ဇူူလိုု�င််လ၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ဤဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုင်
ု� ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််
သည်် ပြ�ည််နယ််ဒေ�သတစ််ခုုအပေါ်�်� အခြား��းဒေ�သများ��းနှှင့််� မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းစွာာ� ကိုုင်
� ်တွွယ််သည့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုုင်
� ရာ
် ာ သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ အစီီအမံံများ��းမှထွ
ှ က်
ွ ်ပေါ်�်လာာ
သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည််။ ဤသို့့�� မတူူကွဲဲပြား�း
� �
ခြား��းနား�းစွာာ�ကိုုယ်
� ်တွွယ််မှုုကို�ု တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ''ဘက််မညီီ/
အချိုး�း��မညီီမှုပုံ
ု စံံ
ံ� '' ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အချိုး�း��မညီီမှုပုံ
ု စံံသည််
ံ�
ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှမ်း
ှ �း လုံးး��ရှိိ� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင်
� ရာ
် ာအစီီအမံံ
များ��း၏ လက္ခခဏာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုုင်
� ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် မှှ ကော�ာက််နှုုတ််ထားး�သည့််�
အချိုး�း��မညီီမှုဥ
ု ပမာာများ��းတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုင်
�ု ်ငံံမှှ ဂျျမ််မူူ နှှင့့်� ကက််ရှှမီးး�
ယားး�၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုုင်
� ်ငံံမှှ အာာချေး�း�၊ ဖိိလစ််ပိုုင်
� ်နိုုင်
� ်ငံံမှှ ဘန််စမိုုရို
� �ု
ဒေ�သ၊ ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီရှိိ�
ီ ဘူူဂန််ဗေး�းလ်် ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရ
ဒေ�သ၊ မလေး��းရှား��းရှိိ� ဆာာဗား�း နှှင့့်� ဆာာရာာဝက််ခ်် ဒေ�သ၊ တိမော��ာ�
လာာစ််တီီ ရှိိ� Oecusse ဒေ�သအရေး�း�တို့့�� ပါါဝင််သည််။

နိိဒါါန်းး�
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််စာာတမ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််ဒေ�သ
တစ််ခုုအပေါ်�်� အခြား��းဒေ�သများ��းနှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းစွာာ�ကိုု�င််တွွယ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအစီီအမံံများ��းမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�
ထားး�သည််။ ဤသို့့�� မတူူကွဲဲပြား�း
� �ခြား��းနား�းစွာာ�ကိုုင်
� ်တွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ''ဘက််
မညီီမှုု/အချိုး�း��မညီီမှုုပုံံစံံ
� '' ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၎င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင််

ဤစာာစဉ််များ��း အကြော��ာ�င်းး�

အသုံးး��ဝင််သော�ာ ကိိရိိယာာတစ််ခုု ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခများ��း ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း�နော�ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ််ဒေ�သတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အထူးး�အရေး�း�ပါါနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� သိိသာာထင််ရှား��းသည့််�

ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ််သည်် Constitution
Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကွွန််ရက််) နှှင့််� International IDEA တို့့��
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ စင််မြ�င့််�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
၎င်းး�သည်် ဒေ�သတစ််ဝှှမ်း�း ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််

အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းကြော��ာင့််�လည်းး� အခြား��းဒေ�သများ��း၏မနာာလိုု�မှုု သို့့��မဟုုတ်် မကျေ��ေနပ််မှုုများ��းကိုု�
လည်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။ တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အချိုး�း��မညီီမှုုအစီီအမံံများ��း
ထည့််�သွွင်းး�ပါါက အချို့့���အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အခြား��းသော�ာစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။

ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််

အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�လုံးး��ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၏

သူူများ��းအားး� အတူူတကွွစုုဝေး�းကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�

လက္ခခဏာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််သည််

တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး�� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�နား�းလည််နိုု�င််စေ�ရန််
အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်� အတွေး�း��အမြ�င််

အချိိ�န််၊ ဖြ�စ််စဉ််အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� အာာရှှနှှင့့်� ပစိိဖိိတ််နေ�ရာာ

များ��းမျှဝေ��ေဖလှှယ််နိုု�င််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။

များ��းတွွင်် မည််သို့့��မည််ပုံံ�အသုံးး�� ပြု�ုထားး�ကြော��ာင်းး�အပေါ်�်� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာထားး�သည််။ ဒေ�သတွွင်းး�

ဤစာာစဉ််များ��းသည်် မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော�ာ

ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းသည််

အတွေး�း��အမြ�င််များ��းကိုု� လွွယ််လင့််�တကူူလက််လှှမ်း�း မီီသိိရှိိ�နိုု�င််
စေ�ရန်် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�ပြု�ုနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�

ကမ္ဘာာ�လုံးး�� တဝှှမ်း�း ရှိိ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ

အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ကိုု�

နား�းလည််ရန််အတွွက်် အဓိိကကျျသည််။ အာာရှှနှှင့််�ပစိိဖိိတ််ရှိိ� အချိုး�း��မညီီမှုုအစီီအမံံ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

ထားး�သည််။

သည်် အခြား��းဒေ�သများ��းရှိိ� ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်း�း ဒေ�သကြီး�း�များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််များ��း

ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် အသိိပညာာများ��းရရှိစေ���ေပါါသည််။

ကိုု� ပိုု�မိုု�ဖတ််ရှုုလိုု�၍ဖြ�စ််စေ� မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ််အကြော��ာ�င်းး� ပိုု�မိုု�
လေ့�့လာာလိုု�၍ဖြ�စ််စေ� Constitution Transformation
Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းကွွန််ရက််)၏ အော�ာက််ပါါဝဘ််ဆိုု�ဒ််သို့့�� သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာ
နိုု�င််ပါါသည််။
<http://law.unimelb.edu.au/constitutionaltransformations #mf >

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််များ��းမှှ လေ့�့လာာနိုု�င််သည့််� အချိုး�း��မညီီမှုု
ပုံံစံံ
� ဥပမာာများ��းတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယနိုင်
�ု ်ငံံမှှ ဂျျမ််မူူနှင့့်�
ှ ကက််ရှှမီးး�ယားး�၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုုင်
� ်ငံံမှှ အာာချေး�း�၊ ဖိိလစ််ပိုုင်
� ်
နိုု�င််ငံံမှှ ဘန််စမိုု�ရိုု�ဒေ�သ၊ ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီရှိိ� ဗူူဂန််ဗေး�းလ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရဒေ�ေသ၊ မ လေး�းရှား��းရှိိ�
ဆာာဗား�းနှှင့့်� ဆာာရာာဝက််ခ်် ဒေ�သ၊ တိမော��ာ�လာာစ််တီီ ရှိိ� Oecusse ဒေ�သအရေး�း�တို့့��ပါါဝင််သည််။ ဤ
ဥပမာာများ��းက တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််�အတိုု�င်းး� အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံကို
ံ�
ု� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာစနစ််များ��းဖြ�စ််သည့််�
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုများ��း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�ပေး�းသော�ာစနစ််များ��းနှှင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင်
� ်

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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မှုုရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့််� သီီရိိလင်္ကာ�ာ�
အပါါအဝင်် ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ�ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွက်် အနာာဂတ််တွွင််အရေး�း�ပါါလာာနိုု�င််သော�ာ အချျက််တစ််
ချျက်် ဖြ�စ််သည််။
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််သည်် အဓိိကမေး�း�ခွွန်းး� ၄ ခုု
အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည်် ၁။	အချိုး�း��မညီီမှုုပုံံစံံတွွ
�
င်် မည််သည့့်�အရာာများ��း ပါါဝင််သနည်းး�။
၂။	မည််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ၎င်းး�သည််အသုံးး��ဝင််သနည်းး�။
၃။	အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံအတွွ
ံ�
က်် မည််သည့််� ဥပဒေ�ေဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မူူဝါါဒ လိုု�အပ််သနည်းး�။
၄။	အချိုး�း��မညီီမှုုပုံံစံံကို
�
ု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းလမ်းး�စဉ််တွွင်် မည််သည့့်�ကိိစ္စစရပ််
များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သနည်းး�။

၁။ အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံတွွ
ံ�
င်် မည််သည့့်�အရာာများ��းပါါဝင််သနည်းး�။
၁.၁။	တန်းး�တူူဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချရေး��း�စနစ််
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံတည်းး�တွွင်် လူူဦးးရေ�ပမာာဏ၊ ကြွ�ယ််ဝမှုုချျမ်းး�သာာမှုု၊ သဘာာ၀
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းထွွက််ပေါ်�် ရရှိိ�နိုုင်
� ်မှုုနှင့််�
ှ နယ််မြေ�ေပိုုင်
� ဆို
် င်
�ု ်မှုုအရ နယ််မြေ�ေဒေ�သပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း�
မလွှဲဲ�မရှော�ာ��င််ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းရှိိ�သည််။ အခြား��း ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းဖြ�စ််သော�ာ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊
ဘာာသာာစကားး�၊ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�နှှင့့်� ဘာာသာာရေး�းကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ အကယ််၍ ဤ
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းကိုု� အသေ�ေအချာ�ာမှှတ််သားး�ထားး�ပါါက 'အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံ
ံ� ' ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အစီီအမံံများ��းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုုင်
� ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�သွားး��မည့််�အကြော��ာ�င်းး�အရာာအတွွင်းး� ထိုု�ကွဲဲပြား�း
� �
မှုုများ��းမှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာတင်းး�မာာမှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
	နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််နယ််အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ဖြ�င့််� တန်းး�တူူအဆင့််�အတန်း�း ထားး�ဆက််ဆံံသည့််�အခါါမျိုး�း��တွွင်် တန်းး�တူူညီမျှှမှု
ီ ပုံ
ု စံံရှိိ�ခြ
ံ� �င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််နယ််အများ��းစုုသည်် တရား�းဝင််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိနေ���ေမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�အချို့့���သော�ာအခင်းး�
အကျျင်းး�များ��းတွွင်် အချိုး�း��မညီီမှုပုံ
ု စံံသည််
ံ�
အသုံးး��ဝင််နိုုင်
� ်သည််။ အချိုး�း��မညီီမှုပုံ
ု စံံတွွ
ံ�
င်် နိုုင်
� ်ငံံ၏ ပြ�ည််နယ််
အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းမှှ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာရရှိိ�မှုု မတူူကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�
အဆင့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံ၏အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းမတူူကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုု
များ��း ပါါ၀င််နိုု�င််သည််။

၁.၂။ အချိုး�း��မညီီသော�ာဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျ
ရေး�းစနစ််
အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံတွွ
ံ�
င်် ပုံံမှ
� ှန််အားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ အစိိတ််အပိုု�င်း�း တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုု
ထက််ပိုု�သော�ာ ဒေ�သများ��း၌ အခြား��းဒေ�သများ��းထက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််သည််။
များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အချိုး�း��မညီီမှုုဆိုု�သည််မှာာ� ဒေ�သတစ််ခုုသည်် အခြား��းဒေ�သများ��းထက်် ယင်းး�
ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� အုုပ််ချုု�ပ််ရန်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခါါတစ််ရံံ
တွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာများ��းပိုု�မိုု�ရရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�
သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအစီီအမံံများ��းဖြ�စ််သော�ာ တိုု�င်း�း ပြ�ည််၏ အခြား��းဒေ�သများ��းထက်် ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�
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အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံတွွ
ံ�
င်် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့့်�
နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�
တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုထက််
ပိုု�သော�ာဒေ�သများ��း၌ အခြား��းဒေ�သ
များ��းထက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�
ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ခြ�င်းး� တို့့��ပါါဝင််သည််။
များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အချိုး�း��မညီီမှုု
ဆိုု�သည််မှာာ� ဒေ�သတစ််ခုုသည််
အခြား��းဒေ�သများ��းထက်် ယင်းး�
ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး�
အုုပ််ချုု�ပ််ရန်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ််
တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�း
အာာဏာာများ��း ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည််။

အမြ�စ််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�အသုံးး�� ပြု�ုခွွင့််�နှှင့့်� အခြား��းအမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာအခွွင့့်�ထူးး�များ��း (ဥပမာာ-လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််
ရေး�းထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု) တို့့��လည်းး�ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� ဥပမာာတစ််ချို့့���ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဥပမာာ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း
နိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ်် ၃၄ ခုုအနက်် (မြို့�့��တော်�်�ဖြ�စ််သည့််�) ဂျာ�ာကာာတာာ၊ အာာချေး�း�၊ ဂျိုု��ဂျာ�ာကာာတာာ၊
ပါါပူူဝါါနှှင့််� အနော�ာ�က််ပါါပူူဝါါ စသော��ာပြ�ည််နယ်် ၅ ခုုသည်် အထူးး�ရပ််တည််ခွွင့််�အဆင့််�အတန်းး�ရှိိ�သည််။
ထိုု�ပြ�ည််နယ််ငါးး�ခုုအနက််

အာာချေး�း�ပြ�ည််နယ််သည််

အကျျယ််ပြ�န့််�ဆုံးး��

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ

ပြ�ည််နယ််ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အလံံ၊ အမှှတ််အသားး�နှှင့််� ဓမ္မမသီီချျင်းး�ရှိိ�ပြီး�း� ရှှရီီယာာ
ဥပဒေ�ေကိုု� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ အာာချေး�း�ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရသည်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� ကိိစ္စစ
ရပ််များ��းဖြ�စ််သော�ာ

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့့်�

ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒများ��းမှှအပ

ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာကဏ္ဍများ��း

အားး�လုံးး��ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ၎င်းး�ပြ�ည််နယ််ပိုု�င်န
် က််နှှင့််� ပိုု�င်န
် က််ပင််လယ််များ��းရှိိ�
လက််ရှိိ�နှှင့််� အနာာဂတ််ဟိုု�က််ဒရိုု�ကာာဘွွန်် နှှင့််� အခြား��း သဘာာ၀အရင်းး�အမြ�စ််များ��းမှှရရှိသော����ာ ဘဏ္ဍာာ
ငွေ�ေ၏ ၇၀ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ရယူူပိုု�င်ဆို
် ု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အထွေထွေ��ေ���အသုံးး��စရိိတ််ဘတ််ဂျျက််၏
၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််�ညီီမျှသော���ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘတ််ဂျျက််မှှ အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�
လည်းး�ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၎င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံ၏အခြား��းပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် တားး�မြ�စ််ထားး�သော�ာ ဒေ�သ
ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
အခြား��းဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံပင််ဖြ�စ််သည််။ ဆာာဗား�းနှှင့့်� ဆာာရာာဝက််ခ်် ပြ�ည််နယ််
တို့့��သည်် ၁၉၆၃ ခုုနှှစ်် မလေး��းရှား��းသဘော�ာ�တူူညီချ
ီ ျက််အရ ၁၉၆၃ ခုုနှှစ််တွွင်် မလေး��းရှား��းပြ�ည််ထော�ာင််စုု
သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝင််ရော�ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� သက််ရော�ာက််မှုု
ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဤသဘော�ာ�တူူညီီချျက််အရ ၎င်းး�ပြ�ည််နယ််နှှစ််ခုုသည်် နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းပြ�ည််နယ််များ��း
၌ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအာာဏာာအတွွင်းး� ကျရော��ာ�က််သော�ာ ဥပမာာ အလုုပ််အကိုု�င်နှ
် ှင့့်�
အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာကိိစ္စစရပ််များ��း၊ ကုုန််သွွယ််ရေ�ကြော��ာင်းး�သွားး��လာာမှုုဆိုု�င်ရာ
် ာကိိစ္စစရပ််များ��း၊ လူူဝင််မှုု
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််တရား�းရုံးး��များ��း တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််�ဆိုု�င််
သော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုအာာဏာာ၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာနှှင့့်� အချို့့���သော�ာတရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� ရရှိိ�
ထားး�သည််။ ဘဏ္ဍာာရေး�းမညီီမျှှမှုုလည်းး�ရှိိ�သည််။ ဆာာဗား�းနှှင့််� ဆာာရာာဝက််ခ််တို့့��၏ အစိုးး��ရ၀န််ဆော�ာင််
မှုုများ��းအတွွက်် နှှစ််စဉ််ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းများ��း ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် မြေ�ေများ��း၊ မိုု�င်း�း များ��း၊
သစ််တော�ာများ��း၊ ရေ�ပေး�းဝေ�မှုုနှှင့််� ဖျော်�်��ဖြေ�ေရေး�းတာာဝန််များ��းမှှလည်းး� ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းများ��းရရှိိ�သည််။
ဆာာဗား�းနှှင့််� ဆာာရာာဝက််ခ််သည်် မလေး��းရှား��းရှိိ�အခြား��းဒေ�သများ��းမှှ ၎င်းး�တို့့��ပြ�ည််နယ််များ��းသို့့�� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�
နေ�ထိုု�င််မှုုကိုု�လည်းး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ၁၉၆၃ ခုုနှှစ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၏ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််
များ��းကိုု� အချိိ�န််ကာာလကြာ�ာလာာသော�ာအခါါ လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မှုု ယုုတ််လျော့�့��လာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အချိုး�း��
မညီီမှုုအာာဏာာ အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုထိိ ကျျန််ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� ပြ�န််လည််
ထူူထော�ာင််ရေး�းကိုု�လေ့�့လာာရန်် အထူးး�လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့�� ထူူထော�ာင််ရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာနှှင့််�ပတ််သက််၍ ဆက််လက််
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််နေ�သည််။
တတိိယသာာဓကမှာာ� တီီမော�ာလက််စ််တီီနိုု�င််ငံံမှှ လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တီီမော�ာ
လက််စ််တီီတွွင်် လူူမှုုစျေး�း�ကွွက််စီးး�ပွား��းရေး�း အထူးး�ဇုုန််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� Oecusse (SARO) အားး�
အထူးး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဒေ�သအဖြ�စ်် ဥပဒေ�ေအမှှတ်် ၃/၂၀၁၄ ဖြ�င့််�

တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�သည််

တီီမော�ာအစိုးး��ရမှှ SARO ဒေ�သ၏ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�မည့််� မူူဝါါဒများ��းနှှင့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းအပါါအဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
အတွွက်် အထူးး�သီးး�သန့််�တာာဝန််နှှင့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� အထူးး�ဇုုန််၏ အာာဏာာပိုု�င််များ��းထံံ
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််စေ�ခဲ့့�သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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၁.၃။ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်း�း များ��းရှိိ� အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံ
ံ�
ဗဟိုု�အဆင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်း�း များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််မှုုပုံံစံံတွွ
�
င်် နိုု�င််ငံံဒေ�သအပိုု�င်း�း
အခြား��းများ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ထင််ဟပ််စေ�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� အချိုး�း��မညီီမှုုအစီီအမံံများ��း
ရံံဖန််ရံံခါါအသုံးး��ပြု�ုသည််ကိုု� တွေ့�့�ရတတ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် အနည်းး�
ဆုံးး��ရရှိိ�ရမည့််� သီးး�သန့့်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ��းကိုု� အာာမခံံထားး�ခြ�င်းး� (သို့့��) နိုု�င််ငံံ၏အချို့့���သော�ာ
ပြ�ည််နယ််အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းမှှ တရား�းသူူကြီး�း�များ��းအားး� တရား�းရုံးး��တွွင်် ရာာထူးး�ကြီး�း�သော�ာနေ�ရာာများ��း
တွွင်် ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံမျိုး�း��တို့့�� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ၊ သြ�စတြေး��း�လျျနိုု�င််ငံံ တက််စ််မား�းနီးး�ယားး�ကျွွန်းး�
ပြ�ည််နယ််စုုတွွင်် လူူဦးးရေ�ပမာာဏအပေါ်�်�မမူူတည််ဘဲဲ အနည်းး�ဆုံးး��ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု၏ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာအာာမခံံချျက််ကိုု�မှီီ�ခိုု�ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအဖွဲ့့��တွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််ငါးး�ဦးးကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််သည််။ ကနေ�ေဒါါတွွင်် တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််တရား�းသူူကြီး�း�ကိုးး��ဦးးအနက်် အနည်းး�ဆုံးး�� ၃ ဉီးး�သည််
ပြ�ည််နယ််၁၀ခုုအနက်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာစနစ််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� ကွိိ�ဘက််မှှဖြ�စ််
ရမည််။

၂။ အချိုး�း��မညီီမှုုပုံံ�စံံကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�
သနည်းး�။
အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံကို
ံ�
ု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံစံံအတွွ
�
က်် အသုံးး��
ဝင််သည့််� ကိိရိိယာာအဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း
စွာာ� လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််။ ယင်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� တိုးး��ပွား��း
လာာကြ�သည််။ အော�ာက််ပါါတို့့��သည်် အသုံးး��များ��းသော�ာအချျက််များ��းထဲဲမှှ အချို့့���ဖြ�စ််သည််။

၂.၁။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပဋိိပက္ခခလျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး�
အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
ပဋိိပက္ခခလျှော့�့��ချရေး��း�နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အသုံးး��ဝင််
နိုု�င််သည််။ အချိုး�း��မညီီမှုုဆိုု�င်ရာ
် ာအစီီအမံံများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့��နှှင့့်�
ဆက််စပ််သော�ာ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�း လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု� တုုန့််�ပြ�န််နိုု�င််
ခြ�င်းး�၊ ဗဟိုု�အစိုးး��ရနှှင့််� ပြ�ည််နယ််ဒေ�သခွဲဲ�များ��းအကြား�း� ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� တစ််ချိိ�န််
တည်းး�မှာာ�ပင်် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� တစ််စုုတစ််စည်းး�တည်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််သည််။
ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ သည်် ဥပမာာများ��းထဲဲမှှတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အကြ�မ်းး�ဖက််ပဋိိပက္ခခများ��း ဆယ််စုုနှှစ််
တစ််ခုုနီးး�ပါးး�ကြာ�ာ ဖြ�တ််သန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ဗူူဂန််ဗေး�းလ််သည်် ၎င်းး�၏ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊
ကိုု�ယ််ပိုု�င််သမ္မမတ၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င်ဥ
် ပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�နှှင့််� တရား�းရုံးး��များ��းရှိသော����ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ
ဒေ�သဖြ�စ််လာာသည််။ ၁၉၇၅ ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ အမျိုး�း��သားး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အပိုု�င်း�း ၁၄
အဖြ�စ််ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၀၅ ဗူူဂန််ဗေး�းလ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််ထင််ဟပ််စေ�ခဲ့့�သော�ာ ၂၀၀၃
ဗူူဂန််ဗေး�းလ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီအစိုးး��ရမှှ ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��
မည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာဇယားး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ကြွ�င်း�း ကျျန််အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ဗူူဂန််
ဗေး�းလ််က ရရှိိ�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�ကြွ�င်း�း ကျျန််အာာဏာာတွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ (အထူးး�သ
ဖြ�င့့်� သယံံဇာာတတူးး�ဖော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� ဆက််စပ််၍) အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ
ကြော��ာင့််� “ဗူူဂန််ဗေး�းလ််ကပြ�ည််နယ်် နိုုင်
� ်ငံံခြား��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�မှုုအပေါ်�်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုုင်
� ်ခွွင့့်�
အာာဏာာ”ကိုု� ဗူူဂန််ဗေး�းလ််အားး� အထူးး�ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက််တွွင်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ဇွွန််လမှှ နော�ာက််ငါးး�နှှစ််အတွွင်း�း ဖြ�စ််သော�ာ ၂၀၁၉ ဇွွန််လ ၁၅ ရက််နေ့�့တွွင််

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသော�ာအစီီအစဉ််
များ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံ
တစ််ဝှှမ်း�း ရှိိ� နယ််မြေ�ေများ��းပိုု�င်းး�ခြား��း
ရာာတွွင်် ဘာာသာာရေး�း၊ လူူမျိုး�း��ရေး�း
သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုတို့့��နှှင့့်�
ပတ််သက််သက််ဆိုု�င််လေ့�့ရှိိ�သည််။
ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
တွွင်် အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
လူူမှုု
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ကွဲဲ�ပြား�း�

ပြု�ုလုုပ််မည့့်� ဘူူဂေး�းဗီးး�လ််၏ လွွတ််လပ််စွာာ�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲနေ့�့
� သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�အချျက််လည်းး� ဖော်�်�ပြ�
ပါါရှိိ�သည််။
အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံကို
ံ�
ု� ပဋိိပက္ခခလျော့�့��ချျရန််အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အခြား��းကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ ဥပမာာ
တစ််ခုုမှာာ� အိိန္ဒိိ�ယမှှ ဂျျမ််မူးး�နှှင့့်� ကက််ရှှမီးး�ယားး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ဤဒေ�သသည်် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် အိိန္ဒိိ�ယ
နယ််နိိမိိတ််ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�မှှစ၍ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့််�ပါါကစ္စစတန််အကြား�း� ပြ�င်းး�ထန််စွာာ�အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�
သည််။ ပြ�ည််နယ််တိုု�င်း�း ဒေ�သများ��းမှှ အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခဲ့့�သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု�
အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၃၇၀ အရ အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရအဆင့််�အတန်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ယခုုအခါါ ပုုဒ််မ ၃၇၀ အရ ပြ�ည််နယ််၏ အချိုး�း��မညီီသော�ာကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�သည်် ရာာသက််ပန်် အကျုံးး���ဝင််မှုုရှိသော����ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�စ််သည််။

၂.၂။	ယဉ််ကျေး�း�မှုုပေါ�ါင်းး�စုံံ�စနစ််နှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းကိုု�စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်း�း
အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသော�ာအစီီအစဉ််များ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်း�း ရှိိ� နယ််မြေ�ေများ��း

ခြား��းနား�းသော�ာ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််�

ပိုု�င်း�း ခြား��းရာာတွွင်် ဘာာသာာရေး�း၊ လူူမျိုး�း��ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုင်
�ု ရာ
် ာ မတူူကွဲဲပြား�း
� �မှုုတို့့�နှ
� င့့်�
ှ

ကိုု�က််ညီီရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု�

ပတ််သက််သက််ဆိုု�င််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
လူူမှုု

ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းရာာတွွင််လည်းး�
အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။

အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၏ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ လိုု�အပ််ချျက််နှင့််�ကို
ှ
က်
�ု ်ညီီရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုများ��းကို
ု
�ု ဖြေ�ေရှှင်း�း
ပေး�းရာာတွွင််လည်းး� အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံတွွင်် ဘန််စမိုု�ရိုု� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
(Bangsamoro Basic Law) သည်် အထူးး�သဖြ�င့််� ကတ််သလစ််ဖိိလစ််ပိုု�င််အများ��းစုုလွှှမ်းး�မိုးး��သည့််�
လူူမှုုအသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း အတွွင်းး� အစိိတ််အပိုု�င်း�း တစ််ခုုအဖြ�စ််သာာ ရပ််တည််နေ�ထိုု�င််သော�ာ မွွတ််စ််လင််မ််
မင််ဒါါနာာအိုု�များ��းအားး� သီးး�သန့််�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ အစီီအမံံများ��းပေး�းအပ််ကာာ အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရဒေ�ေသတစ််ခုုအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
အိိန္ဒိိ�ယ၏ ထူးး�ခြား��းသော�ာလူူမျိုး�း��စုုအသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း များ��း၏ အထူးး�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုလို�အပ််ချ
ု
ျက််များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန််
အချိုး�း��မညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််အဆင့််�စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုအစီီအစဉ််များ��း ပါါ၀င််သည််။
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံအနော�ာ�က််ပိုု�င်း�း ပါါပူူဝါါတွွင်် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ သမိုု�င်း�း
ကြော��ာင်းး�အရ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုရှိသော����ာ ပါါပူူဝါါလူူမှုုအသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း ၏ ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််
များ��းကိုု� ပြေ�ေလည််စေ�ရန်် (အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုအားး�နည်းး�ခဲ့့�သည့််�) အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�
အစီီအမံံများ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ဤအစီီအမံံများ��းနှှင့့်�အညီီ ဒေ�သခံံပါါပူူဝါါလူူမျိုး�း��များ��းသာာ အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမှူး��းနှှင့့်� ဒုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�ရာာထူးး�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရနိုု�င််ပြီး�း� ဂျာ�ာဗား�းနီးး�ယားး�နှှင့့်�
အခြား��းအင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းလူူမျိုး�း��စုုများ��းကိုု�မူူ ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခွွင့့်�မပေး�း�ချေ�ေ။ ရိုးး��ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�
ထုံးး��တမ်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအတွွက်် အဖွဲ့့��ဝင််နေ�ရာာ၏ သုံးး��ပုံံတစ််
�
ပုံံ�ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းအတွွက်် သုံးး��ပုံံတစ််
�
ပုံံ�အားး�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကျျန််သုံးး��ပုံံတစ််
�
ပုံံ�အားး� ဘာာသာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး� စုုဖွဲ့့�� ထားး�သည့််� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၏ အခြား��းနေ�ရာာများ��းတွွင််မရှိသော����ာ ပြ�ည််နယ််
အဆင့့်� ပါါပူူဝါါပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံအဖွဲ့့��သစ်် (MRP)ကိုု�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။
နိုုင်
� ်ငံံတစ််နိုုင်
� ်ငံံ၏ အချို့့���သော�ာဒေ�သများ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာရပ််များ��းအားး� အခိုုင်
� ်
အမာာအသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�အစီီအစဉ််များ��းအားး� မည််သို့့��မည််ပုံံ�အသုံးး�� ပြု�ု
နိုု�င််သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သော�ာ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းရှိိ�အာာချေး�း�သည်် အခြား��းသော�ာ ဥပမာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။
အာာချေး�း�ပြ�ည််နယ််၏ အထူးး�ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�အနေ�ေအထားး�သည်် သူူ၏ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း၊
ဘာာသာာရေး�းနှှင့့်� လူူမျိုး�း��ရေး�းလက္ခခဏာာများ��းကိုု� ထင််ဟပ််စေ�သည််။ အာာချေး�း�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မွွတ််စလင််
များ��းသည်် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းရှိိ� အခြား��းဒေ�သများ��းထက်် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့့်� ပိုု�မိုု�ဘာာသာာရေး�းကိုု�င်း�း ရှိုုင်း�း သည််ဟုု
မှှတ််ယူူနိုု�င််သည််။ ထို့့��အတူူ အာာချေး�း�ပြ�ည််နယ််၏အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဥပဒေ�ေအမှှတ်် ၆/၂၀၀၆ အရ အာာချေး�း�

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုသည်် ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််၊ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််
မှုုလျှော့�့��ချရေး��း�စနစ်် သို့့��မဟုုတ််
တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််တို့့��ဖြ�စ််စေ�
ကာာမူူ အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံ
ံ� များ��းကျျင့််�သုံးး��
နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချိုး�း��မညီီမှုု

ပြ�ည််နယ််သည်် ရှှရီီယာာဥပဒေ�ေကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိသော����ာ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ၏ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ
ပြ�ည််နယ််ဖြ�စ််သည််။

၂.၃။ အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�ခြ�င်းး�ရာာများ��းကြော��ာင့််� တမူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာနယ််မြေ�ေများ��း
နိုု�င််ငံံ၏အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းတွွင််

အချိုး�း��မညီီမှုုကျျင့််�သုံးး��ထားး�ရှိိ�ရသည့််�

အခြား��းကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ

အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။
အချိုး�း��မညီီမှုအစီ
ု
အမံံများ��းကို
ီ
�ု ပထဝီီအနေ�ေအထားး�အရ နိုုင်
� ်ငံံ၏ ကျျန််ပြ�ည််နယ််များ��းအားး�လုံးး��နှှင့့်�

အစီီအမံံများ��းရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင််

သီးး�ခြား��းကွဲဲ�ထွွက််နေ�သော�ာ နယ််မြေ�ေအစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းအတွွက်် ချျမှှတ််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� တိိ

သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံသည်် ယင်းး�နိုု�င််ငံံ

မော�ာလာာစ််တီီ ရှိိ� Oecusse ပင််ဖြ�စ််သည််။ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� အတူူတကွွမျှဝေ��ေတည််ရှိသော����ာ အနေ�ေအထားး�

တွွင်းး�ကျျင့််�သုံးး��သော�ာစနစ််ပုံံစံံကိုု�
�
ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့့်�သည််။

ကိုု�ထင််ဟပ််စေ�ရန််နှှင့််� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င်ရာ
် ာအစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��း စုုပေါ�ါင်းး�တည််ရှိိ�ရာာ အထူးး�အခြေ�ေ�အနေ�ေ
ရပ််များ��းကိုု�ဖော်�်�ညွှှန်းး�ရန်် နိုု�င််ငံံ၏အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမြို့�့��တော်�်�ဒေ�သများ��းတွွင််လည်းး� အချိုး�း��မညီီမှုုကိုု� တခါါ
တရံံ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယမှှ ဒေ�လီီမြို့�့��တော်�်�သည်် ဥပမာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ သမိုု�င်း�း ရာာဇဝင််အရ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�း
အရ သိိသာာထင််ခြား��းမှုုရှိသော����ာနယ််မြေ�ေများ��း၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုတွွင််လည်းး� အသုံးး��ဝင််နိုုင်
� ်သည််။ တရုုတ််
ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံတွွင်် ဟော�ာင််ကော�ာင််နှှင့််�မကာာအိုု�သည်် ဥပမာာများ��းဖြ�စ််သည််။ ထိုု�နယ််မြေ�ေများ��း
ကိုု� အင်္ဂဂ�လန််နှှင့့်� ပေါ်�်တူူဂီီတို့့��က ကာာလအတန််ကြာ�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၎င်းး�ဒေ�သများ��းသည််
အထူးး�ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းဖြ�င့််� တရုုတ််နိုုင်
� ်ငံံအဖြ�စ်် ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ထွက်
ွ ်ခဲ့့�ကြ�သည််။
တရုုတ််နိုု�င််ငံံ၏ အထူးး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဒေ�သများ��း (SAR) ဖြ�စ််သည့််�အလျော��ာ�က်် ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််တွွင်းး�
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ အတိုု�င်း�း အတာာတစ််ခုုအထိိ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရရှိိ�ကြ�သည််။ SAR ဒေ�သတစ််ခုုချျင်းး�စီီတွွင််လည်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာမဏ္ဍိုု�င််များ��းရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံခြား��းဆက််ဆံံရေး�း နှှင့််�
စစ််ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းသည်် ပေ�ကျျင်းး�ရှိိ� ဗဟိုု�အဆင့််�ပြ�ည််သူ့့�အစိုးး��ရ၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�စ််ပြီး�း� အပြီး�း�သတ််
ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကိုု�လည်းး� ရရှိိ�ထားး�သည််။

၃။ အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံအားး
ံ�
� မည််သို့့��တည််ဆော�ာက််မည််နည်းး�။
အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
ပုံံမှ
� ှန််အားး�ဖြ�င့့်� ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုအားး� အခြား��းပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်�မတူူဘဲဲ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ(နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်)် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်း�း ဆိုု�င်ရာ
် ာအစီီအမံံများ��း အသုံးး��ပြု�ုမှုုစသည််တို့့�� ပါါဝင််
သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််မှုုပုံံစံံဖြ�စ််သည််
�
။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ထိုု�သို့့��သော�ာ အစီီအမံံများ��းကိုု�
အိိန္ဒိိ�ယနှှင့့်� ပါါပူူဝါါ (PNG) ဒေ�သများ��းကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ရှိိ�သည််။
တခါါတရံံတွွင်် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ တရုုတ််နှှင့််� ဖိိလစ််ပိုု�င််တို့့��ကဲ့့�သို့့�� အချိုး�း��မညီီမှုုပုံစံံသည််
ံ�
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််အပေါ်�်�တွွင်် များ��းစွာာ�မူူတည််သည််။ ယင်းး�သို့့��ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းတွွင်် အချိုး�း��မညီီမှုုအစီီအမံံများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကြော��ာင့််�
အားး�နည်းး�စေ�ပါါသည််။
ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုသည််

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််၊

ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချရေး��း�စနစ််

သို့့��မဟုုတ်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််တို့့��ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ အချိုး�း��မညီီမှုုပုံံစံံများ��း
�
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
အချိုး�း��မညီီမှုုအစီီအမံံများ��းရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံသည်် ယင်းး�နိုု�င််ငံံတွွင်် ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ
စနစ််ပုံံ�စံံကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့့်�သည်် (Kwa 2017)။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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၃.၁။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုများ��းရှိိ� အချိုး�း��မညီီမှုုအစီီအမံံများ��း
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ခုုတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွင်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�
နှှင့််� အတူူတကွွမျှဝေ��ေအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး� အစီီအမံံများ��းကိုု� ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပေ�လိိမ့့်�မည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��
သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အချိုး�း��မညီီမှုုကျျင့််�သုံးး��ရန်် ရည််ရွွယ််ထားး�သည့််�အတွွက်် ယင်းး�အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
များ��းကွဲဲ�ပြား�း�စေ�ရန်် သီးး�ခြား��း/တိိကျသော��ာ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း လိုု�အပ််လိိမ့့်�မည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�၊ ဖက််
ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််ကျျင့့်�သုံးး��သော�ာ အိိန္ဒိိ�ယနိုင်
�ု ်ငံံ၏ 'ပြ�ည််နယ််များ��း' အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယရှိိ�
ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အခွွင့််�အာာဏာာစံံနှုုန်းး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
သို့့��သော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အဆင့််�အတန်းး�ရှိသော����ာ ဂျျမ််မူူနှှင့််� ကက််ရှှ
မီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််တို့့��အားး� အတိိအလင်းး�ခြွ�င်းး�ချျက််ပေး�းထားး�သည််။ ဥပမာာ "အခြေ�ေ�အနေ�ေအရ မလိုု�
အပ််ပါါက "ပြ�ည််နယ််"ဟုု ဖော်�်�ပြ�ချျက််တွွင်် ဂျျမ််မူူနှှင့့်� ကက််ရှှမီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််များ��းမပါါဝင််ချေ�ေ” ဟုု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ဤအထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� ပုုဒ််မ (၁) (ခ) (၂) က ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�
ခိုု�င််မာာစေ�သည််။ ယင်းး�ပုုဒ််မအရ (၁၉၄၈ ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုု�ဘာာလတွွင်် အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််ထော�ာင််စုုသို့့��
ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဝင််ရော�ာက််ရာာတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဝင််ရော�ာက််ရေး�းသတ််မှှတ််ချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််�အတိုု�င်း�း ) ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�၏ ဂျျမ််မူူပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကက််ရှှမီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််များ��း
အတွွက်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာကိိစ္စစများ��း၊ ကာာကွွယ််ရေး�း၊ ငွေကြေး���း��နှှင့််� ဆက််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ ဥပဒေ�ေ
ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည့််�အာာဏာာကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�သည််။

၃.၂။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ

တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ�

အချိုး�း��မညီီ

အစီီအမံံများ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချရေး��း� အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းပါါရှိိ�သည့််� တစ််ပြ�ည််
ထော�ာင််နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံတွွင်် တချို့့���သော�ာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအားး� အချိုး�း��မညီီသော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုများ��းပေး�းအပ််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််
နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည််။
ပါါပူူဝါါပြ�ည််နယ််သည်် ဥပမာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ မူူလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရထားး�ရှိရေး���း�စနစ််ကိုု� Organic Law ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�တည််ထော�ာင််ရန််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�
သည််။ ဗူူဂန််ဗေး�းလ်် ပြ�ည််နယ််ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုုသည်် ပြ�ည််နယ််စနစ််ထားး�ရှိရေး���း�မူူဘော�ာင််
တစ််ရပ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပထမဆုံးး��ပြ�င််ဆင််ချျက််ပေါ်�်ထွွက််စေ�ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်း�း
ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းမှာာ� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��ရေး�းကိုု� အားး�နည်းး�သွားး��စေ�သည့််�အတွွက်် ဗူူဂန််ဗေး�းလ််
တွွင်် ပဋိိပက္ခခများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း� လွွတ််လပ််ရေး�းရယူူရေး�းဖိိအားး� ပြ�န််လည််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သည််။
၂၀၀၁ ခုုနှှစ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် ဗူူဂန််ဗေး�းလ််အားး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�ေသ
အဖြ�စ်် အထူးး�သတ််မှှတ််ထားး�ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ပါါရှိိ�ပြီး�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲများ��း ထပ််မံံလုုပ််ဆော�ာင််ကာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�ေသ သတ််မှှတ််ပေး�းခဲ့့�သည်် (Wallis
2014)။
အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ််ဒေ�သ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် မဲဲလ််
ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ််၌ Erik Kwa မှှ ကော�ာက််နှုုတ််ထားး�သည့််�အတိုု�င်း�း “ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ ၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�မှှ သင််ယူူခဲ့့�ရမည့််�သင််ခန်းး�စာာမှာာ� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာနိုု�င််ငံံ
တစ််ခုုရှိိ� မတူူညီီသော�ာနယ််မြေ�ေဒေ�သအသီးး�သီးး�မှှ ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက််
ရေး�းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသည့််� ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�နှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရရှိိ�လိုု�ပါါက ယင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ကိုု� ၎င်းး�တို့့��အားး�ပေး�းအပ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��သို့့��ပေး�းအပ််ရာာတွွင်် တိုု�င်း�း ပြ�ည််၏စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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ကိုု� စွွန့််�လွှှတ််စရာာမလိုု�ဘဲဲ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�းအဆင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း��အသုံးး��ပြု�ုကာာ လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင်
� ်ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််�နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််သည်် စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုကိုု�ရရှိိ�ရန််
နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းမှုုကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရမည််” (Kwa 2017:4)။

၃.၃။	အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းခြ�င်း�း မရှိသော����ာ တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််၏ အချိုး�း��မညီီမှုအ
ု စီီအမံံများ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေက အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းမှုုနှှင့််�ပတ််သက််၍ အနည်းး�ငယ််သာာဖော်�်�ပြ�ထားး�
သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��ဝမပါါရှိိ�သည့််� တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််နှှင့့်� ကိုု�က််ညီီသည််ဟုုယူူဆကာာ Organic Law ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�
အချိုး�း��မညီီမှုုပုံံစံံကျ
�
ျင့််�သုံးး��ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နိုု�င််သည််။ အကယ််၍ ဥပဒေ�ေအသစ််မှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ
အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�အဆင့််�အတန်းး�သည်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််မူူများ��းအပေါ်�်� အကြွ�င်း�း မဲ့့�
အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�ထက်် များ��းစွာာ�ကျော်�်��လွွန််နေ�ပါါက အခက််
အခဲဲများ��းကိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။
ဥပမာာ ဖိိလစ််ပိုု�င််တွွင်် အစိုးး��ရနှှင့််� မိုု�ရိုု�အစ္စစလာာမ််လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််ဦးး(MILF) အကြား�း�
ကြာ�ာရှှည််စွာာ�ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့််� ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ၂၀၁၄ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််တွွင်် မွွတ််စလင််မင််ဒါါနာာအိုု�ကိုု�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�ေသတစ််ခုု တည််
ထော�ာင််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဒေ�သအားး�တည််ထော�ာင််ရန်် ဘန််စမိုု�ရိုု� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
(Bangsamoro Basic Law) ကိုု� မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�အချို့့���သုံးး��သပ််သူူများ��းက BBL
သည်် ၁၉၈၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််နေ�သည််ဟုုဝေ�ဖန််ကြ�သည််။ (အဘယ််ကြော��ာင့့်�
ဆိုု�သော်�်� ယင်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�ကျျင့််�သုံးး��သော�ာသမ္မမတစနစ််နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
ပါါလီီမန််စနစ််ကိုု� တည််ထော�ာင််သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််)။ အကယ််၍ ထိုု�ထော�ာက််ပြ�ချျက််များ��း မှှန််ကန််
ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီမှုုများ��းအားး� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််
လိုု�အပ််သည််။

၃.၄။	ပေါ�ါင်းး�စပ််အစီီအစဉ််များ��း
အချိုး�း��မညီီသော�ာအစီီအမံံများ��းကိုု� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေရန်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုု�
လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ဟော�ာင််ကော�ာင််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််သည်် ဟော�ာင််ကော�ာင််အထူးး�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဒေ�သဆိုု�င်ရာ
် ာ (Basic Law) အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှတစ််ဆင့််� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
အဆိုု�ပါါ (Basic Law) အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဟော�ာင််ကော�ာင််၏ 'အသေး�း�စား�း- ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ' အဖြ�စ််ရပ််တည််ခဲ့့�ပြီး�း�

တရုုတ််နှှင့််�ဗြိ�ိတိိန််အကြား�း� ၁၉၈၄ ခုုနှှစ်် တရုုတ််-ဗြိ�ိတိိန််ပူးး�တွဲဲ�

ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�နှှင့််�အညီီ ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။
အလားး�တူူပင်် မကာာအိုု�အထူးး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဒေ�သ၏ (Basic Law) အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််
မကာာအိုု�၏ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာစာာရွွက််စာာတမ်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၁၉၈၇ ခုုနှှစ်် တရုုတ််-ပေါ်�်တူူဂီီပူးး�တွဲဲ�
ကြေ��ညာာချျက််နှှင့််�အညီီ

ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။

ဥပဒေ�ေနှှစ််ရပ််စလုံးး��သည််

ဒေ�သတစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ထိုု�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� တရုုတ််ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််သူ့့�
ကွွန််ဂရက််မှှ အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တရုုတ််ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပုုဒ််မ၃၁သည်် တရုုတ််နိုု�င််ငံံတွွင်် ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ အထူးး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဒေ�သများ��း တည််ထော�ာင််ရန််
ခွွင့််�ပြု�ုသည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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မည််သည့််�အချိုး�း��မညီီသော�ာ
နည်းး�လမ်းး�နှှင့််� အမျိုး�း��အစား�းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုသည််ဖြ�စ််စေ� ဒေ�သ
တစ််ခုုသည်် အပ််နှှင်း�း ထားး�သော�ာ

၄။ အချိုး�း��မညီီမှုုကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် မည််သည့််�ပဋိိပက္ခခများ��း
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သနည်းး�။
၄.၁။ အခြား��းဒေ�သများ��းမှှ အလားး�တူူတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��း
အချိုး�း��မညီီမှုု၏

စိိန််ခေါ်�်မှုုအဖြ�စ််ဆုံးး��အချျက််တစ််ခုုမှာာ�

ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာအစီီအစဉ််များ��းသည််

အခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

တခါါတရံံတွွင်် တိုု�င်း�း ပြ�ည််တစ််ပြ�ည််၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွှှတ််မှုုကိုု� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််စေ�သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�

နိုု�င််သည့််� စွွမ်းး�ရည််ရှိကြော�����ာင်းး�

ခံံရနိုု�င််သော�ာ အချျက််ပင််ဖြ�စ််သည််။

သေ�ချာ�ာရန်် အထူးး�လိုု�အပ််သည််။

အာာချေး�း�၊ ဗူူဂန််ဗေး�းလ်် နှှင့််� မင််ဒါါနာာအိုု� တို့့��၏ ဖြ�စ််ရပ််များ��းအရ အချိုး�း��မညီီသော�ာအစီီအမံံများ��း
သည်် ပဋိိပက္ခခနှင့််�
ှ /သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ထွက်
ွ ်ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုများ��းကို
ု
�ု ပြေ�ေလည််စေ�ရန််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သက််သေ�
ပြ�ခဲ့့�သည််။ ဗဟိုု�အစိုးး��ရများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အားး� အခြား��းဒေ�သဆိုု�င်ရာ
် ာယူူနစ််များ��းမှှ အာာဏာာကိုု�ပိုု�မိုု�
လွှဲဲ�အပ််ရန်် ထပ််ဆင့််�တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပါါက ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းလုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်း�း ရမည််ကိုု� သတိိပြု�ုမှုုစေ�သည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် အနော�ာ�က််ပါါပူူဝါါသည်် ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာသော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်� (နှှင့့်�/သို့့�� လွွတ််လပ််ရေး�း) ကိုု�ဆက််လက််တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သလိုု�၊ ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ နိုု�င််ငံံ
တွွင််လည်းး� နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်း�း လုံးး��ရှိိ� အခြား��းပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ဘူူဂန််ဗေး�းလ််၏ ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုု
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု�မျျက််မြ�င််ကြုံ�ံတွေ့�
�
�့ ခဲ့့�ပြီး�း� ဗဟိုု�မှကြီးှ �း�မား�းသည့််�လုုပ််ပိုုင်
� ်ခွွင့််�အာာဏာာရရန်် တော�ာင်းး�
ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။မကြာ�ာသေး�းမီီလများ��းအတွွင်း�း ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� အချို့့���သော�ာသတ််မှှတ််
ချျက််များ��းနှှင့််�ကိုု�က််ညီီပါါက ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေရန််ရည််ရွွယ်ပြီး် �း�
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချရေး��း�အစီီအစဉ််ကိုု� ရှေ့�့�သို့့��တိုးး��မြှ�ှင့့်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အပြု�ုသဘော�ာ�တုံ့့��ပြ�န််
ခဲ့့�သည််။

၄.၂။	စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် (မရှိိ�ခြ�င်းး�)
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျခြ�င်းး�အပါါအဝင်် မည််သည့််�
အချိုး�း��မညီီသော�ာနည်းး�လမ်းး�နှှင့််� အမျိုး�း��အစား�းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််ဖြ�စ််စေ� ဒေ�သတစ််ခုုသည်် အပ််နှှင်းး�
ထားး�သော�ာအခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််�စွွမ်းး�ရည််ရှိကြော�����ာင်းး�သေ�ချာ�ာရန်် အထူးး�လိုု�အပ််သည််။
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််မှုု၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ထိရော��ာ�က််မှုုနှှင့့်� သမာာဓိိရှိိ�မှုု၊
ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�အမြ�စ်် စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�နိုု�င််မှုုတို့့��ကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််လိုု�အပ််သည််။
ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�သည်် ဗဟိုု�မှှလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းရယူူသုံးး�� စွဲဲ�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် နည်းး�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ဖြ�င့့်� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ပိုု�မို�ခွဲဲ
ု ဝေ�ရရှိိ�ရန််
�
လိုု�အပ််သည််။ အချိုး�း��မညီီမှုုပုံံစံံ
� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အချိုး�း��မညီီအစီီအမံံများ��းသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှစ််ခုုလုံးး�� တွွင်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််သည််။

၄.၃။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�ကိုု�က််ညီီမှုု
ဒေ�သတစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သများ��းအတွွက်် အချိုး�း��မညီီအစီီအမံံများ��းကိုု� သာာမန််ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�လျှှင်် ၎င်းး�အစီီအမံံများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��မှှ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�
အကျိုးး���ဆက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� စဉ်းး�စား�းရန််
လိုု�အပ််လိိမ့််�မည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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ယင်းး�အချျက််မှာာ� ဖိိလစ််ပိုု�င််တွွင်် ပြ�သနာာတစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ဘန််စမိုု�ရိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�
ရရှိရေး���း�အတွွက်် အဆင့််�ဆင့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ကိုု�က််ညီီ
မှုုမရှိကြော�����ာင်းး� (တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် အော�ာင််မြ�င််စွာာ�) အဆိုု�ပြု�ုနိုု�င််မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည််။
ထိုု�ဥပမာာတွွင်် ပြ�သသည့််�အတိုု�င်း�း ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််မှုုသည်် ရှှင်း�း လင်းး�ပြ�တ််သားး�မှုု ရှိိ�နိုု�င််
မည််မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရပေး�း�အပ််
နိုု�င််သည့််� အချိုး�း��မညီီသော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� အတိုု�င်း�း အတာာအပေါ်�်� ရိုု�က််ခတ််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််။
ထိုု�သို့့��အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဥပဒေ�ေ၏ တရား�းဝင််မှုုကိုု�ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�နှှင့််�
ပတ််သက််၍မသေ�ေချာ�ာမှုုများ��းကိုု�ဖယ််ရှား��းရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ကိုု� လိုု�အပ််နိုု�င််
သည််။
နော�ာက််ထပ််ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းရှိိ� အာာချေး�း�ဖြ�စ််သည််။ အာာချေး�း�တွွင်် သိိသာာထင််ရှား��း
သည့််� ကိုုယ်
� ်ပိုုင်
� ်အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်ရာ
် ာတွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာတရား�းရုံးး��မှဖြေ��ေ�ရှှင်း�း ရန််လိုု�အပ််သည့််� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မကိုု�က််ညီီ
သော�ာအချျက််များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအားး� အာာချေး�း�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််
ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန်် တားး�မြ�စ််ထားး�သည့််� အာာချေး�း�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာဥပဒေ�ေပုုဒ််မ ၂၅၆ သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပေး�းထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််သော�ာ
ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�မကိုု�က််ညီီကြော��ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာတရား�းရုံးး��
မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၃)၊ ဇူူလိုု�င်လ
် ၂၀၂၁
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International IDEA အကြော��ာ�င်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း
နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး� (International IDEA) သည််
ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
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