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ဒီမိုကေရစီပေဟဠိ အေျဖညႇိရန္ 
ေနာက္ထပ္ပုဒ္စာတစ္ပုဒ္ 

ျမန္မာနိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရာ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအား 

မျဖစ္မေနျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္လုိအပ ္

နိဒါန္း 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္တကြ ေျပာင္းလခဲ်ိန္တန္ၿပီဟူသည့္  မႏၱန္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစ ီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ 
NLD အေပၚ တစ္ခဲနက္ လူထုေထာက္ခံမႈ အခင္းအက်င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူလူထုအေနျဖင္ ့စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရးဆီသို႔ ေရွ႕ရႈသည့္ တိုးတက္မႈအေပၚ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းထားမႈကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
NLD ဦးေဆာငသ္ည့္အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) ၏ 
ေက်းရြာအဆင့္အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ ေန႔တဓူ၀အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားႏွင့္ အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႀကီးမားသည့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပငျ္ဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔အတြက္ ဤစာတမ္းတိုမွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားမႈကိ ု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံမွ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းရယူရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ မညမ္ွ်အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း 
ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တင္ျပထားပါသည္။ 

ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ားစြာ ရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း 
ျမန္မာစစ္တပ္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အခိုင္အမာခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိုင္မႈအေပၚ ေက်နပ္သေဘာက်  
ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အသိသာဆံုးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ပါ၀င္ခြင့္ကို အာမခံေပးထားမႈျဖစ္ပါသည္။1 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅% ေက်ာ္၏ေထာက္ခံမႈရရွိရန္လိုအပ္သည့္အတြက ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈျပဳလုပ္ကာ ၎တို႔၏အာဏာအား ဆန္႔က်င္အားၿပိဳင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတိုင္းကိုတားဆီးရန္ တရား၀င္မဟုတ္သည္ ့
ဗီတုိအာဏာကို စစ္တပ္မွရရွိထားပါသည္။ ၎အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္အား ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထေဲရး 
ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေရးရာ အပါ အ၀င ္အဓိကက်သည္ ့၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကိုုလည္း ေပးအပ္ထားပါသည္။  

စာတမ္းတု ိ       ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ 

1	  Constitution	  of	  the	  Republic	  of	  the	  Union	  of	  Myanmar	  (2008).	  
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ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ 
လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မဟုတ္ဘ ဲဒီမုိကေရစီႏွင့္ 

မကုိက္ညီသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည ္စစ္မွန္သည့္ 
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္ေအာက္တြင ္

စစ္တပ္တစ္တပ္မ ွသမားရုိးက်ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့
တာ၀န္၏ျပင္ပတြင္ က်ေရာက္ေနပါသည္။	  

2	  Hamish	  Nixon,	  Cindy	  Joelene,	  Kyi	  Pyar	  Chit	  Saw,	  Thet	  Aung	  Lynn,	  and	  Matthew	  Arnold,	  “State	  and	  Region	  Governments	  in	  Myanmar,”	  The	  Asia	  Foundation	  and	  
Myanmar	  Development	  Resource	  Institute	  -‐	  Centre	  for	  Economic	  and	  Social	  Development,	  September	  2013.	  https://asiafoundation.org/resources/pdfs/State-‐	  
andRegionGovernmentsinMyanmarCESDTAF.PDF	  (accessed	  13	  December,	  2016). 	  	  
3	  Ibid.	  
4Kyi	  Pyar	  Chit	  Saw	  and	  Matthew	  Arnold.	  “Administering	  the	  State	  in	  Myanmar;	  An	  Overview	  of	  the	  General	  Administration	  Department,”	  The	  Asia	  Foundation	  and	  
Myanmar	  Development	  Resource	  Institute	  -‐	  Centre	  for	  Economic	  and	  Social	  Development,	  October,	  2014.	  https://asiafoundation.org/resources/pdfs/GADEnglish.pdf	  
(accessed	  13	  December,	  2016).	  
5Nixon	  et	  al,	  “State	  and	  Region	  Governments.”	  	  
6GAD	  Objective	  and	  Motto,	  GAD,	  http://www.gad.gov.mm/en/objective-‐and-‐motto	  (accessed	  6	  January,	  2017)	  
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စစ္တပ္ၾသဇာ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ လႊမ္းမိုးမႈ၏ အခရာ 
က်ေသာ သာဓကတစ္ခုမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး 
ဌာန ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ 
ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည္ ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက 
ႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈကို ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါ 
သည္။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တိုင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိ ႕ဳနယ္အဆင့္မ်ားအ 
ေပၚ ႀကီးမားသည့္အာဏာကို ရယူထားသလို ေက်းရြာအုပ္စု 
အဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္လည္း အဓိကအခန္းက႑မွ ခ်ဳပ္ 
ကုိင္ထားပါသည္။2 ျပညထ္ဲေရး၀န္ႀကီးအား စစ္တပ္မွ ေရြး 
ခ်ယ္ခန္႔အပ္သျဖင့္ ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ 
တြင္ရွိေနသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ ျမန္မာ 
စစ္တပ္၏ တုိက္ရုိက္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး စစ္တပ္ 
အေပၚ တာ၀န္ခံထားရပါသည္။3 
 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ 
လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီႏွင့္မကုိက္ညီသည့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ 
ေအာက္တြင္ စစ္တပ္တစ္တပ္မွ သမားရုိးက်ေဆာင္ရြက္ရ 
မည့္ တာ၀န္၏ျပင္ပတြင္ က်ေရာက္ေနပါသည္။ NLD 
အေနျဖင့္ ၎၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအား 
ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျမင္စြာ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္လုိသည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံ၏ 

2

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အဆင့္တိုင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈရိွေန 
သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအား အရပ္ဘက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဆုိသည္မွာ  
 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း 
အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က ပထမဆံုး တည္ေထာင္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုမွာမ ူ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ 
အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ 
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (SLORC) က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး လႈပ္ရွား 
အသက္၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။4 ဦးေန၀င္း၏ စစ္အစိုးရ 
လက္ေအာက္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လုပ္ 
ေဆာင္ရင္း ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား 
ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ား 
ဖြဲ႔စည္းကာ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး 
ဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။5 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦး 
စီးဌာန၏အဆိုအရ ဦးစီးဌာန၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္ (၄) ရပ္ 
မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးတို႔ 
ကို ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြား 
တို႔ႏွင့္ အတူယွဥ္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။6 

၂	  
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အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမံကြပ္ကမဲႈ 
မ်ားႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာပါ၀င္ပတ္သက္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ 
ရိွေနပါသည္။ 

 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွတစ္ဆင့္  အစိုးရလံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ျပဳၿပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင္ ့အျခားဆက္စပ္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္း စံုစမ္းမႈမ်ားအား ေထာက္ကူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။7 ဦးစီးဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ အ 
ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ျပည္ေထာင္စအုစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရံုသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု၏ အေျခခံအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မ်ားတြင္လည္း တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။8 

	  
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အစဥ္အလာအခန္းက႑အရ ဗဟိခု်ဳပ္ကိုင္မႈလုပ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္ ့ ဌာနခြဲ 
(၇) ခုမွ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တုိက္ရုိက္ညႊန္ၾကားေဆာာင္ရြက္သလုိ ေက်းရြာအုပ္ 
စုႏွင့္ ရပ္ကြက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေပါင္း ၁၆,၇၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေပးပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ 
အဓိကလုပ္ငန္းအခ်ိ ႕ဳမွာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း 
မွတ္ပုံတင္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။9  
	  

7	  Chit	   Saw	   and	   Arnold,	   “Administering	   the	   State	   in	  Myanmar.”	  	  
8	  Ibid.	  	  
9	  Ibid.	  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက ္ေန႔တြင္ ငလ်င္ဒဏသ္င္သ့ည့္ တာေလၿမိဳ႕သို႔ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခ်ီတက္ေနပံ ု
Copyright: Reuters/Soe Zeya Tun  

ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၇ ၃	  
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ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုမွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင္ ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကိ ု

ဆန္႔က်င္သည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု 
စြပ္စြဲခံေနရသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 

1

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ျပည္နယ္ႏွင္ ့ တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအတြက ္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။10 ျပည္နယ္ႏွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတြင္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ မွီခုိေနရမႈအရ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ 
မူၾကမ္းတုိ႔ လားရာတုိ႔အေပၚတြင္သာမက အျခားေရးရာကိစၥ 
မ်ားတြင္ပါ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၾသဇာလႊမ္းမိုး 
မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ ရရွိထားပါသည္။11 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံကြပ္ကမဲႈမ်ားႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ 
ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာပါ၀င္ 
ပတ္သက္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနပါသည္။ 
 
ေနာက္ဆံုးတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ျပည ္
နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင္ ့ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားၾကားတြင္ ၾကားခံပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္ 
ကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အေထြေထြအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏အဓိကအခန္းက႑မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအၾကား ဆက ္
သြယ္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေရးတို႔ကိုလည္း 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။12 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ 
ေတာ္ျဖစ္သည္ ့ ေနျပည္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ 
တာမ်ားအတြက္လည္း တာ၀န္ရွိေနပါသည္။ 
 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္တြန္းအားတစ္ခု 
 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ 
ခြဲမႈအဆင့္တိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရဌာနမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 

2

မႈမွတစ္ဆင့္ အလံုးစံုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾသဇာအာဏာရွိ 
ေနရန္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး 
စီးဌာနသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုသာ တာ၀န္ခံရၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား တာ၀န္ခံစရာမလိုသည္ ့ အခ်က္မွာ 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေန 
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အျမင့္ဆံုးရံုးမွာ မူသ 
ေဘာအရ ဗဟိုအစိုးရခန္႔အပ္သည့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကြပ္ကမဲႈ 
ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ အစိုးရ 
အဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚတြင္ပါ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အေရးပါသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရရွိထားပါ 
သည္။13 ၎အျပင ္ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦစီးဌာနမွ တုိက္ရုိက္ခန္႔အပ္ 
သူ အရာရိွမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။14 ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ရပ္ကြက္အဆင့္ 
တြင္သာေတြ႔နိုင္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရာ 
တြင္လည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၾသဇာသက ္
ေရာက္မႈ ရွိေနျပန္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မ 
ဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (ရပ္ေက်းဥပေဒ) 
အရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခန္႔အပ္ထားသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ကိုေရြးခ်ယ္ 
ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္။15 ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ အရပ္ 
ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဆိုပါဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ 
တုိက္တြန္းလံႈ႔ေဆာ္ေနၾကၿပီး (ဗဟုိဦးစီးမႈမဟုတ္သည္)့ ပို၍ 
ေဒသႏၱရျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီက်သည့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစေ္ပၚ 
ေရးအတြက္္ အားေပးလံႈ႔ေဆာ္ေနၾကပါသည္။16 

10	  Ibid.	  	  
11	  Ibid.	  
12	  Ibid.	  
13	  Nixon	  et	  al,	  “State	  and	  Region	  Governments.”	  
14	  Ibid.	  
15	  The	  Ward	  or	  Village	  Tract	  Administration	  Law,	  Chapter	  IV.	  Available	  at	  http://www.altsean.org/Docs/Laws/Ward%20or%20Village-‐
tract%20Administration%20Law.pdf	  (accessed	  13	  December,	  2016).	  
16	  Sanay	  Lin,	  “Coalition	  Targets	  ‘Undemocratic’	  Laws	  on	  Local	  Governance,”	  The	  Irrawaddy,	  9	  December,	  2014.	  
http://www.irrawaddy.com/news/burma/coalition-‐targets-‐undemocratic-‐laws-‐local-‐governance.html	  (Accessed	  3	  January,	  2016)	  
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ဤသုိ႔ စစ္တပ္ကိုသာ တိက်တင္းက်ပ္စြာ တာ၀န္ခံရမႈ၏ဆုိး 
က်ိဳးဒဏ္ကုိ အရင္ဦးဆံုး ရင္ဆုိင္ရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ကာလရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ ေရရွည္အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ 
ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ ့တိုင္းရင္းသားတန္းတူ 
ညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။17 အေထြ 
ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ စစ္တပ္၏လကထ္ဲတြင္ 
အာဏာဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ ရေနျခင္းသည ္ ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ 
မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစေရး 
တို႔ တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါ 
သည။္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တုိ႔တြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အာဏာခြဲေ၀ေရးအပါအ၀င္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကာလ 
ရွည္ၾကာႀကိဳးပမ္းလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။18  
ထို႔အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေဒသတြင္း 
အဆင့္အပါအ၀င္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ်ားတြင ္ ဒီမိုကေရစီက်သည့္ ပူးေပါင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ရွိေစေရးတို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 
ျဖစ္ရပါမည္။ 
 
ႏိုင္ငံ၏ေန႔စဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေမာင္ပိုင္စီး 
ထားမႈမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားရွည္ၾကာေန 
ေစသည့္ ၎၏အခန္းက႑အေနအထားအရ အထူးသျဖင့္ 
အခက္အချဲဖစ္ေစပါသည္။ ေလာေလာဆယ္အေနအထား 
တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ ္
ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပင္းထန္သည့္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနၿပီး ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ဆိုး၀ါးသည့္ လူ႔အခြင့္အ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရ၊ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား 
တိုက္ပြဲမ်ားအဆုံးသတ္ေရးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ေဆြေႏြးပြဲသုိ႔ 
တက္ေရာက္ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္  

	  Copyright:	  Reuters	  File	  Photo	  

2

ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္တစ္လလဲဲက်ဴးလြန္ေနပါသည္။19 
အေျခအေနမွာ ပိုမုိဆိုး၀ါးလာသည့္အျပင္ ျပည္ထေဲရး 
၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္ျပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန၏ 
အျမင့္ဆံုးအရာရွိလည္းျဖစ္သည္ ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိ ု
မွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင္ ့ လူသား 
မ်ိဳးႏြယ္ကိုဆန္႔က်င္သည္ ့ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ 
ဟု စြပ္စြဲခံေနရသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။20 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္ 
လွမ္းရန္အတြက ္ အသံုးခ်ခံကိရိယာတစ္ခ ု ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၏ စြဲဆုိခ်က္မ်ားအရ ျမန ္
မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအက်ိဳးကိုလည္း စိတ္၀င္စား 
မႈမရွိေၾကာင္းထပ္မံသက္ေသျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။21                    
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနက 
၎အေနျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား စြန္႔လႊတ္ရန္22 စတင္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ မတိုင္ခင္ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စစ္အရာရွိမ်ားအား 
ပုဂၢိဳလ္အရ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ က်န္ေန 
ေသးသည္ ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားမေပးမီ တစ္ 

17	  “Elections	  for	  Ethnic	  Equality?	  A	  Snapshot	  of	  Ethnic	  Perspectives	  on	  the	  2015	  Elections,”	  Burma	  Partnership,	  9	  October,	  2015.	  
http://www.burmapartnership.org/2015/10/elections-‐for-‐ethnic-‐equality-‐a-‐snapshot-‐of-‐ethnic-‐perspectives-‐on-‐the-‐2015-‐elections/	  (accessed	  13	  December,	  2016)	  
18	  Vikram	  Nehru,	  “Myanmar’s	  Military	  Keeps	  Firm	  Grip	  on	  Democratic	  Transition,”	  International	  Crisis	  Group,	  2	  June,	  2015.https://www.crisisgroup.org/asia/south-‐
east-‐asia/myanmar/myanmar-‐s-‐peace-‐process-‐getting-‐political-‐dialogue	  (accessed	  13	  December,	  2016)..	  
19	  “Amnesty	  accuses	  Myanmar	  military	  of	  ‘crimes	  against	  humanity,’”	  BBC,	  19	  December,	  2016.	  http://www.bbc.com/news/world-‐asia-‐38362275	  (accessed	  16	  
January,	  2017	  
20	  “Legal	  Memorandum:	  War	  Crimes	  and	  Crimes	  Against	  Humanity	  in	  Eastern	  Myanmar,”	  International	  Human	  Rights	  Clinic	  at	  Harvard	  Law	  School,	  November	  2014.	  
http://hrp.law.harvard.edu/wp-‐content/uploads/2014/11/2014.11.05-‐IHRC-‐Legal-‐Memorandum.pdf	  	  	  (accessed	  6	  January,	  2017).	  
21	  David	  Scott	  Mathieson,	  “Burma’s	  Military	  Milestone,”	  Human	  Rights	  Watch,	  30	  March,	  2015,	  https://www.hrw.org/news/2015/03/30/burmas-‐military-‐milestone	  
(accessed	  6	  January,	  2017).	  
22	  Lun	  Min	  Mang,	  “Home	  Affairs	  Ministry	  invites	  civilian	  control	  over	  departments,”	  The	  Myanmar	  Times,	  30	  August,	  2016.	  
http://www.mmtimes.com/index.php/national-‐news/22213-‐home-‐affairs-‐ministry-‐invites-‐civilian-‐control-‐over-‐departments.html	  (accessed	  13	  December,	  2016).	  
23	  “Obama	  to	  Aung	  San	  Suu	  Kyi:	  US	  to	  Lift	  Myanmar	  Sanctions,”	  Al-‐Jazeera,	  15	  September,	  2016.	  http://www.aljazeera.com/news/2016/09/myanmar-‐aung-‐san-‐suu-‐
kyi-‐meet-‐barack-‐obama-‐160914141415214.html	  (accessed	  13	  December,	  2016).	  
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အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 
 

§ ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနကို စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအား ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္၊ 

§ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခ်ိဳးႏွိမ္ဆက္ဆံခံခဲ့ၾကရေသာ တိုင္းရင္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေစနိုင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္လာေစရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈေလွ်ာ့ခ်ကာ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ ႏွင္ ့

§ ရပ္ရြာလူထုဦးေဆာင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အား အားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
အားေလွ်ာ့ခ်ကာ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ဒီမုိကေရစီက်က် ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအား အာမခံသည့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကိ ု ရရွိေစေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္။ 

1

ပတအ္ၾကာတြင္ ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၎တုိ႔ ထုတ္ျပန္ 
ထားသည့္အဆိုကိ ု ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းကာ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲည္ဆုိသည့္ 
အသံမ်ား လည္း တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့ပါသည္။24   
 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္အ 
တြက ္အေရးတႀကီးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း NLD 
အစုိးရ အာဏာရယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဧၿပီလမွစၿပီး မည ္
သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိမွ် မေတြ႔ရေသးေပ။ ေဒၚေအာင ္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပင္လံုအေျခခံမူမ်ားကို အေျခခ ံ
ေသာ စစ္မွန္သည့္ဒီမ္ိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ 
စစ္တပ္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ အလြန္အ 
	  
24	  Mratt	  Kyaw	  Thu,	  “Home	  Affairs	  Ministry	  walks	  back	  civil	  service	  ‘reforms’,”	  
Frontier	  Myanmar,	  13	  October,	  2016.	  http://frontiermyanmar.net/en/home-‐affairs-‐ministry-‐walks-‐back-‐civil-‐service-‐reforms	  (accessed	  13	  December,	  2016).	  
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မင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုုိင္မ ႈသည ္ ထိုရည္မွန္းခ်က ္ ျဖစေ္ျမာက ္
ေရးကို ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး 
ဌာန၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကိ ု လႊတ္ေတာ္မ ွ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီစြာ အရပ္သားထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေစေရးအတြက္ ဥပေဒအရ ျပင္ဆင္ရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ဒီမိုက 
ေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထား 
ရွိေရးႏွင့္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေဒသႏရၱအဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ဖက္ဒရယ္စနစ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ကုိက္ညီစြာ ဒီမိုကေရစီက်က် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေစေရး 
တို႔အပါအ၀င္ အားေကာင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ား 
စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင ္
ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ျဖစ္ပါသည္။  
 

ထပ္မံသိရွိလိုပါကဆက္သြယ္ရန္ 

ေအာင္ခုိင္မင္း၊ ယာယီတာဝန္ခံ၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ 

akm@progressive-voice.org | info@progressive-voice.org 

“ေရွ႕ေျပးအသံ” သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္လုိ “Progressive Voice” သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ 
စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ အာရ-ွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းမ ွအဖြဲ႔မ်ားျဖင္ ့၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ရက္အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ (Burma Partnership) မွ ေပါက္ဖြားလာသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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