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နိိဒါါနိး�

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းစာတ်မ်းး�တ့်င်း ေပုံည်းးနယ်း�ေး

တ်စး�ံအခြေ�ပုံ� အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�နှှင့်း မ်းတ်ူက့်�ေပုံာ�ေ�ာ�စ့ာက်ုံင်းတ့်ယ်းးည်းး့ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ဆိုုံင်းရာာ းုံ�မ်းဟုံတ်း ဥပုံ�ေ�ရာ�ရာာအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�မ်းှ ထွ့က်း�ပုံ��ာ�းာ�မ်း��့နး�မ်းျာ�က်ုံ �ဆို့��နှ့�

ထွာ�းည်းး။ ဤးံု� မ်းတူ်က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�စ့ာကံု်င်းတ့်ယ်း�ဆိုာင်းရွာက်းေ�င်း�ကံု် တ်စး�ါတ်စးရာ�တ့်င်း ''ဘက်း

မ်းည်းီမ်းု/အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�'' ဟုံ �ဖွဲ့ားေပုံထွာ�းည်းး။ ၎င်း�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ�ရာ�ဆို့�ရာာတ့်င်း 

အခြေးံ��ဝင်း�းာ က်ုရာုယ်ာတ်စး�ံ ေဖွဲ့စးနှုံင်းးည်းး။ ၎င်း�းည်းး ပုံဋိုပုံက်ခမ်းျာ� ေဖွဲ့စးပုံ့ာ�ပြီးပုံီ��နာက်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ တ်ည်းး�ဆိုာက်းရာာတ့်င်း အခြေထွူ�အခြေ�ရာ�ပုံါနှုံင်းးည်းး။ းုံ��းား းုးာထွင်းရာှာ�းည်း့း 

အခြေ��က်ာင်း�ေပုံ�ျက်းမ်းျာ���က်ာင့်း�ည်းး� အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�၏မ်းနာ�ုံမ်းု းုံ�မ်းဟုံတ်း မ်း�က်ျနပုံးမ်းုမ်းျာ�က်ုံ

�ည်းး� ေဖွဲ့စး�ပုံ��စနှုံင်းးည်းး။ တ်ည်းးဆို�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ့်င်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ� 

ထွည်းး့း့င်း�ပုံါက် အခြေ�ျ�ု�အခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျာ�တ့်င်း အခြေေ�ာ��းာစုနး���မ်းုမ်းျာ� ေဖွဲ့စး�ပုံ��စနှုံင်းးည်းး။ 

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�းည်းး က်မ်းာာတ်စးဝှမ်းး��ံ��ရာှု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�၏ 

�က်ခဏာာတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းးည်းး 

အခြေ�ျနုး၊ ေဖွဲ့စးစဉ်းအခြေ��က်ာင်း�အခြေရာာနှှင်း့ �နာက်းဆိုက်းတ့်�အခြေက်ျ�ု�ဆိုက်းမ်းျာ�က်ုံ အခြောရာှနှှင်း့ ပုံစုဖွဲ့ုတ်း�နရာာ

မ်းျာ�တ့်င်း မ်းည်းးးုံ�မ်းည်းးပုံံ�အခြေးံ��ေပုံ�ထွာ���က်ာင်း�အခြေ�ပုံ� စူ�စမ်းး����့ာထွာ�းည်းး။ �ေးတ့်င်း� 

က်ျင်း့းံ��မ်းုမ်းျာ�းည်းး က်မ်းာာ�ံ��တ်ဝှမ်းး�ရာှု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�တ့်�အခြေကြုံက်��က်ုံ 

နာ��ည်းးရာနးအခြေတ့်က်း အခြေဓိုက်က်ျးည်းး။ အခြောရာှနှှင်း့ပုံစုဖွဲ့ုတ်းရာှု အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုအခြေစီအခြေမ်း� အခြေးံ��ေပုံ�ေ�င်း�

းည်းး အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�ရာှု ေပုံည်းးနယ်းနှှင်း့တ်ုံင်း��ေးကြီးက်ီ�မ်းျာ�တ့်င်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ တ်ည်းး 

�ဆိုာက်း�ရာ�အခြေတ့်က်း အခြေးုပုံည်းာမ်းျာ�ရာရာှု�စပုံါးည်းး။ 

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းမ်းျာ�မ်းှ ���့ာနှုံင်းးည်းး့ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းု

ပံုံ�စ�ဥပုံမ်းာမ်းျာ�တ့်င်း အုခြေနုိှယ်နံုှင်းင်�မှ်း ဂျျမ်းးမူ်းနှှင်း့ က်က်းရှာမီ်း�ယ်ာ�၊ အခြေင်းေံုနီ�ရှာာ�နံုှင်းင်�မှ်း အခြော��ျ�၊ ဖုွဲ့�စးပံုုံင်း 

နှုံင်းင်�မ်းှ ဘနးစမ်းုံရိုုံ�ေး၊ ပုံါပုံူဝါနယ်ူ�ဂျီနီရာှု ဗူူဂျနး�ဗူ��း က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ�ေး၊ မ်း ���ရှာာ�ရုှာ 

ဆိုာဗူာ�နှှင်း့ ဆိုာရာာဝက်း�း �ေး၊ တု်�မ်းာ�ာစးတီ် ရုှာ Oecusse �ေးအခြေ�ရာ�တံု်�ပုံါဝင်းးည်းး။ ဤ

ဥပုံမ်းာမ်းျာ�က် �တ့်�ရာှုရားည်း့းအခြေတ်ုံင်း� အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�က်ုံ က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ��းာစနစးမ်းျာ�ေဖွဲ့စးးည်းး့ 

ဖွဲ့က်းေရာယ်းေပုံည်းး�ထွာင်းစံမ်းျာ�၊ အံခြေပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�အခြောဏာာ�့��ဝ�ျထွာ��ပုံ��းာစနစးမ်းျာ�နှှင်း့ ဗူဟံုု�ျ�ပုံးကံု်င်း 

အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း

ဤဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံ်�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါဆံိိုင်းရာာ အ�း�စိတ်း���့ာချုျကျး 

းည်းး ေပုံည်းးနယ်း�ေးတ်စး�ံအခြေ�ပုံ� အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�နှှင်း့ မ်းတူ်

က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�စ့ာ ကံု်င်းတ့်ယ်းးည်းး့ ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ဆံုိုင်းရာာ းံု�မ်းဟံုတ်း ဥပုံ�ေ�ရာ�ရာာ အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�မှ်းထ့ွက်း�ပုံ��ာ

�းာ �မ်း��့နး�မ်းျာ�ကံု် �ဆ့ို��န့ှ�ထွာ�းည်းး။ ဤးံု� မ်းတူ်က့်�ေပုံာ�

ေ�ာ�နာ�စ့ာကံု်ယ်းတ့်ယ်းမု်းကံု် တ်စး�ါတ်စးရာ�တ့်င်း ''ဘက်းမ်းညီ်း/

အခြေ�ျ�ု�မ်းညီ်းမု်းပံုံ�စ�'' ဟံု �ဖွဲ့ားေပုံထွာ�းည်းး။ အခြေ�ျ�ု�မ်းညီ်းမု်းပံုံ�စ�းည်းး 

က်မ်းာာတ်စးဝှမ်းး��ံ��ရုှာ ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆံုိုင်းရာာအခြေစီအခြေမ်း�

မ်းျာ�၏ �က်ခဏာာတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး။ ဤဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ဆံုိုင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်း မှ်း �က်ာက်းနုှတ်းထွာ�းည်းး့ 

အခြေ�ျ�ု�မ်းညီ်းမု်းဥပုံမ်းာမ်းျာ�တ့်င်း အုခြေနုိှယ်နံုှင်းင်�မှ်း ဂျျမ်းးမူ်း နှှင်း့ က်က်းရှာမီ်း�

ယ်ာ�၊ အခြေင်းေံုနီ�ရှာာ�နံုှင်းင်�မှ်း အခြော��ျ�၊ ဖုွဲ့�စးပံုုံင်းနံုှင်းင်�မှ်း ဘနးစမံု်းရံုို

�ေး၊ ပုံါပူုံဝါနယူ်�ဂီျနီရုှာ ဘူဂျနး�ဗူ��း ကံု်ယ်းပံုုံင်းအံခြေပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ

�ေး၊ မ်း���ရှာာ�ရုှာ ဆိုာဗူာ� နှှင်း့ ဆိုာရာာဝက်း�း �ေး၊ တု်�မ်းာ

�ာစးတီ် ရုှာ Oecusse �ေးအခြေ�ရာ�တံု်� ပုံါဝင်းးည်းး။

ဤစာစဉ်းးများျာ� အ��ကျာင်း�

အာရာှနှှင်း့ ပ်စိဖွဲ့ိတ်း�ဒါးတ့်င်း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါတ်ည်းး

�ဆိုာကျးေချုင်း�ဆိုိံင်းရာာ များ��းဘုံနိး�ဖွဲ့ိံရာများးးည်းး Constitution 

Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ 

ေပုံ�ေပုံင်း�ေပုံာင်း����ရာ�က့်နးရာက်း) နှှင်း့ International IDEA တ်ုံ� 

ပုံူ��ပုံါင်း�စီစဉ်း�ံပုံး�ဆိုာင်း�းာ စင်းေမ်းင့်းတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး။ 

၎င်း�းည်းး �ေးတ်စးဝှမ်းး�ရာှု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး

�ဆိုာက်းေ�င်း�ဆိုုံင်းရာာပုံည်းာရာှင်းမ်းျာ�နှှင်း့ �က်း�တ့်��ံပုံး�ဆိုာင်း

းူမ်းျာ�အခြော� အခြေတ်ူတ်က့်စံ�ဝ�က်ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ 

တ်စးက်မ်းာာ�ံ�� က်ျယ်းက်ျယ်းေပုံန်းေပုံန်းနာ��ည်းးနှုံင်း�စရာနး 

အခြေ�ရာ�ကြီးက်ီ�းည်း့း အခြေ��က်ာင်း�အခြေရာာမ်းျာ�အခြေ�ပုံ� အခြေ�တ့်�အခြေေမ်းင်း

မ်းျာ�မ်း��ဝဖွဲ့�ှယ်းနှုံင်း�စရာနး ရာည်းးရာွယ်းးည်းး။ 

ဤစာစဉ်းမ်းျာ�းည်းး မ်း��းဘံနး�ဖွဲ့ုံရာမ်းးတ့်င်း �ဆို့��နှ့����့းာ 

အခြေ�တ့်�အခြေေမ်းင်းမ်းျာ�က်ုံ �့ယ်း�င်း့တ်က်ူ�က်း�ှမ်းး�မ်းီးုရာှုနှုံင်း   

�စရာနး �က်း�တ့်�အခြေ�ေ�ေပုံ�နည်းး��မ်းး�ေဖွဲ့င့်း ထွည်းး့း့င်း��ဆို့��နှ့�

ထွာ�းည်းး။ 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းမ်းျာ� 

က်ုံ ပုံုံမ်းုံဖွဲ့တ်းရိုု�ုံ၍ေဖွဲ့စး�စ မ်း��းဘံနး�ဖွဲ့ုံရာမ်းးအခြေ��က်ာင်း� ပုံုံမ်းုံ

���့ာ�ုံ၍ေဖွဲ့စး�စ Constitution Transformation 

Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ ေပုံ�ေပုံင်း�ေပုံာင်း���

�ရာ�က့်နးရာက်း)၏ �အခြောက်းပုံါဝဘးဆိုုံေးးုံ� း့ာ��ရာာက်း���့ာ

နှုံင်းပုံါးည်းး။ 

<http://law.unimelb.edu.au/constitutional-

transformations #mf >

ဇူူ�ုံင်း�၊ ၂၀၂၁ �ံနှှစး
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မ်းုရာှု�းာ ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�တ့်င်း အခြေးံ��ေပုံ�နှုံင်းးည်းး။ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�းည်းး ေမ်းနးမ်းာနှုံင်းင်�နှှင်း့ းီရာု�က်ာာ

အခြေပုံါအခြေဝင်း �ေးတ့်င်း�ရာှုေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�အခြေတ့်က်း အခြေနာဂျတ်းတ့်င်းအခြေ�ရာ�ပုံါ�ာနှုံင်း�းာ အခြေ�ျက်းတ်စး

�ျက်း ေဖွဲ့စးးည်းး။

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းးည်းး အခြေဓိုက်�မ်း��့နး� ၄ �ံ

အခြေ�ပုံ� အခြေ�ေ���းည်းး -

၁။ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�တ့်င်း မ်းည်းးးည်းး့အခြေရာာမ်းျာ� ပုံါဝင်းးနည်းး�။

၂။ မ်းည်းးးည်းး့ အခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျ�ု�တ့်င်း ၎င်း�းည်းးအခြေးံ��ဝင်းးနည်းး�။

၃။ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�အခြေတ့်က်း မ်းည်းးးည်းး့ ဥပုံ�ေ�ဆိုာင်းရာွက်း�ျက်းမ်းူဝါေ �ုံအခြေပုံးးနည်းး�။

၄။ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�က်ုံ အခြေ�က်ာင်းအခြေထွည်းး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်းရာွက်း�ရာ��မ်းး�စဉ်းတ့်င်း မ်းည်းးးည်းး့က်ုစစရာပုံး

မ်းျာ� �ပုံ��ပုံါက်း�ာနှုံင်းးနည်းး�။

၁။ အချုျ�ိ�များည်းီများုပ်ံ�စ�တ့်င်း များည်းးးည်းး့အရာာများျာ�ပ်ါဝင်းးနိည်းး�။

၁.၁။ တ်နိး�တူ်ဖွဲ့ကျးဒါရာယ်းေပ်ည်းး��ာင်းစံစနိစး းံိ�များဟံုတ်း ဗဟံိုချုျ�ပ်းကံိျင်းမုျား��့ာခ့ျုျ�ရာ�စနိစး

ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း နှုံင်းင်�တ်စးနှုံင်းင်�တ်ည်းး�တ့်င်း �ူဦး��ရာပုံမ်းာဏာ၊ ကြွက်ယ်းဝမ်းု�ျမ်းး�းာမ်းု၊ းဘာ၀ 

အခြေရာင်း�အခြေေမ်းစးမ်းျာ�ထ့ွက်း�ပုံ� ရာရုှာနံုှင်းမု်းနှှင်း့ နယ်း�ေမ်းပံုုံင်းဆံုိုင်းမု်းအခြေရာ နယ်း�ေမ်း�ေးေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�အခြေ�က်ာ�

မ်း�ဲ�မ်း�ရာှာင်းက့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�မ်းုမ်းျာ�ရာှုးည်းး။ အခြေေ�ာ� က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�မ်းုမ်းျာ�ေဖွဲ့စး�းာ ယ်ဉ်း�က်ျ�မ်းု၊ 

ဘားာစက်ာ�၊ းမ်းုံင်း���က်ာင်း�နှှင်း့ ဘားာ�ရာ�က့်�ေပုံာ�မ်းုမ်းျာ��ည်းး� ရာှုနှုံင်းးည်းး။ အခြေက်ယ်း၍ ဤ

က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�မ်းုမ်းျာ�က်ုံ အခြေ�းအခြေ�ျာမ်းှတ်းးာ�ထွာ�ပုံါက် 'အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�' ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�အခြေတ့်က်း အခြေ�ထွာက်းအခြေက်ူေဖွဲ့စးနှုံင်းးည်းး။ းုံ��းား ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေဆံုိုင်းရာာ အခြေ�း�စုတ်း���့ာ�ျက်းတ့်င်း �ဖွဲ့ားေပုံး့ာ�မ်းည်းး့အခြေ��က်ာင်း�အခြေရာာအခြေတ့်င်း� ထံုွက့်�ေပုံာ� 

မ်းုမ်းျာ�မ်းှ ေဖွဲ့စး�ပုံ��ာ�းာတ်င်း�မ်းာမ်းုမ်းျာ�အခြေ��က်ာင်း�ပုံါဝင်းေ�င်း�မ်းရာှုပုံါ။ 

 နှုံင်းင်�၏ ေပုံည်းးနယ်းအခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�မ်းျာ�က်ုံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာေပုံဋ္ဌာာနး��ျက်းမ်းျာ�

ေဖွဲ့င်း့ တ်နး�တူ်အခြေဆိုင်း့အခြေတ်နး�ထွာ�ဆိုက်းဆို�းည်းး့အခြေ�ါမ်းျ�ု�တ့်င်း တ်နး�တူ်ညီ်းမ်း�မု်းပံုံ�စ�ရုှာေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ 

ေပုံည်းးနယ်းအခြေမ်းျာ�စံးည်းး တ်ရာာ�ဝင်းတ်နး�တ်ူည်းီမ်း�မ်းုရာှု�နမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ းုံ��းားအခြေ�ျ�ု��းာအခြေ�င်း� 

အခြေက်ျင်း�မ်းျာ�တ့်င်း အခြေ�ျ�ု�မ်းညီ်းမု်းပံုံ�စ�းည်းး အခြေးံ��ဝင်းနံုှင်းးည်းး။ အခြေ�ျ�ု�မ်းညီ်းမု်းပံုံ�စ�တ့်င်း နံုှင်းင်�၏ ေပုံည်းးနယ်း 

အခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�မ်းျာ�မ်းှ �ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြောဏာာရာရာှုမ်းု မ်းတ်ူက့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�ေ�င်း� းုံ�မ်းဟုံတ်း အခြေမ်းျ�ု�းာ�

အခြေဆိုင်း့အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�မ်းျာ�နှှင်း့ နှုံင်းင်�၏အခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�မ်းျာ�အခြေ�က်ာ� ဆိုက်းဆို��ရာ�မ်းတ်ူက့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�မ်းု

မ်းျာ� ပုံါ၀င်းနှုံင်းးည်းး။ 

၁.၂။ အချုျ�ိ�များည်းီ�းာဖွဲ့ကျးဒါရာယ်းေပ်ည်းး��ာင်းစံစနိစး းိံ�များဟုံတ်း ဗဟုိံချုျ�ပ်းကျိံင်းများု��့ာခ့ျုျ
�ရာ�စနိစး

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�တ့်င်း ပုံံ�မ်းှနးအခြော�ေဖွဲ့င်း ့နှုံင်းင်�တ်စးနှုံင်းင်�၏ အခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�တ်စး�ံ းုံ�မ်းဟုံတ်း တ်စး�ံ

ထွက်းပုံုံ�းာ �ေးမ်းျာ�၌ အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�ထွက်း က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ပုံုံမ်းုံရာရာှုေ�င်း�တ်ုံ�ပုံါဝင်းးည်းး။

မ်းျာ��းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုဆိုုံးည်းးမ်းှာ �ေးတ်စး�ံးည်းး အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�ထွက်း ယ်င်း�

ေပုံည်းးနယ်းရာှု ေပုံည်းးးူ�ူထွံအခြော� အခြေံပုံး�ျ�ပုံးရာနး ဥပုံ�ေေပုံ��ရာ�၊ အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ� းုံ�မ်းဟုံတ်း တ်စး�ါတ်စးရာ�

တ့်င်း တ်ရာာ�စီရာင်း�ရာ�အခြောဏာာမ်းျာ�ပုံုံမ်းုံရာရာှုေ�င်း�က်ုံ ဆိုုံ�ုံးည်းး။ က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့တ့်င်း က့်�ေပုံာ�

�းာ အခြေံပုံး�ျ�ပုံးမ်းုအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�ေဖွဲ့စး�းာ တ်ုံင်း�ေပုံည်းး၏ အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�ထွက်း ဘဏ္ဍာာ�ရာ�အခြေရာင်း� 
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အခြေေမ်းစးမ်းျာ�က်ုံ ပုံုံမ်းုံအခြေးံ��ေပုံ��့င်း့နှှင်း့ အခြေေ�ာ�အခြေမ်းျ�ု�မ်းျ�ု��းာအခြေ�့င်း့ထွူ�မ်းျာ� (ဥပုံမ်းာ-�ူဝင်းမ်းုကြီးက်ီ��က်ပုံး 

�ရာ�ထွုနး��ျ�ပုံးမ်းု) တ်ုံ��ည်းး�ပုံါဝင်းနှုံင်းးည်းး။

ေဖွဲ့စးနှုံင်း��ျအခြေ�့င်း့အခြေ�မ်းး�မ်းျာ�က်ုံ ဥပုံမ်းာတ်စး�ျ�ု�ေဖွဲ့င်း့ �ဖွဲ့ားေပုံထွာ�းည်းး။ ဥပုံမ်းာ အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ� 

နှုံင်းင်�တ့်င်း ေပုံည်းးနယ်း ၃၄ �ံအခြေနက်း  (ပြီးမ်းု���တ်ားေဖွဲ့စးးည်းး့) ဂျျာက်ာတ်ာ၊ အခြော��ျ�၊ ဂျျ�ုဂျျာက်ာတ်ာ၊     

ပုံါပုံူဝါနှှင်း့ အခြေ�နာက်းပုံါပုံူဝါ စ�းာေပုံည်းးနယ်း ၅ �ံးည်းး အခြေထွူ�ရာပုံးတ်ည်းး�့င်း့အခြေဆိုင်း့အခြေတ်နး�ရာှုးည်းး။ 

ထွုံေပုံည်းးနယ်းင်ါ��ံအခြေနက်း အခြော��ျ�ေပုံည်းးနယ်းးည်းး အခြေက်ျယ်းေပုံန်းဆိုံ�� က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ 

ေပုံည်းးနယ်းေဖွဲ့စးးည်းး။ ေပုံည်းးနယ်းတ့်င်း က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေ��၊ အခြေမ်းှတ်းအခြေးာ�နှှင်း့ ဓိမ်းမးီ�ျင်း�ရာှုပြီးပုံီ� ရာှရာီယ်ာ

ဥပုံ�ေက်ုံ ဆိုက်း�က်းက်ျင်း့းံ���့င်း့ရာှုးည်းး။ အခြော��ျ�ေပုံည်းးနယ်းအခြေစုံ�ရားည်းး အခြေမ်းျ�ု�းာ�အခြေဆိုင်း့ က်ုစစ

ရာပုံးမ်းျာ�ေဖွဲ့စး�းာ နှုံင်းင်�ေ�ာ��ရာ�နှှင်း့ က်ာက့်ယ်း�ရာ�မ်းူဝါေမ်းျာ�မ်းှအခြေပုံ ေပုံည်းးးူ်�ရာ�ရာာက်ဏ္ဍာမ်းျာ� 

အခြော��ံ��က်ုံ အခြေံပုံး�ျ�ပုံးပုံုံင်း�့င်း့ရာှုးည်းး။ ထွုံ�ေပုံင်း ၎င်း�ေပုံည်းးနယ်းပုံုံင်းနက်းနှှင်း့ ပုံုံင်းနက်းပုံင်း�ယ်းမ်းျာ�ရာှု 

�က်းရာှုနှှင်း့ အခြေနာဂျတ်းဟုုံက်းေရိုုံက်ာဘ့နး နှှင်း့ အခြေေ�ာ� းဘာ၀အခြေရာင်း�အခြေေမ်းစးမ်းျာ�မ်းှရာရာှု�းာ ဘဏ္ဍာာ

�င့်၏ ၇၀ရာာ�ုံင်းနှုနး�က်ုံ ရာယ်ူပုံုံင်းဆိုုံင်း�့င်း့ရာှုးည်းး။ နှုံင်းင်��တ်ားအခြေ�ထွ့�ထွ့အခြေးံ��စရာုတ်းဘတ်းဂျျက်း၏ 

၂ ရာာ�ုံင်းနှုနး�နှှင်း့ည်းီမ်း��းာ နှုံင်းင်��တ်ားဘတ်းဂျျက်းမ်းှ အခြေထွူ�က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ ရာနးပုံံ��င့်ရာရာှုပုံုံင်း�့င်း့

�ည်းး�ရာှုးည်းး။ ထွုံ�အခြေေပုံင်း ၎င်း�းည်းး နှုံင်းင်�၏အခြေေ�ာ�ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�တ့်င်း တ်ာ�ေမ်းစးထွာ��းာ �ေး

ဆိုုံင်းရာာနှုံင်းင်��ရာ�ပုံါတ်ီမ်းျာ�က်ုံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံုံင်း�့င်း့ရာှုးည်းး။

အခြေေ�ာ�ဥပုံမ်းာတ်စး�ံမ်းှာ မ်း���ရာှာ�နုှံင်းင်�ပုံင်းေဖွဲ့စးးည်းး။ ဆိုာဗူာ�နှှင်း့ ဆိုာရာာဝက်း�း ေပုံည်းးနယ်း

တံု်�းည်းး ၁၉၆၃ �ံနှှစး မ်း���ရှာာ�း�ဘာတူ်ညီ်း�ျက်းအခြေရာ ၁၉၆၃ �ံနှှစးတ့်င်း မ်း���ရှာာ�ေပုံည်းး�ထွာင်းစံ

းုံ� �ပုံါင်း�စည်းး�ဝင်း�ရာာက်း��့ေ�င်း���က်ာင်း့ ေပုံည်းး�ထွာင်းစံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ းက်း�ရာာက်းမ်းု

ရာှု��း့ည်းး။ ဤး�ဘာတ်ူည်းီ�ျက်းအခြေရာ ၎င်း�ေပုံည်းးနယ်းနှှစး�ံးည်းး နှုံင်းင်�တ့်င်း�ရာှု အခြေေ�ာ�ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�

၌ ဖွဲ့က်းေရာယ်းေပုံည်းး�ထွာင်းစံအခြေစုံ�ရာအခြောဏာာအခြေတ့်င်း� က်ျ�ရာာက်း�းာ ဥပုံမ်းာ အခြေ�ံပုံးအခြေက်ုံင်းနှှင်း့ 

အခြေ�ံပုံးးမ်းာ��ရာ�ရာာက်ုစစရာပုံးမ်းျာ�၊ က်ံနးး့ယ်း�ရာ��က်ာင်း�း့ာ��ာမ်းုဆိုုံင်းရာာက်ုစစရာပုံးမ်းျာ�၊ �ူဝင်းမ်းု 

ကြီးက်ီ��က်ပုံး�ရာ�နှှင်း့ ေပုံည်းးနယ်းဥပုံ�ေမ်းျာ�နှှင်း့ ေပုံည်းးနယ်းတ်ရာာ�ရိုံ��မ်းျာ� တ်ည်းး�ထွာင်းေ�င်း�တ်ုံ�နှှင်း့ဆိုုံင်း

�းာ  ဥပုံ�ေေပုံ�အခြောဏာာ၊ အံခြေပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�အခြောဏာာနှှင်း့ အခြေ�ျ�ု��းာတ်ရာာ�စီရာင်း�ရာ�အခြောဏာာမ်းျာ�ကံု် ရာရုှာ 

ထွာ�းည်းး။ ဘဏ္ဍာာ�ရာ�မ်းည်းီမ်း�မ်းု�ည်းး�ရာှုးည်းး။ ဆိုာဗူာ�နှှင်း့ ဆိုာရာာဝက်း�းတ်ုံ�၏ အခြေစုံ�ရာ၀နး�ဆိုာင်း

မ်းုမ်းျာ�အခြေတ့်က်း နှှစးစဉ်း�ထွာက်းပုံ�့��က်�မ်းျာ� ��စာ��့င်း့ရာှုးည်းး။ ၎င်း�တ်ုံ�းည်းး �ေမ်းမ်းျာ�၊ မ်းုံင်း�မ်းျာ�၊ 

းစး�တ်ာမ်းျာ�၊ �ရာ�ပုံ��ဝမ်းုနှှင့်း �ဖွဲ့ျား�ေဖွဲ့�ရာ�တ်ာဝနးမ်းျာ�မ်းှ�ည်းး� �ထွာက်းပုံ�့��က်�မ်းျာ�ရာရာှုးည်းး။ 

ဆိုာဗူာ�နှှင်း့ ဆိုာရာာဝက်း�းးည်းး မ်း���ရှာာ�ရုှာအခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�မှ်း ၎င်း�တံု်�ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�းံု� �ရွာ��ေပုံာင်း�

�နထွုံင်းမ်းုက်ုံ�ည်းး� ထွုနး��ျ�ပုံးပုံုံင်း�့င်း့ရာှုးည်းး။ ၁၉၆၃ �ံနှှစး း�ဘာတ်ူည်းီ�ျက်း၏ စည်းး�က်မ်းး��ျက်း

မ်းျာ�ကံု် အခြေ�ျနုးက်ာ��က်ာ�ာ�းာအခြေ�ါ �က်း�တ့်�က်ျင်း့းံ��မု်း ယံ်တ်း��ျာ�့ာ���့းား�ည်းး� အခြေ�ျ�ု�

မ်းည်းီမ်းုအခြောဏာာ အခြေတ်ုံင်း�အခြေတ်ာတ်စး�ံထွု က်ျနးရာှု�နဆို�ေဖွဲ့စးပြီးပုံီ� က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ ေပုံနး�ည်းး 

ထူွ�ထွာင်း�ရာ�ကံု်���့ာရာနး အခြေထူွ��ံပုံးင်နး�အခြေဖ့ွဲ့��ထူွ�ထွာင်း�ရာ�ဆံုိုင်းရာာနှှင်း့ပုံတ်းးက်း၍ ဆိုက်း�က်း 

�ဆို့��နှ့�မ်းုမ်းျာ� ေပုံ��ံပုံး�နးည်းး။

တ်တ်ုယ်းာဓိက်မ်းှာ တ်ီ�မ်းာ�က်းစးတ်ီနှုံင်းင်�မ်းှ ���့ာ�ဖွဲ့ားေပုံထွာ�ေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ တ်ီ�မ်းာ

�က်းစးတ်ီတ့်င်း �ူမ်းု�စျ�က့်က်းစီ�ပုံ့ာ��ရာ� အခြေထွူ�ဇူံနးတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး့ Oecusse (SARO) အခြော� 

အခြေထွူ�အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ��ေးအခြေေဖွဲ့စး ဥပုံ�ေအခြေမ်းှတ်း ၃/၂၀၁၄ ေဖွဲ့င့်း  တ်ည်းး�ထွာင်း��့းည်းး။ ၎င်း�းည်းး     

တ်ီ�မ်းာအခြေစုံ�ရာမ်းှ SARO �ေး၏ ရာင်း�နှှီ�ေမ်းု�ပုံးနှှ�မ်းုက်ုံ �့ယ်းက်ူ��ျာ�မ်း့��စမ်းည်း့း မ်းူဝါေမ်းျာ�နှှင်း့ 

စည်းး�မ်းျဉ်း�မ်းျာ�က်ုံ ေပုံဋ္ဌာာနး��ရာ��ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြောဏာာမ်းျာ�အခြေပုံါအခြေဝင်း စီ�ပုံ့ာ��ရာ�ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုံ�တ်က်း�ရာ�

အခြေတ့်က်း အခြေထွူ�းီ�းန်းတ်ာဝနးနှှင်း့ �ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြောဏာာမ်းျာ�က်ုံ အခြေထွူ�ဇူံနး၏ အခြောဏာာပုံုံင်းမ်းျာ�ထွ� 

�ဲ��ေပုံာင်း��ပုံ�အခြေပုံး�စ��း့ည်းး။

အချုျ�ိ�များည်းီများုပ်ံ�စ�တ့်င်း ပ်ံ�များှနိးအာ�ေဖွဲ့င်း့ 

နှိံင်းင်�တ်စးနှိံင်းင်�၏ အစိတ်းအပ်ိံင်း�

တ်စးချုံ းိံ�များဟုံတ်း တ်စးချုံ�ကျး

ပ်ိံ�းာ�ဒါးများျာ�၌ အေချုာ��ဒါး

များျာ��ကျး ကျိံယ်းပ်ိံင်းအံပ်းချုျ�ပ်းချု့င်း့  

ပ်ိံများိံရာရာှိေချုင်း� တ်ိံ�ပ်ါဝင်းးည်းး။ 

များျာ��းာအာ�ေဖွဲ့င့်း အချုျ�ိ�များည်းီများု

ဆိုိံးည်းးများှာ �ဒါးတ်စးချုံးည်းး 

အေချုာ��ဒါးများျာ��ကျး ယ်င်း�

ေပ်ည်းးနိယ်းရာှိ ေပ်ည်းးးူ�ူ�ံအာ� 

အံပ်းချုျ�ပ်းရာနိး ဥပ်�ဒါေပ်��ရာ�၊ 

အံပ်းချုျ�ပ်း�ရာ� းိံ�များဟုံတ်း 

တ်စးချုါတ်စးရာ�တ့်င်း တ်ရာာ�စီရာင်း�ရာ�

အာဏာာများျာ� ပ်ိံများိံရာရာှိေချုင်း�ကျိံ

ဆိုိံ�ိံးည်းး။
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၁.၃။ အများျ�ိ�းာ�အဆိုင်း့ အင်းစတ်ီကျျ��ရာှင်း�များျာ�ရာှိ အချုျ�ိ�များည်းီများုပ်ံ�စ� 

ဗူဟုုံအခြေဆိုင်း့ အခြေင်းစတ်ီက်ျ��ရာှင်း�မ်းျာ�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�တ်ည်းး�ဆိုာက်းမ်းုပုံံ�စ�တ့်င်း နှုံင်းင်��ေးအခြေပုံုံင်း� 

အခြေေ�ာ�မ်းျာ�၏ အခြေက်ျ�ု�စီ�ပုံ့ာ�က်ုံ ထွင်းဟုပုံး�စးည်းး့ နည်းး��မ်းး�မ်းျာ�ေဖွဲ့င့်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ� 

ရာ�ဖွဲ့နးရာ��ါအခြေးံ��ေပုံ�းည်းးက်ုံ �တ့်�ရာတ်တ်းးည်းး။ ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င်း့ ဥပုံ�ေေပုံ��ဲတ်း�တ်ားတ့်င်း အခြေနည်းး� 

ဆိုံ��ရာရာှုရာမ်းည်း့း းီ�းနး်က်ုံယ်းစာ��ှယ်း�နရာာမ်းျာ�က်ုံ အခြောမ်း��ထွာ�ေ�င်း� (းုံ�) နှုံင်းင်�၏အခြေ�ျ�ု��းာ 

ေပုံည်းးနယ်းအခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�မ်းျာ�မ်းှ တ်ရာာ�းူကြီးက်ီ�မ်းျာ�အခြော� တ်ရာာ�ရိုံ��တ့်င်း ရာာထွူ�ကြီးက်ီ��းာ�နရာာမ်းျာ�

တ့်င်း �နး်အခြေပုံးေ�င်း�ပုံံ�စ�မ်းျ�ု�တ်ုံ� ေဖွဲ့စးနှုံင်းးည်းး။ ဥပုံမ်းာ၊ �းစ��တ်��ျနှုံင်းင်� တ်က်းစးမ်းာ�နီ�ယ်ာ�က်ွနး�

ေပုံည်းးနယ်းစံတ့်င်း �ူဦး��ရာပုံမ်းာဏာအခြေ�ပုံ�မ်းမ်းူတ်ည်းးဘ� အခြေနည်းး�ဆိုံ��က်ုံယ်းစာ�ေပုံ�မ်းု၏ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ

ဆိုုံင်းရာာအခြောမ်း���ျက်းက်ုံမ်းှီ�ုံပြီးပုံီ� �ဲတ်း�တ်ားက်ုံယ်းစာ�ေပုံ�အခြေဖွဲ့့��တ့်င်း အခြေဖွဲ့့��ဝင်းင်ါ�ဦး�က်ုံ �ရာွ��က်ာက်း

တ်င်း�ေမ်းုာက်းးည်းး။ က်�နေါတ့်င်း တ်ရာာ�ရိုံ���ျ�ပုံးတ်ရာာ�းူကြီးက်ီ�က်ုံ�ဦး�အခြေနက်း အခြေနည်းး�ဆိုံ�� ၃ ဉ်ီ�းည်းး

ေပုံည်းးနယ်း၁၀�ံအခြေနက်း ဥပုံ�ေ�ရာ�ရာာစနစးက့်�ေပုံာ�မု်းရုှာ�းာ ေပုံည်းးနယ်းတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး့ ကု့်ဘက်းမ်းှေဖွဲ့စး

ရာမ်းည်းး။

၂။ အချုျ�ိ�များည်းီများုပ်ံ�စ�ကျိံ များည်းးးည်းး့အချုျနိိးတ့်င်း �ည်းး့း့င်း�စဉ်းး�စာ�းင်း့

းနိည်းး�။

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�က်ုံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း�နှှင်း့ ေီဇူုံင်း�ပုံံ�စ�အခြေတ့်က်း အခြေးံ�� 

ဝင်းးည်းး့ က်ုရာုယ်ာအခြေေဖွဲ့စး ထွည်းး့း့င်း�စဉ်း�စာ�ရာာတ့်င်း က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ��းာ အခြေ��က်ာင်း�အခြေရာာမ်းျာ�

စ့ာ �ဲမ်းး�မ်းုံ�မ်းုရာှုနှုံင်းးည်းး။ ယ်င်း�အခြေ��က်ာင်း�အခြေရာာမ်းျာ�းည်းး အခြေမ်းျာ�အခြော�ေဖွဲ့င်း့ တ်ေဖွဲ့ည်းး�ေဖွဲ့ည်းး� တ်ုံ�ပုံ့ာ�

�ာ�က်းည်းး။ �အခြောက်းပုံါတ်ုံ�းည်းး အခြေးံ��မ်းျာ��းာအခြေ�ျက်းမ်းျာ�ထွ�မ်းှ အခြေ�ျ�ု�ေဖွဲ့စးးည်းး။

၂.၁။ ငြိင်ိများး�ချုျများး��ရာ�တ်ည်းး�ဆိုာကျးေချုင်း�နှှင်း့ ပ်ဋိိပ်ကျခ��ျာပ့်ါ��စေချုင်း�

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�းည်းး ပုံဋိုပုံက်ခ���ာ�့ျ�ရာ�နှှင်း့ ပြီးင်ုမ်းး��ျမ်းး��ရာ�တ်ည်းး�ဆိုာက်းရာာတ့်င်း အခြေးံ��ဝင်း

နှုံင်းးည်းး။ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုဆိုုံင်းရာာအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�တ့်င်း က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့၊ က်ုံယ်းပုံုံင်းေပုံဋ္ဌာာနး��့င်း့တ်ုံ�နှှင်း့

ဆိုက်းစပုံး�းာ �တ်ာင်း�ဆိုုံမ်းုမ်းျာ��ေဖွဲ့ရာှင်း��ပုံ�နှုံင်းေ�င်း�၊ �့�ထွ့က်း�ရာ� �ုပုံးရာှာ�မ်းုမ်းျာ�က်ုံ တ်ံန်းေပုံနးနှုံင်း

ေ�င်း�၊ ဗူဟုုံအခြေစုံ�ရာနှှင့်း ေပုံည်းးနယ်း�ေး�့�မ်းျာ�အခြေ�က်ာ� ပုံဋိုပုံက်ခမ်းျာ�က်ုံ �ေဖွဲ့ရာှင်း�ေ�င်း�နှှင်း့ တ်စး�ျနုး

တ်ည်းး�မ်းှာပုံင်း ေပုံည်းးနယ်းတ်စး�ံ�ံ��က်ုံ တ်စးစံတ်စးစည်းး�တ်ည်းး� ထွုနး�းုမ်းး�ေ�င်း�တ်ုံ�ပုံါဝင်းးည်းး။ 

ပုံါပုံူဝါနယ်ူ�ဂျီနီ းည်းး ဥပုံမ်းာမ်းျာ�ထွ�မ်းှတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး။ အခြေ�က်မ်းး�ဖွဲ့က်းပုံဋိုပုံက်ခမ်းျာ� ဆိုယ်းစံနှှစး

တ်စး�ံနီ�ပုံါ��က်ာ ေဖွဲ့တ်းးနး�ပြီးပုံီ��နာက်း ဗူူဂျနး�ဗူ��းးည်းး ၎င်း�၏က်ုံယ်းပုံုံင်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ၊ 

က်ုံယ်းပုံုံင်းးမ်းမတ်၊ က်ုံယ်းပုံုံင်းဥပုံ�ေေပုံ��ဲတ်း�တ်ားနှှင်း့ တ်ရာာ�ရိုံ��မ်းျာ�ရာှု�းာ က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ

�ေးေဖွဲ့စး�ားည်းး။ ၁၉၇၅ ပုံါပုံူဝါနယ်ူ�ဂျီနီ အခြေမ်းျ�ု�းာ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ၏ အခြေပုံုံင်း� ၁၄ 

အခြေေဖွဲ့စးထွည်းး့း့င်း���ပ့ြီးပုံီ� ၂၀၀၅ ဗူူဂျနး�ဗူ��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ့်င်းထွင်းဟုပုံး�စ���့းာ ၂၀၀၃ 

ဗူူဂျနး�ဗူ��း ပြီးင်ုမ်းး��ျမ်းး��ရာ�း�ဘာတ်ူည်းီ�ျက်းတ့်င်း ပုံါပုံူဝါနယ်ူ�ဂျီနီအခြေစုံ�ရာမ်းှ ဆိုက်း�က်းက်ျင်း့းံ��

မ်းည်းး့ �ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြောဏာာဇူယ်ာ�က်ုံ �ဖွဲ့ားေပုံထွာ��းား�ည်းး� ကြွက်င်း�က်ျနးအခြောဏာာအခြော��ံ��က်ုံ ဗူူဂျနး

�ဗူ��းက် ရာရာှုပုံါးည်းး။ အခြေထွူ�းေဖွဲ့င့်း ၎င်း�ကြွက်င်း�က်ျနးအခြောဏာာတ့်င်း ရာင်း�နှှီ�ေမ်းုပုံးနှှ�မ်းုဆိုုံင်းရာာ (အခြေထွူ�း

ေဖွဲ့င်း ့းယ်�ဇူာတ်တ်ူ��ဖွဲ့ား�ရာ��ံပုံးင်နး�မ်းျာ�နှှင်း့ ဆိုက်းစပုံး၍) အခြေေင်င်း�ပုံ့ာ�ဖွဲ့့ယ်းရာာ ပုံဋိုပုံက်ခေဖွဲ့စး��့�းာ 

��က်ာင်း့ “ဗူူဂျနး�ဗူ��းက်ေပုံည်းးနယ်း နံုှင်းင်�ေ�ာ�ရာင်း�နီှှ�ေမု်း�ပုံးနှှ�မု်း ���ာက်းထွာ�မု်းအခြေ�ပုံ� ဆံို��ေဖွဲ့တ်းပံုုံင်း�့င်း့ 

အခြောဏာာ”က်ုံ ဗူူဂျနး�ဗူ��းအခြော� အခြေထွူ��ပုံ�အခြေပုံးထွာ�ေ�င်း�တ်ုံ� ပုံါဝင်းးည်းး။ ပြီးင်ုမ်းး��ျမ်းး��ရာ�း�ဘာတ်ူ

ည်းီ�ျက်းတ့်င်း ၂၀၁၅ �ံနှှစး ဇူ့နး�မ်းှ �နာက်းင်ါ�နှှစးအခြေတ့်င်း�ေဖွဲ့စး�းာ ၂၀၁၉ ဇူ့နး� ၁၅ ရာက်း�န်တ့်င်း
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ေပုံ��ံပုံးမ်းည်းး့ ဘူ�ဂျ�ဗီူ��း၏ �့တ်း�ပုံးစ့ာဆိုနိှ��ယူ်ပ့ုံ��န် းတ်းမှ်းတ်းထွာ�ရုှာေ�င်း�အခြေ�ျက်း�ည်းး� �ဖွဲ့ားေပုံ 

ပုံါရာှုးည်းး။

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�က်ုံ ပုံဋိုပုံက်ခ��ျာ�့ျရာနးအခြေးံ��ေပုံ�းည်းး့ အခြေေ�ာ�က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ��းာ ဥပုံမ်းာ

တ်စး�ံမ်းှာ  အခြေုနှိုယ်မ်းှ ဂျျမ်းးမ်းူ�နှှင်း့ က်က်းရာှမ်းီ�ယ်ာ�တ်ုံ� ေဖွဲ့စးးည်းး။ ဤ�ေးးည်းး ၁၉၄၇ �ံနှှစး အခြေုနှိုယ်

နယ်းနုမ်းုတ်း�့��ဝေ�င်း�မ်းှစ၍ အခြေုနှိုယ်နှှင်း့ပုံါက်စစတ်နးအခြေ�က်ာ� ေပုံင်း�ထွနးစ့ာအခြေေင်င်း�ပုံ့ာ�မ်းုမ်းျာ� ေဖွဲ့စးပုံ့ာ���့

းည်းး။ ေပုံည်းးနယ်းတ်ုံင်း��ေးမ်းျာ�မ်းှ အခြေုနှိုယ်ေပုံည်းး�ထွာင်းစံနှှင်း့ပုံူ��ပုံါင်း���း့ည်းး့ အခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျာ�က်ုံ 

အခြေုနှိုယ်ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေပုံံေးမ်း ၃၇၀ အခြေရာ အခြေထွူ�က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာအခြေဆိုင်း့အခြေတ်နး�

ေပုံဋ္ဌာာနး��ျက်းတ့်င်း �တ့်�နှုံင်းးည်းး။ ယ်�ံအခြေ�ါ ပုံံေးမ်း ၃၇၀ အခြေရာ ေပုံည်းးနယ်း၏ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီ�းာက်ုံယ်းပုံုံင်း

အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့းည်းး ရာားက်းပုံနး အခြေက်ျ���ဝင်းမ်းုရာှု�းာ ေပုံဋ္ဌာာနး��ျက်းေဖွဲ့စးးည်းး။

၂.၂။ ယ်ဉ်းး�ကျျ�များု�ပ်ါင်း�စံ�စနိစးနှှင်း့ များတ်ူကျ့�ေပ်ာ�များုများျာ�ကျိံစီများ�ချုနိး�ချု့�ေချုင်း�

အခြောဏာာ�့��ဝ�ပုံ��းာအခြေစီအခြေစဉ်းမ်းျာ�းည်းး အခြေမ်းျာ�အခြော�ေဖွဲ့င်း ့ နှုံင်းင်�တ်စးဝှမ်းး�ရာှု နယ်း�ေမ်းမ်းျာ�

ပံုုံင်း�ေ�ာ�ရာာတ့်င်း ဘားာ�ရာ�၊ �ူမ်းျ�ု��ရာ� းံု�မ်းဟံုတ်း အခြေေ�ာ�ယ်ဉ်း�က်ျ�မု်းဆံုိုင်းရာာ မ်းတူ်က့်�ေပုံာ�မု်းတံု်�နှှင်း့ 

ပုံတ်းးက်းးက်းဆိုုံင်း��ရ့ာှုးည်းး။ ထွုံက်�း့ုံ��းာ  အခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျာ�တ့်င်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�းည်းး �ူမ်းု

အခြေဖ့ွဲ့��အခြေစည်းး�မ်းျာ�၏ က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ��းာ �ံုအခြေပုံး�ျက်းနှှင်း့ကံု်က်းညီ်းရာနး �တ်ာင်း�ဆံုိုမု်းမ်းျာ�ကံု် �ေဖွဲ့ရှာင်း� 

�ပုံ�ရာာတ့်င်း�ည်းး� အခြေးံ��ဝင်းနှုံင်းးည်းး။ ဥပုံမ်းာ ဖွဲ့ု�စးပုံုံင်းနှုံင်းင်�တ့်င်း ဘနးစမ်းုံရိုုံ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ 

(Bangsamoro Basic Law) းည်းး အခြေထွူ�းေဖွဲ့င့်း က်တ်းး�စးဖွဲ့ု�စးပုံုံင်းအခြေမ်းျာ�စံ�ဲမ်းး�မ်းုံ�းည်း့း 

�ူမ်းုအခြေးုံင်း�အခြေဝုံင်း�အခြေတ့်င်း� အခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�တ်စး�ံအခြေေဖွဲ့စးးာ ရာပုံးတ်ည်းး�နထွုံင်း�းာ မ်း့တ်းစး�င်းမ်းး 

မ်းင်းေါနာအခြေုံမ်းျာ�အခြော� းီ�းန်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�ဆိုုံင်းရာာ အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ��ပုံ�အခြေပုံးက်ာ အခြေထွူ�က်ုံယ်းပုံုံင်း

အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ�ေးတ်စး�ံအခြေေဖွဲ့စး ဖွဲ့့��စည်းး�ထွာ�းည်းး။ အခြေုနှိုယ်နှုံင်းင်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ့်င်း 

အုခြေနုိှယ်၏ ထူွ�ေ�ာ��းာ�ူမ်းျ�ု�စံအခြေးံုင်း�အခြေဝံုင်း�မ်းျာ�၏ အခြေထူွ�အံခြေပုံး�ျ�ပုံးမု်း�ံုအခြေပုံး�ျက်းမ်းျာ�ကံု် ပုံ�့ပံုုံ�ရာနး 

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီ�းာ ေပုံည်းးနယ်းအခြေဆိုင်း့စီမ်း��နး်�့�မ်းုအခြေစီအခြေစဉ်းမ်းျာ� ပုံါ၀င်းးည်းး။

အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�နှုံင်းင်�အခြေ�နာက်းပုံုံင်း� ပုံါပုံူဝါတ့်င်း အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ��ူမ်းျ�ု�မ်းျာ�နှှင်း့ ယ်ဉ်း�က်ျ�မ်းု၊ းမ်းုံင်း� 

��က်ာင်း�အခြေရာ က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ�မ်းုရာှု�းာ ပုံါပုံူဝါ�ူမ်းုအခြေးုံင်း�အခြေဝုံင်း�၏ �့�ထွ့က်း�ရာ��တ်ာင်း�ဆိုုံ�ျက်း

မ်းျာ�က်ုံ �ေပုံ�ည်းး�စရာနး (အခြေ�က်ာင်းအခြေထွည်းး�ဖွဲ့ားမ်းုအခြော�နည်းး���း့ည်းး့) အခြေထွူ�က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့

အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�က်ုံ ေပုံဋ္ဌာာနး���း့ည်းး။ ဤအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�နှှင်း့အခြေည်းီ �ေး��ပုံါပုံူဝါ�ူမ်းျ�ု�မ်းျာ�းာ အခြေံပုံး�ျ�ပုံး

�ရာ�မ်းှ��နှှင်း့ ေံအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�မ်းု�ရာာထူွ�တ့်င်း �ရာွ��က်ာက်းတ်င်း�ေမ်းုာက်း��ရာနှုံင်းပြီးပုံီ� ဂျျာဗူာ�နီ�ယ်ာ�နှှင်း့ 

အခြေေ�ာ�အခြေင်းေံုနီ�ရှာာ��ူမ်းျ�ု�စံမ်းျာ�ကံု်မူ်း ဝင်း�ရာာက်းယှ်ဉ်းပြီးပုုံ�င်း�့င်း့မ်း�ပုံ���ျ။ ရံုို�ရာာ းံု�မ်းဟံုတ်း ဓိ��့

ထွံ��တ်မ်းး���ါင်း��ဆိုာင်းမ်းျာ�အခြေတ့်က်း အခြေဖွဲ့့��ဝင်း�နရာာ၏ းံ��ပုံံ�တ်စးပုံံ�က်ုံ�ည်းး��က်ာင်း�၊ အခြေမ်းျ�ု�းမ်းီ�

မ်းျာ�အခြေတ့်က်း းံ��ပုံံ�တ်စးပုံံ�အခြော��ည်းး��က်ာင်း�၊ က်ျနးးံ��ပုံံ�တ်စးပုံံ�အခြော� ဘားာ�ရာ�အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�မ်းျာ�

အခြေတ့်က်း�ည်းး��က်ာင်း� စံဖ့ွဲ့��ထွာ�းည်းး့ အခြေင်းေံုနီ�ရှာာ�၏ အခြေေ�ာ��နရာာမ်းျာ�တ့်င်းမ်းရုှာ�းာ ေပုံည်းးနယ်း    

အခြေဆိုင်း့ ပုံါပုံူဝါေပုံည်းးးူ်ည်းီ�ာ��အခြေဖွဲ့့��းစး (MRP)က်ုံ�ည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး���း့ည်းး။ 

နံုှင်းင်�တ်စးနံုှင်းင်�၏ အခြေ�ျ�ု��းာ�ေးမ်းျာ�၏ ယ်ဉ်း�က်ျ�မု်းဝု�းး�က်ခဏာာရာပုံးမ်းျာ�အခြော� အခြေ�ံုင်း 

အခြေမ်းာအခြေးုအခြေမ်းှတ်းေပုံ�ရာနး အခြေထွူ�က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့အခြေစီအခြေစဉ်းမ်းျာ�အခြော� မ်းည်းးးုံ�မ်းည်းးပုံံ�အခြေးံ��ေပုံ�

နှုံင်းးည်းးက်ုံ �ဖွဲ့ားေပုံနှုံင်း�းာ အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�ရာှုအခြော��ျ�းည်းး အခြေေ�ာ��းာ ဥပုံမ်းာတ်စးရာပုံးေဖွဲ့စးးည်းး။ 

အခြော��ျ�ေပုံည်းးနယ်း၏ အခြေထူွ�ကံု်ယ်းပံုုံင်းအံခြေပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့အခြေ�နအခြေထွာ�းည်းး းူ၏က့်�ေပုံာ��းာ နှုံင်းင်��ရာ�၊ 

ဘားာ�ရာ�နှှင်း့ �ူမ်းျ�ု��ရာ��က်ခဏာာမ်းျာ�ကံု် ထွင်းဟုပုံး�စးည်းး။ အခြော��ျ�ေပုံည်းးနယ်းရုှာ  မ့်းတ်းစ�င်း

မ်းျာ�းည်းး အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�ရာှု အခြေေ�ာ��ေးမ်းျာ�ထွက်း ပုံံ�မ်းှနးအခြော�ေဖွဲ့င်း ့ပုံုံမ်းုံဘားာ�ရာ�ကံု်င်း�ရုိုင်း�းည်းးဟံု

မ်းှတ်းယ်ူနှုံင်းးည်းး။ ထွုံ�အခြေတ်ူ အခြော��ျ�ေပုံည်းးနယ်း၏အခြေံပုံး�ျ�ပုံးမ်းုဥပုံ�ေအခြေမ်းှတ်း ၆/၂၀၀၆ အခြေရာ  အခြော��ျ�

အာဏာာချု့��ဝ�ပ်��းာအစီအစဉ်းး

များျာ�းည်းး အများျာ�အာ�ေဖွဲ့င်း့ နှိံင်းင်�

တ်စးဝှများး�ရာှိ နိယ်း�ေများများျာ�ပ်ိံင်း�ေချုာ�

ရာာတ့်င်း ဘုားာ�ရာ�၊ �ူများျ�ိ��ရာ� 

းိံ�များဟုံတ်း အေချုာ�ယ်ဉ်းး�ကျျ�များု

ဆိုိံင်းရာာ များတ်ူကျ့�ေပ်ာ�များုတ်ိံ�နှှင်း့ 

ပ်တ်းးကျးးကျးဆိုိံင်း��့ရာှိးည်းး။ 

�ိံကျ�း့ိံ��းာ  အ�ေချုအ�နိများျာ�

တ့်င်း အချုျ�ိ�များည်းီများုပ်ံ�စ�းည်းး �ူများု

အဖွဲ့့��အစည်းး�များျာ�၏ ကျ့�ေပ်ာ�

ေချုာ�နိာ��းာ �ိံအပ်းချုျကျးနှှင်း့

ကျိံကျးည်းီရာနိး �တ်ာင်း�ဆိုိံများုများျာ�ကျိံ 

�ေဖွဲ့ရာှင်း��ပ်�ရာာတ့်င်း�ည်းး� 

အးံ��ဝင်းနှိံင်းးည်းး။
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ေပုံည်းးနယ်းးည်းး ရာှရာီယ်ာဥပုံ�ေက်ုံ က်ျင်း့းံ��ပုံုံင်း�့င်း့ရာှု�းာ အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�နှုံင်းင်�၏ တ်စး�ံတ်ည်းး��းာ 

ေပုံည်းးနယ်းေဖွဲ့စးးည်းး။ 

၂.၃။ အေချုာ�အ��ကျာင်း�ေချုင်း�ရာာများျာ���ကျာင့်း တ်များူကျ့�ေပ်ာ��းာနိယ်း�ေများများျာ�

နှုံင်းင်�၏အခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�မ်းျာ�တ့်င်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုက်ျင့်းးံ��ထွာ�ရာှုရားည်း့း အခြေေ�ာ�က့်�ေပုံာ��းာ 

အခြေ��က်ာင်း�ေပုံ�ျက်းမ်းျာ�စ့ာရာှုးည်းး။

အခြေ�ျ�ု�မ်းညီ်းမု်းအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�ကံု် ပုံထွဝီအခြေ�နအခြေထွာ�အခြေရာ နံုှင်းင်�၏ က်ျနးေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�အခြော��ံ��နှှင်း့

းီ�ေ�ာ�က့်�ထွ့က်း�န�းာ နယ်း�ေမ်းအခြေစုတ်းအခြေပုံုံင်း�မ်းျာ�အခြေတ့်က်း �ျမ်းှတ်းနှုံင်းးည်းး။ ဥပုံမ်းာတ်စး�ံမ်းှာ တ်ု

�မ်းာ�ာစးတ်ီ ရာှု Oecusse ပုံင်းေဖွဲ့စးးည်းး။ တ်စးနှုံင်းင်��ံ�� အခြေတ်ူတ်က့်မ်း��ဝတ်ည်းးရာှု�းာ အခြေ�နအခြေထွာ�

က်ုံထွင်းဟုပုံး�စရာနးနှှင်း့ တ်စးနှုံင်းင်��ံ��ဆိုုံင်းရာာအခြေစုံ�ရာအခြေဖွဲ့့��မ်းျာ� စံ�ပုံါင်း�တ်ည်းးရာှုရာာ အခြေထွူ�အခြေ�ေ�အခြေ�န

ရာပုံးမ်းျာ�က်ုံ�ဖွဲ့ားညွှဲနး�ရာနး နှုံင်းင်�၏အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�ပြီးမ်းု���တ်ား�ေးမ်းျာ�တ့်င်း�ည်းး� အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုက်ုံ တ်�ါ

တ်ရာ� အခြေးံ��ေပုံ�နှုံင်းးည်းး။ အခြေုနှိုယ်မ်းှ �ေ�ီပြီးမ်းု���တ်ားးည်းး ဥပုံမ်းာတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး။

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�းည်းး က့်�ေပုံာ�ေ�ာ�နာ��းာ းမ်းုံင်း�ရာာဇူဝင်းအခြေရာ းုံ�မ်းဟုံတ်း အခြေေ�ာ�နှုံင်းင်��ရာ�

အခြေရာ းုးာထွင်းေ�ာ�မု်းရုှာ�းာနယ်း�ေမ်းမ်းျာ�၏ စီမ်း�အံခြေပုံး�ျ�ပုံးမု်းတ့်င်း�ည်းး� အခြေးံ��ဝင်းနံုှင်းးည်းး။ တ်ရံိုတ်း 

ေပုံည်းးးူ်းမ်းမတ်နှုံင်းင်�တ့်င်း �ဟုာင်း�က်ာင်းနှှင်း့မ်းက်ာအခြေုံးည်းး ဥပုံမ်းာမ်းျာ�ေဖွဲ့စးးည်းး။ ထွုံနယ်း�ေမ်းမ်းျာ�

က်ုံ အခြေဂျာ�နးနှှင်း့ �ပုံ�တ်ူဂျီတ်ုံ�က် က်ာ�အခြေတ်နး�က်ာ အခြေံပုံး�ျ�ပုံး��့�က်းည်းး။ ၎င်း��ေးမ်းျာ�းည်းး 

အခြေထူွ�ကံု်ယ်းပံုုံင်းအံခြေပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာအခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျာ�ေဖွဲ့င်း့ တ်ရံိုတ်းနံုှင်းင်�အခြေေဖွဲ့စး ေပုံနး�ည်းး�့�ထ့ွက်း���့က်းည်းး။

တ်ရိုံတ်းနှုံင်းင်�၏ အခြေထွူ�အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ��ေးမ်းျာ� (SAR) ေဖွဲ့စးးည်းး့အခြေ��ျာက်း ၎င်း�တ်ုံ�၏ စီ�ပုံ့ာ��ရာ�၊ 

ဘဏ္ဍာာ�ရာ�နှှင့်း စီမ်း�အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�စနစးမ်းျာ�က်ုံ ၎င်း�တ်ုံ�က်ုံယ်းတ်ုံင်း ထွုနး�းုမ်းး�ထွာ�ပြီးပုံီ� ေပုံည်းးတ့်င်း�

အခြေံပုံး�ျ�ပုံးမ်းု၊ က်ံနးး့ယ်း�ရာ�နှှင်း့ ဥပုံ�ေ�ရာ�ရာာက်ုစစရာပုံးမ်းျာ�နှှင်း့စပုံး�ျဉ်း�၍ အခြေတ်ုံင်း�အခြေတ်ာတ်စး�ံအခြေထွု

က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာရာှု�က်းည်းး။ SAR �ေးတ်စး�ံ�ျင်း�စီတ့်င်း�ည်းး� က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�၊ 

ဥပုံ�ေေပုံ��ရာ�နှှင့်း တ်ရာာ�စီရာင်း�ရာ�ဆိုုံင်းရာာမ်းဏ္ဍာု�င်းမ်းျာ�ရာှုးည်းး။ းုံ��းား နှုံင်းင်�ေ�ာ�ဆိုက်းဆို��ရာ� နှှင်း့

စစး�ရာ�က်ုစစရာပုံးမ်းျာ�းည်းး �ပုံက်ျင်း�ရာှု ဗူဟုုံအခြေဆိုင်း့ေပုံည်းးးူ်အခြေစုံ�ရာ၏�ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့ေဖွဲ့စးပြီးပုံီ� အခြေပြီးပုံီ�းတ်း

ထွုနး��ျ�ပုံးမ်းုက်ုံ�ည်းး� ရာရာှုထွာ�းည်းး။ 

၃။ အချုျ�ိ�များည်းီများုပ်ံ�စ�အာ� များည်းးးိံ�တ်ည်းး�ဆိုာကျးများည်းးနိည်းး�။

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�းည်းး ပုံံ�မ်းှနးအခြော�ေဖွဲ့င်း့ ေပုံည်းးနယ်းတ်စး�ံအခြော� အခြေေ�ာ�ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�နှှင်း့မ်းတ်ူဘ� 

ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ(နှှင်း့/းုံ�မ်းဟုံတ်း) အခြေင်းစတ်ီက်ျ��ရာှင်း�ဆိုုံင်းရာာအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ� အခြေးံ��ေပုံ�မ်းုစးည်းးတ်ုံ� ပုံါဝင်း

�းာ ဖွဲ့့��စည်းး�တ်ည်းး�ဆိုာက်းမ်းုပုံံ�စ�ေဖွဲ့စးးည်းး။ မ်းျာ��းာအခြော�ေဖွဲ့င်း့ ထွုံးုံ��းာ အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�က်ုံ 

အခြေုနှိုယ်နှှင်း့ ပုံါပုံူဝါ (PNG) �ေးမ်းျာ�က်�း့ုံ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြော�ေဖွဲ့င့်း အခြေ�ေ���ထွာ�ရာှုးည်းး။ 

တ်�ါတ်ရာ�တ့်င်း အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�၊ တ်ရိုံတ်းနှှင်း့ ဖွဲ့ု�စးပုံုံင်းတ်ုံ�က်�း့ုံ� အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�းည်းး ဥပုံ�ေေပုံဋ္ဌာာနး�

�ျက်းအခြေ�ပုံ�တ့်င်း မ်းျာ�စ့ာမ်းူတ်ည်းးးည်းး။ ယ်င်း�းုံ�ဥပုံ�ေေပုံဋ္ဌာာနး�ေ�င်း�းည်းး အခြေ�ျ�ု��းာ အခြေ�ေ�အခြေ�န

မ်းျာ�တ့်င်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�အခြော� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ စုနး���မ်းုမ်းျာ���က်ာင့်း 

အခြော�နည်းး��စပုံါးည်းး။   

ေပုံည်းးနယ်းတ်စး�ံးည်းး ဖွဲ့က်းေရာယ်းေပုံည်းး�ထွာင်းစံစနစး၊ ဗူဟုုံ�ျ�ပုံးက်ုံင်းမ်းု���ာ�့ျ�ရာ�စနစး 

းုံ�မ်းဟုံတ်း တ်စးေပုံည်းး�ထွာင်းစနစးတ်ုံ�ေဖွဲ့စး�စက်ာမ်းူ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�မ်းျာ� က်ျင်း့းံ��နှုံင်း�းား�ည်းး� 

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ��ရာ�ဆို့�ရာာတ့်င်း းက်းဆိုုံင်းရာာနှုံင်းင်�းည်းး ယ်င်း�နှုံင်းင်�တ့်င်း က်ျင်း့းံ���းာ

စနစးပုံံ�စ�က်ုံ ထွည်းးး့့င်း�စဉ်း�စာ�းင်း့းည်းး (Kwa 2017)။

ေပ်ည်းးနိယ်းတ်စးချုံးည်းး ဖွဲ့ကျးဒါရာယ်း

ေပ်ည်းး��ာင်းစံစနိစး၊ ဗဟုိံချုျ�ပ်းကျိံင်း

များု��့ာခ့ျုျ�ရာ�စနိစး းိံ�များဟုံတ်း 

တ်စးေပ်ည်းး��ာင်းစနိစးတ်ိံ�ေဖွဲ့စး�စ

ကျာများူ အချုျ�ိ�များည်းီများုပ်ံ�စ�များျာ�ကျျင့်းးံ��

နှိံင်း�းား�ည်းး� အချုျ�ိ�များည်းီများု

အစီအများ�များျာ��ရာ�ဆို့�ရာာတ့်င်း 

းကျးဆိုိံင်းရာာနှိံင်းင်�းည်းး ယ်င်း�နှိံင်းင်�

တ့်င်း�ကျျင်း့းံ���းာစနိစးပ်ံ�စ�ကျိံ    

�ည်းး့း့င်း�စဉ်းး�စာ�းင်း့းည်းး။ 
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၃.၁။ ဖွဲ့ကျးဒါရာယ်းေပ်ည်းး��ာင်းစံများျာ�ရာှိ အချုျ�ိ�များည်းီများုအစီအများ�များျာ�

ဖွဲ့က်းေရာယ်းေပုံည်းး�ထွာင်းစံတ်စး�ံတ့်င်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေတ့်င်း� က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံးေ�င်း�

နှှင်း့ အခြေတ်ူတ်က့်မ်း��ဝအခြေံပုံး�ျ�ပုံးေ�င်း� အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�က်ုံ �ျမ်းှတ်းေပုံဋ္ဌာာနး�ထွာ��ပုံ�ုမ်းးမ့်းည်းး။ ထွုံက်�း့ုံ�

�းာ အခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျာ�တ့်င်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုက်ျင့်းးံ��ရာနး ရာည်းးရာွယ်းထွာ�းည်းး့အခြေတ့်က်း ယ်င်း�အခြေံပုံး�ျ�ပုံးမ်းု

မ်းျာ�က့်�ေပုံာ��စရာနး းီ�ေ�ာ�/တ်ုက်ျ�းာေပုံဋ္ဌာာနး��ျက်းမ်းျာ� �ုံအခြေပုံး�ုမ်းး့မ်းည်းး။ ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း၊ ဖွဲ့က်း

ေရာယ်းေပုံည်းး�ထွာင်းစံစနစးက်ျင်း့းံ���းာ အုခြေနုိှယ်နံုှင်းင်�၏ 'ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�' အခြေ�နး�က်ဏ္ဍာတ့်င်း အုခြေနုိှယ်ရုှာ

ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�အခြေတ့်က်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�့င်း့အခြောဏာာစ�နှုနး�က်ုံ �ဖွဲ့ားေပုံထွာ�းည်းး။ 

းုံ��းား ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး အခြေထွူ��ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြေဆိုင်း့အခြေတ်နး�ရာှု�းာ ဂျျမ်းးမ်းူနှှင်း့ က်က်းရာှ

မ်းီ�ယ်ာ�ေပုံည်းးနယ်းတ်ုံ�အခြော� အခြေတ်ုအခြေ�င်း�ခြွ�င်း��ျက်း�ပုံ�ထွာ�းည်းး။ ဥပုံမ်းာ "အခြေ�ေ�အခြေ�နအခြေရာ မ်း�ုံ 

အခြေပုံးပုံါက် "ေပုံည်းးနယ်း"ဟုံ �ဖွဲ့ားေပုံ�ျက်းတ့်င်း ဂျျမ်းးမ်းူနှှင်း့ က်က်းရာှမ်းီ�ယ်ာ�ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�မ်းပုံါဝင်း��ျ” ဟုံ 

ေပုံဋ္ဌာာနး�ထွာ�းည်းး။ ဤအခြေထွူ��ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့အခြေဆိုင်း့အခြေတ်နး�က်ုံ ပုံံေးမ်း (၁) (�) (၂) က် ပုံုံမ်းုံအခြော��က်ာင်း�

�ုံင်းမ်းာ�စးည်းး။ ယ်င်း�ပုံံေးမ်းအခြေရာ (၁၉၄၈ �ံနှှစး �အခြောက်းတ်ုံဘာ�တ့်င်း အခြေုနှိုယ်ေပုံည်းး�ထွာင်းစံးုံ� 

ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�မ်းှ ပုံူ��ပုံါင်း�ဝင်း�ရာာက်းရာာတ့်င်း ပုံူ��ပုံါင်း�ဝင်း�ရာာက်း�ရာ�းတ်းမ်းှတ်း�ျက်းတ့်င်း �ဖွဲ့ားေပုံ

ထွာ�းည်းး့အခြေတ်ုံင်း�) ပုံါ�ီမ်းနး�ဲတ်း�တ်ား၏ ဂျျမ်းးမ်းူေပုံည်းးနယ်းနှှင်း့ က်က်းရာှမ်းီ�ယ်ာ�ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�

အခြေတ့်က်း နှုံင်းင်�ေ�ာ��ရာ�ရာာက်ုစစမ်းျာ�၊ က်ာက့်ယ်း�ရာ�၊ �င့်��က်�နှှင့်း ဆိုက်းး့ယ်း�ရာ�ဆိုုံင်းရာာ ဥပုံ�ေ

�ျမ်းှတ်းေပုံဋ္ဌာာနး�နှုံင်းးည်းး့အခြောဏာာက်ုံ က်န်းးတ်းထွာ�းည်းး။  

၃.၂။ ဗဟုိံချုျ�ပ်းကျိံင်းများု��့ာခ့ျုျ�ာ��းာ တ်စးေပ်ည်းး��ာင်းေပ်ည်းးနိယ်းများျာ�ရာှိ အချုျ�ိ�များည်းီ
အစီအများ�များျာ� 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ့်င်း ဗူဟုုံ�ျ�ပုံးက်ုံင်းမ်းု���ာ�့ျ�ရာ� အခြေဂျာါရာပုံးမ်းျာ�ပုံါရာှုးည်း့း တ်စးေပုံည်းး 

�ထွာင်းနှုံင်းင်�တ်စးနှုံင်းင်�တ့်င်း တ်�ျ�ု��းာေပုံည်းးနယ်းအခြေစုံ�ရာမ်းျာ�အခြော� အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီ�းာ �ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့

အခြောဏာာ�့��ဝမ်းုမ်းျာ��ပုံ�အခြေပုံးရာနး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ �ေပုံာင်း���မ်းုေပုံ��ံပုံးရာနး �ုံအခြေပုံး

နှုံင်းဖွဲ့့ယ်းရာှုးည်းး။

ပုံါပုံူဝါေပုံည်းးနယ်းးည်းး ဥပုံမ်းာတ်စး�ံေဖွဲ့စးးည်းး။ မ်းူ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေရာ ေပုံည်းးနယ်း

အခြေစုံ�ရာထွာ�ရာှု�ရာ�စနစးက်ုံ Organic Law ဥပုံ�ေေဖွဲ့င့်း ေပုံဋ္ဌာာနး�တ်ည်းး�ထွာင်းရာနး�ံပုံး�ဆိုာင်းနှုံင်း��့

းည်းး။ ဗူူဂျနး�ဗူ��း ေပုံည်းးနယ်း�့�ထွ့က်း�ရာ�ပြီး�ုမ်းး��ေ�ာက်းမ်းုးည်းး ေပုံည်းးနယ်းစနစးထွာ�ရာှု�ရာ�မ်းူ�ဘာင်း

တ်စးရာပုံးေပုံဋ္ဌာာနး�ရာနး ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ ပုံထွမ်းဆံို��ေပုံင်းဆိုင်း�ျက်း�ပုံ�ထ့ွက်း�စ��း့ည်းး။ �နာက်းပံုုံင်း�

ေပုံင်းဆိုင်း�ျက်းမ်းျာ�မ်းှာ အခြောဏာာ�့��ဝက်ျင်း့းံ���ရာ�က်ုံ အခြော�နည်းး�း့ာ��စးည်းး့အခြေတ့်က်း ဗူူဂျနး�ဗူ��း

တ့်င်း ပုံဋိုပုံက်ခမ်းျာ�ေဖွဲ့စး�ပုံ��စပြီးပုံီ� �့တ်း�ပုံး�ရာ�ရာယ်ူ�ရာ�ဖွဲ့ုအခြော� ေပုံနး�ည်းး�ပုံ��ပုံါက်း�ာ��း့ည်းး။ 

၂၀၀၁ �ံနှှစး ပြီးင်ုမ်းး��ျမ်းး��ရာ�း�ဘာတ်ူည်းီ�ျက်းတ့်င်း ဗူူဂျနး�ဗူ��းအခြော� က်ုံယ်းပုံုံင်းအံခြေပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ�ေး

အခြေေဖွဲ့စး အခြေထူွ�းတ်းမှ်းတ်းထွာ�ရာနး�ံုအခြေပုံး��က်ာင်း�ပုံါရုှာပြီးပီုံ� ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာ အခြေ�ေပုံာင်း� 

အခြေ��မ်းျာ� ထွပုံးမ်း��ံပုံး�ဆိုာင်းက်ာ က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ�ေး းတ်းမ်းှတ်း�ပုံ���း့ည်းး (Wallis 

2014)။ 

အခြောရာှနှှင်း့ ပုံစုဖွဲ့ုတ်း�ေး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ်ည်းး�ဆိုာက်းေ�င်း� ေံတ်ုယ်အခြေကြီးက်ုမ်းး မ်း��း

ဘံနး�ဖွဲ့ုံရာမ်းး၌ Erik Kwa မ်းှ �က်ာက်းနှုတ်းထွာ�းည်းး့အခြေတ်ုံင်း� - 

“ပုံါပုံူဝါနယ်ူ�ဂျီနီ ၏ အခြေ�တ့်�အခြေကြုံက်��မ်းှ းင်းယ်ူ��ရ့ာမ်းည်းး့းင်း�နး�စာမ်းှာ က်ျယ်းေပုံန်း�းာနှုံင်းင်�

တ်စး�ံရာှု မ်းတ်ူည်းီ�းာနယ်း�ေမ်း�ေးအခြေးီ�းီ�မ်းှ ေပုံည်းးးူမ်းျာ�အခြေ�နေဖွဲ့င့်း ၎င်း�တ်ုံ�၏ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုံ�တ်က်း

�ရာ�အခြေတ့်က်း ပုံုံမ်းုံကြီးက်ီ�မ်းာ�းည်း့း �ေပုံာဆိုုံ�့င့်းနှှင်း့ စီမ်း�အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာရာှု�ုံပုံါက် ယ်င်း�အခြေ�့င်း့အခြေ�ရာ�မ်းျာ�

က်ုံ ၎င်း�တ်ုံ�အခြော��ပုံ�အခြေပုံးရာမ်းည်းးေဖွဲ့စးးည်းး။ ထွုံ�းုံ��ပုံ�အခြေပုံးရာာတ့်င်း တ်ုံင်း�ေပုံည်းး၏စည်းး��ံ��ည်းီညွှ့တ်းမ်းု
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ကံု် စ့န်း�ဲတ်းစရာာမ်း�ံုဘ� အခြောဏာာ�့��ဝ�ရာ�အခြေဆိုင်း့အခြေမ်းျ�ု�မ်းျ�ု�အခြေးံ��ေပုံ�က်ာ  �ံပုံး�ဆိုာင်းနံုှင်းပုံါးည်းး။ 

ထွုံ���က်ာင့်းနှုံင်းင်�တ်စးနှုံင်းင်�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေမ်းူ�ဘာင်းးည်းး စည်းး��ံ��ည်းီညွှ့တ်းမ်းုက်ုံရာရာှုရာနး

နှှင်း့ ထွုနး�းုမ်းး�ရာနးအခြေတ့်က်း အခြောဏာာ�့��ဝ�ပုံ�မ်းုက်ုံ ပုံ�ပ့ုံုံ��ပုံ�ရာမ်းည်းး” (Kwa 2017:4)။

၃.၃။ အာဏာာခ့ျု��ဝ�ပ်�ေချုင်း�များရိှာ�းာ တ်စးေပ်ည်းး��ာင်းစံစနိစး၏ အချုျ�ိ�များညီ်းမုျားအစီအများ�များျာ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက် အခြောဏာာ�့��ဝ�ပုံ�မ်းုနှှင့်းပုံတ်းးက်း၍ အခြေနည်းး�င်ယ်းးာ�ဖွဲ့ားေပုံထွာ�

�းာ းုံ�မ်းဟုံတ်း �ံ��ဝမ်းပုံါရာှုးည်း့း တ်စးေပုံည်းး�ထွာင်းစနစးက်ျင်း့းံ���းာနှုံင်းင်�မ်းျာ�တ့်င်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံဋ္ဌာာနး��ျက်းနှှင်း့ က်ုံက်းည်းီးည်းးဟုံယ်ူဆိုက်ာ Organic Law ဥပုံ�ေေပုံဋ္ဌာာနး�ေ�င်း�ေဖွဲ့င်း့ 

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ�က်ျင်း့းံ��ရာနး ကြီးက်ု��ပုံမ်းး�နှုံင်းးည်းး။ အခြေက်ယ်း၍ ဥပုံ�ေအခြေးစးမ်းှ ေပုံဋ္ဌာာနး�ထွာ��းာ 

အခြေထွူ�က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့အခြေဆိုင်း့အခြေတ်နး�းည်းး တ်စးေပုံည်းး�ထွာင်းစံစနစးမ်းူမ်းျာ�အခြေ�ပုံ� အခြေကြွက်င်း�မ်း�့

အခြေ�ေ����းာ ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ၏�့င်း့ေပုံ�ထွာ�ေ�င်း�ထွက်း မ်းျာ�စ့ာ�က်ျား�့နး�နပုံါက် အခြေ�က်း 

အခြေ��မ်းျာ�က်ုံေဖွဲ့စး�ပုံ��စနှုံင်းးည်းး။

ဥပုံမ်းာ ဖွဲ့ု�စးပုံုံင်းတ့်င်း အခြေစုံ�ရာနှှင်း့ မ်းုံရိုုံအခြေစစ�ာမ်းး�့တ်း�ေမ်းာက်း�ရာ�တ်ပုံးဦး�(MILF) အခြေ�က်ာ� 

�က်ာရာှည်းးစ့ာေဖွဲ့စးပုံ့ာ����့းာ ပုံဋိုပုံက်ခ��က်ာင့်း ထွ့က်း�ပုံ��ာ�းာ ၂၀၁၄ ပြီးင်ုမ်းး��ျမ်းး��ရာ�း�ဘာတ်ူ

စာ�ျ�ပုံးတ့်င်း မ်း့တ်းစ�င်းမ်းင်းေါနာအခြေုံက်ုံ�ဲမ်းး�ခြုံ����းာ က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ရာ�ေးတ်စး�ံ တ်ည်းး 

�ထွာင်းရာနး �တ်ာင်း�ဆိုုံ��့းည်းး။ ယ်င်း��ေးအခြော�တ်ည်းး�ထွာင်းရာနး ဘနးစမ်းုံရိုုံ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ 

(Bangsamoro Basic Law) က်ုံ မ်းူ�က်မ်းး��ရာ�ဆို့���း့ည်းး။ းုံ��းားအခြေ�ျ�ု�းံ��းပုံးးူမ်းျာ�က် BBL 

းည်းး ၁၉၈၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေနှှင်း့ ဆိုန်းက်ျင်း�နးည်းးဟုံ�ဝဖွဲ့နး�က်းည်းး။ (အခြေဘယ်း��က်ာင်း့

ဆိုုံ�းား ယ်င်း�ေပုံည်းးနယ်းတ့်င်း ေပုံည်းး�ထွာင်းစံအခြေဆိုင်း့က်ျင်း့းံ���းားမ်းမတ်စနစးနှှင်း့ က့်�ေပုံာ��းာ 

ပုံါ�ီမ်းနးစနစးကံု် တ်ည်းး�ထွာင်း�းာ��က်ာင်း့ေဖွဲ့စးးည်းး)။ အခြေက်ယ်း၍ ထံုွ�ထွာက်းေပုံ�ျက်းမ်းျာ� မှ်းနးက်နး 

ပုံါက် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေက်ုံ ေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�အခြော�ေဖွဲ့င့်း �ရာှ��နာက်းမ်းည်းီမ်းုမ်းျာ�အခြော� �ေဖွဲ့ရာှင်း�ရာနး   

�ုံအခြေပုံးးည်းး။

၃.၄။ �ပ်ါင်း�စပ်းအစီအစဉ်းးများျာ�

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီ�းာအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�က်ုံ အခြေက်ျ�ု�းက်း�ရာာက်းမ်းုရာှု�စရာနး �ပုံါင်း�စပုံး�ျဉ်း�က်ပုံးနည်းး�က်ုံ

�ည်းး� အခြေးံ��ေပုံ�နှုံင်းးည်းး။ ဥပုံမ်းာ �ဟုာင်း�က်ာင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�စနစးးည်းး �ဟုာင်း�က်ာင်းအခြေထွူ�

အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ��ေးဆိုုံင်းရာာ (Basic Law) အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေမ်းှတ်စးဆိုင်း့ တ်ည်းး�ထွာင်း��့ေ�င်း�ေဖွဲ့စးးည်းး။ 

အခြေဆိုုံပုံါ (Basic Law) အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး �ဟုာင်း�က်ာင်း၏ 'အခြေ�း�စာ�- ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���

ဥပုံ�ေ' အခြေေဖွဲ့စးရာပုံးတ်ည်းး��ပ့ြီးပုံီ�  တ်ရိုံတ်းနှှင်း့ပြီးဗူုတ်ုနးအခြေ�က်ာ� ၁၉၈၄ �ံနှှစး တ်ရိုံတ်း-ပြီးဗူုတ်ုနးပုံူ�တ့်�

��က်ည်းာစာတ်မ်းး�နှှင်း့အခြေည်းီ �ရာ�ဆို့���း့ည်းး။

အခြေ�ာ�တ်ူပုံင်း မ်းက်ာအခြေုံအခြေထွူ�အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ��ေး၏ (Basic Law) အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေးည်းး 

မ်းက်ာအခြေုံ၏ အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာစာရာွက်းစာတ်မ်းး�ေဖွဲ့စးပြီးပုံီ� ၁၉၈၇ �ံနှှစး တ်ရိုံတ်း-�ပုံ�တ်ူဂျီပုံူ�တ့်�

��က်ည်းာ�ျက်းနှှင်း့အခြေည်းီ �ရာ�ဆို့���း့ည်းး။ ဥပုံ�ေနှှစးရာပုံးစ�ံ��းည်းး �ေးတ်စး�ံ�ျင်း�စီအခြေတ့်က်း 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေဖွဲ့စး�းား�ည်းး� ထွုံဥပုံ�ေမ်းျာ�က်ုံ တ်ရိုံတ်းေပုံည်းးးူ်းမ်းမတ်နှုံင်းင်� ေပုံည်းးးူ်

က့်နးဂျရာက်းမ်းှ အခြေတ်ည်းးေပုံ���း့ည်းး။ ထွုံ�အခြေေပုံင်း တ်ရိုံတ်းေပုံည်းးးူ်းမ်းမတ်နှုံင်းင်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ 

ပုံံေးမ်း၃၁းည်းး  တ်ရိုံတ်းနှုံင်းင်�တ့်င်း ဥပုံ�ေနှှင်း့အခြေည်းီ အခြေထွူ�အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ��ေးမ်းျာ� တ်ည်းး�ထွာင်းရာနး

�့င်း့ေပုံ�းည်းး။
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၄။ အချုျ�ိ�များည်းီများုကျိံ အ�ကျာင်းအ�ည်းး�ဖွဲ့ားရာာတ့်င်း များည်းးးည်းး့ပ်ဋိိပ်ကျခများျာ� 

�ပ််�ပ်ါကျး�ာနှိံင်းးနိည်းး�။

၄.၁။ အေချုာ��ဒါးများျာ�များှ အ�ာ�တ်ူ�တ်ာင်း�ဆိုိံများုများျာ�

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းု၏ စုနး���မ်းုအခြေေဖွဲ့စးဆိုံ��အခြေ�ျက်းတ်စး�ံမ်းှာ ထွုံက်�း့ုံ��းာအခြေစီအခြေစဉ်းမ်းျာ�းည်းး    

တ်�ါတ်ရာ�တ့်င်း တ်ုံင်း�ေပုံည်းးတ်စးေပုံည်းး၏ စည်းး��ံ��ည်းီညွှဲတ်းမ်းုက်ုံ ပြီး�ုမ်းး��ေ�ာက်း�စးည်းးဟုံ ရိုုေမ်းင်းေ�င်း�

��ရာနှုံင်း�းာ အခြေ�ျက်းပုံင်းေဖွဲ့စးးည်းး။ 

အခြော��ျ�၊ ဗူူဂျနး�ဗူ��း နှှင်း့ မ်းင်းေါနာအခြေုံ တ်ုံ�၏ ေဖွဲ့စးရာပုံးမ်းျာ�အခြေရာ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီ�းာအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ� 

းည်းး ပုံဋုိပုံက်ခနှှင်း့/းံု�မ်းဟံုတ်း �့�ထ့ွက်း�ရာ��ုပုံးရှာာ�မု်းမ်းျာ�ကံု် �ေပုံ�ည်းး�စရာနးေဖွဲ့စး��က်ာင်း� းက်း�း 

ေပုံ��း့ည်းး။ ဗူဟုုံအခြေစုံ�ရာမ်းျာ�းည်းး ၎င်း�တ်ုံ�အခြော� အခြေေ�ာ��ေးဆိုုံင်းရာာယ်ူနစးမ်းျာ�မ်းှ အခြောဏာာက်ုံပုံုံမ်းုံ

�ဲ�အခြေပုံးရာနး ထွပုံးဆိုင်း့�တ်ာင်း�ဆိုုံမ်းုမ်းျာ�ေဖွဲ့စး�ပုံ��ာပုံါက် �့�ထွ့က်း�ရာ��ံပုံးရာှာ�မ်းုမ်းျာ�က်ုံ က်ုံင်းတ့်ယ်း

�ေဖွဲ့ရာှင်း�ရာမ်းည်းးက်ုံ းတ်ုေပုံ�မ်းု�စးည်းး။

ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င်း ့ အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�နှုံင်းင်�တ့်င်း အခြေ�နာက်းပုံါပုံူဝါးည်းး ပုံုံမ်းုံ�ုံင်းမ်းာ�းာ က်ုံယ်းပုံုံင်း

အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ (နှှင်း့/းုံ� �့တ်း�ပုံး�ရာ�) က်ုံဆိုက်း�က်း�တ်ာင်း�ဆိုုံ�က်း�ုံ၊  ပုံါပုံူဝါနယ်ူ�ဂျီနီ နှုံင်းင်�

တ့်င်း�ည်းး� နှုံင်းင်�တ်စးဝှမ်းး��ံ��ရာှု အခြေေ�ာ�ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�းည်းး  ဘူဂျနး�ဗူ��း၏ ေဖွဲ့စး�ပုံ�တ်ုံ�တ်က်းမ်းု

အခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျာ�ကံု်မ်းျက်းေမ်းင်းကြုံက်���တ့်���ပ့ြီးပီုံ� ဗူဟံုုမှ်းကြီးကီ်�မ်းာ�းည်းး့�ံပုံးပံုုံင်း�့င်း့အခြောဏာာရာရာနး �တ်ာင်း�

ဆံုို���့က်းည်းး။မ်း�က်ာ�း�မ်းီ�မ်းျာ�အခြေတ့်င်း� ပုံါပုံူဝါနယ်ူ�ဂျီနီ အခြေစုံ�ရာအခြေ�နေဖွဲ့င့်း အခြေ�ျ�ု��းားတ်းမ်းှတ်း

�ျက်းမ်းျာ�နှှင်း့က်ုံက်းည်းီပုံါက် ေပုံည်းးနယ်းမ်းျာ�အခြော� က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ ပုံုံမ်းုံရာရာှု�စရာနးရာည်းးရာွယ်းပြီးပုံီ� 

ဗူဟုုံ�ျ�ပုံးက်ုံင်းမ်းု���ာ�့ျ�ရာ�အခြေစီအခြေစဉ်းက်ုံ �ရာှ�းုံ�တ်ုံ�ေမ်းုင်း�့ဆိုာင်းရာွက်းေ�င်း�ေဖွဲ့င်း ့အခြေေပုံ�း�ဘာတ်ံ��ေပုံနး

��့းည်းး။

၄.၂။ စ့များး��ဆိုာင်းရာည်းး (များရာှိေချုင်း�)

�ယ်ဘံယ်ျအခြော�ေဖွဲ့င့်း �ံပုံးပုံုံင်း�့င်း့မ်းျာ�က်ုံ ဗူဟုုံ�ျ�ပုံးက်ုံင်းမ်းု���ာ�့ျေ�င်း�အခြေပုံါအခြေဝင်း မ်းည်းးးည်းး့

အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီ�းာနည်းး��မ်းး�နှှင်း့ အခြေမ်းျ�ု�အခြေစာ�က်ုံ အခြေးံ��ေပုံ�းည်းးေဖွဲ့စး�စ �ေးတ်စး�ံးည်းး အခြေပုံးနှှင်း�

ထွာ��းာအခြေ�့င့်းအခြောဏာာက်ုံ က်ျင်း့းံ��နှုံင်းးည်းး့စ့မ်းး�ရာည်းးရာှု��က်ာင်း��း�ျာရာနး အခြေထွူ��ုံအခြေပုံးးည်းး။ 

စ့မ်းး��ဆိုာင်းရာည်းးဟုံဆိုုံရာာတ့်င်း အခြေံပုံး�ျ�ပုံးနှုံင်းမ်းု၊ အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�မ်းျာ�၏ ထွု�ရာာက်းမ်းုနှှင်း့ းမ်းာဓိုရာှုမ်းု၊ 

ဘဏ္ဍာာ�ရာ�အခြေရာင်း�အခြေေမ်းစး စီမ်း��နး်�့�နှုံင်းမ်းုတ်ုံ�က်ုံ ထွည်းးး့့င်း�စဉ်း�စာ�ရာနး�ုံအခြေပုံးးည်းး။

ပုံုံမ်းုံကြီးက်ီ�မ်းာ��းာ က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့းည်းး ဗူဟုုံမ်းှ�ဲ��ေပုံာင်း�ေ�င်း� းုံ�မ်းဟုံတ်း က်ုံယ်းပုံုံင်း

အခြေရာင်း�အခြေေမ်းစးမ်းျာ�ရာယူ်းံ��စ့��့င်း့ းံု�မ်းဟံုတ်း နည်းး�နှှစးမ်းျ�ု�စ�ံ��ေဖွဲ့င်း့ အခြေရာင်း�အခြေေမ်းစးမ်းျာ� ပံုုံမံု်း�့��ဝရာရုှာရာနး 

�ုံအခြေပုံးးည်းး။ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီမ်းုပုံံ�စ� �ရာ�ဆို့��ျမ်းှတ်းေ�င်း�နှှင်း့ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�းုံ� က်ူ��ေပုံာင်း�

�ံပုံး�ဆိုာင်းေ�င်း�နှှစး�ံ�ံ��တ့်င်း စ့မ်းး��ဆိုာင်းရာည်းးက်ုံထွည်းး့း့င်း�စဉ်း�စာ�ရာနး �ုံအခြေပုံးးည်းး။

၄.၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပ်ံ�အ�ေချုချု�ဥပ်�ဒါနှှင်း့ကျိံကျးည်းီများု

�ေးတ်စး�ံ းုံ�မ်းဟုံတ်း �ေးမ်းျာ�အခြေတ့်က်း အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီအခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�က်ုံ းာမ်းနးဥပုံ�ေေဖွဲ့င့်း

အခြေ�က်ာင်းအခြေထွည်းး�ဖွဲ့ား��့��င်း ၎င်း�အခြေစီအခြေမ်း�မ်းျာ�နှှင်း့ ၎င်း�တ်ုံ�မ်းှ �ပုံ��ပုံါက်း�ားည်းး့ �နာက်းဆိုက်းတ့်�

အခြေက်ျ�ု�ဆိုက်းမ်းျာ�းည်းး နှုံင်းင်��တ်ား ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေနှှင်း့ က်ုံက်းည်းီမ်းု ရာှု၊ မ်းရာှုက်ုံ စဉ်း�စာ�ရာနး 

�ုံအခြေပုံး�ုမ်းး့မ်းည်းး။ 

များည်းးးည်းး့အချုျ�ိ�များည်းီ�းာ     

နိည်းး��များး�နှှင်း့ အများျ�ိ�အစာ�ကျိံ 

အးံ��ေပ်�းည်းးေဖွဲ့စး�စ �ဒါး

တ်စးချုံးည်းး အပ်းနှှင်း��ာ��းာ 

အချု့င်း့အာဏာာကျိံ ကျျင့်းးံ��

နှိံင်းးည်းး့ စ့များး�ရာည်းးရာှိ��ကျာင်း�

�းချုျာရာနိး အ�ူ��ိံအပ်းးည်းး။
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ယ်င်း�အခြေ�ျက်းမ်းှာ ဖွဲ့ု�စးပုံုံင်းတ့်င်း ေပုံးနာတ်စး�ံေဖွဲ့စး��့းည်းး။ ဘနးစမ်းုံရိုုံ က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့

ရာရာှု�ရာ�အခြေတ့်က်း အခြေဆိုင်း့ဆိုင်း့ေပုံဋ္ဌာာနး���း့ည်းး့ ဥပုံ�ေမ်းျာ�းည်းး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေနှှင်း့ က်ုံက်းည်းီ

မ်းုမ်းရာှု��က်ာင်း� (တ်စး�ါတ်စးရာ�တ့်င်း �အခြောင်းေမ်းင်းစ့ာ) အခြေဆိုုံေပုံ�နှုံင်းမ်းုရာှု��း့ည်းး။

ထွုံဥပုံမ်းာတ့်င်း ေပုံးးည်း့းအခြေတ်ုံင်း� �ရာှ��နာက်းည်းီညွှ့တ်းမ်းုးည်းး ရာှင်း��င်း�ေပုံတ်းးာ�မ်းု ရာှုနှုံင်း

မ်းည်းးမ်းဟုံတ်း�းား�ည်းး� တ်စးနည်းး�အခြော�ေဖွဲ့င့်း တ်စးေပုံည်းး�ထွာင်းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေရာ�ပုံ�အခြေပုံး

နှုံင်းးည်းး့ အခြေ�ျ�ု�မ်းည်းီ�းာ က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ အခြေတ်ုံင်း�အခြေတ်ာအခြေ�ပုံ� ရိုုံက်း�တ်းမ်းုရာှုနှုံင်းးည်းး။ 

ထွုံးုံ�အခြေ�ေ�အခြေ�နမ်းျ�ု�တ့်င်း က်ုံယ်းပုံုံင်းအခြေံပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ဥပုံ�ေ၏ တ်ရာာ�ဝင်းမ်းုကု်ံက်ာက့်ယ်းရာနးနှှင်း့ ၎င်း�နှှင်း့

ပုံတ်းးက်း၍မ်း�း�ျာမ်းုမ်းျာ�က်ုံဖွဲ့ယ်းရာှာ�ရာနး ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေေပုံင်းဆိုင်းေ�င်း�က်ုံ �ုံအခြေပုံးနှုံင်း 

းည်းး။

�နာက်းထွပုံးဥပုံမ်းာတ်စး�ံမ်းှာ အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�ရာှု အခြော��ျ�ေဖွဲ့စးးည်းး။ အခြော��ျ�တ့်င်း းုးာထွင်းရာှာ�

းည်းး့ ကံု်ယ်းပံုုံင်းအံခြေပုံး�ျ�ပုံး�့င်း့ကံု် အခြေ�က်ာင်းအခြေထွည်းး�ဖွဲ့ား�ဆိုာင်းရွာက်းရာာတ့်င်း ဖ့ွဲ့��စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ 

ဆိုုံင်းရာာတ်ရာာ�ရိုံ��မ်းှ�ေဖွဲ့ရာှင်း�ရာနး�ုံအခြေပုံးးည်းး့ အခြေင်းေုံနီ�ရာှာ�၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေနှှင်း့ မ်းက်ုံက်းည်းီ

�းာအခြေ�ျက်းမ်းျာ� �ပုံ��ပုံါက်း��့းည်းး။

ဥပုံမ်းာအခြော�ေဖွဲ့င့်း တ်စးးီ�ပုံံဂျဂ�က်ုံယ်းစာ��ှယ်း��ာင်း�မ်းျာ�အခြော� အခြော��ျ��ရာွ��က်ာက်းပုံ့�တ့်င်း 

ဝင်း�ရာာက်းယ်ှဉ်းပြီးပုံု�င်းရာနး တ်ာ�ေမ်းစးထွာ�းည်းး့ အခြော��ျ�အခြေံပုံး�ျ�ပုံး�ရာ�ဆိုုံင်းရာာဥပုံ�ေပုံံေးမ်း ၂၅၆ းည်းး 

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေတ့်င်း �ပုံ�ထွာ�းည်း့း ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာအခြေ�့င်း့အခြေ�ရာ�မ်းျာ�က်ုံ �ျ�ု��ဖွဲ့ာက်း�းာ 

��က်ာင့်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေနှှင်း့မ်းက်ုံက်းည်းီ��က်ာင်း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုံင်းရာာတ်ရာာ�ရိုံ��

မ်းှ �တ့်�ရာှု��း့ည်းး။



မဲဲလ်ဘ်ုုန်း်�ဖိုုုရမဲ ်ဖို့ဲ�စည်း�်ပုံု�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေဆိုုုင်ရ်ာ အခြေ�း�စုတ်�်လ်လ့်ာ�ျက် ်စာတ်မဲ�်အခြေမဲှတ် ်(၃)၊ ဇူူလ်ုုင်လ်် ၂၀၂၁ 1111

ကျိံ�ကျာ�ချုျကျးများျာ�နှှင်း့ အေချုာ�ဖွဲ့တ်းရှုုစရာာများျာ� 

Butt, S. and Lindsey, T., The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis (Oxford: 

Hart Publishing, 2012) 

Constitution Transformation Network and International IDEA, Second Melbourne 

Forum on Constitution Building in Asia and the Pacific, Manila, The Philippines, 

3–4 October 2017, Interim Report, <https://law.unimelb.edu.au/constitution-

al-transformations/MF/melbourne-forum-2017/interim-report>, accessed 5 

October 2018

A. J. Harding and J. Chin (eds), 50 Years of Malaysia: Federalism Revisited (Singapore: 

Marshall Cavendish International, 2014)

Kwa, E., ‘Devolution in Papua New Guinea’, Paper presented at ‘From Big Bang to 

Incrementalism: Choices and Challenges in Constitution Building’, Second 

Melbourne Forum on Constitution-Building in Asia and the Pacific, 3–4 October 

2017, <https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_ file/0011/2536544/PNG-

Kwa.pdf>, accessed 11 October 2018

Wallis, J., Constitution Making during State Building (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2014)

International IDEA အ��ကျာင်း� 

ေီမ်းုံက်�ရာစီနှှင့်း �ရာွ��က်ာက်းပုံ့�ဆိုုံင်းရာာ အခြေက်ူအခြေည်းီ�ပုံ��ရာ� 
နှုံင်းင်�တ်က်ာအခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး� (International IDEA) းည်းး 
က်မ်းာာတ်စး�ဲာ�တ့်င်း �ရာရာှည်းးတ်ည်းးတ်�့�းာ ေီမ်းုံက်�ရာစီ
စနစး�ပုံ�ထွ့နး��ရာ�က်ုံ အခြေ�ထွာက်းအခြေပုံ�့�ပုံ�ရာနး ရာည်းးးနး
�ဆိုာင်းရာွက်း�နးည်းး့ အခြေစုံ�ရာမ်းျာ�အခြေ�က်ာ� �ျတု်းဆိုက်း
�ဆိုာင်းရာွက်း�န�းာ အခြေဖွဲ့့��အခြေစည်းး�တ်စး�ံေဖွဲ့စးပုံါးည်းး။

Constitution Transformation Network 
အ��ကျာင်း� 

မ်း��းဘံနး�ဥပုံ�ေ�က်ျာင်း�အခြေတ့်င်း�ရာှု Constitution 
Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေ
ဆိုုံင်းရာာ ေပုံ�ေပုံင်း�ေပုံာင်း����ရာ�က့်နးရာက်း) းည်းး းံ�တ်းီ
မ်းျာ�နှှင်း့ �က်း�တ့်�ပုံည်းာရာှင်းမ်းျာ�က်ုံ အခြေတ်ူတ်က့်စံ�ဝ��စ
�ျက်း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ���ဥပုံ�ေအခြေက်ူ�အခြေ�ေပုံာင်း�ဆိုုံင်းရာာ
ေဖွဲ့စးရာပုံးက်ုံ ���့ာနှုံင်း�စရာနး �ဆိုာင်းရာွက်းးည်းး။ 
<http://law.unimelb.edu.au/constitutional-
transformations> 

ရာှင်း��င်း�ချုျကျး

International IDEA ၏ ပုံံ�နှှုပုံးထွံတ်း�ဝ�းာ စာတ်မ်းး�
မ်းျာ�းည်းး မ်းည်းးးည်းး့အခြေမ်းျ�ု�းာ��ရာ�နှှင့်း နှုံင်းင်��ရာ�
ရာည်းးရာွယ်း�ျက်းမ်းျာ� �ံ��ဝမ်းပုံါဝင်းဘ� ထွံတ်း�ဝ�းာ 
စာ�စာင်းမ်းျာ�ေဖွဲ့စးးည်းး။ ဤစာ�စာင်းတ့်င်း�ဖွဲ့ားက်ျ��ထွာ�
�းာ အခြေေမ်းင်းရိုု�ထွာင်း့ မ်းျာ�းည်းး International IDEA 
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