အကျဉ်းချုပ်
မြန်ြာနိုင်ငံသည် ကို ယ ် စားမြုဒီ ြို ကရေစီစနစ် ကျင့် သ ုံး သည့် နိုင်ငံတစ်ခ ုမြစ်သည့်
အတွက် လွှတ်ရတာ်သည် အရေးကကီးရသာအခန်းကဏ္ဍတွင် ြါဝင်လျက်ေှိြါသည်။ လွှတ်ရတာ်
သည် ၎င်း၏အဓိကလုြ်ငန်းတစ်ေြ်မြစ်ရသာဥြရဒမြုရေးတွင်သာြက နိုင်ငံမခားရေးော
ကိစ္စေြ်ြျားကိုြါ နိုင်ငံတကာလွှတ်ရတာ်ြျားနှင့ြ
် ူးရြါင်း၍ သံခင်းတြန်ခင်းဆိုင်ောကိစ္စေြ်
ြျားကိုလည်း ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိြါသည်။ ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျားအကကားြဋိြက္ခြျား ရဆွးရနွးအရမြ
ေှာောတွင်လည်း လွှတ်ရတာ်ဆိုင်ောသံတြန်ဆက်ဆံရေးသည် ြေှိြမြစ်လအ
ို ြ်သည့် နိုငင
် ရ
ံ ေး
ကကားခံတစ်ခုမြစ်ြါသည်။ ဤစာတြ်းတိုတွင် သံတြန်ဆက်ဆံရေး၏အရေးြါြုံ၊ သံခင်း
တြန်ခင်းအြျ ိုးအစားြျား၊ လက်ေှိကျင့်သုံးလျက်ေှိရသာသံတြန်ဆက်ဆံရေးနည်းလြ်းြျား
နှင့် လွှတ်ရတာ်နှင့သ
် ံခင်းတြန်ခင်းဆိုငေ
် ာအချက်အလက်ြျားကို ရလ့လာစုစည်းရေးသား
ထားြါသည်။

နိဒါန်း
၁။

နိ ု င ် င ံ တ စ် န ိ ု င ် င ံ ၏ အချုြ် အ မခာအာဏာကိ ု

ထိ ြ ါးြှု အ န္တ ေ ာယ် ြ ှ က ာကွ ယ ် ေ ာတွ င ်

စစ်ရေးအေခုခံကာကွယ်သည့်နည်းတူ သံခင်းတြန်ခင်းကျွြ်းကျင်ြှုမြင့်လည်း ခုခံကာကွယ်
နိုငသ
် ည့်အတွက် သံခင်းတြန်ခင်းကို ကာကွယ်ရေး၏ြထြြျက်နှာစာ (Diplomacy is the
first line of defense) ဟုသတ်ြှတ်ထားြါသည်။
၂။

စစ်ြက်မြစ်ြွားသည့်အခါြျားတွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ောြဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာအြျိုးြျိုး

မြင့်စစ်ဆင်မခင်းသည် နိုငင
် ရ
ံ တာ်ကာကွယ်ရေးအတွက် အလွန်အရေးကကီးသကဲ့သို့ ငငိြ်းချြ်း

ရသာကာလတွင် သံတြန်နည်းလြ်းြျားမြင့် နိုငင
် မံ ခားရေးောကိစ္စေြ်ြျားကို စီြံကိုင်တွယ်
ရဆာင်ေွက်မခင်းသည်လည်း နိုင်ငံအတွက် အလားတူြင်အရေးကကီးသည်ဟု နိုငင
် မံ ခားရေးော
ကိစ္စြျား၌ ထင်ေှားရကျာ်ကကားသူ ြါရြာက္ခ Hans J. Moregenthauက ဆိုထားြါသည်။
၃။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်စားမြုဒီြိုကရေစီအစိုးေစနစ်ကျင့်သုံးရနရသာရကကာင့် လွှတ်ရတာ်

သည် အရေးကကီးရသာအခန်းကဏ္ဍတွငြ
် ါဝင်လျက်ေှိြါသည်။

ယရန့ကြ္ဘာရြါ်တွင် နိုငင
် ံ

အချင်းချင်း သံတြန်ဆက်ဆံြှုြျားသာြက လွှတ်ရတာ်ြျားအချင်းချင်း သံတြန်ဆက်ဆံြှု
ြျားမြုလုြ်ကာ တစ်နိုင်ငန
ံ ှငတ
့် စ်နိုငင
် ံအကကား မြစ်ရြါ်ရနရသာြဋိြက္ခြျားကို ငငိြ်းချြ်းစွာ
ရမြေှင်းမခင်း၊ လိအ
ု ြ်ချက်ြျားအား ဝိုင်းဝန်းမြည့်ဆည်းရြးမခင်းတို့မြင့် ကြ္ဘာ့နိုင်ငရ
ံ ေးဇာတ်ခုံ
တွင် ကမြအသုံးရတာ်ခံလျက်ေှိြါသည်။

သံခင်းတမန်ခင်း(သိ)ု့ သံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေး
၄။

နိုင်ငံြျားအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးနှင့်ြူးရြါင်း ရဆာင်ေွက်ရေး တိုးမြှင့်လိုလျှင်ရသာ်

လည်းရကာင်း၊ နယ်နိြိတ်အြါအဝင် အချုြ်အမခာအာဏာြိုငဆ
် ိုငြ
် ှုြဋိြက္ခြျား၊ အမငင်းြွား
ြှုြျားမြစ်ြွားလာလျှငရ
် သာ်လည်းရကာင်း၊ စစ်ရေးြဋိြက္ခြျားမြစ်ရြါ်လာနိုင်ြည့်အန္တောယ်
ကို ရေှာင်ေှားနိုင်ေန်အတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း သံခင်းတြန်ခင်းကိုအသုံးမြု၍ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်း
ရမြေှင်းြှုြျား မြုလုြ်ကကြါသည်။
၅။

နှစ် နိ ုင ် ငံ အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်မခင်း၊ ရလျှာ့ခ ျမခင်းတို့တ ွင်လည်း သံတ ြန်

ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ြှု၊ရလျှာ့ချြှုတို့အား အသုံးမြုလျက်ေှိသည်ကို သာဓကြျားစွာမြင့်ရတွ့မြင်
နိုငြ
် ါသည်။
၆။

ငငိြ်းချြ်းစွာ ရမြေှင်းနည်းအတွက် အသုံးအြျားဆုံး အြျုိ းအစားတစ်ခုြှာ “ကကိုတင်

ကာကွယ်သည့် သံတြန်နည်းလြ်း” (Preventive Diplomacy)မြစ်ငြီး ယင်းကို လွန်ခဲ့ရသာ
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၂၆.၂.၂၀၁၉ မြည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ အရမခခံသံတြန်ရေးောသင်တန်းတွင် နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ရဆွးရနွးချက်ြျား
ကရြ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ သံတြန်ရေးောသင်တန်းြှရဆွးရနွးြို့ချချက်

နှစ်ရြါင်း(၅၀)ခန့်က ကုလသြဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရေးြှုးချုြ်ရဟာင်း Dag Hammarskjond က
စတင်ရခါ်ရဝါ်သုံးစွဲခဲ့ြါသည်။
၇။

အမငင်း ြွ ားြှုြျားကို ြဋိ ြ က္ခ အမြစ် အေှိန ် အ ဟုန ်မြင့် တ က်ြသွားရစရေးအတွက်

ကကိုတင်ကာကွယ်ေန်နှင့် ြဋိြက္ခြျားမြစ်ြွားသည့်အခါ ြျံ့နှံ့ြသွားရစရေးအတွက် သံတြန်
နည်းလြ်းမြင့်ရဆာင်ေွက်မခင်းဟူ၍ အဓိြ္ပာယ်ြွင့ဆ
် ိုနိုငြ
် ါသည်။

3

မမန်မာနိုင်ငံ၏ သံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေးသမိုင်းရ ကာင်း
၈။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ြထြဦးဆုံးရသာသံတြန်သည် ကင်းဝန်ြင်းကကီးဦးရကာင်းမြစ်ြါသည်။

မြန်ြာသက္ကောဇ် ၁၂၃၃ ခုနှစ်၌ ကုန်းရဘာင်ြင်းဆက်ြှ ြင်းတုန်းြင်းတေားသည် ငဗိတိန်
နိုင်ငံနှင့် ြိုြိုေင်းနှီးစွာတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနိုင်ေန်လည်းရကာင်း၊ ဥရောြတိုက်ေှိ အမခားနိုင်ငံကကီး
ြျားနှင့်လည်း နိုင်ငံမခားဆက်သွယ်ြှုေေှိေန်လည်းရကာင်း ေည်ေွယ်လျက် ငဗိတိန်၊ အိုင်ယာလန်၊
မြင်သစ်၊ အီတလီနိုင်ငံြျားသို့ရစလွှတ်ခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါနိုင်ငံြျားနှင့် အစိုးေချင်းဆက်သွယ်ရေး၊
ကုန်သည်ကကီးြျား၊ ကုြ္ပဏီြျားနှင့်စီးြွားရေးဆက်သွယ်ြှုြျားကို ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့်အမြင်
အဆိြ
ု ါနိုင်ငတ
ံ ို့၏ အုြ်ချုြ်ရေး၊ တေားစီေင်ရေး၊ ကာကွယ်ရေးတြ်ြျား၊ ြွဲ့စည်းြုြ
ံ ျားကိုြါ
ရလ့လာဆည်းြူးခဲ့ကကြါသည်။ မြင်သစ်နိုင်ငတ
ံ ွင် မြန်ြာသံအြွဲ့သည် မြင်သစ်အစိုးေနှင့်
ြဟာြိတ်စာချုြ်တစ်ခုအား မြန်ြာသက္ကောဇ် ၁၂၃၄ခုနှစ် (ခေစ်သက္ကောဇ် ၁၈၇၃ ခုနှစ်) တွင်
ချုြ်ဆိုနိုင်ခ ဲ့ြါသည် ။ မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် ြထြဆုံးရသာအဆိုြါစာချုြ်ြှာ ၁၈၇၃ ခုနှစ်၊
မြင်သစ်နှင့်မြန်ြာနိုင်ငံ အမြန်အလှန်စီးြွားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသရဘာတူညီချက်စာချုြ်
မြစ်ြါသည်။ ကင်းဝန်ြင်းကကီး၏သံအြွဲ့သည် အမြန်ခေီးတွင် သီဟိုကျွန်း(ယခု သီေိလကကာနိုင်ငံ)တွင်
ဗုဒမ္ဓ ြတ်စွယ်ရတာ်အားြူးရမြာ်ငြီး စွယရ
် တာ်ြာွ းတစ်ဆူကိုလည်းြင့်ရဆာင်ခဲ့ြါသည်။ အိန္ဒိယ
ဘုေင်ခံထံသို့လည်း ဝင်ရောက်ရတွ့ဆုံခဲ့ြါသည်။

3

၂၆.၂.၂၀၁၉ မြည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ အရမခခံသံတြန်ရေးောသင်တန်းတွင် နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ရဆွးရနွးချက်ြျား

၉။

ဘုေင်ြျားစိုးစံစဉ်ကာလက

သံခင်းတြန်ခင်းရေးောကိစ္စေြ်ြျားသည်

အုြ်ချုြ်သူ

ြင်းြျား၏ စိတ်သန်ောဆုံးမြတ်ချက်အတိုငး် ရဆာင်ေွက်ကကမခင်းမြစ်သည်။ အဓိကအားမြင့်
အချုြ်အမခာအာဏာတည်ငြဲရေး(Sovereignty- based)ကိုရေှးရှုသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။
ကုန်းရဘာင်ြင်းဆက်လက်ထက်တွင်ြှ မြည်ြနိုင်ငံြျားနှင့်ြိုြိုကျယ်မြန့်စွာဆက်သွယ်လာငြီး
မြည်ြအကူအညီြျားမြင့် ဘက်စုံြ့ွံ ငြိုးတိုးတက်လာရအာင် ရဆာင်ေွက်လာခဲ့ြါသည်။

4

သံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေးအမျိုးအစားများ
၁၀။

ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းကျင့်သုံးလျက်ေှိရသာ သံတြန်ဆက်ဆံရေးအြျိုးအစားြျားြှာ ရအာက်ြါ

အတိုငး် မြစ်ြါသည်(က) Track (1)ရခါ် အစိုးေြှဦးရဆာင်သည့် Official Diplomacy၊
(ခ) Track (2)ရခါ် အစိုးေြဟုတ်ရသာအြွဲ့ြျားအကကား ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းသည့် NonGovernmental Diplomacy၊
(ဂ) Track (1.5)ရခါ် အစိုးေနှင့်အစိုးေြဟုတ်ရသာအြွဲ့ ြျားရောယှက်ြါဝင်သည့်
Official and Non-Governmental Diplomacy၊
(ဃ) မြည်သူြျား၊ ြီဒီယာြျား၊ လူထုလူတန်းစားအြျုိ းြျုိ း၊ အေြ်ြက်အြွဲ့အစည်း
အြျိုးြျ ိုး၊ အြွဲ့အစည်းအသီးသီးခခုံငုံြါဝင်သည့် Inclusive Diplomacy၊
(င) သြားရိုးကျအစည်းအရဝးြျား၊ ရဆွးရနွးြွဲြျား၊ နှီးရနှာြလှယ်ြွဲြျား ကျင်းြမခင်း
သာြက ရခတ်ြီရသာဆက်သွယ်ရေးနည်းြညာြျားကိုအရမခခံသည့် Electronic
Diplomacy (E-mail, social media, web-page, video conference and etc..)၊
(စ) ကုလသြဂ္ဂအစည်းအရဝးြျားတွင်ကျင့်သုံးသည့် Conference Diplomacy၊

4
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၂၆.၂.၂၀၁၉ မြည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ အရမခခံသံတြန်ရေးောသင်တန်းတွင် နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးဌာနြှရဆွးရနွးချက်ြျား

(ဆ) ၁၉ောစုနှစ်တွင်စတင်ရြါ်ရြါက်ခဲ့သည့် ရေတြ်အင်အားကိုအသုံးမြု၍ နိုင်ငံရေး
မြဿနာြျားကိရ
ု မြေှငး် ရြးနိုင်ခဲ့သည့် Gunboat Diplomacy၊
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(ဇ) အရြေိကန်နှင့် တရုတ်မြည်သူ့သြ္မတနိုင်ငံအကကား သံတြန်မြန်လည်စတင်နိုင်
ရေးအတွက် အသုံးမြုခဲ့သည့် Ping Pong Diplomacy၊
(ဈ) နိုင်ငံသားြျားက

နိုင်ငံတ ကာဆက်ဆံရေးတွင်

ြါဝင်ရဆာင်ေွက်ကကသည့်

Citizen Diplomacy၊
(ည) နှစ်နိုင်ငံအကကားမြဿနာေြ်ြျားကို ရမြေှင်းေန် အမြန်အလှန်သွားလာရစ့စြ်
ညှိနှိုငး် ရဆာင်ေွက်ရြးသည့် Shuttle Diplomacy၊
(ဋ) ကုလသြဂ္ဂငငိြ်းချြ်းရေးတြ်ြွဲ့ ကဲ့သို့ ကာကွယ်ရေးအင်အားကို ငငိြ်းချြ်းစွာ
အသုံးမြုသည့် Defense Diplomacy၊
(ဌ) အင် အားသုံ း၍ နို င် ငံ တ စ်ခ ုခ ျင် း ၊ သိ ု့ ြဟုတ ် အု ြ် စု အတွင ်း အသု ံးမြုသည် ့
Coercive Diplomacy၊
(ဍ) နိုင်ငံြျားအရနမြင့် သံတြန်နည်းလြ်းြျားကို ထိရောက်စွာအသုံးမြုနိုင်ရေးတွင်
ြိြတ
ိ ို့နိုင်ငံတွငေ
် ှိသည့် အဓိကအေင်းအမြစ် Hard power resourcesြျားမြစ်
ရသာ စစ်ရေးအင်အား၊ နျူကလီးယားလက်နက်ြိုင်ဆိုင်ြှု၊ စီးြွားရေးအင်အား
ြိုင်ဆိုငြ
် ှုတို့ကိုအရမခခံလျက် ၄င်းတို့၏သံတြန်နည်းနာကို နိုငင
် ံ၏အရေးြါဆုံး
စွြ်းအားအမြစ်အသုံးမြုသည့် Hard Power Diplomacy၊
( ဥြြာ-အရြေိကန်မြည်ရထာင်စု)
(ဎ) နိုငင
် ြ
ံ ျားအရနမြင့် သက်ဆိုင်ောနိုင်ငံ၏အရတွးအရခါ်၊ အယူအဆ၊ ယဉ်ရကျးြှု
ြျားကိုဝါဒမြန့်ချ ြ
ိ ှု၊ ရုြ်ေှင်အနုြညာေှင်ြျား၊ အမြန်အလှန်လည်ြတ်ကူးလူး
ဆက်ဆံြှုြျားြှတစ်ဆင့် သွယ်ဝိုက်လွှြ်းြိးု မြုနိုင်သည့် Soft Power Diplomacy၊
(ဥြြာ- K-Pop, Hollywood Movies and etc…)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunboat_diplomacy

(ဏ) သက်ဉီးဆံြိုင်ဘုေင်စနစ်တွင် သြီးရတာ်၊ နှြရတာ်နှင့်ရဆွရတာ်ြျုိ းရတာ်ြျား
အမြန်အလှန်ဆက်သမခင်း Traditional Diplomacy။
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(၁)။

လက်ေှိကျင့်သုံးလျက်ေှိသည့် သံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေးနည်းလမ်းများ
၁၁။

ယရန့ရခတ်ကာလတွင် အစိုးေြျားအရနမြင့် Soft Power ၊ Hard Power Diplomacy

ြျားသာြက Smart Power Diplomacy ကိုြါအသုံးချလျက်

နိုငင
် စ
ံ ွြ်းအားမြှင့တ
် င်ရေး

အတွက် ကကိုးြြ်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိကကသည်။
7

မြည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ အရမခခံသံတြန်ရေးောသင်တန်း၊ နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ရဆွးရနွးချက်ြျား

၁၂။

Smart Power ဆိုသည်ြှာ ြိြန
ိ ိုငင
် ံ၏ နိုင်ငမံ ခားရေးြူဝါဒရအာင်မြင်ရေးအတွက်

နိုငင
် ံ၏ Hard Power နှင့် Soft Power တို့ကုိရောယှက်လျက် ြိုြိုထိရောက်ရသာ ြဟာ
ဗျူဟာြျားကိုချြှတ်ကျင့်သုံးမခင်းမြစ်သည်ဟု အရြေိကန်နိုင်ငံရေးသိြ္ပံြညာေှင်Joseph Nyeက
ေှင်းလင်းရမြာကကားထားြါသည်။
၁၃။

အရြေိကန်သြ္မတရဟာင်းဘားေက်အုဘ
ိ ားြားနှင့်

ဒီြုိကေက်တစ်ြါတီကိုယ်စားမြု

သြ္မတရလာင်းဟီလာေီကလင်တန်တို့သည် ယခင်သြ္မတရဟာင်းြျားနှင့် သြ္မတရလာင်းြျား
သွားရောက်ခဲ့မခင်းြေှိသည့် အရေှ့ ရတာင်အာေှနိုင်ငံြျားသို့ သွားရောက်လည်ြတ် ခဲ့မခင်း၊
ထိြ်သီးအစည်းအရဝးြျားတက်ရောက်ခဲ့မခင်းတို့မြင့် ၄င်းတို့၏ Smart Power Diplomacy
ကို ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့်အသုံးချခဲ့ြါသည်။
၁၄။

ယခု အရြေိ က န် သ ြ္မ တရဒါ်နယ် ထ ေန် ့ ြှ ာ ြူ

စီ း ြွ ာ းရေးကိ ု သ ာအဓိ က ထားငြီ း

၄င်းအတွက်အကျိုးေှိြည့် ရနောရဒသြျားကိုသာအထူးစိတ်ဝင်စားကာ ယခုအခါတွင် အင်ဒိုြစိြိတ်ရဒသကို အဓိကစိတ်ဝင်စားလျက်ေှိသည်ဟု သုံးသြ်သူြျားကရမြာကကားကကြါသည်။
၁၅။

မြန်ြာနိုင်ငံသည် လက်ေှိအချန
ိ ်တွင် Hard Power Diplomacy ြေှိ၍ Soft Power

Diplomacyကိုသာ ကျင့်သုံး လျက်ေှိ ြါသည်။ ထို့ရကကာင့် Smart Power Diplomacy ကို
ကျင့်သုံးနိုင်ေန် ြမြစ်နိုင်ရသးြါဟု သံခင်းတြန်ခင်းကျွြ်းကျင်သူြျားက သုံးသြ်ရမြာဆို
ထားြါသည်။
၁၆။

ယရန့ရခတ်ကာလတွင် ကကိုတင်ကာကွယ်သည့်သံတြန်နည်းလြ်းကို အြွဲ့အစည်း

အသီးသီးက နည်းလြ်းအြျိုးြျ ိုးမြင့် ယခင်ကထက်ြိုြို၍ ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့်လုြ်ရဆာင်
လာကကြါသည်။
၁၇။

သံတြန်နည်းလြ်းမြင့်ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်းသည် ရြါ်ရြါက်လာနိုင်သည့် လုံခခုံရေး

ဆိုင်ောစိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် စိုးေိြ်ြူြန်ြှုြျားကို သံတ ြန်နည်းလြ်းမြင့် ကကိုတင်ကာကွယ်
တုန့်မြန်ြှုမြစ်သည့်အတွက် အာဆီယံရဒသဆိုင်ောြိုေြ်ြျားတွင် အသုံးမြုလျက်ေှိြါသည်။
- ၂၀၁၁ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ကရြ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံအကကား Preah Vihear Temple

နှငြ
့် တ်သက်၍ နယ်စြ်မြဿနာမြစ်ြွားခဲ့ော ထိုစဉ်က အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူ
ထားသည့် အင်ဒိုနီးေှားသြ္မတ နိုင်ငံက Preventive Diplomacy မြင့်ကကားဝင် ထိန်းသိြ်း
ရဆာင်ေွက်နိုငခ
် ဲ့ြါသည်။
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သံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေးနှင့်ဧည့်ခံပွဲများအရေးပါပုံ
၁၈။

သံတြန်ြျားစီစဉ်မြုလုြ်ရသာဧည့်ခံြွဲြျားသည်

ြိတ်မြစ်ရဆွမြစ်တည်ခင်းရကျွးရြွး

ရသာ အခြ်းအနားြျားမြစ်ရသာ်လည်း ြိုြိုအရေးကကီးသည့် ရအာက်ြါေည်ေွယ်ချက်ြျားေှိြါ
သည်(က) ြိြိနိုင်ငံနှင့်လူြျ ုိ းတို့၏ ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်ဧည့်ဝတ်ရကျွြွန်ြှုကို ရြာ်မြ
ရဆာင်ေွက်ေန်၊
(ခ) ဧည်ခ
့ ံြွဲတက်ရောက်သူဧည့်သည်ြျားထံြှ လိုအြ်ရသာသတင်းြျားနှင့် ထင်မြင်
သုံးသြ်ချက်ြျား သွယ်ဝိုက်သတင်းေယူေန်၊
(ဂ) သတင်းစုရဆာင်းေယူနိုင်ရေးေည်ေွယ်ချက်မြင့်

ြိတ်ရဆွသစ်ြျားနှငရ
့် တွ့ထိ

ေင်းနှီးြှုေေှိရေးအတွက် ြိတ်ရဆွမြစ်မြုလုြ်ေန်၊
(ဃ) သံတြန်အြွဲ့ြှ အြျိုးသြီးအချင်းချင်းရတွ့ဆုံြိတ်ြွဲ့၍ အိြ်ေှင်ြတို့စိတ်ဝင်
စားသည့်ကိစ္စြျားကို ရမြာဆိုေန်၊ ထိ့ုအမြင် နိုင်ငမံ ခားရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ြုဂ္ဂိုလ်
ြျား ဧည့်ခံြွဲလာရောက်ချီးမြှင့်သည့်အခါချဉ်းကြ်၍ အလွတ်သရဘာအေ ညှိနှိုင်း
ရြးမြန်းစုံစြ်းနိုင်ရေးအတွက်လည်း ဧည့်ခံြွဲြျားမြုလုြ်ကကြါသည်။

9

သံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေးဆိင
ု ်ောဗီယင်နာကွန်ဗင်းေှင်း
၁၉။

ရေှးယခင်ြှစ၍ နိုငင
် ြ
ံ ျားအကကားတွင် ကွဲမြားမခားနားရသာနိုငင
် ြ
ံ ွဲ့စည်းြုံနှင့် လူြှုရေး

စနစ်ြျားေှိရနကကြါသည်။
8
9

ထို့ရကကာင့်

နိုင်ငံအချင်းချင်းချစ်ကကည်စွာ

ဆက်ဆံရေးတိုးတက်

မြည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ အရမခခံသံတြန်ရေးောသင်တန်း၊ နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ရဆွးရနွးချက်ြျား
Basic Diplomatic Skills (Lecture Notes) MOFA

ထွန်းကားရစေန်ေည်ေွယ်၍ ၁၉၆၁ခုနှစ်တွင် သံတြန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ောဗီယင်နာကွန်ဗင်းေှင်း
(Vienna Convention on Diplomatic Relations)ကို နိုငင
် ရ
ံ ြါင်းစုံသရဘာတူညီချက်မြင့်
ချုြ်ဆိုခဲ့ကကြါသည်။ ထိုဗီယင်နာကွန်ဗင်းေှင်းသည် နိုင်ငံတိုင်း၊ လူြျိုးတိုင်းက သံတြန်ကိုယ်စားလှယ်
ြျား၏ဂုဏ်အဂကါကိုအသိအြှတ်မြုရေး၊ အချုြ်အမခာအာဏာြိုငဆ
် ိုငြ
် ှုအော၌ နိုငင
် ြ
ံ ျားအခွင့်
အရေးတူညီြှုေှိရေး၊ ကြ္ဘာငငိြ်းချြ်းရေးနှင့်လုံခခုံရေးတည်တံ့ရစရေးနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း
ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ရကာင်းြွန်ရစရေးတို့အလိ့ုဌာ ေည်ေွယ်ချုြ်ဆိုထားြါသည်။ သံတြန်
အခွင့်အရေးနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ

အမြည်မြည်ဆိုင်ောကွန်ဗင်းေှင်းတစ်ေြ်

မြစ်ြါသည်။
၂၀။

ထို့အတူ နိုင်ငံမခားသားြျားတွင် အမြင့်ဆုံးအြွဲ့ အစည်းတစ်ေြ်မြစ်ရသာ နှစ်နိုင်ငံ

ချစ်ကကည်ရေးကိုကိုယ်စားမြုလာရောက်ကကသည့် သံတြန်အြွဲ့အစည်းြျားအတွက် နိုငင
် မံ ခား
ရေးဝန်ကကီးဌာနေှိ

သံတြန်ရေးောဦးစီးဌာနြှ

ဗီယင်နာကွန်ဗင်းေှင်းြါမြဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်

အညီ ၄င်းတို့ေေှိထက
ို ်ရသာ အခွင့အ
် ရေးနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ြျားကို ကူညီရဆာင်ေွက်ရြးေြါ
သည်။ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံကျင့်သုံးရသာလူြှုရေးစနစ်ြျား ြည်ြျှြင်ြတူညီရစကာြူ
ဗီယင်နာကွန်ဗင်းေှငး် ြါမြဋ္ဌာန်းထားရသာ သံတြန်တို့ေေှိခံစားထိုက်သည့် အခွင့်အရေးနှင့်
ကင်းလွတ်ခွင့်ြျားကို အိြ်ေှင်နိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥြရဒရဘာင်တွင်းြှ ရလးစားလိုက်နာ၍
သံတြန်အရလ့အထြျားကို သိေှိနားလည်ရဆာင်ေွက်ေြါြည်။
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သံခင်းတမန်ခင်းနှင့် နိုင်ငံမခားရေးမူဝါဒမခားနားချက်
၂၁။

သံခ င်းတြန်ခ င်း (Diplomacy)ဆိုသည်ြှာ မြည်ြအသိုက်အဝန်း၊ လူြုဂ္ဂို လ်တ ို့နှင့်

ဆက်ဆံောတွင် မြုြူကျင့်သုံးြုံမြစ်သည်။ နိုငင
် မံ ခားရေးြူဝါဒ(Foreign Policy)ဆိုသည်ြှာ
အမခားနိုင်ငံြျားနှင့်ဆက်ဆံောတွင် ြိြိနိုင်ငံ၏အြျ ုိ းသားအကျ ုိ းစီးြွားကို ကာကွယ်ေန်
အတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အကျိုးစီးြွားအတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း ကျင့်သုံးသည့်ြူဝါဒ
ကိုရခါ်ဆိုြါသည်။ အရကကာင်းအောဆင်တူရသာ်လည်း လုးံ ဝထြ်တူြကျြါ။ နိုငင
် မံ ခားရေး
10
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ြူဝါဒအရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်သည့် နိုင်ငံမခားရေးဝန်ကကီးဌာနြှဝန်ထြ်းြျားက သံခင်း
တြန်ခင်းကျင့်သုံးကကသလို အမခားြုဂ္ဂိုလ်ြျားသည်လည်း သံခင်းတြန်ခင်းကို လိြ္မာြါးနြ်စွာ
ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်နိုင်ကကြါသည်။

11

ဒီမိုကရေစီရခတ်လွှတရ
် တာ်၏အခန်းကဏ္ဍ
၂၂။

ဒီြက
ို ရေစီစနစ်၏အရမခခံတွင် နိုငင
် ရ
ံ ေးအာဏာသည် မြည်သူလူထု၏လက်ဝယ်တွင်

သာေှိသည်။ မြည်သူလူထုသည် ြိြတ
ိ ို့လက်ထဲတွင်ေှိရသာအာဏာကို တိုက်ရိုက်မြစ်ရစ၊
သွယ်ဝိုက်ရသာနည်းမြင့်မြစ်ရစ ကျင့်သုံးနိုင်ေြည်။ ရေှးရခတ်ဂေိနိုင်ငံတွင် မြည်သူလူထု
အားလုးံ နှင့ဆ
် ိုင်ရသာ အရေးကိစ္စေြ်ြျားကို မြည်သူလူထုအားလုးံ စုရဝး၍ ြဲရြးဆုံးမြတ်ကာ
လုြ်ကိုငက် ကသည်။ ထိစ
ု နစ်ကို “တိုက်ရိုက်ဒီြက
ို ရေစီ” ဟုရခါ်သည်။
၂၃။

သို့ရသာ် ရနာက်ြိုင်းတွင် လူဦးရေတိုးတက်လာသည်နှင့်အြျှ စုရြါင်း၍ြဲရြး

ဆုံးမြတ်မခင်းြှာ ြမြစ်နိုင်ရတာ့ရြ။ ထို့အမြင် မြည်သူလူထု၏ရန့စဉ်စားဝတ်ရနရေးကိစ္စြျား
ရကကာင့် နိုငင
် ရ
ံ ေးကိစ္စတိုင်းကို မြည်သူြျားြါဝင်ေန် အဆင်ြရမြရတာ့၍ မြည်သူ့ကိုယ်စား
နိုင်ငံရေးောကိစ္စြျားကို ရဆာင်ေွက်ရစခဲ့ြါသည်။ ထိုမြစ်စဉ်ကို “ကိုယ်စားမြုဒီြိုကရေစီ ”
စနစ် ဟု ရခါ်သည်။

ယရန့မြန် ြာနို င ်င ံ အြါအဝင်

နိ ုင ် ငံ အြျားစု တ ွ င် ကျင် ့ သုံ းရနရသာ

ကိုယ်စားမြုဒီြိုကရေစီအစိုးေစနစ်တွင် မြည်သူြျား၏တာဝန်ြှာ ရေွးရကာက်ြွဲတွင် ြဲရြးရုံ
မြင့်ြငြီးရြ။ ြိြတ
ိ ို့ရေွးရကာက်တင်ရမြှာက်လိုက်ရသာ လွှတ်ရတာ်နှင့အ
် စိုးေသည် မြည်သူ့
အကျိုးကို အြှန်တကယ်ထြ်းရဆာင်နိုင်စွြ်းေှိ၊ ြေှိကိုလည်း မြည်သူြျားကရစာင့်ကကည့်ေန်
လိအ
ု ြ်ြါသည်။
၂၄။

ထိ့ရ
ု ကကာင့် ရခတ်သစ်ကိုယ်စားမြုဒီြုိကရေစီနိုင်ငံြျားတွင် မြည်သူလူထုထံြှ အာဏာ

ကို ရေွးရကာက်ြွဲြျားြှတ စ်ဆင့်အရေွးချယ်ခံေရသာ မြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် (လွှတ ်ရတာ်
အြတ်ြျား) ဆီသို့ အချ ိန်ြိုင်းအမခားတစ်ခုအထိသာ အြ်နှံထားမခင်းမြစ်ြါသည်။
11
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၁၄။

လွှတ်ရတာ်တွင်

ဥြရဒမြုမခင်းအလုြ်တစ်ခုတည်းသာြက

အုြ်ချုြ်ရေးြဏ္ဍိုင်နှင့်

တေားစီေင်ရေးြဏ္ဍိုင်ြျားကိုလည်း နိုင်ငံရတာ်နှင့်နိုင်ငံသားတို့ ရကာင်းောရကာင်းကျ ုိ း
အတွက် ရစာင့်ကကြ်ထိန်းြတ်ရြးေြါသည်။ လွှတ်ရတာ်နိုင်ငံရေးသည် မြည်သူ့နိုင်ငရ
ံ ေးမြစ်
သည်။ လွှတ်ရတာ်နိုင်ငရ
ံ ေးအားရကာင်းြှ မြည်သူ့နိုငင
် ရ
ံ ေးအားရကာင်းြည်မြစ်သည်။
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လွှတရ
် တာ်ဆိုင်ောသံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေး
၂၅။

လွှတ ်ရတာ်ဆိုင်ောသံတြန်ဆက်ဆံရေးသည် သံခ င်းတြန်ခ င်း၏ အရေးြါရသာ

အခန်းကဏ္ဍတစ်ေြ်ြင်မြစ်သည်။ သံခင်းတြန်ခင်းဆိုင်ောကိစ္စေြ်ြျားကို လက်ရတွ့ကျကျ
လုြ်ရဆာင်ရနေသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုလည်းမြစ်ြါသည်။ ဒီြုက
ိ ရေစီရခတ်တွင် လွှတ်ရတာ်ြျား
အားရကာင်းလာသည်နှင့အ
် ြျှ

နိုငင
် မံ ခားရေးောကိစ္စေြ်ြျားနှင့်

နိုငင
် ံတကာဆက်ဆံရေး

ဆိုင်ောကိစ္စေြ်ြျားတွင် လွှတ်ရတာ်အချင်းချင်းြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ြှုြျား တိုးမြှင်ရ
့ ဆာင်ေွက်
လျက်ေှိြါသည်။ လွှတ်ရတာ်ဆိုင်ောသံတြန်ဆက်ဆံရေး၏အဓိကလုြ်ရဆာင်ချက်ြှာ နိုငင
် ံ
အချင်းချင်းအမငင်းြွားြှုြျားနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ လွှတ်ရတာ်နှစ်ေြ်၊ သို့ြဟုတ် နှစ်ေြ်ထက်ြရ
ို သာ
လွှ တ ်ရတာ် ြျားြူး ရြါင် းရဆွးရနွးရမြေှ င်း မခင်းမြစ် သ ည်။

ထို ့ အမြင် လွှ တ ်ရတာ် ဆိ ုင ် ော

သံတြန်ဆက်ဆံရေးတွင် နိုင်ငံတကာဆိုင်ောအြွဲ့အစည်းြျား၏စည်းြျဉ်း၊ ဥြရဒြျား၊ လုြ်ထုံး
လုြ်နည်းြျားနှင့အ
် ညီ ရစ့စြ်ရဆွးရနွးမခင်းနှင့်ြဋိြက္ခြျားရမြေှငး် မခင်းတို့ကုိ အရလးထား
ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိြါသည်။
၂၆။

လွှတ်ရတာ်ဆိုငေ
် ာသံတြန်ဆက်ဆံရေး၏အဓိကေည်ေွယ်ချက်ြှာ

နိုငင
် ံြျားအကကား

ဆက်ဆံရေးမြှင့တ
် င်ေန်၊ ရဒသတွငး် အစိုးေြျား၏ ဒီြုိကရေစီစံနှုန်းတိုးတက်ြှုြျား စိစစ်ေန်
နှင့် မြည်သူြျားအတွက် ြိုြိုရကာင်းြွန်သည့်အခွင့်အရေးြျားကို သက်ဆိုင်ောအစိုးေြျားြှ
ြန်တီးရြးနိုင်ရေးတို့အား ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်မြစ်သည်။
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ဒီြိုကရေစီစနစ်နှင့်လွှတ်ရတာ်ဆိုင်ောသိရကာင်းစော (People Centered Parliamentary Support Group,
Myanmar)၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်။
https://www.quora.com/What-is-parliamentary-diplomacy

၂၇။

လွှတ်ရတာ်နှင့်လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည်

ရစာင့်ကကည့်ထိန်းရကျာင်းနိုငစ
် ွြ်းေှိသည့်

အစိုးေ၏ဆုံးမြတ်ချက်ြျားကို

နိုငင
် ံရေးဇာတ်ရကာင်ြျားမြစ်သည့်အားရလျာ်စွာ

နိုငင
် ြ
ံ ျားအကကား ြဋိြက္ခြျားရဆွးရနွးအရမြေှာောတွင် လွှတ်ရတာ်ဆိုင်ောသံတြန်ဆက်ဆံ
ရေးသည် ြေှိြမြစ်လိုအြ်သည့် နိုငင
် ရ
ံ ေးကကားခံတစ်ခုမြစ်ြါသည်။
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မမန်မာ့လွှတရ
် တာ်နှင့် မိတဖ
် က်အဖွဲ့အစည်းများ
၂၈။

မြန်ြာ့လတ
ွှ ်ရတာ်သည် AIPA၊ IPU စသည့် နိုငင
် ံတကာြါလီြန်ဆိုငေ
် ာအြွဲ့ြျားတွင်

အြွဲ့ဝင်အမြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ငြီး ြါလီြန်အချင်းချင်းထိရတွ့ဆက်ဆံမခင်း၊ အရတွ့အကကုံြျားြလှယ်မခင်း၊
အရထွရထွညီလာခံြျားအားအိြ်ေှင်အမြစ်လက်ခံကျင်းြမခင်း၊ မြဿနာေြ်ြျားကိုရဆွးရနွးအရမြ
ေှာမခင်း၊ လွှတ်ရတာ်ြျား၏အခန်းကဏ္ဍြိုြိုကျယ်မြန့်လာရစေန်ကကိုးြြ်းရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် မြည်သူ
လူထုအတွက် ထိရောက်ရသာဥြရဒြျားမြဋ္ဌာန်းရြးနိုင်ရေးတို့ကို ရြါင်းစြ်ညှိနှိုငး် ရဆာင်ေွက်
မခင်းြျားလုြ်ရဆာင်လျက်ေှိြါသည်။ ထိုသို့ လွှတ်ရတာ်အချင်းချင်း ရြါင်းစည်းြလှယ်ညှိနှိုင်း
ရဆာင်ေွက်မခင်းသည်လည်း သံတြန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ောရဆာင်ေွက်ချက်ြျားမြစ်ြါသည်။
၂၉။

AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) သည် အာဆီယံအြွဲ့ဝင်နိုင်ငြ
ံ ျား

၏ ဥြရဒမြုလွှတ်ရတာ်ြျားမြင်ြ
့ ွဲ့စည်းထားသည့် ရဒသဆိုင်ောဥြရဒမြုအြွဲ့အစည်းတစ်ခု
မြစ်ြါသည်။ AIPAကို အာဆီယံ၏ြဏ္ဍိုင်(၃)ေြ်မြစ်သည့် စီးြွားရေး၊ လူြှုရေးနှင့်ယဉ်ရကျးြှု
ကဏ္ဍြျားတိုးတက်ရေးအတွက် အြွဲ့ဝင်ြါလီြန်ြျားအချင်းချင်း ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရဆာင်ေွက်
မခင်းမြင့် ထိရ ောက် သ ည် ့ြ ူးရြါင်းရဆာင် ေွ က် ြှု ကိ ုမြှ င့် တ င် ေန် ေ ည်ေ ွ ယ် ြ ါသည်။ မြန်ြ ာ
လွှတ်ရတာ်အား AIPAအြွဲ့ဝင်အမြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်မြုလုြ်ခဲ့သည့် (၃၂)ကကိြ်
ရမြာက်အရထွရထွညီလာခံက လက်ခံအတည်မြုခဲ့ြါသည်။ AIPA အြွဲ့ဝင်ြါလီြန်(၁၀)ခု ေှိငြီး
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ရလ့လာသူအြွဲ့ဝင်ြါလီြန်(၁၂)ခုလည်း AIPA အရထွရထွညီလာခံြျားသို့ တက်ရောက်ရလ့ေှိ
ြါသည်။
၃၀။

အာဆီယံြါလီြန်ြျားအရထွရထွညီလာခံဆိုင်ော ရကာ်ြတီအစည်းအရဝးရြါင်း(၅)ခု

ေှိြါသည်။ ယင်းတို့ြှာ အြျိုးသြီးလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားအစည်းအရဝး၊ နိုငင
် ရ
ံ ေးော
ရကာ် ြ တီ အ စည် း အရဝး၊ စီ း ြွ ာ းရေးောရကာ် ြ တီ အ စည် း အရဝး၊ လူ ြ ှု ရ ေးောရကာ် ြ တီ
အစည်းအရဝးနှင့် ြွဲ့စည်းြုံဆိုင်ောရကာ်ြတီအစည်းအရဝးတို့မြစ်ြါသည်။
၃၁။

(၃၇)ကကိ ြ်ရမြာက် အ ာဆီ ယံ ြ ါလီ ြန် ြျားအရထွရထွ ည ီ လာခံက ို ရနမြည်ရ တာ်၌

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၉)ေက်ြှ ရအာက်တိုဘာလ(၃)ေက်ရန့အထိ “ Vibrant AIPA
for a Progressive ASEAN Community”ရခါင်းစဉ်မြင့် ရအာင်မြင်စွာကျင်းြနိုငခ
် ဲ့ြါသည်။
အဆိြ
ု ါညီလာခံသို့ AIPA အြွဲ့ဝင်လွှတ်ရတာ်နိုင်ငံြျားြှကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ AIPAအရထွရထွ
အတွင်းရေးြှူးချုြ်ရုံး၊ အာဆီယံအရထွရထွအတွင်းရေးြှူးချုြ်ရုံး၊ နိုင်ငတ
ံ ကာြါလီြန်ြျား
သြဂ္ဂ အရထွရထွ အတွ င် းရေးြှ ူးချုြ်ရ ုံး ၊ Freeland foundation၊ ကု လ သြဂ္ဂ ြွ ံ့ ငြို းြှု
အစီအစဉ်UNDP၊ ဂျာြန်အမြည်မြည်ဆိုင်ောြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ရေးရအဂျင်စီ၊ ကရြ္ဘာဒီးယားြါလီြန်
အြွဲ့၊ အဂကလန်ရအာက်လွှတ်ရတာ်၊ အာဆီယံနှင့်အရေှ့အာေှစီးြွားရေးသုရတသနအြွဲ့စသည့်
အြွဲ့အစည်းအသီးသီးြှကိုယ်စားလှယ်ြျားတက်ရောက်ခဲ့ကကြါသည်။
၃၂။

နိုင်ငံတကာြါလီြန်ြျားအြွဲ့(Inter-parliamentary Union) IPUဆိုသည်ြှာ အချုြ်

အမခာအာဏာြိ ု င ် န ိ ု င ် င ံ ြ ျား၏

မြည်ရထာင်စုအဆင့် ြ ါလီ ြ န် ြ ျားမြင့်ြွဲ့ စည်းထားရသာ

နိုင်ငံတကာြါလီြန်ဆိုင်ောအြွဲ့အစည်းတစ်ခုြင်မြစ်ြါသည်။ ငငိြ်းချြ်းရေးနိုဘယ်ဆုေှငြ
် ျား
မြစ်ကကရသာ အဂကလြ
ိ ်လူြျိုးြါလီြန်အြတ် William Randal Cremer (၁၉၀၃)နှင့် မြင်သစ်
လူြျ ိုးြါလီြန်အြတ် Frederic Passy(၁၉၀၁)တို့က ၁၈၈၉ခုနှစ်တွင် IPUကို စတင်ြွဲ့စည်း
ခဲ့မခင်းမြစ်ြါသည်။ IPU ြွဲ့ စည်းမခင်း၏အဓိကေည်ေွယ်ချက်ြှာ ဒီြိုကရေစီစနစ်ခ ိုင်ြာစွာ

http://www.amyotha.hluttaw.mm/my/international/partners
မြည်ရထာင်စုလတ
ွှ ်ရတာ်(၃၇)ကကိြ်ရမြာက် အာဆီယံြါလီြန်ြျားအရထွရထွညီလာခံ ကျင်းြရဆာင်ေွက်ခ့ြ
ဲ ှုနှင့် စြ်လျဉ်းသည့်အစီေင်ခံစာ

မြစ်ထွန်းရေး၊ ငငိြ်းချြ်းရေးနှင့်ြးူ ရြါင်းရဆာင်ေွက်ြှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက် ကြ္ဘာ့ြါလီြန်ြျား
အကကားတွင်ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ကကေန်မြစ်ြါသည်။ IPU၏အဓိကရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရသာ
နယ်ြယ်ကဏ္ဍြျားြှာ ဒီြိုကရေစီထွန်းကားရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာြှုဆိုင်ော
ဥြရဒြျားတိုးတက်ခိုင်ြာရေး၊ နိုင်ငံတကာငငိြ်းချြ်းရေးနှင့်လုံခခုံရေး၊ နိုင်ငံရေးတွင် အြျိုးသြီး
ြျားြါဝင်လာရေး၊ စဉ်ဆက်ြမြတ်ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ြညာရေး၊သိြ္ပံနှင့်ယဉ်ရကျးြှုနယ်ြယ်
ဆိုင်ောကဏ္ဍြျား ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေးတို့မြစ်ြါသည်။ လက်ေှိ IPUတွင် အြွဲ့ဝင်ြါလီြန်စုစုရြါင်း
(၁၇၀)ေှိငြီး မြန်ြာ့လတ
ွှ ်ရတာ်သည် IPUအြွဲ့သို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ြါသည်။
၃၃။

IPUအြွဲ့ သည် ၄င်း၏ေည်ေွယ်ချက်ကို ရအာက်ြါြူဝါဒ၊လုြ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့်အညီ

အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိြါသည်(က) ြါလီြန်ြျားအကကား ထိရတွ့ညှိနှိုငး် ၍ အရတွ့အကကုံမခင်းြလှယ်ကကေန်၊
(ခ) ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျားနှင့်ြတ်သက်ရသာကိစ္စေြ်ြျားကို အရမြေှာနိုင်ေန်အတွက် ြိြိ၏
အမြင်ကိုရြာ်မြေန်၊
(ဂ) လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ေန်နှင့်တိုးတက်ရြာ်ရဆာင်ေန်၊
(ဃ) လွှတ်ရတာ်ြျား၏အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ေန်။
၃၄။

IPUသည် ကုလသြဂ္ဂအြွဲ့နှင့်လည်းရကာင်း၊ ေည်ြှန်းချက်တူညီသည့် အမခားြိတ်ြက်

အြွဲ့အစည်းြျားနှင့်လည်းရကာင်း နီးကြ်စွာြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်ြါသည်။ ထို့အမြင် IPUသည်
ကြ္ဘာ့မြည်သူ့ တို့၏သရဘာထားအမြင်ြျားကို အနီးစြ်ဆုံးထင်ဟြ်ရြာ်မြရနသည့် အြွဲ့
အစည်းမြစ်ြါသည်။ ကြ္ဘာရြါ်တွငလ
် ူဦးရေသန်းခုနှစ်ရထာင်ခန့်ေှိသည့်အနက် IPUအြွဲ့ဝင်
ြါလီြန်ြျားတည်ေှိသည့်နိုငင
် ြ
ံ ျားတွင် လူဦးရေသန်းရထာင်ရြါင်း(၆၅၀၀)ခန့် ရနထိင
ု က် ကြါ
သည်။ အဆိ ုြ ါကြ္ဘ ာ့မ ြည် သ ူတ ို ့ကရေွး ရကာက် တ င်ရမြှ ာက် ထားရသာ နို င် ငံ အ သီး သီးြှ
လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားသည် IPU၏ြူဝါဒြျားကို ချိတ်ဆက်ြါဝင်အရကာင်အထည်ရြာ်

https://www.amyotha.hluttaw.mm/my/international/partners

လျက်ေှိကကြါသည်။ IPUသည် ကြ္ဘာရြါ်ေှိ ြါလီြန်ြျားကိုစုစည်းရြးမခင်းအားမြင့် ကြ္ဘာ့
မြည်သူြျားကို ရြါင်းစည်းရြးလျက်ေှိြါသည်။
၃၅။

IPUတွင် အြွ ဲ့ ဝင်ြ ါလီ ြန် ( ၁၇၈)ခု၊ ြိတ ် ြ က် အ ြွဲ့ ဝင် ြါလီ ြန် ( ၁၂)ခု၊ အငြဲတ ြ် း

ရလ့လာသူအြွဲ့အစည်း(၇၀)ခုခန့်ေှိြါသည်။ ဌာနချုြ်သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျ န
ီ ီဗာငြို့၌
တည်ေှိြါသည်။ IPU ညီလာခံကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကကိြ်ကျင်းြြါသည်။

(၂)။ (၃၇)ကကိြ်ရမြာက်အာဆီယံြါလီြန်ြျားအရထွရထွညီလာခံ(AIPA)

(၃)။

https://pyidaungsu.hluttaw.mm/IR/ipu

(Inter-Parliamentary Union) IPU

လွှတရ
် တာ်နှင့်နိုင်ငံတကာချစ် ကည်ရေးအသင်းများ
၃၆။

အြျိုးသားလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားမြင့်ြွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံတကာချစ်ကကည်ရေး

အသင်းြျားြှာ ရအာက်ြါအတိုငး် မြစ်ြါသည်(က) မြန်ြာ – ဗီယက်နြ် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊
(ခ)

မြန်ြာ – လာအို လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဂ)

မြန်ြာ – ထိင
ု း် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဃ) မြန်ြာ – ဂျြန် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊
(င)

မြန်ြာ – စင်ကာြူ လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(စ)

မြန်ြာ – ြရလးေှား လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဆ) မြန်ြာ – ကသစရကတးလျ လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊
(ဇ)

မြန်ြာ – ကိုေီးယား လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဈ) မြန်ြာ – တရုတ် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊
(ည) မြန်ြာ – အင်ဒိုနီးေှား လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊
(ဋ)

မြန်ြာ – ြိလစ်ြိုင် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဌ)

မြန်ြာ – ကရြ္ဘာဒီးယား လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဍ)

မြန်ြာ – မြင်သစ် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဎ)

မြန်ြာ – ဘရူနိုင်း လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊

(ဏ) မြန်ြာ – လြ်ဗီးယား လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊
(တ) မြန်ြာ – ြိုလန် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း၊
(ထ) မြန်ြာ – ဘယ်လာရုစ် လွှတ်ရတာ်ချင်း ချစ်ကကည်ေင်းနှီးရေးအသင်း။

http://www.amyotha.hluttaw.mm/my/international/friendship-association

၃၇။

။

မပည်သူများအ ကား သံတမန်ဆက်ဆရ
ံ ေး
၃၈။

ယခုအခါ အေြ်ဘ က်၌ ဘာသာရေးအလိုက်လူြှုအြွဲ့ အစည်းြျား ရမြာက်မြားစွာ

ရြါ်ရြါက်လာငြီး အားသန်ောြေဟိတလုြ်ငန်းြျားကို

ရဆာင်ေွက်လှုြ်ေှားလာကကြါသည်။

အနုြညာအသိုင်းအဝိုင်းတွင်လည်း Brand Ambassador (ရခါ်) ထုတ်ကုန်ြစ္စည်းတစ်ခု၏
သံတြန်အမြစ် မြည်သူကကိုက်အနုြညာသည်တစ်ဦးကိုရေွးချယ်ခန့်အြ်ငြီး ရကကာ်မငာမြန့်ရဝမခင်း
ရခတ်စားလာြါသည်။
၃၉။

ဤသို့ သံခင်းတြန်ခင်းဆိုင်ောလှုြ်ေှားြှုြျား မြည်သူြျားအကကား ြျံ့နှံ့စိြ့်ဝင်လာသည်

ြှာ မြည်သူြျား၏ လူြှုရေးအဆင့်အတန်း၊ အရတွးအရခါ်မြင့်ြားလာြှုကို မြသရနမခင်းမြစ်
ြါသည်။
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နိဂံးု
၃၉။

သံတြန်ဆက်ဆံရေးသည် နိုငင
် တ
ံ စ်နိုငင
် ံ၏ကာကွယ်ရေးတွင် ရေှ့တန်းစစ်ြျက်နှာ

(Diplomacy is the first line of Defence)မြစ်သည်နှင့်အညီ နိုငင
် အ
ံ ြျားစုသည် သံတြန်
ဆက်ဆံရေးကို အမြန်အလှန်ထူရထာင်၍ သံတြန်ြျက်နှာစာရြါ်တွင် မြဿနာအေြ်ေြ်ကို
ငငိြ်းချြ်းစွာရမြေှင်းကာ လက်နက်စွဲကိုင်တိုက်ခိုက်ရေးြျားကို ရေှာင်ေှားလာကကငြီမြစ်သည်
ကိုရတွ့မြင်နိုင်ြါသည်။

တစ်နည်းအားမြင့်

သံတြန်ဆက်ဆံရေးသည်

စစ်အင်အားမြင့်

ေင်ဆိုင်မခင်းအား အစားထိုးနိုင်သည့်အင်အားတစ်ေြ်(Diplomacy is a substitute for force)
မြစ်သည်။ ဒီြုက
ိ ရေစီရခတ်တွင် နိုငင
် တ
ံ ကာ၏လွှတ်ရတာ်ြျားသည် လွှတ်ရတာ်အချင်းချင်း
ြူးရြါင်း၍ သံခင်းတြန်ခင်းြျားတည်ရဆာက်ကာ မြဿနာြျားကိုငငိြ်းချြ်းစွာရမြေှင်းလျက်
ေှိကကြါသည်။ ထိ့ုအတူ မြန်ြာ့လတ
ွှ ်ရတာ်သည်လည်း IPU ၊ AIPA အြွဲ့အစည်းြျားတွင်ြါဝင်
ကာ နိုငင
် တ
ံ ွင်းမြစ်ြွားလျက်ေှိရသာ လူြျိုးရေးြဋိြက္ခြျားနှင်စြ်လျဉ်း၍ အမခားနိုငင
် ံြျား၏
မြစ်တင်စွြစ
် ွဲြှုြျား၊ ရဝြန်တိုက်ခိုက်ြှုြျား၊ Resolutionsြျားကို သက်ရသသာဓကြျားနှင့်
မြန်လည်ရမြေှင်းကာ ရဒသတွင်းလွှတ်ရတာ်ချင်းချင်းြူးရြါင်း၍ ရဆွးရနွးအရမြေှာရဆာင်ေွက်
လျက်ေှိြါသည်။ ထိ့ုအမြင် မြန်ြာ့လွှတ်ရတာ်သည် လူြျိုးရေးြဋိြက္ခြျားရကကာင့် ြိြန
ိ ိုင်ငံ၏
ြုံေိြ်ကျဆင်းြသွားရစေန်နှင့် ကြ္ဘာ့အလယ်တွင် အချုြ်အမခာအာဏာြိုငန
် ိုင်ငတ
ံ စ်ခု၏ြုံေိြ်
ရကာင်းြျားမြသနိုင်ေန် သံတြန်ဆက်ဆံရေးနည်းလြ်းြျားမြင့် ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိြါ
။

