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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််�ညီ် နှုုင့််င့်ံတစ််နှုုင့််င့်ံ၏ အစ်ုု��အဆိုင့်််အ�ီ��ီ��ကာ� 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ��ည်ီ် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ အစ်ီအမိုံတစ််�ပွဲ် 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ တစ််နည်ီ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် တုုင့််�ပြပွဲည်ီ၏ ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ- 

ပြပွဲညီ်နယ််၊ တုုင့််�၊ စ်ီ�င့််စ်ု၊ ရေဒီ�ခုဲ�(Länders) ရေဒီ�စ်ုတ်နယ််ရေပြမို(Cantons) 

စ်�ညီ်ပြဖွဲ့င့််် ရေခု်ရေ�်ရေလ်�ှုရေ�ာ နယ််နမိုုတ်ထုင့််ထုင့််�ှာ��ှာ� �တ်မိုှတ်ထုာ� 

�ညီ်် နယ််ရေပြမို၊ ရေဒီ�မို�ာ�)ကုု အခု��ု�ရေ�ာ မိုူ�ါဒီနယ််ပွဲယ််မို�ာ�တဲင့်် အတုုင့််� 

အတာတစ််ခုုထုု ကုုယ််ပွဲုုင့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််(�ုု�မိုဟုုတ်) ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် 

��ှုရေစ်�န် အာမိုခုံခု�က်ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််၏ အပြခုာ�ရေ�ာ 

အဓာုကအစ်ုတ်အပွဲုုင့််�တစ််�ပွဲ်မိုှာ အတူတကဲပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

အတူတကဲ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ��ညီ် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််၊ �ုု�မိုဟုုတ် ဗီဟုုု(ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု)အဆိုင့်််တဲင့်် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် 

မို�ာ�ခု�မှိုတ်�ာ၌လည်ီ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခဲုင့်််၊ ပွဲါ�င့််ခဲုင့်််�ပြခုင့််�ကုု ဆုုိုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်အမို�ာ�စု်တဲင့်် ထုုု�ုု�ပူွဲ�ရေပွဲါင့််�အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲပြခုင့််�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

(ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) အဆိုင့်််၌ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ထုာ��ှုပြခုင့််� (ဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ်ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ပြခုင့််�) ပြဖွဲ့င့််် ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ရေလ် 

�ုှ�ကပြီးပီွဲ� ထုုုလှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲအနက် ပြပွဲည်ီ�ူ�(ရေအာက်)လှတ်ရေတာ်က ပြပွဲည်ီ�ူ 

မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ကာ အမို��ု��ာ�(အထုက်)လှတ်ရေတာ်က ပြပွဲည်ီနယ််၊ ရေဒီ� 

မို�ာ�ကုု တစ််နညီ်�၊ တစ််ဖွဲ့ုံအာ�ပြဖွဲ့င့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်။၁ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီရ်ေထုာင့််စ်ု 

၁ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအခု��ု�တုု�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နယ််ရေပြမို/ရေဒီ�ခုဲ�အဆိုင့်််၌လညီ်� လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် 

ပြဖွဲ့င့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ပြခုင့််�ကုု လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေလ်�ှု�ညီ်။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�၊ ဩစ်ရေ�တ�လ�၊ အုနှိုယ်နှှင့််် 

အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတုု�တဲင့်် အခု��ု�ရေ�ာပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၌ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ပွဲါ�င့််ရေ�ာ 

ပြပွဲညီ်နယ််အဆိုင့်််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ��ညီ်။
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အာ�လုံ�နီ�ပွဲါ�တဲင့်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ှု�ကရေ�ာ်လညီ်� အမို��ု��ာ� 

(အထုက်) လှတ်ရေတာ်၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ၊ လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််တုု�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ �ု�ု�ာ�ာ 

ကဲ�ပြပွဲာ�မိုု�ှု�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််ခုုလုံ� အတုုင့််�အတာတဲင့်် အမို��ု��ာ� 

(အထုက်) လှတ်ရေတာ်၏အခုန်�ကဏ္ဍမိုှာ မိုတူညီီ�က�ညီ်ကုု ရေတဲ�နှုုင့််�ညီ်။ 

ထုုုအခု�က်ရေ�ကာင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််(ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��အရေပွဲ်တဲင့်် 

ပြပွဲညီ်နယ််၊ရေဒီ�မို�ာ�၏ လှမို်�မိုုု�နှုုင့််စ်ဲမို်�မိုှာ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

ဒီီဇိုုုင့််�အရေပွဲ်တဲင့်် မို�ာ�စ်ဲာမိုူတညီ်လ�က်�ှု�ညီ်။

ဤစ်ာတမ်ို�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲဒီီဇုုိုင့််�နှှင့််် 

ပွဲတ်�က်၍ နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေလ်လာထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� အခု��ု�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�၌ ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ�၏ ပူွဲ�ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််ခဲုင့်််နှှင့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခဲုင့််် (အတူတကဲ - ပူွဲ�ရေပွဲါင့််� 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�) ကုု အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��၊ တ�ာ�စ်ီ�င့််ရေ��၊ စ်တုတ�ုမိုဏ္ဍု�င့်် အင့််စ်တီ 

က����ှင့််�မို�ာ� နှှင့်််/�ုု�မိုဟုုတ် လက်နက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််် အ�ပွဲ်ဖွဲ့က်ဌာာနတုု� 

က�်�ုု�ရေ�ာ အပြခုာ�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ� အစ်�ှု�ညီ်် မိုတူညီီရေ�ာ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံဆိုုုင့််�ာအစ်ီအမိုံမို�ာ�မိုှတဆိုင့်််လညီ်� အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်နှုုင့််�ညီ် 

ကုု�တုပြပွဲ��န် အရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ည်ီ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် တစ််ခုါတစ််�ံတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အရေပြခုခံု 

ဥပွဲရေဒီမို�ာ��ညီ် အစ်ုု��အဆိုင့်််အ�ီ��ီ��ကာ�တဲင့်် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုု 

�ှုရေစ်�န် ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ အစ်ုု��ဌာာနမို�ာ��ကာ� လုပွဲ်င့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်မိုု အစ်ီ 

အမိုံမို�ာ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�ကုုလညီ်� ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ရေပွဲ�နှုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ယ်င့််�က ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််တဲင့်် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ခု�မိုှတ်�ာ၌ 

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�မို�ာ�လညီ်� ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််�ရေစ်မိုညီ်် ခု�ဉ််�ကပွဲ်ပွဲုံနညီ်�လမို်� တစ််�ပွဲ် 

ကုုလညီ်� ရေပွဲ�စ်ဲမို်�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

အနာဂ္ဂိုတ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််ပွဲုံစ်ံနှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��ာတဲင့်် 

နုုှင့််ငံ့်တစ််နုုှင့််ငံ့်၏ အရေ��ကြီးကီ�ရေ�ာ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်�ူမို�ာ�အရေနနှှင့််် အတူတကဲ 

ပူွဲ�ရေပွဲါင့််�အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲမုို ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ရေစ်ရေ��အတဲက် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ၊ 

တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ �ရေဘုာတူညီီမိုု��ှု�န်လုုအပွဲ်ပြီးပွဲီ� ကဲ�ပြပွဲာ� 

ပြခုာ�နာ�ရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဒီီဇိုုုင့််�အမို��ု�မို��ု�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ထုာ��န် 

လညီ်� လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ ဤစ်ာတမို်�တဲင့်် အဓာုကထုာ� ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ်် 

နညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု အရေလ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ကာ ထုုုမိုတူညီီရေ�ာ နညီ်�လမို်� 
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အမို��ု�မို��ု�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေလ်လာဆိုန်�မိုုအရေပွဲ်အရေပြခုခုံထုာ��ညီ်် 

ခြုံခု�ံင့်ုံ�ုံ��ပွဲ်ခု�က်တစ််�ပွဲ်ကုုလညီ်� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

ဤစ်ာတမို်�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ် 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ထူုရေထုာင့််�န်လုုအပ်ွဲ�ည််ီ အဓုာက အရေ�ကာင့််��င့််�မို�ာ�နှှင့််် ထုုု�ုု� ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ� 

�ာတဲင့်် �င့််ဆုုိုင့််�နုုှင့််�ည််ီ စု်န်ရေခု်မုိုမို�ာ�ကုု ခြုံခု�ံငံု့်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် စ်တင့််ထုာ�ပွဲါ 

�ည်ီ။ အခုန်�(၂) တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲ�ရေ��လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််အတဲင့််� အထုက်လှတ်ရေတာ် 

ကုုထုုန်�ရေက�ာင့််�မိုည််ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲဆုုိုင့််�ာပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပီွဲ� ညုိီနုှင့််� 

�ာတဲင့်် အဓာုကထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််��မိုညီ််အခု�က်မို�ာ�ကုု မိုီ�ရေမိုာင့််�ထုုု�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ� 

ပွဲါ�ည်ီ။ အခုန်�(၃)မှိုာမူို အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲကုု အဓုာကထုာ� 

ရေလ်လာထုာ��ည်ီ။ အခုန်�(၄)တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ တာ�န်�တ�ူာ� 

မို�ာ�အာ� နှုင့််�ယ်ှဉ််ခြုံခု�ံင့်ုံ�ုံ��ပွဲ်ခု�က်တစ််�ပွဲ်ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� အခုန်� (၅)တဲင့်် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်၏ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲ�ကာ� �ရေဘုာထုာ�ကဲ�လဲ� 

မုိုမို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်အတဲက် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီတဲင့်် ထုည််ီ�ဲင့််�ထုာ��ည််ီ 

မိုတူညီီရေ�ာအစ်ီအမိုံအမို��ု�မို��ု�ကုု ရေလ်လာရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်ထုာ��ညီ်။ ရေနာက်ဆိုုံ� 

အခုန်�တဲင့််မိုူ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအ�ီ��ီ��ှု အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ကုု 

နှုင့််�ယ်ှဉ််ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ ဇိုယ်ာ�တစ််ခုုကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

ဤစ်ာတမ်ို�တဲင့်် ‘ရေအာက်လှတ်ရေတာ်’ နှှင့််် ‘ပြပွဲည်ီ�ူ�လှတ်ရေတာ်’ ဟူုရေ�ာ 

ရေ�ါဟုာ�မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��န်�ညီ်�းယ််ပြီးပွဲီ� တုုက်ရှုုုက် 

ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိိုာက်ထုာ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်ကုု �ည်ီညှွှန်� 

ပွဲါ�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အမို��ု��ာ�လှတ်ရေတာ်ဟုူရေ�ာ အ�ုံ�အနှုံ� 

မို�ာ�မိုှာမိုူ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�မို�ာ�ကုု တစ််နညီ်�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� �န်�ည်ီ�းယ်် 

�ညီ်် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ထုာ�ပြခုင့််� ဟုုတ်ရေကာင့််�မိုှဟုုတ်မိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်ကုု �ညီ်ညွှှန်�ပွဲါ�ညီ်။
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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်���ညီ်် 

အဓုာကအရေ�ကာင့််��င့််�မှိုာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် (ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်) အဆိုင့်််တဲင့်် ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် 

ခု�မိုှတ်�ာ၌ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််နှှင့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

ခုဲင့််် ��ှုရေစ်ရေ��ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ုု�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�အတုုင့််� 

အတာနှှင့််် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုမိုညီ်် ဘုုံအရေ��ကုစ်စမို�ာ�အရေပွဲ် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ် 

�ာတဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ��ညီ်လညီ်� ပွဲါ�င့််ရေပြပွဲာဆိုုုရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခုဲင့််် �ှုမိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

အတူတကဲပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�ကုု အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်ပြခုင့််�အပြပွဲင့်် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်မို�ာ��ုှ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ည်ီ တစ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့်် 

နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့််က�်�ုု�ရေ�ာ အပြခုာ�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�ကုုလညီ်� ရေဆိုာင့််�းက် 

ရေကာင့််� ရေဆိုာင့််�းက်�နုုှင့််ပွဲါ�ည်ီ။ အထူု��ပြဖွဲ့င့််် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့်််မိုတူညီီ 

ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲုံစ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�နှှင့််် လှတ်ရေတာ်�က်တမို်�တုု� �ှုရေနပွဲါက 

အထုက်လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်�ညီ် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��တဲင့်် အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််မိုု�ှုရေ��ကုု 

ပြမိုိင့်််တင့််ရေပွဲ�နှုုင့််�လုု ဥပွဲရေဒီ၊ မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပြင့်င့််�ခုုံနှုုင့်် 

မိုညီ်် ရေနာက်ထုပွဲ်စ်ညီ်�ရေ���ာ ရေန�ာတစ််ခုုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ကဏ္ဍတုု�တဲင့်် လူမို�ာ�စ်ုအရေပွဲ် ထုပွဲ်တုု� 

ရေထုာက်ပြပွဲ၊ ထုုန်�ရေက�ာင့််�ပြခုင့််�မို�ာ�ကုုလညီ်� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််နှုုင့််ရေစ်ပွဲါ�ညီ်။ 

�ုု��ာတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် �င့််ဆိုုုင့််�နှုုင့်် 

�ညီ်် စ်ုန်ရေခု်မိုုမို�ာ�လညီ်��ှုပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ မိုတူညီီ�ညီ်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် �ှုရေနပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ာ၌ ရေနှှာင့်််ရေနှှ�ပြခုင့််�၊ 
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ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မိုခု�နုုှင့််ဘု� �ုရေ�ာဓုာပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�တုု�နှှင့််် ကြုံက�ံ�နုုှင့််�ည်ီ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ 

ရေ��ပုုွဲင့််�မှို အဓုာကလူမို�ာ�စု်အရေနနှှင့််် ဥပွဲရေဒီအတည်ီပြပွဲ� ပြပွဲဋ္ဌာာန်�နုုှင့််�န်၊ အရေပြပွဲာင့််� 

အလ�မို�ာ�ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�န် ပွဲုု၍ခုက်ခု�နှုုင့််ပြီးပွဲီ� မိုူလအရေပြခုအရေန၌ �ပွဲ်တံ်ရေနပြခုင့််� 

မို��ု�နှှင့််် ကြုံက�ံ�နှုုင့််ရေပြခုလညီ်�ပွဲုုမို�ာ��ညီ်။ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူအရေနနှှင့်််လညီ်� မိုူ�ါဒီ 

ရေ���ာ က�ရံုှု�မုိုမို�ာ�အတဲက် မိုည်ီ�ူ�တဲင့််တာ�န်�ုှ�ည်ီဟုု ရေ�ဖွဲ့န်ရေထုာက်ပြပွဲ�န် 

ခုက်ခု�ရေစ်နုုှင့််�ည်ီ။ အကယ််၍ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲ�ည်ီ ရေ�း�ရေကာက်ပံုွဲစ်ည်ီ�မို�ဉ််� 

မို�ာ�နှှင့််် �က်တမို်�မို�ာ�ပွဲါ တူညီီရေနပွဲါက အထုက်လှတ်ရေတာ်တစ််ခုု�ှုရေနပြခုင့််� 

ရေ�ကာင့််် မိုူ�ါဒီအရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်မိုုအပွဲုုင့််�တဲင့်် မိုလုုအပွဲ်ပွဲ� နှှစ််ကြီးကုမို်၊ နှှစ််ခုါ 

ရေဆိုာင့််�းက်မိုုပြခုင့််�၊ လုုအပွဲ်ရေ�ာ�လဒီ်��ှု�န် အကန််အ�တ်�ှုရေနပြခုင့််�တုု�နှှင့်််

လညီ်� ကြုံက�ံ�နှုုင့််ရေ���ညီ်။ လုပွဲ်င့်န်�လညီ် ပွဲတ်ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့််လညီ်� 

အထုက် လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်�ှုရေနပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲ အပွဲုုကုန်က�ပြခုင့််�မို��ု� 

�ှုနှုုင့််�ညီ် (Bulmer 2014)။
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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေဆိုာက်ပွဲုံတစ််�ပွဲ်ဆိုီ�ုု� ရေလာာက်လှမို်��ာတဲင့်် 

အထုက်လှတ်ရေတာ်နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ�ကုု အနာဂ္ဂိုတ် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အစီ်အစ်ဉ််၏ အပြခုာ�ရေ�ာကဏ္ဍမို�ာ�နှှင့််် ခု�တ်ုဆိုက်ပြီးပီွဲ� ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််� 

�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်စ်ီ�င့်် 

ပုုွဲင့််ခဲုင့််် (ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််) အတုုင့််�အတာနှှင့််် ခု�တ်ုဆိုက်၍ ညုိီနုှင့််�ရေဆဲို�ရေနဲှ� 

�မိုည်ီပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မှိုတ်မုိုတဲင့်် ပြပွဲည်ီနယ််/ ရေဒီ� 

ခုဲ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုု အာ�ရေကာင့််�ပြခုင့််��ညီ် ယ်င့််�ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� ကုုယ််ပွဲုုင့်် 

အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််အာဏာာ ��ုှရေ��အတဲက် မိုတူညီီရေ�ာနည်ီ�လမ်ို�တစ််�ပ်ွဲအရေနပြဖွဲ့င့််် 

ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်�ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ် (International IDEA 2020)။ ထုုုအရေ��ကုစ်စနှှစ််ခုု 

�ညီ် တစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု အပြပွဲန်အလှန်ခု�တု်ဆိုက်ရေနပြီးပွဲီ� �ီ�ပြခုာ�ဆိုီ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�၍ 

မိုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ။ အထုူ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�မိုု 

မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ူမို�ာ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

မို�ာ�ယူ်�မိုည််ီ တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ်် 

တဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််�မိုု အတုုင့််�အတာတုု��ကာ�တဲင့်် မိုညီ်က�်�ုု�အရေပွဲ� 

အယ်ူလုပွဲ် ခု�နု်ညီိုယ်ူ�မိုညီ်ဆိုုု�ညီ်ကုု စ်ဉ််�စ်ာ��ုံ��ပွဲ်�န် အရေ��ကြီးကီ�ပွဲါ�ညီ်။ 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��ဆိုုုင့််�ာ တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ� ခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� အပြင့်င့််� 

ပဲွဲာ�မုိုတစ််စံု်တစ််�ာ �ုှလာပွဲါက ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့််�ာ ရေဆဲို�ရေနဲှ�ညုိီနုှင့််� 

ရေ��တဲင့်် ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်ရေနရေ�ာ ပုွဲဂုု္ဂို�လ်မို�ာ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ဥပွဲမိုာအာ�ပြဖွဲ့င့််် အပြင့်င့််� 

ပွဲဲာ�ရေနရေ�ာ မိုူ�ါဒီနယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််အစ်ုု��၏ အထုူ��ီ��န်် 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ရေအာက်တဲင့််ထုာ��ှုပြီးပွဲီ� အပြပွဲန်အလှန်အရေနပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

မို�ာ�အာ� အထုက်လှတ်ရေတာ်မှိုတဆိုင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��လုပ်ွဲင့်န်� 
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စ်ဉ််တဲင့်် အဓာုပွဲါါယ််ပြပွဲညီ််�ရေ�ာ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််ကုု အာမိုခုံခု�က်ရေပွဲ�ပြခုင့််�မို��ု� 

ပြဖွဲ့င့််် ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့််ပွဲါ�ညီ် (Bisarya and Noël 2021)။

ထုုု�ရေဘုာတ�ာ�အတုုင့််�ပွဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီဆိုုုင့််�ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 

ညုိီနုှင့််�မုိုတဲင့်် ပွဲါ�င့််ရေန�ူမို�ာ��ည်ီ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲကုု ၎င့််�၏ 

အာဏာာနှှင့််် တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ�နှှင့်််လညီ်� ခု�တု်ဆိုက်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��င့်််ပွဲါ 

�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� ရေ�း�ခု�ယ််ပွဲုံနညီ်�လမို်� 

�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု၊ ၎င့််�နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ 

အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�အ�ကာ� ခု�တ်ုဆိုက်မုိုအတုုင့််�အတာနှှင့််် ၎င့််�၏ ဒီီမုုိုကရေ�စီ် 

နညီ်�က� တ�ာ��င့််မိုုတုု�အရေပွဲ် �ု�ု�ာ�ာ အက��ု��က်ရေ�ာက်နှုုင့််�ညီ်။ 

အက��ု�ဆိုက်အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ခု�ယ််မိုုပုွဲံစ်ံ�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ အာဏာာ 

အတုုင့််�အတာနှှင့််် ခု�တ်ုဆိုက်ရေနရေလ်�ုှ�ည်ီ။ တုုက်ရုုှုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိိုာက် 

ရေ�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာအာဏာာ 

အာ�ရေကာင့််�နှုုင့််ရေပြခုမို�ာ�ပြီးပွဲီ� �ဲယ််�ုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ရေ�ာ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှာမိုူ တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ထုာ��ညီ်် ရေအာက်  

လှတ်ရေတာ်ရေလာက် အာဏာာမို�ှုပြခုင့််�မို��ု� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။
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အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံနှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််� 

�ာတဲင့်် မိုတူညီီရေ�ာ အရေ�ကာင့််�အ�ာအမို��ု�မို��ု�အတဲက် ရေဆဲို�ရေနဲှ�ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်�န် 

လုုအပွဲ်ပြီးပွဲီ� အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် (၃.၁) အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့်် 

�ညီ်် နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၊ (၃.၂) အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏အ�းယ််အစ်ာ�၊  

(၃.၃) ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ခုဲ�ရေ�မိုု၊ (၃.၄) ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေ�း�ခု�ယ််မိုုပွဲုံစ်ံ၊       

(၃.၅) အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�နှှင့််် ရေဘု�ဖွဲ့ယ််ခုံ အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုနှှင့််် (၃.၆) 

အထုက်လှတ်ရေတာ်�က်တမ်ို�တုု�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဤအခုန်�တဲင့်် အဆုုိုပွဲါတစ််ခုုခု�င့််� 

စ်ီကုု အစ်ဉ််လုုက်ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ဲာ�ပွဲါမိုညီ်။ 

၃.၁။ အထကားလွှှတိးတော်တိားတိွင်း ကာိ�ယ်းစာ�ပြုပ်ုပ်ါဝင်းသည်း်း နိယ်းတော်ပြုမာ 
အစ�အဖွ��မာ�ာ�

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု အာ�လုံ�နီ�ပွဲါ�တဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ှုရေ�ာ် 

လညီ်� အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့််�ညီ်် နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ� 

မိုှာမိုူ အမို��ု�မို��ု�ကဲ�ပြပွဲာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက်လှတ်ရေတာ် အမို�ာ�စ်ုကုု 

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ရေလ်�ှုရေ�ာ်လညီ်� 

အခု��ု�ရေ�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�တဲင့်် အပြခုာ�ရေ�ာ နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ��အမို��ု� 

အစ်ာ�မို�ာ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့််ပြခုင့််�မို��ု�လညီ်� �ှု�ညီ်။

အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် မိုညီ်�ညီ််နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

ပွဲါ�င့််မိုညီ်ဆိုုု�ညီ်ကုု ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ာတဲင့်် နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�နု်ထုုု��ကညီ််စ်�ာ လက်ရေတဲ� 

က�င့်််�ုံ�ရေနရေ�ာပွဲုံစ်ံမို�ာ�မိုှာ ရေအာက်ပွဲါအတုုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 
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• ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ� - ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််�ပ်ွဲတဲင့်် အတူတကဲပူွဲ�ရေပွဲါင့််� 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် အာမိုခုံခု�က်ရေပွဲ��န်�ညီ်�းယ််ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုအတဲက် 

ဘုုံအရေပြခုခုံအက�ဆိုုံ�မိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

နှုုင့််င့်ံအမို�ာ�စ်ု၌ အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� တစ််ခုုစ်ီမိုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��က�ညီ်။ ဥပွဲမိုာပြပွဲ�လာင့်် ဩစ်ရေ�တ�လ�၊ 

ဂ္ဂို�ာမိုနီ၊ နီရေပွဲါနှှင့််် အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�နှှင့််် အထုူ�ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ� - အခု��ု� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

တစ််ခုုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့်််�ာမိုက အထုူ�ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််/

ပုုွဲင့််နက်အဆိုင့်််အတန်��ုှရေ�ာ ပုုွဲင့််နက်နယ််ရေပြမိုမို�ာ�မှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ပြဖွဲ့င့််် 

ပွဲါ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��က�ညီ်။ ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမို 

အစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှာ တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််��ှု အပြခုာ�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

မို�ာ�နှှင့်််မိုတူရေ�ာ ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့်််အစီ်အမံိုမို�ာ� ခဲုင့်််ပြပွဲ�ခံုထုာ���ည််ီ 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�က�ညီ်။ အုနှိုယ်နှုုင့််င့်ံတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု 

ပြပွဲညီ်နယ်် ၂၈ ခုုလုံ�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့်််�ာမိုက ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ်�ှုရေ�ာ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် 

ပွဲါ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ��ညီ်။ ထုုုပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််ရေပြမိုမို�ာ�မိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 

ရေလာက် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်စ်ီ�င့််ပွဲုုင့််ခုဲင့််် မို��ှုရေ�ာ်လညီ်� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

အစ်ုု��၏ တုုက်ရှုုုက်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုရေအာက်တဲင့််လညီ်� အပြပွဲညီ််အ�မို�ှုရေ�ာ 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု 

စီ်�င့််စု် ၂၃ ခုုလံု�မှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�အပြပွဲင့်် အထူု�ကုုယ််ပုုွဲင့််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲခဲုင့််် 

ခံုစ်ာ���ုှထုာ�ရေ�ာ ပြီးမုို��ရေတာ်ဗီ��နုုှရေအ�ီ�စ််မှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ပြဖွဲ့င့်််ပွဲါ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ� 

ထုာ��ည်ီ။ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်တဲင့််မူို ၂၀၀၈ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအ�၊ အမို��ု� 

�ာ�လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲည်ီနယ််နှှင့်််တုုင့််� ၁၄ ခုုမှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် 

ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�၊ တုုင့််�တုု�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

�ည်ီ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာစု်စု်ရေပွဲါင့််�၏ ၂၅ �ာခုုုင့််နုှန်�ကုု စ်စ််တပ်ွဲ 

အတဲက် �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ရေပွဲ���ည်ီ (၂၀၀၈ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံု 

ဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၁၄၁)။ 

• ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�ရေဒီ�ခုဲ�အဆိုင့််် အစ်ုု��မို�ာ� - ရေတာင့်် 

အာဖွဲ့�ုကတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု စ်ီ�င့််စ်ု ၉ စ်ုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 
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မို�ာ�နှှင့််် ရေဒီ�တဲင့််�အစ်ုု��မို�ာ�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ 

ရေဒီ�တဲင့််�အစ်ုု��မို�ာ��ညီ် ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကရေဒီ�တဲင့််� အစ်ုု��မို�ာ� 

အာ�လုံ�ပွဲါ�င့််�ညီ်် အ�င့််�တစ််�င့််�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက 

ရေဒီ�တဲင့််� အစ်ုု��အ�င့််�မိုှတဆိုင့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််��က�ညီ်။ ၎င့််� 

အစ်ုု��အ�င့််��ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၀ ဦး�စ်ာ 

ရေန�ာ��ုှပြီးပီွဲ� ထုုုကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ည်ီ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��ဆုုိုင့််�ာ ရေဆဲို�ရေနဲှ� 

ပြင့်င့််�ခုုန်မိုုမို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� မို�ရေပွဲ�ခုဲင့်််ရေတာ် မို�ှု 

ရေပွဲ။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ အစ်ီအမိုံထုာ��ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ရေဒီ�တဲင့််�အစ်ုု��မို�ာ� 

�ညီ် ၎င့််�တုု�၏လုုအပွဲ်ခု�က်နှှင့််် အခုက်အခု�မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� �ု�ှုရေအာင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ရေပြပွဲာဆိုုုခုဲင့််် ��ှု�က 

�ည်ီ။ တစ််စု်တ်တစ််ပုုွဲင့််� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နုုှင့််ငံ့်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ စ်ပုွဲန်နုုှင့််ငံ့်တဲင့်် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�အဆိုင့်််အစ်ုု�� အ�ီ��ီ� (ဥပွဲမိုာ - 

ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််� လူမိုုအ�ုုင့််�အ�ုုင့််� ၁၇ ခုုနှှင့််် စ်ီ�င့််စ်ု ၅၀) မိုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် အထုူ�ပွဲုုင့််နက်နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ�� ၂ ခုု (ဥပွဲမိုာ - 

အပြခုာ�နှုုင့််င့်ံထု��ုု� ရေ�ာက်�ှုရေနရေ�ာ စ်ပွဲုန်ပွဲုုင့််နယ််နယ််ရေပြမို ဆိုူ�တာနှှင့််် 

မိုလီယ်ာ)မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�တုု�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ 

• ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�နှှင့််် လူဦး�ရေ�အာ�လုံ� - မိုကကဆိုီကုုတဲင့်် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲညီ်နယ်် ၃၂ ခုုမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၉၆ ဦး�နှှင့််် တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ� 

ကုု မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုတညီ်�အပြဖွဲ့စ််ထုာ��ှုပြီးပွဲီ� ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက် 

ရေ�ာ တုုင့််�ပြပွဲညီ်လူဦး�ရေ�အာ�လုံ�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃၂ ဦး�တုု�ပြဖွဲ့င့််် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�က အထုက်

လှတ်ရေတာ်အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�အာ�လုံ�၏ ၇၅ �ာခုုုင့််နှုန်� �ှုရေ�ာ်လညီ်� ဤ 

က�်�ုု�ရေ�ာ အစ်ီအမိုံမို��ု�က ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်မိုုမို�ာ� 

တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ လှမို်�မိုုု��က်ရေ�ာက်နှုုင့််မိုုကုု ရေလ�ာ်က� 

ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။

• ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� - မိုရေလ��ှာ� 

နုုှင့််ငံ့်တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ�မှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

၂၆ ဦး�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််(ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) �န်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်၏ အကြုံကံပြပွဲ�ခု�က် 

(ဥပွဲမိုာ- ဥပွဲရေဒီအ�လုုက်နာ�မိုညီ်် ညွှှန်�ကာ�ခု�က်မို�ာ�)အ� တုုက်ရှုုုက် 
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ရေ�း�ရေကာက်ခုံမိုဟုုတ်ရေ�ာ စ်ညီ်�မို�ဉ််�ခုံဘုု�င့််ကခုန််အပွဲ်ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ���င့်် 

၄၄ တုု�ဦး�ပြဖွဲ့င့််် ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ ဤက�်�ုု�ရေ�ာ အစ်ီအမိုံမို��ု��ညီ် 

အတူတကဲ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�န်အတဲက် 

ပြပွဲညီ််စ်ုံရေကာင့််�မိုဲန်ရေ�ာ နညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ် မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ အဘုယ််ရေ�ကာင့််် 

ဆိုုုရေ�ာ် အထုက်လှတ်ရေတာ်အမိုတ်အမို�ာ�စ်ုမိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််အုပွဲ်

ခု��ပွဲ်ရေ��အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�က ခုန််အပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��န် �ညီ်�းယ််ခု�က်မို�ှု၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ 

ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ��ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် လူမို�ာ�စ်ုမိုဟုုတ်�ပြဖွဲ့င့်် ်

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��တဲင့်် လှမ်ို�မုုို��က်ရေ�ာက်နုုှင့််စဲ်မ်ို� အကန််အ�တ် 

�ှုရေနမိုညီ်လညီ်� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�နှှင့််် �ီ�ပြခုာ�လူမိုုအ�ုုင့််�အ�ုုင့််�မို�ာ� - ရေဘုာ်စ်နီ� 

ယ်ာ�နှှင့််် ဟုာဇီိုဂုု္ဂိုဗီီ�နာ�တဲင့်် ပြပွဲည်ီ�ူ�လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု� ၂ ခုု 

(ရေဘုာ်စ်နီ�ယ်ာ�နှှင့််် ဟုာဇီိုဂုု္ဂိုဗီီ�နာ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်နှှင့််် ဆိုပ်ွဲစ်ခုါ�ီ 

ပွဲက်ဗီလစ််) မိုှ စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၅ ဦး� ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််��ှု အဓာုကတုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု 

၃ ခုုအတဲက် တုတုက�က� ညီီတူညီီမိုာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုကုုလညီ်� ပြပွဲဋ္ဌာာန်� 

ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။ ထုုုပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်အ� ရေဘုာ်စ်နီ�ယ်ာ�နှှင့််် ဟုာဇိုီဂ္ဂိုုုဗီီ�နာ� 

ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၀ ဦး�တဲင့်် ၅ ဦး�မိုှာ ခုရှုုုရေအ��ှာ�(ခုရှုုု�)

လူမို��ု�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ကာ ၅ ဦး�မိုှာ ရေဘုာ်စ်နီ�ယ်ာ�လူမို��ု�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�က�ညီ်။ 

ဆိုာ်ဘု်စ်ခုါ�ီပွဲက်ဗီလစ််မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၅ ဦး�မိုှာမိုူ ဆိုာ်ဘု်လူမို��ု�မို�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤအစ်ီအမိုံအ� အဓာုကမို��ု�နှဲယ််စ်ု ၃ ခုုလုံ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခုဲ� ၂ ခုု လုံ�တုု��ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ��ှု 

�က�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဤက�်�ုု�ရေ�ာ အစ်ီအမိုံမို��ု�တဲင့်် အဓာုကအာ�နညီ်� 

ခု�က် ၂ ခုု�ုှ�ည်ီ  (က) အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့််ခု�မှိုတ်ရေ�ာ ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် 

မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ထုက် တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ရေပွဲ်တဲင့််�ာ အရေပြခုခုံပြခုင့််�မို��ု� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပြခုင့််�နှှင့််် (ခု) အပြခုာ�

လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�မိုှာ အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

ခုဲင့််် မို��ှုပြခုင့််�တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဘုယ််လ်ဂ္ဂို�ယီ်ံတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု 

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�နှှင့််် တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််��ှု အဓာုကဘုာ�ာစ်ကာ� ၂ 

မို��ု� ရေပြပွဲာဆိုုု�ူမို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၆၀ ဦး�ပြဖွဲ့င့််် 
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ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ၆၀ အနက် ၂၉ ဦး�ကုု ဖွဲ့လန်ဒီါ 

လူမို��ု�ပွဲါလီမိုန်မှို �ုု�မိုဟုုတ် ပြီးမုို��ရေတာ်ဘု�က်ဆို�လ်ရေဒီ�ပွဲါလီမိုန်၏ ဒီက်ခု�် 

ဘုာ�ာစ်ကာ�ရေပြပွဲာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ထု�မိုှ တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ခုံ 

မိုဟုုတ်ရေ�ာနညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ခု�ယ််ပြီးပွဲီ� ၁၀ ဦး�ကုု ပြပွဲင့််�စ််လူမိုုအ�ုုင့််� 

အ�ုုင့််� ပွဲါလီမိုန်၊ ၈ ဦး�ကုု �ယ််လ်လဲန်�ရေဒီ� ပွဲါလီမိုန်၊ ၂ ဦး�ကုု ပြီးမိုု��ရေတာ် 

ဘု�က်ဆို�လ်ရေဒီ�ပွဲါလီမိုန်၏ ပြပွဲင့််�စ််စ်ကာ�ရေပြပွဲာအုပ်ွဲစု်မှို၊ ၁ ဦး�ကုု ဂ္ဂို�ာမိုန် 

စ်ကာ�ရေပြပွဲာ အ�ုုင့််�အ�ုုင့််�ပွဲါလီမိုန်မိုှ အ�ီ��ီ�ရေ�း�ခု�ယ််ပြီးပွဲီ� ၆ ဦး�ကုု 

ဖွဲ့လန်ဒီါဘုာ�ာစ်ကာ�ရေပြပွဲာအုပွဲ်စ်ုမိုှ အထုက်လှတ်ရေတာ် အမိုတ်မို�ာ�က 

ခုန််အပ်ွဲကာ က�န် ၄ ဦး�ကုုမူို ပြပွဲင့််�စ််ဘုာ�ာစ်ကာ�ရေပြပွဲာအုပ်ွဲစု်မှို အထုက် 

လှတ်ရေတာ်အမိုတ်မို�ာ�က ခုန််အပွဲ်�ညီ် (ဘုယ််လ်ဂ္ဂို�ယီ်ံဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၆၇)။ 

• တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ� - ခြွခုင့််�ခု�က်အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေဘုာ်စ်နီ�ယ်ာ�တဲင့်် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််လှတ်ရေတာ်ကုု လူမို��ု� (nation)၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ� (nationalities) 

နှှင့််် ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�ဟုူရေ�ာအုပွဲ်စ်ု ၃ စ်ုမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

�ညီ်။ အုပွဲ်စ်ုတစ််စ်ုစ်ီ�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အနညီ်�ဆိုုံ� 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ရေန�ာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််��ကပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�၏ လူမို��ု�စ်ု 

လူဦး�ရေ� ၁ �န်�စ်ီတုုင့််�အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁ ရေန�ာစ်ာ ထုပွဲ်တုု� 

��ှု�က�ညီ်။ ဤအစ်ီအမိုံအ� အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ်  နယ််ရေပြမိုအစ်ု 

အဖွဲ့ဲ��/ရေဒီ�မို�ာ�ထုက် တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်် 

ရေန�ာတစ််ခုု�ဖွဲ့ဲယ်် ပွဲုု၍ပြဖွဲ့စ််လ�က်�ှု�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ဤအစ်ီအမိုံအ� 

တုုင့််�ပြပွဲညီ်အတဲင့််��ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ုမို�ာ�ကုု ခုဲ�ပြခုာ��တ်မိုှတ် 

�ာတဲင့်် အခုက်အခု�နှှင့််် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ�မိုှတဆိုင့််် တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နဲှယ််စု်တစ််ခုုအပြဖွဲ့စ်် အ�ုအမှိုတ်ပြပွဲ�မိုခံု�ရေ�ာ မို��ု�နဲှယ််စု်မို�ာ� ဖွဲ့ယ််ထုုတ် 

ခံု�ပြခုင့််�က��ုု်�ရေ�ာ စု်န်ရေခု်မုိုအခု��ု�နှှင့််် ကြုံက�ံရေတဲ��နုုှင့််�ည်ီ။ တုုင့််��င့််��ာ� 

မို��ု�နဲှယ််စု်အရေပြခုခံုဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�မုိုရေ�ကာင့််် အီ�ီယုု်�ပီွဲ�ယ်ာ�၏ အထုက်လှတ်ရေတာ် 

�ညီ် ပွဲုံမိုှန်မိုဟုုတ်ရေ�ာ တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ�ကုု ထုမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််လှတ်ရေတာ်�ညီ် ပွဲုံမိုှန်ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ�� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် 

မိုပွဲါ�င့််ဘု� ယ်င့််�အစ်ာ� အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အဓာုပွဲါါယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုပြခုင့််�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

ဆုုိုင့််�ာနှှင့််် အစုု်��ဌာာနတစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု�ကာ� အပြင့်င့််�ပဲွဲာ�မုိုမို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

ပြခုင့််�၊ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေကာက်ခုံရေ�ာ အခုဲန်�င့််�ပြမိုစ််မို�ာ�မိုှ ��ှုလာ�ညီ်် �င့််ရေင့်ဲ 
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မို�ာ�ကုု ခုဲ�ပြခုမို်�ပြခုင့််�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အစ်ုု��က ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ုု� ရေပွဲ�အပွဲ် 

ဖဲွဲ့ယ််�ာ�ုှ�ည််ီ ရေထုာက်ပ်ံွဲရေငဲ့်မို�ာ�ကုု ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�ပြခုင့််�တုု�အတဲက် တာ�န် 

�ှု�ညီ်။

၃.၂။ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ�၏ အရွယ်းအစာ�

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ထုက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် (အဖွဲ့ဲ���င့််) အရေ�အတဲက် နညီ်�ပွဲါ�ရေလ် 

�ှု�ညီ်။ အ�းယ််အစ်ာ�ရေ��င့်ယ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲါလီမိုန်အတဲက် ကုန်က�စ်ာ��ုတ်ကုု 

ရေလာာ်ခု�နှုုင့််ပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုစ်ီတုုင့််�တဲင့််လည်ီ� �က် 

ဆိုုုင့််�ာပွဲါလီမိုန်မို�ာ� �ှုရေ�ာရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်အ�းယ်် 

အစ်ာ�ကုု �တ်မိုှတ်ပြခုင့််�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� အတုအက��တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ 

စ်ညီ်�ကမို်�မို�ာ�မို�ှုရေ�ာ်လညီ်� ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်�ူမို�ာ�အရေနနှှင့််် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်က တာ�န်ယ်ူ�မိုညီ်် အပွဲုုင့််�ကဏ္ဍမို�ာ�ကုု စ်ဉ််�စ်ာ��ုံ��ပွဲ်ပြီးပွဲီ� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုညီ်် ရေကာ်မိုတီမို�ာ�အတဲက် လုံရေလာက်ရေ�ာ ရေကာ်မိုတီ�င့််အရေ� 

အတဲက် ခုန််အပွဲ်နှုုင့််�န်နှှင့််် အဖွဲ့ဲ���င့််တစ််ဦး�ခု�င့််�စ်ီတုုင့််�အတဲက် �င့်််ရေလ�ာ် 

မိုာတရေ�ာ အလုပွဲ်�န်အာ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ်�န်လညီ်� စ်ဉ််�စ်ာ�တဲက်ခု�က်�င့်််ပွဲါ�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်အ�ကာ� �ရေဘုာထုာ� 

ကဲ�မိုုမို�ာ�ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ရေပွဲါင့််� အစ်ညီ်�အရေ��တဲင့်် မို�ခုဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ် 

ရေလ်�ှု�ာ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်အ�းယ််အစ်ာ�၏ အခု��ု�ကဲာဟုခု�က်�ညီ်  အထုက် 

လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�က အပြီးပွဲီ��တ် 

ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်အရေပွဲ် လှမို်�မိုုု�မိုု�ှုမိုညီ်် အတုုင့််�အတာအရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှု 

ပွဲါ�ညီ်။
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ဇူးယ်ာ� (၁) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ တော်အာကားလွှှတိးတော်တိားနှှင််း အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ�၏ 

အရွယ်းအစာ� နှုင်း�ယ်ှဉ်းပြုပ်ဇူးယ်ာ�

လွှူဦး�တော်ရစ�စ�တော်ပ်ါင်း� 
(သနိး�)

တော်အာကား 
လွှှတိးတော်တိား 

အရွယ်းအစာ�

အထကား 
လွှှတိးတော်တိား 

အရွယ်းအစာ�

တော်အာကားလွှှတိးတော်တိား/ 
အထကားလွှှတိးတော်တိား 

အခ� ို �အစာ�

ဩစတော်�တိ�လွှ� ၂၅.၇ ၁၅၁ ၇၆ ၁.၉ / ၁

တော်ဘာ်စနိး�ယ်ာ�နှှင််း 
ဟာာဇူးးဂိုိ�ဗီးး�နိာ�

၃.၂ ၄၂ ၁၅ ၂.၈/ ၁

ဘရာဇူးး� ၂၁၃.၉ ၅၁၃ ၈၁ ၆.၃ / ၁

အိနှိိယ် ၁၃၉၃.၄ ၅၄၅ ၂၄၅ ၂.၂ / ၁

နိးတော်ပ်ါ ၂၉.၆ ၂၇၅ ၅၉ ၄.၆ / ၁

နှိ�င်းဂို� း�ရး�ယ်ာ� ၂၁၁.၄ ၃၆၀ ၁၀၉ ၃.၃ / ၁

အတော်မာရိကာနိး 
ပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�

၃၃၁.၈ ၄၃၅ ၁၀၀ ၄.၃ / ၁

အ�င့််�ပြမိုစ်။် ။ စ်ာရေ���ူ�ညီ် ကမိုာ့်ဘုဏာ်၏ လူဦး� ရေ�ရေဒီတာအခု�က်အလက် <https://data.worldbank.org/indicator/
SP.POP.TOTL> accessed 1 December 2022 နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပွဲရေ�ာဂ္ဂို�က် <https://www.constituteproject.
org>, accessed 1 December 2022 ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�ကာ ကုုယ််တုုင့််ဆိုန်�စ်စ််ရေကာက်နှုတ်ထုာ��ညီ်။ 

၃.၃။ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ�တိွင်း ကာိ�ယ်းစာ�လွှှယ်းတော်နိရာ ခွ�တော်ဝမာု

အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ာတဲင့်် အရေ��ကြီးကီ�ရေ�ာ အရေ��ကုစ်စ 

တစ််�ပွဲ်မိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� (နှှင့်််/�ုု�မိုဟုုတ် အပြခုာ�နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�) 

တစ််ခုုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အရေ�အတဲက်ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� 

�ကာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာအတဲက် ခုဲ�ရေ��ာတဲင့်် 

အ�ုံ�ခု�နှုုင့််ရေ�ာ အဓာုကနညီ်�လမို်� ၂ ခုု�ှု�ာ ညီီတူညီီမိုာခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�နှှင့််် လူဦး�ရေ� 

အ�းယ််အစ်ာ�ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ခုဲ�ရေ�ပြခုင့််� တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤနညီ်�လမို်� ၂ ခုုလုံ� 

�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််�ပွဲ်လုံ� 

၏ လညီ်ပွဲတ်ရေဆိုာင့််�းက်မိုုတုု�အရေပွဲ်တဲင့်် မိုတူညီီရေ�ာ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုု 

မို�ာ� �ှု�က�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာခုဲ�ရေ�ပြခုင့််� 

အတဲက် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ာတဲင့်် အ�းယ််ရေ�ာက်ပြီးပွဲီ��ူတုုင့််� ဆိုနှိမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် 

နုုှင့််ငံ့်တကာလူ�အခဲုင့်််အရေ��ဥပွဲရေဒီ (အပြပွဲည်ီပြပွဲည်ီဆုုိုင့််�ာ လူ�အခဲုင့်််အရေ��ရေ�ကညီာ 
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စ်ာတမို်� အပွဲုုဒီ် ၂၁ ၊ နှုုင့််င့်ံတကာ နှုုင့််င့်ံ�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��အခုဲင့်််အရေ��ဆိုုုင့််�ာ 

�ရေဘုာတူစ်ာခု��ပ်ွဲ (ICCPR) အပုုွဲဒ်ီ ၂၅) တုု�အရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခံုရေ�ာ လူပုွဲဂုု္ဂို�လ် 

တစ််ဦး�ခု�င့််�၏ ဆိုနှိမို�မို�ာ�အတဲက် တန်�တူညီီမိုာမိုုနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု 

တဲင့််ပွဲါ�င့််ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ�အတဲက် တန်�တူညီီမိုာမိုုတုု�ကုု အလ� 

အလှယ််လုပွဲ် ခု�နု်ညီို�ပြခုင့််�မို��ု��ှု�ညီ်။

ကမိုာ့ရေပွဲ်�ုှ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်မို�ာ�၏ ထုက်�က်ခုန််တဲင့်် ပြပွဲည်ီနယ််/ 

ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�အာ�လုံ��ညီ် အ�းယ််အစ်ာ�၊ လူဦး�ရေ�တုု� မိုညီ်မိုာ�ှု�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် တူညီီရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အရေ�အတဲက်ပြဖွဲ့င့််် ကုုယ်် 

စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််�ှု�က�ညီ်။ ဤက�်�ုု�ရေ�ာ အစ်ီအမိုံက ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� 

အာ�လုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်ပြခုင့််�တဲင့်် ညီီတူညီီမိုာ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က် 

ခုဲင့်််��ှုရေစ်ပြီးပွဲီ� ရေ��င့်ယ််ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အရေပွဲ် 

လူဦး�ရေ�ပုုွဲမို�ာ�ပြီးပီွဲ� ပုုွဲကြီးကီ�မိုာ�ရေ�ာ ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ�က လှမ်ို�မုုို�ကြီးကီ�စုု်�ပြခုင့််� 

မိုပြဖွဲ့စ််ရေအာင့်် ထုုထုုရေ�ာက်ရေ�ာက် ကာကဲယ််ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 

လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််နှှင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဗီီတုုအာဏာာ�ရေဘုာ�ဘုာ�တုု�အရေပွဲ် 

မိုူတညီ်၍ အ�းယ််အစ်ာ�အ� နှုင့််�ယ်ှဉ််ပွဲါက ပွဲုု၍ရေ��င့်ယ််ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�(လူဦး�ရေ�အ� လူနညီ်�စ်ုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�လညီ်� 

ပွဲါ�င့််�ည်ီ) အရေနပြဖွဲ့င့််် လူမို�ာ�စု်ပြဖွဲ့စ််�ူမို�ာ�ကရေထုာက်ခံုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�မို�ာ� 

ကုုဆုုိုင့််�င်ံ့်ထုာ�ပြခုင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ဗီီတုုအာဏာာပြဖွဲ့င့်််ပွဲယ််ခု�ပြခုင့််�တုု� လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ခုငဲ့််် 

လညီ်���ှုရေစ်�ညီ်။ တန်�တူညီီမိုာကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုကုု အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ� (ပြပွဲညီ်နယ််/ 

ရေဒီ�ခုဲ� တစ််ခုုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ဦး�စ်ီ)၊ ဩစ်ရေ�တ�လ� (၁၂)၊ မိုကကဆိုီကုု      

(၃)၊ နီရေပွဲါ (၈)၊ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ� (၃)၊ ပွဲါကစ်စတန် (၂၃)၊ အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု 

(၂)၊ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက(၁၀)နှှင့််် ဆိုဲစ််ဇိုာလန်(၂) တုု�တဲင့်် က�င့်််�ုံ��က�ညီ်။ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့််လညီ်� ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� တန်�တူညီီမိုာ 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုကုု က�င့်််�ုံ�ခု�်�ညီ်။

အပြခုာ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�မိုှာ လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�ရေပွဲ် 

မိုူတညီ်၍ ခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�နညီ်�ကုု က�င့်််�ုံ��ကပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုစ်ီ၏ 

လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�ကုု တစ််နညီ်�တစ််ဖွဲ့ုံ ထုညီ််�ဲင့််�တဲက်ခု�က်၍ ကုုယ််စ်ာ� 

လှယ််ရေန�ာအရေ�အတဲက်ကုု ခုဲ�ရေ��က�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာခုဲ�ရေ�ပြခုင့််� 

မှိုာ လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�နှှင့််် အတုအက� အခု��ု�က�ပြခုင့််�ရေတာ်မို�ုှရေပွဲ။ လူဦး�ရေ� 
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အ�းယ််အစ်ာ� ကြီးကီ�မိုာ�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ��ညီ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ 

ပွဲုုမိုုု��ှု�ကရေ�ာ်လညီ်� လူဦး�ရေ�နညီ်�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�မိုှာလညီ်�   

၎င့််�တုု�၏ လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�နှှင့််် နှုင့််�ယ်ှဉ််ပွဲါက �ာခုုုင့််နှုန်�အ� ပွဲုု၍ 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ��ှု�က�ညီ်။ ဤက�်�ုု�ရေ�ာ အစ်ီအမိုံကုုက�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် 

လူဦး�ရေ�မို�ာ�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ��ညီ် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်�ာတဲင့်် 

လူဦး�ရေ�နညီ်�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�ထုက်ပွဲုု၍ လှမို်�မိုုု��က်ရေ�ာက် 

နုုှင့််စဲ်မ်ို��ုှ�ကရေ�ာ်လည်ီ� လူဦး�ရေ�နည်ီ�ရေ�ာ ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ��ည်ီလည်ီ� 

လူဦး�ရေ�အ� ��ှု�မိုညီ်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််ထုက် ပွဲုုမိုုု��ှု�က�ညီ်။ လူဦး�ရေ�အ�းယ်် 

အစ်ာ�ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာခုဲ�ရေ��ာတဲင့်် နညီ်�လမို်�အမို��ု�မို��ု�၊ 

အတုုင့််�အတာအမို��ု�မို��ု� ကဲ�ပြပွဲာ��ကရေ���ညီ်။ ရေနထုုုင့််�ူ ၂၀၄ �န်��ှုပြီးပွဲီ� 

လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆံုို�ပြပွဲည်ီနယ််ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ အုနုိှယ်နုုှင့််ငံ့်မှို ယူ်တာပွဲ�ာရေဒ်ီ�်ှပြပွဲည်ီနယ်် 

�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အမိုတ်ရေန�ာ ၃၁ ရေန�ာ��ှုပြီးပွဲီ� ရေနထုုုင့််�ူ 

၆၂၀,၀၀၀ �ှုပြီးပွဲီ� လူဦး�ရေ�အနညီ်�ဆိုုံ� ပြပွဲညီ်နယ််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ဆိုစ််ကင့််မို်ပြပွဲညီ်နယ်် 

မိုှာ အမိုတ် ၁ ရေန�ာ�ာ��ှု�ညီ်။ ဩစ်ကြီးတီ�ယ်ာ�တဲင့်် လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 

ပြပွဲညီ်နယ််က အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၂ ရေန�ာ��ှုပြီးပွဲီ� အပြခုာ� 

ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ကုုမိုူ ၎င့််�တုု�၏ �က်ဆိုုုင့််�ာလူဦး�ရေ�အရေ�အတဲက်ကုု လူဦး�ရေ� 

အမို�ာ�ဆိုုံ�ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် နှုင့််�ယ်ှဉ််အခု��ု�ခု�မိုုအရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

ရေန�ာ အရေ�အတဲက်ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ကာ ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီ�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ် 

တဲင့်် အနညီ်�ဆိုုံ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ဦး� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ��ှု�က�ညီ်။ ဂ္ဂို�ာမိုနီ 

နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ရေဒီ�ခုဲ�(Länder) တစ််ခုုစ်ီ�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အနညီ်� 

ဆိုုံ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ဦး�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ��ှု�က�ညီ်။ ရေနထုုုင့််�ူ ၂ �န်� 

ရေက�ာ်�ညီ်် ရေဒီ�ခုဲ�(Länder) မို�ာ�က ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၄ ရေန�ာ၊ ၆ �န်� 

ရေက�ာ်ပွဲါက ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၅ ရေန�ာနှှင့််် ၇ �န်�နှှင့်််အထုက် �ှုပွဲါက ၆ ရေန�ာ 

��ှု�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် �က်ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ်နယ််(Land) ၏ 

ညှွှန်�ကာ�ခု�က်အတုုင့််�  (�က်ဆုုိုင့််�ာ ပြပွဲည်ီနယ််ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ည်ီ ၎င့််� 

တုု�ပြပွဲညီ်နယ််အလုုက် မို�အတူတူရေပွဲ��ရေ�ာ bloc voting စ်နစ််ပြဖွဲ့င့်််) မို�ရေပွဲ��န် 

�တ�ူာ��ှု�ညီ်ကုုမိုူ �တုခု�ပွဲ်�ပွဲါမိုညီ်။
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၃.၄။ အထကားလွှှတိးတော်တိား ကာိ�ယ်းစာ�လွှှယ်း တော်ရွ�ခ�ယ်း(တော်ရွ�တော်ကာာကား)
သည်း်း နိည်းး�လွှမား�မာ�ာ�

ဒီီမိုုုက�က်တစ််ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�အာ�လုံ�တဲင့်် ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက် တင့််ရေပြမိုိာက်�က 

�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေ�း�ခု�ယ််�ာတဲင့််မိုူ 

နညီ်�လမို်�အမို��ု�မို��ု� ကဲ�ပြပွဲာ��ကပြီးပီွဲ� ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုစ်ီ၏ အင့််စ်တီ 

က����ှင့််�မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု�ကာ�တဲင့်် အရေပွဲ�အယ်ူ 

လုပွဲ်ညီိုနှုင့််��ပြခုင့််�မို�ာ� ပွဲါ�င့််ရေလ်�ှု�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ� ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ််နညီ်�လမို်��ည်ီ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု၊ 

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�နှှင့််် ခု�တု်ဆိုက်မိုုအတုုင့််� 

အတာ၊ ၎င့််�၏ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က�တ�ာ��င့််မိုုတုု�အရေပွဲ်တဲင့်် �ု�ု�ာ�ာ 

�က်ရေ�ာက်မုို�ုှ�ည်ီ။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေ�း�ခု�ယ််�ည််ီနည်ီ�လမ်ို��ည်ီ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်၏ အာဏာာ�က်ရေ�ာက်မိုု အတုုင့််�အတာရေပွဲ်တဲင့််လညီ်� လှမို်�မိုုု� 

�က်ရေ�ာက်မိုု�ှုပြီးပွဲီ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ကြီးကီ�မိုာ�ရေ�ာမို�ဆိုနှိနယ််မို�ာ�မိုှ   

တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ် 

�ညီ် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ�အပွဲ်နှှင့််�ရေ�ာအာဏာာ ပွဲုုမိုုုအာ�ရေကာင့််�ဖွဲ့ဲယ််�ာ�ှု 

�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု �ဲယ််�ုုက်ရေ�း�ရေကာက်ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့််မိုူ   

၎င့််�တုု��ညီ် နှုုင့််င့်ံရေ��အာဏာာအာ�နညီ်�ရေလ်�ှု�ာ ယ်င့််�ရေ�ကာင့်််ပွဲင့်် အရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီအ� အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ရေ�ာအာဏာာမိုှာလညီ်� နညီ်�ပွဲါ� 

ရေလ်�ှု�ညီ်။

အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်် က�ယ််ပြပွဲန်် 

ရေ�ာ နညီ်�လမို်� ၅ �ပွဲ်�ှုပွဲါ�ညီ်။ ၎င့််�တုု�မိုှာ (၁) တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ပြခုင့််�၊ 

(၂) ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�က တဆိုင့်််(�ဲယ််�ုုက်) ရေ�း� 

ရေကာက်ပြခုင့််�၊ (၃) ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�မိုှ ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�၊ (၄) 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�က ခုန််အပွဲ်ပြခုင့််� ၊ (၅) ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ရေ�း�ခု�ယ််မိုု

လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံ အနညီ်�င့်ယ််တဲင့််မိုူ ရေ�း�ခု�ယ်် 

�ညီ််နညီ်�လမို်�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် ရေ�း�ခု�ယ််ရေစ်ပြခုင့််�မို��ု� 

လညီ်� �ှု�ညီ်(၆)။
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၃.၄.၁။ တိိ�ကားရိုိ�ကားတော်ရွ�တော်ကာာကားတိင်းတော်ပြုမာိာကားပြုခင်း�

ဤနညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�ာတဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

မို�ာ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််�က�ူမို�ာ��ညီ် �က်ဆိုုုင့််�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ်် 

စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�က�ညီ်။ တုုက်ရှုုုက် 

ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

နညီ်�က�တ�ာ��င့််မိုုကုု ခုုုင့််မိုာအာ�ရေကာင့််�ရေစ်ပြီးပွဲီ� အာ�ရေကာင့််�ရေ�ာ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ှ ု�ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှု ုင့််င့်ံမို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�၊ 

ဩစ်ရေ�တ�လ�၊ ဘု�ာဇိုီ�၊ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�နှှင့််် အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) တဲင့်် 

ဤနညီ်�လမို်�ကုု က�င့်််�ုံ�ရေလ်�ှု�က�ညီ်။ ဤအစ်ီအမိုံအ� အထုက်လှတ်

ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�ကုု ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်လုုက်ရေ�ာ 

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မိုှ မို�ဆိုနှိ�ှင့််မို�ာ�ကုု တုုက်ရှုုုက်တာ�န်ခုံ�က��ညီ်။ �ုု��ာ 

တဲင့်် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ပြခုင့််��ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််

စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခဲု� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ကာ� တ�ာ��င့််

ခု�တ်ုဆိုက်ရေပွဲ�နုုှင့််ပြခုင့််�မို�ုှဘု� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မှိုတ်မုိုမို�ာ�တဲင့်် 

နုုှင့််ငံ့်ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�က ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ�ထုက် ပုုွဲမုုိုလှမ်ို�မုုို�နုုှင့််စဲ်မ်ို��ုှပြခုင့််�မို��ု� 

လည်ီ� ပြဖွဲ့စ််ရေစ်တတ်�ည်ီ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် တုုက်ရုုှုက်ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ��ည်ီ ဘုဏ္ဍာရေ�� 

အ� ကုန်က�စ်�ုတ်မို�ာ�လည်ီ��ုှ�ာ အ�င့််�အပြမိုစ်် အကန််အ�တ်�ုှရေ�ာ(မိုကြွကယ််� 

ရေ�ာ) ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�အတဲက် အခုက်အခု�တစ််�ပွဲ် ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် မိုတူညီီရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် အမို��ု�မို��ု� 

က�င့်််�ုံ��က�ညီ်။

- မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုလာင့််် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး��ာ ရေ�း�ခု�ယ််ရေ�ာ နှုုင့််�ူ 

အကုန်ယ်ူစ်နစ််(FPTP) - နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီကုု ကုုယ်် 

စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး��ာရေ�း�ခု�ယ််ရေ�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ဆိုနှိနယ်် ၃ ခုု 

အပြဖွဲ့စ််ပုုွဲင့််�ပြခုာ��ည်ီ။ မို�ဆိုနိှနယ််တစ််ခုုစီ်တဲင့်် မို�အရေ�အတဲက် အမို�ာ�ဆံုို� 

��ှုရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�က အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

အပြဖွဲ့စ်် ရေ�း�ခု�ယ််ခုံ��ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီ တစ််ခုုတညီ်�မိုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် �က်ဆိုုုင့််�ာပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုအတဲက် ကုုယ်် 

စ်ာ�လှယ်် ရေန�ာမို�ာ�အာ�လုံ�ကုု အနှုုင့််��ှုပြခုင့််�မို��ု�လညီ်� �ှုနှုုင့််�ညီ်။ 

ဤနညီ်�လမို်�အ� အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု� 
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ရေ�း�ရေကာက်ခုံ�ရေ�ာ မို�ဆိုနှိနယ််မိုှ မို�ဆိုနှိ�ှင့််မို�ာ�အတဲက်�ာ ကုုယ််စ်ာ� 

ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ�(တာ�န်�ှုပြီးပွဲီ�) ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုလုံ�၏ မို�ဆိုနှိ�ှင့််မို�ာ�အတဲက် ကုုယ်် 

စ်ာ�ပြပွဲ�ပြခုင့််�(တာ�န်ခုံ�ပြခုင့််�)မို�ှုရေပွဲ။

- အခု�နု်လှ�ရေ�း�ရေကာက်ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မိုှတဆိုင့််် မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုလာင့်် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး��ာ ရေ�း�ခု�ယ််ရေ�ာနုုှင့််�ူအကုန်ယူ်စ်နစ််(FPTP) - 

ဘု�ာဇိုီ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီ�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ်် 

စ်ာ�လှယ်် ၃ ဦး�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််��က�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု ၄ နှှစ်် 

တစ််ကြီးကုမို် တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််� အ�စ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ာ လှတ်ရေတာ်၏ ၃ ပွဲုံ ၁ ပွဲုံ 

ကုု တစ််ကြီးကုမို်၊ လှတ်ရေတာ်၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံကုုတစ််ကြီးကုမို်ဟုူ၍ အခု�နု်လှ�ပြီးပွဲီ� 

အ�စ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ ၃ ပွဲုံ ၁ ပွဲုံကုု အ�စ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခု�နု်တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုု 

စ်ီ�ညီ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁ ဦး� ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�က��ညီ်။ ၃ ပွဲုံ 

၂ ပံုွဲကုု အ�စ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ခု�န်ုတဲင့််မူို �က်ဆုုိုင့််�ာပြပွဲည်ီနယ််အလုုက် မို�ဆိုနိှ�ှင့်် 

တစ််ဦး�လာင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� ၂ ဦး�အတဲက် မို�ရေပွဲ��က�ပြီးပီွဲ� ပြပွဲည်ီနယ်် 

တစ််ခုုလာင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၂ ဦး� ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�က��ညီ်။ 

ဤစ်နစ််အ� အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု� 

ရေ�း�ရေကာက်ခုံ�ရေ�ာ  ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မိုှ ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�အတဲက် ကုုယ်် 

စ်ာ�လှယ််အပြဖွဲ့စ်် ထုမို်�ရေဆိုာင့််�က�ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�အတဲက် တာ�န်ခုံ�က� 

�ညီ်။

- အတုုက်အခုံမို�ာ�အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််အာမိုခုံခု�က်ရေပွဲ�ပြီးပွဲီ� မို�ဆိုနှိ 

နယ််တစ််ခုုလာင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် တစ််ဦး�မိုက ရေ�း�ခု�ယ််ရေ�ာ ပွဲါတီဗီဟုုုပြပွဲ� 

အမို�ာ�စ်ုစ်နစ်် - အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�နှှင့််် မိုကကဆိုီတုု�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

တစ််ခုုစ်ီ�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ဦး� ကုုယ်် 

စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ��ှု�က�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုလာင့်် အထုက်လှတ်

ရေတာ်မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုစ်ီတဲင့်် 

ဆိုနှိမို�အမို�ာ�ဆိုုံ���ှုရေ�ာ ပွဲါတီက အမိုတ် ၂ ရေန�ာစ်ာ��ှုပြီးပွဲီ� ဒီုတုယ်မို� 

အမို�ာ�ဆိုုံ���ှု�ညီ်် ပွဲါတီက အမိုတ် ၁ ရေန�ာစ်ာ ��ှု�ညီ်(အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပွဲုဒီ်မို ၅၄၊ မိုကကဆိုီကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ 

ပွဲုဒီ်မို ၅၆)။ မိုကကဆိုီကုုတဲင့်် တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�ကုု မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုတညီ်� 

အပြဖွဲ့စ််�တ်မိုှတ်ရေ�ာ မို�ဆိုနှိနယ််မိုှ ပွဲါတီဗီဟုုုပြပွဲ� အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 
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စ်နစ််အ� အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃၂ ဦး�ကုု ထုပွဲ်မိုံ 

ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။

- မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုလာင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�မိုကရေ�း�ခု�ယ််ရေ�ာ အခု��ု� 

က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ်် - ဩစ်ရေ�တ�လ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုလာင့်် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၂ ဦး� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ��က�ညီ်။ 

ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုလာင့်် မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ထုုုမို�ဆိုနှိ 

နယ််မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၂  ဦး�ကုု ပွဲါတီဗီဟုုုပြပွဲ� အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်။ ဤစ်နစ််အ� ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်

တစ််ခုုစ်ီမိုှ မိုတူကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ အပြမိုင့််မို�ာ��ှု�ညီ်် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�မိုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�မို�ာ��ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

ခုဲင့််် ��က�ညီ်။

၃.၄.၂။ ပြုပ်ည်းးနိယ်း/တော်ဒါသခွ� ဥပ်တော်ဒါပြုပ်ုလှွှတိးတော်တိားမာ�ာ�မှာတိ�င််း သွယ်းဝိ�ကား 
တော်ရွ�တော်ကာာကားပြုခင်း�

ဤနညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ခု�ယ််�ာတဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုစ်ီမိုှ ပြပွဲညီ်�ူ 

မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ �က်ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် 

အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်�က��ညီ်။ ထုုု�ရေနာက် 

ထုုုပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�က ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

(ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ထုပွဲ်မိုံ 

ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်။ ဤက�်�ုု� ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မိုှတဆိုင့််် 

�ဲယ််�ုုက်ရေ�း�ရေကာက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပွဲါလီမိုန်နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ကာ� ခု�တ်ုဆိုက်မုိုပုုွဲမုုိုအာ�ရေကာင့််�ရေစ်�ည်ီ (အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆုုို 

ရေ�ာ် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု� လှတ်ရေတာ် 

မို�ာ�က ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ပြဖွဲ့င့််် ထုုုအထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� 

�ည်ီ ၎င့််�တုု�၏�က်ဆုုိုင့််�ာ ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု� လှတ်ရေတာ်မို�ာ�အတဲက်တစ််နည်ီ� 

တစ််ဖွဲ့ုံအာ�ပြဖွဲ့င့််် တာ�န်ခုံ�ရေ�ာရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်)။ တဆိုင့်််ခုံရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မို�ာ��ညီ် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�နှှင့်််ယ်ှဉ််လာင့်် ရေင့်ဲ၊လူ၊ �ယ််ယ်ူပွဲုု�ရေဆိုာင့်် 

ရေ�� အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ� လုုအပွဲ်မိုုနညီ်�ပွဲါ��ပြဖွဲ့င့််် က�င့််�ပွဲ�န် ပွဲုု၍လဲယ််ကူပြီးပွဲီ�၊ 

ကုန်က�စ်ာ��ုတ်လညီ်� �က်�ာ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််

စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် �က်ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� မို�ဆိုနှိ�ှင့််မို�ာ�အတဲက် 



22

တုုက်ရှုုုက်တာ�န်မို�ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က�တ�ာ��င့််မိုုရေလ�ာ်နညီ်� 

နုုှင့််�ည်ီ။ တုုက်ရုုှုက်ရေ�း�ရေကာက်ခံုမိုဟုုတ်ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ� 

ထုာ�ရေ�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ရေလာက် အာဏာာမို�ှုပြခုင့််�မို��ု� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်။

ဤစ်နစ််က�င့်််�ုံ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအမို�ာ�စ်ုတဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််

မို�ာ�ကုု အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ခု�ယ််�က�ညီ်(ဥပွဲမိုာ- ဩစ်ရေ�တ� 

လ�၊ အုနှိုယ်၊ ပွဲါကစ်စတန်)။ ဤက�်�ုု� ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် �က်ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််�ထုာ�ရေ�ာ မိုတူညီီ 

�ညီ််ပွဲါတီမို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််��ှု 

�က�ည်ီ။ အုနုိှယ်တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်၌ အမို�ာ�ဆံုို�ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၂၅၀ ဦး� 

ထုု�ှုနှုုင့််ကာ �မိုမတက တုုက်ရှုုုက်ခုန််အပွဲ်ရေ�ာ ၁၂ ဦး�မိုှလဲ�၍ က�န်ကုုယ််စ်ာ� 

လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််ရေပြမို ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှ 

ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်(အုနှိုယ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၈၀)။ 

တဆိုင့်််ခံုရေ�း�ရေကာက်ခံု�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ည်ီ �က်ဆုုိုင့််�ာပြပွဲည်ီနယ်် 

လှတ်ရေတာ်အတဲင့််�မိုှ ပြဖွဲ့စ််�န်မိုလုု�လုု ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််� ရေနထုုုင့််�ူပြဖွဲ့စ််�န် 

လညီ်� မိုလုုအပွဲ်ရေပွဲ။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ��ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ် 

အတဲက် �င့််ရေ�ာက်မိုယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််�ညီ််၊ �ုု�မိုဟုုတ် ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််ရေ�ာ်လညီ်� ရှုုံ�နုမို်် 

ထုာ��ည််ီ နုုှင့််ငံ့်ရေ���မိုာ�မို�ာ�ကုု ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�မို��ု� ပြဖွဲ့စ််ဖဲွဲ့ယ််�ာ�ုှ�ည်ီ။ ထုုု�ုု� 

ရေ�း�ခု�ယ််ခု�်ပွဲါက အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် �က်ဆိုုုင့််�ာ

ပြပွဲညီ်နယ််အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ထုက် ၎င့််�တုု�ပွဲါတီ၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ကုု�ာ ကာကဲယ်် 

ပြခုင့််�မို��ု� �ှုရေကာင့််�၊ �ှုလာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

ဩစ်ကြီးတီ�ယ်ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု အခု��ု�က� 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှတဆိုင့််် 

ရေ�း�ရေကာက်�ည်ီ။ ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

ရေန�ာ ဒီုတုယ်အမို�ာ�ဆိုုံ�ပွဲါတီကုု အနညီ်�ဆိုုံ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ရေန�ာ ရေပွဲ�� 

မိုညီ်ဟုုလညီ်� အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ် (��စ်ကြီးတီ�ယ်ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၃၅)။ 
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၃.၄.၃။ ပြုပ်ည်းးနိယ်း/တော်ဒါသခွ� အ�ပ်းခ�ုပ်းတော်ရ�ပ်ိ�င်း�မာှ တော်ရွ�ခ�ယ်းပြုခင်း�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�မိုှ ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခဲု�အစုု်��နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တုု��ကာ�တဲင့်် ထုုရေ�ာက်၊ 

အာ�ရေကာင့််�မုိုအ�ုှဆံုို� ခု�တ်ုဆိုက်မုိုကုု��ုှရေစ်ပွဲါ�ည်ီ။ �ုု�ရေ�ာ်လည်ီ� အထုက် 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��ပုုွဲင့််�မှို ခုန််အပ်ွဲ 

ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�၏ မိုူ�ါဒီပွဲုုင့််�အာဏာာကုု ပြမိုိင့်််တင့််ရေပွဲ��ာရေ�ာက် 

ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်ပြခုင့််�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ဩဇိုာလှမို်�မိုုု�မုိုကုု ပွဲစ််ပွဲယ််�ာရေ�ာက်ရေစ်�ညီ်။ အထုူ� 

�ပြဖွဲ့င့််် မိုူ�ါဒီရေ���ာကုစ်စအမို�ာ�စ်ုကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််တဲင့််�ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�တ် 

မိုှတ်ပြီးပွဲီ� ထုုုဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ညီ််အတုုင့််� ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�က အရေကာင့််အထုညီ် 

ရေဖွဲ့ာ်�န်တာ�န်ယ်ူ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် ထုုု�ုု�ပွဲုု၍ ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

နှုုင့််�ညီ်။

ဂ္ဂို�ာမိုနီတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်အမိုတ်မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 

ဌာာနတစ််ခုုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�က�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု 

ပြပွဲညီ်နယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�၏ �ာထုူ�ပြမိုင့်််ပြပွဲညီ်�ူ��န်ထုမို်�မို�ာ�နှှင့််် �န်ကြီးကီ�မို�ာ� 

ထု�မိုှရေနပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်နယ််အစ်ုု��တစ််�ပွဲ်စ်ီက ရေ�း�ခု�ယ််ခုန််အပွဲ်��ညီ် (ဂ္ဂို�ာမိုနီ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၅၁)။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�စ်ုတ် 

ကြီးကု�က် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို��ှု�ကဘု� ၎င့််�တုု�၏�က်ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ်နယ််အစ်ုု��၏ ညွှှန် 

�ကာ�ခု�က်မို�ာ�အတုုင့််� မို�အတူတူရေပွဲ��က��ည်ီ။  ထုုု�ရေ�ကာင့်််အထုက်လှတ်ရေတာ် 

�ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� အ�ာ�ှုမို�ာ��ကာ�တဲင့်် ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�၊ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 

ပြင့်င့််�ခုုန်ပြခုင့််�တုု� လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ရေ�ာ ပြပွဲည်ီနယ််အစုု်��မို�ာ��ကာ� ညုိီနုှင့််�ရေ��ရေကာင့််စီ် 

တစ််ခုုအရေနပြဖွဲ့င့်််လုပ်ွဲရေဆိုာင့််�ည်ီ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ပြခုင့််�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကရေဆိုာင့််�းက်ပြီးပီွဲ� ပြပွဲည်ီနယ််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��ပုုွဲင့််�က အပြပွဲည််ီအ� 

အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်��ညီ်။

၃.၄.၄။ ဖကားဒါရယ်းအ�င််းအာဏာာပ်ိ�င်းမာ�ာ�ကာ ခနိး်အပ်းပြုခင်း�

ဤစ်နစ််မို��ု�ကုု ကရေနဒီါနှုုင့််င့်ံတဲင့််�ာ က�င့်််�ုံ��ညီ်။ ဤနညီ်�လမို်�မိုှာမိုူ 

အတူတကဲပူွဲ�ရေပွဲါင့််�အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲပြခုင့််� ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�န် ပြပွဲည််ီစံု်မုိုမို�ုှရေ�ာ နည်ီ�လမ်ို� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�
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ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�က ရေ�း�ခု�ယ််ပြခုင့််�မိုဟုုတ်ဘု� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�က ခုန််အပွဲ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပြခုင့််� မို�ှု၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ကရေနဒီါတဲင့်် (တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏အမိုည်ီခုံ ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ) ဘုု�င့််ခုံ 

ခု��ပွဲ်က ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��၏ အကြီးကီ�အက�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ �န်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်၏ 

အကြုံကံပြပွဲ�ခု�က် (ဆုုိုလုု�ည်ီမှိုာ ဥပွဲရေဒီအ� လုုက်နာ�န်�တ�ူာ��ုှရေ�ာ ညှွှန်�ကာ� 

ခု�က်မို�ာ�) အ� အထုက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ခုန််အပွဲ်�ညီ် 

(ကရေနဒီါဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၂၄)။ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� တ�ာ��င့််မိုု 

မို�ှုပြခုင့််�နှှင့််် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�က ခုန််အပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�တုု�ရေ�ကာင့််် ကရေနဒီါအထုက် 

လှတ်ရေတာ်�ည်ီ တင့််�ဲင့််�လာ�ည််ီဥပွဲရေဒီမို�ာ�ကုု ပွဲယ််ခု�ပြခုင့််�မို�ှု�ရေလာက် 

ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အတဲက် အမိုှန်တကယ််ထုုရေ�ာက်ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ� 

မိုုကုုမိုူ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ထုပွဲ်တုု�ဖဲွဲ့��စ်ညီ်�ထုာ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု 

ရေကာင့််စ်ီ (ကရေနဒီါနှုုင့််င့်ံ၏ စ်ီ�င့််စ်ုနှှင့််် နယ််ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ �န်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်မို�ာ� 

ပွဲါ�င့််ရေ�ာအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�) နှှင့််် �န်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်မို�ာ� ညီီလာခုံ (ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု�န်ကြီးကီ� 

ခု��ပ်ွဲနှှင့််် စီ်�င့််စု်၊ နယ််ရေပြမိုအစု်အဖဲွဲ့��မို�ာ�၏ �န်ကြီးကီ�ခု��ပ်ွဲမို�ာ� အစ်ည်ီ�အရေ��) တုု�မှို 

တဆိုင့်််�ာ ��ှု�ညီ်။

၃.၄.၅။ တော်ပ်ါင်း�စပ်းတော်ရွ�ခ�ယ်းတော်သာ လွှ�ပ်းင်နိး�စဉ်းမာ�ာ�

အခု��ု�ရေ�ာဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််

မို�ာ�ကုု နညီ်�လမို်�အမို��ု�မို��ု�ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ကာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�က�ညီ်။ 

ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုုစ်ီမှို ကုုယ်် 

စ်ာ�လှယ််မို�ာ�၏ ၆၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ကုု စ်ီ�င့််စ်ုဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှတဆိုင့််် 

ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ််နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ပြီးပွဲီ� က�န် ၄၀ �ာခုုုင့််နှုန်� 

ကုု စ်ီ�င့််စ်ုအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�မိုှ ခုန််အပွဲ်�ညီ် (ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၆၀ ၊ ၆၁)။ စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုုစ်ီမိုှ အထုက်လှတ်ရေတာ်�ုု� 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၀ ဦး�စ်ီ ရေစ်လှတ်�ာ ၆ ဦး�မိုှာ အပြီးမို�တမို်�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ၄ ဦး�မိုှာ အထုူ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အထုူ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််    

၄ ဦး�မိုှာ စ်ီ�င့််စ်ု �န်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်ကုုယ််တုုင့််နှှင့််် အရေ��ကုစ်စအလုုက် လုုအပွဲ်�လုု 

စ်ီ�င့််စ်ု�န်ကြီးကီ�ခု��ပွဲ်က စ်ီ�င့််စ်ုဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ထု�မိုှ 

ရေ�း�ခု�ယ််ခုန််အပွဲ်�ူ ၃ ဦး�တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အပြီးမို�တမို်�ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၆ ဦး�မိုှာမိုူ 
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စ်ီ�င့််စ်ုဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်က ခုန််အပွဲ်�ူမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အခု�နု်ပြပွဲညီ််တာ�န် 

ထုမို်�ရေဆိုာင့််��ညီ်။ ထုူ�ပြခုာ�ခု�က်အရေနပြဖွဲ့င့််် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� စ်ီ�င့််စ်ုဥပွဲရေဒီ 

ပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ��ှုထုာ�ရေ�ာ ပွဲါတီမို�ာ�အာ�လုံ� 

�ညီ် ၎င့််�တုု���ှုထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာအရေ�အတဲက် အခု��ု�အစ်ာ� 

အလုုက် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အဖွဲ့ဲ��တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ��ှု�က 

�ညီ်။ ဤပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်ရေ�ကာင့််် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အဖွဲ့ဲ���ညီ် စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုုစ်ီမိုှ 

နှုုင့််င့်ံရေ��အ� မိုတူကဲ�ပြပွဲာ�မိုုကုု က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�နှုုင့််�ညီ်။ 

�ုု��ာတဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ည်ီ စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုမိုညီ်် 

ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�မို�ာ�အတဲက် ဆိုနိှမို�ရေပွဲ��ာတဲင့်် �က်ဆုုိုင့််�ာ စီ်�င့််စု်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�စ်ီ�င့််စ်ုအလုုက် မို�အတူတူရေပွဲ��က��ပြဖွဲ့င့်််(bloc voting) 

စ်ီ�င့််စ်ုအတဲင့််� လူမို�ာ�စ်ုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�က�ာ ရေနာက်ဆိုုံ��လဒီ် 

ကုု အဆိုုံ�အပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�ပြီးပွဲီ� က�န်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�မိုှာမိုူ ၎င့််�တုု�၏အပြမိုင့််မို�ာ�ကုု 

တ�ာ��င့််ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�တင့််ပြပွဲခုဲင့်််�ာ ��က�ညီ်။

၃.၄.၆။ ပြုပ်ည်းးနိယ်း/တော်ဒါသခွ�မာ�ာ�ကာိ�ယ်းတိိ�င်း တော်ရွ�ခ�ယ်းတော်စပြုခင်း�

အနညီ်�င့်ယ််မိုာရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ ်

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေ�း�ရေကာက်(ရေ�း�ခု�ယ််) �ညီ််နညီ်�လမို်�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ� 

ခုဲ�မို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�က�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် အခု��ု� ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�က 

အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် ၎င့််�တုု�၏ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ကုု တုုက်ရှုုုက်ရေ�း� 

ရေကာက်�ညီ််နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ခု�ယ််ပြီးပွဲီ� အပြခုာ�ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�က 

�ဲယ််�ုုက်/တဆိုင့်််ခုံရေ�း�ရေကာက်�ညီ်် နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့်််ရေ�း�ခု�ယ််�န် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�် 

ပွဲါက အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ မိုတူညီီရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ကာ�တဲင့်် ဒီီမိုုု 

ကရေ�စီ်နည်ီ�က� တ�ာ��င့််မုိုအဆိုင့််် ကဲ�ပြပွဲာ�မုိုကုုပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်နုုှင့််�ည်ီ။ တုုက်ရုုှုက် 

ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�က �ဲယ််�ုုက်ရေ�း�ခု�ယ််ခုံကုုယ််စ်ာ�လှယ််

မို�ာ�ထုက်ပွဲုု၍ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က�တ�ာ��င့််မိုုကုု ခုံစ်ာ���ှုရေနမိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ဤက�်�ုု�ရေ�ာ အရေပြခုအရေနမို��ု�မိုကြုံက�ံရေတဲ�ရေစ်�န်အတဲက် က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�ညီ်် 

နညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ်မိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် လမို်�ညွှှန်ခု�က်တစ််ခု��ု� 

ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အရေ��စ်ုတ်နညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 

မို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ရေစ်�ညီ်် နညီ်�လမို်�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။
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ဆိုဲစ််ဇိုာလန်တဲင့်် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ��ညီ် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်အတဲက် ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ရေ�း�ခု�ယ််�န် စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� 

ကုုဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�မိုညီ်ဟုု �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််�ပွဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်(ဆိုဲစ််ဇိုာလန် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၁၅၀.၃)။ လက်ရေတဲ�တဲင့်် ယ်ူဟုာရေဒီ�စ်ုတ်မိုှ 

လဲ�၍ က�န်ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�အာ�လုံ��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ အထုက်လှတ်ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ကုု မို�မို�ာ��ူအနှုုင့််� နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက် 

တင့််ရေပြမိုိာက်�က�ညီ်။ ယ်ူဟုာရေဒီ�စ်ုတ်မိုှာမိုူ ၎င့််�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ကုု 

အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။

အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတဲင့်် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက အထုက်လှတ်ရေတာ် 

အမိုတ်မို�ာ�ကုု တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်�ညီ််နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ခု�ယ််�မိုညီ်ဟုု 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြီးပွဲီ�(အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ၁၇ ကြီးကုမို် 

ရေပြမိုာက်ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်) ရေ�း�ရေကာက်ပံုွဲအရေ��စု်တ်နည်ီ�လမ်ို�မို�ာ�ကုုမူို ပြပွဲည်ီနယ်် 

မို�ာ�က ၎င့််�တုု�ဘုာ�ာဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�က�ညီ်။ လက်ရေတဲ�တဲင့််လညီ်� အလက် 

စ်ကာ၊ မိုုန်�နှှင့််် ရေဂ္ဂို�ာ်ဂ္ဂို�ယီ်ာ ပြပွဲညီ်နယ်် ၃ ခုုမိုှလဲ�၍ က�န်ပြပွဲညီ်နယ််အာ�လုံ�တဲင့်် 

နှုုင့််�ူအကုန်ယ်ူ(FPTP) စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု 

တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�က�ညီ်။ အလက်စ်ကာနှှင့််် မိုုန်�ပြပွဲညီ်နယ်် 

တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု အဆိုင့်််�တ်မိုှတ်ရေ�း�ခု�ယ်် 

မို�ရေပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် တုုက်ရုုှုက်ရေ�း�ရေကာက်ပြီးပီွဲ� ရေဂ္ဂို�ာ်ဂ္ဂို�ယီ်ာပြပွဲည်ီနယ််တဲင့််မူို နှှစ််ရေက�ာ် 

ပြပွဲန်စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်။

၃.၅။ အမာ� ို �သမား�မာ�ာ�နှှင််း တော်ဘ�ဖယ်းခ�အ�ပ်းစ�မာ�ာ�၏ ကာိ�ယ်းစာ�ပြုပ်ုမာု

နှုုင့််င့်ံတကာလူ�အခုဲင့်််အရေ�� လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�က ပြပွဲညီ်�ူ�ရေ���ာ 

ကုစ်စမို�ာ� ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ� ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််မိုု၏ အရေ��ကြီးကီ�ပွဲုံ 

ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံမို�ာ�အရေနပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံအဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ပြခုင့််� 

လုပွဲ်င့်န်�မို�ာ�အပွဲါအ�င့်် နှုုင့််င့်ံရေတာ်အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ� 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််�ရေစ်ရေ�� တာ�န်�ှု�ညီ်ဟုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်(အပြပွဲညီ်

ပြပွဲညီ်ဆိုုုင့််�ာ လူ�အခုဲင့်််အရေ��ရေ�ကညီာစ်ာတမို်� ပွဲုဒီ်မို ၂ နှှင့််် ၂၁ ၊ နှုုင့််င့်ံတကာ 

နုုှင့််ငံ့်�ာ�နှှင့််် နုုှင့််ငံ့်ရေ��အခဲုင့်််အရေ��ဆုုိုင့််�ာ �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပ်ွဲ ပုွဲဒ်ီမို ၂ နှှင့််် ၂၂ ၊ 

အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အာ� နညီ်�မို��ု�စ်ုံပြဖွဲ့င့်််ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံမိုု ပွဲရေပွဲ�ာက်ရေ��ဆိုုုင့််�ာ 
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ကုက�မိုဂု္ဂို�ရေဘုာတူစ်ာခု��ပ်ွဲ ပုွဲဒ်ီမို ၇၊ ရေဘုဂ္ဂို�င့််လုပ်ွဲင့်န်�လမ်ို�ညှွှန်မုို မူိုရေဘုာင့််၊ 

စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ်ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တုု�တက်ရေ�� ပွဲန်�တုုင့်် ၅ အတဲက် ကုလ�မိုဂ္ဂိုု ၂၀၃၀ 

အစ်ီအစ်ဉ််)။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက်လှတ်ရေတာ် အပွဲါ 

အ�င့်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု တုု�ပြမိုိင့်််�န် 

လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�အမို��ု�မို��ု�ကုု ခု�မိုှတ်ထုာ��ညီ် -

• ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ရေပွဲ�ပြခုင့််� - ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ 

�ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ရေပွဲ�ပြခုင့််� နညီ်�လမို်�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် 

တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ��ာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််�ှု�ညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ 

အရေ�အတဲက်တစ််ခုု ကြီးကု�တင့််�တ်မိုှတ်ရေပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််�မို��ု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ဤလုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�၏ အဓာုကအာ��ာခု�က်မိုှာ အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�၏ 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မုိုအရေပွဲ် လက်င့်င့််��က်ရေ�ာက်မုို�ုှပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ - 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ အရေ�အတဲက်စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�၏ ၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ကုု 

အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အတဲက် �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ��ညီ်ဆိုုုလာင့်် ထုုု�က်ဆိုုုင့််�ာ 

လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အနညီ်�ဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် အမို��ု��မိုီ� ၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်� ပွဲါ�င့်် 

မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဘုယ််လ်ဂ္ဂို�ယီ်ံတဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� အထုက် 

လှတ်ရေတာ်တဲင့်် က�ာ�/မို အမို��ု�အစ်ာ� တစ််မို��ု�တညီ်�(က�ာ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် 

မို)က ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံထုက်ရေက�ာ်လဲန်ပြီးပွဲီ� ပွဲါ�င့််ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပြခုင့််� မို�ှုရေစ်ရေ�ဟုု 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၆၇.၃)။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် တဆိုင့်််ခုံ (�ဲယ််�ုုက်)

ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၆၀ ဦး�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

ရေ�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အနည်ီ�ဆံုို�အမို��ု��မီို�အထုက်လှတ်ရေတာ် 

အမိုတ် ၂၀ ဦး�ပွဲါ�င့််ရေနမိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

• ဥပွဲရေဒီအ� ခုဲ�တမို်��တ်မိုှတ်ရေပွဲ�ပြခုင့််� - ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့်််/

�ုု�မိုဟုုတ် ဥပွဲရေဒီမို�ာ�မိုှတဆိုင့်််ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီအ� ခုဲ�တမို်��တ်မိုှတ် 

ရေပွဲ�ပြခုင့််�နည်ီ�လမ်ို�ဆုုို�ည်ီမှိုာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�၌ �င့််ရေ�ာက်ယှ်ဉ််ပြီးပုွဲ�င့််ရေ�ာ 

နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�ကုု အမို��ု��မိုီ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� အနညီ်�ဆိုုံ� 

�ာခုုုင့််နှုန်� မိုညီ်ရေ�း�၊ မိုညီ်မိုာ အမိုညီ်စ်ာ�င့််�တင့််�ဲင့််��မိုညီ်ဟုု �တ်မိုှတ်

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြခုင့််�မို��ု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ�ီ��န်် ဖွဲ့ယ််ထုာ� 

ပြခုင့််�နညီ်�လမို်�နှှင့််် မိုတူ�ညီ်မိုှာ ခုဲ�တမို်�စ်နစ််�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် 
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အမို��ု��မိုီ�မို�ာ� အနညီ်�ဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် �ာခုုုင့််နှုန်�မိုညီ်မိုာ ပွဲါ�င့််ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့်် 

ခုဲင့်််�မိုညီ်ဆိုုု�ညီ်ကုု�ာ အာမိုခုံနှုုင့််ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အမို��ု� 

�မိုီ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ပွဲါ�င့််မိုု�ာခုုုင့််နှုန်�ကုု အာမိုမိုခုံနှုုင့််ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ခုဲ�တမို်�စ်နစ််မို�ာ�ကုု မို�မို�ာ��ူအနှုုင့််�နှှင့််် အခု��ု�က�စ်နစ်် နှှစ််မို��ု�လုံ�တဲင့်် 

က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�စ်ာ�င့််� မိုရေ�ကညီာရေ�ာ 

ပွဲါတီဗီဟုုုပြပွဲ� အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််တဲင့်် က�င့်််�ုံ�ပွဲါက ခုဲ�တမို်�စ်နစ်် 

၏ ထုုရေ�ာက်မိုု �ှု၊မို�ှု�ညီ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�စ်ာ�င့််�တဲင့်် အမို��ု� 

�မိုီ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ရေန�ာခု�ထုာ�မိုုနှှင့််် အဆိုင့်််�တ်မိုှတ်ခု�က် 

တုု�ရေပွဲ်တဲင့်် မို�ာ�စ်ဲာမိုူတညီ်လုမို််မိုည်ီ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အခု��ု�နှုုင့််င့်ံ 

မို�ာ�တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�စ်ာ�င့််�၌ အမို��ု��မိုီ�နှှင့််် အမို��ု��ာ� 

တစ််လှညီ််စ်ီ ထုညီ််�ဲင့််��မိုညီ်ဟုု တင့််�က�ပွဲ်ထုာ�တတ်ပြီးပွဲီ� အခု��ု�နှုုင့််င့်ံ 

မို�ာ�တဲင့််မိုူ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� ၃ ဦး�လာင့်် အနညီ်�ဆိုုံ�အမို��ု��မိုီ� 

တစ််ဦး�က�်�ုု�ရေ�ာ အဆိုင့်််�တ်မိုှတ်မိုုမို��ု� �ှု�မိုညီ်ဟုု �တ်မိုှတ်ထုာ� 

တတ်�ညီ် (International IDEA, Inter-Parliamentary Union and 

Stockholm University [n.d.])။ မို�မို�ာ��ူအနှုုင့််�စ်နစ််တဲင့်် က�င့်််�ုံ� 

ရေ�ာအခုါတဲင့်် ခဲု�တမ်ို�စ်နစ််၏ထုုရေ�ာက်မုိုမှိုာ ပွဲါတီအရေနပြဖွဲ့င့််် မို�အမို�ာ�ဆံုို� 

�နှုုင့််ရေပြခု အနညီ်�င့်ယ််�ာ�ှုရေ�ာ မို�ဆိုနှိနယ််မို�ာ�တဲင့််�ာမိုဟုုတ်ဘု� 

အနှုုင့််�နှုုင့််ရေပြခုပြမိုင့်််မိုာ�ရေ�ာ မို�ဆိုနှိ�နယ််မို�ာ�တဲင့််ပွဲါ အမို��ု��မိုီ�ကုုယ််

စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�မို�ာ�ကုု �င့််ရေ�ာက်ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််ရေစ်�န် ဆိုနှိ�ှု၊မို�ှု ဆိုုု�ညီ်် 

အရေပွဲ်တဲင့်် မိုူတညီ်ရေန�ညီ်။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီ 

မို�ာ�အ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် အထုက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်တုု� 

အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��င့််ရေ�ာက်ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ� 

�ညီ် ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််စ်ာ�င့််�တဲင့်် အမို��ု��ာ� ၂ ဦး�လာင့်် 

အနည်ီ�ဆံုို� အမို��ု��မီို� ၁ ဦး��ုှ�မိုည်ီဟုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ည်ီ (International 

IDEA 2013)။

• ပွဲါတီမို�ာ�၏ �ရေဘုာဆိုနှိအရေလ�ာက် ခုဲ�တမို်��တ်မိုှတ်ထုာ�ပြခုင့််� - 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုကု ု

ဥပွဲရေဒီလုပ်ွဲထံုု�လုပ်ွဲနည်ီ�အ� အတုအက�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြခုင့််�မို�ုှရေ�ာ နုုှင့််ငံ့် 

မို�ာ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ ပွဲါတီတဲင့််�မိုူ�ါဒီ တစ််စ်ုတ် 

တစ််ပုုွဲင့််�အရေနပြဖွဲ့င့််် အမို��ု��မီို�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�မို�ာ�အတဲက် ခဲု�တမ်ို� 



29

�တ်မိုှတ်ရေပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််�မို��ု� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််နှုုင့််�ညီ်။ ပွဲါတီ�ရေဘုာဆိုနှိ 

အရေလ�ာက် ခုဲ�တမို်��တ်မိုှတ်ထုာ�ပြခုင့််�ကုု ဩစ်ရေ�တ�လ�၊ ဩစ်ကြီးတီ�ယ်ာ� 

နှှင့််် ဆိုဲစ််ဇိုာလန် အပွဲါအ�င့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအ�ီ��ီ�တဲင့်် က�င့်််�ုံ� 

လ�က်�ှု�ညီ်။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအနညီ်�င့်ယ််တဲင့််မိုူ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ� 

ကုု �မိုုုင့််�ရေ�ကာင့််�အ� ရေဘု�ဖွဲ့ယ််ခုံအုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် ပြမိုိင့်််တင့်် 

နှုုင့််ရေ��အတဲက်လညီ်� က�င့်််�ုံ�တတ်�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ- နီရေပွဲါတဲင့်် စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုု 

လာင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၈ ဦး� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့််် 

��ုှ�ည်ီ။ စီ်�င့််စု်တစ််ခုုစီ်တုုင့််�တဲင့်် စီ်�င့််စု်ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ�အာ�လုံ�နှှင့််် စ်ီ�င့််စ်ုအတဲင့််��ှု ရေဒီ�အစ်ုု�� အာဏာာပွဲုုင့််အမို��ု�မို��ု�တုု�ပြဖွဲ့င့််် 

ရေ�း�ရေကာက်ရေ�� အဖဲွဲ့��တစ််ခုုကုုဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ကာ အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ�ကုု ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်။ စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုုစ်ီမိုှ ရေ�း�ခု�ယ််ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၈ 

ရေန�ာအနက် ၃ ရေန�ာမိုှာ အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အတဲက်၊ ၁ ရေန�ာမိုှာ ဒီါလစ််လူမို��ု� 

မို�ာ�အတဲက်နှှင့််် မို�န်စဲ်မ်ို�၊ �ုု�မိုဟုုတ် လူနည်ီ�စု်အုပ်ွဲစု်တစ််ခုုအတဲက် �ီ��န်် 

ဖွဲ့ယ််ထုာ��မိုညီ်ဟုု �တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ်(နီရေပွဲါဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို 

၈၆.၂)။ 

၃.၆။ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ�၏ သကားတိမား�နှှင််း တော်ရွ�တော်ကာာကား 
(တော်ရွ�ခ�ယ်း)ပ်ွ� စကားဝနိး�

အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ထုက် �က်တမို်� 

ပွဲုုမိုုု �ှညီ်�ကာရေလ်�ှု�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ အရေနပြဖွဲ့င့််် အုနှိုယ်၊ နီရေပွဲါနှှင့််် ပွဲါကစ်စတန် 

တုု�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် �က်တမို်�တစ််ကြီးကုမို် 

လာင့်် ၆ နှှစ််တာ�န်ထုမို်�ရေဆိုာင့််�ပြီးပွဲီ� ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�၏ 

�က်တမို်�မိုှာမိုူ ၅ နှှစ်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဩစ်ရေ�တ�လ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ် 

အမိုတ်မို�ာ�ကုု ၆ နှှစ််�က်တမို်�အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ပြီးပွဲီ�  ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�၏ �က်တမို်�မိုှာ ၃ နှှစ််�ာ�ှု�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

နုုှင့််ငံ့်အနည်ီ�င့်ယ်် (မို�ာ�ရေ�ာအာ�ပြဖွဲ့င့််် အာဖွဲ့�ုကနုုှင့််ငံ့်မို�ာ�) တဲင့််�ာ လှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်ကုု �က်တမို်�တူထုာ��ှု�က�ညီ်။ ရေဘုာ်စ်နီ�ယ်ာ�-ဟုာဇိုီဂ္ဂိုုုဗီီ�နာ� နှှင့််် 

နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�တုု�တဲင့်် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်တုု��ညီ်    
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၄ နှှစ််�က်တမို်�၊ အီ�ုုယ်ုု�ပွဲီ�ယ်ာ�၊ ကင့််ညီာနှှင့််် ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကတုု�တဲင့်် 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ��ညီ် ၅ နှှစ််�က်တမို်� တာ�န်ထုမို်�ရေဆိုာင့််�က�ညီ်။ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ်ရေတာ်နှှင့််် 

အမို��ု��ာ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ��ညီ် ၅ နှှစ််�က်တမို်� တာ�န်ယ်ူ��ညီ်။

အထုက်လှတ်ရေတာ်အရေနပြဖွဲ့င့််် အစုု်��အရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ�အ�ကာ� အဆိုက် 

မိုပြပွဲတ် လုပ်ွဲကုုင့််ရေဆိုာင့််�းက်နုုှင့််ရေစ်�န် လှတ်ရေတာ်�က်တမ်ို�မို�ာ�ကုု တစ််ထုပ်ွဲ 

တညီ်�မိုက�ရေအာင့်် ပြပွဲင့််ဆိုင့််နှုုင့််�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ- ဘု�ာဇိုီ�နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ၈ နှှစ််တာ 

�က်တမို်�အတဲက် လှတ်ရေတာ်ကုု ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုဆိုီမိုှ ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�က 

တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ပြီးပွဲီ� ၄ နှှစ််လာင့််တစ််ကြီးကုမို် တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််� �က်တမို်� 

တုု�ပြမိုိင့်််ကာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ၏ �ုံ�ပွဲုံတစ််ပွဲုံ (�ုု�မိုဟုုတ်) �ုံ�ပွဲုံနှှစ််ပွဲုံကုု 

ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ�း�ရေကာက် တင့််ရေပြမိုိာက်��ညီ်။ အုနှိုယ်နှုုင့််င့်ံ၌ ၆ နှှစ််တာ 

�က်တမို်�အတဲက် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်နယ်် 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ပြီးပွဲီ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ 

၏ �ုံ�ပွဲုံတစ််ပွဲုံကုု ၂ နှှစ််လာင့််တစ််ကြီးကုမို် အ�စ််ပြပွဲန်လညီ်ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်။ 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ��ညီ် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ရေ�ာ လှတ်ရေတာ် 

မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက  လှတ်ရေတာ်�က်တမ်ို�မို�ာ�တူညီီရေအာင့်် ထုာ��ုှပြီးပီွဲ� ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

မို�ာ�ကုု တပြီးပွဲု�င့််တညီ်�က�င့််�ပွဲပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� မို�ကာခုဏာ က�င့််�ပွဲ 

�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ကုန်က�စ်�ုတ်ကြီးကီ�မိုာ�မိုုကုု ရေလာာ်ခု�နှုုင့််�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့််       

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် �က်တမို်�တူညီီမိုုရေ�ကာင့််် တစ််ပြီးပွဲု�င့််နက်တညီ်�က�င့််�ပွဲ 

�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ဆိုက်တုုက်က�င့််�ပွဲ�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မို�ာ��ညီ် ရေထုာက်ခုံရေ�ာပွဲါတီ/နှုုင့််င့်ံရေ��အပြမိုင့်် တူညီီရေ�ာ လှတ်ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ာ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် ရေန�ာယ်ူထုာ�ပြခုင့််�မို��ု� 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နုုှင့််�ည်ီ။ ဆိုန််က�င့််ဘုက်အရေနပြဖွဲ့င့်််  လှတ်ရေတာ်�က်တမ်ို�မို�ာ� မိုတူညီီ 

�ုု�မိုဟုုတ် တစ််ထုပွဲ်တညီ်�မိုက�ပြခုင့််�က ပွဲါတီရေထုာက်ခုံမိုု/နှုုင့််င့်ံရေ��အပြမိုင့်် 

မိုတူညီီ�ူမို�ာ� ပွဲါ�င့််နှုုင့််�ညီ်။  အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် အထုက်လှတ်ရေတာ် 

အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ညွှှန််ရေပွဲါင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�တဲင့်် 

လူမို�ာ�စ်ုအပြဖွဲ့စ်် ရေန�ာယ်ူထုာ��ညီ််အုပွဲ်စ်ုကုုဆိုန််က�င့််�န် ကန််ကဲက်မို�အပြဖွဲ့စ်် 

အ�ုံ�ခု�နှုုင့််ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ကုု ပွဲါလီမိုန်စ်နစ််ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�၌ 
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(ဥပွဲမိုာ-ဂ္ဂို�ာမိုနီ၊အုနှိုယ်၊ နီရေပွဲါ) �တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ အရေပြခုအရေနမို�ာ�ရေအာက် 

တဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ �က်တမို်�မိုပြီးပွဲီ�ဆိုုံ�ခုင့်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကဏ္ဍမိုှ ရှုုတ်�ုမို်�နှုုင့််ရေ�ာ် 

လညီ်� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ကုုမိုူ ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့�က်�ုမို်� 

ရေလ်မို�ှုရေပွဲ။ အထုက်လှတ်ရေတာ်အာ� ဖွဲ့�က်�ုမို်�မိုညီ််အရေ��မိုှ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�ကုု တာ�ပြမိုစ််ထုာ�ပြခုင့််��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ� 

အတဲင့််� အာဏာာခုဲ�ရေ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုအာ� အကာအကဲယ််ရေပွဲ�ပြခုင့််�ကုု အရေထုာက် 

အကူပြပွဲ��ညီ်။ ဩစ်ရေတ�လ�တစ််နှုုင့််င့်ံတညီ်��ာ ခြွခုင့််�ခု�က်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီ 

မိုူ�ကမို်�တစ််ခုုနှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� �ကာပြမိုင့်််စ်ဲာ �ရေဘုာ 

ထုာ�ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေနပွဲါက လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်စ်လုံ�ကုု အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 

ကဏ္ဍမိုှ ဖွဲ့�က်�ုမို်�နှုုင့််�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ဤ�ုု� လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်စ်လုံ�ဖွဲ့�က်�ုမို်� 

�ညီ််လုပွဲ်ထုုံ�ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�မိုုနညီ်�ပွဲါ�ပွဲါ�ညီ် (အပွဲုုင့််� ၅.၃ ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။
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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ��ှု အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ� အာ�လုံ�နီ�ပွဲါ��ညီ် 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််၌ ပြပွဲဌာာန်�ခု�က်အ� မိုပြဖွဲ့စ််မိုရေနပွဲါ�င့််�က��ည်ီ (၄.၂)။ 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််အရေပွဲ်၌ အထုက်လှတ်ရေတာ်တုု�၏ လှမ်ို�မုုို�မုိုအတုုင့််� 

အတာ�ညီ် ၎င့််�တုု�အာ� ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ ဗီီတုုအာဏာာအမို��ု�အစ်ာ�အရေပွဲ်၌ 

မို�ာ�စ်ဲာမိုူတညီ်�ညီ်(၄.၁)။ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််၌ 

ပြပွဲညီ်�ူ�အရေ��ကုစ်စမို�ာ�ကုု စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ 

အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ည်ီ် ၎င့််�တုု�၏အခုန်�ကဏ္ဍနှှင့််် ရေလ�ာ်ညီီရေ�ာ 

ထုပွဲ်ရေဆိုာင့််�တာ�န်မို�ာ�ကုုလညီ်� က�င့်််�ုံ��နှုုင့််�ညီ်။ ဖွဲ့ယ််ဒီ�ယ််၏ �ုရေ�� 

လကခဏာာတစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ဤထုပ်ွဲရေဆိုာင့််�တာ�န်မို�ာ�၌ �ာထူု�ခုန််အပ်ွဲရေ��နှှင့််် 

ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေ��အာဏာာမို�ာ� ပွဲါ�င့််ရေလ်�ှု�ညီ် (၄.၃)။

၄.၁။ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ�အတိွကား ခွင််းပြုပ်ုထာ�တော်သာ ဗီးးတိိ� 

အာဏာာ အမာ� ို �အစာ� 

အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ အာဏာာလှမ်ို�ခြုံခု�ံမုို အတုုင့််�အတာ�ည်ီ ရေ�း�ခု�ယ်် 

မုိုပွဲုံစ်ံနှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်ရေနရေလ်�ှု�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�မိုှ       

တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ရေ�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို��ု��ညီ် ပွဲုု၍ 

အာ�ရေကာင့််�ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာအာဏာာကုု ��ှုနှုုင့််�ညီ်။ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု တုုက်ရှုုုက်မိုဟုုတ်ရေ�ာ နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက် 

ထုာ��ညီ်် အထုက်လှတ်ရေတာ်မို��ု�မိုှာမိုူ နှုုင့််င့်ံရေ��အာဏာာ ရေလ�ာ်က��ဲာ�နှုုင့်် 

�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့်််ပွဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ခုံ 

ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့်််ယ်ှဉ််လာင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု အာဏာာ 
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ရေလာာ်၍ ရေပွဲ�အပွဲ်ရေလ်�ှုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

�ုု�ပြဖွဲ့စ််�ာ အခု��ု�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ��ညီ် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်ကုု ဥပွဲရေဒီအာ�လုံ�အတဲက် အကြွကင့််�မို�် ဗီီတုုအာဏာာတစ််�ပွဲ်ရေပွဲ� 

ထုာ�ပြခုင့််� (ဥပွဲမိုာ-ဩစ်ရေတ�လ�၊ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�၊ ဆိုဲစ််ဇိုာလန်၊ အရေမို�ုကန် 

ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) (�ုု�မိုဟုုတ်) ဥပွဲရေဒီအခု��ု�အရေပွဲ် အကြွကင့််�မို�်အာဏာာရေပွဲ�ထုာ� 

ပြခုင့််�(ဥပွဲမိုာ-ဂ္ဂို�ာမိုနီ)တုု�ကုု ရေတဲ���ည်ီ။ ဆုုိုလုု�ည်ီမှိုာ အတည်ီပြပွဲ�ပြပွဲဌာာန်�မိုည််ီ 

ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�ကုု ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်စ်လုံ�၌ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ုံ��ပွဲ်ပြီးပွဲီ� 

အတညီ်ပြပွဲ��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ မိုူ�ကမို်�တစ််ခုုကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�မိုှ ထုပွဲ်တူ 

က�ရေ�ာပွဲုံစ်ံပြဖွဲ့င့််် အတညီ်မိုပြပွဲ�နှုုင့််လာင့်် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�လ�က်�ှုရေ�ာမိုူ�ကမို်��ညီ် 

ပွဲ�က်ပြပွဲယ််�ဲာ�မိုည်ီပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ အကြွကင့််�မို� ်ဗီီတုုအာဏာာတစ််�ပ်ွဲ�ည်ီ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

အဆိုင့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်ပြခုင့််�မို�ာ�၌ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ ဩဇိုာလှမို်�မိုုု�မိုုကုု 

ပွဲုု၍အာ�ရေကာင့််�ရေစ်ရေ�ာ်လညီ်� မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်ပြခုင့််�၌ မိုဆိုုတ်�ာ၊ မိုတုု��ာနှှင့််် 

အက�ပွဲ်စ်ုုက်�ညီ်် အရေပြခုအရေန�ုု�လညီ်� ဆိုုုက်ရေ�ာက်�ဲာ�ရေစ်နှုုင့််ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် 

မိုူလအရေပြခုအရေနမိုှ ရေပြပွဲာင့််�လ�လုုစ်ုတ်မို�ှုရေအာင့်် အာ�ရေပွဲ��ာလညီ်� ရေ�ာက်နှုုင့်် 

�ညီ်။ အခု��ု� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�ကမိုူ အထုက်လှတ်ရေတာ် 

ကုု ဥပွဲရေဒီအာ�လုံ�အတဲက်၊ �ုု�မိုဟုုတ် အခု��ု�ရေ�ာဥပွဲရေဒီမို�ာ�အတဲက် ဆိုုုင့််�င့်ံ် 

ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာတစ််ခုု ရေပွဲ�ထုာ�တတ်�ညီ် (ဥပွဲမိုာ-ဩစ်တီ�ယ်ာ�၊ 

အုနုိှယ်၊ နီရေပွဲါ၊ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက)။ ထုုုက��ုု်�ရေ�ာ အရေပြခုအရေနမို��ု�တဲင့်် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်�ည်ီ ဥပွဲရေဒီမူို�ကမ်ို�တစ််ခုုကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််နုုှင့််�ည်ီ �ုု�မိုဟုုတ် ပြင့်င့််�ပွဲယ်် 

နှုုင့််�ညီ် ဆိုုုရေ�ာ်လညီ်� ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ 

ကန််ကဲက်ခု�က်ကုု တစ််နညီ်�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်။ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် 

ဗီီတုုအာဏာာ ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာအခုါတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်� 

တစ််ခုုအာ� အတညီ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ကုု မိုတာ�ဆိုီ�နှုုင့််ရေပွဲ။ �ုု��ာတဲင့်် ၎င့််�၏ ထုင့််ပြမိုင့်် 

ခု�က်နှှင့််် အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ� ရေပွဲ��န်အခုဲင့်််အရေ��ကုု ��ှု�ညီ်။ ထုုုထုင့််ပြမိုင့််ခု�က် 

မို�ာ�နှှင့််် အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ��ညီ် ဥပွဲရေဒီအ� မိုပြဖွဲ့စ််မိုရေနလုုက်နာ�န်  မိုလုုအပွဲ် 

ရေ�ာ်လညီ်� လှမို်�မိုုု�နှုုင့််စ်ဲမို်�ရေတာ်�ှု�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�စ်ဲာ၌ အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုု ခုဲင့်််ပြပွဲ�ရေပွဲ� 

ထုာ�ရေ�ာ ဗီီတုုအာဏာာအမို��ု�အစ်ာ��ညီ် �က်ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�၏ 

အရေ�ကာင့််�အ�ာနှှင့််် အမို��ု�အစ်ာ�တုု�အရေပွဲ်မိုူတညီ်၍လညီ်� ရေပြပွဲာင့််�လ�နှုုင့်် 
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�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အစ်ီအစ်ဉ်် �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ကုု တစ််နညီ်�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် 

အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�မို��ု�အတဲက် အထုက်လှတ်ရေတာ် 

မို�ာ�ကုု ပွဲုု၍အာ�ရေကာင့််�ရေ�ာ ဗီီတုုအာဏာာမို��ု�ရေပွဲ�ရေလ်�ှု�ညီ် (အပွဲုုင့််� ၄.၂ 

နှှင့််် အခုန်� ၅ တုု�ကုု�ကညီ််ပွဲါ)။ 

၄.၂။ ဥပ်တော်ဒါပြုပ်ု အာဏာာမာ�ာ� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်မို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်အမို�ာ�စု်၏ အဓုာက 

အခုန်�ကဏ္ဍမိုှာ ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့်််တဲ�ဖွဲ့က်၍ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၌ 

ပွဲါ�င့််�န်ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်အတဲက် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� အမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ�စ်ဲာကုု ပြပွဲဌာာန်�ထုာ� 

�ညီ်။ ထုုုဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်� အမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ�၌ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� ဥပွဲရေဒီ 

�ကမို်�မို�ာ�၊  ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲအ�အ�ုံ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�၊ �ာမိုန်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

မို�ာ�တုု�ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ထုုုဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�အမို��ု�မို��ု�ကုု ရေ��ဆိုဲ��န်နှှင့််် အတညီ်ပြပွဲ��န် 

အတဲက် ကဲ�ပြပွဲာ�ရေ�ာလုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�ကုု က�င့်််�ုံ���ညီ်။ 

၄.၂.၁။ အတော်ပြုခခ�ဥပ်တော်ဒါပြုပ်င်း�င်းတော်ရ� ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�မာ�ာ� 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�မို�ာ�ဆုုို�ည်ီမှိုာ အရေပြခုခံု 

ဥပွဲရေဒီ၏ ပြပွဲဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ယ််�ှာ�ပွဲစ််ရေ�ာ �ုု�မိုဟုုတ် မိုဲမို်�မိုံပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု�မိုဟုုတ် ယ်င့််�၌ ပြပွဲဌာာန်�ခု�က်အ�စ််မို�ာ� 

ထုညီ််�ဲင့််�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၏ ဥပွဲရေဒီအ�အပြမိုင့်််ဆိုုံ� 

ပြဖွဲ့စ််မိုုအ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ��ညီ် �ာမိုန် 

ပြပွဲဌာာန်�ထုာ��ညီ်် ဥပွဲရေဒီမို�ာ�ထုက်ပွဲုု၍ �ာခုုုင့််နှုန်�ပြမိုင့်််မိုာ�ရေ�ာ ရေထုာက်ခုံမို� 

ကုု လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအမို�ာ�စ်ုတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ခုဲ�ရေ�မိုုမို�ာ�၌ 

ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေ�ာ ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ာ�အတဲက် တစ််နညီ်�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� 

အ�ကာ�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််တုု�၌ အမို�ာ�ဆိုနှိကုု လုုအပွဲ်ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တစ််ခုုကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ရေပွဲ�ထုာ��ညီ် 

(ဥပွဲမိုာ - ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််ကုု ထုုန်�ညုိီထုာ�ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီဆုုိုင့််�ာ 

ပြပွဲဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�)။ ယ်င့််�က�်�ုု�ရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 
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လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် အရေပြပွဲာင့််�အလ�တုုင့််�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ထုံမိုှ ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�၏ 

�ရေဘုာထုာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲင့််��ှု ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််စ်ာ� 

လှယ််မို�ာ�မှို တဆိုင့်််ရေ�ာ်လည်ီ�ရေကာင့််�၊ ပြပွဲည်ီနယ််အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် 

မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်နယ်် မို�ဆိုနှိနယ််မို�ာ�ထုံမိုှ တုုက်ရှုုုက်ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််� 

ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််�ရေစ်ပွဲါ�ညီ်။ 

ဤလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၌ အနညီ်�ဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပြဖွဲ့စ်် 

ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ �ရေဘုာတူညီီမိုုကုု လုုအပွဲ် 

�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ-ဂ္ဂို�ာမိုနီနှုုင့််င့်ံ၌ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�အတဲက် 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ ရေထုာက်ခုံမိုုနှှင့််် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်၏ ဆိုနှိမို� ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံကုု လုုအပွဲ်�ညီ် (ဂ္ဂို�ာမိုနီအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို 

၇၉.၂)။ အခု��ု�ရေန�ာမို�ာ�၌ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ရေထုာက်ခုံမိုုအတဲက် လုုအပွဲ် 

ခု�က်ကုု ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု �ှု၊မို�ှုဆိုုုရေ�ာ အရေပြခုအရေန 

မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ကန််�တ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ- ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက၌ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်၏ရေထုာက်ခုံမိုုကုု စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ� �ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�၊ စ်ံနှုန်�မို�ာ� 

အရေပွဲ်�က်ရေ�ာက်ရေ�ာ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် �က် 

ဆုုိုင့််မှို�ာလာင့်် လုုအပ်ွဲ�ည်ီ (ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ၊ ပုွဲဒ်ီမို 

၇၄.၃ ခု)။  

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�ထုံမိုှ ပြပွဲညီ်�ူ 

မို�ာ�၏ ရေထုာက်ခုံမိုု(ဩစ်ရေတ�လ�နှုုင့််င့်ံတဲင့်် က�င့်််�ုံ�)၊ ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ရေထုာက်ခံုမုိုပြဖွဲ့င့်််�ာ ရေ�ှ�ဆိုက်�ဲာ�နုုှင့််မိုည်ီပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ 

အုနှိုယ်နှုုင့််င့်ံ၌ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်စ်လုံ�တဲင့်် ဆိုနှိမို� �ုံ�ပွဲုံ 

နှှစ််ပွဲုံ အ�ာ�မိုှ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််နှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

�ုု�ရေ�ာ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အစုု်��နှှင့််် ပြပွဲည်ီနယ််မို�ာ�အ�ကာ� အာဏာာခဲု�ရေ�မုို၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်၌ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု၊ တ�ာ�ရေ��မိုဏ္ဍု�င့််နှှင့််် 

အပြခုာ�ရေ�ာ ပြပွဲဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် �က်ဆိုုုင့််�ညီ်် ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု 

ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့်််�ာ အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့်် 

�ညီ် (အုနှိုယ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၃၆၈)။ အီ�ီယ်ုု�ပွဲီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံ 

တဲင့််မိုူ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အစ်ညီ်�အရေ��၌ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�၊ ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီ 
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ပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�တုု�ကုု လုုအပွဲ်�ညီ်။ ခုဲ�ထုဲက်ခုဲင့်််၊ 

လဲတ်လပွဲ်ခုဲင့်််နှှင့််် လူ�အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�နှှင့်််�က်ဆိုုုင့််ရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ 

ပြပွဲဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�အာ� ပြပွဲင့််ဆိုင့််ပြခုင့််�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်

လုံ�တဲင့်် တစ််ခုုစ်ီ၌ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�၊ ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် 

အာ�လုံ�၌ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�တုု�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ��ညီ်(အီ�ီယ်ုု�ပွဲီ�ယ်ာ�

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၁၀၅) (Bulmer 2015; Böckenförde 2014)။  

၄.၂.၂။ ဘဏ္ဍာာတော်င်ွအရအသ����ိ�င်းရာ ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�မာ�ာ� 

ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲအ�အ�ုံ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

အဆိုင့််် အခုဲန်ရေင့်ဲနှှင့််် အ�ုံ�စ်�ုတ်အဆိုင့်််တုု�ကုု အဆိုုံ�အပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ 

�ကမို်�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ�န်ရေဆိုာင့််မိုုရေပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ 

နုစ်စဒီူ� လညီ်ပွဲတ်ရေဆိုာင့််�းက်မိုုတုု�အတဲက် ဘုဏ္ဍာရေ��ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဌာာန်�မိုု 

၏ အရေ��ပွဲါပွဲုံရေ�ကာင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�စ်ဲာတုု��ညီ် ဘုဏ္ဍာရေ�� 

ကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ လုု�င့််�မိုရေ�ာက်ရေ�ာ ရေနှှာင့်််ရေနှှ�မုိုမို�ာ�၊ လှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်အ�ကာ� ပွဲဋိုပွဲကခမို�ာ�ကုု တာ�ဆိုီ�နှုုင့််�န် ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲအ�အ�ုံ�ဆိုုုင့််�ာ 

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�အတဲက် အထုူ�ပြပွဲ�ပြပွဲဌာာန်�ရေ��က�င့်််ထုုံ�တစ််ခုုကုု �တ်မိုှတ်ရေပွဲ� 

ထုာ��ညီ်။ ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲအ�အ�ုံ�ဆုိုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ် 

တဲင့််�ာ တင့််�ဲင့််�နှုုင့််�ညီ်(ဥပွဲမိုာ-ဩစ်ရေတ�လ�၊အုနှိုယ်၊ပွဲါကစ်စတန်၊ရေတာင့််

အာဖွဲ့�ုက)။ ထုုု�ပြပွဲင့်် အခု��ု� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�၌ အထုက်လှတ်ရေတာ် 

�ည်ီ ဘုဏ္ဍာရေငဲ့်အ�အ�ံု�ဆုုိုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်ထုုတ်နုုှင့််�ည်ီ 

�ုု�မိုဟုုတ် ပွဲယ််ခု�နုုှင့််�ည်ီ။ �ုု�ရေ�ာ် ဤပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�မှိုာ တ�ာ��င့််အတည်ီ 

ပြပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််� မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ ၎င့််�တုု�ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်၏ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် 

တစ််ခုုတညီ်�ပြဖွဲ့င့်််�ာ လက်ခုံနှုုင့်် �ုု�မိုဟုုတ် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ််အတဲက်ရေ�ကာင့််် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (ဥပွဲမိုာ-ဩစ်ရေတ�လ�၊ အုနှိုယ်၊ ပွဲါကစ်စတန်၊ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက)။ 

၄.၂.၃။ သာမာနိး ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�မာ�ာ�

�ာမိုန်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲဌာာန်� 

ထုာ��ညီ််အတုုင့််� အစ်ုု��၏ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�အာဏာာမို�ာ�ရေအာက် 

၌�ှုရေ�ာ မိုူ�ါဒီနယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု ထုုန်�ရေက�ာင့််�ခု�မိုှတ်ရေပွဲ��ညီ်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အခု��ု� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် �ာမိုန်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု 
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အမို��ု�အစ်ာ�နှှစ််ခုု ခုဲ�ပြခုာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲရေလ်�ှု�ာ (က) ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�အရေပွဲ် 

�က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ �ာမိုန်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� (ခု) ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� 

အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုုမို�ှုရေ�ာ �ာမိုန်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� ဟုူ၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤ 

က�်�ုု� ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုမို��ု��ှုရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�၌ အထုက်လှတ်ရေတာ် 

မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�အရေပွဲ် တစ််နညီ်�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် အက��ု��က်ရေ�ာက်ရေ�ာ 

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�အာ� အာ�ရေကာင့််��ညီ်် လှမို်�မိုုု�ပြခုယ််လှယ််ခုဲင့််် (�ုု�မိုဟုုတ် ဗီီတုု 

အာဏာာ) ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ��ညီ်။ 

ဂ္ဂို�ာမိုနီနှုုင့််င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု အမို��ု� 

အစ်ာ�နှှစ််ခုု ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ��ညီ်။ ၎င့််�တုု�မိုှာ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�၏ �ရေဘုာ 

တူညီီခု�က်ကုု လုုအပွဲ်ရေ�ာ '�ရေဘုာတူညီီခု�က်' ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�နှှင့််် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်မိုှ ကန််ကဲက်ခု�က်မို�ာ�ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်မိုှ ပွဲယ််ဖွဲ့�က်နှုုင့််ရေ�ာ 

'ကန််ကဲက်ခု�က်' ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

• ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၌ '�ရေဘုာတူညီီခု�က်' ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု 

ခြွခုင့််�ခု�က်အရေနပြဖွဲ့င့််် �ရေဘုာထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� လက်ရေတဲ�တဲင့််မိုူ ၎င့််�တုု� 

�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပွဲါလီမိုန်က �ရေဘုာတူပြပွဲဌာာန်�ထုာ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ 

အာ�လုံ�၏ ထုက်�က်ရေက�ာ်အထုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ၏ ရေန�ာအနှှံ�အပြပွဲာ�တဲင့်် '�ရေဘုာတူညီီခု�က်' ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�မို�ာ� 

ကုု ရေတဲ���ညီ်။ ၎င့််�တုု�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီတစ််�ပွဲ်ကုု ပြပွဲညီ်နယ်် 

မို�ာ�ကရေ��ဆိုဲ��ညီ််အခုါ လုုက်နာ�မိုညီ်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်ထုုံ� 

လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�ကုု ပြပွဲဌာာန်�ထုာ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ�(ပွဲုဒီ်မို ၈၄)၊ ပြပွဲညီ်နယ်် 

မို�ာ�အတဲက် ဘုဏ္ဍာရေ��ဆိုုုင့််�ာ ပွဲတ်�က်မိုုမို�ာ��ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ� 

�ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�အ�ကာ� 

ဘုဏ္ဍာရေ��အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ�ခုဲ�ရေ�ပွဲုံကုု ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ�ာဥပွဲရေဒီမို�ာ�(ပွဲုဒီ်မို 

၁၀၅.၃၊ ၁၀၄ က) ပွဲါ�င့််�ညီ်။'�ရေဘုာတူညီီခု�က်' ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�မို�ာ�ကုု 

ပြပွဲဌာာန်��န်အတဲက် လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်စ်ီမိုှ �ာမိုန်အမို�ာ�စ်ု ဆိုနှိမို� 

လုုအပွဲ်�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၇၇.၂ က)။

• 'ကန််ကဲက်ခု�က်' ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍မိုူ အထုက်လှတ်ရေတာ် 

�ညီ် အဆိုုုပြပွဲ�လာရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု တ�ာ��င့််ကန််�တ်ခု�က်တစ််ခုု 

တင့််�ဲင့််�နှုုင့််�ညီ်။ ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ 



38

ကန််ကဲက်ခု�က်ကုု (အထုက်လှတ်ရေတာ်က အကြွကင့််�မို�်လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 

ကန််ကဲက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက) အကြွကင့််�မို�် အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့်််၊ (အထုက် 

လှတ်ရေတာ် က ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ု ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ကန််ကဲက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက)  

၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၇၇.၄ ၊ ၇၈)။

ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကနှုုင့််င့်ံ၌ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ် 'စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ� 

အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ �ာမိုန်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�'နှှင့််် 'စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် 

�က်ရေ�ာက်မိုုမို�ှုရေ�ာ �ာမိုန်ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�မို�ာ�' ဟုု ခုဲ� ပြခုာ�ထုာ��ညီ်။ 

• စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� ဆိုုု�ညီ်မိုှာ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််နှှင့််် စီ်�င့််စု်မို�ာ� ပူွဲ�တဲ�ရေဆိုာင့််�းက်�န်တာ�န်�ုှရေ�ာ  မူို�ါဒီ 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု ထုုန်�ရေက�ာင့််�ခု�မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ� (ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၏ ဇိုယ်ာ� ၄ တဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်)၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ၌ တုတုက�က�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ အပြခုာ�ဥပွဲရေဒီမို�ာ�(ဥပွဲမိုာ- ပြပွဲည်ီ�ူ� 

�န်ရေဆိုာင့််မိုုရေကာ်မို�ှင့််၊ ပြပွဲညီ်�ူ�စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��တုု�ကုု ထုုန်�ကဲပွဲ်ထုာ� 

ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�မို�ာ�) ပြဖွဲ့စ််�က�ည်ီ။ စီ်�င့််စု်မို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မုို 

�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်စ်လုံ�၌ တင့််�ဲင့််�နှုုင့််ပြီးပွဲီ� လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်စ်လုံ�မိုှ ထုညီ််�ဲင့််� 

စ်ဉ််�စ်ာ�ရေပွဲ��မိုည်ီပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဤဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�အမို��ု�အစ်ာ�ကုု မို�ရေပွဲ��ည််ီ 

အခုါ အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲင့််��ှု မို�မို�ာ�ကုု စ်ီ�င့််စ်ု ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

အဖွဲ့ဲ��က ရေပွဲ���ညီ်။ စ်ီ�င့််စ်ုကုုယ််စ်ာ�လှယ််အဖွဲ့ဲ�� တစ််ဖွဲ့ဲ��စ်ီ၌ မို�တစ််မို��ာ 

ရေပွဲ�ခုဲင့်််�ှုပြီးပွဲီ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အဖွဲ့ဲ���ညီ် စ်ီ�င့််စ်ု ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်၏ 

လမို်�ညွှှန်ခု�က်မို�ာ�အတုုင့််� မို�ရေပွဲ���ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် ဤဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

မို�ာ�ကုု စ်ီ�င့််စ်ု ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် တစ််ခုုစ်ီ၌ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ��မိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု�မိုှ�ာ စ်ီ�င့််စ်ု ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် တစ််ခုုစ်ီ�ညီ် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်၌ ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အဖွဲ့ဲ��ကုု ဆိုနှိမို�ရေပွဲ��န် လမို်�ညွှှန် 

ခု�က်မို�ာ� ရေပွဲ�နှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်က ဤဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

မို��ု�ကုု ခုဲင့်််ပြပွဲ��န် ပြင့်င့််�ပွဲယ််လာင့်် �ုု�မိုဟုုတ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က 

�ရေဘုာမိုတူ�ညီ်် မိုူ�ကမို်�အတဲက် ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု အဆိုုုပြပွဲ�လာင့်် 

အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�ကုု ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီထုံ 

ပွဲုု��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် �ညီ်။ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီကုု လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုစ်ီမိုှ 
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တူညီီရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အရေ�အတဲက်ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြီးပွဲီ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု 

ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ �ရေဘုာတူညီီမိုုတစ််ခုု ��ှု�န် 

�ညီ်�းယ််�ညီ်။ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်အ�ကာ� �ရေဘုာတူညီီမိုုတစ််ခုုကုု 

�ှာမိုရေတဲ�လာင့်် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 

အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကန််ကဲက်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပွဲယ််ခု�နုုှင့််�ည်ီ(ပုွဲဒ်ီမို ၇၆)။ 

• စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုမို�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� ကုုမိုူ 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်၌�ာ တင့််�ဲင့််�နှုုင့််�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် 

၎င့််�တုု�၏ ကန််ကဲက်ခု�က် �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်အတဲင့််� လူမို�ာ�စ်ုမို�ဆိုနှိ�က်�က်ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ခုံ�နှုုင့်် 

�ညီ်် အတဲက်ရေ�ကာင့််် ဤက�်�ုု� ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်� အမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ� အရေပွဲ် 

၌ ဩဇိုာလှမို်�မိုုု�နှုုင့််မိုု အကန််အ�တ်ပွဲုု၍�ှု�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ဤက�်�ုု� 

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� အမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ�ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်၌ မို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�အာ� 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အဖွဲ့ဲ��လုုက် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ ယ်င့််�အစ်ာ� 

အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�စ်ီလာင့်် မို�တစ််မို�စ်ီ��ှု�ာ ပွဲါတီ 

၏ မိုူ�ါဒီ�ရေဘုာထုာ�ကုုလုုက်၍ တစ််ဦး�ခု�င့််��ီ�ပြခုာ�စ်ီ ဆိုနှိမို�ရေပွဲ�နှုုင့်် 

�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၄)။ 

 ၄.၂.၄။ လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး� သတိးမာှတိးပြုခင်း� 

လှတ်ရေတာ်၌ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််ခုုကုု တင့််�ဲင့််��ညီ််အခုါ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၌ 

ပွဲါ�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�အမို��ု�အစ်ာ�တစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် ခုဲ�ပြခုာ�ရေပွဲ��န်လုုအပွဲ်�ညီ်။ 

ဤလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု �တ်မိုှတ်ပြခုင့််� (tagging) ဟုုရေခု်ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မိုှ ဥပွဲရေဒီ 

ပြဖွဲ့စ််လာ�န် လုုက်နာ�မိုညီ်် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�ကုု ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်မိုုပွဲုံစ်ံမို�ာ��ညီ် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

�တ်မိုှတ်မိုုအရေပွဲ်မိုူတညီ်ပြီးပွဲီ� ကဲ�ပြပွဲာ�နှုုင့််ရေ�ာရေ�ကာင့််် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်� 

�တ်မိုှတ်ပြခုင့််��ညီ် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အခု��ု�၏ �ရေဘုာ 

တူညီီမိုုကုု မိုပြဖွဲ့စ််မိုရေန လုုအပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။ 

ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကနှုုင့််င့်ံ၌ �တ်မိုှတ်ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီမိုဟုုတ်ဘု� လှတ်ရေတာ်၏ ပွဲူ�တဲ�က�င့်််�ုံ�ရေ�ာ နညီ်�ဥပွဲရေဒီမို�ာ�က 

ထုုန်�ကဲပ်ွဲထုာ��ည်ီ။ ဥပွဲရေဒီမူို�ကမ်ို�မို�ာ�ကုု ပူွဲ�တဲ�လုပ်ွဲထံုု�လုပ်ွဲနည်ီ� �တ်မှိုတ် 
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ရေ��ရေကာ်မိုတီ (Joint Tagging Mechanism) က �တ်မိုှတ်ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။     

၎င့််��ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်၏ ရေပြပွဲာရေ��ဆိုုုခုဲင့်််�ှု�ူမို�ာ�နှှင့််် လက်ရေထုာက်

ရေပြပွဲာရေ��ဆိုုုခုဲင့်််�ှု�ူမို�ာ�၊ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ �ဘုာပွဲတုနှှင့််် ဒီု�ဘုာပွဲတု 

တုု�ပွဲါ�င့််ရေ�ာ ရေကာ်မိုတီတစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ JTM �ညီ် ဥပွဲရေဒီမိုူ�ကမို်�မို�ာ� 

ခုဲ�ပြခုာ��တ်မိုှတ်ရေပွဲ�ပြခုင့််�ကုု အမို�ာ��ရေဘုာတူညီီမိုုနှှင့််် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ညီ်။ 

ဥပွဲရေဒီရေ���ာ �ရေဘုာထုာ�တစ််ခုုကုု ထုည််ီ�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ပြီးပီွဲ��ည််ီရေနာက် အမို�ာ� 

�ရေဘုာတူညီီမိုုကုု မို��ှုပွဲါက အရေ�ကာင့််�အ�ာကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ��ုု� 

အရေ�ကာင့််��ကာ��ညီ်။ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� �ရေ�ာတူညီီမိုုမို�လာင့်် 

ပြပွဲဿနာကုုရေပြဖွဲ့�ှင့််��န် လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်�ပွဲ်က ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဆုုိုင့််�ာတ�ာ�ရံုှု�ကုု ရေလာာက်ထုာ�နုုှင့််�ည်ီ (ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကလှတ်ရေတာ် ပူွဲ�တဲ� 

စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�၊ ပွဲုဒီ်မို ၁၅၁ – ၁၅၈)။

၄.၃။ အထကားလွှှတိးတော်တိား၏ အပြုခာ�အာဏာာမာ�ာ�

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ�� အခုန်�ကဏ္ဍ 

အပြပွဲင့်် (၁) ခုန််အပွဲ်နှုုင့််ရေ�ာ အာဏာာမို�ာ� �ာမိုက(၂) တုုင့််�ပြပွဲညီ်ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့်် 

နှှင့််် အပြခုာ�အစ်ုု��အ�ာ�ှုမို�ာ�ကုု စ်ဲပွဲ်စ်ဲ�ပြပွဲစ််တင့််ပြခုင့််� (၃) အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�က 

ညီိုနှုင့််�ခု��ပွဲ်ဆိုုုရေ�ာ �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့််် (၄) 

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု၏ �င့််ရေ�ာက်စ်ဲက်ဖွဲ့က်မိုုကုု အတညီ် 

ပြပွဲ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�တုု�က�်�ုု�ရေ�ာ အပြခုာ�ကြီးကီ��ကပွဲ်ထုုန်�ရေ�ကာင့််��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်�မို�ာ� 

ကုုလညီ်� တာ�န်ယ်ူ�နှုုင့််�ညီ်။

၄.၃.၁။ ခနိး်အပ်းနှိ�င်းတော်သာ အာဏာာမာ�ာ�

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�က အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ကုု ခုန််အပွဲ်နှုုင့်် 

ရေ�ာ အာဏာာမို�ာ�ကုုလညီ်� ရေပွဲ�အပွဲ်ရေလ်�ှုပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဆိုုုင့််�ာ စ်စ််ရေဆို�အက�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင့််�နှှင့််် အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��အခု�င့််�ခု�င့််��ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု 

မို�ာ�ကုု ကုုင့််တဲယ််ရေ�ာ တ�ာ�ရှုုံ�(မို�ာ�)နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ တ�ာ�ရေ�� 

ဆိုုုင့််�ာ လဲတ်လပွဲ်မိုုအတဲက် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ အာမိုခုံခု�က်မို�ာ�အပြပွဲင့်် 

အထုက်လှတ်ရေတာ်မိုှတဆိုင့််် �ုု�မိုဟုုတ် အပြခုာ�ရေ�ာနညီ်�လမို်�မို�ာ�ပြဖွဲ့င့်် ်

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ စ်စ််ရေဆို�အက�ပြဖွဲ့တ်ရေ�ာ တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�ကုု ခုန််အပွဲ် 

�ာတဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�က ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် အဆိုုုပွဲါတ�ာ�ရှုုံ� 
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မို�ာ�၏ တ�ာ�ရေ��ဆိုုုင့််�ာ �ုံ��ပွဲ်မိုုမို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် ယ်ုံ�ကညီ်မိုုကုုပြမိုင့်််တက် 

ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ- ဂ္ဂို�ာမိုနီတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်၏ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်(ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�မိုှ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အ�ာ�ှုမို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�) �ညီ် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတ�ာ�ရှုုံ�၏ တ�ာ��ူကြီးကီ�စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�၏ ထုက်�က်ကုု 

၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံအမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ခုန််အပွဲ်�ညီ်။ ဩစ်ကြီးတီ�ယ်ာ�တဲင့််မိုူ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်�ညီ် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရှုုံ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုုအရေပွဲ်တဲင့်် ဩဇိုာ 

လှမို်�မိုုု�မိုု ထုုုမိုာရေလာက်မို��ှုရေပွဲ။ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာတ�ာ�ရှုုံ�၏ အဖွဲ့ဲ���င့်် 

၁၄ ရေယ်ာက်နှှင့််် လက်ရေထုာက်အဖဲွဲ့���င့်် ၆ ရေယ်ာက်�ုှ�ည််ီအနက်မှို အဖဲွဲ့���င့်် ၃ 

ဦး�နှှင့််် လက်ရေထုာက်အဖွဲ့ဲ���င့်် ၁ ဦး�ကုု�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ အဆိုုုပြပွဲ�မိုု 

နှှင့််် �မိုမတက ခုန််အပွဲ်�ညီ်။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�၊ ဘု�ာဇိုီ�၊ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�နှှင့််် 

အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတုု�က�်�ုု�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအခု��ု�တဲင့်် 

အပြမိုင့်််ဆိုုံ�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် တ�ာ��ူကြီးကီ�မို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�ခုန််အပွဲ်မိုုမို�ာ�( �ံအမိုတ် 

မို�ာ� နှှင့်််/�ုု�မိုဟုုတ် လက်နက်ကုုင့််တပွဲ်ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ �ာထုူ�ပြမိုင့်််အ�ာ�ှုမို�ာ� က�်�ုု� 

ရေ�ာ)ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က်�မိုှ�ာ ခုန််အပွဲ်နှုုင့််�ညီ်။ 

မိုကကဆိုီကုုတဲင့်် တ�ာ�ရှုုံ�ခု��ပွဲ်အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�ကုု �မိုမတက အဆိုုုပြပွဲ�ရေ�ာ စ်ာ�င့််� 

ထု�မိုှရေနပြီးပွဲီ� အထုက်လှတ်ရေတာ်က ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံအမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ခုန််အပွဲ်�ညီ်။ 

အခု��ု�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််၏ လုပွဲ်င့်န်�လညီ်ပွဲတ်ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� 

အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ခု�မိုှတ်�ညီ်် အပြခုာ� 

အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�အတဲက် ခုန််အပွဲ်ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့််လညီ်� ပွဲါ�င့်် 

�ကပွဲါ�ည်ီ။ ဥပွဲမိုာ- နုုှင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်�ည်ီ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

ရေကာ်မို�ှင့််နှှင့််် အပြခုာ�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေ���ာ ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�အတဲက် �မိုမတတင့််�ဲင့််� 

ရေ�ာ ဆိုန်ကာတင့််စ်ာ�င့််�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�ရေပွဲ��မိုညီ်ဟုု အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်။ ကင့််ညီာတဲင့််မိုူ �င့််ရေင့်ဲခုဲ�ရေ�ရေ��ရေကာ်မို�ှင့််၏ အဖွဲ့ဲ���င့်် ၉ 

ဦး�အနက်မိုှ ၅ ဦး�ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်က ခုန််အပွဲ်�ညီ်။

၄.၃.၂။ စွပ်းစွ�ပြုပ်င်းတိင်းပြုခင်း�နှှင််း အစိ��ရအဖွ�� ပြုဖုတိးခ�ပြုခင်း�

�မိုမတစ်နစ််က�င့်််�ုံ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ည်ီ �မိုမတနှှင့််် အပြခုာ�အစုု်��အ�ာ�ုှမို�ာ�အရေပွဲ် စဲ်ပ်ွဲစဲ်�ပြပွဲစ််တင့်် 

ရှုုံ�ခု��ညီ််လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တဲင့်် အခုန်�ကဏ္ဍတစ််ရေန�ာမိုှ ပွဲါ�င့််ရေလ်�ှု�ညီ်(ဥပွဲမိုာ 



42

- အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�၊ ဘု�ာဇိုီ�၊ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�၊ အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု)။ စ်ဲပွဲ်စ်ဲ� 

ပြပွဲစ််တင့််မိုုမို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်�န် ကနဦး�စ်တင့််ခုဲင့်််အာဏာာကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ထုံ 

ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� ရေနာက်ဆိုုံ� ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်အတဲက်မိုူ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်တဲင့်် �ကာ�နာပြခုင့််�နှှင့််် �ု�ု�ာ�ာ�ာလဲန်ရေ�ာ �ာလဲန် 

အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ��န်လုုအပွဲ်�ညီ်။ ဘု�ာဇိုီ�တဲင့်် �မိုမတကုုစ်ဲပွဲ်စ်ဲ� 

ပြပွဲစ််တင့််လုုပွဲါက ပွဲထုမိုဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�

အာ�လုံ�၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� ��ှု�န်လုုအပွဲ်ပြီးပွဲီ� ထုုု�ရေနာက် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်တဲင့်် စ်စ််ရေဆို��ကာ�နာပြီးပီွဲ�ရေနာက် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အလာ�တူ 

အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� လုုအပွဲ်�ညီ်။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�နှှင့််် အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတုု� 

တဲင့််လညီ်� ထုုုက�်�ုု� အလာ�တူလုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို��ု�ပြဖွဲ့င့််် ရေဆိုာင့််�းက်ပြီးပွဲီ� 

လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်စ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံအမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� လုုအပွဲ် 

�ညီ် (Abebe 2022)။

ပွဲါလီမိုန်စ်နစ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ� 

�ညီ် အစ်ုု��ပြဖွဲ့�တ်ပြခုင့််�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်ပြခုင့််� မို�ှု�ကရေပွဲ(ရေဘုာ်စ်နီ�ယ်ာ�-

ဟုာဇိုီဂ္ဂိုုုဗီီ�နာ� မိုှလဲ�၍)။ ပွဲါလီမိုန်စ်နစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအာ�လုံ�နီ�ပွဲါ�၌ 

အယံု်အ�ကည်ီမို�ုှ ဆိုနိှမို�ခဲုင့်််ပြပွဲ�ပုုွဲင့််ခဲုင့်််ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်ရေတာ်အာ� ရေပွဲ�အပ်ွဲ 

ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုဘု� ပြပွဲညီ်�ူတစ််�ပွဲ်လုံ�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အပြဖွဲ့စ်် အဓာုကရေန�ာယ်ူ 

ထုာ�မိုုကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ��ညီ််အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကုု အစ်ုု�� 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််�၊ ပြဖွဲ့�တ်ခု�ပြခုင့််� အာဏာာမို�ာ�နှှင့််�အပွဲ်ထုာ��ညီ်။ ဥပွဲမိုာ ဂ္ဂို�ာမိုနီနှှင့််် 

အုနှိုယ်တုု�တဲင့်် အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ���ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကုု�ာ တာ�န်ခုံ�ပြီးပွဲီ� 

အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် တာ�န်မို�ှုရေပွဲ။

၄.၃.၃။ သတော်ဘာတိူစာခ�ုပ်းမာ�ာ�အာ� အတိည်းးပြုပ်ုတော်ပ်�ပြုခင်း�

အခု��ု�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်မို�ာ�တဲင့်် အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��ပုုွဲင့််�က ညုိီနုှင့််� 

ထုာ�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံတကာ�ရေဘုာတူ စ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�လက်မိုှတ် 

ရေ��ထုုု��ာတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်မိုုကုု လုုအပွဲ်�ညီ်။ 

အခု��ု�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံတကာ�ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််အစ်ုု�� 

၏ တ�ာ��င့််မိုုနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှု�ပြဖွဲ့င့််် ထုုု 

�ရေဘုာတူညီီမိုုမို�ာ�ကုု ဗီဟုုုအစ်ုု��ကလုုက်နာ�ာမိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� 

၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ကုု ရေလာာ်ခု��ာရေ�ာက်ပြခုင့််�မို��ု� မိုပြဖွဲ့စ််ရေစ်�န် အထုက် 
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လှတ်ရေတာ်က ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်�န် လုုအပွဲ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ်ပြင့်ာ�လညီ်� 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ� အာ�လုံ�က�်�ုု�ပွဲင့်် ထုုု�ုု�ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်မိုုက 

ရေနှှာင့်််ရေနှှ��ကန််�ကာမိုုမို�ာ�နှှင့််် မိုတုု��ာ၊ မိုဆိုုတ်�ာအရေပြခုအရေနမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ် 

ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။

မိုကကဆိုီကုုနှှင့််် အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတုု�တဲင့်် �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ� 

ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�က�ာ အတည်ီပြပွဲ��န်လုုအပ်ွဲ�ည်ီ။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�၊ 

ဘု�ာဇိုီ�၊ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�၊ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကနှှင့််် ဆိုဲစ််ဇိုာလန်တုု�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ထုုု�ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ် 

နှှင့််် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�က အတညီ်ပြပွဲ��န်လုုအပွဲ်�ညီ်။ နီရေပွဲါတဲင့်် 

(အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်�ရေ��၊ လုံခြုံခု�ံရေ��၊ နယ််နမိုုတ်နှှင့််် �ဘုာ�အ�င့််� 

အပြမိုစ််မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ရေနရေ�ာ) �တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ်် စ်ာခု��ပွဲ်အမို��ု�အစ်ာ� 

မို�ာ�အတဲက်�ာ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�၏ အတညီ်ပြပွဲ�မိုုကုု လုုအပွဲ်�ညီ်။ 

ဩစ်ကြီးတီ�ယ်ာ�တဲင့်် ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�မို�ာ�၏ အခဲုင့်််အာဏာာအရေပွဲ် �က်ရေ�ာက် 

မုို�ှု�ညီ်် နှုုင့််င့်ံတကာ �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်စ်ီ၌ ၃ ပွဲုံ  

၂ ပွဲုံ အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ��န် လုုအပွဲ်�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၅၀)။ ထုုု�အတူ 

ဂ္ဂို�ာမိုနီတဲင့််လည်ီ� အခု��ပ်ွဲအပြခုာအာဏာာအခဲုင့်််အရေ�� လှ�ရေပြပွဲာင့််�ပြခုင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ပြခုင့််�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု၏ နှုုင့််င့်ံရေ�� 

ဆိုုုင့််�ာ ဆိုက်ဆိုံရေ��နှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ၊ �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ�� 

ကုစ်စမို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�ရေ�ာ �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ�ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ� 

တဲင့်် အတညီ်ပြပွဲ��န်လုုအပွဲ်�ညီ်။ 

၄.၃.၄။ နှိ�င်းင်�တော်တိား အတော်ရ�တော်ပ််/ခြွခင်း�ခ�ကား အတော်ပြုခအတော်နိ တော်�ကာည်းာမာု

အရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအမို�ာ�စု်တဲင့်် စ်စ််ပဲွဲ�၊ လက်နက်ကုုင့််ပုွဲန်ကန်ပြခုင့််�၊ �ရေဘုာ� 

ရေဘု�အနှတ�ာယ််၊ ကပွဲ်ရေ�ာဂ္ဂိုါ �ုု�မိုဟုုတ် အပြခုာ�ရေ�ာ ပွဲဋိုပွဲကခအမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ� 

ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ခု�နု်တဲင့်် ဗီဟုုုအာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�က တုုင့််�ပြပွဲညီ်လုံခြုံခု�ံရေ��၊ ဥပွဲရေဒီစ်ုု�မိုုု�မိုု 

ထုုန်��ုမို်�ရေ��၊ အ�က်ရေဘု�ကာကဲယ််ရေ��နှှင့််် မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ်် အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ 

�န်ရေဆိုာင့််မိုုလုပွဲ်င့်န်�မို�ာ� ဆိုက်လက်လညီ်ပွဲတ်ရေ��တုု�အတဲက် လုုအပွဲ်ရေ�ာ 

ယ်ာယ်ီအရေ��ယ်ူရေဆိုာင့််�းက်မိုုမို�ာ� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််နှုုင့််�ညီ်် အရေ��ရေပွဲ်အစ်ီအမိုံ 

မို�ာ� ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်။ ထုုုအရေ��ရေပွဲ်အစ်ီအမိုံမို�ာ�က အစ်ုု��ကုု 

အင့််စ်တီက����ှင့််�အခု��ု�၏ အပြပွဲန်အလှန်ထုုန်�ရေက�ာင့််�မိုုမို�ာ�ကုု မိုလုုအပွဲ် 
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ရေတာ်ဘု� အခု��ု�ရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာအခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု ကန််�တ်�န်၊ 

�ုု�မိုဟုုတ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ဗီဟုုုအစ်ုု��နှှင့််် ရေဒီ�အဆိုင့််် နယ််ရေပြမိုအစ်ု 

အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�ကာ� အာဏာာခုဲ�ရေ�မိုုကုု ခု��ု�ရေဖွဲ့ာက်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််တုု�ကုု ရေပွဲ�အပွဲ်ရေကာင့််� 

ရေပွဲ�အပ်ွဲထုာ�နုုှင့််�ည်ီ (Bulmer 2018)။ �ုု�ရေ�ာ်လည်ီ� ဖွဲ့ကဒ်ီ�ယ််အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ�� 

က နှုုင့််င့်ံရေ��အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ပွဲါတီအက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အတဲက် ပြပွဲညီ်နယ််/

ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ကုု ယ်ာယ်ီရေလာာ်ခု��န် �ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် 

နှုုင့််င့်ံရေတာ် အရေ��ရေပွဲ်/ခြွခုင့််�ခု�က်အရေပြခုအရေန ရေ�ကညီာပြခုင့််�ကုု က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််� 

အာ�ကာကဲယ််�န် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေတာ် 

ခြွခုင့််�ခု�က် အရေပြခုအရေနရေ�ကညီာပြခုင့််�အတဲက် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ အတညီ် 

ပြပွဲ�မိုုကုု လုုအပွဲ်�ညီ်ဟုု ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ရေလ်�ှု�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်အခု��ု�တဲင့်် နုုှင့််ငံ့်ရေတာ်အရေ��ရေပွဲ်/ခြွခုင့််�ခု�က် အရေပြခု 

အရေနကုု အ�က်မို�ဲင့််�မိုီ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က် (မိုရေ�ကညီာမိုီ 

ကြီးကု�တင့််ယ်ူ�ရေ�ာ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က်) �ယ်ူ�န်လုုအပွဲ်�ညီ်။ ထုုု�ုု�မိုလုုအပွဲ် 

ရေ�ာ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့််မိုူ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�က ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပြီးပွဲီ��ညီ်နှှင့််် 

နှုုင့််င့်ံရေတာ် ခြွခုင့််�ခု�က်အရေပြခုအရေနက ခု�က်ခု�င့််�အ�က်�င့််ရေ�ာ်လညီ်� အခု�နု် 

ကာလတစ််ခုု�ကာပြီးပွဲီ�ရေနာက် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်က အတညီ်မိုပြပွဲ�ပွဲါက ပွဲ�က် 

ပြပွဲယ််�ဲာ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (ရေ�ကညီာပြီးပွဲီ�မိုှယ်ူ�ရေ�ာ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က်) (Bulmer 

2018)။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�တဲင့်် �မိုမတ�ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုတဲင့်် 

အရေ��ရေပွဲ်အရေပြခုအရေနမိုရေ�ကညီာမီို အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ခဲုင့်််ပြပွဲ�ခု�က်ကုု မိုပြဖွဲ့စ်် 

မိုရေန�ယ်ူ��ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၆၁)။ ဘု�ာဇိုီ�တဲင့်် �မိုမတ�ညီ် နှုုင့််င့်ံရေတာ်ထုုန်��ုမို်� 

ပြခုင့််�အရေပြခုအရေန မိုရေ�ကညီာမိုီ ပွဲါလီမိုန်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�၏ ခုဲင့်််ပြပွဲ�ခု�က်(မိုရေ�ကညီာမိုီ 

ကြီးကု�တင့််ယ်ူ�ရေ�ာ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က်) �ယ်ူ�မိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၄၉ ၊ ၁၃၇) ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� 

နှုုင့််င့်ံရေတာ်ကာကဲယ််ရေ�� အရေပြခုအရေနရေ�ကညီာပြီးပွဲီ�ရေနာက် ၁၀ �က်အတဲင့််� 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�၏ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က် (ရေ�ကညီာပြီးပွဲီ�မိုှယ်ူ�ရေ�ာ အတညီ် 

ပြပွဲ�ခု�က်) ကုု �ယ်ူ��ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၄၉၊ ၁၃၇)။ ဘု�ာဇိုီ�အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ရေပွဲါင့််�ရေကာ်မိုတီ (ဥပွဲမိုာ - ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပွဲါလီမိုန်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�မိုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ရေ�ာ ရေကာ်မိုတီ) တစ််ခုုကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြီးပွဲီ� 

နှုုင့််င့်ံရေတာ်ထုုန်��ုမို်�ရေ��နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေတာ်ကာကဲယ််ရေ��အရေပြခုအရေနတုု� အတဲင့််� 

တဲင့်် ကြီးကီ��ကပွဲ်�မိုညီ်ဟုုလညီ်� ထုပွဲ်မိုံပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၁၄၀)။ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ 

�ီ�ယ်ာ�တဲင့်် �မိုမတ၏ နှုုင့််င့်ံရေတာ်အရေ��ရေပွဲ်အရေပြခုအရေနရေ�ကညီာမိုုအတဲက် 
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(ပွဲါလီမိုန်အစ်ညီ်�အရေ�� က�င့််�ပွဲရေနခု�နု်ပြဖွဲ့စ််လာင့််) ၂ �က်အတဲင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် 

(ပွဲါလီမိုန်အစ်ညီ်�အရေ�� မို�ှု�ညီ််အခု�နု်ပြဖွဲ့စ််လာင့််) ၁၀ �က်အတဲင့််� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ပွဲါလီမိုန်တစ််ခုုစ်ီတဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အာ�လုံ�၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 

အတညီ်ပြပွဲ��န်လုုအပွဲ်�ညီ်ဟုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၃၀၅)။ 

၄.၃.၅။ ပြုပ်ည်းးနိယ်း/တော်ဒါသခွ�မာ�ာ�တွိင်း ပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�၏ ဝင်းတော်ရာကားစွကားဖကား 
မာုကာိ� အတိည်းးပြုပ်ုတော်ပ်�ပြုခင်း�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�တဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ တ�ာ��င့််မိုုအရေပွဲ် မိုူတညီ်၍ 

ကုုယ််ပွဲုုင့််စ်ီမိုံပွဲုုင့််ခုဲင့််် စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�အ� ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့််် ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ� 

ရေ�ာ်လည်ီ� ခြွခုင့််�ခု�က်အရေပြခုအရေနမို�ာ�၌ ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�တစ််ခုုတဲင့်် ရေနထုုုင့်် 

ရေ�ာ ပြပွဲည်ီ�ူမို�ာ�အရေပွဲ် အဆုုိုပွဲါပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�အစုု်��က အနုမ််ိုဆံုို�အရေပြခုခံု 

လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ� ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်�ရေပွဲ�ရေ�ကာင့််� ရေ�ခု�ာရေစ်�န်အတဲက်�ာမိုက 

လုံခြုံခု�ံရေ��၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်ံနှုန်�မို�ာ� အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်ပြခုင့််�တုု� �ှုရေစ်�န် 

အတဲက်လညီ်� ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့်််က ထုုုပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တဲင့်် �င့််ရေ�ာက် 

စ်ဲက်ဖွဲ့က်�ပြခုင့််�မို�ာ� �ှုနှုုင့််�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�က 

နှုုင့််င့်ံရေ��၊ �ုု�မိုဟုုတ် ပွဲါတီ အက��ု�အပြမိုတ်အတဲက် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�၏ 

ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််ကုု ယ်ာယ်ီရေလာာ်ခု�ပြခုင့််�မို��ု� မိုလုပွဲ်ရေဆိုာင့််နှုုင့််ရေစ်�န် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က်ကုု 

�ယ်ူ�န်လုုအပွဲ်ရေ�ာ အထုူ�အရေပြခုအရေနမို�ာ� ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ရေလ်�ှ ု

�ညီ်။

အီ�ီယ်ုု�ပွဲီ�ယ်ာ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�တစ််ခုုတဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့််် 

က �င့််ရေ�ာက်စ်ဲက်ဖွဲ့က်ပြခုင့််�ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ညွှှန်�ကာ�မိုုပြဖွဲ့င့်််�ာ 

ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၆၂.၉)။ ဘု�ာဇိုီ�တဲင့်် �မိုမတ�ညီ် အထုူ�အရေပြခု 

အရေနမို�ာ�တဲင့််(နှှင့််် တစ််ခုါတစ််�ံတဲင့်် �တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ အာဏာာပွဲုုင့််တစ််�ပွဲ် 

၏ ရေတာင့််�ဆိုုုခု�က်အ�) ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�၌ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုက �င့််ရေ�ာက် 

စ်ဲက်ဖွဲ့က်�န် အမိုုန််ထုုတ်ပြပွဲန်နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� ထုုု�င့််ရေ�ာက်စ်ဲက်ဖွဲ့က်မုို အမိုုန်် 

ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က်ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် �ံု��ပ်ွဲနုုှင့််�န် ၂၄ နာ�ီ 

အတဲင့််�တင့််�ဲင့််�ပြီးပွဲီ�(ပွဲုဒီ်မို ၃၆.၁) အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က်�ယ်ူ�မိုညီ်(ရေ�ကညီာပြီးပွဲီ�မိုှ 

ယ်ူ�ရေ�ာ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�က်၊ ပွဲုဒီ်မို ၄၉)။ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကတဲင့်် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်�ည်ီ ပြပွဲည်ီနယ််/ရေဒီ�ခဲု�တစ််ခုု၌ ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်အဆိုင့်််က �င့််ရေ�ာက် 
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စဲ်က်ဖွဲ့က်မုိုကုု ထုုုစဲ်က်ဖွဲ့က်မုိုစ်တင့််ပြီးပီွဲ�ရေနာက် �က်ရေပွဲါင့််� ၁၈၀ အတဲင့််� �ာမိုန် 

လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ဖွဲ့�က်နှုုင့််�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၁၀၀)။ ကင့််ညီာတဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီက ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်အဆိုင့််် �င့််ရေ�ာက်စဲ်က်ဖွဲ့က်ပြခုင့််�အတဲက် လုုက် 

နာ�မိုညီ်် လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ဥပွဲရေဒီတစ််�ပွဲ်ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အဆိုုုပွဲါ 

ဥပွဲရေဒီက အထုက်လှတ်ရေတာ်အာ� ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအဆိုင့်််�င့််ရေ�ာက်စ်ဲက်ဖွဲ့က်

ပြခုင့််�ကုု အဆိုုံ��တ်နှုုင့််�ညီ်် အာဏာာရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ��မိုညီ်ဟုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ� 

�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၁၉၀)။
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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�အာ�လုံ�နီ�ပွဲါ�တဲင့်် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ��ညီ် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််�က�ညီ်။ 

ထုုု�ရေ�ကာင့််် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� 

�ရေဘုာမိုတူညီီမိုုမို�ာ� �ှုလာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ကုု 

�ီ�ပြခုာ�စီ်ရေ�း�ရေကာက်(ရေ�း�ခု�ယ််) တင့််ရေပြမိိုာက်�ာမှို လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု 

အဓာုကကြီးကီ�စ်ုု�ထုာ�ရေ�ာ အုပွဲ်စ်ုခု�င့််� မိုတူညီီ�ညီ််အခုါမို��ု�တဲင့်် �ရေဘုာမိုတူ 

ညီီမုိုမို�ာ� ပုုွဲ၍ပွဲင့််ရေပွဲ်ရေပွဲါက်နုုှင့််�ည်ီ။ ကာလ�ကာ�ှည်ီ ရေ�ှ�မိုတုု�၊ရေနာက်မိုဆုိုတ် 

ပြဖွဲ့စ််မုိုမို�ာ� မိုပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်�န်အတဲက် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအမို�ာ�စု် 

တဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကုု ကုုင့််တဲယ််�န်နှှင့်််/�ုု�မိုဟုုတ် 

ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န် �ီ�ပြခုာ�လုပ်ွဲထံုု�လုပ်ွဲနည်ီ�မို�ာ� ထုည််ီ�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ရေလ်�ုှ�ည်ီ။  

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် မိုတူညီီ�ညီ်် ရေအာက်လှတ်ရေတာ် 

က လှမို်�မိုုု�ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပြခုင့််� ပွဲုံစ်ံအမို��ု�မို��ု��ာမိုက ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန်ရေပွဲ�ပွဲုု �  

ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ပြဖွဲ့န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီမို�ာ�၊ ဖွဲ့�က်�ုမို်� 

ပြခုင့််�၊ ပူွဲ�တဲ�အစ်ည်ီ�အရေ��မို�ာ�နှှင့််် မိုတူညီီရေ�ာ လုပ်ွဲထံုု�လုပ်ွဲနည်ီ�အမို��ု�မို��ု�ကုု 

ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ထုာ��ညီ်် နညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ်ကုုလညီ်� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�နှုုင့််�ညီ်။  

အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�(အာ�လံု� �ုု�မိုဟုုတ် အခု��ု�) အရေပွဲ် 

အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာတစ််�ပွဲ် �ှုရေန�ညီ််အခုါမို��ု�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီမို�ာ�၌ �ရေဘုာထုာ�ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�ကုု ကုုင့််တဲယ််�န် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ� 

(ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန် ရေပွဲ�ပွဲုု�ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၊ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီို   

နုှင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီ၊ ဖွဲ့�က်�ုမ်ို�ပြခုင့််�) ထုည််ီ�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�နုုှင့််�ည်ီ။ အထုက် 

လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�(အာ�လံု� �ုု�မိုဟုုတ် အခု��ု�) အရေပွဲ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ� 
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နှုုင့််ရေ�ာဗီီတုုအာဏာာတစ််�ပွဲ် �ှုရေန�ညီ််အခုါမို��ု�တဲင့််လညီ်� အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၌ 

အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကုု ကုုင့််တဲယ််�န်နညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု�ာမိုက ယ်င့််�တုု�ကုု 

ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့််မိုညီ်် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ� (ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ�� 

မို�ာ�၊ ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က လှမို်�မိုုု�ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပြခုင့််�) တုု�ကုုပွဲါ ကြီးကု�တင့််ပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ထုာ�ပြခုင့််�မို��ု� �ှုနှုုင့််�ညီ်။

၅.၁။ တော်ခါကားတိ���တော်ခါကားပြုပ်နိးတော်ပ်�ပ်ိ��ည်းိိနှုင်း�ပြုခင်း� လွှ�ပ်းင်နိး�စဉ်း

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�က ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�အာ�လုံ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် အခု��ု�အရေပွဲ်၌ 

အာဏာာအညီီအမိုာ�ှုရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်

ပြပွဲန်ရေပွဲ�ပုုွဲ�ညုိီနုှင့််�ပြခုင့််� လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််ကုုက�င့်််�ံု��ည်ီ။ ရေခုါက်တံု�ရေခုါက်ပြပွဲန် ရေပွဲ�ပုုွဲ� 

ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ဆိုုု�ညီ်မိုှာ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�နှှင့််် 

ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� �ရေဘုာထုာ�ကဲ�လဲ�မုိုမို�ာ� ရေပြပွဲလညီ်ကာ ဘုုံ�ရေဘုာတူညီီ�ညီ်် 

ပံုွဲစံ်ပြဖွဲ့င့််် အတည်ီမိုပြပွဲ�နုုှင့််မိုခု�င့််� အဆုုိုပွဲါတင့််�ဲင့််�ရေ�ာဥပွဲရေဒီနှှင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ခု�က်မို�ာ�ကုု လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုမှိုတစ််ခုု�ုု� ရေခုါက်တံု�ရေခုါက်ပြပွဲန်ရေပွဲ�ပုုွဲ�ပြီးပီွဲ� ညုိီနုှင့််� 

ရေ�ာနညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန်ရေပွဲ�ပွဲုု�ညီိုနှုင့််��ညီ််နညီ်�လမို်�

မို�ာ��ညီ် ရေ�ှ�မိုတုု��ာ�၊ရေနာက်မိုဆိုုတ်�ာအရေပြခုအရေနကုု ရေပြပွဲလညီ်ရေစ်မိုညီ် 

ဟုု အာမိုခုံခု�က်မို�ှုဘု� �ရေဘုာမိုတူညီီမိုုမို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််� 

နှုုင့််မိုညီ်် နညီ်�လမို်�တစ််�ပွဲ်အရေနပြဖွဲ့င့်််�ာ အရေထုာက်အကူပြပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ အပြခုာ� 

လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�နှှင့််် ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�မို�ှုဘု� ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန်

ရေပွဲ�ပုုွဲ�ညုိီနုှင့််�ပြခုင့််� နည်ီ�လမ်ို�တစ််မို��ု�တည်ီ�ရေပွဲ်တဲင့််�ာ အာ�ထုာ�မိုည်ီဆုုိုလာင့်် 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လုပွဲ်င့်န်�တဲင့်် �ကာပြမိုင့်််စ်ဲာရေနှှာင့်််ရေနှှ�ပြခုင့််�မို�ာ�နှှင့််် ကြုံက�ံ�နှုုင့််�ညီ်။ 

အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ညီ် နှုုင့််င့်ံရေ��အ� ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံပြခုင့််� 

ကဲ�ပြပွဲာ�ရေနပွဲါက ထုုုက�်�ုု�ပွဲုု၍ကြုံက�ံ�နှုုင့််�ညီ်။

�ကာပြမိုင့်််စဲ်ာရေနှှာင့်််ရေနပြခုင့််�မို�ာ�နှှင့််် အကြီးကုမ်ိုမို�ာ�စဲ်ာ ရေခုါက်တံု�ရေခုါက်ပြပွဲန်ရေပွဲ�ပုုွဲ� 

ရေန�ပြခုင့််�မို�ာ� ကြုံက�ံ�နှုုင့််ရေပြခုကုု ရေလာာ်ခု�နှုုင့််�န်အတဲက် အနညီ်�င့်ယ််မိုာရေ�ာ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန်ရေပွဲ�ပွဲုု��ညီ်် 

လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ကန််�တ်ခု�က်အခု��ု� ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ� 

တတ်�ညီ်။ မိုကကဆိုီကုုတဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်လုံ�ကုု လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ထု�မိုှ 

တစ််ခုုက နှှစ််ကြီးကုမို်ပွဲယ််ခု�ခု�်ပွဲါက ထုုုအပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု လှတ်ရေတာ်အစ်ီ 
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အစ်ဉ််ထု�မိုှ ဖွဲ့ယ််�ှာ��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� တူညီီရေ�ာလှတ်ရေတာ်အစ်ညီ်�အရေ��အတဲင့််� 

ပြပွဲန်လည်ီမိုတင့််�ဲင့််��ဟုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ည်ီ(မိုကကစီ်ကုုဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ၊  

ပွဲုဒီ်မို ၇၂ ဃ)။ ထုုု�အတူ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ�တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်၏ 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� �ရေဘုာထုာ�ကဲ�လဲ�မိုု�ှုလာပွဲါက ထုုုဥပွဲရေဒီ 

�ကမို်�၏ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�က �ရေဘုာတူညီီရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုု�ာ 

အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်��မိုညီ်ဟုုလညီ်� မိုကကဆိုီကုုအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက ကြီးကု�တင့််�တ် 

မိုှတ်ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၂ င့်)။ 

ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန် ရေပွဲ�ပွဲုု�ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် 

တဲင့်် တူညီီရေ�ာ၊ �ုု�မိုဟုုတ် မိုတုမို်�မိုယ်ုမို်� အာဏာာ�ှု�ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံ 

မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ ဘု�ာဇိုီ�၊မိုကကဆိုီကုု၊ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�၊ ဆိုဲစ််ဇိုာလန်နှှင့််် အရေမို�ုကန် 

ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) တဲင့််က�င့်််�ုံ��ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ထုုုနှုုင့််င့်ံမို�ာ�၌ပွဲင့်် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ� 

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ညီိုနှုင့််�ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န် အထုူ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ရေ�ာ 

ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီမို�ာ� (လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� ပွဲါ�င့်် 

�ညီ်် �ံဖွဲ့န်�ံခုါတဲင့်် ညီိုနှုင့််�ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ရေ��ရေကာ်မိုတီဟုုလညီ်� ရေခု်ရေလ်�ှုရေ�ာ 

ရေကာ်မိုတီမို�ာ�) ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�နှုုင့််�ညီ်။ လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှ ရေကာ်မိုတီအတဲက် 

ရေစ်လှတ်ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ကာ� ညီိုနှုင့််�အရေပြဖွဲ့�ှာ၍ �ရေဘုာတူညီီမိုု 

��ှု�ဲာ�ပွဲါက ထုုုညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီမိုှ ထုဲက်ရေပွဲ်လာရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် မို�ခုဲ�ကာအတညီ်ပြပွဲ���ညီ်။ �ရေဘုာတူညီီမိုုမို��ှု 

လာင့််မိုု ထုုုဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှုရေပွဲ။ ဘု�ာဇိုီ�၊ မိုကကဆိုီကုု၊ 

ဆဲိုစ််ဇိုာလန်နှှင့််် အရေမို�ုကန်ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်တုု�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံု 

ဥပွဲရေဒီက ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန်ရေပွဲ�ပုွဲု�ညီိုနှုင့််��ညီ်် လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်� 

ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။ ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီမို�ာ�ကုုမိုူ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ပြခုင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် 

ပွဲါလီမိုန်ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�တဲင့််�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။

ဆဲိုစ််ဇိုာလန်တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�တုုင့််��ည်ီ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲလံု�၌ လူမို�ာ� 

စ်ု၏ အတညီ်ပြပွဲ�ရေထုာက်ခုံမိုုကုု ��ှု�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (ဆိုဲစ််ဇိုာလန်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၁၅၆.၂)။ လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုစ်ီတဲင့်် ၃ ကြီးကုမို် အ�ဲာ�၊ 

အပြပွဲန် ပြပွဲ�လုပွဲ်ညီိုနှုင့််�ပြီးပွဲီ�၊ ၃ ခုါမို�ရေပွဲ�ပြီးပွဲီ��ညီ်အထုု ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်လုံ�၊ 

�ုု�မိုဟုုတ် ယ်င့််�၏ အခု��ု�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�၌ 

အမို�ာ�စ်ု၏ ရေထုာက်ခုံမိုုကုုမို��ှုပွဲါက ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ�� ညီီလာခုံတစ််�ပွဲ် 
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ဆိုင့်််ရေခု်��ညီ် (လှတ်ရေတာ်ဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၇၈.၅၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄ က နှှင့််် 

၉၈.၃)။ ဤညီီလာခုံတဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၂၆ ဦး�ပွဲါ�င့််�ာ လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်စ်ီမိုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၃ ဦး�စ်ီပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ� 

ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပီွဲ� ညုိီနုှင့််�အရေပြဖွဲ့�ှာ�က��ည်ီ။ ထုုုဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညုိီနုှင့််�ရေ�� 

ညီီလာခုံမိုှထုဲက်ရေပွဲ်လာရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ထုာ��ညီ််ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု လှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်�ုု� တင့််�ဲင့််���ညီ်။ ထုုုညီိုနှုင့််�ပြပွဲင့််ဆိုင့််ထုာ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု 

လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုခုုမိုှ အတညီ်မိုပြပွဲ�ခု�်ပွဲါက ထုုုဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�နှုုင့််ပြခုင့််� 

မို�ှုရေတာ်ရေပွဲ။ 

၅.၂။ ပ်ူ�တော်ပ်ါင်း�ဖ�နိးတော်ပြုဖည်းိိနှုင်း�တော်ရ�တော်ကာားမာတိး

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအနညီ်�င့်ယ််တဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၌ပွဲင့်် ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့

ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီစ်နစ််ကုု ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်(ဥပွဲမိုာ - ဂ္ဂို�ာမိုနီ၊ 

ကင့််ညီာ၊ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက)။ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီတဲင့်် ပွဲုံမိုှန်အာ�ပြဖွဲ့င့််် 

လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်စ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ် 

အရေပွဲ် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� �ရေဘုာထုာ�ကဲ�လဲ�မိုု�ှုလာရေ�ာအခုါတဲင့်် ထုုု

အပြင့်င့််�ပဲွဲာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပီွဲ� ညုိီနုှင့််�အရေပြဖွဲ့�ှာ�န် ၎င့််�တုု�ကုုဆိုင့်််ရေခု် 

ရေလ်�ှု�ညီ်။ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီမိုှ ထုဲက်ရေပွဲ်လာရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် မို�ရေပွဲ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်��ညီ်။

ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကနှှင့််် ကင့််ညီာတုု�တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ� 

အရေပွဲ်�က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�ပြီးပွဲီ� �ရေဘုာထုာ� 

ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ� �ှုလာရေ�ာအခုါတဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�က အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့််မိုညီ်် 

ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�ပံုွဲစံ်ကုုပြပွဲ�စု်နုုှင့််�န် ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညုိီနုှင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီတစ််�ပ်ွဲကုု ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ� 

�ညီ်။ ထုုုရေကာ်မိုတီအတဲက် ကင့််ညီာဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက လှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်လုံ�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အရေ�အတဲက် အညီီအမိုာပွဲါ�င့််�မိုညီ်ဟုု ရှုုု�ရှုုု� �ှင့််�

�ှင့််�ပွဲင့််ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြီးပွဲီ�(ပွဲုဒီ်မို ၁၁၃.၁) ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီကမိုူ ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ှုပွဲါတီမို�ာ�ကုု အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေ�ာ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၉ ဦး�နှှင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်�ှု စ်ီ�င့််စ်ု ၉ ခုု၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ�ထု�မိုှာ စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုုအတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�စ်ီ ပွဲါ�င့််�မိုညီ်ဟုု 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၈.၁)။ အကယ််၍ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီက 
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လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲလံု�မှို �တ်မှိုတ်ထုာ�ရေ�ာအခု�န်ုအတဲင့််� (ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက 

တဲင့််ရေ�ာ၊ ကင့််ညီာတဲင့််ပွဲါ �က်ရေပွဲါင့််� ၉၀) အတညီ်ပြပွဲ��ညီ်် ဘုုံလက်ခုံနှုုင့််ရေ�ာ 

ကမို်�လှမို်�မိုုတစ််�ပွဲ် မို�ှာရေဖွဲ့ဲနှုုင့််ခု�်ပွဲါက ထုုုဥပွဲရေဒီ�ကမို်��ညီ် ပွဲ�က်ပြပွဲယ််�ဲာ� 

မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကတဲင့်် စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အရေပွဲ် 

�က်ရေ�ာက်မုို�ုှရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�တစ််�ပ်ွဲ�ည်ီ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညုိီနုှင့််�ရေ�� ရေကာ်မိုတီ 

၌ ရေစ််စ်ပ်ွဲရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပြီးပွဲီ��ညီ်အထုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� �ရေဘုာတူညီီမိုု 

မို��ှုရေ��ပွဲါက ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ အမို�ာ�စ်ု 

ရေထုာက်ခုံမို�ပြဖွဲ့င့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကန််ကဲက်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပြီးပွဲီ� 

အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့််�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၆ င့်)။

ဂ္ဂို�ာမိုနီအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့််မိုူ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ�� ရေကာ်မိုတီတစ််�ပွဲ်တဲင့်် 

မိုညီ်�ူမို�ာ�ပွဲါ�င့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြခုင့််� 

မို�ှုရေပွဲ။ ယ်င့််�အစ်ာ� ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််�နှှင့််် ရေဆိုာင့််�းက် 

ပြခုင့််�ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်တုု�က အတညီ်ပြပွဲ�ခု�မိုှတ် 

ထုာ�ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�အတုုင့််� လုုက်နာရေဆိုာင့််�းက်�မိုညီ်ဟုု 

�ာ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ် (ဂ္ဂို�ာမိုနီအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၇၇.၂)။ လက်ရေတဲ�တဲင့်် 

ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ှုပွဲါတီမို�ာ�ကုု အခု��ု�က� 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၆ ဦး�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု�င့်် 

ပြပွဲညီ်နယ်် ၁၆ ခုုမိုှကုုယ််စ်ာ�လှယ်် တစ််ဦး�စ်ီ၊ စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃၂ ဦး� 

နှှင့်််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်က ပြပွဲညီ်နယ်် 

မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှု�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ မို�ှု�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

�ုု�မိုဟုုတ် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ခုဲင့်််ပြပွဲ�မိုုကုုလုုအပွဲ်ပြခုင့််� �ှု�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ 

မို�ှု�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် ထုုုဥပွဲရေဒီ�ကမို်�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�င့််�၍ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီ

တစ််�ပ်ွဲဆိုင့်််ရေခု်ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ��န် ရေတာင့််�ဆုုိုနုုှင့််�ည်ီ။ အကယ််၍ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညုိီနုှင့််�ရေ�� 

ရေကာ်မိုတီ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ည်ီ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ခဲုင့်််ပြပွဲ�မုိုကုု လုုအပ်ွဲ 

ရေ�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်ကုု ရေပြပွဲလညီ်ရေအာင့်် ညီိုနှုင့််�နှုုင့််ခု�်ပွဲါက 

ထုုုဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်လုံ�ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�က �ရေဘုာတူလက်ခုံ 

မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အကယ််၍ ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� 

�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ခုဲင့်််ပြပွဲ�မိုုကုု မိုလုုအပွဲ်ရေ�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

တစ််�ပ်ွဲကုု ရေပြပွဲလည်ီရေအာင့််ညုိီနုှင့််�နုုှင့််ခု�ပ်ြခုင့််�ဆုုိုပွဲါက ထုုုဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�ကုု ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်က အတညီ်ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� အထုက်လှတ်ရေတာ်�ုု� တင့််�ဲင့််�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 
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ထုုုညုိီနုှင့််�ပြပွဲင့််ဆိုင့််ထုာ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�ကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်က ကန််ကဲက် 

ခု�်ပွဲါက ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ကန််ကဲက်ခု�က်ကုုပွဲယ််ခု�ပြီးပွဲီ� (ထုုု ကန််ကဲက် 

မိုုက အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ကန််ကဲက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက) 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အမို�ာ�စ်ု၏ ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့််ပြီးပွဲီ� 

ကန််ကဲက်မိုုက အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 

ကန််ကဲက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ 

ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့််�ညီ်။ 

ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််�မိုုမို�ာ�နှှင့််် �ရေဘုာတူညီီမိုုမို�ာ�ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�န် က�င့််�ပွဲ 

�ညီ်် ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညိီုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီ အစ်ညီ်�အရေ��မို�ာ�ကုု အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ 

�ကာ�နာခဲုင့်််မိုပြပွဲ��ည််ီ လာ�ု��ှက်တံခုါ�ပုွဲတ် အစ်ည်ီ�အရေ��မို�ာ�အပြဖွဲ့စ််�ာ က�င့််�ပွဲ 

ရေလ်�ှု�ညီ်။ �ရေဘုာတူထုာ�ရေ�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် လှတ်ရေတာ်မို�ာ�က 

ပြပွဲန်လည်ီပြပွဲင့််ဆိုင့််ပြခုင့််�မို�ုှဘု� ရေထုာက်ခံုမို�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ကန််ကဲက်မို�ရေပွဲ�နုုှင့််ရေစ်�န် 

အတဲက် ထုုုက�်�ုု� တံခုါ�ပွဲုတ်က�င့််�ပွဲရေလ်�ှုပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် 

�ညီ် �ရေဘုာထုာ�ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

အရေ�အတဲက် အနညီ်�င့်ယ််က ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�၏ အနှှစ််�ာ��ရေဘုာတ�ာ�ကုု 

က�နရေ�ခု�ာစ်ဲာစ်ုစ်စ််ပြခုင့််�မို�ှု�ညီ်် အခု��ု�အစ်ာ�မိုညီီမိုာရေ�ာ လှမို်�မိုုု��က် 

ရေ�ာက်မိုုတစ််�ပွဲ်ကုုမိုူ ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ ဥပွဲမိုာအရေနပြဖွဲ့င့််် အရေမို�ုကန် 

ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတဲင့်် ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာရေကာ်မိုတီမို�ာ��ညီ် အထုူ�အက��ု�ခုံစ်ာ�ခုဲင့််် 

��န်�ှု�ညီ်် အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၏ ၎င့််�တုု�အလုု�ှု�ာကုု ပြပွဲင့််�ပြပွဲင့််�ထုန်ထုန် ဆိုဲ�ရေဆိုာင့်် 

စ်ည်ီ�ရံုှု�ပြခုင့််�မို�ာ�နှှင့််် ကြုံက�ံ�ရေလ်�ုှပြီးပီွဲ� (လှတ်ရေတာ်တစ််�ပ်ွဲစီ်တုုင့််�က �ရေဘုာ 

တူညီီမိုုကုု ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်ဆိုုုရေ�ာ်လညီ်� ထုုု�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�န်မိုှာ နှုုင့််င့်ံရေ�� 

အ� ဆိုုံ�ရှုုံ�မိုုကြီးကီ�ကြီးကီ�မိုာ�မိုာ� ကြုံက�ံ�ပြခုင့််�မို��ု� �ှုနှုုင့််�ပြဖွဲ့င့်််) မိုူ�ါဒီဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် 

မို�ာ��ညီ် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� စ်ုစ်စ််မိုုမို�ှုရေ�ာ အုပွဲ်စ်ုင့်ယ််မို�ာ�၏ လက်ထု��ုု� 

က�ရေ�ာက်ပြခုင့််�မို��ု� ကြုံက�ံ�ရေစ်�ညီ်။

၅.၃။ ဖ�ကားသိမား�ပြုခင်း�

ဩစ်ရေ�တ�လ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ခုံ 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� တင့််�ဲင့််�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ�အာ�လုံ� (ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲ အ�အ�ုံ�ဆိုုုင့််�ာ 

ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�မှိုလဲ�၍) အတဲက် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် တူညီီရေ�ာအခဲုင့်််အာဏာာ 
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( အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ အပွဲါအ�င့််) �ှု�ညီ်။ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု 

ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ထုူ�ပြခုာ�ရေ�ာလုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�တစ််�ပွဲ် ပြပွဲဋ္ဌာာန်� 

ထုာ��ာ ယ်င့််�မိုှာ ဘုု�င့််ခုံခု��ပွဲ်�ညီ်  အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဗီီတုုအာဏာာ 

အ�ုံ�ပြပွဲ�မိုုကုု တုံ�ပြပွဲန်မိုုတစ််�ပွဲ်အရေနပြဖွဲ့င့််် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�ကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်� 

�န် အမိုုန််ထုုတ်နှုုင့််�ညီ် ဟုူ၍ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (��စ်ရေ�တ�လ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၅၇)။ အထုက်လှတ်ရေတာ်က ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်ကုု �တ်မိုှတ် 

ထုာ�ရေ�ာ ၃ လတာကာလအတဲင့််� နှှစ််ကြီးကုမို်ပွဲယ််ခု�ခု�်ပွဲါက ဤလုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ် 

နညီ်�အတုုင့််� က�င့်််�ုံ�နှုုင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််�ှုလာပွဲါက 

အစ်ုု��က (တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏ အမိုညီ်ခုံရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ဟုု ဆိုုုနှုုင့််ရေ�ာ) ဘုု�င့််ခုံခု��ပွဲ် 

အာ� လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�ကုုဖွဲ့�က်�ုမို်�၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေစ်ာ၍ က�င့််�ပွဲ�န် 

အကြုံကံရေပွဲ�နုုှင့််�ည်ီ။ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�ပြီးပီွဲ�ရေနာက်တဲင့််လည်ီ� ယ်ခုင့််ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို� 

မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ပွဲင့်် �ရေဘုာတူညီီမိုုမို�နှုုင့််ဆိုက်ပြဖွဲ့စ််ရေနပွဲါက လှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပ်ွဲလံု�မှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� အတူတကဲပွဲါ�င့််ရေ�ာ ပူွဲ�ရေပွဲါင့််�အစ်ည်ီ�အရေ�� 

၌ မို�ရေပွဲ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပြီးပွဲီ� မို�မို�ာ��ညီ််ဘုက်က အနှုုင့််��ညီ််နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

��ညီ်။

ဤအပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််� လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�က လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ� 

�ညီ် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ��ညီ်ဟုူရေ�ာ 

တ�ာ��င့််မိုုကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်စ်ီတဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��န်နှှင့််် 

ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�န်�ညီ်�းယ််၍ အခု�နု်ကာလအပွဲုုင့််�အပြခုာ� �တ်မိုှတ်မိုု 

တစ််�ပွဲ် ထုညီ််�ဲင့််�ရေပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ်လညီ်� လက်ရေတဲ�တဲင့််မိုူ 

ဤလုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�ကုု က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�မို��ု� မို�ှု�ရေလာက် �ှာ�ပွဲါ�ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု 

လုပ်ွဲထံုု�လုပ်ွဲနည်ီ�ကုု က�င့်််�ံု��န်မှိုာ အခု�န်ုကုန်၊ ရေငဲ့်ကုန်�လုု အစုု်��နှှင့်််၎င့််�၏ 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် လူမို�ာ�စ်ုအရေနပြဖွဲ့င့််် ကြီးကီ�စ်ုု�ထုာ�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��အုပွဲ်စ်ု 

တုု�အတဲက် နှုုင့််င့်ံရေ��အ� စ်ဲန််စ်ာ��မိုုကြီးကီ�မိုာ�လှ�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အထုက် 

လှတ်ရေတာ်က ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်ကုု ပွဲယ််ခု�ရေ�ာအခုါတဲင့်် အစ်ုု���ညီ်   

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�ကုုဖွဲ့�က်�ုမို်��န် ဘုု�င့််ခုံခု��ပွဲ်အာ� အကြုံကံပြပွဲ�ခု�က် တင့်် 

�ဲင့််�မိုညီ််အစ်ာ� အတုုက်အခုံပွဲါတီမို�ာ�၏ ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ�နှှင့််် ရေစ််စ်ပွဲ်ညီိုနှုင့််� 

ပြီးပွဲီ� �ရေဘုာတူညီီမိုု��ှုရေအာင့်် ကြီးကု��စ်ာ�ရေလ်�ာ�ှု�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် အစ်ုု��မို�ာ� 

က ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ၎င့််�တုု�အလုု�ှု�ညီ််အခု�နု်တဲင့်် ကြီးကု�တင့််က�င့််�ပွဲရေစ် 

လုု�ညီ်် အခုါမို��ု�တဲင့််မိုူ နှုုင့််င့်ံရေ��နညီ်�ဗီ��ဟုာတစ််�ပွဲ်အရေနနှှင့််် ဤလှတ်ရေတာ် 
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နှှစ််�ပ်ွဲလံု�ဖွဲ့�က်�ုမ်ို��ည််ီ လုပ်ွဲထံုု�လုပ်ွဲနည်ီ�ကုု အ�ံု�ခု�တတ်�ည်ီ (Saunders, 

C., Le Roy, K, 2006)။

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�ကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်��ညီ်် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်��ညီ် 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ��အတဲက် ဩစ်ရေ�တ�လ� 

နှုုင့််င့်ံ၏ ထုူ�ပြခုာ�ရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အပြခုာ�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံ အမို�ာ� 

အပြပွဲာ�တဲင့််မိုူ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ကုု ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�နှုုင့််�န် ကာကဲယ်် 

ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။

၅.၄။ ပ်ူ�တိွ�အစည်းး�အတော်ဝ�မာ�ာ�

ရေခုါက်တုံ�၊ ရေခုါက်ပြပွဲန်ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီ လုပွဲ် 

ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�နှှစ််မို��ု�လုံ��ညီ် �ရေဘုာထုာ�ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�ကုု ရေပြပွဲလညီ်မိုု��န် 

ကြီးကု��စ်ာ��ညီ််နညီ်�လမို်�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လညီ်� ရေနာက်ဆိုုံ�တဲင့်် ရေ�ခု�ာရေပွဲါက် 

အရေပြဖွဲ့�ှာရေတဲ�မိုညီ်ဟုု အာမိုခုံနှုုင့််ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် အခု��ု�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်

ရေထုာင့််စ်ုမို�ာ�တဲင့်် လုုအပွဲ်ရေ�ာဥပွဲရေဒီမို�ာ�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့််�န် ရေ�ခု�ာရေစ် 

မိုညီ်် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��က�ညီ်။ ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ��မို�ာ� 

က�င့််�ပွဲ�ညီ််နညီ်�လမို်��ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့််�ာ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့်် 

�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ�ှု�ညီ်် အခုါမို��ု�တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ 

အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ�� လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�တစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်� 

အရေ��တစ််ခုုတဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် အစ်ုအဖွဲ့ဲ�� 

တစ််ခုုတညီ်�၌ အတူတကဲရေတဲ�ဆိုုံရေဆိုဲ�ရေနှဲ��က�ညီ်။ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�မိုှ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�အတဲက် တစ််စ်ုတစ််ရေ�� 

တညီ်� မို�ရေပွဲ��ကပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် အက�ပွဲ်စ်ုုက်ရေနရေ�ာ အရေပြခုအရေနကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််��က 

�ညီ်။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�ကုု အုနှိုယ်၊ နီရေပွဲါနှှင့််် ပွဲါကစ်စတန်  

စ်�ညီ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့််က�င့်််�ုံ�ပြီးပွဲီ� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့််လညီ်� ၂၀၀၈ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

အ� က�င့်််�ုံ�ခု�်�ညီ်။

အုနုိှယ်တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�တစ််�ပ်ွဲကုု လှတ်ရေတာ်တစ််�ပ်ွဲက အတည်ီပြပွဲ�ပြီးပီွဲ� 

အပြခုာ�လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်က ပွဲယ််ခု�ပွဲါက၊ �ုု�မိုဟုုတ် ၆ လအတဲင့််� အတညီ် 

မိုပြပွဲ�ပွဲါက အစုု်��အဖဲွဲ့��၏ ဥပွဲရေဒီအ�လုုက်နာ�န် အကြုံကံပြပွဲ�ခု�က်အတုုင့််� �မိုမတက 

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�ပွဲါ�င့််�ညီ်် ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ��တစ််�ပွဲ် ဆိုင့်််ရေခု်နှုုင့်် 
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�ညီ်။ ထုုုအစ်ညီ်�အရေ��ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ဥကကဌာက �ဘုာပွဲတုအပြဖွဲ့စ်် 

ရေဆိုာင့််�းက်�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ မို�မို�ာ��ညီ််ဘုက်မိုှ အနှုုင့််��ညီ်် 

နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်��ညီ်(အုနှိုယ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၁၀၈)။ 

လက်ရေတဲ�တဲင့်် ထုုုအရေပြခုအရေနမို��ု�မိုှာ ကြုံက�ံရေတာင့်််ကြုံက�ံခု�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� နှှစ််ရေပွဲါင့််� ၇၀ 

အတဲင့််� ၃ ကြီးကုမို်�ာ ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု�်ဖွဲ့ူ��ညီ်။

နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ� အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့််လညီ်� ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ��မို�ာ�က�င့််�ပွဲ 

ပြခုင့််�နည်ီ�လမ်ို�ကုု ဘုက်ဂ္ဂို�က်လ�ာထုာ�ပြခုင့််�၊ �ုု�မိုဟုုတ် ဘုဏ္ဍာရေငဲ့်ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို� 

မို�ာ�နှှင့််် အခုဲန်၊ အရေကာက်၊ အခုရေ�က�ရေင့်ဲဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�နှှင့်် ်

စ်ပ်ွဲလ�ဉ််�ပြီးပီွဲ� အက�ပ်ွဲစုု်က်�ည််ီအရေပြခုအရေနကုု ရေက�ာ်လှာ��န် လုပ်ွဲထံုု�လုပ်ွဲနည်ီ� 

တစ််ခုုအရေနနှှင့််် ထုညီ််�ဲင့််�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

မို�ာ�ကုု လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုကအတည်ီပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� အပြခုာ�တစ််ခုုက ဘုဏ္ဍာရေ��နှှစ်် 

စ်တင့််ပြီးပွဲီ� ၂ လအတဲင့််� အတညီ်မိုပြပွဲ�ပွဲါက အထုက်လှတ်ရေတာ်ဥကကဌာက ၁၄ 

�က်အတဲင့််�တဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲရေပွဲါင့််� ပူွဲ�တဲ�ဘုဏ္ဍာရေ��ရေကာ်မိုတီ အစ်ည်ီ� 

အရေ��တစ််�ပွဲ်ဆိုင့်််ရေခု်ကာ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုကုုရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

ရေ��အပြမိုင့််ပြဖွဲ့င့််် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််ရေစ်�ညီ်။ ပွဲူ�တဲ�ရေကာ်မိုတီက 

ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�ကုု မိုရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့််ပွဲါက ထုုုဥပွဲရေဒီ�ကမို်�အာ� လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ရေပွဲါင့််� 

ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ���ုု� တင့််�ဲင့််��ညီ်။ ထုုုပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ��တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ 

�ကမို်�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�လုုက်နှုုင့််ပွဲါက �မိုမတထုံတင့််�ဲင့််�ပြီးပွဲီ� အတညီ်ပြပွဲ�မိုု�ယ်ူ

�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်(နှုုင့််ဂ္ဂို��ီီ�ယ်ာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ၊ ပွဲုဒီ်မို ၅၉)။

အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ထုက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

အရေ�အတဲက် ရေလ�ာ်နည်ီ�ရေလ်�ုှ�ပြဖွဲ့င့််် ပူွဲ�တဲ�အစ်ည်ီ�အရေ��က�င့််�ပွဲပြီးပီွဲ� ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

�ညီ််နညီ်�လမို်��ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ှု လူမို�ာ�စ်ုအာ� လဲန်လဲန်က�က� 

ဩဇိုာလှမ်ို�မုုို�နုုှင့််စဲ်မ်ို�တစ််�ပ်ွဲ ရေပွဲ�ထုာ��က��ုု်�ပြဖွဲ့စ််တတ်ပြီးပီွဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��တဲင့်် 

အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ စ်ုရေပွဲါင့််�ပွဲါ�င့််မိုုကုု အာ�နညီ်�ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ ဥပွဲမိုာ- 

နီရေပွဲါနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၂၇၅ ဦး� �ှုပြီးပွဲီ� 

အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၅၉ ဦး��ာ�ှု�ာ အခု��ု�အရေနနှှင့််် 

ဆိုုုလာင့်် ၄.၆/၁ �ာ�ှု�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် �ီအုု�ီအ�ဆိုုုလာင့်် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဥပွဲရေဒီ 

�ကမို်�မို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� အက�ပွဲ်စ်ုုက်ရေန�ညီ််အရေပြခုအရေနကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�တုုင့််� 

တဲင့်် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ��တစ််�ပွဲ်မိုှ တဆိုင့််် အထုက် 
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လှတ်ရေတာ်ကုုရေက�ာ်ပြဖွဲ့တ်ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ်ကုု ၎င့််�၏�ရေဘုာထုာ� 

အပြမိုင့််အတုုင့််� အလဲယ််တကူပွဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�နှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ လက်ရေတဲ�တဲင့််မိုူ 

ပွဲူ�တဲ�အစ်ညီ်�အရေ��တစ််ခုု၌ မို�ရေပွဲ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင့််� �လဒီ်�ညီ် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် 

�ှု ပွဲါတီမို�ာ�၏ အင့််အာခု�နု်ခုဲင့််လာာရေပွဲ်တဲင့််�ာ ပွဲုု၍မိုူတညီ်ရေလ်�ှု�ညီ်။ 

အဘုယ််ရေ�ကာင့်််ဆိုုုရေ�ာ် လှတ်ရေတာ်အမိုတ်မို�ာ��ညီ် မိုုမိုုတုု�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ာ 

လှတ်ရေတာ်၏�ရေဘုာထုာ�ထုက် ပွဲါတီ၏မိုူ�ါဒီအတုုင့််��ာ မို�ရေပွဲ��ကဖွဲ့ဲယ်် 

�ှုပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၅.၅။ တော်အာကားလွှှတိးတော်တိားကာ လွှှမား�မာိ��ပ်ယ်းဖ�ကားပြုခင်း�

တင့််�ဲင့််�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီအာ�လုံ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် အခု��ု�အရေပွဲ်တဲင့်် ဆိုုုင့််�င့်ံ် 

ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာကုု အထုက်လှတ်ရေတာ်အာ�အပွဲ်နှှင့််�ထုာ�ရေ�ာ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအခု��ု�တဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်အ�ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကု ု

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်၏ လှမို်�မိုုု�ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု က�င့်််�ုံ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ရှုုု�ရှုုု� 

�ှင့််��ှင့််�ပွဲင့်် ရေပြဖွဲ့�ှင့််��က�ညီ်။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီက ရေအာက်လှတ်ရေတာ်အာ� အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ �ရေဘုာထုာ� 

ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�အရေပွဲ် ပွဲုံမိုှန်လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�၊ �ုု�မိုဟုုတ် အတုုင့််�အတာ�တ်မိုှတ် 

ထုာ�ရေ�ာ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် လှမို်�မိုုု�ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ� 

�ညီ်။ 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်၏ လှမို်�မိုုု�ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပြခုင့််� လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�အ� 

အပြင့်င့််�ပဲွဲာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�တစ််�ပ်ွဲအရေပွဲ် ရေနာက်ဆံုို�ဆံုို�ပြဖွဲ့တ်ပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာ� ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်က ��ှု�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့်် 

ခုဲင့််် ဗီီတုုအာဏာာရေ�ကာင့််် ရေနှှာင့်််ရေနှှ�ရေနရေ�ာ အခု�နု်အတဲင့််�တဲင့်် �က်ဆိုုုင့််�ာ 

အရေ�ကာင့််�ကုစ်စနှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ�ကာ�တဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပြင့်င့််�ခုုန် 

မိုုမို�ာ� ရေပွဲ်ရေပွဲါက်လာပြီးပွဲီ� ရေအာက်လှတ်ရေတာ်အရေနနှှင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်က 

တင့််�ဲင့််�ရေ�ာ အခု��ု�အခု�က်မို�ာ�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��န် ဖွဲ့ုအာ� 

�ှုလာနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�အတူ ရေအာက်လှတ်ရေတာ်အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေနာက်ဆိုုံ� ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ် 

ခု�က်ကုု ခု�မိုှတ်�ပြခုင့််�ရေ�ကာင့််် ပွဲုု၍အခုက်ရေတဲ��ရေ�ာ အရေပြခုအရေနမို�ာ�ကြုံက�ံ� 

�ညီ်် စ်နစ််မို�ာ�(ဥပွဲမိုာ - အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကန််ကဲက်မိုုကုု ရေက�ာ်လှာ��န် 

အတုုင့််�အတာ�တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� လုုအပွဲ်ပြခုင့််�က�်�ုု�ရေ�ာ) 
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တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ�ညီ် ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်အရေနပြဖွဲ့င့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်က တင့််�ဲင့််��ညီ်် ရေ�ကာင့််�က��ု� 

ညီီညဲွှတ်ရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု လက်�င့်််ခံုရေစ်�န် တဲန်�အာ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နုုှင့််ကာ 

ထုုု�ရေ�ကာင့်််ပွဲင့်် ခု�င့်််ခု�င့်််ခု�နု်ခု�နု်နှှင့််် ညီိုနှုင့််�အရေလာာ်ရေပွဲ�မိုု�ှုလာရေအာင့်် အာ�ရေပွဲ� 

နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ 

၅.၅.၁။ ပ်��မာှနိးလွှူမာ�ာ�စ��နှိမာ�ပြုဖင််း တော်အာကားလွှှတိးတော်တိားကာ ပ်ယ်းဖ�ကားပြုခင်း�

ဥပွဲမိုာအရေနနှှင့််် ဩစ်ကြီးတီ�ယ်ာ�တဲင့်် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်ကအတညီ်ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� 

အထုက်လှတ်ရေတာ်က ကန််ကဲက်�ညီ်် �ာမိုန်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်က လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၅၀ �ာခုုုင့််နှုန်�တက်ရေ�ာက်လာင့်် 

အထုရေပြမိုာက်�ညီ်် အစ်ညီ်�အရေ��တစ််�ပွဲ်တဲင့်် �ာမိုန်လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 

ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပြီးပွဲီ� အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�နှုုင့််�ညီ် (��စ်ကြီးတီ�ယ်ာ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲ

ရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၄၂)။

ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုကတဲင့်် ပြပွဲည်ီနယ််မို�ာ�၏ အက��ု�စီ်�ပဲွဲာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက် 

မုိုမို�ုှရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�မို�ာ�နှှင့်််စ်ပ်ွဲလ�ဉ််�ရေ�ာ အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကန််ကဲက် 

မိုုမို�ာ�ကုု  ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က �ာမိုန်လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ် 

(ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၇၅)။

ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ နညီ်�လမို်�မို�ာ�က ရေ�ှ�မိုတုု��ာ၊ ရေနာက်မိုဆိုုတ်�ာနှှင့််် 

အက�ပွဲ်စ်ုုက်ပြခုင့််�မို�ာ�ကုု ကာကဲယ််ရေပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� အထုက်လှတ်ရေတာ ်

အရေနပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��တဲင့်် လှမို်�မိုုု�နှုုင့််စ်ဲမို်� ပွဲုု၍ကန််�တ်ခုံထုာ�� 

ပြခုင့််�မို��ု� ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ အစ်ီအမိုံမို�ာ�က အထုက်လှတ်ရေတာ် 

မို�ာ�ကုု ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�တစ််ခုုထုက် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ုု� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

မို�ာ�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ရေ�ဖွဲ့န်အကြုံကံပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�၊ ရေထုာက်ခုံခု�က်မို�ာ�ရေပွဲ���ညီ်် 

�ုံ��ပွဲ်အကြုံကံရေပွဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��တစ််ခုုနှှင့််် ပွဲုု၍တူ�ဲာ�ရေစ်နှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။

၅.၅.၂။ အတိိ�င်း�အတိာသတိးမှာတိးထာ�တော်သာ လူွှမာ�ာ�စ��နိှမာ�ပြုဖင််း တော်အာကား 
လွှှတိးတော်တိားကာ ပ်ယ်းဖ�ကားပြုခင်း�

အခု��ု� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ 

ကန််ကဲက်ခု�က်မို�ာ�ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က ပွဲယ််ဖွဲ့�က်�န်အတဲက် အတုုင့််� 

အတာ�တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ကုု လုုအပွဲ်�ညီ်။ ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက 
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တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 

တစ််�ပွဲ်နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့�န်ရေပြဖွဲ့ညီိုနှုင့််�ရေ��ရေကာ်မိုတီက �ကာ��င့််ရေစ််စ်ပွဲ်ပြီးပွဲီ� 

ရေနာက်၌ပွဲင့်် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� �ရေဘုာတူညီီမိုု မို��ှုပွဲါက ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်�ညီ် ၎င့််�၏လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ ရေထုာက်ခုံမို� 

��ှုပွဲါက အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ကန််ကဲက်ခု�က်မို�ာ�ကုု ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ် 

(ရေတာင့််အာဖွဲ့�ုက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၇၆ င့်)။ 

ဤက��ုု်�ရေ�ာ စ်ည်ီ�မို�ဉ််�မို��ု�က ရေအာက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် အပြင့်င့််�ပဲွဲာ� 

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�အရေပွဲ် ရေနာက်ဆိုုံ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် ခု�မိုှတ်နှုုင့််ရေ��တဲင့်် ပွဲုု၍အခုက် 

ရေတဲ�ရေအာင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်က လုပ်ွဲခဲုင့်််�ရေစ်�ည်ီ။  အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ 

ကန််ကဲက်ခု�က်မို�ာ�ကုုပွဲယ််ခု�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု အတညီ်ပြပွဲ�နှုုင့််�န်အတဲက် 

အဓာုက အင့််အာ�ကြီးကီ�ပွဲါတီ၊ �ုု�မိုဟုုတ် ညွှှန််ရေပွဲါင့််�အဖွဲ့ဲ��အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေအာက် 

လှတ်ရေတာ်အတဲင့််��ှု အတုုက်အခုံအခု��ု�၏ ရေထုာက်ခုံမိုုကုု��ှု�န် လုုအပွဲ်ပြခုင့််� 

ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ဤလုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို��ု�နှှင့််် ပွဲုံစ်ံကဲ�တစ််ခုုကုု အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�တဲင့်် ရေတဲ��ှု 

��ညီ်။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ�တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််ခုုအနက် 

တစ််ခုုတဲင့်် စ်တင့််ရေ��ဆိုဲ�လာင့်် အပြခုာ�တစ််ခုုတဲင့်် ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�ညီ်် 

နညီ်�လမို်�ကုု က�င့်််�ုံ��ညီ်။ ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�ညီ်် လှတ်ရေတာ်က ပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ခု�က်မို�ာ�ပြပွဲ�လုပ်ွဲပွဲါက မူိုလရေ��ဆဲို�ရေ�ာ လှတ်ရေတာ်ကဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််အတူ အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�နှုုင့််�လုု အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ခု�က်မို�ာ�ကုုပွဲယ််ခု�ပြီးပွဲီ� မိုူလအတုုင့််�လညီ်� ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခုဲင့်််�ှု�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် 

ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�ညီ်် လှတ်ရေတာ်ကပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု ၎င့််�၏လှတ်ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် မို�ရေပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� မိုူလရေ��ဆိုဲ��ညီ်် 

လှတ်ရေတာ်�ညီ် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�မိုပွဲါ�င့််ဘု� မိုူလအတုုင့််� 

အတညီ်ပြပွဲ�လုုပွဲါက ၎င့််�၏လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ ရေထုာက်ခုံမို� 

ကုု လုုအပွဲ်မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်(အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၊ ပွဲုဒီ်မို ၇၇ ၊ 

၈၁)။
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၅.၆။ ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�အမာ� ို �အစာ�တော်ပ််မာူတိည်းးတော်သာ အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု

တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ�လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�အမာ� ို �မာ� ို �

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအမို�ာ�စ်ုတဲင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်�ုု� ရေပွဲ�အပွဲ်ရေ�ာ ဗီီတုု 

အာဏာာအမို��ု�အစ်ာ�နှှင့််် က�င့်််�ုံ�ရေ�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ�� လုပွဲ်ထုုံ� 

လုပ်ွဲနည်ီ�မို�ာ��ည်ီ ကုုင့််တဲယ််��ည််ီ ဥပွဲရေဒီ�ကမ်ို�အမို��ု�အစ်ာ�ရေပွဲ်မူိုတည်ီပြီးပီွဲ� 

အမို��ု�မို��ု�ကဲ�ပြပွဲာ��ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အစ်ီအစ်ဉ််၊ 

�ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�အရေပွဲ် တစ််နညီ်�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် �က်ရေ�ာက်မိုု 

�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် ပွဲုု၍အာ�ရေကာင့််�ရေ�ာပွဲုံစ်ံ�ှု�ည််ီ ဗီီတုု 

အာဏာာ ရေပွဲ�အပ်ွဲခုံ�ရေလ်�ှု�ညီ်။ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်�ကာ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုကုု 

ကုုင့််တဲယ််�န်၊ �ုု�မိုဟုုတ် ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န် က�င့်််�ုံ�ရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�မိုှာမိုူ 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ််အတုုင့််� အရေ�ကာင့််�အ�ာရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ အမို��ု�မို��ု�ကဲ�ပြပွဲာ� 

နှုုင့််�ညီ် (ဇိုယ်ာ� ၂ ကုု �ကညီ််ပွဲါ)။
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ဇူးယ်ာ�(၂) - ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�အမာ� ို �အစာ�တော်ပ််မူာတိည်းးတော်သာ အထကားလှွှတိးတော်တိား၏ ဗီးးတိိ�အာဏာာနှှင််း အပြုင်င်း�ပွ်ာ�မုာ 

တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ�လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�အမာ� ို �မာ� ို �

ဩစတြီးတိး�ယ်ာ� ဂို�ာမာနိး တော်တိာင်းအာဖရိကာ

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 
မို�ာ�အရေပွဲ် 
�က်ရေ�ာက်မိုု 
�ှုရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�

ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီ �ုု�မိုဟုုတ် 
ပြပွဲညီ်နယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� အာဏာာ 
မို�ာ�ကုု ကန််�တ်�ညီ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ် အကြွကင့််�မို�် 
ဗီီတုုအာဏာာ�ှု�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 
အစ်ုု��နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�အ�ကာ� 
တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ�ခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�ကုု 
ရေပြပွဲာင့််�လ��ညီ်် ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ� 
ကုု လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်စ်ီတုုင့််� 
တဲင့်် ဆိုနှိမို� ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လုုအပွဲ်ရေ�ာ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ� 
�မိုညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၄၄.၂)။

အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
နှှင့််် ရေ�း�ခု�ယ််ပွဲုံကုု ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ�ာ 
ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ရေပွဲ်တဲင့်် 
အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ �ှု�ညီ်။  
အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
နှှင့််် ရေ�း�ခု�ယ််ပွဲုံ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ��ဥပွဲရေဒီ 
�ကမို်�ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် 
ဆိုနှိမို� ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံလုုအပွဲ်ရေ�ာ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� 
အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် နှှစ််ထုပွဲ် 
ကဲမို်� အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� (ဥပွဲမိုာ 
-    ၎င့််�၏ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အာ�လုံ� 
၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံနှှင့််် အနညီ်�ဆိုုံ� 
ပြပွဲညီ်နယ်် ၄ ခုုမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 
အမို�ာ�စ်ု၏ ဆိုနှိမို�) ပြဖွဲ့င့်််အတညီ်ပြပွဲ� 
�မိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၃၅.၄)။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု 
ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� (Länder) အပြဖွဲ့စ်် 
ခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�၊ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် 
တဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််� 
ပွဲါ�င့််မိုုနှှင့််် လူ�ာ�ဂ္ဂိုုဏာ်�ုကခာ၊ 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ၊ ဥပွဲရေဒီစ်ုု�မိုုု�ရေ��၊ 
ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၏ 
အပြမိုင့်််ဆိုုံ�အာဏာာ၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 
ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ် 
ရေဆိုာက်ပွဲုံဆိုုုင့််�ာ စ်ညီ်မို�ဉ််�မို�ာ� 
နှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်ရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခုဲင့််် 
မို�ှု(ပွဲုဒီ်မို ၇၉.၃)။

အပြခုာ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် 
ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ 
ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် အတညီ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�ကုု 
ရေအာက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် 
အကြွကင့််�မို�် (absolute) ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�နှှင့််် အထုက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် �ာမိုန် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�တုု�ပြဖွဲ့င့်််�ာ 
အတညီ်ပြပွဲ��မိုညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၇၉.၂)။

စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�၏ နယ််နမိုုတ်မို�ာ�၊ 
အင့််စ်တီက����ှင့််�မို�ာ�၊ 
လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�အရေပွဲ် 
�က်ရေ�ာက်ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် 
အထုက်လှတ်ရေတာ်အရေပွဲ် 
�က်ရေ�ာက်မိုု �ှုရေ�ာ 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� အရေပွဲ်တဲင့်် 
အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုု အာဏာာ�ှု�ညီ်။ 

စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု 
�ှုရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် ဥပွဲရေဒီ 
�ကမို်�မို�ာ�အာ�လုံ��ညီ် ရေအာက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�၊ အထုက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် စ်ီ�င့််စ်ု ၉ 
အနက် အနညီ်�ဆိုုံ� ၆ ခုု၏ 
ရေထုာက်ခုံမိုု လုုအပွဲ်�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို 
၇၄.၃ ခု)။
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ဩစတြီးတိး�ယ်ာ� ဂို�ာမာနိး တော်တိာင်းအာဖရိကာ

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 
မို�ာ�အရေပွဲ် 
�က်ရေ�ာက်မိုု 
မို�ှုရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�

ဗီီတုုအာဏာာမို�ှု

ပွဲုံမိုှန် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ် 
ကုု အတညီ်ပြပွဲ��န် ရေအာက် 
လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 
အနညီ်�ဆိုုံ� ၅၀ �ာခုုုင့််နှုန်� 
တက်ရေ�ာက်ရေ�ာ အစ်ညီ်�အရေ�� 
တဲင့်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံအမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� 
လုုအပွဲ်�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၄၄.၁)။

အရေပြခုခုံစ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ 
- ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််၊ 
�မိုမတစ်နစ််၊ ဥပွဲရေဒီစ်ုု�မိုုု�ရေ��၊ 
အာဏာာခုဲ�ရေ�ရေ��)ကုု 
�က်ရေ�ာက်ရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�တစ််�ပွဲ် 
ကုု အတညီ်ပြပွဲ��န် ရေအာက် 
လှတ်ရေတာ်၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံအမို�ာ�စ်ု 
ဆိုနှိမို�နှှင့််် ပြပွဲညီ်�ူ�ဆိုနှိခုံယ်ူပွဲဲ�တဲင့်် 
အတညီ်ပြပွဲ�မိုုတုု� လုုအပွဲ် 
�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၄၄.၂)။

အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် 
အတညီ်ပြပွဲ��န် ရေအာက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အကြွကင့််�မို�် ၃ ပွဲုံ  
၂ ပွဲုံ အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�နှှင့််် အထုက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် �ာမိုန် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� တုု�လုုအပွဲ် 
�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၉.၂)။

ဗီီတုုအာဏာာမို�ှု

စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု 
မို�ှုရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့်် 
ခု�က်တစ််�ပွဲ်ကုု အတညီ်ပြပွဲ��န် 
အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ 
ရေထုာက်ခုံမိုု မိုလုုအပွဲ်ပွဲါ(ပွဲုဒီ်မို 
၇၄.၃ က)။

ခြွခုင့််�ခု�က်မို�ာ� -

• အခုဲင့်််အရေ��ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ 
�ကမို်� ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် 
တဲင့်် အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ�ှု 
�ညီ်။ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့်် 
ခု�က်မို�ာ�အတဲက် ရေအာက် 
လှတ်ရေတာ်၏ ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�နှှင့််် အထုက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် စ်ီ�င့််စ်ု ၆ ခုု 
၏ ရေထုာက်ခုံမိုု တုု�လုုအပွဲ် 
�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၄.၂)။

• လူ�ာ�ဂ္ဂိုုဏာ်�ုကခာ၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 
အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၏ အပြမိုင့်််ဆိုုံ� 
အာဏာာ၊ လူမို��ု�ရေ��မိုခုဲ�ပြခုာ� 
ရေ��၊ အ�းယ််ရေ�ာက်ပြီးပွဲီ��ူ 
အာ�လုံ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� 
တဲင့်် ဆိုနှိမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််တုု� 
အတဲက် စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�နှှင့််် 
စ်ပွဲ်လ�ဉ််�ရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် 
မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် အကြွကင့််�မို�် 
ဗီီတုုအာဏာာ�ှု�ညီ်။ 
ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် 
မို�ာ�အတဲက် ရေအာက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ၄ ပွဲုံ ၃ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�နှှင့််် အထုက် 
လှတ်ရေတာ်တဲင့်် စ်ီ�င့််စ်ု ၉ 
ခုုအနက်မိုှ အနညီ်�ဆိုုံ� ၆ ခုု၏ 
ရေထုာက်ခုံမိုုတုု� လုုအပွဲ် 
�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၄.၁)။

ဇူးယ်ာ�(၂) - ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�အမာ� ို �အစာ�တော်ပ််မူာတိည်းးတော်သာ အထကားလှွှတိးတော်တိား၏ ဗီးးတိိ�အာဏာာနှှင််း အပြုင်င်း�ပွ်ာ�မုာ 

တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ�လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�အမာ� ို �မာ� ို � (အ�ကား)
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ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲ 
အ�အ�ုံ�ဆိုုုင့််�ာ 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�

ဗီီတုုအာဏာာမို�ှု

ဘုက်ဂ္ဂို�က်ကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ် 
တဲင့််�ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�အတညီ်ပြပွဲ� 
�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် 
ဘုက်ဂ္ဂို�က်ဆိုုုင့််�ာကုစ်စမို�ာ�တဲင့်် 
�င့််ရေ�ာက်ရေပြပွဲာဆိုုုပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ှုပွဲါ 
(ပွဲုဒီ်မို ၄၂ က)။

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က ပွဲယ််ဖွဲ့�က် 
နှုုင့််ရေ�ာ ဘုက်ဂ္ဂို�က်ဥပွဲရေဒီ 
(တစ််နှှစ််တာအတဲက် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 
အဆိုင့််် �ရေင့်ဲနှှင့််် အ�ုံ�စ်�ုတ်ကုု 
ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ညီ််) အရေပွဲ်တဲင့်် 
ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််ရေ�ာ ဗီီတုု 
အာဏာာ (ပွဲုဒီ်မို ၇၇၊ ၇၈၊ ၁၁၀)။

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က �ာမိုန် 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့်် 
ရေ�ာ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် 
ဗီီတုုအာဏာာ(ပွဲုဒီ်မို ၇၇၊ ၇၄)။

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 
မို�ာ� အရေပွဲ် 
�က်ရေ�ာက်မိုု 
�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ 
�ကမို်�မို�ာ�

ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� (Länder)၏ အခုဲင့််် 
အာဏာာအရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု 
�ှုရေ�ာ နှုုင့််င့်ံတကာ �ရေဘုာ    
တူညီီစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ� အရေပွဲ်တဲင့်် 
အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ �ှု�ညီ်။ 
ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာ စ်ာခု��ပွဲ်တစ််�ပွဲ်ကုု 
အတညီ်ပြပွဲ��န် လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ် 
စ်ီတုုင့်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံအမို�ာ�စ်ု ဆိုနှိမို� 
�ယ်ူ�န်လုုအပွဲ်�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၅၀)။

 (အမို�ာ�အရေခု်)"�ရေဘုာတူညီီမိုု 
�ယ်ူ�န်လုုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 
မို�ာ�" အရေပွဲ် အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုု 
အာဏာာ �ှု�ညီ်။

"�ရေဘုာတူညီီမိုု�ယ်ူ�န် လုုရေ�ာ 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�"ကုု အရေပြခုခုံ 
ဥပွဲရေဒီအတဲင့််� ရေန�ာအနှှံ�တဲင့်် 
ရေတဲ��ှု�ပြီးပွဲီ� အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် 
ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�အတဲက် 
ဘုဏ္ဍာရေ���က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�၊ 
�ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနှှင့််် 
ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ကာ� ဘုဏ္ဍာရေ�� 
အ�င့််�အပြမိုစ််ခုဲ�ရေ�မိုု အရေပြပွဲာင့််� 
အလ��ှုရေ�ာ လှတ်ရေတာ်မိုှ 
အတညီ်ပြပွဲ��ညီ်် ဥပွဲရေဒီမို�ာ�(ပွဲုဒီ်မို 
၁၀၅.၃၊ ၁၀၄ က)နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ်် 
မို�ာ�က ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီတစ််�ပွဲ် 
ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ရေ�ာအခုါတဲင့်် 
လုုက်နာ�မိုညီ်် စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�ရေ��လုပွဲ်
င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်် 
စ်တက်က��ဥပွဲရေဒီမို�ာ�(ပွဲုဒီ်မို ၈၆) 
ပွဲါ�င့််�ညီ်။

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့်် 
ရေ�ာ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် 
ဗီီတုုအာဏာာ(ပွဲုဒီ်မို ၇၆)။

ဇူးယ်ာ�(၂) - ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�အမာ� ို �အစာ�တော်ပ််မူာတိည်းးတော်သာ အထကားလှွှတိးတော်တိား၏ ဗီးးတိိ�အာဏာာနှှင််း အပြုင်င်း�ပွ်ာ�မုာ 

တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ�လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�အမာ� ို �မာ� ို � (အ�ကား)
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ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ� 
မို�ာ�အရေပွဲ် 
�က်ရေ�ာက်မိုု 
မို�ှုရေ�ာ 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က �ာမိုန် 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််ရေ�ာ 
ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ 
(ပွဲုဒီ်မို ၄၂)။

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က အကြွကင့််�မို�် 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့်် 
ရေ�ာ(အကယ််၍ အထုက် 
လှတ်ရေတာ်၏ ကန််ကဲက်ခု�က် 
�ညီ် �ာမိုန်အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 
ကန််ကဲက်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက) ဆိုုုင့််�င့်ံ် 
ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ(ပွဲုဒီ်မို 
၇၇.၄ ၊ ၇၈)။

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့်် 
ရေ�ာ (အကယ််၍ အထုက် 
လှတ်ရေတာ်၏ ကန််ကဲက်ခု�က် 
�ညီ် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 
ကန််ကဲက်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက) 
ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် 
ဗီီတုုအာဏာာ(ပွဲုဒီ်မို ၇၇.၄၊ ၇၈)။

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က �ာမိုန် 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့်် 
ရေ�ာ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် 
ဗီီတုုအာဏာာ (ပွဲုဒီ်မို ၇၄)။ 

အ�င့််�ပြမိုစ် ် ။   ။ စ်ာရေ���ူ�ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပွဲရေ�ာဂ္ဂို�က်မိုှ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ကုုယ််တုုင့်် 

ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််ကာ ရေကာက်နှုတ်ထုာ��ညီ်။ <https://www.constituteproject.org>, accessed 1 December 2022.

ဇူးယ်ာ�(၂) - ဥပ်တော်ဒါ�ကာမား�အမာ� ို �အစာ�တော်ပ််မူာတိည်းးတော်သာ အထကားလှွှတိးတော်တိား၏ ဗီးးတိိ�အာဏာာနှှင််း အပြုင်င်း�ပွ်ာ�မုာ 

တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ�လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�အမာ� ို �မာ� ို � (အ�ကား)
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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအမို�ာ�စ်ုနီ�ပွဲါ�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်ထုာ��ှု

�ကရေ�ာ်လညီ်� အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံနှှင့််် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ� 

�ညီ် �ု�ု�ာ�ာ ကဲ�ပြပွဲာ��က�ညီ်။ မိုတူညီီရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�မိုှ 

အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ကုု ဇိုယ်ာ� ၃ တဲင့်် နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ 
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ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ�

နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

အာဂို�င်းတိး�နိာ�

�မိုမတစ်နစ််

Global State of Democracy 
(GSoD) အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 
အမို��ု�အစ်ာ�၂- အလယ်် 
အလတ် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
စ်ီ�င့််စ်ု ၂၃ ခုု

လူဦး�ရေ� - ၄၅.၈ �န်�

အထကားလွှှတိးတော်တိား

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၇၂ ဦး� - တစ််ဦး�ထုက်ပွဲုု၍ 
ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်နှုုင့််ရေ�ာ မို�ဆိုနှိနယ်် 
စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုုစ်ီမိုှ ၃ ဦး�စ်ီ(�ာတူညီီမိုာ 
ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု) နှှင့််် ပြီးမိုု��ရေတာ်ဗီ��နှုုရေအ�ီ�စ််မိုှ 
၃ ဦး� ရေ�း�ရေကာက်ပြီးပွဲီ� - အာ�လုံ�ကုု 
မို�အမို�ာ�ဆိုုံ��ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီ�ညီ် 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် နှှစ််ရေန�ာ��ှုပြီးပွဲီ� ဒီုတုယ်မို� 
အမို�ာ�ဆိုုံ��ရေ�ာ�ူ�ညီ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 
တစ််ရေန�ာ��ှုရေ�ာ အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို� 
(majority plurality vote) ပြဖွဲ့င့််် တုုက်ရှုုုက် 
တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီတဲင့်် 
မို�အမို�ာ�ဆိုုံ���ှုရေ�ာ ပွဲါတီက 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၂ ရေန�ာ ��ှုပြီးပွဲီ� ဒီုတုယ်မို� 
အမို�ာ�ဆိုုံ���ှုရေ�ာ ပွဲါတီက ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 
၁ ရေန�ာ ��ှု�ညီ်။

၆ နှှစ််�က်တမို်�၊ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၁ ကုု 
၂ နှှစ််လာင့််တစ််ကြီးကုမို် ရေ�း�ရေကာက် 
တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။

လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�တဲင့်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�မိုူ�ကမို်� 
မို�ာ�အရေပွဲ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််ရေ�ာ ဗီီတုု 
အာဏာာ�ှုပြီးပွဲီ� ထုုုဗီီတုုအာဏာာကုု အကြွကင့််�မို�် 
လူမို�ာ�စ်ု၊ �ုု�မိုဟုုတ် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ု 
ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်။ အာဂ္ဂို�င့််တီ�နာ� 
တဲင့်် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််ခုု 
အနက် တစ််ခုုတဲင့််စ်တင့််ရေ��ဆိုဲ�လာင့်် 
အပြခုာ�တစ််ခုုတဲင့်် ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�ညီ်် 
နညီ်�လမို်�ကုု က�င့်််�ုံ��ညီ်။ ပြပွဲန်လညီ် 
�ုံ��ပွဲ်�ညီ်် လှတ်ရေတာ်က ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် 
မို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်ပွဲါက မိုူလရေ��ဆိုဲ�ရေ�ာ 
လှတ်ရေတာ်က ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က် 
မို�ာ�နှှင့်််အတူ အတညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်�နှုုင့််�လုု 
အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု 
ပွဲယ််ခု�ပြီးပွဲီ� မိုူလအတုုင့််�လညီ်� ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခုဲင့််် 
�ှု�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�ညီ်် 
လှတ်ရေတာ်က ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု ၎င့််�၏ 
လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ 
ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် မို�ရေပွဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက မိုူလ 
ရေ��ဆိုဲ��ညီ်် လှတ်ရေတာ်�ညီ် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 
ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�မိုပွဲါ�င့််ဘု� မိုူလအတုုင့််� 
အတညီ်ပြပွဲ�လုုပွဲါက ၎င့််�၏လှတ်ရေတာ် 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ၏ ရေထုာက်ခုံမို�ကုု 
လုုအပွဲ်မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၂ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��စ်နစ််ပွဲုံစ်ံ အမို��ု�အစ်ာ�ခုဲ�ပြခုာ�မိုုကုု International IDEA, Global State of Democracy Indices, International IDEA 

database (Stockholm: International IDEA 2021), <https://www.idea.int/gsod-indices/democracy-indices> , 

accessed 23 November 2022 ရေပွဲ်တဲင့််အရေပြခုခုံထုာ�ပွဲါ�ညီ်။
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နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

ဩစတော်�တိ�လွှ�

ပွဲါလီမိုန်စ်ညီ်�မို�ဉ််�ခုံဘုု�င့််စ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� အမို��ု� 
အစ်ာ� - ပြမိုင့်််မိုာ�ရေ�ာ 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�- 
ပြပွဲညီ်နယ်် ၆ ခုုနှှင့််် ပြပွဲညီ်မို 
နယ််ရေပြမို ၂ ခုု

လူဦး�ရေ� - ၂၅.၇ �န်�

အထကားလွှှတိးတော်တိား

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၇၆ ဦး�၊ ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီမိုှ 
၁၂ ဦး�စ်ီ(�ာတူညီီမိုာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််)နှှင့််် 
ပြပွဲညီ်မိုနယ််ရေပြမို ၁ ခုုစ်ီမိုှ ၂ ဦး�စ်ီ၊ 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အာ�လုံ�ကုု တစ််ဦး�ထုက်မိုက 
ရေ�း�ခု�ယ််ရေ�ာ မို�ဆိုနှိနယ််မို�ာ�မိုှ အခု��ု�က� 
ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက် 
တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီတဲင့်် 
အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ဆိုနှိနယ််တစ််ခုုစ်ီ 
ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� ထုုုမို�ဆိုနှိနယ််မိုှ ပွဲါတီဗီဟုုုပြပွဲ� 
အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၂ ဦး�စ်ီ ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်။

၆ နှှစ််�က်တမို်�၊ ၂ ကြီးကုမို်ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််� 
လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််နှှင့်််အညီီ ၃ နှှစ််လာင့််တစ််ကြီးကုမို် 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ထုက်�က်ကုု ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်။

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ပြခုင့််�အာ�လုံ�အရေပွဲ်တဲင့်် 
အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ�ှု�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ်    
လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်လုံ�ဖွဲ့�က်�ုမို်��ညီ်် 
လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�နှှင့််် ပွဲူ�တဲ� 
အစ်ညီ်�အရေ��ထုုုင့််၍ ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််� 
နညီ်�လမို်�တုု� ဆိုက်လက် လုပွဲ်ရေဆိုာင့်် 
နှုုင့််�ညီ်။

ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ� (အ�ကား)
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ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ� (အ�ကား)

နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

ဩစတြီးတိး�ယ်ာ�

ပွဲါလီမိုန်�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 
အမို��ု�အစ်ာ� - အလယ်် 
အလတ် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
ပြပွဲညီ်နယ်် ၉ ခုု

လူဦး�ရေ� - ၈.၉ �န်�

Bundesrat (ဖကားဒါရယ်းတော်ကာာင်းစး/
အထကားလွှှတိးတော်တိား)

လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ�အ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု- 
လူဦး�ရေ�အထုူထုပွဲ်ဆိုုံ� ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၂ ဦး�မိုှ လူဦး�ရေ�အနညီ်�ဆိုုံ� 
ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် ၃ ဦး�အထုု အမို��ု�မို��ု� 
ကဲ�ပြပွဲာ��ညီ်။ လက်�ှု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေကာင့််စ်ီ 
တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၆၁ ဦး� ပွဲါ�င့််�ညီ်။

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အာ�လုံ�ကုု ၎င့််�တုု�၏ 
�က်ဆိုုုင့််�ာ  ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် 
က အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််အ� 
ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်။ ပြပွဲညီ်နယ််လှတ်ရေတာ် 
မို�ာ�တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ဒီုတုယ် 
အမို�ာ�ဆိုုံ�ပွဲါတီအတဲက် အနညီ်�ဆိုုံ� 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁ ရေန�ာ ရေပွဲ���ညီ်။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေကာင့််စ်ီ/အထုက်လှတ်ရေတာ် 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�ကုု 
ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်် �က်ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲညီ်နယ်် 
ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်၏ �က်တမို်�အတုုင့််� 
တာ�န်ထုမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်(ဥပွဲမိုာ - ပြပွဲညီ်နယ်် 
အရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ၅ နှှစ်် �ုု�မိုဟုုတ် ၆ နှှစ််)

ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ� (ရေဒီ�စ်ုတ်)၏ ဥပွဲရေဒီ 
�ုု�မိုဟုုတ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အာဏာာမို�ာ�ကုု 
ကန််�တ်�ညီ်် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 
ရေကာင့််စ်ီ၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံနှှင့််် အခုဲင့်််အအာဏာာ
မို�ာ�အရေပွဲ်�က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််အခုဲင့်််အာဏာာ 
မို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှု�ညီ်် နှုုင့််င့်ံ 
တကာ�ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်မို�ာ� ခုဲင့်််ပြပွဲ�မိုုတုု� 
အရေပွဲ် အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ။

ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲ အ�၊အ�ုံ�နှှင့်််မိုဆိုုုင့််ရေ�ာ 
အပြခုာ�ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ� 
နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ(ပွဲထုမိုလှတ်ရေတာ်က 
ရှုုု�ရှုုု�လူမို�ာ�စ်ု ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ဤဗီီတုုအာဏာာကုု 
ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်)

ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲအ�အ�ုံ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�ကုု 
ပွဲထုမိုလှတ်ရေတာ်တဲင့််�ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ� 
အတညီ်ပြပွဲ��ညီ်။

ကာတော်နိဒါါ

ပွဲါလီမိုန်စ်ညီ်�မို�ဉ််�ခုံ ဘုု�င့်် 
စ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - ပြမိုင့်််မိုာ�ရေ�ာ 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ စ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
စ်ီ�င့််စ်ု ၁၀ ခုုနှှင့််် ပွဲုုင့််နက် 
နယ််ရေပြမို အစ်ုအဖွဲ့ဲ�� ၃ ခုု

လူဦး�ရေ� - ၃၈.၂ �န်�

အထကားလွှှတိးတော်တိား

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် - ၁၀၅ ဦး� - တုုင့််� ရေဒီ� 
(စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ� အစ်ုအရေ��)တစ််ခုုစ်ီမိုှ ၂၄ ဦး�စ်ီ 
နှှင့််် Newfoundlandမိုှ ၆ ဦး�၊ ပွဲုုင့််နက်နယ်် 
ရေပြမိုအစ်ုအဖွဲ့ဲ�� ၃ ခုုမိုှ တစ််ခုုလာင့်် ၁ ဦး�စ်ီ။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အစ်ုု��က ခုန််အပွဲ်။

အထုက်လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ��ညီ် 
အပြီးင့်ုမို်�စ်ာ�ယ်ူ�န် �တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ်် 
အ�က် ၇၅ နှှစ်် မိုတုုင့််မိုခု�င့််� တာ�န် 
ထုမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်။

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုု 
အာဏာာ�ှု�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 
ပွဲုုင့််�က ခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 
မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�၊ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က�တ�ာ��င့််မိုု
မို�ှုပြခုင့််�တုု�ရေ�ကာင့််် ဗီီတုုအာဏာာကုု 
က�င့်််�ုံ�မိုု မို�ှု�ရေလာက်နညီ်�ပွဲါ��ညီ်။
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ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ� (အ�ကား)

နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

အးသးယ်ိ��ပ်း�ယ်ာ�

ပွဲါလီမိုန်�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ�- တုုင့််� 
၁၁ တုုင့််�နှှင့််် အထုူ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 
ထုာ�ရေ�ာ ပြီးမိုု�� ၂ ပြီးမိုု��

လူဦး�ရေ� - ၁၁၇.၈ �န်�

ဖကားဒါရယ်းလွှှတိးတော်တိား

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၃၅ ဦး� (ခုန််မိုှန်�ရေပြခု) - 
နှုုင့််င့်ံ၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်�ူ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 
မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်��ညီ်။ အစ်ုအဖွဲ့ဲ��တစ််ခုုစ်ီ 
�ညီ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အနညီ်�ဆိုုံ� 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁ ဦး� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််��ကပြီးပွဲီ� 
လူဦး�ရေ� ၁ �န်�လာင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််         
၁ ရေန�ာနှုန်� ထုပွဲ်မိုံကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််��ညီ်။ 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အရေ�အတဲက်ကုု ပွဲုံရေ� 
�တ်မိုှတ်မိုထုာ�ဘု� အစ်ုအဖွဲ့ဲ��တစ််ခုုစ်ီ၏ 
လူဦး�ရေ�အ�းယ််အစ်ာ� ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုရေပွဲ် 
မိုူတညီ်၍ အရေပြပွဲာင့််�အလ��ှု�ညီ်။

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််ရေကာင့််စ်ီ ၉ 
ခုုမိုှ တဆိုင့်််ရေ�း�ရေကာက်�ညီ််နညီ်�ပြဖွဲ့င့်််ရေ�ာ 
ပြပွဲညီ်နယ််ရေကာင့််စ်ီ၏ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်အ� 
ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�မိုှ တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်် 
နညီ်�ပြဖွဲ့င့်််ပွဲါ ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်။

၅ နှှစ််�က်တမို်�

တုုင့််��င့််��ာ�မို��ု�နှဲယ််စ်ု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံရေ�ကာင့််် 
အီ�ီယ်ုု�ပွဲီ�ယ်ာ� အထုက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် 
ပွဲုံမိုှန်မိုဟုုတ်ရေ�ာ တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ� 
ထုမို်�ရေဆိုာင့််��ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််လှတ်ရေတာ် 
�ညီ် ပွဲုံမိုှန်ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ�� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ� 
တဲင့်် မိုပွဲါ�င့််ရေပွဲ။ ယ်င့််�အစ်ာ� အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 
ကုု အဓာုပွဲါါယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုပြခုင့််�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံဆိုုုင့််�ာနှှင့််် 
အစ်ုု��ဌာာနတစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု�ကာ� အပြင့်င့််� 
ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�၊ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််� 
ရေကာက်ခုံရေ�ာ အခုဲန်�င့််�ပြမိုစ််မို�ာ�မိုှ 
��ှုလာ�ညီ်် �င့််ရေင့်ဲမို�ာ�ကုု ခုဲ�ပြခုမို်�ပြခုင့််�နှှင့််် 
ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အစ်ုု��က ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ုု� 
ရေပွဲ�အပွဲ်ဖွဲ့ဲယ််�ာ �ှု�ညီ်် ရေထုာက်ပွဲံ်ရေင့်ဲမို�ာ�ကုု 
ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�ပြခုင့််�တုု�အတဲက် တာ�န်�ှု�ညီ်။
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ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ� (အ�ကား)

နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

ဂို�ာမာနိး

ပွဲါလီမိုန်�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - ပြမိုင့်််မိုာ�ရေ�ာ 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
ပြပွဲညီ်နယ်် ၁၆ ခုု

လူဦး�ရေ� - ၈၃ �န်�

ဖကားဒါရယ်းတော်ကာာင်းစး

ခုန််မိုှန်�ရေပြခု ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၆၀ ခုန််

စ်ီ�င့််စ်ုအစ်ုု�� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု 
အစ်ုလုုက်အရေနပြဖွဲ့င့််် မို�ရေပွဲ�ရေ�း�ခု�ယ်် �ညီ်။ 
လူဦး�ရေ�အရေပွဲ်မိုူတညီ်ပြီးပွဲီ� မို�ရေပွဲ��ညီ််စ်နစ်် 
ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် 
၃ မို� မိုှ အနညီ်�ဆိုုံ�ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် ၁ မို� 
အထုု အမို��ု�မို��ု�ကဲ�ပြပွဲာ��ညီ်။

(စ်ီ�င့််စ်ု/ပြပွဲညီ်နယ််အစ်ုု��မို�ာ�၏ ကာလ 
အပွဲုုင့််�အပြခုာ�ရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခုံ၍) ပွဲုံရေ� 
မို�ှုရေ�ာ �က်တမို်�

ထုပွဲ်တူပြပွဲ�ဥပွဲရေဒီအာဏာာမို�ာ�နှှင့််် လှတ်ရေတာ် 
နှှစ််�ပွဲ်လုံ�၏ အတညီ်ပြပွဲ�မိုုလုုအပွဲ်ရေ�ာ 
စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�က အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�မိုညီ်် 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ရေ�ာ 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ် အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုု 
အာဏာာ။

ပွဲုံမိုှန် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ� 
နှုုင့််ရေ�ာ ဗီီတုုအာဏာာ။ ဤဗီီတုုအာဏာာကုု 
ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က �တ်မိုှတ်ခု�က်နှှင့််် 
ကုုက်ညီီရေ�ာ လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့်် 
�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေကာင့််စ်ီက အကြွကင့််�မို�် 
လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် က�င့်််�ုံ�ရေ�ာ ဗီီတုု 
အာဏာာကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က အကြွကင့််�မို�် 
လူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် �ာပွဲယ််ခု�နှုုင့််ပြီးပွဲီ�၊ 
ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေကာင့််စ်ီက ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ု 
ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့်််က�င့်််�ုံ�ရေ�ာ ဗီီတုုအာဏာာကုု 
ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံ လူမို�ာ�စ်ု 
ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်။

အိနှိိယ် 

ပွဲါလီမိုန်�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - အလယ််အလတ် 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
ပြပွဲညီ်နယ်် ၂၈ ခုုနှှင့််် 
ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််ရေပြမို ၉ ခုု 

လူဦး�ရေ� - ၁.၃ ဘုီလ� ံ

Rajya Sabha (ပြုပ်ည်းးနိယ်းတော်ကာာင်းစး)

အမို�ာ�ဆိုုံ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၂၅၀ ဦး� - 
�မိုမတက ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၂ ဦး�ခုန််အပွဲ်ပြီးပွဲီ� 
က�န်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် 
ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််ရေပြမို လှတ်ရေတာ်မို�ာ�က 
ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။

ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ လူဦး�ရေ�ရေပွဲ်မိုူတညီ်�ညီ်် 
ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ်် - လူဦး�ရေ�အမို�ာ�ဆိုုံ� 
ပြပွဲညီ်နယ််အတဲက် ၃၁ ဦး�မိုှ အနညီ်�ဆိုုံ� 
ပြပွဲညီ်နယ်် အတဲက် ၁ ဦး�အထုု အမို��ု�မို��ု� 
ကဲ�ပြပွဲာ��ညီ်။

၆ နှှစ််�က်တမို်�

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အာ�လုံ�အရေပွဲ် ပွဲူ�တဲ� 
အစ်ညီ်�အရေ��မို�ာ�တဆိုင့််် ရေက�ာ်လှာ� 
နှုုင့််ရေ�ာ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ။ 

ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲအ��ုံ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� 
အရေပွဲ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ။ 
ဤဗီီတုုအာဏာာကုု ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က 
�ာမိုန်အမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ်။
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ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ� (အ�ကား)

နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

နိးတော်ပ်ါ

ပွဲါလီမိုန်�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - အလယ််အလတ် 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ စ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
စ်ီ�င့််စ်ု ၇ ခုုနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 
ပြီးမိုု��ရေတာ်နယ််ရေပြမို ၁ ခုု

လူဦး�ရေ� - ၂၉.၆ �န်�

အမာ� ို �သာ�လွှှတိးတော်တိား 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၅၉ ဦး� - (စ်ီ�င့််စ်ုဥပွဲရေဒီပြပွဲ� 
လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�၊ 
ရေက���းာရေကာင့််စ်ီမို�ာ�၏ ဥကကဌာမို�ာ�နှှင့််် 
ဒီုဥကကဌာမို�ာ�၊ ပြမို�နီစ်ပွဲါယ််ရေကာင့််စ်ီမိုှ ပြီးမိုု��ရေတာ် 
�န်မို�ာ�နှှင့််် ဒီုပြီးမိုု��ရေတာ်�န်မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 
ရေ�ာ) ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်ရေ��အဖွဲ့ဲ�� 
�ညီ် စ်ီ�င့််စ်ုတစ််ခုုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၈ ဦး� 
စ်ီ ရေ�း�ရေကာက်ပြီးပွဲီ� �မိုမတ က ၃ ဦး�ခုန််အပွဲ် 
�ညီ်။

၆ နှှစ််�က်တမို်�၊ ၂ နှှစ််လာင့််တစ််ကြီးကုမို် 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၁ ရေ�း�ရေကာက် 
တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။ 

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အာ�လုံ�အရေပွဲ် ပွဲူ�တဲ� 
အစ်ညီ်�အရေ��မို�ာ�တဆိုင့််် ရေက�ာ်လှာ� 
နှုုင့််ရေ�ာ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ။

ဘုဏ္ဍာရေင့်ဲအ�အ�ုံ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီ�ကမို်� 
မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် ဗီီတုုအာဏာာ မို�ှု။

နှိ�င်းဂို� း�ရး�ယ်ာ�

�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
ပြပွဲညီ်နယ်် ၃၆ ခုု

လူဦး�ရေ� - ၂၁၁.၄ �န်�

အထကားလွှှတိးတော်တိား 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၀၉ ဦး� - ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုစ်ီ 
မိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ဦး�စ်ီနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 
ပြီးမိုု��ရေတာ်နယ််ရေပြမိုမိုှ ၁ ဦး�

အထုက်လှတ်ရေတာ်အမိုတ်မို�ာ�ကုု မို�ဆိုနှိ 
နယ််တစ််ခုုလာင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး��ာ 
ရေ�း�ရေကာက်ရေ�ာ မို�ဆိုနှိနယ််မို�ာ�မိုှရေနပြီးပွဲီ� 
အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက် 
�ညီ်။

၄ နှှစ််�က်တမို်�

ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အာ�လုံ�အရေပွဲ် ပွဲူ�တဲ� 
ရေကာ်မိုတီမို�ာ�မိုှတဆိုင့််် မိုတုု��ာ၊ မိုဆိုုတ် 
�ာအရေပြခုအရေနမို�ာ�ကုု ရေက�ာ်လှာ�နှုုင့််ရေ�ာ 
အကြွကင့််�မို�် အာဏာာ။

အ�ုံ�စ်�ုတ် လ�ာထုာ�ခု�က်နှှင့််် အခုဲန် 
ရေကာက်ခုံမိုု ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� အရေပွဲ် ပွဲူ�တဲ� 
အစ်ညီ်�အရေ��မို�ာ�မိုှတဆိုင့််် ရေက�ာ်လှာ�နှုုင့်် 
ရေ�ာ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် ဗီီတုုအာဏာာ။
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ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ� (အ�ကား)

နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

တော်တိာင်းအာဖရိကာ

ပွဲါလီမိုန်�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - အလယ််အလတ် 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
စ်ီ�င့််စ်ု ၉ ခုု

လူဦး�ရေ� - �န်� ၆၀

စးရင်းစ�မာ�ာ�၏ အမာ� ို �သာ�တော်ကာာင်းစး

မို�ရေပွဲ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၉၀ ဦး� - စ်ီ�င့််စ်ု 
တစ််ခုုစ်ီမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၀ ဦး� ပွဲါ�င့််ရေ�ာ 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အဖွဲ့ဲ�� တစ််ဖွဲ့ဲ�� (ညီီတူညီီမိုာ 
ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု)

စ်ီ�င့််စ်ုဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မိုှ 
ရေ�း�ရေကာက်ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် အဖွဲ့ဲ��မို�ာ� 
နှှင့််် စ်ီ�င့််စ်ုအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�မိုှ ခုန််အပွဲ်ရေ�ာ 
ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် အဖွဲ့ဲ��မို�ာ� ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 
�ညီ်။

ရေဒီ�အစ်ုု��ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်် မို�ရေပွဲ� 
ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ှုရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၁၀ ဦး�

၅ နှှစ််�က်တမို်�

ဥပွဲရေဒီအမို��ု�အစ်ာ�ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ဗီီတုု 
အာဏာာကလညီ်� အမို��ု�မို��ု�ကဲ�ပြပွဲာ��ညီ် 
(အရေ��စ်ုတ်ကုု အထုက်ပွဲါ ဇိုယ်ာ� ၂ တဲင့်် 
�ကညီ််ပွဲါ)။

စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�၏ နယ််နမိုုတ်မို�ာ�၊ အင့််စ်တီ 
က����ှင့််�မို�ာ�၊ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�အရေပွဲ် 
�က်ရေ�ာက်ရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့်် 
ခု�က် ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�၊ �ုု�မိုဟုုတ် အထုက် 
လှတ်ရေတာ်အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုု 
အာဏာာ။ စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ်�က်ရေ�ာက်မိုု
�ှုရေ�ာ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� 
အာ�လုံ��ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် ၃ ပွဲုံ 
၂ ပွဲုံအမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�၊ အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် 
စ်ီ�င့််စ်ု ၉ အနက် အနညီ်�ဆိုုံ� ၆ ခုု၏ 
ရေထုာက်ခုံမိုု လုုအပွဲ်�ညီ်(ပွဲုဒီ်မို ၇၄.၃ ခု)။

စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုရေ�ာ 
အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ�� ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ� 
အရေပွဲ် ဗီီတုုအာဏာာမို�ှု။

စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�ကုု �က်ရေ�ာက်မိုု�ှု�ညီ်် ဥပွဲရေဒီ 
�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််ရေ�ာ ဗီီတုု 
အာဏာာ။ ဤဗီီတုုအာဏာာကုု ရေအာက်လှတ် 
ရေတာ်က ၃ ပွဲုံ ၂ ပွဲုံလူမို�ာ�စ်ုဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် 
ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၇၆)။

စ်ီ�င့််စ်ုမို�ာ�အရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုုမို�ှု�ညီ်် 
ဥပွဲရေဒီ�ကမို်�မို�ာ�အရေပွဲ် ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်် 
ဗီီတုုအာဏာာ။ ဤဗီီတုုအာဏာာကုု 
ရေအာက်လှတ်ရေတာ်က ရှုုု�ရှုုု�လူမို�ာ�စ်ု 
ဆိုနှိမို�ပြဖွဲ့င့််် ပွဲယ််ခု�နှုုင့််�ညီ် (ပွဲုဒီ်မို ၇၄)။
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ဇူးယ်ာ� (၃) - ဖကားဒါရယ်းပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�မာ�ာ�ရှိ အထကားလွှှတိးတော်တိားမာ�ာ� (အ�ကား)

နှိ�င်းင်�
အထကားလွှှတိးတော်တိားဖွ��စည်းး�ပ်��နှှင််း 

သကားတိမား�
ဗီးးတိိ�အာဏာာမာ�ာ�နှှင််း အပြုင်င်း�ပ်ွာ�မာု 
တော်ပြုဖရှင်း�တော်ရ� လွှ�ပ်းထ���လွှ�ပ်းနိည်းး�မာ�ာ�

အတော်မာရိကာနိးပြုပ်ည်းးတော်ထာင်းစ�

�မိုမတစ်နစ််

GSoD အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု� 
အစ်ာ� - ပြမိုင့်််မိုာ�ရေ�ာ 
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�

ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� - 
ပြပွဲညီ်နယ်် ၅၀

လူဦး�ရေ� - ၃၃၁.၈ �န်�

အထကားလွှှတိးတော်တိား 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ဦး�ရေ� (၁၀၀) - ပြပွဲညီ်နယ်် 
တစ််ခုုလာင့်် ၂ ဦး�စ်ီ (ညီီတူညီီမိုာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု 
စ်နစ််)

တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုိာက်မိုု 
- အထုက်လှတ်ရေတာ်အမိုတ်မို�ာ� အာ�လုံ�ကုု 
အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် တုုက်ရှုုုက် 
ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်။ ခြွခုင့််�ခု�က်အရေနပြဖွဲ့င့််် 
အလက်စ်ကာနှှင့််် မိုုန်�ပြပွဲညီ်နယ််တုု�တဲင့်် 
အထုက်လှတ်ရေတာ်အမိုတ်မို�ာ�ကုု အဆိုင့််် 
�တ်မိုှတ်ရေ�း�ခု�ယ်် မို�ရေပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် 
တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်ပြီးပွဲီ� ရေဂ္ဂို�ာ်ဂ္ဂို�ယီ်ာ 
ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့််မိုူ နှှစ််ရေက�ာ်ပြပွဲန်စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် 
ရေ�း�ရေကာက်�ညီ်။

၆ နှှစ််�က်တမို်�၊ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ၃ ပွဲုံ ၁ 
ပွဲုံကုု ၂ နှှစ််လာင့််တစ််ကြီးကုမို် ရေ�း�ရေကာက် 
တင့််ရေပြမိုိာက်�ညီ်။

အကြွကင့််�မို�်ဗီီတုုအာဏာာ (ရေခုါက်တုံ�ရေခုါက်ပြပွဲန် 
ရေပွဲ�ပွဲုု� ညီိုနှုင့််�ပြခုင့််�နှှင့််် ဖွဲ့�န်ပြဖွဲ့န်ညီိုနှုင့််�ရေ��
ရေကာ်မိုတီတုု�ပြဖွဲ့င့််် အရေပြဖွဲ့�ှာနှုုင့််�ညီ်)

အ�င့််�ပြမိုစ် ်။   ။ စ်ာရေ���ူ�ညီ် ကမိုာ့်ဘုဏာ်၏ လူဦး�ရေ�ရေဒီတာအခု�က်အလက် <https://data.worldbank.org/indicator/SP.

POP.TOTL>, accessed 1 December 2022 ၊ International IDEA ၏ ကမိုာ့လုံ�ဆိုုုင့််�ာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်ံနှုန်�ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ််ခု�က်မိုှ 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အမို��ု�အစ်ာ�ခုဲ�ပြခုာ�ပြခုင့််� <https://www.idea.int/gsodindices/democracy-indices>, accessed 1 December 

2022 နှှင့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မှို ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ� <https://www.constituteproject.org>, 

accessed 1 December 2022 တုု�ကုု ကုုယ််တုုင့််ရေလ်လာဆိုန်�စ်စ်် ရေကာက်နှုတ်ထုာ��ညီ်။ 
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တော်ကာ��ဇူးူ�တိင်းလွှှာ 

International IDEA မိုှ Adem Abebe၊ Sumit Bisarya၊ Marcus 

Brand နှှင့််် Nathalie Ebead တုု�ကုု �ူတုု�၏အရေ��ပွဲါလှရေ�ာ �ုံ��ပွဲ် 

အက�ပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�မိုုအတဲက် ရေက��ဇိုူ�အထုူ�တင့််�ှုပွဲါ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် International 

IDEA မိုှ Lisa Hagman ကုုလညီ်� ဤစ်ာတမို်�ပြပွဲ�စ်ုရေ��လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တဲင့်် 

ကြီးကီ��ကပွဲ်ရေပွဲ�မိုုအတဲက် ရေက��ဇိုူ�တင့််�ှုရေ�ကာင့််� မိုှတ်တမို်�တင့််အပွဲ်ပွဲါ�ညီ်။
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စာ တော်ရ�သူအ တော်�ကာာင်း�

Thibaut Noël �ညီ် International IDEA ၏ Constitution-Building 

Programme မိုှ Associate Programme Officer (တဲ�ဖွဲ့က်အစ်ီအစ်ဉ်် အ�ာ�ှု) 

တစ််ဦး�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ �ူ�ညီ် အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပွဲုံစ်ံဒီီဇိုုုင့််�မို�ာ� နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေလ်လာမိုု 

တဲင့်် ကွမို်�က�င့််နှှံ�စ်ပွဲ်�ူပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ရေ�� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် 

ရေန�ာအ�ီ��ီ�မိုှ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်ရေန�ူမို�ာ�ကုု နညီ်�စ်နစ််ပွဲုုင့််� ပွဲံ်ပွဲုု�မိုုမို�ာ�ရေပွဲ� 

ရေန�ူလညီ်� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ International IDEA တဲင့်် မိုလုပွဲ်ကုုင့််မိုီက �ူ�ညီ် 

ပြပွဲည်ီတဲင့််�နှှင့််် နုုှင့််ငံ့်တကာမှို အရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီရေ��ဆဲို�ရေ�� အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�၊ အာ�ှ�ုှ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� အကူအညီီရေပွဲ�ရေ��အစ်ီအစ်ဉ််မို�ာ�နှှင့််် အရေနာက်အာဖွဲ့�ုက�ှု 

ပွဲဋိုပွဲကခ ကာကဲယ််တာ�ဆိုီ�ရေ��လုပ်ွဲင့်န်�မို�ာ�တဲင့်် လုပွဲ်ကုုင့််ခု�်�ူလညီ်� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ 

�ညီ်။ 



International IDEA အတော်�ကာာင်း�
ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အကူအညီီရေပွဲ�ရေ�� နှုုင့််င့်ံတကာ 

အဖွဲ့ဲ�� (International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

- International IDEA) �ညီ် လူ�ာ�အာ�လုံ�၏ ရေမိုာာ်မိုှန်�ခု�က်လညီ်�ပြဖွဲ့စ််၊ 

ရေ��ှညီ်တညီ်တံ်ရေ�ာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုကုုလညီ်� ရေဆိုာင့််�ကဉ််�ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ်် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

စ်နစ်် ကမိုာ့တစ််လှာ�တဲင့်် တုု�တက်ထုဲန်�ကာ�ရေ��ကုု လုပွဲ်င့်န်�တာ�န်အပြဖွဲ့စ်် 

ခုံယ်ူလ�က် အစ်ုု��မို�ာ�အ�ကာ� ခု�တု်ဆိုက်ရေဆိုာင့််�းက်ရေနရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ ဒီီမုုိုကရေ�စီ်နုုှင့််ငံ့်�� အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�နှှင့််် စ်နစ််မို�ာ�၊ လုပ်ွဲင့်န်� 

စ်ဉ််မို�ာ�ကုု အဆိုင့်််အာ�လုံ�တဲင့်် တညီ်ရေဆိုာက်ရေ��၊ အာ�ရေကာင့််�ရေစ်ရေ��နှှင့််် 

ထုုန်��ုမို်�ရေစ်ာင့်််ရေ�ှာက်ရေ�� ပွဲံ်ပွဲုု�မိုုရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လုပွဲ်င့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါ�ညီ်။ 

အဖွဲ့ဲ��၏ ရေမိုာာ်မိုှန်�ခု�က်မိုှာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�၊ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� 

လုပ်ွဲရေဆိုာင့််�ူမို�ာ�နှှင့််် အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�စ်နစ််မို�ာ��ည်ီ အမို�ာ�ပွဲါ�င့််မုိုနှှင့််် တာ�န်ယူ် 

တာ�န်ခုံမိုု�ှုလ�က် ရေ��ှညီ်တညီ်တံ် ဟုန်ခု�က်ညီီရေ�ာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုကုု အာ�လုံ���ှု 

ခုံစ်ာ�နှုုင့််�ညီ်် ကမိုာ့ကြီးကီ�ပြဖွဲ့စ််လာရေစ်ရေ�� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

အဖွ��၏လွှ�ပ်းင်နိး�

အဖွဲ့ဲ��အရေနပြဖွဲ့င့််် အဓာုကနယ််ပွဲယ််�ုံ��ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်� 

စ်ဉ််မို�ာ�၊ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီတည်ီရေဆိုာက်ရေ��လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�နှှင့််် နုုှင့််ငံ့်ရေ�� 

ပွဲါ�င့််ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုတုု�ကုု အရေလ�ရေပွဲ�ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါ�ညီ်။ 

ဂ္ဂို�န်ဒီါနှှင့်််  အာ�လံု�ပွဲါ�င့််မုို၊  ပွဲဋုိပွဲကခအက�ဆိုတ်မုို နှှင့််် ရေ��ှည်ီတည်ီတ်ံခုုုင့််ပြီးမို�ရေ�ာ 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��တုု�တက်မိုုတုု�ကုု အဖွဲ့ဲ��၏လုပွဲ်င့်န်�နယ််ပွဲယ််အာ�လုံ�တဲင့််  ထုညီ််�ဲင့််� 

စ်ဉ််�စ်ာ�ပွဲါ�ညီ်။

International IDEA �ညီ် ကမိုာ့တစ််�န်�နှှင့််် ရေဒီ�တစ််�န်� ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

လာ��ာမို�ာ�ကုု ဆိုန်�စ်စ််ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲ�စ်ုရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ လုပွဲ်နညီ်�လု

ပွဲ်ဟုန်က�င့်််စ်ဉ််မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေလ်လာ �ုမိုှတ်ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ� ပြပွဲ�စ်ုထုုတ်ရေ� 

ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့််ရေဆိုာင့််�းက်ရေန�ူမို�ာ�အတဲက် 

ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ��ဆိုုုင့််�ာ နညီ်�ပွဲညီာအကူအညီီနှှင့််် စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ် တညီ် 

ရေဆိုာက်ရေ�� စ်ီစ်ဉ််ရေဆိုာင့််�းက်ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီစ်နစ််နှှင့််် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 



တညီ်ရေဆိုာက်ရေ��ဆိုုုင့််�ာ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ဖွဲ့လှယ််ရေ��နှှင့််် �က်ဆိုုုင့်် 

�ညီ်် ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�အတဲက် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ� စ်ီစ်ဉ််က�င့််�ပွဲရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။

လွှ�ပ်းင်နိး�တော်�ာင်းရွကားရာ နိယ်းတော်ပြုမာတော်ဒါသမာ�ာ�

အဖွဲ့ဲ��၏ ရှုုံ�ခု��ပွဲ်�ညီ် ဆိုဲီဒီင့််နှုုင့််င့်ံ စ်ရေတာ်ဟုုမို်�ပြီးမိုု��တဲင့်် တညီ်�ှုပြီးပွဲီ� ရေဒီ� 

အဆိုင့်််နှှင့််် နှုုင့််င့်ံအဆိုင့်််ရှုုံ�မို�ာ�ကုု အာဖွဲ့�ုက၊ အာ�ှပွဲစ်ုဖွဲ့ုတ်၊ ဥရေ�ာပွဲ၊ လက်တင့်် 

အရေမို�ုကနှှင့််် ကယ််�စ််ဘီုယ်မ်ိုရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ဖဲွဲ့င့်််လှစ််ထုာ��ည်ီ။ International 

IDEA �ညီ် ကုလ�မိုဂ္ဂိုုတဲင့်် အပြီးမို�တမို်�ရေလ်လာ�ူပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဥရေ�ာပွဲ�မိုဂ္ဂိုု 

(အီ�ယူ်) အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�၏ တ�ာ��င့််အ�ုအမှိုတ်ပြပွဲ�မုိုကုု ခံုယူ်��ုှထုာ��ည်ီ။
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ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််�ညီ် နှုုင့််င့်ံတစ််နှုုင့််င့်ံ၏ အစ်ုု��အဆိုင့်််အ�ီ��ီ��ကာ� လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာခုဲ�ရေ�ရေပွဲ��ညီ်် အရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ အစ်ီအမိုံတစ််�ပွဲ် ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ တုုင့််�ပြပွဲညီ်၏ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - ပြပွဲညီ်နယ််၊ တုုင့််�၊ စ်ီ�င့််စ်ု၊ 

ရေဒီ�ခုဲ�(Länders) ရေဒီ�စ်ုတ်နယ််ရေပြမို(Cantons) စ်�ညီ်ပြဖွဲ့င့််် ရေခု်ရေ�်ရေလ်�ှုရေ�ာ နယ််နမိုုတ်ထုင့််ထုင့််�ှာ��ှာ� �တ်မိုှတ် 

ထုာ��ညီ်် နယ််ရေပြမို၊ရေဒီ�မို�ာ�)ကုု အခု��ု�ရေ�ာ မိုူ�ါဒီနယ််ပွဲယ််မို�ာ�တဲင့်် အတုုင့််�အတာတစ််ခုုထုု ကုုယ််ပွဲုုင့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

�ုု�မိုဟုုတ် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််��ှုရေစ်�န် အာမိုခုံခု�က်ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််၏ အပြခုာ�ရေ�ာ အဓုာကအစု်တ်အပုုွဲင့််�တစ််�ပ်ွဲမှိုာ အတူတကဲပူွဲ�ရေပွဲါင့််�အုပ်ွဲခု��ပ်ွဲပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ အတူ 

တကဲပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ပြပွဲညီ်နယ််/ရေဒီ�ခုဲ�မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဆိုင့်််၊ �ုု�မိုဟုုတ် ဗီဟုုု(ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) 

အဆိုင့်််တဲင့်် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ခု�မိုှတ်�ာ၌လညီ်� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််၊ ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််�ပြခုင့််�ကုု ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအမို�ာ�စ်ုတဲင့်် ထုုု�ုု�ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပြခုင့််�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််(ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု) အဆိုင့်််၌ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််

�ပ်ွဲထုာ��ုှပြခုင့််� (ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်ကုု လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲပြဖွဲ့င့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ထုာ�ပြခုင့််�) ပြဖွဲ့င့််် ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ရေလ်�ုှ�ကပြီးပီွဲ� ထုုုလှတ်ရေတာ် 

နှှစ််�ပွဲ်အနက် ပြပွဲညီ်�ူ� (ရေအာက်)လှတ်ရေတာ်က ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ကာ အမို��ု��ာ� (အထုက်) လှတ်ရေတာ်က 

ပြပွဲညီ်နယ််၊ ရေဒီ�မို�ာ�ကုု တစ််နညီ်�၊ တစ််ဖွဲ့ုံအာ�ပြဖွဲ့င့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု အာ�လုံ�နီ�ပွဲါ�တဲင့်် 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲ �ုှ�ကရေ�ာ်လည်ီ� အမို��ု��ာ�(အထုက်) လှတ်ရေတာ်၏ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ၊ လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််တုု�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ 

�ု�ု�ာ�ာကဲ�ပြပွဲာ�မိုု�ှု�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််ခုုလုံ� အတုုင့််�အတာတဲင့််  အမို��ု��ာ�(အထုက်)လှတ်ရေတာ်၏ အခုန်� 

ကဏ္ဍမိုှာ မိုတူညီီ�က�ညီ်ကုု ရေတဲ�နှုုင့််�ညီ်။

အနာဂ္ဂိုတ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််ပွဲုံစ်ံနှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ညီိုနှုင့််��ာတဲင့်် နှုုင့််င့်ံတစ််နှုုင့််င့်ံ၏ အရေ��ကြီးကီ�ရေ�ာ ပွဲါ�င့်် 

ပွဲတ်�က်�ူမို�ာ�အရေနနှှင့််် အတူတကဲပွဲူ�ရေပွဲါင့််�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ရေစ်ရေ��အတဲက် အထုက်လှတ်ရေတာ်၏ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ၊ 

တာ�န်�တ�ူာ�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ �ရေဘုာတူညီီမိုု ��ှု�န်လုုအပွဲ်ပြီးပွဲီ� ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�ရေ�ာ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဒီီဇိုုုင့််�အမို��ု�

မို��ု�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ထုာ��န် လုုအပွဲ်�ညီ်။ ဤစ်ာတမို်�တဲင့်် အဓာုကထုာ� ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ်် နညီ်�လမို်� 

မို�ာ�ကုု အရေလ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ကာ ထုုုမိုတူညီီရေ�ာ နညီ်�လမို်�အမို��ု�မို��ု�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေလ်လာဆိုန်�မိုု 

အရေပွဲ် အရေပြခုခုံထုာ��ညီ်် ခြုံခု�ံင့်ုံ�ုံ��ပွဲ်ခု�က်တစ််�ပွဲ်ကုုလညီ်� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။
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