ� 

အစ်ညီ်�အ ရေ��ပြပွဲ�လုပွဲ်၍ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ညီ််န်းညီ်�လမို်� တညီ်�ှု  
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ရေတာ်မိုည်ီမိုဟုာတ်ပွဲါ။ အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်�ည်ီ ဥပွဲ ရေဒီအမို�ာ�စု်ကုု ပွဲယ််ခု�ခဲုင့််် 

ဗုီတုု��ှု�က�်�ုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤ�ုု� အထုက် ရေအာက်လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ကုု 

တန်း်�တူန်းီ�ပွဲါ�ထုာ��ှုပြခုင့််�မိုှာ  ရေထုာင့််် ရေစ်် ရေအာင့််စ်ဉ််�စ်ာ�၍ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပြခုင့််�ဟာု 

မိုဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ်် အာ� ရေကာင့််� ရေစ်�န်း် ‘ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ အ�ံ’ ပြဖွဲ့စ််  

ရေ�ာ အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်၏ အခုန််း�ကဏ္ဍာအာ�ပြဖွဲ့ည််ီပြမိိုင့်််တင့််ပြခုင့််�ကုု န်းာ�လည်ီ 

နုုှင့်် ရေ�ာ်လည်ီ� လှတ် ရေတာ်ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်စ်န်းစ်် လက် ရေတဲ�က�င့်််�ံု��ာတဲင့်် အထုက် 

လှတ် ရေတာ် အာ� ရေကာင့််�လဲန်း်�ပွဲါက ပြပွဲဿန်းာမို�ာ� ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မိုူ�ကမို်�အ� �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်နှှင့််် အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ���ညီ် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ� 

ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်ထုံ တာ�န်း်ခုံ�ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မိုှာ �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ် ဦး� ရေဆိုာင့််  

ရေ�ာအစ်ုု��စ်န်းစ််၏  ရေ�ကာင့််�က��ု�ဆိုက်စ်ပွဲ်စ်ီစ်ဉ််ထုာ��ှုပွဲုံနှှင့််် ကုုက်ညီီပွဲါ�ညီ်။ 

�ုု��ာတဲင့်် အန်းညီ်�ဆိုုံ�အာ�ပြဖွဲ့င့်််��ုံ�ခုန်း််မိုှန်း်� ရေပြခု ရေင့်ဲစ်ာ�င့််� (ဘုတ်ဂ�က်)ကုုပွဲင့်် 

မိုပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�နှုုင့််ပွဲါက ထုု ရေ�ာက်စ်ဲာအုပွဲ်ခု��ပွဲ်နှုုင့််မိုညီ် မိုဟာုတ်ပွဲါ။ ‘ဘုဏ္ဍာာ ရေင့်ဲ ရေ�က� 

��ုှ�န််း’ မိုစဲ်မ်ို� ရေဆိုာင့််နုုှင့််ပြခုင့််� (တစ််နှှစ််တာဘုတ်ဂ�က်ဥပွဲ ရေဒီ�ကမ်ို�ကုု မိုပြပွဲဋ္ဌာာန််း� 

နှုုင့််ပြခုင့််�)  ရေ�ကာင့််် ဩစ် ရေ�တ�လ�တဲင့်် ၁၉၇၅ ခုုနှှစ််က အ�ကပွဲ်အတညီ်�ကြံ့က�ံခု�်� 

ဖွဲ့ူ�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုုစ်ဉ််က အစ်ုု���ညီ်  ရေအာက်လှတ် ရေတာ်၏ အယ်ုံအ�ကညီ်�ှုမိုုကုု 

ဆိုက်လက်��ှု ရေန်း ရေ�ာ်လညီ်� အထုက်လှတ် ရေတာ်က ဘုတ်ဂ�က်ကုု မိုပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�  

ရေပွဲ�ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် အစ်ုု��နှုတ်ထုဲက် ရေပွဲ�ခု�်�ပွဲါ�ညီ်။

အပြခုာ��န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာအစ်ုု��စ်န်းစ််မို�ာ�တဲင့်် ဤပြပွဲဿန်းာကုု 

 ရေ�ှာင့််�ှာ��န်း်အလုု�င့်ှာ အထုက်လှတ် ရေတာ်က ဥပွဲ ရေဒီကုု  ရေနှှာင့််် ရေနှှ��ကန်း််�ကာ  

ရေစ်�န်း် အခု�နု်း်ဆိုဲ�ထုာ�နှုုင့််�ညီ််ကာလကုု ကန်း််�တ်ပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် � ရေဘုာ 

ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�ကုု အထုက် ရေအာက်လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�အစ်ညီ်�အ ရေ��ပြပွဲ� 

လုပ်ွဲ၍ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�က��ုု်� ရေ�ာ လုပ်ွဲခု�တည်ီ�လည်ီ�ရေက�ာ်လှာ� ရေ�� (deadlock- 

breaking) အစ်ီအမိုံမို�ာ�ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ��ကပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် 

အဆိုုုပြပွဲ�ထုာ� ရေ�ာ ကုစ်ာ�မိုုမို�ာ�မိုှာ အာ�န်းညီ်�လဲန်း်�ပြီးပွဲီ� လုပွဲ်ခု�တညီ်�လညီ်� 

 ရေက�ာ်လှာ� ရေ��အတဲက် ထုု ရေ�ာက်မုို�ုှမိုည်ီမိုဟုာတ်ဟုာယူ်ဆို�ပွဲါ�ည်ီ။ ဘုတ်ဂ�က် 

ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု အထုက်လှတ် ရေတာ်က ၂၁ �က်အတဲင့််� စ်ဉ််�စ်ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ် 

�န်း် �တ်မိုှတ်ထုာ� ရေ�ာ်လညီ်� (ပွဲုဒီ်မို ၉၈) �တ်မိုှတ်ကာလ  ရေက�ာ်လဲန်း်�ညီ်် 

တုုင့်် ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�ကုု အတညီ်မိုပြပွဲ�နှုုင့််လှင့်် မိုညီ်�ုု� ဆိုက်လက် ရေဆိုာင့််�းက်မိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� မို�ှင့််�လင့််�ပွဲါ။ ဤကုစ်စကုုရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်း် ရှုုု��ှင့််� ရေ�ာ န်းညီ်�လမို်� 

တစ််ခုုမိုှာ အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်က ၂၁ �က်အတဲင့််� ဘုတ်ဂ�က်ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�ကုု 
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အတညီ်မိုပြပွဲ�လှင့်် ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်က  ရေန်းာက်ဆိုုံ�အတညီ်ပြပွဲ�ထုာ� ရေ�ာ 

မိုူ�ကမို်��ညီ် ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်၏ အဆိုုံ�အပြဖွဲ့တ်ပြဖွဲ့င့််် ဥပွဲ ရေဒီအပြဖွဲ့စ််�ုု� 

 ရေ�ာက်�ှုမိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ လှတ် ရေတာ်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

စ်န်းစ််က�င့်််�ုံ� ရေ�ာ အပြခုာ�နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် ထုုု�ုု� ရေ�ာ �ုု�မိုဟာုတ် အလာ�တူ  

ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်ဥပွဲမိုာ အမို�ာ�အပြပွဲာ��ှုပွဲါ�ညီ်။

�ာမိုန်း်ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� (ဘုဏ္ဍာာ ရေင့်ဲ ရေ�က�ဆိုုုင့််�ာ မိုဟာုတ် ရေ�ာ ဥပွဲ ရေဒီ 

�ကမို်�မို�ာ�) အတဲက် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် အဆိုုုပြပွဲ�ထုာ� ရေ�ာ  ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

န်းညီ်�မိုှာ ပွဲူ� ရေပွဲါင့််� ရေကာ်မိုတီက အထုက် ရေအာက်လှတ် ရေတာ် နှှစ််�ပွဲ်အ�ကာ� 

� ရေဘုာကဲ�လဲ� ရေန်းမိုုမို�ာ�ကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််� ရေပွဲ��န်း်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲူ� ရေပွဲါင့််� ရေကာ်မိုတီက 

ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�ကုုရေပြပွဲာင့််�လ��န်း် � ရေဘုာတူညီီလှင့်် ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်� စ်တင့််တင့််�ဲင့််� 

ခု�် ရေ�ာ လှတ် ရေတာ်�ုု� ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�ကုု ပြပွဲန်း်လညီ်ရေပွဲ�ပွဲုု�ပွဲါမိုညီ်။ ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�  

ရေကာ်မိုတီက � ရေဘုာတူညီီထုာ��ညီ််အတုုင့််� ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�ကုု လှတ် ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်လုံ�က အတညီ်ပြပွဲ�လှင့်် ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်��ညီ် ဥပွဲ ရေဒီအပြဖွဲ့စ််�ုု�ရေ�ာက်�ှုပွဲါ 

�ညီ်။ ဤ ရေန်း�ာတဲင့်် ပြပွဲဿန်းာမိုှာ ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�ရေကာ်မိုတီ၏ လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်မိုု 

အတဲက် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် အခု�န်ု်းကန်း််�တ်ခု�က် မိုပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ထုာ�ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ပွဲူ� ရေပွဲါင့််� ရေကာ်မိုတီ�ညီ် မိုူအာ�ပြဖွဲ့င့််် ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�ကုု မို� ရေပွဲ��ညီ်် 

အဆိုင့်််�ုု�ပွဲင့်် မို ရေ�ာက်�ှုမိုီ အခု�နု်း်အကန်း််အ�တ်မို�ှု အခု�နု်း်ဆိုဲ�ထုာ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

�ုု�မိုဟာုတ် � ရေဘုာတူညီီမိုုမို��ှုဟာု ခု�က်ခု�င့််� ဥပွဲ ရေဒီ�ကမို်�ကုု အဆိုုံ��တ်လုုက် 

နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ မိုညီ်�ညီ််န်းညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့်််  ရေဆိုာင့််�းက်�ညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် ပွဲူ� ရေပွဲါင့််� 

 ရေကာ်မိုတီ၏ လက်�ယ်် အလဲန်း်က�ယ််ပြပွဲန်း်် ရေ�ာ ပွဲယ််ခု�ခုဲင့််် ဗုီတုု  ရေ�ာက်�ှု�ဲာ� 

ပွဲါမိုည်ီ။ ပူွဲ� ရေပွဲါင့််�ရေကာ်မိုတီဥကကဌာ�ည်ီ ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ� ရေ��တဲင့်် အလဲန််းကြီးကီ�မိုာ� ရေ�ာ 

အခုန်း်�ကဏ္ဍာ�ှုလာမိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� �န်း်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ဦး� ရေဆိုာင့်် ရေ�ာ စ်န်းစ််၏  ရေ�ကာင့််� 

က��ု�ဆိုက်စ်ပွဲ် စ်ီစ်ဉ်် ရေဆိုာင့််�းက်မိုုမို�ာ� ပွဲ�က်ပြပွဲာ��ဲာ�ပွဲါမိုညီ်။ ဤ�ုု�မိုပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�န်း် 

 ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ခု�က်မှိုာ အစုု်��ကတင့််�ဲင့််� ရေ�ာ ဥပွဲ ရေဒီ�ကမ်ို�နှှင့်််စ်ပ်ွဲလ�ဉ််�၍ ပူွဲ� ရေပွဲါင့််�  

ရေကာ်မိုတီဥကကဌာအပြဖွဲ့စ်် လှတ် ရေတာ်တဲင့်် အစ်ုု��ဆိုုုင့််�ာလုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�  ရေဆိုာင့်် 

�းက်�ည််ီ  ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ကတာ�န််းယူ် ရေစ်�န််း �ုု�မိုဟုာတ် ဥပွဲ ရေဒီ�ကမ်ို�ကုု ကမိုကထု 

ပြပွဲ�တင့််�ဲင့််� ရေ�ာ�န်း်ကြီးကီ�က တာ�န်း်ယ်ူ�န်း် �တ်မိုှတ်ထုာ��ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

ဤညီိုနှုင့််�ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြီးပွဲီ��ညီ််တုုင့်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� 

�ညီ် အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်ထုံ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာအမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု အပွဲ်နှှင့််� 

ထုာ�ဆို�ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါမိုညီ်။ ဩစ် ရေ�တ�လ� အထုက်လှတ် ရေတာ်မိုှတပွဲါ� အပြခုာ� 
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မိုညီ်�ညီ်် လှတ် ရေတာ်ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှုုင့််င့်ံ၏ အထုက်လှတ် ရေတာ်ထုက်မိုဆိုုု 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ ပွဲုုမိုုုမို�ာ�ပြပွဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််��ုု� အာဏာာအမို�ာ� 

အပြပွဲာ� အပွဲ်နှှင့််�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လက် ရေတဲ�နှုုင့််င့်ံ ရေ��တဲင့်် မိုညီ်�ညီ်တုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ� 

လာမိုည်ီကုု ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတည်ီ ရေဆိုာက်�ူမို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ဂရုှုတစုု်က် 

စ်ဉ််�စ်ာ��န်း် လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ ယ်ခုင့််က မို� ရေပွဲ�ခု�်�ကပွဲုံအ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ၍ ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

မို�ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီမို�ာ��ာလှင့်် ကြီးကီ�စ်ုု�မိုညီ်ဟာု ယ်တုပြပွဲတ် မိုယ်ူဆို 

�င့်််ပွဲါ။ မိုညီ်�ုု�ပွဲင့််ဆိုုု ရေစ်ကာမိုူ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် အခု��ု�အစ်ာ� မိုတူ 

ညီီပြခုင့််�နှှင့်််  ရေ�း� ရေကာက်တင့်် ရေပြမိုိာက်ပွဲုံစ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� မိုတူညီီပြခုင့််� ရေ�ကာင့်် ်

အစ်ုု��တစ််�ပွဲ်�ညီ် ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ် ရေတာ်တဲင့်် အခုုုင့််အမိုာ အမို�ာ�စ်ု��ှုထုာ� 

�ညီ််တုုင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�လုု ရေ�ာ ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ကုု လှတ် ရေတာ်က ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� ရေပွဲ� ရေ�� 

အတဲက် အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်တဲင့်် အပြခုာ�ပွဲါတီမို�ာ�မိုှ ပြပွဲညီ်န်းယ််ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် အပြီးမို�တမို်�အစ်ီအမိုံပြဖွဲ့င့်််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် အထုူ�အစ်ီ 

အမံိုပြဖွဲ့င့်််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် အ ရေပွဲ�အယူ်ပြပွဲ�လုပ်ွဲလ�က် � ရေဘုာတူညီီမုို�ယူ်�ပွဲါမိုည်ီ။ ထုုုအခုါ 

တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကုု ပြမိုိင့်််တင့်် ရေပွဲ��ညီ်် �က်  

ရေ�ာက်မိုုမို��ှုဘု� အစ်ုု��အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ�မို�ာ�မိုှ အခု��ု� 

ပွဲါတီမို�ာ� (တုုင့််��င့််��ာ� ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�ပွဲါတီမို�ာ�) ကုု အခု�င့််�ခု�င့််� 

တုုက် ရေပွဲ�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ (ဆိုီ��ီ�ဗုန်း်�နှုုင့််င့်ံ ရေ��ဟာု  ရေခု်ဆိုုုနှုုင့်် ရေ�ာ) အနှှစ််�ာ� 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် အဂတုလုုက်စ်ာ�မိုုပြဖွဲ့စ််�ညီ််န်းညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ဘုဏ္ဍာာ ရေင့်ဲကုု မို�နှှင့််် အလ� 

အလှယ််ပြပွဲ�လုပ်ွဲပြခုင့််�မို�ာ�  ရေပွဲ် ရေပွဲါက်လာနုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ ပြမိုန််းမိုာတစ််နုုှင့််ငံ့်လံု� အတုုင့််� 

အတာပြဖွဲ့င့််် မိုူ�ါဒီ ရေ��ဆိုဲ� ရေ��ကုု  ရေ�ှ� ရေန်းာက်ညီီညွှဲတ်စ်ဲာ လုပွဲ် ရေဆိုာင့််နှုုင့််�န်း်နှှင့််် 

မိုူ�ါဒီအ ရေကာင့််အထုညီ် ရေဖွဲ့ာ်မိုု ထုု ရေ�ာက်�န်း် ပွဲုုမိုုုခုက်ခု�ပွဲါမိုညီ်။ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် 

ကုု ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်် ဗုီတုုစ်ဲ�ကုုင့််�ူ မို�ာ� ရေလ ရေလ၊ ပွဲဲတ်တုုက်မိုု၊ ရှုုပွဲ် ရေထုဲ�မိုု 

မို�ာ�ပြပွဲာ�ပြီးပွဲီ� လဲ� ရေခု�ာ်မိုုနှှင့်််  ရေနှှာင့််် ရေနှှ��ကန်း််�ကာမိုုတုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�မိုညီ်် အခုဲင့်််အလမို်� 

မို�ာ�ပြပွဲာ� ရေလ ရေလ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံအ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် အ�ကပွဲ်အတညီ်�မိုှ လဲန်း် ရေပြမိုာက် 

လ�က် ပြပွဲန်း်လညီ်ထုူ ရေထုာင့််�န်း် ကြီးကု��ပွဲမို်��မိုညီ်် အခု�နု်း်တဲင့်် ဤအ ရေပြခုအ ရေန်းမို�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�လာပွဲါက တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ� ပြဖွဲ့စ််ထုဲန်း်�နှုုင့််ပွဲါ 

မိုညီ်လာ�  ရေမို�ခုဲန်း်�ထုုတ်ဖွဲ့ဲယ််�ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

စ်င့််စ်စ်် အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်�ညီ် ဗုဟာုုအဆိုင့်််တဲင့်် ထုု ရေ�ာက်စ်ဲာ 

 ရေပြပွဲာဆိုုုနှုုင့််�ညီ်် အာ� ရေကာင့််� ရေ�ာ အ�ံ�ှု�န်း် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ�လညီ်� ရေကာင့််�၊ 

�ရေက�တအာ�ပြဖွဲ့င့်််လညီ်� ရေကာင့််� အ ရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ညီ်။ အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ် 



87

၏အခုန်း်�ကဏ္ဍာ အာ� ရေကာင့််�ပြီးပွဲီ� မိုလုုအပွဲ်ဘု� ပွဲဲတ်တုုက်မိုုမိုပြဖွဲ့စ်် ရေစ်�န်း်  ရေလှာ်ခု� 

နှုုင့််�ညီ်် န်းညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ်မိုှာ ဗုဟာုုနှှင့်််ပြပွဲညီ်န်းယ်် နှှစ််ဆိုင့်််လုံ�က ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�နှုုင့််  

ရေ�ာ ထုပွဲ်တူပြပွဲ�ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�အတဲက် အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်ကုု လုံ��ပွဲယ််ခု�ခုဲင့််် 

ဗုီတုု ရေပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဗုဟာုုက ပြပွဲညီ်န်းယ််မိုပွဲါဘု� ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�နှုုင့်် ရေ�ာ �ီ��န်း််ပြပွဲ�ဥပွဲ ရေဒီ 

မို�ာ�အတဲက် ပွဲယ််ခု�ခုဲင့်််ဗုီတုု မို ရေပွဲ�အပွဲ်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တစ််န်းညီ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် 

ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာကုု ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်နှှင့်််ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ� အတူတကဲ က�င့်််�ံု��ည််ီ 

န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�အတဲက် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�အ ရေပွဲ် ပြပွဲညီ်န်းယ််ကုု 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� ရေ�ာ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ည်ီ အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ် 

မိုှတဆိုင့််် ပွဲယ််ခု�ခုဲင့်််ဗုီတုု �ှုပွဲါမိုညီ်။ ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုက �ီ��န်း််က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�ညီ််န်းယ််ပွဲယ််ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက အမို��ု��ာ� 

လှတ် ရေတာ်၏လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််မှိုာ ပုုွဲမုုိုန်းည်ီ�ပွဲါ�ပွဲါမိုည်ီ။ ဥပွဲမိုာ ၆ လ �ုု�မိုဟုာတ် ၁၂ လ 

ဆုုိုင့််�င်ံ့်ထုာ�နုုှင့််�ည််ီ လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့််် ရေပွဲ�အပ်ွဲပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ အစုု်��က  ရေနှှာင့််် ရေနှှ� 

�ကန်း််�ကာမိုုကုု  ရေ�ှာင့််လှ�လုုလှင့််  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

၄-၅ တိရာ�စီရင်းး ခြေရ�ကာဏ္ဍာနှှင်း်း လို့တိးလိုပး ခြေသာ  ခြေကာားမာရှင်းးမာျာ�

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် တ�ာ�စ်ီ�င့်် ရေ��ကဏ္ဍာ �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ်မိုု 

�ုှ ရေ��မူိုကုု ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�န််း ကတုက�တ်ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ည်ီ (ပုွဲဒ်ီမို ၁၂၀)။ �ုု��ာတဲင့်် 

တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�ခုန်း််အပ်ွဲပြခုင့််�နှှင့််် တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�၏�ာထူု�တာ�န််း �က်တမ်ို� 

ဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�မိုှတဆိုင့််် ယ်င့််�မိုူကုုရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�ညီ်် အစ်ီအမိုံမို�ာ�မိုှာ 

အာ�န်းည်ီ�ပွဲါ�ည်ီ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််တ�ာ�ရံုှု�ခု��ပ်ွဲတ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�ကုု �န််းကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲက 

အမိုညီ်စ်ာ�င့််�တင့််�ဲင့််�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််လှတ် ရေတာ်မိုှ အတညီ်ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် 

�မိုမတက ခုန်း််အပွဲ်�န်း်ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၂၃)။ တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�ကုု အ�ညီ် 

အခု�င့််� ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ပွဲါတီစ်ဲ�ကင့််�စ်ဲာ  ရေ�း�ခု�ယ််ခုန်း််အပွဲ်နှုုင့််�န်း်အလုု�င့်ှာ တ�ာ� 

�ူကြီးကီ�ခုန်း််အပွဲ် ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့်် �ုု�မိုဟာုတ် အလာ�တူအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို��ု� တညီ်  

ရေထုာင့််မိုညီ်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�မိုပွဲါ�ှု�ညီ်မိုှာ ယ် ရေန်း် စ်ံခု�နု်း်စ်ံနှုန်း်�မို�ာ�နှှင့််် နှုင့််� 

စ်ာလှင့်် ထုူ�ပြခုာ�ပွဲါ�ညီ်။ တ�ာ��ူကြီးကီ�တစ််ဦး�ကုု မိုခုန်း််အပွဲ်မိုီ အပြခုာ�တ�ာ� 

�ူကြီးကီ�မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််ပွဲင့််�န်း် �တ်မိုှတ်ခု�က်လညီ်� မို�ှုပွဲါ။၁၃

၁၃ ဥပွဲမိုာ အုနှဒုယ်နှုုင့််င့်ံတဲင့်် တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�ကုု မိုခုန်း််အပွဲ်မိုီ �ါ�င့်််အကြီးကီ�တန်း်�တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�
နှှင့််် ဦး�စ်ဲာတုုင့််ပွဲင့်် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ� ပွဲါ�ညီ်။
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််တ�ာ�ရှုုံ�ခု��ပွဲ် တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ� 

ပြပွဲညီ််မိုီ�မိုညီ်် အန်းုမို််ဆိုုံ�အ�ညီ်အခု�င့််� �တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�ကုု အန်းညီ်�ဆိုုံ� 

အ�က် ၄၅ နှှစ်် ပြပွဲညီ််ပြီးပွဲီ��ူပြဖွဲ့စ််�မိုညီ်၊ ဥပွဲ ရေဒီ ရေ���ာ လုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�တဲင့်် 

အန်းညီ်�ဆိုုံ� ၁� နှှစ်် အ ရေတဲ�အကြံ့က�ံ �ှုပြီးပွဲီ��ူပြဖွဲ့စ််�မိုညီ်၊ ‘ရှုုု��ာ� ရေပြဖွဲ့ာင့်််မိုတ်၍ 

အက�င့်််စ်ာ�ုတ ူ ရေကာင့််��မိုညီ်’ ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၂၄)။ ၂၀၀၈ 

ခုုနှှစ်် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု်တ�ာ�လှတ် ရေတာ်ခု��ပ်ွဲ တ�ာ� 

�ူကြီးကီ�မို�ာ�ကုု ‘နှုုင့််င့်ံ ရေတာ်နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�အ ရေပွဲ် �စ်စာ�ှု�ူ’ ‘နှုုင့််င့်ံ ရေ�� 

ပွဲါတီ�င့််မိုဟာုတ်�ူ’ ပြဖွဲ့စ််�မိုညီ်ဟာု �တ်မိုှတ်ပွဲါ�ညီ် (ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ပွဲုဒီ်မို ၃၀၁)။ ယ်င့််��တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�မိုှာ ၂၀၁၆ 

ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့််မိုပွဲါ�ှုပွဲါ။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် တ�ာ�ရှုုံ�ခု��ပွဲ် တ�ာ��ူကြီးကီ�ခုန်း််အပွဲ်  

ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မိုှာ � ရေဘုာ�ဘုာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် လဲန်း်စ်ဲာ နှုုင့််င့်ံ ရေ��စ်ဲက်နှုုင့်် ရေပြခု 

�ှု ရေ�ာ ရေ�ကာင့််် တ�ာ�ရှုုံ�ခု��ပွဲ် တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ� နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီ�င့်် မိုပြဖွဲ့စ််�န်း် 

တာ�ပြမိုစ််ခု�က်ကုု ဖွဲ့ယ််�ှာ�ပြခုင့််��ည်ီ ပြပွဲဿန်းာပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

တ�ာ�ရှုုံ�ခု��ပွဲ်နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာတ�ာ�ရှုုံ� လက် ရေအာက်�ှု 

တ�ာ�စ်ီ�င့်် ရေ��အပွဲုုင့််�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် စ်ညီ်�မို�ဉ််� 

ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်�န်း်လညီ်� ရေကာင့််�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််တ�ာ�ရှုုံ�မို�ာ�အတဲက် �ာမိုန်း်ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� 

ဥပွဲ ရေဒီ (စ်တက်က��ဥပွဲ ရေဒီ) ပြဖွဲ့င့််် စ်ည်ီ�မို�ဉ််�ထုုန််း�ခု��ပ်ွဲ�န််းလည်ီ� ရေကာင့််�၊  ရေမိုှာ်မှိုန််း� 

ထုာ�ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် အပြခုာ� တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�အတဲက် အ�ညီ်အခု�င့််��တ်မိုှတ် 

ခု�က်မို�ာ�ကုု ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုထုာ�ပွဲါ။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််  တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�အာ�လုံ�ကုု တာ�န်း်မိုှဖွဲ့ယ််�ှာ��ညီ်် 

လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််ကုု ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� ပွဲုဒီ်မို ၁၂၅ တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ��ညီ် ဆိုနှဒအ ရေလ�ာက်နှုတ်ထုဲက်နှုုင့််ပြီးပွဲီ� အပြီးင့်ုမို်�စ်ာ�ယ်ူ�မိုညီ်် 

အ�က်မိုှာ ၇၅ နှှစ်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ‘မိုုမိုု၏တာ�န်း်ကုု ထုမို်� ရေဆိုာင့််�န်း် မိုစ်ဲမို်�  

ရေဆိုာင့််နှုုင့််�ညီ်် အ ရေပြခုအ ရေန်း�ုု�  ရေ�ာက်�ှုလှင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်’ ‘အက�င့်််�ုကခာလဲန်း်စ်ဲာ

ပွဲ�က်ပြပွဲာ�လှင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်’ �ာထုူ�တာ�န်း်မိုှ ဖွဲ့ယ််�ှာ�ပြခုင့််�ခုံ�ပွဲါမိုညီ်။ တ�ာ��ူကြီးကီ� 

ကုု �ာထုူ�တာ�န်း်မိုှဖွဲ့ယ််�ှာ��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ရေ�ှ� ရေန်းခု��ပွဲ်က 

အဆိုုုပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� အထုက် ရေအာက်လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� ရေပွဲ� ရေ�ာ စ်ုံစ်မို်� 

စ်စ်် ရေဆို� ရေ�� ရေကာ်မိုတီ၏ အကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က်အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံလ�က် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

လှတ် ရေတာ် (အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�) ၇၅% အမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့င့််် 

တ�ာ��ူကြီးကီ�ကုု �ာထုူ�တာ�န်း်မိုှ ဖွဲ့ယ််�ှာ��န်း် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်နှုုင့််�ညီ်။ တ�ာ� 
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စ်ီ�င့်် ရေ��ကဏ္ဍာ �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပွဲ် အမိုှီအခုုုကင့််�မိုု ရှုု ရေထုာင့်််မိုှ�ကညီ််လှင့်် 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီထုက် မို�ာ�စ်ဲာ�ာလဲန်း် ရေကာင့််�မိုဲန်း် ရေ�ာ 

လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအ� �မိုမတ 

�ညီ် တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�ကုု �ာထုူ�တာ�န်း်မိုှ ဖွဲ့ယ််�ှာ��ာတဲင့်် တက်ကြွက ရေ�ာ 

အခုန်း်�ကဏ္ဍာမိုှ ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၃၀၂)။ ၂၀၀၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

တ�ာ�ရှုုံ�မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််တ�ာ�ရှုုံ�မို�ာ� ယ်ှဉ််တဲ�ထုာ��ှု ရေ�ာ ဒီဲု �ုု�မိုဟာုတ် 

စ်င့််ပြီးပွဲု�င့်် တ�ာ�ရှုုံ�စ်န်းစ််ကုု အဆိုုုပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၂၁-၁၂၈)။ ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

ဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် အက��ံ��င့််�ညီ်် �ာဇို�တ်မိုု (ပြပွဲစ််မိုု) နှှင့််် တ�ာ�မိုမိုုမို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

တ�ာ�ရံုှု�မို�ာ�က စ်စ်် ရေဆို�စီ်�င့််ပွဲါမိုည်ီ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််တ�ာ�ရံုှု�ခု��ပ်ွဲ�ည်ီ ပြပွဲည်ီန်းယ်် 

အခု�င့််�ခု�င့််�အ�ကာ�တဲင့်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ� ရေ�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�နှှင့််် အမိုုအခုင့််�မို�ာ� 

�ုု�မိုဟာုတ် ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုု၏ ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ�မို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုု၏ 

ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ�မို�ာ�အ�ကာ�တဲင့်် ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ� ရေ�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�နှှင့််် အမိုုအခုင့််� 

မို�ာ�က�်�ုု� ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််� ရေဘုာ�ဘုာ� ရေဆိုာင့််�ညီ်် စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ� ရေ�ာ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�အတဲက်�ာ စ်ီ�င့််ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ှုပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၂၇)။ ယ်ခုင့််

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�တဲင့်် တစ််ခုုတည်ီ� ရေ�ာ စု်စ်ည်ီ�ထုာ��ည််ီ တ�ာ� ရေ�� 

စ်န်းစ််အတဲင့််�၌ တ�ာ�ရှုုံ�အဆိုင့်််ဆိုင့်််ကုု ထုာ��ှုပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် တ�ာ�စ်ီ�င့်် ရေ�� 

ကဏ္ဍာအတဲက် ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုုမို�ာ�စ်ဲာ  ရေလှာ်ခု�ထုာ�ပြခုင့််�မိုှာ ယ်ခုင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�အာ�လုံ�နှှင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ�ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� 

တဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု အဓိုပွဲါါယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ� 

အ ရေပွဲ် စ်ီ�င့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခုဲင့်််�ှု ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရှုုံ�ကုု 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် တ�ာ�ရှုုံ�ခု��ပွဲ်နှှင့််် �ီ�ပြခုာ�စ်ီထုာ��ှု�န်း်  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို 

၁၂၁)။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့််လညီ်� အလာ�တူ �ီ�ပြခုာ� 

ထုာ��ှုပြီးပွဲီ� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့််မိုူ ယ်င့််��ုု� ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ�ပြခုင့််� 

မို�ှုပွဲါ။

အာဏာာမို�ာ�ကုု ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ�ပြခုင့််� အပြခုာ�ပွဲုံစ်ံတစ််မို��ု�ကုု ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် 

မိုူ�ကမို်�တဲင့််  ရေတဲ��ှု�ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မိုှာ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််၊ က�ာ�-မို 

တန်း်�တူညီီမိုှမိုု ရေကာ်မို�ှင့််၊ အဂတုလုုက်စ်ာ�မိုု စ်ုံစ်မို်�တုုက်ဖွဲ့�က် ရေ��ရေကာ်မို�ှင့််၊ 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�န်း်ထုမို်� ရေ���ာ ရေကာ်မို�ှင့််၊  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ� ရေကာ်မို�ှင့််၊ �ဘုာ� 

ပွဲတ်�န်း်�က�င့်် ထုုန်း်��ုမို်� ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််၊ က ရေလ�အခုဲင့်််အ ရေ��ကာကဲယ်် ရေ��

ရေကာ်မို�ှင့််၊ လူန်းညီ်�စ်ုအခုဲင့်််အ ရေ�� ကာကဲယ်် ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််၊ အမိုှန်း်တ�ာ�  
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ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ် ရေ��နှှင့််် ပြပွဲန်း်လညီ်�င့်််ပြမိုတ် ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််က�်�ုု� လဲတ်လပွဲ် ရေ�ာ 

 ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ� တညီ် ရေထုာင့််ထုာ��ှုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၇၂-၁၇၄)။ ယ်င့််�  

ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�မိုှာ FDC တဲင့််  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� ရေ�ာ  ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် အတ ု 

အက� မိုတူညီီပွဲါ။ FDC တဲင့်် အက�င့်််ပွဲ�က်ပြခုစ်ာ�မိုု တုုက်ဖွဲ့�က် ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််၊ 

 ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ� ရေကာ်မို�ှင့််၊ ခုဲ�ပြခုာ�မိုုပွဲ ရေပွဲ�ာက် ရေ��နှှင့််် လူ�အခုဲင့်််အ ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််၊ 

�တင့််�အခု�က်အလက်�ုပွဲုုင့််ခုဲင့်််  ရေကာ်မို�ှင့််နှှင့််် ဂ��န်း်ဒီါအ ရေပြခုပြပွဲ�အ�ကမို်�ဖွဲ့က်မိုု 

ဆိုန်း််က�င့်် ရေ��ဆိုုုင့််�ာ  ရေကာ်မို�ှင့််တုု�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုညီ်ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

FDC တဲင့်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�န်း်ထုမို်� ရေ���ာ ရေကာ်မို�ှင့််၊ လူန်းညီ်�စ်ုအခုဲင့်််အ ရေ�� 

ကာကဲယ်် ရေ��ရေကာ်မို�ှင့််နှှင့််် အမိုှန်း်တ�ာ� ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ် ရေ��နှှင့််် ပြပွဲန်း်လညီ်�င့််် 

ပြမိုတ် ရေ�� ရေကာ်မို�ှင့််တုု�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််� မို�ှု ရေ�ာ်လညီ်� ယ်င့််� ရေကာ်မို�ှင့်် 

မို�ာ�ကုု �ာမိုန်း်စ်တက်က��ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့င့််် တညီ် ရေထုာင့််နှုုင့််မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ််အပြပွဲင့်် 

FDC အ ရေပွဲ်အ ရေပြခုခုံ၍  ရေ��ဆိုဲ�မိုညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့််လညီ်� ထုညီ်် 

�ဲင့််� နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၄-၆ �ကား�ရယ်း�ပည်းး ခြေ�ာင်းးစ�နှှင်း်း �ပည်းးန်းယ်းမာျာ�အ�ကာာ� အာဏာာ 

ခ့� ခြေဝ�ခင်းး�

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့်််အ�ကာ� အာဏာာခုဲ� ရေ�ပြခုင့််�နှှင့််် 

စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်� နှှစ််�ပွဲ်ကုု 

 ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်က�ာလှင့်် ဥပွဲ ရေဒီ 

ပြပွဲ�နုုှင့်် ရေ�ာန်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ည််ီ �ီ��န်း််ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာ အညှွှန််း� 

(Exclusive List) (ပွဲုဒီ်မို ၁၀၃) နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု လှတ် ရေတာ် 

�ာမိုက ပြပွဲညီ်န်းယ််လှတ် ရေတာ်မို�ာ�ကလညီ်� ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�နှုုင့်် ရေ�ာ န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ� 

ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် ထုပွဲ်တူဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်� (Concurrent List) 

(ပုွဲဒ်ီမို ၉၃)တုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။၁၄ ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညှွှန််း�တစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု ညီီညဲွှတ်မုို 

မို�ှုလှင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ ထုပွဲ်တူဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�နှုုင့်် ရေ�ာ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််လှင့်် 

လညီ်� ရေကာင့််�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့််် ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�က လှမို်�မိုုု�ပွဲါ�ညီ် 

၁၄ စ်ာတမို်�ပြပွဲ�စ်ု�ူ��ှုထုာ� ရေ�ာ အဂ�လုပွဲ်ဘုာ�ာပြပွဲန်း်တဲင့်် ပွဲုဒီ်မိုမို�ာ�ကုု န်းံပွဲါတ်တပွဲ်�ာ၌ အမိုှာ� 
အယ်ဲင့််�မို�ာ� �ှု ရေန်းပွဲါ�ညီ်။ တစ််ခုါတစ််�ံ ပွဲုဒီ်မိုနှှစ််ခုုကုု န်းံပွဲါတ်တစ််ခုုတညီ်� တပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�မို�ာ�  
ရေတဲ��ှု�ပွဲါ�ညီ်။



91

(ပွဲုဒီ်မို ၉၈)။ ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်�မို�ာ�တဲင့်် မိုပွဲါ�င့််�ညီ်် ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�မိုှာ 

ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့်််က�ာလှင့်် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�နှုုင့််�ညီ်် အာဏာာပြဖွဲ့စ််ပွဲါမိုညီ်။ ၂၀၁၆ 

ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�ပွဲါ ဤအခု�က်မိုှာ နှုုက်ဂ��ီ�ီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံ၏ ၁၉၆၃ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် ဆိုင့််တူပွဲါ�ညီ်။ နှုုက်ဂ��ီ�ီ�ယ်ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

တဲင့််လညီ်� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်�နှှင့််် ထုပွဲ်တူဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာ 

အညွှှန်း်�ဟာူ၍ အတုအလင့််� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ယ်င့််�ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်� 

မို�ာ�တဲင့်် မိုပွဲါ�င့််�ညီ််ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�မိုှာ ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့်််က��ှု ရေ�ာ ကြွကင့််�က�န်း် 

အာဏာာမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤအစ်ီအမိုံမိုှာ FDC နှှင့််် အန်းညီ်�င့်ယ််ကဲ�လဲ�လ�က် 

�ှုပွဲါ�ညီ်။ FDC တဲင့်် ‘ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအာဏာာ၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််အာဏာာနှှင့််် ထုပွဲ်တူပြပွဲ� 

အာဏာာမို�ာ�ကုု �တ်မိုှတ်ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��မိုညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဖွဲ့ဲ���င့်် 

ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အာ�လုံ�၏ ဘုုံအက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အတဲက် က�င့်််�ုံ��န်း်လုုအပွဲ် ရေ�ာ 

အခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�ကုု�ာ ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�ုု�အပွဲ်နှှင့််��ညီ်’ ဟာု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� 

�ပြဖွဲ့င့််် အုနှဒုယ်နှုုင့််င့်ံမိုှာက�်�ုု� ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်� �ုံ��ပွဲ်ထုာ��ှု ရေ�ာ 

စ်န်းစ််ကုု  ရေမိုှာ်မိုှန်း်�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အုနှဒုယ်နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု ဥပွဲ ရေဒီ 

ပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်�၊ ထုပွဲ်တူဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်�နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ်် ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ� 

အာဏာာအညှွှန််း�ဟူာ၍ ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ထုာ��ုှ�ည်ီ။ ခု�ဉ််�ကပ်ွဲပံုွဲကဲာပြခုာ�ခု�က်ကုု  ရေဆဲို� ရေနဲှ� 

ညီိုနှုင့််�လ�က် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ�  ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ပွဲါမိုညီ်။

�ုု ��ာတဲင့်် အ ရေ��ပွဲါ ရေ�ာအခု�က်မိုှာ ကြွကင့််�က�န်း်အာဏာာမို�ာ�ကု ု

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု�ုု� မိုအပွဲ်နှှင့််�ဘု� ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ��ုု� အပွဲ်နှှင့််�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဤ 

အခု�က်တဲင့်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�နှှင့််် FDC တုု� တူညီီပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှု�ညီ်် န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ��ုု� တပြဖွဲ့ညီ်�ပြဖွဲ့ညီ်� 

ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာမို�ာ� တုု�ခု���နှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််၍ တုုင့််��င့််��ာ�အ ရေပြခုပြပွဲ� နှုုင့််င့်ံ ရေ�� 

ပွဲါတီမို�ာ�က ဤအခု�က်ကုု လုုလာ�နှှစ််�က်ပွဲါ�ညီ်။ NLD ကမိုူ ကြွကင့််�က�န်း် 

အာဏာာမို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ထုံအပွဲ်နှှင့််�ပြခုင့််�ကုု အစ်ဉ််အဆိုက်  ရေထုာက်ခုံခု�် 

ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ ၂၁ �ာစ်ု ပွဲင့််လုံညီီလာခုံမို�ာ�တဲင့်် NLD ၏ အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် 

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်း် NLD ၏ အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ� 

တဲင့်် ဤကုစ်စနှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပွဲါ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� 

ခု�က်မို�ာ�ကုုရေပြပွဲာင့််�လ��န်း် အဆိုုုပြပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ �ုု��ာတဲင့်် NLD �ညီ် 

FDC ကုုလက်ခုံထုာ�ပြီးပွဲီ� ‘... ထုညီ််�ဲင့််� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ှု�ညီ်် ကြွကင့််�က�န်း် ရေန်း 

�ညီ််အာဏာာမို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဖွဲ့ဲ���င့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�တဲင့်် တညီ်�ှု 
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�ညီ်’ ဟာု FDC တဲင့်် အတုအလင့််� �ှင့််�လင့််�စ်ဲာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် NLD 

�ညီ် ယ်င့််�မိုူကုုလက်ခုံ�ညီ်ဟာု ယ်ူဆို�ပွဲါမိုညီ်။

ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�အာဏာာအညွှှန်း်� နှှစ််�ပွဲ်ထုာ��ှု�ညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် �ုံ��ပွဲ်ထုာ��ှု�ညီ် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေစ် မိုည်ီ�ည််ီအာဏာာမို�ာ�နှှင့််် မိုည်ီ�ည််ီဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု အညှွှန််း� 

အ�ီ��ီ�တဲင့်် ထုညီ််�ဲင့််�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််�၊ ယ်င့််�အာဏာာမို�ာ�ကုု က�င့်််�ုံ��န်း် 

�င့်််တင့််် ရေလ�ာက်ပွဲတ် ရေ�ာ ဘုဏ္ဍာာ ရေ��အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ� မိုညီ်�ုု�ပွဲံ်ပွဲုု�မိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� အတုအက��တ်မှိုတ် ရေ�� အခုက်အခု�မို�ာ��ုှမိုည်ီ�ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ 

FDC တဲင့်် ဗုဟာုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုုမို�ာ�စ်ဲာ  ရေလှာ်ခု�ထုာ� ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််ပွဲုံစ်ံကုုကု 

တညီ် ရေထုာင့််�န်း်  ရေယ်ဘုုယ်�ကတုက�တ်မို�ာ� ပွဲါ�ှု ရေ�ာ်လညီ်� အထုက် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ပွဲါ အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ�ကုု �ှင့််�လင့််�စ်ဲာ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုဘု� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီတည်ီ ရေဆိုာက်�ည််ီလုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််အတဲင့််�  ရေဆဲို� ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််��န််း မို�ာ� 

စဲ်ာ က�န်း်�ှုပွဲါ�ညီ်။ လက် ရေတဲ�အ ရေကာင့််အထုညီ် ရေဖွဲ့ာ် ရေ��နှှင့််် ဘုဏ္ဍာာ ရေင့်ဲ ရေ�က�  

��ှု�န်း် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် ရေပြခုက�်�ုု� ရေ�ာ အပွဲုုင့််�ကဏ္ဍာမို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ဒီီဇိုုုင့််� ရေ��ဆိုဲ��ညီ််အဆိုင့််် အ ရေစ်ာပွဲုုင့််�ကပွဲင့်် မိုုခု�ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��ပွဲါမိုညီ်။ 

တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�အ ရေပြခုပြပွဲ� ပွဲါတီအမို�ာ�စ်ုနှှင့််် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် 

ရေတာ်လှန််း ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�က ပြပွဲည်ီန်းယ််အဆိုင့်််တဲင့်် အာဏာာအမို�ာ�အပြပွဲာ� 

��ှု ရေ��ရေတာင့််�ဆိုုု�ကမိုညီ်�ာ ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�  ရေတာင့််�ဆိုုုခု�က်မို�ာ�ကုု 

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ� ညွှှန်း်် ရေပွဲါင့််�အဖွဲ့ဲ��တဲင့်် ပွဲါ�င့််�ည််ီ ဗုဟုုာစု်စ်ည်ီ��န််း 

လုုလာ� ရေ�ာအပုုွဲင့််�မို�ာ� �ုု�မိုဟုာတ် အမို�ာ�စု်ဗုမိုာ အပုုွဲင့််�မို�ာ�က ဆိုန်း််က�င့််�က 

မိုညီ်�ာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

၄-၇ �ပည်းးန်းယ်းအဆင်း်း အစိ��ရအ�့��အစည်းး�မာျာ�

၁၉၇၄ ခုုနှှစ််နှှင့််် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

အဆိုင့််် အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီက �တ်မိုှတ် ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ� (ပြပွဲညီ်န်းယ််နှှင့််် တုုင့််� ရေဒီ�ကြီးကီ� 

မို�ာ�)အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ကုုယ််တုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ�� အစ်ီအမိုံမို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်နှုုင့််�ညီ်် ကုုယ််ပွဲုုင့်် 

ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခုဲင့်််န်းယ််ပွဲယ််မို�ှုပွဲါ။ ယ်င့််�တုု�နှှင့်််ဆိုန်း််က�င့််လ�က် FDC နှှင့််် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် 

မူို�ကမ်ို�တုု�တဲင့်် ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲည်ီန်းယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ အတည်ီပြပွဲ� 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း် ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခု�က်မိုှာ နှုုင့််င့်ံတစ််�န်း်� ပွဲစ််ခုတ်တုုက် 
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ခုုုက်မိုု�ပွဲ်စ်� ရေ�� � ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ် (NCA) ကုု လက်မိုှတ် ရေ��ထုုု� ရေ�ာ တုုင့််� 

�င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က ကာလ�ကာ�ှညီ် 

 ရေတာင့််�ဆိုုုလ�က်�ှု ရေ�ာ အဓိုက  ရေတာင့််�ဆိုုုခု�က်တစ််�ပွဲ် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၁ �ာ

စ်ုပွဲင့််လုံပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ��ညီီလာခုံမို�ာ�တဲင့််လညီ်� � ရေဘုာကဲ�လဲ�ခု�်�ညီ်် ကုစ်စ�ပွဲ် 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

FDC တဲင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် မိုုမိုုတုု�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ� 

 ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်��န်း် အခုဲင့်််အ ရေ��ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် 

အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ‘လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�အတဲင့််�မိုှ လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�’ ကုု အကာအကဲယ််ရေပွဲ�  

ရေ��နှှင့်််  ရေဒီ�နှတ�အစ်ုု��ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ� ရေ��တုု�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ယ်င့််�လုပွဲ်ပွဲုုင့်် 

ခုဲင့်််ကုု ကန်း််�တ်ခု�က်အခု��ု� ပြပွဲ�လုပွဲ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ် (FDC အပွဲုုင့််� ၁၊ အခုန်း်� ၄။ 

အပွဲုုင့််� ၃၊ အပွဲုုဒီ် ၁၂-၁၄)။ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အတဲင့််��ှု တုုင့််��င့််��ာ�လူန်းညီ်�စ်ု 

မို�ာ�နှှင့််် ဘုာ�ာ ရေ��လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�အတဲက် အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ထုာ� ရေ�ာ အခုဲင့််် 

အ ရေ��မို�ာ�အပွဲါအ�င့်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုတစ််�န်း်�လုံ�တဲင့်် လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ� 

ခုံစ်ာ�ခုဲင့်််�ှု ရေ�� FDC ၏ ကတုက�တ်ပြပွဲ�ခု�က်တဲင့််လညီ်� ယ်င့််�အကာအကဲယ်် 

မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ် (FDC အပွဲုုင့််� ၁၊ အခုန်း်� ၄။ အပွဲုုင့််� ၃၊ အပွဲုုဒီ် ၂၂-

၂၇)။ ဥပွဲမိုာ FDC တဲင့်် ‘တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ုင့်ယ််မို�ာ�အာ� နှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့််် 

ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ညီ်် အခုန်း်�ကဏ္ဍာတဲင့်် ပွဲူ� ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််�န်း် 

ပြပွဲညီ်န်းယ််အစ်ုု��၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််လှတ် ရေတာ်နှှင့်််  ရေဒီ�နှတ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုမို�ာ�တဲင့်် ဦး�စ်ာ�  

ရေပွဲ�မိုု �ုု�မိုဟာုတ် �ီ��န်း်် ရေန်း�ာ ရေပွဲ�မိုုမို�ာ�ကုု  ရေဆိုာင့််�းက် ရေပွဲ��မိုညီ်’ ဟာု �တ် 

မိုှတ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ် (FDC အပွဲုုင့််� ၁၊ အခုန်း်� ၄။ အပွဲုုင့််� ၃၊ အပွဲုုဒီ် ၂၆)။ �ုု��ာတဲင့်် 

ယ်င့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�မိုှာ  ရေယ်ဘုုယ်�မိုူမို�ာ��ာပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� တုက�စ်ဲာ အဓိုပွဲါါယ်် 

�တ်မိုှတ် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မိုဟာုတ်ပွဲါ။ အ ရေ��ယ်ူ ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့်် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်စ်ာ�ာ�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ််  ရေ��ဆိုဲ��န်း်လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။

ယ်င့််�မိုူမို�ာ�ကုု လက် ရေတဲ� ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့်် ရေ��နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် 

မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ပြပွဲညီ််စ်ုံစ်ဲာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုထုာ�ပွဲါ။ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ကုု မိုုမိုုတုု�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�  ရေ��ဆဲို�ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခဲုင့််် ရေပွဲ�မိုည်ီဟုာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ာ၌ မိုည်ီ�ည််ီ ပြပွဲဋ္ဌာာန််း� 

ခု�က်မို�ာ� ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�နှုုင့်် ရေ�ကာင့််� ကန်း််�တ်ခု�က်မို�ာ� မိုပွဲါ�င့််ပွဲါ။ 

ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဖွဲ့ဲ���င့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�က မိုုမိုုတုု�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ� 

ကုု  ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်် အ ရေပြခုခုံမိုညီ််မိုူမို�ာ�ကုုလညီ်� ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် 



94

�တ်မိုှတ်ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�န်း်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံ 

ဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် ညီီညွှဲတ် ရေစ်�မိုညီ်ဟာူ ရေ�ာ �တ်မိုှတ်ခု�က်တစ််ခုု�ာလှင့်် ထုာ��ှုပွဲါ 

�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၄၈)။ အာဏာာမို�ာ�ကုု �ီ�ပြခုာ� ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ��မိုညီ်ဟာု ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ထုာ�  

ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပွဲါ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်နှှင့်််မိုူ 

ညီီညဲွှတ်�ပွဲါမိုည်ီ။ FCDCC က ပြပွဲည်ီန်းယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီဒီီဇုုိုင့််�ရေ��ဆဲို��ာ 

တဲင့်် အ ရေပြခုခုံ�မိုညီ်် မိုူရေလ��ပွဲ်ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�် ရေ�ာ်လညီ်� ယ်င့််�မိုူမို�ာ��ညီ် 

ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အ ရေပွဲ် စ်ညီ်� ရေနှှာင့််မိုု�ှု�ညီ်ဟာု ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် အတု 

အလင့််�  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။၁၅

ထုုုန်းညီ်�တူ  ရေဒီ�နှတ�အစ်ုု��နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် 

 ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််� မို�ှုပွဲါ။ ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််န်းယ််ပွဲယ််အတဲင့််� အလုံ�စ်ုံ 

တညီ်�ှုမိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်န်းယ််ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�၊ ပြပွဲညီ်န်းယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ

မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် စ်ညီ်�မို�ဉ််�ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်�ဲာ��န်း်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤခု�ဉ််�ကပွဲ်ပွဲုံမိုှာ ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

မို�ာ�အတဲက် ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််အမို�ာ�ဆံုို���ုှမိုည်ီပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လည်ီ� ‘လူန်းည်ီ�စု် 

မို�ာ�အတဲင့််�မိုှ လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�’ ၏ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု ထုုခုုုက်နှုုင့်် ရေပြခု�ှုပွဲါမိုညီ်။ 

ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််၏အစ်ဲန်း်အဖွဲ့�ာ� န်းယ်် ရေပြမို ရေဒီ�မို�ာ�ကုု 

လ�စ််လ��ရှုုလ�က် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာနှှင့််် အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်န်းယ််ပြီးမိုု��  

ရေတာ်မို�ာ�တဲင့်် စ်ုစ်ညီ်�ထုာ�ပြခုင့််�လည်ီ� ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်� ရေ�� 

လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ်် အ ရေတာအတဲင့််�တဲင့််လညီ်� ရေကာင့််�၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ� အဆိုုုပြပွဲ��ာတဲင့််လညီ်� ရေကာင့််� ပွဲအုု��် လူမို��ု� 

မို�ာ�ကုုကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်် ပွဲါတီက�်�ုု� တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�အ ရေပြခုပြပွဲ� ပွဲါတီ 

အခု��ု��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််� ရေဒီ� �ုု�မိုဟာုတ် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ် 

ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�တုုင့််�မို�ာ�အတဲင့််� အကန်း််အ�တ်ပြဖွဲ့င့််် ��ှုထုာ� ရေ�ာ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ် 

ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််မို�ာ�  ရေလှာ်ခု�ခုံ�မိုညီ်ကုု စ်ုု��ုမို်ပွဲူပွဲန်း်�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

အာဏာာမို�ာ� တုု�ခု��� ရေ��ကုု ဆိုန်း််က�င့််ခု�်ပြခုင့််�မိုှာ�တုမိုူဖွဲ့ဲယ််�ာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

၁၅ ယ်င့််�မိုူမို�ာ�ကုု UNFC �ု ရေတ�န်းနှှင့််် ဥပွဲ ရေဒီ ရေ���ာဌာာန်းက ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ� ရေ�ာ FCDCC-
UNFC မိုူ�ကမို်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် အဂ�လုပွဲ်ဘုာ�ာ ပြပွဲန်း်ဆိုုုခု�က်တဲင့််  ရေအာက် ရေပြခုမိုှတ်စ်ုအပြဖွဲ့စ်် ရေဖွဲ့ာ်
ပြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ�  ရေအာက်ပွဲါအတုုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်န်းယ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ��ညီ် (က) 
ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီအ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ၍  ရေ��ဆိုဲ��မိုညီ် (ခု) ပွဲါတီစ်ုံ 
ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်စ်န်းစ််ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန််း��မိုည်ီ (ဂ) ပြပွဲည်ီ�ူလူထုု၏ ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်အခဲုင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု ကာကဲယ်် 
�မိုညီ် (ဃ) ပြပွဲညီ်န်းယ််အတဲင့််��ှု လူမို��ု�မို�ာ�၏ အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�န်း် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�� 
မိုညီ်။
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ဤအ ရေ�ကာင့််�မို�ာ� ရေ�ကာင့််် မိုတူကဲ�ပြပွဲာ�မုိုမို�ာ�ပြပွဲာ� ရေ�ာ အပြခုာ�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

စ်န်းစ််မို�ာ�တဲင့််  ရေဒီ�နှတ�ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်နှှင့််် လူန်းည်ီ�စု်မို�ာ�အတဲင့််�မှို လူန်းည်ီ�စု်မို�ာ�၏ 

အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�ကုု ၎င့််�တုု�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�တဲင့်် မိုညီ်�ုု� အ�ု 

အမိုှတ်ပြပွဲ�၍ အာမိုခုံခု�က် ရေပွဲ��က ရေ�ကာင့််�  ရေလ်လာ�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ အန်းာဂတ် 

ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် လုုက် ရေလ�ာညီီ ရေထုဲ 

ပြပွဲ�ပြပွဲင့််လ�က် ထုညီ််�ဲင့််�အ�ုံ�ပြပွဲ� နှုုင့််ပြခုင့််� �ှုမို�ှု အထုူ��ပြဖွဲ့င့်််  ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ အခုန်း်� ၇ တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််အတဲင့််�  ရေဒီ�နှတ� 

ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်ကုုအ�ုအမှိုတ်ပြပွဲ�၍ အာမိုခံုခု�က် ရေပွဲ�ပြခုင့််�ကုုလည်ီ� ရေကာင့််�၊ အုနှဒယု် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပွဲုဒီ်မို ၃၇၁ တဲင့်် �ပွဲ်�းာအ�ုုက်အ�န်း်� အ�ီ��ီ� 

အတဲက် အာမိုခုံခု�က်အ�ီ��ီ� ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်� ရေပွဲ�ပြခုင့််�ကုုလညီ်� ရေကာင့််� နှုင့််�ယ်ှဉ်် 

 ရေလ်လာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၄-၈ လို��ခြုံခ�� ခြေရ�ကာဏ္ဍာ�ပ��ပင်းး ခြေ�ပာင်းး�လို� ခြေရ�နှှင််းး အရပး�ကား-စစး�ကား 

ဆကားဆ� ခြေရ�မာျာ�

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်��ညီ် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် 

�ု�ာထုင့််�ှာ�စ်ဲာ ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�န်းာ� ရေ�ာ အခု�က်တစ််ခု�က်မိုှာ အဆိုင့်််အာ�လုံ��ှု 

လှတ် ရေတာ်မို�ာ�တဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ယ််�ှာ� 

ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ စ်စ််မှိုန််း ရေ�ာ အမို�ာ�လက်ခံုက�င့်််�ံု��က�ည််ီ ဒီီမုုိုက ရေ�စီ် 

အစ်ုု��စ်န်းစ််ကုု တညီ် ရေထုာင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� စ်စ််ဖွဲ့က်�ညီ် နှုုင့််င့်ံ ရေ�� �ုု�မိုဟာုတ် 

စ်ီ�ပွဲဲာ� ရေ��အင့််အာ�တစ််�ပွဲ်မိုဟာုတ်ဘု� အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်က အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ�ာနှုုင့််င့်ံ ရေတာ် 

၏ လက် ရေအာက်ခုံ�န်း်ထုမို်�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်� အလုုအ� 

တပွဲ်မို ရေတာ်�ညီ် အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်အစ်ုု�� အုပွဲ်ခု��ပွဲ် ရေ�� ရေအာက်တဲင့််�ာ �ှုပွဲါမိုညီ် 

(ပွဲုဒီ်မို ၁၅၄)။ �မိုမတ�ညီ် စ်စ်် ရေ�န်းာပွဲတုခု��ပွဲ်အပြဖွဲ့စ််ရေဆိုာင့််�းက်ပြီးပွဲီ�  ရေန်း်စ်ဉ်် 

လုပွဲ်င့်န်း်�ဆိုုုင့််�ာကုစ်စမို�ာ�ကုု အစ်ုု��ကုုယ််စ်ာ�ရေဆိုာင့််�းက် ရေ�ာ အ�ပွဲ်�ာ� 

ကာကဲယ်် ရေ���န်း်ကြီးကီ�၏ ကဲပွဲ်က�မိုုရေအာက်တဲင့်် ထုာ��ှုပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၅၂)။ 

ဤအခု�က်မိုှာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် ကဲာပြခုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က်၏ ကာကဲယ်် ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ် 

အာ� တပွဲ်မို ရေတာ်အ ရေပွဲ် နှုုင့််င့်ံ ရေ��အ�လညီ်� ရေကာင့််�၊ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ပွဲုုင့််�တဲင့်် 

လညီ်� ရေကာင့််� ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် မို�ာ�စ်ဲာ ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။
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၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�အ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်�ညီ် 

တပွဲ်မို ရေတာ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံဆိုုုင့််�ာ အ ရေထုဲ ရေထုဲဥပွဲ ရေဒီပြပွဲ�ခုဲင့်််အာဏာာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ 

အစ်ုု��၏ အကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က်အ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုလှတ် ရေတာ်၏ � ရေဘုာ 

တူညီီခု�က်ပြဖွဲ့င့််် �မိုမတက စ်စ်် ရေ�ကညီာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၀၂)။ ထုုု�အပြပွဲင့်် 

တပွဲ်မို ရေတာ်ကုု ‘အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်ကဲပွဲ်က�မိုု ရေအာက်တဲင့််ထုာ��ှု ရေ��’  ရေဆိုာင့််�းက်ခု�က် 

မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီအ ရေပြခုခုံက�င့်််စ်ဉ််နှှင့််် လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��ဆိုုုင့််�ာ � ရေဘုာ 

တ�ာ�မို�ာ�ကုု စ်စ််ဖွဲ့က်ဆိုုုင့််�ာ �င့််တန်း်�မို�ာ�တဲင့်် မို�င့််မို ရေန်း� ထုညီ််�ဲင့််� 

�င့််�ကာ� ရေ��ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ပွဲါမိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၅၆)။ ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

ဘုက် ရေတာ်�ာ� လုပွဲ်�ှာ�မိုုတစ််ခုုလုံ�က  ရေထုာက်ခုံ�ကဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှုပွဲါ�ညီ်။ 

�ုု��ာတဲင့်် လက်�ှုစ်စ််ဖွဲ့က် ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�ကုု ဖွဲ့ယ််�ှာ�နှုုင့််မိုှ�ာ ယ်င့််�တုု�ကုု 

 ရေအာင့််ပြမိုင့်် ရေအာင့််  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််နှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််၍ မို�ာ�စ်ဲာခုက်ခု�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� 

�ု�ာထုင့််�ှာ�ပွဲါ�ညီ်။

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို�တဲင့်် အပြင့်င့််�ပဲွဲာ�ဖဲွဲ့ယ််�ာ အပြဖွဲ့စ််နုုှင့််ဆံုို�ဟုာ ဆုုိုနုုှင့််�ည််ီ 

အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မိုှာ ပြပွဲညီ်န်းယ််လုံခြုံခု�ံ ရေ��တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ� (ပြပွဲညီ်န်းယ််အဆိုင့််် လက်န်းက် 

ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�) ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် ရေထုာင့််ထုာ��ှု�န်း် ခုဲင့်််ပြပွဲ� ရေ��ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို 

၅၁)။ ဤလုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲ ရေဒီပြဖွဲ့င့််် ထုုန်း်�ခု��ပွဲ်မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� 

အမို��ု��ာ�လှတ် ရေတာ်တဲင့်် ပြပွဲည်ီန်းယ််မို�ာ� လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာ� ရေကာင့််�ပြခုင့််� ရေ�ကာင့််် 

ထုု ရေ�ာက် ရေ�ာ ထုုန်း်� ရေက�ာင့််�မိုုမိုပြဖွဲ့စ််ဘု� �ှုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်န်းယ််တပွဲ်မို ရေတာ် 

မို�ာ�၏အင့််အာ�ကုု �က်ဆိုုုင့််�ာပြပွဲညီ်န်းယ််လူဦး� ရေ�၏ ၀.၅% ထုက် မိုပွဲုု ရေစ်�န်း် 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�တဲင့်် ကန်း််�တ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် ရေစ်ကာမိုူ ဥပွဲမိုာ 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် �ှမ်ို�ပြပွဲည်ီန်းယ််၌ အင့််အာ� ၂၅၀၀၀ �ုှ ရေ�ာ ပြပွဲည်ီန်းယ််လံုခြုံခု�ံ ရေ��တပ်ွဲဖဲွဲ့��ကုု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် ရေထုာင့််နှုုင့််ပွဲါမိုညီ်။ ယ်င့််�မိုှာ ကင့််ညီာတပွဲ်မို ရေတာ် �ုု�မိုဟာုတ် 

ဘုယ််ဂ�ယီ်မို်တပွဲ်မို ရေတာ်၏ အင့််အာ�နှှင့််် မိုတုမို်�မိုယ်ုမို်�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

FDC တဲင့်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုအဖွဲ့ဲ���င့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�၌ ပြပွဲညီ်န်းယ််��တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��နှှင့််် 

ပြပွဲညီ်န်းယ််လုံခြုံခု�ံ ရေ��တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ� အခုဲင့်််အ ရေ���ှု ရေ�ကာင့််�  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ပြဖွဲ့င့််် 

(အပွဲုုင့််� ၁၊ အခုန်း်� ၄။ အပွဲုုင့််� ၃၊ အပွဲုုဒီ် ၃၀) ဤအဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ� အာ�လုံ�မိုှာ 

 ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် FDC နှှင့််် ကုုက်ညီီပွဲါ�ညီ်။ �ုု� ရေ�ာ် ပြပွဲညီ်န်းယ််လုံခြုံခု�ံ ရေ�� 

တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ဆိုုု�ာ၌ စ်စ််ပွဲဲ�ဆိုင့််နှှ�နှုုင့််�ညီ်် ပြပွဲညီ်န်းယ််တပွဲ်မို ရေတာ်မို�ာ�ကုု ဆိုုုလုု  

ရေ�ကာင့််� �ုု�မိုဟာုတ် ထုုု�ထုက်အဆိုင့်််န်းုမို််�ညီ်် လက်န်းက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ကုု 
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ဆိုုုလုု ရေ�ကာင့််� မို�ှင့််�လင့််�ပွဲါ။ FDC တဲင့်် အမို��ု��ာ�လုံခြုံခု�ံ ရေ�� ရေကာင့််စ်ီ တညီ်  

ရေထုာင့််�န်း်နှှင့််် အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်မိုှ အမို�ာ�စ်ုပွဲါ�င့််�န်း်  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဤအခု�က် 

ကုု ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို�တဲင့်် အတုအလင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲမိုထုာ�ပွဲါ။ FDC တဲင့်် လံုခြုံခု�ံ ရေ�� 

ကဏ္ဍာ အမို�ာ�ပွဲါ�င့််နှုုင့််မိုုကုု  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�န်း် ကတုက�တ်ပြပွဲ�ခု�က်လညီ်� ပွဲါ�င့်် 

ပွဲါ�ညီ် (အပွဲုုင့််� ၁၊ အခုန်း်� ၄၊ အပွဲုုင့််� ၃၊ အပွဲုုဒီ် ၃၃)။ �ုု��ာတဲင့်် �က်ဆိုုုင့််�ာ 

စ်ာ�ာ�ကုု �ကည်ီ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လက် ရေတဲ�မိုညီ်�ုု�ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််မိုညီ်ကုု �ှင့််�လင့််�စ်ဲာ 

မို�ု�ှုနှုုင့််ပွဲါ။ ပြမိုန်း်မိုာ်တပွဲ်မို ရေတာ်အတဲင့််��ုု� တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့်် ရေတာ် 

လှန်း် ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�ကုု  ရေပွဲါင့််�စ်ညီ်�ထုညီ််�ဲင့််��န်း် ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ �ုု�မိုဟာုတ် ဗုမိုာလူမို��ု�မိုဟာုတ် ရေ�ာ အ�ာ�ှုမို�ာ� ပွဲုုမိုုုပွဲါ�င့််လာ ရေစ်�န်း် 

တပွဲ်အင့််အာ�စ်ု ရေဆိုာင့််��ညီ်် အ ရေပြခုခုံကုု တုု�ခု���မိုညီ််အဓိုပွဲါါယ််လညီ်� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် 

ပွဲါ�ညီ်။



98

န်းုဂုံ�ခု��ပွဲ်အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ နှုုင့််င့်ံ ရေ��နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

အခုင့််�အက�င့််�မှိုာ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််  ရေဖွဲ့ ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို�ာ� ရေ�ကာင့််် လံု��ရေပြပွဲာင့််�လ� 

�ဲာ�ခု�်ပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီမိုှာ ခု��ု�ယ်ဲင့််�ခု�က် 

မို�ာ�စ်ဲာ�ှုပြီးပွဲီ� ယ်ခုင့််က ယ်င့််�မိုူ ရေဘုာင့််အတဲင့််� လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််�ညီ်် 

န်းယ််ပွဲယ််ကုု ကန်း််�တ်ထုာ�ခု��်ာမှို ယ်င့််�ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီမှိုာ နုုှင့််ငံ့် ရေ��အ� 

လညီ်� ရေကာင့််� ဥပွဲ ရေဒီအ�လညီ်� ရေကာင့််� ပွဲ�က်ပြပွဲယ််�ဲာ�ပြီးပွဲီဟာု ဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ� လုပွဲ်�ှာ�မိုုအလုုအ� ယ်င့််�မိုှာ ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ FDC ကုု �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�ဖွဲ့ဲယ်် က�င့်််�ုံ�လ�က်�ှုပြီးပွဲီ� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံအတဲက် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ�စ််ကုု 

 ရေ��ဆိုဲ��မိုညီ်ဟာု ဆိုုုပွဲါ�ညီ်။ စ်ာ�းက်လဲတ် ရေပွဲ်တဲင့််  ရေ��ဆိုဲ��န်း်မိုဟာုတ်ဘု� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််ကုု  ရေ��ဆိုဲ�ခု�မိုှတ်ထုာ��ညီ်် (FDC အဓိုက 

ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� အပြခုာ�စ်ာ�းက်စ်ာတမို်�မို�ာ�လညီ်� အပွဲါအ�င့််ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ) မိုူ�ကမို်� 

အ�ီ��ီ�တဲင့်် ကဲက်လပ်ွဲပြဖွဲ့ည််ီ�ည််ီ လုပ်ွဲင့်န််း�စ်ဉ််ပြဖွဲ့င့်််ရေ��ဆဲို�ပွဲါမိုည်ီ။ ဤလုပ်ွဲင့်န််း� 

စ်ဉ််ကုု ရေအာင့််ပြမိုင့်် ရေအာင့််ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််�န်း် စ်စ််ဖွဲ့က်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ရှုုံ�န်းုမို််�န်း် 

�ုု�မိုဟာုတ် ပြီးပွဲု�ကဲ��ဲာ��န်း်လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ် �ုု�မိုဟာုတ်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

ခု�က်��ှု�န်း် လုုအပ်ွဲပွဲါ�ည်ီ။ အန်းည်ီ�ဆံုို�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်ဘုက် ရေတာ်�ာ�

မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီနှှင့််် စ်ပ်ွဲလ�ဉ််�၍ မိုည်ီ�ည်ီတုု�ကုု ��ုှ�န််း 

ကြီးကု��ပွဲမ်ို� ရေဆိုာင့််�းက်မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကာင့််� � ရေဘုာတူညီီနှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

ဤအခု�က်မို�ာ�အ� NLD �ညီ် မိုဟာာဗု��ဟာာလမို်� ရေ�ကာင့််�  ရေပြပွဲာင့််�လ� 

�ဲာ��ညီ်ဟာု ဆိုုုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ၂၀၀၈-၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က်ကုု လုုက် ရေလ�ာ 

လ�က် စ်စ််ဖွဲ့က်က �တ်မိုှတ် ရေ�ာရေဘုာင့််အတဲင့််� လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�၊ 
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အကန်း််အ�တ်ပြဖွဲ့င့််် အန်းညီ်�င့်ယ််စ်ီ ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ��န်း် လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် 

NLD အတဲက် အက��ု�ပြဖွဲ့စ််ထုဲန်း်�ခု�်ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် စ်စ််ဖွဲ့က်မိုှ �ကာ��င့််  

ရေဆိုာင့််�းက်ပြီးပွဲီ� ရေန်းာက် NLD �ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ�� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၊ တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့််် � ရေဘုာတူညီီမိုု �ယ်ူလ�က် ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီဘုက် ရေတာ်�ာ� လုပွဲ်�ှာ�မိုုကုု စ်ုစ်ညီ်�နှုုင့််မိုှ�ာ အက��ု�ပြဖွဲ့စ််ထုဲန်း်��န်း် 

�ှုပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ပြဖွဲ့စ််၍ NLD �ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ �ပွဲ်တညီ်ခု�က် 

ကုုရေပြပွဲာင့််�လ�လ�က် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီကုု ပွဲုုမိုုုက�ယ််ပြပွဲန်း််စ်ဲာ ပြပွဲင့််ဆိုင့်် ရေ��၊ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် လူမို��ု�အမို�ာ�ပွဲါ�င့််�ညီ်် ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုပြဖွဲ့စ်် ရေစ် ရေ��၊ ယ်ခုင့််ကထုက် 

ပွဲုုမိုုုန်းက်ရှုုင့််�စ်ဲာ ကတုက�တ်ပြပွဲ� ရေ��  ရေထုာက်ခုံ ရေဆိုာင့််�းက်�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

FDC တဲင့်် ဤ�ုု�အ ရေပြပွဲာင့််�အလ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ� ရေ�ကာင့််� အ ရေထုာက်အထုာ�  ရေတဲ�ပြမိုင့်် 

� ရေ�ာ်လညီ်� အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ� ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်း် က�န်း်�ှု ရေန်းပွဲါ 

�ညီ်။ ယ်င့််�အ ရေ��စ်ုတ်အခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ� ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ာတဲင့်် ယ်ခုင့်် 

မိုူ�ကမို်�မို�ာ�ကုု �ညီ်ညွှှန်း်�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�မိုူ�ကမို်�မို�ာ�မိုှာ ခု��ု�ယ်ဲင့််�ခု�က်မို�ာ�၊ 

အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ�၊ အာ�လုံ�� ရေဘုာမိုတူညီီ�ညီ််အခု�က်မို�ာ� ပွဲါ�ှုမိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ်် ရေ�ာ်လညီ်� ယ်င့််�တုု�ကုု အ ရေပြခုပြပွဲ�လ�က် စ်တင့်် ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ယ်ခုင့််��ှု 

ခု�်ပြီးပွဲီ��ညီ်် � ရေဘုာတူညီီခု�က်မို�ာ�အ ရေပွဲ် ဆိုက်လက်တညီ် ရေဆိုာက်နှုုင့််ပြီးပွဲီ� 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ မူို�ကမ်ို� ရေ��ဆဲို� ရေ��အတဲက် �င့််�နီှှ�စုု်က်ထုုတ်ခု�ပ်ြီးပီွဲ� ရေ�ာ 

ကြီးကု��ပွဲမို်�အာ�ထုုတ်မိုုမို�ာ� အလဟာဿမိုပြဖွဲ့စ်် ရေစ် ရေ��  ရေ�ှာင့််�ှာ�နှုုင့််ပွဲါမိုညီ်။

FDC �ညီ် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�ကုုအ ရေပြခုခုံ၍ ပြပွဲ�စ်ုထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ာ ယ်င့််� 

မိုူ�ကမို်�ကုု ဂရှုုပြပွဲ�၍ရေလ်လာ�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ ဤအစ်ီ�င့််ခုံတင့််ပြပွဲခု�က် စ်ာတမို်� 

တဲင့်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�၏ အဓိုက�ဲင့််ပြပွဲင့််လကခဏာာမို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မူို�ကမ်ို�၊ FDC ပွဲါ ပြပွဲဋ္ဌာာန််း�ခု�က်မို�ာ�၊ NLD တုုင့််��င့််��ာ�လက်န်းက်ကုုင့််  

ရေတာ်လှန််း ရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�၊ အပြခုာ�နုုှင့််ငံ့် ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၊ နုုှင့််ငံ့် ရေ��တဲင့်် ပွဲါ�င့််  

ရေဆိုာင့််�းက်�ူမို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�နှှင့််် �ပွဲ်တညီ်ခု�က်မို�ာ�အ�ကာ� တူညီီ 

�ညီ််အခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ကဲ�လဲ��ညီ််အခု�က်မို�ာ�ကုု  ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်တင့််ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ည်ီ။ 

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ  ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင့််�န်း် ကတုက�တ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�၊ လှတ် ရေတာ်စ်န်းစ်် က�င့်််�ုံ� 

ပြခုင့််�၊ လူ�အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်န်းစ််၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီစ်န်းစ််၊ 

တပ်ွဲမို ရေတာ်ကုု အ�ပ်ွဲဖွဲ့က်ကကဲပ်ွဲက�ပြခုင့််� စ်�ည်ီပြဖွဲ့င့််် တူညီီ�ည််ီအခု�က်အလက် 

အမို�ာ�အပြပွဲာ��ှုပြီးပွဲီ� အာ�လုံ�� ရေဘုာတူညီီမိုုပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ်  

ရေဆိုာက်�န်း် ခုုုင့််မိုာ ရေ�ာအ ရေပြခုခုံပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် � ရေဘုာတူညီီပြခုင့််�မိုှာ 



100

 ရေယ်ဘုုယ်�ခြုံခု�ံငံု့် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ည််ီ အဆိုင့်််တဲင့််�ာ�ုှပွဲါ ရေ���ည်ီ။ လက် ရေတဲ�က�င့်််�ံု� 

နှုုင့်် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်စ်ာ�ာ�မို�ာ�  ရေ��ဆိုဲ�နှုုင့််�န်း် 

အ ရေ��စ်ုတ်ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုု ဂရှုုတစ်ုုက်ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��န်း် လုုအပွဲ်ပွဲါမိုညီ်။

 ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�မိုုမို�ာ� မိုပြီးပွဲီ�ပြပွဲတ် ရေ�� ရေ�ာ န်းယ််ပွဲယ််မို�ာ�မိုှာ (က) ဘုာ�ာ ရေ�� 

ကုု အ ရေပြခုမိုခံုပြခုင့််� (ဘုာ�ာ ရေ��နှှင့််် နုုှင့််ငံ့် ရေ��ခဲု�ပြခုာ�ထုာ��ုှပြခုင့််�) (ခု) ပြပွဲည်ီ ရေထုာင့််စု် 

အတဲင့််� မိုှီတင့််� ရေန်းထုုုင့််�က ရေ�ာ ပြပွဲညီ်�ူလူထုုတစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် တညီ်�ှု�ညီ်် 

အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာအပြပွဲင့်် ပြပွဲညီ်န်းယ််အခု��ပွဲ်အပြခုာအာဏာာ�ှု�ညီ်ဟာူ ရေ�ာ မိုူ 

(ဂ) ပြပွဲညီ် ရေထုာင့််စ်ုနှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််မို�ာ�အ�ကာ� အာဏာာ၊ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် အ�င့််� 

အပြမိုစ််မို�ာ�ခုဲ� ရေ�ပွဲုံ အတုအက�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က် (ဃ) ပြပွဲညီ်န်းယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ

ရေဒီမို�ာ�တဲင့််ပွဲါ�င့််မိုညီ်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်း်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်န်းယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ

မို�ာ�အတဲက် ကန်း််�တ်ခု�က်မို�ာ� (င့်) ပြပွဲညီ်န်းယ််�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််� (စ်) ပြပွဲညီ်န်းယ်် 

မို�ာ�တဲင့်် မို� ရေပွဲ�ခုဲင့််် (ဆို) ပြပွဲညီ်န်းယ််တစ််ခုုမိုှတစ််ခုု လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ�ဲာ�လာခုဲင့််် 

(ဇို) ပြပွဲည်ီန်းယ််လံုခြုံခု�ံ ရေ��တပ်ွဲဖဲွဲ့��မို�ာ� (�) ပြပွဲည်ီန်းယ်် န်းယ််နု်းမုိုတ်မို�ာ� (ညီ)  ရေဒီ�နှတ� 

အစ်ုု��၊ ‘လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�အတဲင့််�မိုှ လူန်းညီ်�စ်ုမို�ာ�’ ကုု အကာအကဲယ်် ရေပွဲ�ပြခုင့််� 

နှှင့််် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�  ရေဒီ�မို�ာ�နှှင့််် (ဋိ) LGBTQI (အမို��ု��မိုီ�လုင့််တူ 

စ်ုံမိုက်�ူ၊ အမို��ု��ာ�လုင့််တူစ်ုံမိုက်�ူ၊ လုင့််တူလုင့််ကဲ�စ်ုံမိုက်�ူ၊ လုင့်် ရေပြပွဲာင့််� 

နှှင့််် ဒီဲုလုင့််) အခုဲင့်််အ ရေ��မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

 ရေန်းာက်ဆိုုံ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် မိုူ�ကမို်�နှှင့််် FDC တဲင့်် ပြပွဲညီ််စ်ုံစ်ဲာ 

 ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််� မို�ုှ ရေ�� ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအ ရေပြခုခံုဥပွဲ ရေဒီ ဒီီဇုုိုင့််�ရေ��ဆဲို�ပြခုင့််�ဆုုိုင့််�ာ 

အပွဲုုင့််�ကဏ္ဍာမို�ာ� �ှုပွဲါ�ညီ်။ ယ်င့််�တုု� ရေ�ကာင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုပြဖွဲ့စ််ဖွဲ့ဲယ််�ာနှှင့််် အပြင့်င့််� 

ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ှု�ညီ််တုုင့်် န်းညီ်�ပွဲညီာအဆိုင့်််တဲင့်် ထုပွဲ်မိုံ၍စ်ဉ််�စ်ာ��န်း် လုုအပွဲ် 

ပွဲါ�ညီ်။ အဓိုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် (က) အထုက်လှတ် ရေတာ်၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ� 

နှှင့််် ပွဲါ�င့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုု (ခု) အထုက် ရေအာက် လှတ် ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် � ရေဘုာကဲ�လဲ�မိုု 

မို�ာ�ကုု  ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််� (ဂ) အတုုက်အခုံ ရေခုါင့််� ရေဆိုာင့််ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််� 

(ဃ) လဲတ်လပ်ွဲ ရေ�ာ ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�မုိုနှှင့််် လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာဏာာ 

မို�ာ� နှှင့််် (င့်) ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရှုုံ�၏ အခုန်း်�ကဏ္ဍာ၊ တ�ာ� 

ရှုုံ�ခု��ပွဲ်/တ�ာ�လှတ် ရေတာ်ခု��ပွဲ်နှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်ပွဲုံ၊ တ�ာ�စ်ီ�င့်် ရေ��ကဏ္ဍာ တစ််�ပွဲ် 

လံု�၏စု်ဖဲွဲ့��ပံုွဲနှှင့််် �ီ�ပြခုာ�လဲတ်လပ်ွဲအမီှိုအခုုုကင့််�မုိုတုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််�န်းယ််ပွဲယ်် 

မို�ာ�တဲင့်် � ရေဘုာမိုတူညီီပြခုင့််� �ုု�မိုဟာုတ် ဆိုက်လက်၍ အ ရေ��စ်ုတ်  ရေ��ဆိုဲ� 
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�န်း်လုုအပွဲ်ပြခုင့််�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် ခု�မိုှတ်�ူ 

မို�ာ�အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် ဂရှုုပြပွဲ��င့်််ပြီးပွဲီ� န်းညီ်�ပွဲညီာအကူအညီီနှှင့််် စ်ဲမို်� ရေဆိုာင့််�ညီ် တညီ်  

ရေဆိုာက်မိုုပွဲုုင့််�ကုု နှုုင့််င့်ံတကာမိုှပွဲံ်ပုွဲု�မိုု ရေပွဲ��န်း် ဦး�စ်ာ� ရေပွဲ�မို�ာ� �တ်မိုှတ်နှုုင့််ပွဲါ 

မိုညီ်။
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စာအ�ပးစာတိမား� ရည်းးညွှာန်းး�ချကားမာျာ�
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No. 8 (Stockholm; International IDEA, 2014), <https://www.idea.
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14 February 2022 (ဘုာ�ာ ရေ��နှှင့််် နုုှင့််ငံ့် ရေတာ် ဆိုက်စ်ပ်ွဲ မုိုမို�ာ�)

Dolan, R., ‘The problem with the 21st century Panglong confer-
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conference/>, accessed 31 January 2021 (၂၁ �ာစ်ု ပွဲင့််လုံညီီလာခုံ 
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Lijphart, A., Patterns of Democracy: Government Forms and 

Performance in Thirty-Six Countries (Yale University Press, 
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U Ko Ni, then NLD Constitutional Advisor, author’s interview, 
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စာ ခြေရ�သူအ ခြေ�ကာာင်းး�

W. Elliot Bulmer, PhD (ပွဲါ�ဂူဘုဲ��) �ညီ် International IDEA တဲင့်် 

Senior Programme Officer (အကြီးကီ�တန်း်�လုပွဲ်င့်န်း်�အစ်ီအစ်ဉ််အ�ာ�ှု) အပြဖွဲ့စ်် 

 ရေဆိုာင့််�းက်လ�က်�ှုပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ��ဆိုုုင့််�ာ 

အထုူ�ပြပွဲ� ကွမို်�က�င့််�ူပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ယ်ခုုအခုါ ဆိုူဒီန်း်နှုုင့််င့်ံ လုပွဲ်င့်န်း်�အစ်ီအစ်ဉ်် 

တဲင့်် တဲ�ဖွဲ့က်တာ�န်း်ထုမို်� ရေဆိုာင့််လ�က်�ှုပြီးပွဲီ� ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံနှှင့်််လညီ်� ၂၀၁၅ 

ခုုနှှစ််မိုှစ်၍ န်းီ�ကပွဲ်စ်ဲာလုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ� ထုု ရေတဲ�ရေဆိုာင့််�းက်ခု�်�ူပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

 ရေဆိုာင့််�းက်ခု�်ပြီးပွဲီ� ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�တဲင့်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��ကုုပ်ံွဲပုုွဲ��ည််ီ စဲ်မ်ို� ရေဆိုာင့််�ည်ီတည်ီ ရေဆိုာက်ပြခုင့််�၊ ပြပွဲည်ီ�ူ 

လူထုု ပွဲညီာ ရေပွဲ�ပြခုင့််�၊ န်းညီ်�ပွဲညီာအကူအညီီ ရေပွဲ�ပြခုင့််�မို�ာ� ပွဲါ�င့််ပွဲါ�ညီ်။

MyConstitution စီမာ�ကာိန်းး�အ ခြေ�ကာာင်းး�

MyConstitution စ်ီမိုံကုန်း်��ညီ် ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် မိုုတ်ဖွဲ့က်မို�ာ�ကုု 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� ကွမို်�က�င့််မိုုမို�ာ� အာ� ရေကာင့််� ရေစ်  

ရေ�� ပွဲံ်ပွဲုု�မိုု ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်တဲင့််�တဲင့်် ရေ��ဆိုဲ� ရေ�ာ၊ အ�ုပွဲညီာပြပွဲညီ််��ညီ်် 

အမို�ာ�ပွဲါ�င့်် ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ ပွဲတ်�န်း်�က�င့််/ယ်ဉ်် ရေက��မိုု 

ပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်လာပြီးပီွဲ� ဒီီမုုိုက ရေ�စီ် အ�ဲင့််ကူ� ရေပြပွဲာင့််� ရေ��ကုု အ ရေထုာက်အကူပြပွဲ� ရေစ်�န််း 

�ညီ်�းယ််ပွဲါ�ညီ်။  ရေအာက်ပွဲါတုု�ကုု ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်� ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လုပွဲ်င့်န်း်� ရေဆိုာင့်် 

�းက်ပွဲါ�ညီ်။

• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံတညီ် ရေဆိုာက် ရေ��နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််��ညီ််  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�မိုု 

နှှင့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် ခု�မိုှတ်မိုုမို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ�အတဲက်  ရေတာင့််�ခုံခု�က် 

အ ရေပွဲ်အ ရေပြခုခုံ၍ ကွမို်�က�င့််�ူမို�ာ�၏ အကြံ့ကံ ရေပွဲ��န်း် ရေဆိုာင့််မိုုမို�ာ�

• ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ ပွဲကတုအ ရေပြခုအ ရေန်းနှှင့််် �က်ဆိုုုင့််မိုု�ှု ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခု

ခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာနှှင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုဆိုုုင့််�ာကုစ်စ�ပွဲ် အမို��ု�မို��ု�အတဲက် ကမိုာာ 

တစ််�န်း်�အ ရေတဲ�အကြံ့က�ံမို�ာ�ကုု နှုင့််�ယ်ှဉ်် ရေလ်လာခု�က်အ ရေပွဲ် အ ရေပြခုခုံ၍ 

အံ�င့််ခုဲင့််က�  ရေလ်လာ�င့််ယ်ူမိုုစ်ီစ်ဉ်် ရေပွဲ�ပြခုင့််�
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• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�၊ ၎င့််�တုု�နှှင့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ  ရေဖွဲ့ာ်  

ရေဆိုာင့်် ရေ�� ခု�တု်ဆိုက်မိုုမို�ာ�၊  ရေကာင့််�မိုဲန်း် ရေ�ာအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုနှှင့််် အမို�ာ� 

ပွဲါ�င့််မိုုတုု�ကုု စ်ုတ်ခု�လက်ခု� ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�နှုုင့််�ညီ််  ရေန်း�ာမို�ာ�နှှင့််် အခုဲင့််် 

အလမို်�မို�ာ�

• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာနှှင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုဆိုုုင့််�ာ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�နှှင့််် 

စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ပြမိုန်း်မိုာဘုာ�ာပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲ�စ်ုထုာ� ရေ�ာ အ�ုပွဲညီာတုု�တက် ရေ��

စ်ာအုပွဲ်စ်ာတမို်�ပွဲစ်စညီ်�မို�ာ�နှှင့််် �ု ရေတ�န်း ရေတဲ��ှုခု�က်မို�ာ�

• အမို�ာ�လက်ခုံထုာ� ရေ�ာ �ုံ��ပွဲ်ခု�က်န်းညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု ပြမိုန်း်မိုာနှုုင့််င့်ံ 

ပွဲကတုအ ရေပြခုအ ရေန်းနှှင့််် ကုုက်ညီီ ရေစ် ရေ�� ဆိုီ ရေလ�ာ် ရေအာင့််ပြပွဲ�ပြပွဲင့််�ာတဲင့်် 

လက် ရေတဲ�အ�ုံ�ပြပွဲ�နှုုင့််မိုညီ်် န်းညီ်�လမို်�ကု�ုယ်ာမို�ာ�နှှင့််် ပွဲံ်ပွဲုု�မိုု

MyConstitution စ်ီမိုံကုန်း်��ညီ် �ကာ�ပြဖွဲ့တ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၊ 

နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၊ လှတ် ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေတာ်ကြီးကီ�မို�ာ�၊ တုုင့််��င့််��ာ� 

လက်န်းက်ကုုင့််  ရေတာ်လှန်း် ရေ��အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၊ မိုီဒီီယ်ာ  ရေခု် လူထုုဆိုက်�ဲယ်် ရေ�� 

လုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�နှှင့််် အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်လူမိုုအဖဲွဲ့��အစ်ညီ်�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်် အက��ု��က်ဆိုုုင့်် 

ပွဲါ�င့််�ူအမို��ု�မို��ု�အတဲက် ဦး�တည်ီ�ည်ီ�းယ််�ည််ီ လုပ်ွဲင့်န််း�မို�ာ�ကုု လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့်် 

ပွဲါ�ညီ်။

 



�ီမာိ�ကာ ခြေရစီနှှင်း်း  ခြေရး� ခြေကာာကားပ့�ဆိ�င်းးရာ အကာူအည်းီ  
ခြေပ� ခြေရ�နှိ�င်းးင်း�တိကာာအ�့�� (International IDEA) 
အ ခြေ�ကာာင်းး�

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှှင့်််  ရေ�း� ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အကူအညီီ ရေပွဲ� ရေ�� နှုုင့််င့်ံတကာ 

အဖွဲ့ဲ�� (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) 

(International IDEA) �ညီ် လူ�ာ�အာ�လုံ�၏  ရေမိုှာ်မိုှန်း်�ခု�က်လညီ်�ပြဖွဲ့စ််၊ 

 ရေ��ှညီ်တညီ်တံ် ရေ�ာဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုကုုလညီ်�  ရေဆိုာင့််�ကဉ််� ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

စ်န်းစ်် ကမိုာာတစ််လှာ�တဲင့်် တုု�တက်ထုဲန်း်�ကာ� ရေ��ကုု လုပွဲ်င့်န်း်�တာ�န်း်အပြဖွဲ့စ်် 

ခုံယ်ူလ�က် အစ်ုု��မို�ာ�အ�ကာ� ခု�တု်ဆိုက် ရေဆိုာင့််�းက် ရေန်း ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

(intergovernmental organization) တစ််ခုု ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှုုင့််င့်ံ

ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် စ်န်းစ််မို�ာ�၊ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မို�ာ�ကုု အဆိုင့်််အာ�လုံ�တဲင့်် 

တည်ီ ရေဆိုာက် ရေ��၊ အာ� ရေကာင့််� ရေစ် ရေ��နှှင့််် ထုုန််း��ုမ်ို� ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက် ရေ�� ပ်ံွဲပုုွဲ�မုို  

ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လုပ်ွဲင့်န််း� ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါ�ည်ီ။ အဖဲွဲ့��၏ရေမိုှာ်မှိုန််း�ခု�က်မှိုာ ဒီီမုုိုက ရေ�စီ် 

လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မို�ာ�၊ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီန်းညီ်�က�လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�ူမို�ာ�နှှင့််် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

စ်န်းစ််မို�ာ��ည်ီ အမို�ာ�ပွဲါ�င့််မုိုနှှင့််် တာ�န််းယူ်တာ�န််းခံုမုို�ုှလ�က်  ရေ��ှည်ီတည်ီတ်ံ 

ဟာန်း်ခု�က်ညီီ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုကုု အာ�လုံ���ှုခုံစ်ာ�နှုုင့််�ညီ််ကမိုာာကြီးကီ� ပြဖွဲ့စ််လာ  

ရေစ် ရေ�� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

အ�့��၏ လို�ပးင်းန်းး�

အဖွဲ့ဲ��အ ရေန်းပြဖွဲ့င့််် အဓိုက န်းယ််ပွဲယ််�ုံ��ပွဲ်တဲင့်် �က် ရေ�ာက်မိုု�ှု ရေစ်�န်း် 

အဓုိကထုာ�လ�က် လုပ်ွဲင့်န််း�မို�ာ�လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့််ပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််�တုု�မှိုာ  ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ� 

လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မို�ာ� 

နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့်််ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုတုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အမို��ု��ာ� 

အမို��ု��မီို�အခုန််း�ကဏ္ဍာနှှင့််် အမို�ာ�ပွဲါ�င့််မုို၊ ပွဲဋုိပွဲကခပြဖွဲ့စ််နုုှင့်် ရေပြခုကုု စ်ာန်းာန်းာ�လည်ီ 

ပြခုင့််�နှှင့်််  ရေ��ှညီ်တညီ်တံ်ဟာန်း်ခု�က်ညီီ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုတုု�ကုု လုပွဲ်င့်န်း်�န်းယ််ပွဲယ်် 

အာ�လုံ�တဲင့်် အဓိုကလုပွဲ်င့်န်း်�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ထုညီ််�ဲင့််�လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပွဲါ�ညီ်။



International IDEA �ညီ် ကမိုာာတစ််�န်း်�နှှင့်််  ရေဒီ�တစ််�န်း်� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ 

လာ��ာမို�ာ�ကုု ဆိုန်း်�စ်စ််ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲ�စ်ု ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ လုပွဲ်န်းညီ်� 

လုပွဲ်ဟာန်း်က�င့်််စ်ဉ််မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ နှုင့််�ယ်ှဉ်် ရေလ်လာ �ုမိုှတ်ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ� ပြပွဲ�စ်ုထုုတ်  

ရေ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ လုပွဲ်င့်န်း်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေန်း�ူမို�ာ� 

အတဲက် ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��ဆုုိုင့််�ာ န်းည်ီ�ပွဲညီာအကူအညီီနှှင့််် စဲ်မ်ို� ရေဆိုာင့််�ည်ီ 

တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� စ်ီစ်ဉ်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်န်းစ််နှှင့််် ဒီီမိုုု 

က ရေ�စ်ီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ��ဆိုုုင့််�ာ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ဖွဲ့လှယ်် ရေ��နှှင့််် 
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