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 ISEAS - Yusof Ishak Institute (ယခင္ Institute of Southeast Asian Studies (၀ါ) အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ 
သုေတသနဌာန) သည္ ၁၉၆၈ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း လူမႈႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ေဒသထက္ ေက်ာ္လြန္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအရ မဟာဗ်ဴ ဟာက်ေသာ ဆက္ဆံေရးပတ္၀န္းက်င္ 
တို႔ကိုလည္း အာ႐ုံစူးစိုက္ေလ့လာေသာ ေဒသဆိုင္ရာဗဟိုဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤဌာနႀကီး၏ သုေတသနဆိုင္ရာ  
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာေလ့လာမႈ  (Regional Economic Studies - RES) ၊  
ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေလ့လာမႈ (Regional Strategic and Political Studies - RSPS) 
နွင့္ ေဒသတြင္းလူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ (Regional Social and Cultural Studies - RSCS) 
အစီစဥ္မ်ားအျဖစ္ စုဖြဲ႕ ထားပါသည္။ ထို႕ အျပင္ ဤဌာနႀကီးသည္ အာဆီယံေရးရာသုေတသနဌာန (Asean Studies 
Centre - ASC)၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းေလ့လာေရးဌာန (Temasek History Research Centre - 
THRC) ႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ APEC ေရးရာေလ့လာမႈ စင္ကာပူဌာနခြဲ (Singapore-
APEC Study Centre) တို႔၏ ဇာတိရွင္သန္ရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

ISEAS Publishing (၀ါ)  ISEAS ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာနသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းထုတ္ေ၀မႈ နယ္ပယ္ 
တြင္ ထင္ရွားေသာဌာနတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ႏွင့္ဂ်ာနယ္ စုစုေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွဆိုင္ရာသုေတသနမ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးရာ၌ ေဒသတြင္းမွ အႀကီးမားဆံုးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပံုႏွိပ္တိုက္ 
လည္းျဖစ္ပါသည္။  ISEAS Publishing သည္ အျခားေသာပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားစြာႏွင့္ 
လက္တြဲ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ အေရးပါေသာသုေတသနႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ကမ႓ာတစ္ခြင္ ျဖန္႔ခ်ိပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 
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ယခုစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ယခုထုတ္ေ၀ပံုႏွိပ္မႈ၏ မည္သည့္ 
အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဓာတ္ပံုမိတၱဴကူး၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အီလက္ထေရာနစ္မိတၱဴကူး၍ေသာ္လည္းေကာင္းစသည့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 
မျပဳရပါ။ 

ယခုစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအျမင္မ်ားသည္ စာေရးသူ၏အျမင္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ထုတ္ေ၀သူ၏အျမင္မဟုတ္ပါ။
 
ဆုေ၀ထြန္း ဘာသာျပန္သည္။



အမွာစာ  
အေရွ႕အာရွႏွင့္ေတာင္အာရွတို႔၏စီးပြားေရး တဟုန္ထိုးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ 
စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ မဟာဗ်ဴ ဟာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လည္း လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ 
အတြင္း ပိုမိုဆက္ႏြယ္မႈ ရွိလာခဲ့သည္။ အလားတူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကမ႓ာ့စီးပြားေရး 
ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ပိုမိုအေရးပါေနရာယူလာသည့္  ၎တို႔၏အခန္းက႑အေပၚ   စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ 

ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္စီးပြားေရးမ်ား ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေပါင္းစည္းလာေစရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ၁၉၆၇ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းလဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန 
သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္လည္း ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ပံုေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
အာဆီယံသည္ အစဥ္အလာဘက္မလိုက္ေရးမူ ကိုင္စြဲထားေသာ္လည္း အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ပါ၀ါ 
အားၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

''အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ား"" စီးရီးသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ကြၽမ္းက်င္သူ စာေရးဆရာတုုိ႔၏ ေလးေလးနက္နက္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္တို႔တင္ျပရာ ေနရာ 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ကြဲျပားစံုလင္မႈႏွင့္ လႈပ္ခတ္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ေသခ်ာစြာ ေစ့ငွသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

တည္းျဖတ္မ်ား 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

 ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္း 
ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာတည္တံ့လာရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အျပင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာစနစ္ႏွင့္ခ်ီ 
သည့္ အေျပာင္းအလဲသက္ေရာက္မႈမ်ဳိးရႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖဲြ႕သည့္ နည္းလမ္းပံုသဏၭာန္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္  ျမန္မာ့တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ပါတီေပါင္းစည္းသည့္ဗ်ဴဟာကို တညီတညာတည္း 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္က အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အကူးအေျပာင္းပံုစံမွ ဖက္ဒရယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ အကူးေျပာင္းပံုစံအျဖစ္ ပိုမိုဦးတည္လာၿပီး လူမႈသဟအက္ေၾကာင္းမ်ားမွာလည္း ဗမာႏွင့္ 
လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားေရးအက္ေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ပုိမိုထင္ရွားလာသည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

 ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အျခားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မဲဆႏၵနယ္မွ်ေဝျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
မဟာမိတ္အဖဲြ႕မ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေပးျခင္းကဲ့သုုိ႔ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳၫြန္႔ေပါင္းဖဲြ႕
မႈတို႔မွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမတုုိင္မီတြင္ တုုိင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း (၆) ခုုအနက္ (၅) ခုုသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ 
ရလဒ္မထြက္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္အၾကားကာလတြင္သာ ကယား၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္ 
တုုိင္းရင္းသားမ်ားကို ကုုိယ္စားျပဳသည့္ပါတီမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းေရး (၅) ခုုမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။ 

 ေပါင္းစည္းနိုင္ခဲ့သည့္ပါတီမ်ားသည္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရန္အျပင္ တုုိင္းရင္းသား 
တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကယား၊ ကရင္၊ 
ကခ်င္၊ ခ်င္းနွင့္ မြန္ျပည္နယ္စသည့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အင္အားႀကီးေဒသခံပါတီတစ္ခု 
ထြက္ေပၚလာေရး  ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပါ ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

 ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ပါတီမ်ားသည္ လာရာေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ လားရာႏိုင္ငံေရးအယူအဆခ်ဥ္းကပ္ပံု 
မတူေသာ မဟာမိတ္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ကြဲျပားမႈ 
မ်ားက ပါတီေပါင္းစည္းေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးလ်က္ 
ရွိသည္။   
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 ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုုိင္ရရွိရမည္ဟု တထစ္ခ် မဆိုႏုိင္ပါ။ မဲဆႏၵနယ္ မထပ္ေစရန္ 
ေရွာင္ရွားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းနည္းလမ္းမ်ားကလည္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို 
၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ရာတြင္ ပါတီမ်ားတစ္ခုတည္းအျဖစ္သို႔ 
ေပါင္းစည္းျခင္းက ၎တို႔အား ေထာက္ခံသည့္ ပါတီ၀န္းရံသူအသီးသီးကိုစုစည္း၍ အင္အားတစ္ခုျဖစ္ေစျခင္း၊ 
ေငြေၾကး၊ ပါတီအဖြဲ႕၀င္ လူအင္အားကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားတိုးပြား၍ ပါတီအင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစ 
ျခင္းအျပင္ ေပါင္းစည္းေစလိုသည့္ လူထု၏တာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို လိုက္နာတုံ႔ျပန္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အားသာခ်က္မ်ား 
ရွိသည္။ 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားသည္ ပါတီေျမာက္ျမားစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ၀င္ေနသည့္ ပါတီစနစ္ရႈပ္ေထြးမႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး မဲအေလအလြင့္ျဖစ္မႈကိုေလ်ာ့ပါးေစကာ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာေသာပါတီမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ပါတီအမွတ္ 
တံဆိပ္ေရာေထြးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး လူမ်ဳိးအမွတ္လကၡဏာေပၚတြင္အေျခခံ၍ မဲေပးမည့္သူမ်ားအတြက္ 
ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေစသည္။ ထိုု႔ျပင္ ပါတီေပါင္းစည္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လူထုစိတ္ဝင္စားမႈရရွိေစၿပီး 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအၾကား ႏုုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတုုိ႔ ျမင့္တက္လာေစသည္။ 

 ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းနိုင္ခဲ့ေသာ ပါတီ (၅) ခု၏ေနာက္ကြယ္ရွိ တြန္းအား ၃ ခုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အနိုင္မရရွိခဲ့ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းေစလိုေသာလူထု၏ ဖိအားမ်ားခံရျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ရိွျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းေပါင္းစည္းပါတီမ်ား ခုိင္မာလာေရးမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ပါတီတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြး 
ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအၾကား ညီၫြတ္မွ်တမႈရွိျခင္းတုုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အလားတူ  ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 
၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပါတီစုုံဒီမုုိကေရစီစနစ္မူအရ ပါတီသစ္မ်ားစြာလည္း ဆက္လက္တုိးပြားေနဦး 
မည္ျဖစ္သည္။ 

 လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဗမာ (အမ်ားစုပါ၀င္သည့္) 
ပါတီမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းျခင္းအျပင္ အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ 
ညြန္႔ေပါင္းဖြ႕ဲယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားက ထုိေပါင္းစည္းပါတီတုိ႔၏ ရွည္ၾကာ 
ခိုင္မာမႈ၊ အင္အားစုတစ္စုစုဘက္သို႔ ႏုုိင္ငံေရးတိမ္းၫြတ္မႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ညြန္႔ေပါင္းဖြ႕ဲမႈမ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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ျမန္မာ့ ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား (သို ့မဟုတ္) 
ပါတီနိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈအသစ္တစ္ရပ္

စုုမြန္သန္႔၁

နိဒါန္း 
ကာလရွည္ၾကာ ပါတီႏိုင္ငံေရး သားေၾကာျပတ္မႈၿပီးေနာက္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း 
နွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြႏုိဲင္ငံေရး ျပန္လည္စတင္ခ့ဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ 
နွစ္ခုၾကာအၿပီး ပထမဆုံးေသာ ေရြးေကာက္ပြကုိဲ ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။၂  ဒုုတိယအႀကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
ကို ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္။၃  ၂၀၁၀ 
ကတည္းကပင္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာ မွတ္ပုုံတင္ခဲ့ၾကၿပီး ႏုုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။၄  လက္ရွိတြင္ တရားဝင္ 
မွတ္ပုုံတင္ထားသည့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ (၉၄) ပါတီရွိၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ၅၅ ပါတီမွာ လူနည္းစုတုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ 
သည္။၅ ဗမာအမ်ားစုပါ၀င္သည့္ ပါတီေသာ္လည္းေကာင္း ဗမာမဟုတ္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီေသာ္လည္း 
ေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လက္ဝဲ/လက္ယာ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚအယူ၀ါဒေပၚတြင္ ေနရာခ်ဖို႔ရာ 
မလြယ္ကူေပ။၆ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားကြာဟမႈ အက္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ 
အယူ၀ါဒမ်ားထက္ ဒီမိုကေရစီလုိလားသူႏွင့္ မလုိလားသူ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ကိုလုိလားသူႏွင့္ မလုိလားသူ သို႔မဟုတ္ 
ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေရးလား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလားစသည့္ သမုိင္းအစဥ္အဆက္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားမႈ 

၁ စုုမြန္သန္႔သည္ Keele University မွမဟာဘဲြ႕ရရွိထားသည္။ သူမသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုုိကေရစီေရးရာမ်ားကို သုုေတသနျပဳသည္။ ယခုစာတမ္း 
သည္ Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) နွင့္ Urbanize: Policy Institute for Urban and Regional Planning ႏွင့္ ၎၏သုေတသနဌာနမွဴး 
ေမးလ္ေရးေနာ့ဒ္တုုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွပညာရွင္မ်ားအတြက္ သုုေတသနႏွင့္စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ စာတမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။
၂ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒေအာက္မွ ပထမဆုုံးအႀကိမ္က်င္းပေသာ ဤေရြးေကာက္ပဲြကုုိ လြတ္လပ္၍၊ တရားမွ်တမႈမရွိေသာေရြးေကာက္ပဲြအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆထားၾကသည္။ 
၃ ယခုစာတမ္းေရးသားထုတ္ေ၀သည့္အခ်ိန္တြင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားျခင္း 
မရွိေသးပါ။ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီး လႊတ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္စတင္ေခၚယူသည့္ေန႔ရက္မွ စတင္သတ္မွတ္သည္။
၄ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလထိ စုစုေပါင္းႏုုိင္ငံေရးပါတီ (၁၂၂) ခုု မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီအခ်ဳိ႕မွာ ဆက္လက္မတည္ရွိေတာ့ေပ။ 
၅ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳထားေသာ မွတ္ပုုံတင္ထားသည့္ ပါတီအေရအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ တိုုင္းရင္းသားႏိုုင္ငံေရးပါတီဟူသည့္ ေဝါဟာရႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရ ဖြင့္ဆိုုရွင္းလင္းထားျခင္းမရိွပါ။ ဤစာတမ္းထဲရိွ တိုုင္းရင္းသားပါတီဟူသည္မွာ ေရြးေကာက္ 
ပဲြတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳ းိအမွတ္လကၡဏာကုိ အေျချပဳဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိုုရည္ၫႊန္းၿပီး ၎၏ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အဖြ႕ဲ၀င္တုိ႔မွာ 
လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအုပ္စုတို႔မွျဖစ္ၿပီး ၎တုုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈစသည့္ တိုင္းရင္းသားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါ၀င္သည္။
၆ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုုံတင္ျခင္းဥပေဒအရ တစ္ခုတည္းေသာ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္အင္အားေပၚမူတည္ 
၍  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးစည္း႐ုံးမည့္ပါတီ သိုု႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ စည္း႐ုံးမည့္ပါတီဟူသည့္ သတ္မွတ္မႈျဖစ္သည္။  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး 
ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီဝင္အေရအတြက္အနည္းဆုုံး (၁၀၀၀)၊ ျပည္နယ္ သိုု႔မဟုုတ္ တုုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုု စည္း႐ုံးမည့္ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီဝင္အနည္းဆုုံး (၅၀၀) စုုစည္းရန္ 
လုုိအပ္သည္။ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ျပည္နယ္အေျခစုိက္ပါတီမ်ား သိုု႔မဟုတ္ ပါတီႀကီးမ်ားဟူ၍ ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ အာဏာရ 
ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ လက္ရွိအတုုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုုႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတုုိ႔သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ 
မဲဆႏၵနယ္အားလုုံးနီးပါးမွ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အဓိကပါတီႀကီး (၂) ခုျဖစ္သည္။ ပါတီအမ်ားစုုသည္ ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႐ုုံးခ်ဳပ္ထားရွိၿပီး 
ဗမာအမ်ားစု လႊမ္းမုုိးပါ၀င္သည့္အတြက္ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ယင္းတုုိ႔အား ဗမာပါတီမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ 
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မ်ားေပၚတြင္ မွီတည္လ်က္ရွိသည္။ ထုုိ႔ျပင္ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအျပင္ ၾကားခံပါတီမ်ား၊ ပါတီႀကီးမ်ားမွ ခြဲထြက္လာ 
ေသာ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ နာမည္အသစ္၊ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္အသက္သြင္းလႈပ္ရွားလာသည့္ ပါတီမ်ားလည္းရွိၿပီး 
၎တို႔က ပါတီမ်ားအၾကားဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္အျပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ 
အခင္းအက်င္းကို ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေစသည္။   

ထုိသုိ႔ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားမ်ား ကြလဲြ႐ဲႈပ္ေထြးရသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရး 
တို႔သည္ ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုုင္ငံေရးအခင္းက်င္းတစ္ရပ္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ 
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားနွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္စတင္ခဲ့ၿပီး ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားႏုုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ 
အဖဲြ႕မ်ားအၾကား ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္တည္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုုိေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။၇

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားထဲတြင္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာနယ္ေျမေဒသမ်ား 
တြင္ ဗဟိုအစိုုးရ၏လႊမ္းမိုုးခ်ဳ ပ္ကုိင္မႈမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုုတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္  ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးကိစၥ 
မ်ား ထိေရာက္စြာေျပာေရးဆိုခြင့္မရရွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုုိ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡတြင္မဟုတ္ဘဲ ႏုုိင္ငံေရးေဘာင္အတြင္းမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ 
ဆြဲေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊    
မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္၏ အမည္နာမအတိုင္း ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္နယ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း  တုုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 
ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရရွိေရးစသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ တူညီၾကသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္တုုိ႔ ရရွိနိုင္ရန္အတြက္ 
တုင္ိးရင္းသားလူမ်ဳ းိစုအမ်ားစုမွာ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ စနစ္အတြင္းမွေျပာင္းလဲမႈကုုိ 
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းဟူ၍ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။၈ ျမန္မာ့ပါတီစနစ္သည္ ဒီမုုိကေရစီ 
အသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟူသည့္ ယင္းေနာက္ခံအေျခေနႏွစ္ရပ္အေပၚတြင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ 
ထိုအေျခေနတြင္ အာဏာ ရွင္ႏွင့္ ဒီမိုကစီအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအၾကား အက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗမာႏွင့္ဗမာမဟုတ္ေသာ 
လူနည္းစုတုုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာအက္ေၾကာင္းဟူ၍ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လူမႈသဟ 
အက္ေၾကာင္းႏွစ္ခု ပါ၀င္ေနသည္။ 

ျမန္မာ့ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ အင္အားစုု (၃) စုရွိပါသည္။ ပထမအင္အားစုုမွာ အာဏာရွင္ေခတ္ကာလ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ  
ဆင္းသက္လာေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္သေဘာထားတူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္ 
၎၏ၾကားခံပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယအင္အားစုမွာ တပ္မေတာ္အုုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလတြင္း ဒီမုုိကေရစီစနစ္ေပၚထြန္း 
လာေရး လႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းမႈတိုု႔မွေပၚထြက္လာေသာ  အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ႏွင့္ အျခားပါတီငယ္ 
မ်ားျဖစ္သည္။ တတိယအင္အားစုုမွာ ဗမာမဟုုတ္သည့္ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသားအင္အားစုုတုုိ႔ကုုိ ထပ္မံ၍ အုပ္စုခဲြျခားႏိုင္သည္။ ယင္းမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
သေဘာထားနီးစပ္သည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုုႀက့ံခိုုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ သေဘာထား 

၇ သိုု႔ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ ဗမာအမ်ားစုုရိွသည့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူနည္းစုုတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကားရိွ ပဋိပကၡမ်ားသာမကဘဲ၊ တိုုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွ ပဋိပကၡမ်ားမွာလည္း ျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္၊ ေလ်ာ့ခ်ည္တိုးခ်ည္ႏွင့္ ရွိေနခဲ့သည္။
၈ Burma Partnership မွ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ''Elections for Ethnic Equality? A Snapshot of Ethnic Perspectives on the 2015 Elections"" 
[တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလား၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တိုင္းရင္းသားအျမင္မ်ား လွ်ပ္တစ္ျပက္ၾကည့္ျခင္း] စာတမ္း။
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နီးစပ္သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဟူ၍ျဖစ္သည္။ ပါတီအစုဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းရာေပၚမူတည္၍ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိသည္။ ယင္းအစုအဖြဲ႕မ်ားမွာ  ညီေနာင္တုုိင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (Nationalities Brotherhood Federation - NBF)၊ စည္းလုုံးညီၫြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳ းိမ်ားမဟာမိတ္ (United Nationalities Alliance - UNA)၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုကေရစီမဟာမိတ္ (Federal Democracy 
Alliance - FDA)၉  တုုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုုႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အေၾကာင္းအရာလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
သည့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားတိုု႔ျဖစ္သည္။၁၀ ယင္းအစုအဖြ႕ဲမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္က႑ေပၚမူတည္၍  အခ်ဳ ႕ိ 
ကိစၥရပ္မ်ား ဥပမာ - ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း၊ ျပည္နယ္ဖဲြ႕စည္းပုုံဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား 
ေရးဆဲြျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုဆိုင္ရာအေျခခံမူၾကမ္းမ်ားေရးဆဲြျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
စသည္တုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း၊ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္မူ ဥပမာ - ေရြးေကာက္ပဲြကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈစသည္တို႔တြင္ အစုအဖြဲ႕၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္ဆဲျဖစ္သည္။ တုုိင္းရင္းသား 
ပါတီအမ်ားစုုမွာ စည္းလုုံးညီၫြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) သို႔မဟုတ္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး  သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈရရွိေရး 
အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည္မ်ားရွိသည္။၁၁

အဆိုပါ ပါတီ အစုဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈနွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ စုဖြဲ႕မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား 
မဲဆႏၵနယ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ မဟာမိတ္တိုု႔အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုုံးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳညြန္႕ေပါင္းဖြဲ႕မႈမ်ား 
ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မေတြ႕ရွိခဲ့ရေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕သည့္ သ႑ာန္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုုံး တူညီ 
သည့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈတစ္ခုမွာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းမွ ၎၏အဖြဲ႕၀င္ (၁၅) ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားျဖင့္   ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီး (၁၄) ခုမွ ဗမာအမ်ားစုုေနထုိင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဗမာပါတီႀကီးႏွစ္ခု 
ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုပါတီဟူေသာ ပါတီသစ္တစ္ခုကုုိတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။၁၂  အလားတူပါတီေပါင္းစည္းျခင္းက့ဲသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြအဲႀကိဳၫြန္႕ေပါင္းသဏၭာန္မွာလည္း ၂၀၁၅ တြင္ တိုုင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ားအၾကား ဆဲြေဆာင္မႈမရွိေသာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္း၍ 
အသစ္ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ မူလပါတီမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ထိုလိုအပ္ခ်က္က မိမိတို႔ 
၏လူမ်ဳိးအမွတ္လကၡဏာကို ထိန္းသိမ္းထားလိုသည့္ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံကဲ့သို႔ လူမႈသဟအက္ေၾကာင္းမ်ား 
ရွိေသာ အေျခအေနတြင္) ပါတီမ်ားအတြက္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစခဲ့သည္။  မၾကာေသးမီမွပင္ တုုိင္းရင္းသားအုုပ္စုႀကီးမ်ား 
ကုိ ကိုုယ္စားျပဳသည့္ပါတီမ်ားအၾကား ပါတီေပါင္းစည္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္ျဖစ္ 
သည္။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၉  ႏွစ္မ်ားသို႔ေရာက္မွပင္ ေပါင္းစည္းပါတီ ၅ ခုသည္ (တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ အစု ၃ စု 
သိုု႔မဟုုတ္ ၃ စုထက္ပို၍ ပါဝင္သည္)  ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ကမ႓ာ့ဒီမုုိကေရစီဇာတ္ခံုတြင္ ပါတီမ်ားသည္ မဲအေလအလြင့္ျဖစ္မႈကုုိေရွာင္ရွားရန္၊ ပုုိမုုိတည္ၿငိမ္ခိုင္မာေသာပါတီသစ္ 
မ်ားကုိဖဲြ႕စည္းရန္၊ ပါတီေျမာက္ျမားစြာပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ပါတီစနစ္႐ႈပ္ေထြးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္း 
ေလ့ရွိၿပီး အားလံုး၏ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအႏိုင္ရရွိေရးပါ၀င္သည္။ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 

၉ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမေတြ႕ရေသာ္လည္း အသက္၀င္ဆဲဟုဆုိသည္။
၁၀ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ၎ပါတီ၏ ၂၀ ပတ္ခ်ာလည္ အေရအတြက္ရိွေသာ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ဗမာ 
အမ်ားစုပါတီႏွစ္မ်ဳ းိလုံး) ပူးတဲြ၍ အနည္းဆုံးေၾကညာခ်က္ (၅) ေစာင္ထုုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
၁၁ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ UNA တြင္ အဖဲြ႕ဝင္ (၁၅) ပါတီရွိၿပီး၊ NBF တြင္ အဖဲြ႕ဝင္ (၂၂) ပါတီရိွသည္။ 
၁၂ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF) မွ ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ''ႏုိင္ငံေရးပါတီမဟာမိတ္အဖြ႕ဲမ်ားေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္မႈစာတမ္း""၊ စာမ်က္ႏွာ 
(၁၆)၊ https://emref.org/mm/publication/142 ။ ၁၁ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ သတင္းတြင္ Zin Mar Win ေရးသားေသာ ''Fifteen 
Myanmar Ethnic Groups to Form Unified Party"" [ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၅ ခု ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ဖြ႕ဲစည္း]။ https://www.rfa.org/english/news/
myanmar/party-06112013190735.html ယခုအခ်ိန္တြင္ NBF ၏ ပါတီဝင္အေရအတြက္မွာ (၂၀) ေက်ာ္ထိ စုစည္းခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ 

https://emref.org/mm/publication/142
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/party-06112013190735.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/party-06112013190735.html
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ႏိုုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းမွာ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ဟုဆိုေလ့ရွိသည္။၁၃  ဤစာတမ္းတြင္ အဆိုပါ႐ိုးရွင္းသည့္အျမင္ 
ကိုျဖည့္စြက္၍ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
စနစ္ႏွင့္ခ်ီေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းပါသနည္း။ ထိုေပါင္းစည္းမႈတုုိ႔က ပါတီမ်ားအၾကားဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ 
ပါတီ ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ပါသနည္း။ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကုုိေျဖဆိုရန္ ကယား၊ ကရင္၊ 
ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပါင္းစည္းပါတီ (၅) ခုကုုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားပါသည္။ 
သုေတသနစာတမ္းအတြက္ ေပါင္းစည္းပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ 
ဇြန္လမွေအာက္တိုုဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေပါင္း ၄၀ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ၁၅ ႀကိမ္မွာ တုိင္းရင္းသား  
အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို စုစည္းရယူရာတြင္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပါတီ၏တရား၀င္စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေဖ့စ္ဘုုတ္မွတစ္ဆင့္ 
ျဖန္႔ေဝသည့္ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း  ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားပါသည္။ 

တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားေပါင္းစည္းမႈသည္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရေရးထက္ပိုေသာ၊ တုုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ 
ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံမည့္ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္အလားအလာမ်ားရွိသည္ကို 
ယခုစာတမ္းတြင္ အပုိင္း (၃) ပုုိင္းခြဲ၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ပထမအပုုိင္းတြင္ ပါတီေပါင္းစည္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တြန္းအားမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ဒုုတိယအပုုိင္းတြင္ (က) 
ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕မႈပံုသဏၭာန္မ်ားစြာထဲမွ ေပါင္းစည္းေရးဗ်ဴဟာႏွင့္ (ခ) ေပါင္းစည္းေရး ညိႇႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ မေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို အဆံုးျဖတ္ေပးေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ခ်ဥ္းကပ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာထား 
ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပထားသည္။  တတိယႏွင့္ေနာက္ဆုုံးအပုုိင္းတြင္ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား ၂၀၂၀ အလြန္တြင္ 
မည္သို႔တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္ကို မွန္းဆတြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာလအထိ ေလ့လာ 
ထားခဲ့ေသာ ေပါင္းစည္းပါတီ (၅) ခု၏  ဖဲြ႔စည္းပုုံ၊ ေပါင္းစည္းေရးညိႇႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေလ်ာ့အတင္း အေပး 
အယူမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

ဆြဲေဆာင္မႈမရွိေသာဗ်ဴဟာမွ အမ်ားႀကိဳက္ဗ်ဴဟာသို႔
ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းဆိုသည္မွာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းသစ္၏တည္ေဆာက္ပံု အစိတ္အပိုင္း၊ အဆင့္ႏွင့္က႑နယ္ပယ္ 
တိုင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္သူ အစုအဖြ႕ဲမ်ားအားလံုး  အျပည့္အ၀ေပါင္းစပ္ပါ၀င္၍ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း 
ကို ဆိုလိုပါသည္။ Belanger ႏွင့္ Godbout တုုိ႔က ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ''ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ခုထက္ ပိုေသာပါတီမ်ား) ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ ......  ၊ ယင္းသို႔ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ ယခင္ 
ပါတီမ်ား၏ တည္ရွိမႈေပ်ာက္ကြယ္သြားကာ အဆုိပါေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕စည္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚအစားထိုးလိုက္ 
ျခင္း""ဟုု ဖြင့္ဆိုသည္။၁၄ ယခုဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳထားေသာ 

၁၃ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၈ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဟိန္းကိုစိုးေရးသည့္ ''The ethnic parties' dilemma: Merger or strategic alliance?"" https://www.
frontiermyanmar.net/en/the-ethnic-parties-dilemma-merger-or-strategic-alliance။ ၁၁ ရက္ စက္တင္ဘာလ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ နန္းလြင္ေရးသည့္ ''Ethnic 
Political Parties Merge to Seek Stronger Representation in 2020 Election""၊ https://www.irrawaddy.com/news/politics/ethnic-political-parties-
merge-to-seek-stronger-representation-in-2020-election.html ။  ၅ ရက္ ဧၿပီလ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂြၽန္ေဇာ္ေရးသည့္ ''Myanmar Ethnic Parties Merge for 
2020 Power Push""  https://www.ucanews.com/news/myanmar-ethnic-parties-merge-for-2020-power-push/81992
၁၄ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅ တြင္ Eric Belanger ႏွင့္ Jean-Francois Godnot တုိ႔ေရးသည့္ ''Why Do Parties Merge? The Case of the Conservative Party of 
Canada"" [ ဘာေၾကာင့္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းသလဲ။ ကေနဒါႏုိင္ငံ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ကုိေလ့လာခ်က္]၊ Parliamentary Affairs စာစဥ္ အမွတ္ ၆၃ နံပါတ္ ၁၊ စာမ်က္ႏွာ 
၄၁-၆၅။  

https://www.frontiermyanmar.net/en/the-ethnic-parties-dilemma-merger-or-strategic-alliance
https://www.frontiermyanmar.net/en/the-ethnic-parties-dilemma-merger-or-strategic-alliance
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တရား၀င္ေပါင္းစည္းပါတီ ငါးခုရွိၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ကယားတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကယား 
ျပည္နယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KySDP)၊ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ကရင္အမ်ဳ းိသားဒီမုိကရက္တစ္ 
ပါတီ (KNDP)၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား 
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(CNLD)ႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္  
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ (MUP) တို႔ ျဖစ္သည္။ Coffé ႏွင့္ Torenvlied တို႔အဆိုအရ  ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား မေကာင္းခဲ့ျခင္း၊ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္   
ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားေကာင္းမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၅  
အလားတူပင္ ပါတီမ်ားသည္ မျဖစ္မေနအႏုိင္ရရိွရမည့္ အနိမ့္ဆုံးလႊတ္ေတာ္ေနရာအေရအတြက္ (mandated electoral 
thresholds) ျပည့္မီေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရတစ္ရပ္တြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ရရွိေရး 
အတြက္  ပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါင္းစည္းၾကသည္။၁၆  ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေသာ 
ပါတီေပါင္းစည္းေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းသံုးခုမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမည့္ပါတီမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊ ရပ္တည္ခ်က္ နီးစပ္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအခ်က္အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
 
၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကယား၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
ခိုင္မာသည့္ရလဒ္မ်ားမရရွိခဲ့ဘဲ ယင္းပါတီမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ေနရာအမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD 
မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ မဲအမ်ားဆုံးရသူ အႏိုင္ရသည့္ ေရြးကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ 
လည္း တိုင္ရင္းသားပါတီအမ်ားစုသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အ႐ႈံးႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ NLD သည္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္၁၇ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့သလို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မွအပ အားလုံးတြင္ မဲအမ်ားစုအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။၁၈  NLD သည္ 
တစ္ပါတီတည္းအစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည္အထိ မဲေနရာအလံုအေလာက္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ 
သမၼတမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္မ်ားကုိ ခန႔အ္ပ္တာ၀န္ေပးခ့ဲသည္။၁၉  NLD ၏ အႏုိင္ရရိွမႈ 
သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားျပဳမႈကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ ၎ 
ဝင္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP သည္ ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ၿပီး
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားက ပါတီေပါင္းစည္းမႈမ်ားကို တြန္းအားျဖစ္ေစသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ဖိအားေပးမႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ 
ခဲ့ရသည္။၂၀ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကပင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဲကြဲမည္ကို 

၁၅  စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၈ တြင္ Hilde Coffé ႏွင့္ René Torenvlied တုိ႕ ေရးသည့္ 'Explantory Factors for the Merger of Political Parties" [ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွင္းလင္းခ်က္]၊ California Irvine တကၠသုိလ္၏ ဒီမုိကေရစီေလ့လာေရးဌာနမွ ျပဳစုထားေသာ စာတမ္း။ 
၁၆ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Raimondas Ibenskas ေရးသားသည့္ ''Marriages of Convenience: Explaining Party Mergers in Europe"" [ဥေရာပရိွ ပါတီ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားကုိ 
ရွင္းျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္သာသလုိ ေပါင္းသင္းမႈမ်ား]၊ Journal of Politics  စာစဥ္အမွတ္ ၇၈ အမွတ္ ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၅-၃၅၆။ 
၁၇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အမ်ဳ းိသားလႊတ္ေတာ္ဟုေခၚသည့္ အမတ္ေနရာ ၂၂၄ 
ေနရာရိွေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟုေခၚသည့္ အမတ္ေနရာ ၄၄၀ ေနရာရိွသည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
၁၈ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအဆင့္ႏွစ္ရပ္ရိွၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္ရိွၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္တြင္  လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေပါင္း ၁၄ ခု ရိွပါသည္။
၁၉ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကုိဦးေဆာင္ရန္ သမၼတမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္မ်ားကုိခန္႔အပ္ၿပီး ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အတည္ျပဳသည္။ 
၂၀  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ က်င္းပၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြေဲကာ္မတီသည္ 
အဓိကၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေဖာ္ေဆာင္သည့္ ယႏၲရားျဖစ္သည္။
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စိုးရိမ္ၿပီး  တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ NLD အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ယခင္အစိုးရ 
အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အႏိုင္မရ 
ရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္မေပးခဲ့သျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ 
ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။၂၁ အဆိုပါပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္မရေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ 
မရ၊  လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား 
တြင္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ လူထုေထာက္ခံမဲရရန္မွာလည္း မေသခ်ာသည့္ ''ဆူးၾကားက ဘူးခါး"" အေျခအေန 
တစ္ရပ္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ ပါတီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳရန္ တရားဝင္မႈ (legitimacy) မရွိဟု ယူဆသတ္မွတ္ခံရသည္။၂၂

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့မႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ပါတီမ်ားကိုေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းအျပင္ 
အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း ေပါင္းစည္းပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ လူေတြ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား 
အရ သိရသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ
ကို ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဒသခံအင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း 
ရန္ျဖစ္သည္။ ေပါင္းစည္းပါတီ၀င္အမ်ားစုက ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား 
အပါအ၀င္ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ၀န္းရံေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားကို စုစည္းႏိုင္သည္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ယုံၾကည္မႈကို 
ရရွိႏိုင္သည္၊ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ တရား၀င္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈကို 
ေဒသတြင္းရွိ အေရးႀကီးသည့္အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ (တိုင္းရင္းသားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား) အသိအမွတ္ျပဳလာသည့္အက်ဳ းိတုိ႔ရရိွမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျဖဆုိခ့ဲသည္။၂၃  ပါတီကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးက ''အားေကာင္းသည့္စစ္တပ္ျဖစ္ရန္ တပ္သားမ်ားလိုအပ္သကဲ့သို႕ အားေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ရန္ 
ပါတီေထာက္ခံအားေပးသူေတြ လိုအပ္ပါတယ္""ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၂၄ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
လည္း  တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသခံအင္အားေကာင္းသည့္ ဦးေဆာင္ပါတီတစ္ခု လိုအပ္ 
သည္ဟူေသာ ပါတီအခ်ဳိ႕၏အျမင္အယူအဆကို လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လာရာႏွင့္လားရာမတူေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားၾကားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတူ  
ကိုယ္စားျပဳပါတီမ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ အေျခစိုက္ေဒသတူရာ ပါတီမ်ားအၾကားတြင္သာ ေပါင္းစည္းၾကျခင္းျဖစ္ 
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပါတီမ်ား၏ေပါင္းစည္းမိတ္ဖက္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ပံုမွာ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ သို႔မဟုတ္ 

၂၁  ယင္းအခ်က္သည္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ အာမခံထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳ ပ္ပါ 
အပုိဒ္ ၂၂(က) ႏွင့္  ဆန္႔က်င္ေနသည္။ 'ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္" http://www.nrpc.gov.mm/en/node/229  ႏွင့္ မတ္လ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ ကာတာစင္တာ မွ ေလ့လာထုတ္ေ၀ထားေသာ "တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ" တြင္ ဖတ္႐ႈပါ။ https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/broadening-women-
participation_en-march-2019.pdf
၂၂  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား။ ဘားအံ၊ ၂၆ ရက္ ဇူလုိင္လ၂၀၁၉ ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ၂၈ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉။ အလားတူ ၂ ရက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ တြင္ BNI  သတင္းမွ 'Chin Political 
Parties need to win in elections for their specific role in the peace process" [ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အခန္းက႑ရိွရန္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား 
ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အႏုိင္ရရန္လုိအပ္] ဟူေသာ သတင္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ https://www.bnionline.net/en/news/chin-political-parties-need-win-
elections-their-specific-role-peace-process
၂၃ ေျဖၾကားခ့ဲသူအမ်ားစုက ေဒသတြင္းအေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳ လ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၎တုိ႔၏ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ NLD ပါတီအားမဲေပးရန္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ 
အရိပ္အႁမြက္ေပးခ့ဲသည္ ဟုဆိုသည္။ 
၂၄ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၁၄ ရက္ ဇူလုိင္လ၂၀၁၉ ။

http://www.nrpc.gov.mm/en/node/229
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/broadening-women-participation_en-march-2019.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/broadening-women-participation_en-march-2019.pdf
https://www.bnionline.net/en/news/chin-political-parties-need-win-elections-their-specific-role-peace-process
https://www.bnionline.net/en/news/chin-political-parties-need-win-elections-their-specific-role-peace-process
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ျပည္နယ္အေျချပဳျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေပါင္းစည္းကခ်င္ပါတီျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္အေျခစိုက္ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ လီဆူး သို႔မဟုတ္ လားဟူတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းရန္ မူအားျဖင့္လမ္းဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းကုုိ ျပည္နယ္အေျချပဳ ပါတီေပါင္းစည္းေရးဗ်ဴဟာအျဖစ္ 
ယူဆႏိုင္ၿပီး  မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္  မည္သည့္ေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည္ျဖစ္ေစ ထပ္မံေပါင္းစည္းမည္ဆိုလွ်င္ 
မူအားျဖင့္ အျခားမြန္ပါတီႏွင့္သာ ေပါင္းစည္းရန္လိုလားေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ ပါတီေပါင္းစည္းေရး 
ဗ်ဴဟာဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ေပါင္းစည္းအဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားသည္ တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီ မူဝါဒအားျဖင့္ သိသိသာသာ 
ကြျဲပားေနျခင္းမရိွပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းပါတီ (၃) ခုကုိ ေပါင္းစည္းရာတြင္ ေပါင္းစည္းပါတီအသစ္သည္ ခ်င္းဒီမုိကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ပါတီမူဝါဒျဖင့္သာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။၂၅ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ 
မွသာ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၎တို႔၏ပါတီမူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ကယား 
ျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္အမ်ဳ းိသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီတို႔သည္လည္း ေပါင္းစည္းေရး 
ညိႇႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါတီ၏မူ၀ါဒလမ္းစဥ္သည္လည္းေကာင္း၊ က႑အလိုက္ရွိထားသည့္ မူမ်ားသည္လည္းေကာင္း 
ျပႆနာမဟုတ္ခဲ့ဟုဆိုသည္။ 

ေပါင္းစည္းထားသည့္ပါတီမ်ားတြင္ အဓိကကြျဲပားသည့္အခ်က္မွာ ၎တုိ႔၏မဟာမိတ္အဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား 
ပါတီအမ်ားစုသည္ ညီေနာင္တိုုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) သုိ႔မဟုတ္  စည္းလံုုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) စသည့္ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွစ္ခုအနက္မွတစ္ခု၏ အဖြဲ႕၀င္ 
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီထက္စာလ်ွင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားၾသဇာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ား အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္ေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ 
ရရွိျခင္း၊ ပါတီတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္းစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ  ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြ႕ဲစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားရရွိျခင္းစသည့္ အက်ဳိးမ်ားရရွိသည့္ 
အတြက္ ပါတီအမ်ားစုမ်ားသည္ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ယင္းမဟာမိတ္အဖြ႕ဲႏွစ္ခုလံုးသည္ အျပည့္အဝ 
မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ ၎တို႔၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ား၊ နားလည္မႈလြဲ 
ျခင္းမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေပးၾကသည္။၂၆ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွစ္ခုလုံးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားတြင္ 
တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေစရန္ကဲ့သို႔ေသာ 
ဘံုလိုလားခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွစ္ခု၏ အဓိကကြဲျပားျခားနားခ်က္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ပါတီမ်ား၏ လာရာသမိုင္း 
ေၾကာင္းႏွင့္ လားရာဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီအမ်ားစုသည္ လက္၀ဲ၊ လက္ယာ 
ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား အယူအဆအေတြးအေခၚမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံမဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ  ျမန္မာ့ပါတီမ်ား၏ 
မဟာမိတ္မူမ်ားတြင္ ပါတီတုိ႔ျဖစ္ေပၚလာရာ သမုိင္းေၾကာင္းဇာစ္ျမစ္နွင့္  ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာတုိ႔က အဓိကအဆုံးအျဖတ္ 
ေပးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးစုံရွိၾကသည္။ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ စနစ္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္သည္ထက္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ 

၂၅ ပါတီအသစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရာတြင္  ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ရာထူးမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းခ်ိန္ 
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာစသည္ကုိ က႑အလုိက္ ျပန္လည္သုံးသပ္မူမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြေဲနသည့္အတြက္ေၾကာင့္  အဆုိပါလုပ္ငန္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ 
ဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ခ်င္းအမ်ဳ းိသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) ႏွင့္ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ (CPP) တုိ႔သည္ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳ ပ္ (CLD) 
ပါတီ၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္ကုိအသံုးျပဳရန္ သေဘာတူခ့ဲၾကပါသည္။
၂၆ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္  ဗမာတုိင္းရင္းသားႏွင့္  လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအုပ္စုႀကီးမ်ား ၾကားရိွ  အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ပုိမုိေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ္လည္း  အဆုိပါတုိင္းရင္းသားအုပ္စုႀကီး 
မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုငယ္မ်ားအၾကားတြင္လည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္လူမ်ဳ းိလကၡဏာတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွပါသည္။



16 

ေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပါတီမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာ 
ပါတီအျဖစ္တည္ေထာင္လႈပ္ရွားရန္ ယခင္အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ခဲ့ေသာ USDP ၏ အေထာက္ပံ့မ်ားရရွိခဲ့သည္။ ပါတီ 
တည္ေထာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂၀၁၀ တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 
ပါတီမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ က်င္းပ 
သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တရား၀င္မႈရေစရန္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၾကားခံပါတီမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ားရွိသည္။ 
NLD အပါအဝင္ ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ပါတီမ်ားမွ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ 
ခဲ့ေသာ ပါတီမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိပါတီမ်ားအတြက္ ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္ျခင္းက ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းကို  လက္ခံသေဘာတူရာ အဓိပၸာယ္ရ
သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမွအစျပဳခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားကို 
မရရွိေသာ္လည္း ကနဦး ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားအရ NLD ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားနီးစပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ 
မႈမ်ားရွိသည္။၂၇ 

တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕၏ အေျခခံကြာျခားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) သည္ '၁၉၉၀ မဟာမိတ္အဖြဲ႕"ဟူ၍လည္း သိႏိုင္ၿပီး  
NLD ႏွင့္ သေဘာထားနီးစပ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ UNA သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သေဘာထားပိုတင္းမာၿပီး ရွစ္ျပည္နယ္မူကို လိုလားသည္။၂၈ UNA ၏ ဖက္ဒရယ္မူသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ 
ကတိက၀တ္မ်ားကို အေျခခံထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈကိုလည္း တိုင္းရင္းသားအားလံုးအၾကား တန္းတူညီမွ် 
သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုလိုလားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု ဟူ၍ နယ္နမိတ္ခြဲျခားမႈထက္စာလွ်င္ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၈ မ်ဳိးအၾကား 
နယ္နိမိတ္အညီအမွ်ခြဲျခားသည့္ ၈ ျပည္နယ္မူကို ကိုင္စြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ၂၉ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ 
ႏုိင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ဖြ႕ဲစည္းမႈပံုစံကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား တန္းတူညီမွ်မႈထင္ဟပ္ေစမည့္ပုံစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ 
ဖြ႕ဲစည္းရန္ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။၃၀ အဆုိပါသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အရဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုရိွသည့္ ျပည္နယ္ 
မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အမ်ားစုအႏိုင္ရရွိ႐ံုျဖင့္ UNA အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္ေရးႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားရရွိရန္ နီးစပ္ၿပီဟုမမွတ္ယူႏိုင္ေပ။

၂၇  စက္တင္ဘာလ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ Paul Keenan ေရးသားေသာ ''Finding Common Ground: Ethnic Political Parties and the 2020 Elections"" [တုိင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြ ဲသုိ႔မဟုတ္ ဘုံတူညီခ်က္ကုိရွာေဖြျခင္း], EBO Background Paper စာမ်က္ႏွာ ၃။ 
၂၈ ၈ ျပည္နယ္မူသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးနယ္နမိတ္ပုိင္းျခားမႈကုိ ရည္ၫႊန္းၿပီး  - တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ းိမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ ၇ ခုႏွင့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားအတြက္ ျပည္နယ္ 
၁ ခု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၉ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၇ ရက္ ႏုိ၀င္ဘာလ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမဟာမိတ္အဖြ႕ဲမ်ား ေလ့လာခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၃၅။
၃၀  လက္ရိွတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အထက္လႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ဳ းိသားလႊတ္ေတာ္တြင္  တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသ ၁၄ ခုမွ ၁၂ ဦးစီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ 
အမတ္ေနရာ ၁၆၈ ေနရာရိွၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းတုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရိွ ၿမိ ႕ဳနယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ 
အမတ္ေနရာ ၃၃၀ ေနရာရိွသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သည္ အာဏာတူညီၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဗမာအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုမွလည္း ၿမိ ႕ဳနယ္အလုိက္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာတုိင္းရင္းသားတုိ႔အတြက္ အမတ္ေနရာပုိမ်ားသက့ဲသုိ႔ရိွသည္။
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ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) အား '၂၀၁၀ မဟာမိတ္အဖြဲ႕"ဟူ၍လည္းသိၿပီး တပ္မေတာ္ 
ေနာက္ခံရွိသည့္ USDP ႏွင့္ သေဘာထားနီးစပ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။၃၁ NBF သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ 
ေရးကုုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး ၈ ျပည္နယ္မူကို သေဘာတူူေထာက္ခံျခင္းမရွိပါ။ 
၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တို႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ NBF ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ NBF သည္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ 
ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုပါရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား လိုအပ္ 
သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၃၂ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ၁၄ ျပည္နယ္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ပိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားသေဘာတူလက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
သေဘာတူညီခ်က္သာျဖစ္သင့္သည္ဟု NBF ကဆိုသည္။၃၃ NBF သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မ႑ိဳင္သုံးရပ္ျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အာဏာခြဲေဝမႈ၊ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈႏွင့္ အခြန္ 
ခြဲေဝမႈတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ထြန္းလာရန္ လိုအပ္သည့္အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္ဟု 
လက္ခံထားသည္။၃၄ ဤသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
မဲအမ်ားစုအႏိုင္ရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းသည္ NBF အတြက္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူ 
အခြင့္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔အတြက္ ပထမေျခလွမ္းဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ 

စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) - ၂၀၁၂ 

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ တြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ းိမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳ ပ္ (UNLD) မွ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ းိမ်ားမဟာမိတ္ 
အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းအသက္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီ (ေနာင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ)မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ းိမ်ားမဟာမိတ္ကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲၾကသည္။ UNA သည္ အဖြ႕ဲ၀င္ ၈ ပါတီ 
ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ပါတီ ရွိလာခဲ့သည္။ UNA ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚထြန္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ UNA သည္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ရည္မွန္းခ်က္ 
သုံးခုကုိရရိွရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနည္းလမ္းႏွစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရရွိေရး 
လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူကိုးခ်က္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

၃၁ NBF မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ပါတီမ်ားသည္ ေမးျမန္းမႈတိုင္းတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျခားမည္သည့္ပါတီႀကီးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွစ္ခုလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားနီးစပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖြဲ႕အေပၚတစ္ဖြဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသန 
ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ ႏွင့္ ၃၄ တို႔တြင္ ၾကည့္ပါ။
၃၂ ၃၀ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ မြန္သတင္းဌာနမွ 'Multi-ethnic political party wants Constitution changed" [တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲရန္ လိုလားေန] http://monnews.org/2013/10/30/multi-ethnic-political-party-wants-constitution-changed/ ႏွင့္ 
၇ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ 'ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖုိရမ္၏ နဝမေျမာက္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္"တြင္ ၾကည့္ပါ။ https://euroburmaoffice. 
s3.amazonaws.com/filer_public/84/15/8415f909-0411-46cb-aefd-caf6e4abffba/nbf9.pdf
၃၃  ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။
၃၄ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃ ။ 

http://monnews.org/2013/10/30/multi-ethnic-political-party-wants-constitution-changed/
https://euroburmaoffice. s3.amazonaws.com/filer_public/84/15/8415f909-0411-46cb-aefd-caf6e4abffba/nbf9.pdf
https://euroburmaoffice. s3.amazonaws.com/filer_public/84/15/8415f909-0411-46cb-aefd-caf6e4abffba/nbf9.pdf
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လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေပါင္းစည္းပါတီအားလံုးက ပါတီအသစ္အေနျဖင့္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ကို 
လက္တြဲမည္ဆိုေသာအခ်က္သည္ ခက္ခက္ခဲခဲအညိႇႏိႈင္းရဆံုးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ မည္သည့္ 
တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ႏွင့္ လက္တြဲမည္ဆုိေသာေရြးခ်ယ္မႈသည္ သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ 
မ်ား၊ အျခား ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ၫြန္႔ေပါင္းမူူ၀ါဒစသည္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ 
အေျပာင္းအလဲစသည္အထိ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ေပါင္းစည္းပါတီတြင္ပါ၀င္ေသာ ပါတီတစ္ခုခု၏ ၾသဇာ 
လႊမ္းမုိးမႈေပၚမူတည္၍ ေပါင္းစည္းပါတီသစ္သည္ UNA ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ သေဘာထား 
ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ပင္လံုစာခ်ဳ ပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား အညီအမွ်ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေစသည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
ျပင္ဆင္ျခင္းစသည့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္စြဲႏိုင္သည္။၃၅ သိုု႔မဟုုတ္ NBF နွင့္ တပ္မေတာ္၏ 
သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား အခြင့္အာဏာပိုမိုရရွိေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
ကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပင္ဆင္သြားရမည္ဟူေသာ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳ း ကုိင္စြႏုိဲင္သည္။ ဇယား ၁ တြင္ ေပါင္းစည္း 
ပါတီတြင္ပါ၀င္ေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မူလတိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF)၊  ၂၀၁၁

ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ (ေနာင္တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ 
ရခိုင္တိုင္းသားဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ ဖလံုစေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 
စသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာမ်ားရရွိခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေပ်ာက္ဆံုးေန 
ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္ေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ဟု စုေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးအျပင္ 
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားႏွင့္ အစည္းေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖိုရမ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ရရွိေစလို 
သည့္ ၎တို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထင္္ဟပ္ေစရန္ ဖက္ဒေရးရွင္းဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ NBF  တြင္ အေျခခံမူ ၆ 
ခ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၉  တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၈ ပါတီရွိလာသည္။ NBF တြင္ (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ 
(၂) တိုင္းရင္းသားအားလံုး တေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ (၃) ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးဟူသည့္ အဓိက 
ရည္မွန္းခ်က္ ၃  ခုရွိသည္။

၃၅ ေျဖဆိုသူမ်ားရည္ၫႊန္းသည့္ ပင္လံုကတိက၀တ္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ဆိုသည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေပးခဲ့သည့္ ကတိက၀တ္ 
မ်ားျဖစ္သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္တို႔ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ UNA ၏ အေျခခံမူတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားႏွင့္ 
မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း သေဘာတူထားရွိသည့္ မူတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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ဘံုဖက္ဒရယ္ရည္မွန္းခ်က္ဆီသို႔ အေရြ ႕တစ္ခု

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးထက္ပိုေၾကာင္း ေအာက္ပါ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အရ ေလ့လာသိရိွရသည္။ ပထမအခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြအဲႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖြ႕ဲမႈပုံသဏၭာန္ နည္းလမ္း 
မ်ားစြာထဲမွ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ေပါင္းစည္းသည့္နည္းဗ်ဴဟာကို တညီတညာတည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဒုတိယအခ်က္သည္ ေပါင္းစည္းသည့္ပါတီမ်ားသည္ လာရာမတူေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေပါင္းစည္းမႈ 
ေအာင္ျမင္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာသေဘာထားမ်ား ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ျခင္း၊ မညိႇႏိႈင္းႏိုင္ျခင္း 
တို႔ေပၚ  မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းပံုသဏၭာန္မ်ားစြာထဲမွ ပါတီေပါင္းစည္းေရး
ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြအဲႏုိင္ရရိွျခင္းသုိ႔ အၿမဲတေစ ဦးတည္တတ္သည္မဟုတ္ပါ။  Mair က ပါတီမ်ား 
ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ကြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအက်ဳိးဆက္ရလဒ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသိပ္မရွိတတ္ဟုဆိုသည္။၃၆  

ကယား/ကရင္နီျပည္နယ္ မဟာမိတ္ ေပါင္းစည္းပါတီ

လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)  
ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

ကယားလူမ်ဳိးစု ဒီမိုကေရစီပါတီ NBF

ကရင္ျပည္နယ္   

ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမုုိကေရစီႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ  

ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကရင္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ  

စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ  

Kachin State   

စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
(စဒက)

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီပါတီ

ကခ်င္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ NBF

Chin State   

ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ NBF

ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ခ်င္းတုုိးတက္ေရးပါတီ UNA

ခ်င္းဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ UNA

Mon State   

မြန္ေဒသလုုံးဆုုိင္ရာ ဒီမုုိကေရစီ ပါတီ NBF
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ UNA

ဇယား (၁) ေပါင္းစည္းပါတီ (၅) ခု၏ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မူလတိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္မ်ား။

၃၆ ၁၉၉၀ တြင္ Peter Mair ေရးသားခဲ့သည့္ ''The Electoral Payoffs of Fission and Fusion"" [ပါတီမ်ားေပါင္းျခင္းႏွင့္ကြဲျခင္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား]၊ 
British Journal of Political Science စာေစာင္အမွတ္ ၂၀ အတြဲ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁-၁၄၂။ 
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၎ေရြးခ်ယ္ေလ့လာထားေသာ ပါတီေပါင္းစည္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင္ ရလဒ္ေကာင္းရသည္ထက္ အ႐ႈံးရျခင္းမ်ားရွိသည္ဟုဆိုသည္။၃၇ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ 
ဆိုလွ်င္ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  
တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား မဲကြျဲခင္းက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား႐ႈးံနိမ့္ရသည့္ တစ္ခုတည္း 
ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၃၈ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား မဲမကြခ့ဲဲလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္းရရိွႏုိင္မည့္ အမတ္ေနရာေပါင္းမွာ ၁၇ ေနရာသာ ရိွမည္ကုိေတြ႕ ရသည္။၃၉  

တစ္ဖက္တြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္မထပ္ေစရန္ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေပးျခင္းကဲ့သို႕ေသာ 
အျခားေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ျခင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အသံုးအႏႈန္းအရဆိုလွ်င္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမဟာမိတ္မ်ား (strategic alliances) သည္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ အလုပ္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားပါတီ (၃) ခုသည္ တရား၀င္ေပါင္းစည္းျခင္းမျပဳမီ 
၂၀၁၈  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလြတ္သေဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္သည့္အစား 
အတူတကြ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပါင္းစည္းကယားပါတီျဖစ္သည့္ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ေပါင္းစည္းျခင္း၏ရလဒ္ဟု ဆိုႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ထိုမဲဆႏၵနယ္တြင္ NLD 
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ေပါင္းစည္းကယားပါတီႏွင့္ USDP တို႔ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ႏွစ္ပါတီယွဥ္ၿပိဳင္မႈသာ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇  ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ကယားျပည္နယ္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ 
သည္ ၂၀၁၅ တြင္  NLD ရရွိခဲ့ေသာမဲမ်ား လႊဲေျပာင္းရသြားခဲ့ဟန္ရွိသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္လာ 
မည့္ ေပါင္းစည္းခ်င္းပါတီ၀င္မ်ား ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အႏုိင္ရရိွမႈသည္လည္း အလားတူအေၾကာင္းရင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္တြင္  USDP ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳခဲ႔သည့္အတြက္ ခ်င္းပါတီႏွင့္ NLD 
အၾကား ႏွစ္ပါတီယွဥ္ၿပိဳင္မႈသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP ရရွိခဲ့ေသာမဲမ်ားက ခ်င္းပါတီသို႔လႊဲေျပာင္း 
ေရာက္သြားဟန္ရွိသည္။

အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရဆုိလွ်င္ ေပါင္းစည္းျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး 
အလားအလာ ပိုေကာင္းလာသည္ဟု တပ္အပ္မဆိုႏိုင္ေပ။ မဲဆႏၵနယ္ေျမခြဲေ၀ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ 
ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕မႈ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ားကလည္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမွန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေနေသာ အျခားအေၾကာင္းရာမ်ားလည္းရွိေနေသာေၾကာင့္ ပါတီမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ၊ 
ပါတီႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕မႈတုုိ႔၏ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားကို ေဟာကိန္းထုတ္ရန္ 
မွာ ခက္ခဲသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- အခ်ဳ ႕ိေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ USDP ၏ မဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေသာ တပ္စခန္း 
မ်ား တိုးပြားလာျခင္းနွင့္အတူ ဗမာမဲဆႏၵရွင္မ်ား တိုးပြားလာျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္္။၄၀ သိုု႔ေသာ္လည္း  ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား 

၃၇ Mair သည္ ၁၉၄၅ မွ ၁၉၈၇ အထိ ၄၃ နွစ္ၾကာကာလအတြင္း အေနာက္ဥပေရာပႏိုင္ငံ ၁၄ ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေပါင္း ၁၇၀ တြင္ ရွိခဲ့ေသာ 
ပါတီေပါင္းျခင္း၊ ကြဲျခင္း ၅၅ ခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္။
၃၈ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Ardeth Thawnghmung ေရးသားသည့္ ''Myanmar Elections 2015: Why the National League for Democracy Won a Landslide 
Victory"" [ ျမန္မာႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၅ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေအာင္ပြဲခံရသနည္း], Critical Aisan Studies စာေစာင္အမွတ္ 
၄၈ အတြဲ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၂-၁၄၂။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စုမြန္သန႔္ ေရးသားသည့္ ''The Fate of Ethnic Parties in the Presence of the National League for 
Democracy: A Case Study of the 2015 General Elections"" [အမ်ဳ းိသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳ ပ္နုိးအထႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ကံၾကမၼာ-၂၀၁၅ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာခ်က္] ၊ Keele တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႕ ယူစာတမ္း။ 
၃၉ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Transnational Institute မွ ထုတ္ေ၀သည့္ ''Ethnic Politics and the 2015 Elections in Myanmar""[ ျမန္မာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး]၊ Myanmar Policy Briefing အမွတ္စဥ္ ၁၆။ https://www.tni.org/files/publication-downloads/bpb16_web_16092015.pdf
၄၀ ၁၅ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဧရာ၀တီသတင္းတြင္ Lawi Weng ေရးသားသည့္ ''Ethnic Parties in Myanmar Worried Proposed Voter Registration 
Changes Will Hurt Their Election Chances"" [မဲစာရင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ၎တို႔၏ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ထိခိုက္မည္ကို ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားစိုးရိမ္]။ 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-parties-myanmar-worried-proposed-voter-registration-changes-will-hurt-election-chances.html

https://www.tni.org/files/publication-downloads/bpb16_web_16092015.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-parties-myanmar-worried-proposed-voter-registration-changes-will-hurt-election-chances.html
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သည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားတြင္ မဲအမ်ားစုအႏုိင္ရရိွေရးအျပင္ ေပါင္းစည္းေစလုိေသာ လူထု၏ဆႏၵကုိတုန္႔ျပန္ရန္ႏွင့္ 
ေဒသခံအင္အားႀကီးပါတီတည္ေဆာက္ရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသးသည္။ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
လာရာႏွင့္သြားလိုရာသေဘာထားမတူညီသည့္ အျခားမဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္   ညိႇႏိႈင္း အေလွ်ာ့ေပး၍ ေပါင္းစည္း 
ျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ပါတီမ်ားသည္ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း၏သေဘာထားအတိုင္း ရပ္တည္ႏိုင္ 
မည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ရံဖန္ရံခါသာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္းရန္ 
မလိုသည့္  အျခားေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းပံုသဏၭာန္မ်ားကိုသာ ပိုမိုလိုလားေပမည္။ 

မြန္၊ ခ်င္း ၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရခုိင္ပါတီမ်ားမွ ေျဖၾကားသူကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားတစ္စု 
ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ပါတီႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုရွိျခင္းသည္ ျပႆနာမဟုတ္သကဲ့သို႔ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမရွိ 
ျခင္းလည္းမဟုတ္ဆိုသည့္ အျမင္သေဘာထားရွိသည္။၄၁ UNA ၏ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ပုဒ္မ ၁၁ (က) တြင္ ''(၁) 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာဖြ႕ဲစည္းထူေထာင္ႏုိင္သည္။ (၂) လူမ်ဳ းိေပါင္းစုံက စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးရမည္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ လုံး၀မေပၚေပါက္ေစရန္ ဥပေဒ ျဖင့္ 
ဟန္႔တားကာကြယ္ရမည္""ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သူ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  
ပါတီမ်ားတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား မရရွိ 
ေတာ့မည္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား UNA ၏မူျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္း 
တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနမည္ကို  စိုးရိမ္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားက အဆိုပါစိုးရိမ္ 
ခ်က္မ်ားထက္ လူထုေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတိုင္း တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ေထာက္ခံမႈရရွိရန္၊ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 
ပါတီ၀န္းရံအားေပးသူမ်ားအပါအ၀င္ ပါတီတစ္ခုစီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးကုိေပါင္းစည္း၍ ေဒသတြင္းအင္အားႀကီး 
ပါတီတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုုကရက္တစ္ 
ပါတီ (KySDP) က ''ပါတီေဟာင္းႏွစ္ခုသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ပူးေပါင္းခဲ့သည္""ဟု ဆိုသည္။ ၎ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ 
၂(က) တြင္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အာမခံေပးထားသည္။၄၂  မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ (MUP) က ပါတီႏွစ္ခုၾကား 
မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ''မြန္လူထုကို ဖက္ဒရယ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ဦးေဆာင္ရန္ ဦးေဆာင္တပ္ဦး 
ပါတီတည္ေဆာက္ရန္ ႏွစ္ပါတီလုံးတြင္ တာ၀န္ရိွသည့္""အတြက္ ေပါင္းစည္းသည္ဟုေျဖၾကားခ့ဲသည္။၄၃ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP) ကလည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဘာသာရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အားေထာက္ခံမႈ 
အခိုင္အမာရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အမတ္ေနရာမ်ားပင္ရႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ''ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် 
မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆီသို႔ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဆိုလွ်င္ ပါတီမ်ားအားလံုးသည္ အတူတကြေပါင္းစည္းရမည္"" 
ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔သည္။၄၄  

ေျဖၾကားသူ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေပါင္းစည္းျခင္း၏ရလဒ္အေနျဖင့္  လူထု၏အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေထာက္ခံအား 
ေပးမႈမ်ားရရိွလာသည္၊ လူထုသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္စိတ္ပါ၀င္စား၍ ပါ၀င္လာသည္ဟုဆုိၾကသည္။ ကရင္အမ်ဳ းိသား 
ဒီမိုကရက္ပါတီ (KNDP) က ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း႐ုံး KNU (ယခုေရြးေကာက္ခံေနရာအမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဖူး 
သည့္ အမ်ားေလးစားအသိမွတ္ျပဳ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲစည္းတစ္ခု) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ကရင္ပါတီ 

၄၁  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား။ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂၂ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ ။ ရန္ကုန္၊၂၈ ရက္ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ။ ရန္ကုန္၊ ၂၈ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ ။ ရန္ကုန္၊  ၃၀ရက္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ ။
၄၂  ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းမႈ။ လြိဳင္ေကာ္၊ ၂ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉ ။ 
၄၃ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ေမာ္လၿမိဳင္ ၊ ၂၂ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉။
၄၄ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၁၄ ရက္ ဇူလိုင္လ၂၀၁၉။
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မ်ားေပါင္းစည္းမႈကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ပါတီ၏ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္ဟုဆိုသည္။၄၅ ကယားျပည္နယ္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (KySDP) ကလည္း ပါတီအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္နယ္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟုဆိုသည္။၄၆

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP) က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ 
ထားရွိေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာၿပီး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္လာ 
ခဲ့သလို ၎ျပည္သူလူထုထဲတြင္ ယခင္အတိတ္က စည္း႐ုံးရန္ခက္ခဲသည့္ လူထုမ်ားပင္ပါ၀င္ခဲ႔သည္ဟုဆိုပါသည္။၄၇     
ခ်င္းအမ်ဳ းိသားဒီမိုုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳ ပ္ (CNLD)က ေဒသခံမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ရရိွခ့ဲသည္ဟုဆုိၿပီး ပါတီ၏ ခ်င္းျပည္နယ္ 
ကန္ပက္လက္၊ မင္းတပ္ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားက မိုးထဲေရထဲတြင္ပင္ တက္တက္ 
ႂကြႂကြ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အလားအလာရွိသူမ်ားသည္  
ယခင္က NLD ၏ ပါတီအမည္ေအာက္တြင္သာယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္၀င္စားခဲ့ေသာ္လည္း CNLD အျဖစ္ ေပါင္းစည္းၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအလံေအာက္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း၊ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိလာ 
ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။၄၈ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ (MUP) က ေဒသခံတို႔၏ပါတီအေပၚ အျမင္သေဘာထားေျပာင္းလဲ 
လာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားလာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေက်နပ္အားရေၾကာင္းဆုိသည္။ ပါတီႏွင့္ မြန္အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားသည္ ယခင္ထက္ ပိုမိုနီးစပ္မႈရွိလာၿပီး လူထုေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း ေပါင္းစည္းသည့္ မြန္ပါတီအား အျပန္အလွန္ 
အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ မြန္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီပါ၀င္ 
ေပးရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။၄၉

ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ပါတီတံဆိပ္မ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေစျခင္း၊ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ းိအမွတ္လကၡဏာအေပၚ ေရြးခ်ယ္မဲေပးရန္ လြယ္ကူေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပါတီမ်ား သီးျခား 
ရပ္တည္ခ့ဲလွ်င္ မိမိတုိ႔ေဒသအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ဦးေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေဒသခံပါတီႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ 
အင္အားျပသရန္ခက္ခဲေပမည္။ ဇယား(၂) သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္အသီးသီးအတြက္ ပါတီမ်ား၏စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၂ - ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳၫြန္႔ေပါင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါတီေပါင္းစည္းျခင္း အျခားေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳၫြန္႔ေပါင္းမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ႏိုင္သည္

စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ျပသရန္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ႏိုင္သည္

ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးပါတီတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ႏိုင္သည္

လူထုေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ ျဖစ္မည္ မျဖစ္ပါ

ေဒသခံအင္အားစုမ်ား၏ ေထာက္ခံအသိမွတ္ျပဳရရန္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ႏုိင္သည္

၄၅ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ဘားအံ၊  ၂၆ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ ။
၄၆ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ လြိဳင္ေကာ္၊ ၂ ရက္  ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉။
၄၇  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၁၄ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉။
၄၈ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ရန္ကုန္၊ ၂၈ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉။
၄၉ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂၂ ရက္ ဇူလိုင္လ၂၀၁၉။
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ဖက္ဒရယ္မူ သေဘာထားမ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မႈခံရေသာ ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား 
ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြေဲအာင္ျမင္ေရးထက္ ပုိေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွေနၿပီး ဖက္ဒရယ္မူဆုိင္ရာ 
သေဘာထားမ်ားက ေပါင္းစည္းမႈေအာင္ျမင္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္းကို အဆံုးျဖတ္ေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ 
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ လူမ်ဳိးတူ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားမႈ ၆ ခု 
ထက္မနည္းရိွခဲ႔သည္။ ရွမ္းပါတီႏွစ္ခုအၾကား၊ ရခုိင္ပါတီႏွစ္ခု၊ ခ်င္းပါတီႏွစ္ခု၊ မြန္ပါတီႏွစ္ခု၊ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ 
တိုင္းရင္းသားပါတီသံုးခုႏွင့္ ကရင္ပါတီ ၅ ခု အၾကား ေပါင္းစည္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ (ဇယား ၃)။  ၎တို႔အနက္ 
သက္တမ္းကာလတစ္ခုအထိခံေသာ ရခုိင္ပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းမႈမွလြ၍ဲ  က်န္အားလုံး မေအာင္ျမင္ခဲ႔ေပ။ အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားစြာအနက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ရွမ္းပါတီႏွစ္ခုအၾကား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ကယား 
ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ပါတီသံုးခုအၾကား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ကရင္ပါတီမ်ားအၾကားႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ကခ်င္ပါတီသံုးခုအၾကား ေပါင္းစည္းေရးကို အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 
ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္တြဲမည္ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ပါတီ 
ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါတီ၀င္ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (KNC) သည္  က်န္ပါတီ၀င္မ်ား၏ 
အရင္ ေပါင္းစည္း ေနာက္မွမူမ်ားေဆြးေႏြးဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ 
သည္။ ေပါင္းစည္းရခိုင္ပါတီသည္လည္း အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားအတြင္း UNA ႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႕မည္ သို႔မဟုတ္ NBF နွင့္ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႕မည္စသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းၿပီး တစ္နွစ္အၾကာတြင္ ၿပိဳကြဲသြားခဲ႔သည္။၅၀

ကယားျပည္နယ္ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီ (KySDP)၊ ကရင္အမ်ဳ းိသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KNDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ 
ပါတီ (KSPP)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (CNLD) ႏွင့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ (MUP) တို႔အျဖစ္ ေပါင္းစည္း 
ႏိုင္ခဲ့ေသာ ပါတီမ်ားအပါအ၀င္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီကတည္းကစတင္ခဲ့ေသာ ပါတီေပါင္းစည္းေရးညႇိႏိႈင္းမႈအားလံုးတြင္ 
တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားတူညီေသာ္ 
လည္း မည္သည့္မဟာမိတ္ႏွင့္ လက္တြဲမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေၾကလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။၅၁ ကရင္ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) က မည္သည့္မဟာမိတ္ႏွင့္ လက္တြဲမည္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည္ဦးမည္ဆို 
သည္။၅၂ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ(MUP)၊ ကယားျပည္နယ္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (KySDP) ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (CNLD) တို႔က ပါတီမ်ားအျပည့္အ၀ေပါင္းစည္းၿပီးမွ မဟာမိတ္အတြက္ ညိႇႏိႈင္းမည္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၅၃  
ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (CNLD) ပါတီကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီမေပါင္းစည္းခင္ 
အက္ေၾကာင္းေတြမလိုခ်င္လို႔ ေနာက္မွေဆြးေႏြးမယ္ သေဘာတူထားပါတယ္""ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။၅၄ ဇယား (၄) တြင္  
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးရွိခဲ့ေသာ ပါတီေပါင္းစည္းညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား၊ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ား၊ ပါတီမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ 
မဟာမိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။    

၅၀ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား။ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂၂ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ ။ လြိဳင္ေကာ္၊ ၂ ရက္ ၾသဂုတ္လ၂၀၁၉။ ဘားအံ၊ ၂၆ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉။ ရန္ကုန္၊ ၂၈ ရက္ ေအာက္တို 
ဘာလ ၂၀၁၉ ။ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ကို ပူးေပါင္းမည္ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕တစ္ခုကို ဟန္ျပေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေရွ႕တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ေပါင္းစည္းပါတီ 
မ်ား၏ ပါတီႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာျပန္ညိႇျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားနီးစပ္မႈကိုရွာျခင္း၊ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မူဆိုင္ရာ မဟာမိတ္ၫြန္႔ေပါင္းမ်ား 
ေဆာက္တည္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားအတြက္ ဗမာပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွ တစ္ခုႏွင့္နီးစပ္သည့္ မဟာမိတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအဓိပၸာယ္ျဖစ္ႏိုင္သလို အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားအတြက္ 
မည္သို႔ေသာ ဖက္ဒရယ္လမ္းေၾကာင္းသြားမည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ပါတီအခ်ဳိ႕အတြက္ဆိုလွ်င္ မဟာမိတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျပႆနာမွာ ႐ိုးရွင္း 
သည့္ မိတ္ဖက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ေပါင္းစည္းပါတီ၀င္မ်ားအၾကား မေပါင္းစည္းခင္ရွိခဲ့သည့္ မူလႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။
၅၁ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားသည္ မူလပါတီအေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရသည္။ သို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သေဘာတရားအရဆိုလွ်င္ ေပါင္းစည္းပါတီသစ္မ်ားသည္ 
မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္မွ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ 
၅၂  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ဘားအံ၊ ၂၆ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉။
၅၃ ၂၆ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၉  တြင္ ျမန္မာ့တုိင္း(မ္)သတင္းတြင္ Naw Betty Han ေရးသားသည့္ ''Three Political Parties Merge Under Mon Party Banner"" 
[ပါတီသုံးခု မြန္ပါတီအမည္ေအာက္တြင္စုစည္းၿပီ]။ https://www.mmtimes.com/news/three-political-parties-merge-under-mon-party-banner.html
၅၄ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ရန္ကုန္၊ ၂၈ ရက္ ၾသဂုတ္လ၂၀၁၉။

https://www.mmtimes.com/news/three-political-parties-merge-under-mon-party-banner.html
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ဇယား (၃) မေပါင္းစည္းခင္ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ၿပိဳကြဲသြားသည့္ မေအာင္ျမင္ေသာ 
ပါတီေပါင္းစည္းေရးမ်ား။ 

 ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မဟာမိတ္ ရလဒ္

၁ ရွမ္း ၂ ပါတီအၾကား (၂၀၁၃)

 ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ NBF
မေအာင္ျမင္ပါ

 ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ UNA

၂ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ ၃ ပါတီအၾကား (၂၀၁၄)

 လူမ်ဳိးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)  

 မေအာင္ျမင္ပါ ကယားလူမ်ဳိးစုဒီမိုကေရစီပါတီ NBF

 ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ UNA

၃ ကရင္ ၅ ပါတီအၾကား (၂၀၁၄) 

 ဖလုုံ-စေဝၚ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ NBF

မေအာင္ျမင္ပါ

 ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ပါတီ  

 ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ FDA

 ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ UNA

 စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာကရင္အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 

၄ ခ်င္း ၂ ပါတီအၾကား (၂၀၁၄)

 ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ NBF
မေအာင္ျမင္ပါ

 ခ်င္းတုုိးတက္ေရးပါတီ UNA

၅ မြန္ ၂ ပါတီအၾကား (၂၀၁၄)  

 မြန္ေဒသလုုံးဆုုိင္ရာဒီမုုိကေရစီပါတီ NBF
မေအာင္ျမင္ပါ

 မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ UNA

၆ ရခိုင္ ၂ ပါတီ အၾကား (၂၀၁၄)

 ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားမ်ားတုုိးတက္ေရးပါတီ NBF ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအျဖစ္သို႔ ေပါင္းစည္းၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ ရခုုိင္ဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ UNA

၇ ကခ်င္ ၃ ပါတီအၾကား (၂၀၁၈)

 ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီပါတီ

မေအာင္ျမင္ပါ ကခ်င္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ NBF

 ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ UNA
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ဇယား (၄) - ေပါင္းစည္းျခင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ NBF/UNA မဟာမိတ္မ်ား 

ကယား/ ကရင္နီျပည္နယ္ မဟာမိတ္
၂၀၁၅ 
မတုုိင္ခင္

၂၀၁၅ 
ၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္ အေျခအေန

လူမ်ဳိးေပါင္းစုုံဒီမုုိကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) x x KySDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ကယားလူမ်ဳိးစုဒီမိုကေရစီပါတီ NBF x x KySDP အျဖစ္ေပါင္းစည္း

ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ UNA x သီးျခားပါတီ

ကရင္ျပည္နယ္ မဟာမိတ္
၂၀၁၅ 
မတုုိင္ခင္

၂၀၁၅ 
ၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္ အေျခအေန

စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ x x KNDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီႏွင့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးပါတီ x x KNDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ကရင္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ x KNDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ဖလုုံ-စေဝၚ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ NBF x x သီးျခားပါတီ

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ FDA x သီးျခားပါတီ

ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ UNA x သီးျခားပါတီ

ကခ်င္ျပည္နယ္ မဟာမိတ္
၂၀၁၅ 
မတုုိင္ခင္

၂၀၁၅ 
ၿပီးေနာက္

အၿပီးသတ္ အေျခအေန

စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီပါတီ 
(ကခ်င္ျပည္နယ္) x KSPP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီပါတီ x KSPP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ကခ်င္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ NBF x KSPP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ UNA x သီးျခားပါတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ မဟာမိတ္
၂၀၁၅ 
မတုုိင္ခင္

၂၀၁၅ 
ၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္ အေျခအေန

ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ NBF x x CNLD အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ခ်င္းတုုိးတက္ေရးပါတီ UNA x x CNLD အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

ခ်င္းဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ UNA x CNLD အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

မြန္ျပည္နယ္ မဟာမိတ္
၂၀၁၅ 
မတုုိင္ခင္

၂၀၁၅ 
ၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္ အေျခအေန

မြန္ေဒသလုုံးဆုုိင္ရာဒီမုုိကေရစီပါတီ NBF x x MUP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ UNA x x MUP အျဖစ ္ေပါင္းစည္း

ရွမ္းျပည္နယ္ မဟာမိတ္
၂၀၁၅ 
မတုုိင္ခင္

၂၀၁၅ 
ၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္ အေျခအေန

ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ NBF x သီးျခားပါတီ

ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ UNA x သီးျခားပါတီ
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ရခုုိင္ျပည္နယ္ မဟာမိတ္
၂၀၁၅ 
မတုုိင္ခင္

၂၀၁၅ 
ၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္ အေျခအေန

ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားမ်ားတုုိးတက္ေရးပါတီ NBF x

ANP အျဖစ္ ေပါင္းစည္းၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္တြင္ 
ကြဲခဲ့သည္။ 

ရခုုိင္ဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ UNA x

ANP အျဖစ္ ေပါင္းစည္းၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္တြင္ 
ကြဲခဲ့သည္။

ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းႏုိင္ခ့ဲသည့္ ေပါင္းစည္းပါတီငါးခုသည္ လက္ရိွရိွေနေသာ တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြ႕ဲတစ္ခုခုကို 
မေရြးခ်ယ္မီ အခ်င္းခ်င္းၾကား အေလ့အထေကာင္းမ်ားနွင့္ ဗ်ဳဟာမ်ားမွ်ေ၀ႏိုင္ရန္ ''ငါးျပည္နယ္"" ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈကို စတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တတိယမဟာမိတ္တစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဟု ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ဆိုသည္။ ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ဆက္လက္လက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္  တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမ်ွမႈ၊ ကုိယ္ပ္ုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစသည့္ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ႏွစ္ခုလံုး ေပါင္းစည္းသြားေရးကိုလည္း အဆိုျပဳသြားရန္ရည္ရြယ္သည္။၅၅

ေပါင္းစည္ပါတီမ်ားသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို လြႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ပမာဏ 
ျဖစ္သည့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအႏိုင္ရရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရန္ 
လိုအပ္ေသာ အနည္းဆံုးအေရအတြက္ျဖစ္သည့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ၎တို႔၏ဦးစားေပး 
မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတမွခန္႔အပ္ရန္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ ကို 
ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ေစေရးတို႔ ပါ၀င္ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၫြန္႔ေပါင္းျဖစ္တန္ေျခ (ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ) တြင္ ဗမာပါတီႀကီးႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုမွ မဲအမ်ားစု 
အႏုိင္မရလွ်င္၊ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္/အစုိးရဖြ႕ဲဖြ႕ဲေရးတုိ႔အတြက္ အဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ အဓိက 
အင္အားစုျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းထားသည္။၅၆ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕လိုသည့္အဖြဲ႕က 
တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည့္ အေပးအယူအေျခအေန 
တစ္ခုကို ရည္မွန္းထားသည္။ အဆိုပါအေျခေနသည္ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ ႀကီးႏွစ္ခုအၾကား ေပါင္းစည္းႏိုင္ၿပီး 
တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳမႈကိုေပးႏိုင္လွ်င္ အေသခ်ာျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားမွလြ၍ဲ တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြ႕ဲႀကီးႏွစ္ခုမွ အျခားအဖဲြ႕ဝင္ပါတီမ်ားက အဆုိပါ ''မဟာ့ မဟာမိတ္"" 
စိတ္ကူးအလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ သံသယရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားအရ 
နီးစပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေနရာအမ်ားစုအႏိုင္ရရွိေစေရးအတြက္  ေပါင္းစည္းရန္မလိုအပ္သည့္ 
ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံအင္အားႀကီးပါတီမ်ားေၾကာင့္ပါသကဲ့သို႔ ပါတီမ်ားမွစြဲကိုင္ထားသည့္ မတူညီေသာ 
ဖက္ဒရယ္အျမင္မ်ားေၾကာင့္လည္းပါသည္။ မဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္ပါတီတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ''ဗမာပါတီႀကီး 

မွတ္ခ်က္။ ။  x - ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ပါတီမ်ား။ 

၅၅ BNI သတင္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၀ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၂၀ တြင္ BNI သတင္းတြင္ ေရးသားသည့္ ''Ethnic Political Parties Suggest Alliance 
Merger"" [တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ား ေပါင္းစည္းရန္ အဆိုျပဳထား]၊ https://www.bnionline.net/ en/news/ethnic-political-
parties-suggest-alliance-merger
၅၆ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ၂၅% ဖယ္ထားေသာေၾကာင့္ မဲအမ်ားစုရရန္မွာ USDP အတြက္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလိုၿပီး NLD အေနျဖင့္ 
၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းလိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ USDP ၏မဲမ်ားမွာ တသေဘာထားတည္းဟူေသာ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

https://www.bnionline.net/ en/news/ethnic-political-parties-suggest-alliance-merger
https://www.bnionline.net/ en/news/ethnic-political-parties-suggest-alliance-merger
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ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့  USDP နဲ႔ NLD တို႔သာ ေပါင္းခ်င္ေပါင္းသြားမယ္၊ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ႏွစ္ခုက ဘယ္ေတာ့မွေပါင္းစည္း 
မွာ မဟုတ္ဘူး""ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။၅၇ UNA ႏွင့္ NBF တို႔အၾကား ေပါင္းစည္းႏိုင္မႈသည္ မေ၀းေသာအနာဂတ္တြင္ 
ျဖစ္နိုင္ေခ်မရွိေသာ္လည္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာပါတီမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္   
လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္  တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းျခင္းသာမက အျခားေရြးေကာက္ပြအဲႀကိဳ 
ညြန္႔ေပါင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကိုပါ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီငါးခု၏ ပါတီေပါင္းစည္းေရးမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ
ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားၿပိဳကြဲႏိုင္မည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆျပင္ဆင္ထားသည္ဟုဆိုပါသည္။ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားက ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုသည္ 
လူထု၏ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းခဲ့ရေသာ  ''ဇြတ္ေပါင္းသင္းမႈ"" ျဖစ္ခဲ့ၿပီး  ေခါင္းေဆာင္ရာထူး၊ 
မူ၀ါဒႏွင့္၊ အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္မရခ့ဲသည္မွာ အဓိကၿပိဳကြရဲသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။၅၈ ရခိုင္ေပါင္းစည္းပါတီ၏ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားသည္ UNA သို႔မဟုတ္ NBF စသည့္ 
မည္သည့္မဟာမိတ္ကို ေရြးခ်ယ္လက္တြဲမည္ကို အေက်အလည္ မေဆြးေႏြးရေသးမီ ပါတီညီလာခံကို အေလာတႀကီး 
က်င္းပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္းပါသည္ဟုဆိုသည္။

ျပင္းထန္မႈအနည္းအမ်ားကြာျခားေသာ္လည္း ကယား၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားလံုးကို 
ေပါင္းစည္းရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေပါင္းစည္းရန္ဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ မီဒီယာမ်ား၊ အြန္လိုင္း 
ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္လာသကဲ့သို႔ ပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိတ္ေဆြအေပါင္း 
အသင္းကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္လာသည္။ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (၂၀၁၅ မတိုင္ခင္) ႏွင့္ 
မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း) တို႕သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဖိအားေပးျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ 
ခဲ့ရသည္။ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေစရန္  ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအား ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားသည္ 
ပါတီမွႏႈတ္ထြက္သည္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မြန္ႏွင့္ကခ်င္ပါတီမ်ားသည္ ေပါင္းစည္းေရးဖိအားေပးမႈမ်ားကို ပိုမို 
ျပင္းထန္သည့္ပံုစံျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မြန္ကိစၥရပ္တြင္  အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးလိုလားသည့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စုေပါင္းပါ၀င္သည့္ တတိယအင္အားစုသည္ 
ပါတီသစ္တစ္ခုဖြဲ႕စည္း၍ ရွိၿပီးသားမြန္ပါတီႏွစ္ခုကို ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ 
ကိစၥရပ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၁၇ ဦးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထိုေကာ္မတီမွ ကခ်င္ပါတီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေရး ညိႇႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ထိန္းညိႇပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) ႏွင့္ 
ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (CNLD) တို႔၏ ေပါင္းစည္းေရးညိွႏိႈင္းမႈမွာ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္ 
ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီပါတီ (KySDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP) ႏွင့္  မြန္ညီၫြတ္ 
ေရးပါတီ (MUP) တုိ႔၏ ေပါင္းစည္းညိႇႏိႈင္းေရးမ်ားတြင္ တတိယအင္အားစုပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္မႈကို  ပါတီတြင္းမဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ပါတီ၏ မဲရရွိထား 
မႈ အင္အားအလိုက္ေရြးခ်ယ္သည္။ သို႔ေသာ္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ (MUP) သည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေစ့စပ္ 

၅၇ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ ရန္ကုန္၊ ၂၈ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၉ ။  ေျဖၾကားသူ၏ UNA ႏွင့္ NBF အၾကား မဟာေပါင္းစည္းမႈမရွိႏိုင္ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မွာႏွစ္ဖြဲ႕လံုးတြင္ 
ရွမ္းပါတီမ်ားအားေကာင္းၿပီး ၎ရွမ္းပါတီႏွစ္ခုၾကားတြင္ မေၾကလည္ေသာ ပုစာၦ မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မဟာမိတ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ အားေကာင္းသည့္ 
ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုၾကားတြင္လည္း မေျပလည္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိၿပီး အဆိုပါအကြဲအၿပဲမ်ားေၾကာင့္ မဟာေပါင္းစည္းမႈမျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုသည္။ 
၅၈

၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားအၿပီးတြင္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒအားေကာင္းလာၿပီး ရခိုင္လူထုက ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုေပါင္းစည္းရန္  
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
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ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္သာ သေဘာတူေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (CNLD) တြင္ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ား၏ 
ဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ားက CNLD ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၆ လတစ္ႀကိမ္ အလွည့္က်တာ၀န္ခြဲေ၀ယူသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KNDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)ႏွင့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ(MUP) တုိ႔သည္ ပါတီမ်ား 
သာ ေပါင္းစည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႕ဲစည္းတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲစည္းမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP)သည္ 
ပါတီသံုးခုကို တရား၀င္ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဖလံုစေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕သည္ 
KNDP တြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အုပ္စုအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေလးစုျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) ႏွင့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ(MUP) တို႔သည္ ေဒသတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ေထာက္ခံအသိမွတ္ျပဳမႈရရိွခဲ႔သည္။၅၉  ၾသဇာေညာင္းသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)၏ ေပါင္းစည္းမႈကို အားေပးအသိမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္ 
ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (KySDP) ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (CNLD) တို႔သည္ အျခားက်န္ရွိေနေသးသည့္ 
ေဒသႏၲရပါတီမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။  

ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးမ်ားတြင္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္မကေသာ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားက 
ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ မူလႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းရင္းအစစ္အမွန္ကို အတည္ 
မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း  ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီႏွင့္ ဖလံုစေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမ်ား၏ ေပါင္းစည္းေရးျဖစ္စဥ္မွ 
ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားက အဆိုပါမူလႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟူ 
ေသာအျမင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနဟန္ရွိသည္။ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္ 
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ အလိုကာလအတြင္း ပါတီမူမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္တိုင္း၊ က႑တိုင္း 
တြင္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရျခင္းေၾကာင့္  အျပည့္အ၀ ခိုင္ခိုင္မာမာေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ဆိုလွ်င္ ထိုပါတီမ်ားအေန 
ျဖင့္ ပါတီတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးအၾကား သာတူညီမွ်ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ႀကိဳးပမ္းေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ႔သည့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ''ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား 
ကိုယ့္အုပ္စုျဖင့္ကိုယ္ စုဖြဲ႕ျခင္းမ်ားရွိေနေသးၿပီး အျပည့္အ၀ေပါင္းစည္းျခင္းမလုပ္ႏိုင္ေသး""ဟုဆိုသည္။၆၀   အျခားပါတီ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ပါတီတြင္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍   ''ေပါင္းစည္းတယ္ဆိုေတာ့လည္း ခ်ဳပ္႐ိုးေတာ့ 
ရိွတာေပါ့""ဟုေျဖၾကားခ့ဲသည္။၆၁ ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းပါတီ၀င္မ်ားအၾကား 
ေၾကေၾကလည္လည္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူရန္လိုအပ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ 
မ်ားက ပါတီႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာႏွင့္ မဟာမိတ္ညိႇႏိႈင္းမႈပုံစံအသစ္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ကယားျပည္နယ္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (KySDP)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)၊ ခ်င္းအမ်ဳ းိသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳ ပ္ (CNLD) ႏွင့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ (MUP) တုိ႔၏  ေပါင္းစည္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေပါင္းစည္းထားေသာ အင္အားစုမ်ား၊ ေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား 

၅၉ ၁၁ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၂၀ တြင္ ကရင္သတင္းဌာနတြင္ စအုိင္ဆူးေရးသားသည့္ ''၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ကရင္ပါတီမ်ားကုိသာမဲထည့္ရန္ KNU ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ 
ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ တိုက္တြန္း"" http://kicnews.org/2020/02/၂၀၂၀-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္-ကရ/ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၂၀ တြင္ ကရင္သတင္းဌာနတြင္ 
ေစာရွားေရးသားသည့္ ''၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားကို ဝန္းရံသြားမည္ဟု ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္ေျပာ""။ http://kicnews.org/2020/02/ ၂၀၂၀- 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္-က-2/
၆၀

 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ။ ရန္ကုန္၊ ၂၉  ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၉ ။
၆၁

 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ။ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၁၅ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၉ ။

http://kicnews.org/2020/02/
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၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ၎တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ယခုတတိယပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္တင္ျပထားပါသည္။ 
ဤအပိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္အျခားပါတီမ်ား၊ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ မူလႀကိဳတင္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေပါင္းစည္းအဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ား၏ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုပါ 
အေၾကာင္းရာမ်ားမွာ ပါတီေပါင္းစည္းမႈ၏ခိုင္မာမႈကို သက္ေရာက္မႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 
ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KySDP) သည္ ၂၀၁၃ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ႔ၾကေသာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီ 
ပါတီ (ကယားျပည္နယ္) ႏွင့္ ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ၈ ရက္ စက္တင္ 
ဘာလ ၂၀၁၇ တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရခဲ့သည္။ 

လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) (ANDP)၊ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ  (KUDP) ႏွင့္ ကယန္း 
အမ်ဳိးသားပါတီ (KNP) တို႔အၾကား ပထမဆံုးေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ားသည္ မဟာမိတ္မ်ား မတူညီၾကျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားအေျခခံေပၚ စုစည္းလိုျခင္း 
ႏွင့္  ျပည္နယ္အေျခခံေပၚ စုစည္းလိုျခင္းစသည့္ လိုလားခ်က္မတူညီျခင္း၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ ျပႆနာ 
မ်ားရွိျခင္းစသည့္ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ေဆြးေႏြးေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။ ပါတီမ်ား၏အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕က 
ပါတီဖ်က္သိမ္းရမည္ကို မလိုလားသည့္အျပင္ ၎တို႔ရထားၿပီးေသာ ေနရာ၊ ရာထူးမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္မည္ကို 
စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးကုိ တင္းခံကန္႔ကြက္ခ့ဲသည္မ်ား ရိွခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ပါတီ 
အခ်င္းခ်င္း မဲဆႏၵနယ္မထပ္ေစရန္ ခြေဲ၀ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရိွခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္ထည္ 
မေပၚ ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကယားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အားနည္းခ်က္ 
မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခဲ႔သည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပိုမို 
နီးစပ္တူညီသည့္ ကယားပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ANDP ႏွင့္ KUDP တို႔မွာ ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။  
ေပါင္းစည္းမႈကို ခိုင္မာေစရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ပါတီမ်ားသည္ ပါတီဖ်က္သိမ္းရန္၊ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ 
NBF သို႔မဟုတ္  UNA ႏွစ္ဖြဲ႕ လံုးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရပ္နားထားရန္၊  ပါတီတြင္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ 
ရန္ႏွင့္ ရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀ေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ 
ေပါင္းစည္းပါတီကို တည္ေဆာက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 

ေပါင္းစည္းေရး ညိႇႏိႈင္းမႈအစည္းအေ၀းမ်ားကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီႏွစ္ခုမွ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးစီျဖင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏွိဳင္းမႈေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ၿပီး ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ (KNP) အတြက္ 
ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ၂ ေနရာ သတ္မွတ္ေပးထားသည္ဆုိသည္။ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပါတီတစ္ဖက္မွတစ္ဖက္သို႔ လႊမ္းမိုးျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအစည္းေ၀းမ်ားကို 
ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ပါတီ႐ုံးအသီးသီးတြင္ အလွည့္က်က်င္းပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕စည္းမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ရယူထည့္သြင္းထားသည္ 
ဟုဆိုသည္။ ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ တတိယအင္အားစုမ်ား 
မွ ကူညီမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့သည္။ 

KySDP အေနျဖင့္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မျပဳလုပ္ရေသးေသာ္လည္း ေဒသတြင္း 
သက္ဆိုင္ရာအင္အားစုမ်ား၏ အားေပးအသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိထားသည့္အတြက္ ေဒသခံမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲေထာက္ခံမႈ 
ရမည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိေနသည္။ ပါတီကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ 
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ေရးဆြဲထားတယ္၊ ပါတီရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကိုလည္း ဖက္ဒရယ္၀ိေသသလကၡဏာေတြ ပါ၀င္ေအာင္ ေရးဆြဲထားပါ 
တယ္""ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၆၂ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈကို ပါတီအတြင္းမဲေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ ပါတီရန္ပံုေငြကို 
အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အသင္း၀င္ေၾကး၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလႈေငြမ်ားမွရရွိသည္။ ပါတီသည္ 
ကယားျပည္နယ္တြင္းသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ (KNP) ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ 
ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ခြဲေ၀ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား (၅) ကယားျပည္နယ္ရွိ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ၎တုုိ႔၏ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား။ 

ကယားပါတီမ်ား/ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိပါတီမ်ား မဟာမိတ္ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ား လက္ရွိအေျခအေန

ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ UNA — ဆက္လက္တည္ရွိ။

လူမ်ဳိးေပါင္းစုုံဒီမုုိကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) — — KySDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကယားလူမ်ဳိးစုဒီမုုိကေရစီပါတီ NBF — KySDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကရင္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP)

ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) သည္ ၂၂ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၈ တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရခဲ့သည္။ 
KNDP သည္ ၂၀၁၀ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးပါတီ၊ ၂၀၁၂ တြင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္ 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီစသည့္ ပါတီ (၃) ျဖင့္  ေပါင္းစည္းထားေသာပါတီျဖစ္သည္။  

၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဟုသိရသည္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပါတီတည္ေထာင္ 
ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမႈ၏ရလဒ္မွာ ပါတီႏွစ္ခုေပၚေပါက္ေစခဲ့ၿပီး  ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ 
(PSDP) သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္အေျခစိုက္၍ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) သည္ ျပည္မႀကီးတြင္ အေျခစိုက္သည္။၆  
ေနာက္ပိုင္း တြင္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႕ မွ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္သည္  ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီ 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (KSDDP) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ အျခားေသာ 
ကရင္ပါတီ (၃) ခု ထပ္မံေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒သည္ ပါတီမွထြက္၍ ကရင္ 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျပည္မႀကီးတြင္ အျခားကရင္ပါတီျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ 
(KNP) ထြက္ေပၚလာခ့ဲၿပီး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ဳ းိသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UKNDP) 
ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပါတီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈမ်ားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ကရင္ပါတီေပါင္း 
(၆) ခုထိျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ေလးခုမွာ ကရင္ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ပါတီမ်ားျဖစ္၍ ႏွစ္ခုမွာ ဗမာျပည္မႀကီးတြင္အေျခစိုက္သည္။ 

ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) ၏ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံမူၾကမ္း ေရးဆြဲရန္မျဖစ္လာမီ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ 
ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဖားအံတြင္ ေပါင္းစည္းေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို (၇) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ 
က်င္းပခ့ဲသည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲေသာပါတီမ်ားကို ဇယား (၃) တြင္ၾကည့္ပါ။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျပည္မအေျခစိုက္ 
မဟာမိတ္ မတူညီသည့္  ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ (KNP) တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သေဘာတူညီမႈမရရွိခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ပါတီ 
တစ္ခုစီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သီးျခားစီဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ပါတီ (၆) ခုမွ စုစုေပါင္း 

၆၂  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ။ လြိဳ င္ေကာ္ၿမိ ႕ဳ၊  ၂ ရက္ ၾသဂုတ္လ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္။ 
၆၃

 တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ဗမာတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ ျပည္မႀကီးဟု သုံးႏႈန္းသည္။ 
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ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀၃) ဦးထိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) မွတစ္ဦးသာ အႏုိင္ရရိွခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ပါတီမ်ားသည္ ျပည္မအေျခစိုက္ကရင္ပါတီမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမျပဳ 
ေတာ့ဘဲ ေပါင္းစည္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ပထဝီအေနအထားအရ နီးကပ္မႈမရွိသည္မွာ 
တစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္မအေျခစိုက္ ကရင္ပါတီမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီမႈရရန္ အလြန္ခက္ခဲမည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ 
တစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ပါတီေလးခုျဖစ္သည့္ ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (PSDP)၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီ 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (KSDDP)၊ ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာကရင္အမ်ိဳးသား 
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UKNDP) တုိ႔အၾကား  ေပါင္းစည္းေရးအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီး 
(၅) ခုထက္မနည္းေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ဇယား (၄) တြင္ၾကည့္ပါ။ ေပါင္းစည္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါတီေလးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၈) ဦးစီတို႔သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။၆၄ ေပါင္းစည္း 
KNDP ၏မူတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္သာ မဟာမိတ္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လႊမ္းမိုးမႈမခံဟုပါရွိသည္။ ေပါင္းစည္းေရးပါတီမ်ား၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ (၃၂) ဦးမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ  အဖြဲ႕၀င္ (၁၅) ဦးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို 
ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ပါတီအသစ္ကုိ ပဲ့ကုိင္ရန္ႏွင့္အႀကံဉာဏ္ေပးရန္ ပါတီေလးခုမွ နာယက (၅) ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (PSDP) သည္ ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း KNDP မွ ပါတီ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ''ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) သည္ ပါတီသုံးခု၏  ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ပါတီေလးခုမွ အုပ္စုေလးစု ပါ၀င္သည္"" ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေပါင္းစည္းေရးမွ ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ 
(PSDP) ႏုတ္ထြက္သြားျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွခဲ့ပါ။ အျခားေပါင္းစည္းအဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားက ၎၏ 
မူလႀကိဳတင္သေဘာတူခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုယူဆ၍ ႏုတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖလံု-စေ၀ၚ ပါတီသည္ နာမည္
ရွိၿပီးသားပါတီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေပါင္းစည္းပါတီအသစ္အေနျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀မရခ့ဲေသာ္ဆုိသည့္ 
အေျခအေနကုိ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ မေပါင္းစည္းျခင္းဟု မွန္းဆခ်က္မ်ားရိွပါသည္။၆၅ 

ေပါင္းစည္းပါတီသည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္  လိႈင္းဘ႔ြဲ၊ ဖားအံ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ျမဝတီ 
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အဓိကဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ သံေတာင္ႀကီးသည္ ေဒသခံ 
လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာေရးနီးစပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) ၏ နယ္ေျမအျဖစ္ယူဆထားၿပီး ဖာပြန္သည္ 
ထိုေဒသရွိ တပ္စခန္းမ်ားေၾကာင့္ USDP ၏ အမာခံနယ္ေျမအျဖစ္ ယူဆထားသည္။ KNDP သည္ ဗမာျပည္မ 
အေျခစိုက္ ကရင္ပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ (KNP) တုိ႔ႏွင့္ ေနာင္တြင္ 
ေပါင္းစည္းေကာင္း ေပါင္းစည္းႏိုင္မည္ဆိုသည့္ ယူဆခ်က္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ထား 
သည္။ KNDP အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားသည္ အျခားပါတီမ်ားကဲ့သို႔ လူထုဖိအားမႀကံဳေတြ႕ခဲ့ပါ။ ထို႔အတြက္ ပါတီအေနျဖင့္ 
ျပည္သူလူထု  စိတ္၀င္စားမႈရရိွလာေစရန္ အဆိုပါဖိအားကို ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးခ့ဲသည္ဟုဆုိသည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိရန္ ပါတီ 
၏ညီလာခံမ်ားသုိ႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းစသျဖင့္ ပါတီအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

၆၄ ပါတီအသစ္ကုိ အမည္အသစ္ျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းမည္ သုိ႔မဟုတ္ ရိွၿပီးသားပါတီ ၃ ခုကုိ ဖ်က္၍ ဖလုံ-စေ၀ၚ ပါတီေအာက္တြင္ ၀င္ေရာက္ေပါင္းစည္းမည္ဆုိသည့္ သေဘာထားႏွစ္ရပ္ 
ကြလဲြမဲႈရိွခ့ဲသည္။
၆၅ ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအေနျဖင့္ ၎၏ပါတီအမည္ကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၿပီး ထုိသုိ႔ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၀င္ၿပိဳင္မည္ဟု 
ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ ၂၉  ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကရင္သတင္းဌာနတြင္ စဖန္းေရွာင္းေရးသားသည့္ ''လာမည့္ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ကရင္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ ျပင္ပေနရာ 
မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု PSDP ပါတီေျပာ""တြင္ ဖတ္႐ႈပါ။  
http://kicnews.org/2019/12/

http://kicnews.org/2019/12/


32 

ဇယား (၆) ကရင္တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မဟာမိတ္မ်ား။ 

ကရင္ပါတီမ်ား အေျခစိုုက္ရာ မဟာမိတ္ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ား လက္ရွိအေျခအေန

ဖလုုံစေဝၚ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (PSDP) ကရင္ျပည္နယ္ NBF — ဆက္လက္တည္ရွိ။

ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီႏွင့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးပါတီ (KSDDP) ကရင္ျပည္နယ္ — — KNDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) ရန္ကုုန္တုုိင္း FDA 1 ဆက္လက္တည္ရွိ။  

ကရင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ကရင္ျပည္နယ္ — — KNDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP) ရန္ကုုန္တုုိင္း UNA — ဆက္လက္တည္ရွိ။ 

စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာကရင္အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီ(UKNDP) ကရင္ျပည္နယ္ — — KNDP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)

ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP) သည္ ၂၀၁၀ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 
ပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၃ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ၂၀၁၄ တြင္ တည္ေထာင္ 
ခဲ့ေသာ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီစသည့္ ပါတီ (၃) ခုျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာပါတီျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ၇ ရက္ေန႔ ဇြန္လ ၂၀၁၉ တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရခဲ့သည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ၂၀၁၃ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေပါင္းစည္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကို  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး  (၅) ႏွစ္တုိင္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့သည္။ ကခ်င္ပါတီ (၄) 
ခု ျဖစ္ေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (UDPKS), ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ 
(KSDP), ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳ းသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) တို႔သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီးတြင္ ေပါင္းစည္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ လီဆူႏွင့္ 
ေလာ္ေဝၚပါတီမ်ားသည္လည္း ၎ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲၾကသည္။၆၆  ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ပါတီတစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
(၁၀) ဦးစီျဖင့္ တက္ေရာက္ၿပီး အႀကိမ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္၊ သုံးဆယ္ခန္႔ က်င္းပခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္  
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (၀ါ) တတိယအင္အားစုမ်ားမွ  နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၾက 
သည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) သည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ မူလႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ (၇) 
ခ်က္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ထိန္းညိႇပံ့ပိုးေပးေသာ ၁၇ ဦးေကာ္မတီမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းရန္၊  ပါတီသစ္ကို ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ (သို႔) 
ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီကို မဖ်က္သိမ္းဘဲ လူေပါင္းရန္၊ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီ 
အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္၊ UNA မဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္ရန္စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။၆၇  သို႔ေသာ္ ကခ်င္ေပါင္းစည္းေရး 
ပါတီမ်ားက်င္းပသည့္ ပါတီညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္သူ (၇၁၀) ဦးက ပါတီအမည္သစ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ 
ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။  အျခားေသာ ပါတီ (၃) ခုသည္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ အရင္ေဆြးေႏြးလုိၿပီး လက္တြဲမည့္မဟာမိတ္ 
အပါအ၀င္ မူမ်ားကိုေပါင္းၿပီးမွေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) 

၆၆ ကနဦး ေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း 
တြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၆၇ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခုထက္ပို၍ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မွတ္ပံုတင္ရန္ အဖြဲ႕၀င္အင္အား ၁၀၀၀ ျပည့္ရန္လိုအပ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခု 
တြင္ စည္း႐ုံးမည့္ပါတီအတြက္ အဖြဲ႕၀င္အင္အား ၅၀၀ သာလိုသည္။
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သည္ ေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။၆၈ 

KSPP ပါတီကုိယ္စားလွယ္က ''ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP) သည္ တရားဝင္ပါတီ (၃) ခု ေပါင္းစည္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (UDPKS), ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP), ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ႏွင့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၏ ပါတီအေဟာင္းျဖစ္ေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) မွ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕စသျဖင့္ 
အင္အားစု (၅) စု ပါ၀င္ေနသည္""ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၆၉  KSPP သည္ ထိုအစုအဖြဲ႕မွ  (၅) ဦးစီႏွင့္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ 
(၂) ဦးျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းရာထူးမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ရရွိခဲ့ေသာပါတီမ်ား၏ မဲရလဒ္မ်ားအတိုင္း ခြဲေ၀တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ၏ 
ဥကၠ႒သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄ ေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္   KSPP ပါတီသစ္၏ဥကၠ႒ 
ျဖစ္လာသည္။ အဆိုပါေနရာခ်မႈျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UDPKS ၏ ဥကၠ႒ 
သည္ ပါတီသစ္၏ ဒုဥကၠ႒ (၁) ႏွင့္ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ၏ ဥကၠ႒သည္ ဒုဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္လာသည္။ 
လက္ရွိပါတီဖြဲ႕စည္းပုံကို ေနာက္လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီညီလာခံမွ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ ရည္ရြယ္ထား 
သည္။  ပါတီသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အသင္း၀င္ေၾကးမ်ား၊ အေထာက္အပံမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မွတာ၀န္ယူထား 
သည့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးေကာ္မတီ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP) သည္ 
အားလံုးပါဝင္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္ ကခ်င္မ်ားအားလံုးစုစည္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရိွသည္။ KSPP သည္ အျခားေသာ  
ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားပါတီအဖြဲ႕မ်ား ဥပမာ - လီဆူ၊ ေလာ္ေဝၚ   ၇၀တို႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး 
တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP) သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ  
ၿမိဳ႕နယ္ (၁၈) ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

ဇယား (၇) ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ား။ 

၆၈ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ႏွင့္ လက္တြဲမည္ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မည့္သည္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ရရွိ 
ရန္ မည္သည့္ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲမည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
၆၉ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္မွ မွတ္ပုံတင္ခြင့္မျပဳခ့ဲသည့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာဦးေဆာင္ခ့ဲေသာ ပါတီအဖြ႕ဲအစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
၇၀ လီဆူအမ်ဳိးသားဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) ႏွင့္ ေလာ္ေဝၚအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ။

ကခ်င္ပါတီမ်ား/ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အတြင္းရွိ ပါတီမ်ား အေျခစိုုက္ရာ မဟာမိတ္ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ား လက္ရွိအေျခအေန

စည္းလုုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီပါတီ 
(ကခ်င္ျပည္နယ္) ကခ်င္ျပည္နယ္ — — KSPP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ — KSPP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ NBF — KSPP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UNA — ဆက္လက္တည္ရွိ။

ျပည္ေထာင္စုတုုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီပါတီက

ကခ်င္ျပည္နယ္ — — KSPP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ဒီမုုိကေရစီပါတီသစ္ (ကခ်င္) ကခ်င္ျပည္နယ္ — — အသစ္ခ

ေလာ္ေဝၚအမ်ဳိးသားစည္းလုုံးညီၫြတ္ေရး 
ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ — — ဆက္လက္တည္ရွိ။

လီဆူအမ်ဳိးသားဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ NBF — ဆက္လက္တည္ရွိ။
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ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CNLD)

ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၀ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 
(CNDP)၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP)၊ ႏွင့္ ၂၀၁၄ တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ ပ္ (CLD) စသည့္  
ပါတီ (၃) ခု ေပါင္းစည္းထားေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၁ ရက္ေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉  တြင္ 
ပါတီမွတ္ပံုတင္ရခဲ့သည္။

ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပထမဆုံးေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ မတိုင္မီတြင္ ပါတီတစ္ခုဖြစဲည္းရန္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီအမည္ေရွ႕တြင္ ခ်င္းဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းထည့္မည္၊ မထည့္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား 
ကြဲလြဲရာမွ  လူမ်ဳိးအမွတ္လကၡဏာကို ပို၍အေလးေပးသည့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။  ဥပမာ - ဇုိမီး၊ အ႐ိႈႏွင့္ 
မရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား။၇၁ ၂၀၁၀ အလြန္တြင္ ခ်င္းပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ (CNP) ႏွင့္ ခ်င္း 
တုိးတက္ေရးပါတီ (CPP) တို႔သည္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ၏ အေပးအယူ 
အေလွ်ာ့အတင္းအေနျဖင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ (CNP) သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေပါင္းစည္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က 
အားေကာင္းခဲ့ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ CNLD သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(CLD) အျဖစ္ ျပန္လည္အသက္သြင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လာခဲ့သည္။

ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CLD) သည္ အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ဇုိတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတုိ႔ႏွင့္ မဟာမိတ္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရိွခ့ဲသည္။ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳ ပ္(CLD)သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီညီလာခံေဆြးေႏြးပြ ဲ က်င္းပ 
ခဲ့ၿပီး ထုိအစည္းေ၀းတြင္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းပါက ပါတီသစ္အမည္ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ဟုသာေပးရန္ အပါအ၀င္ မူလႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အျခားအခ်က္မ်ားတြင္  ေပါင္းစည္းပါတီ 
သည္ ၁၉၄၇ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူမ်ားကို ကိုင္စြဲရန္ႏွင့္ UNA ႏွင့္ 
မဟာမိတ္ျပဳလုပ္ရန္တို႔ပါရွိသည္။ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ (CPP) ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) 
သည္ ပထမသတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာသေဘာတူခဲ့ၿပီး တတိယသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေပါင္းစည္းၿပီးမွ 
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ကို ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CLD) ဘက္မွ သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။၇၂ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ၿပီးေနာက္ ပါတီျပန္ကြဲျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေစရန္ ခ်င္းေပါင္းစည္းပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ 
ကုိလည္း ခ်ဳပ္ဆိုလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ပါတီ (၃) ခု သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၈ မတုိင္မီတြင္ ပါတီအၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး 

၇၁ ဇုုိတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အ႐ိႈခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ။ 
၇၂ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခဏေရႊ႕ဆိုင္းထားရန္ ပါတီတြင္း မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္္- က) ျပည္ေထာင္စုတုုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီပါတီသည္ သုေတသနျပဳေလ့လာေရးသားသည့္ ကာလတြင္ သီးျခားပါတီ 
တစ္ခုအေနျဖင့္သာရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ေပါင္းစည္းရန္ ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ 
BNI, ''KSPP ႏွင့္ ကခ်င္ပါတီတစ္ခုထပ္မံပူးေပါင္း""၊ ၂၂ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ သတင္းတြင္လည္းၾကည့္ပါ။ https://bnionline.net/
mm/news-69917။ ခ) အဆိုပါ ပါတီသည္ ၂၀၁၉  တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရေသးေပ။ ထုိ႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
အေျခစိုက္သည့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားပါတီဆိုသည့္ ပါတီသစ္တစ္ခုတည္ေထာင္မႈကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 

https://bnionline.net/mm/news-69917
https://bnionline.net/mm/news-69917
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ေရးအစည္းေ၀း (၁၃) ခု က်င္းပခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ပါတီတစ္ခုစီမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၃)  ဦးစီျဖင့္  ၃၉  
ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CNLD) ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။  
၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအထိ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း  ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီမွ ဥကၠ႒မ်ားက ၆ လစီ 
အလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးယူ၍ ေပါင္းစည္းပါတီအား ဦးေဆာင္မႈေပးသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္အသစ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ပါတီညီလာခံက်င္းပ၍ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ပါတီ၏ရန္ပံုေငြကို 
အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ အသင္း၀င္ေၾကးႏွင့္ ထည့္၀င္ေငြမ်ားမွရရိွၿပီး ထည့္၀င္ေငြပမာဏမွာ ရာထူးႀကီးေလပုိမ်ားေလ အခ်ဳ းိအစား 
တိုင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CNLD) သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္လံုးႏွင့္ 
စစ္ကုိင္းတုိင္းရိွ ကေလး၊ တမူး၊ အျခားေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ား ဥပမာ - ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ မင္းျပား 
ႏွင့္ ေျမပံုတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ဳ းိသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳ ပ္ (CNLD) ၏မူမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား 
တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဘံုရည္မွန္းခ်က္တူေသာ အျခား 
ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ မူရွိထားသည္။  

ဇယား (၈) ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ား။ 

ခ်င္းပါတီမ်ား/ ခ်င္းျပည္နယ္ 
အတြင္းရွိပါတီမ်ား အေျခစိုုက္ရာ မဟာမိတ္ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ား လက္ရွိအေျခအေန

ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ရန္ကုုန္တုုိင္း NBF — CNLD အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ခ်င္းတုုိးတက္ေရးပါတီ ရန္ကုုန္တုုိင္း UNA — CNLD အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုုန္တုုိင္း UNA — CNLD အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားပါတီက မေကြးတုိင္း — — အသစ္

တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ခ်င္းျပည္နယ္ NBF — ဆက္လက္တည္ရွိ။

ဇုုိတုုိင္းရင္းသားေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ခ်င္းျပည္နယ္ — — ဆက္လက္တည္ရွိ။

အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ ခ်င္းျပည္နယ္ NBF — ဆက္လက္တည္ရွိ။

ဇိုုမီးဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ခ်င္းျပည္နယ္ UNA — ဆက္လက္တည္ရွိ။

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ (MUP)

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ (AMRDP) ႏွင့္ 
၂၀၁၂ တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ မြန္အမ်ဳ းိသားပါတီ (MNP) တုိ႔ ေပါင္းစည္းထားေသာပါတီျဖစ္သည္။ မြန္ညီၫြတ္ေရး 
ပါတီသည္  ၁၁ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၉ တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းရန္ ဖိအားမ်ားသည္ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ဦးမွ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီ 
(ေနာင္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ)အျဖစ္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက 

က) ခ်င္းတိုင္းရင္းသားပါတီသည္ မေကြးတိုင္းတြင္အေျခစိုုက္သည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊  ၾသဂုုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ 
က ပါတီမွတ္ပံုတင္ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္  ကမ္းလွမ္းထားသည္။ The Voice ၏ ၁၇ ရက္ မတ္လ 
၂၀၂၀ တြင္ေရးသားခဲ့ေသာ ''ခ်င္းႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းရန္ ေဆြးေႏြးမည္"" သတင္းတြင္ဖတ္႐ႈပါ။ http://thevoicemyanmar.com/2020-
election/40281-chn?fbclid=IwAR3VVLoKc3tTN1hn1R1zEOQ-beUEO6mRCJTZ-MNueLrHnyGGPtVUcuvRwRI
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စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွိေနခဲ့သည္။  သုိ႔ေသာ္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ (AMRDP) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ရာေက်ာ္ေရွ႕တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေပါင္းစည္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အတည္ျပဳလိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ 
သည္။ အဆိုပါအခ်က္ေလးခ်က္မွာ ပါတီႏွစ္ခုအားေပါင္းစည္း၍ တစ္ခုတည္းအျဖစ္သို႔ဖြဲ႕စည္းရန္၊ ပါတီညီၫြတ္ေရး 
အတြက္ လစဥ္အစည္းေ၀းမ်ားက်င္းပရန္၊ ပါတီအမည္သစ္ေပးရန္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေန႔ရက္ 
သတ္မွတ္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ မြန္ပါတီမ်ား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစု႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္တြင္ ေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္ 
စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ တြင္ လူထု၏ ပါတီေပါင္းစည္းေရးဖိအားသည္ ပုိမုိျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ေပါင္းစည္းေရးကို 
လိုလားေသာ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ (AMRDP) မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပါတီမွႏုတ္ထြက္ၿပီး  အရပ္ဘက္  
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မြန္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍   မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) ႏွင့္ မြန္ေဒသလုံး 
ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ (AMRDP) တို႔ေပါင္းစည္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ပါတီမ်ားမေပါင္းစည္းပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ 
မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီဟူသည့္ ပါတီသစ္တစ္ခုတည္ေထာင္၍ ထိုပါတီႏွစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္သြား 
မည္ဟုလည္း ဖိအားေပးခဲ့သည္။၇၃ သို႔ျဖစ္၍ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း မြန္ပါတီႏွစ္ခုသည္ ေပါင္းစည္းေရး 
အတြက္ညိႇႏိႈင္းရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ပါတီႏွစ္ခုသည္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
တတိယအင္အားစုမ်ား၏ဖိအားေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ၎တုိ႔၏ၾကား၀င္ညိႇႏိႈင္းေပးမႈမ်ားကုိ လက္မခံဘဲ 
ပါတီအခ်င္းခ်င္း သီးသန္႔ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  ပါတီႏွစ္ခုအၾကား ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူညီမႈရၿပီးမွသာ ဒုတိယအဆင့္ 
အေနျဖင့္ မြန္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တတိယအင္အားစုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေပါင္းစည္းေရးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား 
သည္ ၂ ႏွစ္ခန္႕ ၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီး  တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြ ဲ(၈) ခု ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြေဲျမာက္ျမားစြာျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။  
ေပါင္းစည္းေရး ပါတီသစ္အတြက္ မြန္ျပည္သူမ်ားမွ အဆုိျပဳထားေသာ နာမည္ (၁၀) မ်ဳိးကုိ ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ 
ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳလက္ခံသည့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ 
အျဖစ္ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။

မြန္ညီညႊတ္ေရးပါတီ (MUP) ၏ ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္မ်ားကို ၀ါစဥ္အရႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
အရ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ပါတီ၏ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရာတြင္ (၅း၅း၄) အခ်ဳိးအတိုင္း 
ပါတီႏွစ္ခုစီမွ တစ္၀က္စီ ၅း၅ အခ်ဳိးႏွင့္ တတိယအင္အားစုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၄ အခ်ဳိးအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းသည္။ 
ပါတီ႐ံုးခဲြမ်ားကုိဖြ႕ဲစည္းရာတြင္ ၿမိ ႕ဳနယ္တစ္ခုတြင္ A ပါတီမွ ဥကၠ႒ရာထူးယူထားလွ်င္ B ပါတီမွ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး 
ရာထူးမ်ားကိုယူၿပီး A ပါတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးရာထူးယူသည့္ AB, BA ပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟုဆိုသည္။ 
ပါတီ၏ရန္ပံုေငြသည္ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္၊ ေဒသဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုရိွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစာ (၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္၀င္မႈမ်ားမွရရွိသည္ဟု 
ဆိုသည္။ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ထည့္၀င္ေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴရွင္မ်ားလည္းရွိသည္။  

၇၃ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ေနာင္တြင္ ရာမညလႈပ္ရွားမႈဟုေခၚေ၀ၚ ခဲ့ၿပီး တတိယအင္အားစုမ်ားကိုလည္း ရာမညအင္အားစုမ်ားဟု ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။ 
ေအာင္ေအာင္ေရးသားေသာ ''Understanding Ethnic Political Parties in Myanmar: The Cases of Mon and Karen States"" [ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားပါတီ
မ်ားကို နားလည္ျခင္း၊ မြန္ႏွင့္ကရင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေလ့လာခ်က္]၊ ISEAS အျမင္ေဆာင္းပါးအမွတ္ ၂၀၁၈/၅၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ တြင္ဖတ္႐ႈပါ။ https://www.iseas.edu.
sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_57@50.pdf

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_57@50.pdf
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_57@50.pdf
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မြန္ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (MUP) သည္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းတုိ႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္မူတူေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး မြန္အမ်ဳိးသားေရးတြင္ပါ၀င္ၾကသည့္ ေဒသခံအင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိသည္။ 

ဇယား (၉) မြန္ျပည္နယ္ရွိ တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား။ 

မြန္ပါတီမ်ား မဟာမိတ္ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ား လက္ရွိအေျခေန

မြန္ေဒသလုုံးဆုုိင္ရာဒီမိုုကေရစီပါတီ (AMRDP) NBF ၁ MUP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) UNA ၃ MUP အျဖစ္ ေပါင္းစည္း။

အမ်ဳိးသမီးပါတီ (မြန္ျပည္နယ္)  — — ဆက္လက္တည္ရွိ။ 

ဇယား (၁၀) ေပါင္းစည္းတိုင္းရင္းသားပါတီ (၅) ခုုအား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ။

 ကယား ကရင္ ကခ်င္ ခ်င္း မြန္

ပါတီအမည္ ကယားျပည္နယ္
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

ကရင္အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ျပည္သူ႔ပါတီ

ခ်င္းအမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ

ပါတီမွတ္ပံုတင္
ရသည့္ ရက္စြဲ

၀၈.၀၉.၂၀၁၇ 
ပါတီအမွတ္စဥ္ (၁၀၅) 

၂၂.၀၂.၂၀၁၈
ပါတီအမွတ္စဥ္ (၁၀၈)

၀၇.၀၆.၂၀၁၉ 
ပါတီအမွတ္စဥ္ (၁၁၅)

၁၁.၀၇.၂၀၁၉
ပါတီအမွတ္စဥ္ (၁၁၆)

၁၁.၀၇.၂၀၁၉ 
ပါတီအမွတ္စဥ္ (၁၁၇)

ေပါင္းစည္းထား
သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား

၂ ပါတီ ၃ ပါတီႏွင့္ အထက္ ၃ ပါတီႏွင့္ အထက္ ၃ ပါတီ ၂ ပါတီႏွင့္ အထက္

လူမ်ဳိးေပါင္းစံု 
ဒီမိုကေရစီပါတီ 
(ကယားျပည္နယ္)

ကရင္ျပည္နယ္ 
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးပါတီ

စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး 
ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ 
(စဒက)

ခ်င္းအမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ 
ဒီမိုကေရစီပါတီ

ကယားလူမ်ဳိးစု 
ဒီမိုကေရစီပါတီ

ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ 
ပါတီ

ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ဒီမိုကေရစီပါတီ

ခ်င္းတိုးတက္ေရး 
ပါတီ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ

စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ 
ကရင္အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ 
ပါတီ

ခ်င္းဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

တတိယအဖြဲ႕
(အရပ္ဖက္၊ ရာမည 
အင္အားစုမ်ား)

ဖလုုံစေဝၚ ဒီမုုိကရက္ 
တစ္ပါတီအခ်ဳိ႕က

ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တိုးတက္ေရး 
ပါတီေဟာင္း

ျပည္ေထာင္စု 
တိုင္းရင္းသားမ်ား 
ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ
ပါတီခ

ေပါင္းစည္းသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္

ႏွစ္ပါတီ ညိႇႏိႈင္းမႈ ေလးပါတီ ညိႇႏိႈင္းမႈ ပါတီညိႇႏိႈင္းမႈ 
(၂၀၁၈) ႏွင့္ 
၁၇ ဦး ေကာ္မတီ 
ပါ၀င္ညိႇႏိႈင္းမႈ 

သံုးပါတီ ညိႇႏိႈင္းမႈ ႏွစ္ပါတီ ညိႇႏိႈင္းမႈ

ပါတီႏွင့္ တတိယ 
အင္အားစုမ်ား
ညိႏိႈင္းမႈ
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ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းသူမ်ား ၁၀ ဦးစီ ၈ ဦးစီ ၁၀ ဦးစီ ၁၃ ဦးစီ  

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၁ ႏွစ္ ၁ ႏွစ္ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္  ၂ ႏွစ္

ေခါင္းေဆာင္
ေရြးခ်ယ္မႈ

ပါတီတြင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲ

ပါတီတြင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲ

မဲရလဒ္
စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ၊ 
၆ လတစ္ႀကိမ္ 
အလွည့္က်

ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း၍

ပါတီကိုယ္စားျပဳမႈ 
အမ်ဳိးအစား ေဒသတြင္း

ျပည္ေထာင္စု 
တစ္၀န္းလံုး ေဒသတြင္း 

ျပည္ေထာင္စု
တစ္၀န္းလံုး 

ျပည္ေထာင္စု
တစ္၀န္းလံုး

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေဒသ
ကယား
တစ္ျပည္နယ္လံုး

ကရင္ျပည္နယ္ 
ငါးၿမိဳ႕နယ္

ကခ်င္
တစ္ျပည္နယ္လံုး

ခ်င္းတစ္ျပည္နယ္လုံး၊  
စစ္ကိုင္း၊ မေကြးႏွင့္ 
ရခိုင္

မြန္တစ္ျပည္နယ္လံုး 
ႏွင့္ တနသာၤရီ

ေပါင္းစည္းေရး 
ဦးစားေပး ျပည္နယ္အေျချပဳ

တိုင္းရင္းသား 
အေျချပဳ ျပည္နယ္အေျချပဳ

တိုင္းရင္းသား 
အေျချပဳ

တိုင္းရင္းသား 
အေျချပဳ

မွတ္ခ်က္
က) ဖလုုံစေဝၚ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီသည္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနေသးသည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူမႈ 
မ်ားအရ ၎အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ 
ခ) ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပါတီကို ၅ ရက္  မတ္လ ၂၀၂၀ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရား၀င္ 
ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ 
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နိဂံ ုး   

လူထုဖိအားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္မႈစသည့္ တြန္းအားမ်ားအျပင္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ တစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ရရွိေစေရးျဖစ္ၿပီး 
အျခားတစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုအာမခံမည့္ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ လိုအပ္ေသာ ေဒသခံဦးေဆာင္ပါတီတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေရးျဖစ္ပါသည္။ သုေတသန 
ေလ့လာမႈအရလည္း ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေရးထက္ပိုေသာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕မႈပံုသဏၭာန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာအနက္ ပါတီမ်ားကိုဖ်က္သိမ္း၍ အသစ္ျပန္လည္ 
ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ေသာ ပါတီေပါင္းစည္းမႈနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေပါင္းစည္းသည့္ပါတီမ်ားသည္ 
လာရာေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လားရာႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမတူေသာ မဟာမိတ္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ 
ၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားက ပါတီေပါင္းစည္းေရး၏ေအာင္ျမင္မႈ၊ 
မေအာင္ျမင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ 
ေပါင္းစည္းပါတီတြင္ ပါ၀င္ေသာ အစုအဖြဲ႕တစ္စုစု၏ လႊမ္းမိုးမႈအေပၚ သို႔မဟုတ္ အမ်ားစု၏တိမ္းၫႊတ္ေပၚမူတည္၍ 
UNA သို႔မဟုတ္ NBF ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေပၚထြက္လာဖြယ္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ 
သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးေသာ ပါတီစနစ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမွတ္လကၡဏာေပၚမူတည္ 
၍ မဲေပးလိုသူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရလြယ္ကူေစသည္။ ထုိသို႔ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ 
မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တစ္ဖန္ျမင့္တက္လာေစသည္။ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား 
ရွည္ၾကာခိုင္မာျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာ ပါတီတြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ညီၫြတ္မွ်တေရး 
ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းႏိုင္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ျပင္းထန္လာမႈႏွင့္အတူ 
၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗမာပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီေပါင္းစည္းသည့္ဗ်ဴဟာအျပင္ တိုင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ားအၾကား အျခားေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕မႈမ်ားပါ ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည္။ 

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား၏ ရွည္ၾကာခိုင္မာမႈကို စမ္းသပ္အဆံုးျဖတ္ေပးမည္ 
ျဖစ္သကဲ့သို႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႏွင့္ နီးစပ္မည္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း မည္သည့္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ 
မည္ကိုလည္း အဆံုးျဖတ္ေပးသြားဖြယ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရး 
အခင္းအက်င္းအရ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူႏွင့္ မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုသည့္ ဗ်ဴဟာအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပါတီမ်ားအၾကားဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည့္ ပါတီသစ္မ်ား 
လည္း ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ျမန္မာ့ 
ပါတီႏုိင္ငံေရးတြင္ ယခင္ကမရိွခ့ဲဖူးေသာ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္ 
စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အကူးအေျပာင္းပံုစံမွ  ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ အကူးေျပာင္းပံုစံအျဖစ္ ပိုမိုဦးတည္ 
လာၿပီး လူမႈသဟအက္ေၾကာင္းမ်ားမွာလည္း ဗမာႏွင့္တိုင္းရင္းသားၾကားက အမ်ဳိးသားေရးအက္ေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ 
သို႔ ပုိမိုထင္ရွားလာသည္ကို ေဖာ္ျပေနေပသည္။ 




