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အမXာစာ 

 

တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများေရးရာစငတ်ာ (ြပညေ်ထာငစ်'ြမနမ်ာ(ိ'ငင်)ံ ဆိ'တာ 

(ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာအဖဲွEအစညး်ေတွကိ' နညး်ပညာပိ'ငး်ဆိ'ငရ်ာ အေထာက်အက.ြပdဖိ'န့ဲ ့ 

(ိ'ငင်ေံတာ်တညေ်ဆာက်ေရးဆိ'ငရ်ာမ)ာ အသံ'းြပd(ိ'ငမ်ယ် ့ သ'ေတသနလ'ပ်ငနး်ေတွကိ' 

ြပdစ' ေဆာငရွ်က်ေနတဲ ့ အကျိdးအြမတ်မယ.တဲ ့ လ.မsအဖဲွEအစညး် 

တစရ်ပ်ြဖစတ်ယ်လိ'ဆ့ိ'ရင ်မ)ားမယ်မဟ'တ်ပါဘ.း။  

(ိ'ငင်ေံရးနဲသ့က်ဆိ'ငတဲ် ့ ဘယ်အဖဲွEအစညး်  ((ိ'ငင်ေံရးပါတီ၊ လက်နက်ကိ'င ်

ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွEအစညး်) ေတွမဆိ' (ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ ဥပေဒေတွ၊ သတငး်အချက် 

အလက်ေတွ၊ သ'ေတသန သံ'းသပ်ချက်ေတွနဲ ့ နညး်ပညာေတွမ)ာ လိ'အပ်ချက်များ 

k)ိစ>မဲြဖစပ်ါတယ်။  ဒါေပမ့ဲ (ိ'ငင်ေံရးအဖဲွE အစညး်ေတွအေနနဲ ့ ကေတာ ့သ.တိ'ကိ့'ယ်တိ'င ်

ဥပေဒအချက်အလက်ေတွ k)ာေဖွြပdစ'ဖိ' ့၊ သ'ေတသနေတွ လ'ပ်ဖိ'ဆ့ိ'တာ အချိနအ်ား 

ြဖင်ြ့ဖစေ်စ၊ ေငေွoကးအားြဖင်ြ့ဖစေ်စ၊ ပညာk)ငအ်ားြဖင်ြ့ဖစေ်စ ြပည်စ့ံ'ေနတဲ ့

အဖဲွEအစညး် ဆိ'တာ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်မံ)ာေတာ ့များများစားစား k)ိမေနoကပါဘ.း။ 

(ိ'ငင်ေံတာ် တညေ်ဆာက်ေရး ကိစvေတွဘ ဲြဖစြ်ဖစ၊်  အမျိdးသားရငo်ကားေစ့ 

ေရးကိစvေတွဘ ဲြဖစြ်ဖစ၊်   >ငမ်ိးချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာငတဲ် ့ကိစvေတွမ)ာဘြဲဖစြ်ဖစ ်အခ' 

ေခတ် အခ'ကာလေတွမ)ာ အေထာက်အက.ြပd အဖဲွEအစညး်ေတွဆကီ အချက်အလက် 

ေတွနဲ ့ နညး်ပညာအေထာက်အက.ေတွကိ' ရယ.ေနရတဲ ့အေြခအေန ြဖစပ်ါတယ်။ 

အဓိက အားြဖင်ေ့တာ ့အဒဲအီကျိdးအြမတ်မယ.တဲ ့အဖဲွE အစညး်ေတွအေနနဲ ့  

(ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ အဖဲွEအစညး်ေတွရဲ ့ (ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ မ.ဝါဒအေပw အေြခမြပdဘ ဲ

ပညာk)ငi်sေထာင် ့သက် သက်ကိ'သာ ထ'တ်ေဖာ်အက.အညေီပးတာြဖစလိ်' ့  

(ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ အဖဲွEအစည ်ေတွ အတွက်  ပိ'မိ'ြပည်စ့ံ'ေကာငး်မွနတဲ် ့
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အချက်အလက်ေတွ၊ နညး်ပညာေတွကိ' ပိ'မိ'နားလည ်သကိxမ်းလာoက>ပီး၊ ဆိ'ငရ်ာ 

(ိ'ငင်ေံရးေဆွးေ(းွပဲွေတွမ)ာ ပိ'မိ'တိကျစွာ ေဆွးေ(းွ(ိ'ငo်က မ)ာြဖစလိ်' ့ တိ'ငး်ြပညအ်တွက် 

တစန်ညး်တစလ်မ်း  အေထာက်အက. ြဖစေ်စတယ်လိ' ့ ဆိ'ချငပ်ါတယ်။ 

အခ' တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများေရးရာစငတ်ာ (ENAC) အေနနဲ ့ြပdစ'ထားတဲ ့

“ြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံ ဖက်ဒရယ်စနစဆ်ိ'ငရ်ာ အဓိကကျေသာ မ.ဝါဒ()င် ့  ဝိေသသလက̀ဏာများ 

(မ.oကမ်း)” စာတမ်းဟာ ဆိ'ရင ်  ဒကီေန ့  ြမနမ်ာ(့ိ'ငင်ေံရး ေလာကမ)ာ  ေခတ်စားေနတဲ ့

“ဖက်ဒရယ် ြပညေ်ထာငစ်' ထ.ေထာငေ်ရး”  ေ�ကးေoကာ်သေံတွကိ' အေထာက်အက.ြပdဖိ' ့ 

ြပdစ'ထားတဲ ့စာတမ်းတစေ်စာင ် ြဖစပ်ါတယ်။  (ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ စာတမ်းြဖစတ်ာနဲအ့ည ီ 

(ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ အဖဲွEအစညး်ေတွရဲ ့ ေဆွးေ(းွချက်ေတွ၊ သေဘာထားေတွ၊ အလ'ပ်iံ'  

ေဆွးေ(းွပဲွေတွ၊ (ိ'ငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငေ်တွနဲ ့ ေတွEဆံ'တာေတွကိ' ြပနလ်ညစ်'စညး်ထား 

တဲ ့ပညာရပ်ဆိ'ငရ်ာ အေထာက်အက.ြပd စာတမ်းတစေ်စာင ်ြဖစပ်ါတယ်။  

(ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ ညလီာခံေတွ၊ ေဆွးေ(းွပဲွေတွမ)ာ လက်စွြဲပd(ိ'ငေ်အာင ်

အေထာက်အက.ြပd(ိ'ငလိ်မ့်မယ်လိ' ့ ယံ'oကညမိ်ပါတယ်။  (ိ'ငင်ေံရးညl(ိsငိး်မs အဆငေ်ြပ 

တိ'းတက်မ)သာ အမျိdးသား ရငo်ကားေစ့ေရး လ'ပ်ငနး်ေတွလဲ တစပ်ါးထ ဲ

ေအာငြ်မငမ်sများ ရလာ(ိ'ငမ်)ာ ြဖစပ်ါတယ်။ (ိ'ငင်ေံရး ေလာကမ)ာေတာ ့  အားလံ'းဟာ 

တစသ်ေဘာထ ဲ ြဖစဖိ်'က့ေတာ ့ သပ်ိလွယ်တဲကိ့စvေတာ ့ မဟ'တ်ပါဘ.း။  

မတ.ကဲွြပားမsေတွကေတာ ့ ဆက်k)ိ ေနoကဦးမ)ာပါ။ ဒါေပမ့ဲလညး်  မတ.တာေတွထကဲ 

အေကာငး်ဆံ'းတစခ်'ကိ' ေရွးချယ် ခွင်k့)ိခဲရ့ငေ်တာ ့ ပိ'မိ'ေကာငး်မွနတဲ် ့

ဆံ'းြဖတ်ချက်ေတွကိ' ချမ)တ်(ိ'ငမ်)ာြဖစပ်ါတယ်။  

အခ'စာတမ်းဟာလညး် အမျိdးသားရငo်ကားေစ့ေရးနဲ ့ >ငမ်ိးချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာင ်

မsလ'ပ်ငနး်ေတွကိ' တစန်ညး်တစလ်မ်းနဲေ့တာ ့အေထာက်အက.ြပd(ိ'ငလိ်မ့်မယ်လိ' ့ 

ယံ'oကညမိ်ပါတယ်။ ဆက်လက် ေဆွးေ(းွoကကာ (မ.oကမ်း) ဘဝကေန>ပီး အားလံ'း 

လက်ခံ(ိ'ငတဲ် ့(မ.ေချာ) တစခ်' ြဖစေ်အာင ်ဆက်လက် တက်လ)မ်း(ိ'ငပ်ါ ေစေoကာငး် 

ဆ'မွနေ်ကာငး် ေတာငး်လိ'က်ပါတယ်။ 
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 စိ$ငး်]ွန်လ့ငွ ်

 ဘ'တ်အဖဲွEဝငဒ်ါiိ'က်တာ 

 တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများေရးရာစငတ်ာ  
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ေနာကခံ်သမိ$ငး် 

 

 တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများေရးရာစငတ်ာ (Ethnic Nationalities Affairs 

Center - ENAC) သည ် ဖက်ဒရယ်စနစေ်ဖာ်ေဆာငေ်ရး အေထာက်အက.ြပdလ'ပ်ငနး် 

များကိ' ေအာက်တိ'ဘာလ ၂၀၁၄ ခ'()စမ်) စတင>်ပီး လ'ပ်ေဆာငလ်ာခဲသ့ည။် ြပညတွ်ငး်မ) 

ကxမ်းကျငသ်.များ()င် ့ (ိ'ငင်တံကာမ) ပညာk)ငမ်ျားအား ဖိတ်ေခwကာ လက်နက်ကိ'င 

ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွEအစညး်များ၊ တိ'ငး်ရငး်သား(ိ'ငင်ေံရး ပါတီများ၊ လ.ထ' အေြခြပd 

အဖဲွEအစညး်များ၊ အရပ်ဘက်လ.မsအဖဲွEအစညး်များ()င် ့ ေတွEဆံ'ေစလျက် ဖက်ဒရယ် 

ြပညေ်ထာငစ်' ဖဲွEစညး်ပံ'ဆိ'ငရ်ာ စာတမ်းများ()င် ့ အoကံြပdချက်များကိ' ေရးသားြပdစ' 

ခဲသ့ည။်  

၂၀၁၄ ခ'()စ၊် ေအာက်တိ'ဘာလတွင ် ဖက်ဒရယ်စနစမ်ျားအား(sငိး်ယ)áြခငး် 

အလ'ပ်iံ'  ေဆွးေ(းွပဲွ ကိ' ရနက်'န>်မိdEတွင ် တစà်ကိမ် ကျငး်ပ(ိ'ငခဲ်သ့ည။် ယငး်အလ'ပ်iံ'  

ေဆွးေ(းွပဲွများတွင ် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်'၊ ဂျာမဏ၊ီ ဘယ်လ်ဂျီယန(်)င် ့ ဆွစဇ်လန ်

စသည်(့ိ'ငင်မံျားမ) ဖဲွEစညး်ပံ'များကိ' (sငိး်ယ)áေလလ့ာခဲသ့ည။် ၂၀၁၅ ခ'()စ၊် မတ်လ 

အတွငး်တွင ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံ စစအ်စိ'းရမ) ေရးဆွခဲဲေ့သာ ၂၀ဝ၈ ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒကိ' 

သံ'းသပ်ြခငး်()င် ့ တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများအတွက် အေကာငး်ဆံ'းေသာ ဖက်ဒရယ် 

ဖဲွEစညး်ပံ'ေပwေပါက်လာေရး အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွကိ' ရနက်'န>်မိdEတွင ် တိ'ငး်ရငး်သား 

(ိ'ငင်ေံရးပါတီများ()င်တ့စà်ကိမ်၊ ချငး်မိ'င>်မိdEတွင ် လက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွE 

အစညး်များ၊ ြပညတွ်ငး်မ) တိ'ငး်ရငး်သား(ိ'ငင်ေံရးပါတီများ၊ လ.ထ'အေြခြပd အဖဲွEအစညး် 

များ၊ အရပ်ဘက်လ.မsအဖဲွEအစညး်များ()င် ့တစà်ကိမ်ကျငး်ပခဲသ့ည။် ၂၀၁၆ ခ'()စ၊် မတ်လ 

၂၁ မ) ၂၆ ရက်အထ ိ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်ဖံက်ဒရယ်စနစဆ်ိ'ငရ်ာ အဓိကကျေသာ မ.ဝါဒ ()င် ့

လက̀ဏာများေရးဆွြဲခငး် ေခါငး်စáြဖင် ့ အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွတစခ်'ကိ' (ိ'ငင်တံကာ 

ပညာk)ငမ်ျား၊ ြပညတွ်ငး်မ) ကxမ်းကျငသ်.များ၊ တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'င ်

ေတာ်လ)နေ်ရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား()င် ့ကျငး်ပ(ိ'ငခဲ်>့ပီး ရk)ိလာေသာ ြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖက်ဒရယ် 
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စနစဆ်ိ'ငရ်ာ အဓိကကျေသာ မ.ဝါဒ()င် ့ ဝိေသသလက̀ဏာများ (မ.oကမ်း)ကိ' ေရးသား 

ြပdစ'(ိ'င ်ခဲသ့ည။်  

ထိ'ေ့နာက် ၎ငး်မ.oကမ်းကိ' တိ'ငး်ရငး်သား(ိ'ငင်ေံရးပါတီများြဖင် ့ စ'ဖဲွEထားသည် ့

ညäွီတ်ေသာ တိ'ငး်ရငး်သား လ.မျိdးများမဟာမိတ် (United Nationalities Alliance) 

()င် ့ ၂၀၁၆ ခ'()စ၊် ဇွနလ် ၃၀ မ) ဇ.လိ'ငလ် ၂ ရက် ထ ိရနက်'န>်မိdEတွင ် ()းီေ()ာတိ'ငပ်ငြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွကိ' ဆက်လက်ြပdလ'ပ်၍ ြပငဆ်င ် ြဖည်စွ့က်ခဲသ့ည။် ၎ငး်ြပငဆ်င ်

ြဖည်စွ့က်ထားေသာ မ.oကမ်းမ)ာ ညäွီတ်ေသာတိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများဖက်ဒရယ် 

ေကာငစ် ီ (United Nationalities Federal Council - UNFC) ၏ သ'ေတသန 

ဌာနမ)လညး် ထပ်မံစစိစမွ်မ်းမံထားေသာ (မ.oကမ်း)လညး် ြဖစပ်ါသည။် ဤမ.oကမ်းကိ' 

၂၀၁၆ ခ'()စ ်ဇ.လိ'ငလ် ၂၆ မ) ၃၀ ရက်ေနအ့ထ ိ(၅) ရက်တိ'င ်ကျငး်ပခဲေ့သာ မိ'ငဂ်ျာယာန ်

ညလီာခံ (Mai Ja Yang Summit) ေခw တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရး 

အဖဲွEအစညး်များ၏ မျက်()ာစံ'ည ီ အစညး်အေဝး (EAO’s 1  Plenary Meeting) တွင ်

တငသ်ငွး်ဖတ်oကားခဲသ့ည။်  

ဤစာတမ်းကိ' ၂၀၁၆ ခ'()စ၊် oသဂ'တ်လ ၃၁ ရက်ေနမ့) စက်တငဘ်ာလ ၄ 

ရက်ေနအ့ထ ိေနြပညေ်တာ်တွငက်ျငး်ပခဲေ့သာ ြပညေ်ထာငစ်'>ငမ်ိးချမ်းေရးညလီာခံ (၂၁) 

ရာစ'ပငလံ်' – ပထမအàကိမ် အစညး်အေဝးတွင ် ညäွီတ်ေသာတိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများ 

ဖက်ဒရယ်ေကာငစ် ီ(UNFC) မ) အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တညေ်ဆာက်ရာတွင ်

အေြခခံသင်ေ့သာမ.များအြဖစ ် တငသ်ငွး် ဖတ်oကားခဲ ့ သည။် ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ 

ရက်တွင ် ချငး်မိ'င>်မိdE၌ တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများေရးရာ စငတ်ာ (ENAC)2 မ) ဦးစးီ>ပီး 

ENAC အoကံေပးများ()င် ့ ြပညတွ်ငး်ြပညပ်k)ိကxမ်းကျငပ်ညာk)ငမ်ျားြဖင် ့ ြပနလ်ည ်

စစိစြ်ခငး်များကိ' ြပdလ'ပ်ခဲပ့ါသည။် ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၁၆-၁၇ ေန ့၊ ရနက်'န>်မိdE၌ ENAC 

မ)àကီးမöး>ပီး အoကံေပးပ'ဂõိdလ်များ()င် ့ ကxမ်းကျင ် ပညာk)ငမ်ျားအား ေတွEဆံ'ကာ 

မ.ဝါဒများကိ' ြပနလ်ညစ်စိစြ်ခငး်များ ြပdလ'ပ်ခဲပ့ါသည။်  

 
1Ethnic Armed Organizations 

2Ethnic Nationalities Affairs Center  
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ယခ'ရk)ိလာေသာ မ.oကမ်းသည ် ENAC မ) အချိန ် (၄) ()စေ်ကျာ်oကာ အစ'အဖဲွE 

အသးီသးီ၊ နယ်ပယ် အသးီသးီမ) ပညာk)ငပ်'ဂõိdလ်များ()င် ့ ေတွEဆံ'ေဆွးေ(းွြခငး်၍ 

ရk)ိလာေသာ မ.oကမ်းြဖစပ်ါသည။် သိ' ့ြဖစပ်ါ၍ ယခ'ထ'တ်ေဝမည် ့ ြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံ

ဖက်ဒရယ်စနစဆ်ိ'ငရ်ာ အဓိကကျေသာ မ.ဝါဒ()င် ့ ဝိေသသလက̀ဏာများ (မ.oကမ်း) 

စာအ'ပ်သည ် ေနာငလ်ာမည် ့ (ိ'ငင်ေံရးေတွEဆံ'ေဆွးေ(းွပဲွများတွင ် တစေ်ထာင် ့

တစက်ùအြဖစ ်အေထာက်အက.ြပd(ိ'ငလိ်မ့်မညဟ်' ေမûာ်လင်မိ့ပါသည။် 

 

 

 

ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစြီပညေ်ထာငစ်$ဆိ$ငရ်ာ အဓိကကျေသာ 

မ,ဝါဒ8Xင် ့ဝိေသသလကZဏာများ 

 

ဖကဒ်ရယြ်ပညေ်ထာငစ်$ ဖဲွbစညး်ပံ$အေြခခံဥပေဒေရးဆွရဲာတငွ ်အေြခခံရမည့်မ,များ 

၁။ အချ/ပ်အြခာအာဏာ (Sovereign Power)3 

(က) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'စနစ၏် အချdပ်အြခာအာဏာသည ် တိ'ငး်ရငး် 

သား ြပညသ်.လ.ထ'တစရ်ပ်လံ'းထမံ) ဆငး်သက်သည။် 

(ခ) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များ()င် ့ ယငး်ြပညန်ယ်များk)ိ တိ'ငး်ရငး် 

သား ြပညသ်.လ.ထ'သည ် အချdပ်အြခာအာဏာ၏ မ.ရငး်ပိ'ငk်)ငမ်ျား 

ြဖစo်က သည။်4 

 
3ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏ 

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 
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(ဂ) ြပညေ်ထာငစ်'အချdပ်အြခာအာဏာသည ် ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'(ိ'ငင် ံ

အတွငး် မ)ီတငး်ေနထိ'ငo်ကေသာ တိ'ငး်ရငး်သားြပညသ်.လ.ထ'တစရ်ပ်လံ'း 

ထမံ) ဆငး်သက်လာေစရမညြ်ဖစ>်ပီး၊ ထိ'အချdပ်အြခာအာဏာကိ' တိ'ငး် 

ရငး်သား ြပညသ်.လ.ထ'တစရ်ပ်လံ'းကိ'ယ်စား ကျင်သ့ံ'း(ိ'ငရ်နအ်တွက် ဖဲွE 

စညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ()င်အ့ည ီ ကျငး်ပေသာ 

အေထေွထေွရွးေကာက်ပဲွများ တွင ် ေရွးေကာက် 

တငေ်ြမlာက်ြခငး်ခံရေသာ ြပညေ်ထာငစ်'အဆင် ့ လ¢တ်ေတာ်()စရ်ပ်()င် ့

ြပညန်ယ်လ¢တ်ေတာ် အသးီသးီ၏ ြပညသ်.ကိ့'ယ်စား လ)ယ်များ၊ 

ြပညေ်ထာငစ်' 5  ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ()င် ့ ြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ' 

အေြခခံဥပေဒများ၊ ဥပေဒ ()င် ့ နညး်ဥပေဒများအရ ခန်အ့ပ်တာဝနေ်ပး 

အပ်ြခငး် ခံရေသာ ြပညသ်.ဝ့နထ်မ်းများက အဆင်ဆ့င် ့ ခဲွေဝကျင်သ့ံ'းရ 

မညြ်ဖစသ်ည။် 

(ဃ) အချdပ်အြခာအာဏာ၏ ေရေသာက်ြမစသ်ံ'းသယ်ွြဖစေ်သာ ဥပေဒြပdအာ 

ဏာ၊ အ'ပ်ချdပ်ေရးအာဏာ()င် ့ တရားစရီငေ်ရးအာဏာများကိ' သးီြခားစ ီ

ကျင်သ့ံ'းြခငး် (Separation of Power) k)ိရမည။်  

(င) ြပညေ်ထာငစ်' အချdပ်အြခာအာဏာ၏ မ.လပိ'ငk်)ငြ်ဖစေ်သာ တိ'ငး်ရငး် 

သား ြပညသ်.လ.ထ'အေနြဖင် ့ လ.ထ'ဆ(ßေဖာ်ထ'တ်ပိ'ငခွ်င်(့ )င် ့ အဆိ' 

တငသ်ငွး်ပိ'ငခွ်င်အ့ာဏာ (Initiative Power) ()င် ့ ဆ(ßခံယ.ခွင် ့ အာဏာ 

(Referendum Power) များကိ' အစိ'းရထသံိ' ့ လညး်ေကာငး်၊ ြပညသ်. ့ 

 
4၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

5၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) (ိ'ငင်ေံတာ်ဟ.ေသာ အသံ'းအ(sနး်အစား ြပည်ေထာငစ်'သိ' ့ 

ေြပာငး်လဲြခငး်။ 
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ဝနထ်မ်းများထသံိ'လ့ညး်ေကာငး် အလံ'းစံ'အပ်()ငး်ြခငး်မk)ိဘ ဲ မိမိတိ' ့ 

လက်ဝယ်တွင ်ထားk)ိကျင်သ့ံ'းခွင် ့k)ိရမည။် 

 

၂။ တန်းတ,ေရး (Equality)6 

(က) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'ကိ' အမျိdးသားြပညန်ယ်များ၊ အမျိdးသားများ 

ြပညန်ယ်များ()င် ့ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်' နယ်ေြမများြဖင် ့ဖဲွEစညး်>ပီး 

ယငး်ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ်ြပညန်ယ်များကိ' အချdပ်အြခာအာဏာများ 

ြဖစေ်သာ ဥပေဒြပdေရးအာဏာ၊ အ'ပ်ချdပ်ေရးအာဏာ()င် ့တရားစရီင ်

ေရးအာဏာများကိ' တနး်တ.ရညတ်. အပ်()ငး်ထားရမည။်7 

(ခ) ြပညေ်ထာငစ်'အတွငး်k)ိ တိ'ငး်ရငး်သားလ.နညး်စ' အခွင်အ့ေရးများ 

ကာကွယ်ြမlင်တ့ငြ်ခငး်မ)အပ 8  မညသ်ည်လ့.မျိdးကိ'မ) အထ.းအခွင်အ့ေရး 

မေပးရ။ မညသ်ည်လ့.မျိdးကိ'မ) အခွင် ့ အေရး ချdပ်ချယ်ကန်သ့တ်ြခငး် 

မk)ိေစရ။ 

 

၃။ ကိ$ယပိ်$ငြ်ပoာန်းခွင် ့(Self-determination)9 

 
6ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏  

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 

7၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

8၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

9ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏  

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 
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တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးတိ'ငး်သည ် (ိ'ငင်ေံရး၊ စးီပွားေရး၊ လ.မsေရး()င် ့

ယáေကျးမsစသည် ့ ကùအသးီသးီတွင ် ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင် ့ အြပည်အ့ဝ 

k)ိရမည။် 

(က) တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးတိ'ငး်သည ် (ိ'ငင်ေံရး၊ စးီပွားေရး၊ လ.မsေရး()င် ့

ယáေကျးမsနယ်ပယ်များတွင ် ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင် ့ အြပည်အ့ဝk)ိoက 

ေသာေoကာင် ့ မိမိတိ'၏့ကံoကမØာကိ' မိမိတိ' ့ ကိ'ယ်တိ'င ် လွတ်လပ်စွာ 

ဖနတီ်း ဆံ'းြဖတ်ပိ'ငခွ်င်k့)ိoကရမည။် 

(ခ) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များသည ် ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင်အ့ြပည်အ့ဝ 

k)ိoကရမညြ်ဖစေ်သာ ေoကာင် ့ အချdပ်အြခာအာဏာ10 (၃) ရပ်ြဖစေ်သာ 

ဥပေဒြပdအာဏာ၊ အ'ပ်ချdပ်ေရးအာဏာ()င် ့

တရားစရီငေ်ရးအာဏာများကိ' 

ြပညေ်ထာငစ်'ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ()င်အ့ည ီ အြပည်အ့ဝ ကျင်သ့ံ'းခွင် ့

k)ိရမည။် ထိ'သိ'က့ျင်သ့ံ'း(ိ'ငေ်ရးအတွက် ြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ 

အပါအဝင ် ဥပေဒများကိ' ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်အသးီသးီက 

လွတ်လပ်စွာေရးသားြပqာနး် ပိ'ငခွ်င်k့)ိoကရမည။် 

(ဂ) တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများ၏ ေမွးရာပါ အခွင်အ့ေရးအြဖစပိ်'ငဆ်ိ'ငထ်ား 

ေသာ ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင်ကိ့' မညသ်ည်အ့ေြခအေနတွငမ်) i'ပ်သမ်ိး 

ဟန်တ့ားြခငး် မk)ိေစရ။ 

 

 

 

 
10၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) (ိ'ငင်ေံရးအာဏာ ဟ.ေသာ အသံ'းအ(sနး်အစား အချdပ် 

အြခာအာဏာသိ' ့ ေြပာငး်လဲြခငး်။ 
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၄။ ဖကဒ်ရယြ်ပညေ်ထာငစ်$မ,များ (Federal Principles)11 

ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'ကိ' ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင်အ့ြပည်အ့ဝk)ိေသာ ြပညန်ယ် 

များြဖင် ့ ဖဲွEစညး်ရမည။် ြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒများကိ' လွတ်လပ်စွာ 

ေရးသားြပqာနး်ပိ'ငခွ်င်k့)ိရမည။် ြပညေ်ထာငစ်'အဆင်လ့¢တ်ေတာ်တွင ် လ¢တ် 

ေတာ်()စရ်ပ်ထားk)ိရမည။် 

(က) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'ကိ' ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင် ့ အြပည်အ့ဝk)ိ>ပီး အချdပ် 

အြခာအာဏာများ 12  တနး်တ.ညမီûစွာအပ်()ငး်ြခငး်ခံရသည် ့ အမျိdးသား 

ြပညန်ယ်များ()င် ့ အမျိdးသားများ ြပညန်ယ်များကိ' အေြခခံ၍ ဖဲွEစညး်ရ 

မည။် 

(ခ) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များကိ' ဥပေဒြပdအာဏာ၊ အ'ပ်ချdပ်ေရး 

အာဏာ()င် ့တရားစရီငေ်ရးအာဏာတညး်ဟ.ေသာ အာဏာ (၃) ရပ်စလံ'း 

ကိ' အြပည်အ့ဝအပ်()ငး်ေစရမည် ့ အြပင၊် ထိ'အာဏာ (၃) ရပ်စလံ'းကိ' 

တရားဥပေဒ()င်အ့ည ီ လွတ်လပ်စွာကျင်သ့ံ'း(ိ'ငေ်ရး အတွက် ြပညန်ယ် 

လ¢တ်ေတာ်၊ ြပညန်ယ်အစိ'းရ()င် ့ ြပညန်ယ်တရားiံ'းချdပ်()င် ့ အဆင်ဆ့င် ့

ေသာ တရားiံ'းများကိ' လွတ်လပ်စွာ ထ.ေထာငပိ်'ငခွ်င်k့)ိရမည။် 

 
11ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏ 

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 

12၂၀၁၈ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – Federalism Paper Review Workshop 

(Yangon) မ) (ိ'ငင်ေံရးအာဏာ ဟ.ေသာ အသံ'းအ(sနး်အစား အချdပ်အြခာအာဏာသိ' ့  ေြပာငး်လဲ 

ြခငး်။ 
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(ဂ) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များသည်13 ြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ' အေြခခံ 

ဥပေဒများကိ' လွတ်လပ်စွာ ေရးသားြပqာနး်ပိ'ငခွ်င်k့)ိရမည။် 

(ဃ) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'စနစသ်ည ် ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များ၏ 

ကိ'ယ်ပိ'င ် အ'ပ်ချdပ်ခွင် ့ (Self–Rule) ()င် ့ ထိ'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များ 

ပ.းေပါငး်၍ ဖဲွEစညး်သည် ့ြပညေ်ထာငစ်'ကိ' စ'ေပါငး်အ'ပ်ချdပ်ခွင် ့(Shared–

Rule)တိ'ကိ့' ေပါငး်စပ်ထားသည်စ့နစ ် ြဖစေ်သာေoကာင် ့ ဖက်ဒရယ် 

ြပညေ်ထာငစ်'အစိ'းရ()င် ့ ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ် အစိ'းရများ 

အoကားတွင ် ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ()င်အ့ည ီ အာဏာများကိ' ခဲွေဝကျင် ့

သံ'းြခငး် (Division of Powers) k)ိရမည။် 

(င) တနး်တ.ေသာြပညန်ယ်များပ.းေပါငး်၍ ြပညေ်ထာငစ်'ကိ' ဖဲွEစညး်ထားြခငး် 

ေoကာင် ့ ြပညေ်ထာငစ်' အဆင်တွ့င ်အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ် (အထက်လ¢တ် 

ေတာ်)()င် ့ ြပညသ်.လ့¢တ်ေတာ် (ေအာက်လ¢တ်ေတာ်) များကိ' ထားk)ိရ 

မညြ်ဖစ>်ပီး အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ် (အထက်လ¢တ်ေတာ်) ကိ' 

ြပညေ်ထာငစ်' အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များက တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးစ'များ 

(တိ'ငး်ရငး်သား လ.မျိdးများကိ' အေြခခံ၍) ဦးေရတ.ညစွီာ ေစလ¢တ်ေသာ 

ကိ'ယ်စားလ)ယ် များြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရမည။် 

(စ) ြပညေ်ထာငစ်'အာဏာ၊ ြပညန်ယ်အာဏာ()င် ့ြပညေ်ထာငစ်'()င်ြ့ပညန်ယ်တိ' ့ 

ပ.းတဲွကျင်သ့ံ'းရမည် ့ ထပ်တ.ြပdအာဏာများကိ' သတ်မ)တ်ြပqာနး်ရမည။် 

ြပညေ်ထာငစ်'အာဏာ၊ ြပည ် နယ်အာဏာ()င် ့ ထပ်တ.ြပdအာဏာများတွင ်

 
13၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 
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ထည်သ့ငွး်ေဖာ်ြပထားြခငး်မk)ိသည် ့ အာဏာ (�ကငး်ကျနအ်ာဏာ)များ 

သည ်ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များတွင ်တညk်)ိသည။်14 

 

၅။ တိ$ငး်ရငး်သားလ,နညး်စ$များ၏ အခွင်အ့ေရးများကိ$ ကာကယွြ်ခငး်  

(Ethnic Minority Rights)15 

ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်' အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များအတွငး် ေနထိ'ငo်ကေသာ 

တိ'ငး်ရငး်သား လ.နညး်စ' များ၏ အခွင်အ့ေရးများကိ' အြပည်အ့ဝ ကာကွယ် 

ြပqာနး်ေပးရမည။် 

(က) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များအတွငး်k)ိ လ.နညး်စ'များ၏ အခွင် ့

အေရးများကိ' အြပည်အ့ဝ ကာကွယ်ေပး(ိ'ငရ်နအ်တွက် ကိ'ယ်ပိ'င ်

အ'ပ်ချdပ်ခွင်ရ့ေဒသများ (Auto-nomous Regions or Self-

administered Areas) ကိ' ဥပေဒ()င်အ့ည ီသတ်မ)တ် ြပqာနး်ရမည။် 

မ)တ်ချက်။ ။ကိ'ယ်ပိ'ငအ်'ပ်ချdပ်ခွင်ရ့ေဒသများသတ်မ)တ်ြခငး်()င် ့

ပက်သက်သည် ့အေြခခံစ(ံsနး် များကိ' ြပdစ'ေရးသားရန။်16 

(ခ) ထိ'လ.နညး်စ'များက မိမိတိ'၏့ ယáေကျးမsဘာသာစကား()င် ့ အမျိdးသား 

လက̀ဏာများ ထနိး်သမ်ိးကာကွယ်ခွင်သ့ာမက (ိ'ငင်ေံရး၊ စးီပွားေရး()င် ့

လ.မsေရး စသညတိ်' ့ တိ'းတက်ဖံွE >ဖိdးေစရန ် ေဆာငရွ်က်ခွင်အ့ာဏာများ 

ကိ'လညး် အြပည်အ့ဝ အပ်()ငး်ထားရမည။် 

 
14၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

15ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏ 

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 

16၂၀၁၈ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) အoကံြပdသည် ့ေk) Eလ'ပ်ငနး်စá။  
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၆။ ဒမိီ$ကေရစအီခွင်အ့ေရး၊ အေြခခံလ,အ့ခွင်အ့ေရး8Xင် ့ကျား-မ ဆိ$ငရ်ာတန်းတ,ညမီ}မ~ 

(Democracy, Human Rights and Gender Equality)17 

(က) ြပညေ်ထာငစ်'ဖွားတိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများအားလံ'းသည ် လ.ပ'ဂõိdလ်တဦး 

ချငး်အလိ'က် ခံစားခွင်k့)ိသည် ့ တသးီပ'ဂõလအခွင်အ့ေရးများ (Individual 

Rights) ()င် ့ တိ'ငး်ရငး်သား လ.မျိdးများ လ.မျိdးအလိ'က် ခံစားခွင်k့)ိသည် ့

စ'ေပါငး်အခွင်အ့ေရးများ (Collective Rights) ကိ' အြပည်အ့ဝ ခံစား 

ပိ'ငခွ်င်k့)ိရမည။် 

(ခ) ြပညေ်ထာငစ်'ဖွား တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများမဟ'တ်oကေသာ်လညး် ြပည ်

ေထာငစ်'၏ (ိ'ငင်သံား ခံယ.ထားoကေသာ (ိ'ငင်သံားတိ'ငး်သည ် (ိ'ငင် ံ

သားများ၏ အေြခခံအခွင်အ့ေရး (Citizen Rights) များကိ' အြပည်အ့ဝ 

ခံစားခွင်k့)ိရမည။် 

(ဂ) (ိ'ငင်သံားတိ'ငး်၏ ေမွးရာပါရပိ'ငခွ်င်ြ့ဖစေ်သာ အေြခခံလ.အ့ခွင်အ့ေရး 

များကိ' မညသ်ည်အ့ေြခအေန ေအာက်တွငမ်) i'ပ်သမ်ိးခွင်မ့k)ိေစရ။ 

(ဃ) ကျား/မဆိ'ငရ်ာ လိငကဲွ်ြပားမsကိ'အေြခခံေသာ ခဲွြခားဆက်ဆမံsများကိ' 

လံ'းဝပိတ်ပင ်ဟန်တ့ား ထားရမည။် 

 

၇။ ပါတစီံ$ ဒမိီ$ကေရစ ီ(Multi-Party Democracy System)18 

 
17ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏ 

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 

18 ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏  

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 
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ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တွင ်ပါတီစံ'ဒမိီ'ကေရစစီနစကိ်' ကျင်သ့ံ'းရမည။် 

(က) ြပညေ်ထာငစ်'တွင ် တစပ်ါတီအာဏာk)ငစ်နစ ် လံ'းဝမေပwေပါက်ေစရန ်

ဥပေဒြဖင် ့ဟန်တ့ား ကာကွယ်ရမည။် 

(ခ) (ိ'ငင်ေံရးပါတီများ ဖဲွEစညး်တညေ်ထာငြ်ခငး်ဆိ'ငရ်ာဥပေဒကိ' ြပညေ်ထာင ်

စ'အဆင် ့လ¢တ်ေတာ်()စရ်ပ်က19 သးီြခားေဆွးေ(းွ၍ ြပqာနး်ေပးရမည။် 

 

 

၈။ ဘာသာေရးကိ$ အေြခမခံေသာ 8ိ$ငင် ံ(Secular State)20 

(ိ'ငင်ေံရး()င် ့ ဘာသာေရး ေရာစပ်ြခငး် မk)ိေစဘ၊ဲ ဘာသာတရားကိ' အေြခမခံ 

ေသာ(ိ'ငင် ံြဖစရ်မည။် 

(က) လွတ်လပ်စွာယံ'oကညကိ်'းကွယ်ခွင်မ့.အရ (ိ'ငင်သံားတိ'ငး်သည ် မိမိ()စ ်

သက်ရာ ဘာသာ အယ.ဝါဒကိ' လွတ်လပ်စွာ ကိ'းကွယ်ခွင်k့)ိရမည။် 

(ခ) ဘာသာေရးကိ' အသံ'းချ၍ (ိ'ငင်ေံရးရာကိစvများကိ' 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပdရ။ 

(ဂ) မညသ်ည်ဘ့ာသာတရားကိ'မû (ိ'ငင်ေံတာ်ဘာသာအြဖစ ် ြပqာနး်ြခငး် 

မြပdရ။ 

 

 
19 ၂၀၁၈ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြပည်ေထာငစ်'လ¢တ်ေတာ်ဟ.ေသာ အသံ'းအ(sနး်အစား 

ြပည်ေထာငစ်' အဆင် ့လ¢တ်ေတာ်()စရ်ပ် ဟ' ေြပာငး်လဲြခငး်။ 

20 ဖက်ဒရယ်အေြခခံမ.များ – တိ'ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ'ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွEအစည်းများ၏ 

ထိပ်သးီေခါငး်ေဆာငမ်ျား အစည်းအေဝး (၂၀၁၇ ခ'()စ၊် ဧ>ပီ ၈-၉) တွင ်အတည်ြပdသည်။ 
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ဖကဒ်ရယအ်ေြခခံမ,များ 

၁။ 8ိ$ငင်အံမညန်ာမ (Name of Country) 

(က) ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစြီပညေ်ထာငစ်'၏ အမညကိ်' “ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစ ီ

ြပညေ်ထာငစ်' ြမနမ်ာ(ိ'ငင်”ံဟ' ေခwဆိ'ရာတွင ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်ဟံ.၍ြဖစေ်စ၊ 

ဗမာ(ိ'ငင်ဟံ.၍ြဖစေ်စ၊ အဂ∂လိပ်ဘာသာစကားြဖင် ့ Burma သိ'မ့ဟ'တ် 

Myanmar ဟ.၍ြဖစေ်စ သံ'း(sနး်ေခwတွငြ်ခငး်သည ် ြပညေ်ထာငစ်' 

(ိ'ငင်အံတွငး် ေနထိ'ငလ်ာခဲသ့ည် ့ တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများအနက် လ.မျိdး 

တစမ်ျိdး ြဖစသ်ည် ့ဗမာအမျိdးသားများကိ'သာ ရညä်¢နး်ေနသည။်  

(ခ) သိ' ့ြဖစပ်ါ၍ စစမ်)နေ်သာ ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစြီပညေ်ထာငစ်' 

တညေ်ဆာက် ရာတွင ်(ိ'ငင်အံတွငး်k)ိ တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများအားလံ'း၏ 

တနး်တ.ညမီû မsကိ' ေဖာ်ေဆာင(်ိ'ငရ်န ် တိ'ငး်ရငး်သား 

လ.မျိdးများအားလံ'းကိ' ကိ'ယ်စားြပd (ိ'ငမ်ည် ့ အမညန်ာမအသစတ်ခ' 

ေဆွးေ(းွသတ်မ)တ်ရမည။်  

 

၂။ ဖကဒ်ရယြ်ပညေ်ထာငစ်$ ဖဲွbစညး်ပံ$ 

ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'ကိ' အမျိdးသားြပညန်ယ်များ၊ အမျိdးသားများြပညန်ယ် 

များ()င် ့ဖက်ဒရယ် ြပညေ်ထာငစ်'နယ်ေြမများြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရမည။်21 

 
21FCDCC(Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee) မ)ေရးဆဲွေသာ 

ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာငစ်' သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ (ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၄၈) 

(ခ)- ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစအီoကံေပးများ၏ ြပနလ်ည် 

ဆနး်စစြ်ခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 
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(က) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်' အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များ 

ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များမ)ာ 

ေအာက်ပါအတိ'ငး်ြဖစသ်ည။် 

(၁) ကချငအ်မျိdးသားြပညန်ယ် 

(၂) ကရငအ်မျိdးသားြပညန်ယ် 

(၃) ကရငန်အီမျိdးသားြပညန်ယ် 

(၄) ချငး်အမျိdးသားြပညန်ယ် 

(၅) ဗမာအမျိdးသားြပညန်ယ် 

(၆) မွနအ်မျိdးသားြပညန်ယ် 

(၇) တနသ∂ာရီ အမျိdးသားများြပညန်ယ် 

(၈) ရခိ'ငအ်မျိdးသားြပညန်ယ် 

(၉) k)မ်းအမျိdးသားြပညန်ယ် 

(၁၀) ဧရာဝတီအမျိdးသားများြပညန်ယ် 

(၁၁) ------------- 

(၁၂) ------------- 

 

၃။ ဥပေဒြပ/ေရးဆိ$ငရ်ာများ (Legislature) 

(က) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'အဆင်လ့¢တ်ေတာ် 
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(၁) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'အဆင်တွ့င ်

အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်()င် ့ ြပညသ်.လ့¢တ်ေတာ် ဟ.သည် ့

လ¢တ်ေတာ် (၂) ရပ်ြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရမည။် 

(၂) အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်()င် ့ ြပညသ်.လ့¢တ်ေတာ်တိ'သ့ည ်

ဥပေဒြပdအာဏာ ညတီ.ညမီû k)ိရမည။်  

မ)တ်ချက်။ ။ညတီ.ညမီûဟ.ေသာစကားရပ်ကိ' စáး 

စားရန ် လိ'အပ်သည။် ြပညန်ယ်ဆိ'ငရ်ာ အခွင်အ့ေရးများ 

ကိ' အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်အား အာဏာပိ'ေပးရန ် လိ'အပ် 

လာပါက လ'ပ်ေဆာငရ်မည်န့ညး်လမ်းကိ' àကိdတငစ်áးစား 

ထားသင်သ့ည။်22 

(ခ) အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ် 

(၁)  အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်ကိ' သက်ဆိ'ငရ်ာြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ' 

အေြခခံဥပေဒပါ ြပqာနး်ချက်များ()င်အ့ည ီ ြပညန်ယ်အသးီ 

သးီက အေရအတွက်တ.ညစွီာ ေစလ¢တ်သည် ့ ကိ'ယ်စား 

လ)ယ်များ ြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရမည။်23 

(၂)  အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်တွငြ်ဖစေ်စ၊ ြပညသ်.လ့¢တ်ေတာ်တွင ်

ြဖစေ်စ၊ ကိ'ယ်စားြပd ေရွးချယ်ခံရမည်သ့.သည ်လက်k)ိ 

တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်နသည် ့ြပညသ်.ဝ့နထ်မ်း()င် ့တပ် 

မေတာ်သား မြဖစေ်စရ။ 

 
22၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး် အoကံြပdချက်။ 

23FCDCC မ)ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၇၂)(က) - ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစ ီ

အoကံေပးများ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 
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(၃)  အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်ကိ'ယ်စားလ)ယ်များ၏ သက်တမ်းကိ' 

(၆) ()စ ် သတ်မ)တ်သည။် ကိ'ယ်စားလ)ယ်ဦးေရ၏ 

ထက်ဝက်ကိ' (၃) ()စတ်စà်ကိမ် ေရွးချယ်တငေ်ြမlာက်၍ 

လဲလ)ယ်ရမည။် လ¢တ်ေတာ်ပထမသက်တမ်းတွင ်ကိ'ယ်စား 

လ)ယ်ဦးေရ၏ ထက်ဝက်သည ် လ¢တ်ေတာ်သက်တမ်း၏ 

ထက်ဝက်သာ ြဖစသ်ည။်24  

(၄)  အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်ဥကp q()င် ့ ဒ'တိယဥကp qတိ'ကိ့' အမျိdး 

သားလ¢တ်ေတာ် ကိ'ယ်စားလ)ယ်များထမဲ) ဆ(ßမဲေပး၍ 

ေရွးေကာက်တငေ်ြမlာက်ရမည။် အမျိdးသား လ¢တ်ေတာ် 

ဥကp q ()င် ့ဒ'တိယ ဥကp qတိ'သ့ည ်ြပညန်ယ်တစခ်'တညး်()င် ့

လ.မျိdး တစမ်ျိdးတညး်မ) ကိ'ယ်စားလ)ယ်များ မြဖစေ်စရ။25 

(ဂ) ြပညသ်.လ့¢တ်ေတာ် 

(၁) ြပညသ်.လ့¢တ်ေတာ်ကိ' လ.ဦးေရ၊ အကျယ်အဝနး်()င် ့ >မိdEနယ် 

အေပwတွင ် အေြခခံ၍ ဖဲွEစညး်ထားေသာ မဲဆ(ßနယ်များမ) 

 
24FCDCC မ)ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၇၅)- ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစအီoကံ 

ေပးများ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 

25FCDCC မ)ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၇၄)- ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ()င် ့၁၆-၁၇ ရက်များတွင ်ချငး်မိ'င(်)င် ့

ရနက်'န>်မိdEတိ'၌့ ပညာk)ငမ်ျားမ) (၄) ()စအ်စား (၆) ()စ ်၊ (၂) ()စအ်စား (၃) ()စဟ်' ြပနလ်ည် 

ြပငဆ်ငသ်တ်မ)တ်သည်။ 
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မဲဆ(ßk)ငမ်ျားက ေရွးချယ်တငေ်ြမlာက်လိ'က်သည် ့

ကိ'ယ်စား လ)ယ်များြဖင် ့ဖဲွEစညး်သည။်26 

 

(ဃ) ဥပေဒြပdပံ' 

(၁) ြပညေ်ထာငစ်'အဆင် ့ လ¢တ်ေတာ်အစညး်အေဝးများကိ' 

လ¢တ်ေတာ်ဆိ'ငရ်ာ ဥပေဒြပqာနး်ချက်များ()င်အ့ည ီ ကျငး်ပ 

ရမည။် 

(၂) အဆိ'ြပdလာေသာ ဥပေဒတစရ်ပ်ရပ်ကိ' လ¢တ်ေတာ်တစရ်ပ် 

စမီ) လွတ်လပ်စွာ သးီြခားမဲေပးဆံ'းြဖတ်ရမည။်  

(၃) ြပညန်ယ်အခွင်အ့ေရးဆိ'ငရ်ာ ကိစvရပ်များမ)အပ 

လ¢တ်ေတာ် အသးီသးီတွင ်  မဲေပးဆံ'းြဖတ်ရာ၌ 

ကိ'ယ်စားလ)ယ် ထက်ဝက်ေကျာ်၏ ဆ(ßမဲြဖင်သ့ာ 

အတညြ်ပdရမည။်27 

(၄) ြပညန်ယ်အခွင်အ့ေရးဆိ'ငရ်ာကိစvရပ်များ()င် ့ပက်သက်ပါ 

က အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ် ၏ ဆံ'းြဖတ်ချက်သည ်အတည ်

ြဖစသ်ည။်28 

 
26FCDCC မ)ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၈၂) - ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစ ီ

အoကံေပးများ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 

27၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည် 

ဆနး်စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

28၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 
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(၅) အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ် (Chamber of Nationalities) ()င် ့

ြပညသ်.လ့¢တ်ေတာ် (Chamber of People’s 

Representatives) တိ'သ့ည ်ဥပေဒြပdေရးတွင ်အေထာက် 

အက.ြပdမည် ့ လိ'အပ်ေသာေရးရာေကာ်မတီများကိ' လ¢တ် 

ေတာ်ကိ'ယ်စားလ)ယ်များအတွငး်မ) ဖဲွEစညး်>ပီး လ'ပ်ထံ'းလ'ပ် 

နညး်များကိ' ေရးဆွြဲပqာနး်ေပးရမည။်  

(၆) လ¢တ်ေတာ်တစရ်ပ်ရပ်က အတညြ်ပd>ပီးေသာ ဥပေဒoကမ်း 

တစခ်'လံ'းကိ' ြဖစေ်စ၊ တစစ်တ်ိတစပိ်'ငး်ကိ'ြဖစေ်စ အြခား 

လ¢တ်ေတာ်မ) အတညြ်ပd(ိ'ငြ်ခငး် မk)ိလûင ်လ¢တ်ေတာ်()စ ်

ရပ်မ) တ.ညေီသာကိ'ယ်စားလ)ယ်များြဖင် ့ပ.းတဲွညl(ိsငိး်ေရး 

ေကာ်မတီကိ' ဖဲွEစညး်၍ ညl(ိsငိး်အေြဖk)ာ>ပီး သက်ဆိ'ငရ်ာ 

လ¢တ်ေတာ်အသးီသးီသိ' ့ ြပနလ်ည ်ေပးပိ'ရ့မည။်29 

 

၄။ ြပညန်ယဖဲွ်bစညး်ပံ$ အေြခခံဥပေဒ (State Constitution) 

(က) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များသည ် ြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ' အေြခခံ 

ဥပေဒများကိ' ြပညေ်ထာငစ်' ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ၏ အေြခခံမ.များ()င် ့

မဆန်က့ျငေ်စဘ ဲလွတ်လပ်စွာ ေရးဆွြဲပqာနး် ကျင်သ့ံ'းခွင်k့)ိသည။်30 

 
29၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည် 

ဆနး်စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

30FCDCC မ)ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၅၀)- ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ()င် ့၁၆-၁၇ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) 

ေပwလစအီoကံေပးများ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 
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(ခ) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များ()င် ့ ယငး်ြပညန်ယ်များk)ိ တိ'ငး်ရငး် 

သားြပညသ်. လ.ထ'သည ် အချdပ်အြခာအာဏာ၏ မ.ရငး်ပိ'ငk်)ငမ်ျား 

ြဖစo်ကသည။်31 

(ဂ) သက်ဆိ'ငရ်ာြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်၏ ထ.းြခားချက်အလိ'က် 

ဥပေဒြပdအာဏာကိ' လ¢တ်ေတာ် (၁) ရပ်ြဖင် ့ ြဖစေ်စ၊ (၂) ရပ်ြဖင် ့ ြဖစေ်စ 

လွတ်လပ်စွာ ကျင်သ့ံ'းပိ'ငခွ်င်k့)ိသည။်   

(ဃ) ြပညေ်ထာငစ်'အာဏာ၊ ြပညန်ယ်အာဏာ()င် ့ြပညေ်ထာငစ်'()င်ြ့ပညန်ယ်တိ' ့ 

ပ.းတဲွကျင်သ့ံ'း ရမည် ့ထပ်တ.ြပdအာဏာများကိ' သတ်မ)တ်ြပqာနး်ရမည။်32 

(င) ြပညေ်ထာငစ်'အာဏာ၊ ြပညန်ယ်အာဏာ()င် ့ထပ်တ.ြပdအာဏာများတွင ်

ထည်သ့ငွး် ေဖာ်ြပထားြခငး်မk)ိသည် ့အာဏာများသည ်ြပညေ်ထာငစ်' 

အဖဲွEဝင ်ြပညန်ယ်များတွင ်တညk်)ိသည။်33 

(စ) ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစြီပညေ်ထာငစ်'ကိ' ြပညေ်ထာငစ်'အဆင်၊့ ြပညန်ယ် 

အဆင်(့)င် ့ေဒသ(πရ အဆင် ့(ကိ'ယ်ပိ'ငအ်'ပ်ချdပ်ခွင်ရ့ေဒသ၊ ခiိ'င(်)င် ့>မိdE 

နယ်34) ဟ.၍ ဖဲွEစညး် တညေ်ဆာက်ရမည။် 

မ)တ်ချက်။ ။ ြပညေ်ထာငစ်'အေြခခံမ. - (ိ'ငင်ဖဲွံEစညး်ပံ'တွင ်သာွးေရာက် 

ထည်သ့ငွး်ရန။် 

 
31FCDCC မ)ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၃)- ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစ ီအoကံေပး 

များ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 

32၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

33 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

34 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 
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(ဆ) ြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒတွင ်သက်ဆိ'ငရ်ာ ြပညန်ယ်အတွငး် 

အစáအဆက် ေနထိ'ငခဲ် ့oကေသာ တိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများ၏စာရငး်ကိ' 

ြပdစ'ေဖာ်ြပထားရမည။်   

(ဇ) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်တွင ်လ¢တ်ေတာ် (၂) ရပ်ကျင်သ့ံ'းရာ၌  

(၁) ြပညန်ယ်အထက်လ¢တ်ေတာ်ကိ' သက်ဆိ'ငရ်ာ ြပညန်ယ်၏ 

ထ.းြခားမsအလိ'က် လ.မျိdးကိ' အေြခခံ၍ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

နယ်ေြမေဒသကိ' အေြခခံ၍ေသာ်လညး်ေကာငး် ေရွး 

ေကာက်တငေ်ြမlာက်သည် ့ကိ'ယ်စားလ)ယ်များြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရ 

မည။်35 

(၂) ြပညန်ယ်ေအာက်လ¢တ်ေတာ်ကိ' >မိdEနယ်အေပwတွငြ်ဖစေ်စ၊ 

လ.ဦးေရအေပwတွငြ်ဖစေ်စ အေြခခံေသာ 

ေရွးေကာက်ပဲွများ တွင ် ြပညန်ယ်သားများက အများဆံ'း 

အ(ိ'ငရ်သည်စ့နစ ် ကျင်သ့ံ'း၍ 

ေရွးချယ်တငေ်ြမlာက်လိ'က်သည် ့ ကိ'ယ်စားလ)ယ် ြဖင် ့

ဖဲွEစညး်ရမည။်  

(ဈ) ြပညန်ယ်အစိ'းရကိ' ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်အသးီသးီ၏ ထ.းြခား 

ချက်အလိ'က် ဝနà်ကီးချdပ်စနစ ် (Chief Minister) ြဖင်ြ့ဖစေ်စ၊ ြပညန်ယ် 

အàကီးအကဲစနစ ်(Governor) ြဖင်ြ့ဖစေ်စ ဖဲွEစညး်(ိ'ငသ်ည။် 

(ည) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များအချငး်ချငး် ြပညန်ယ်အတွငး်ေရး 

ကိစvရပ်များကိ' ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ြခငး် မk)ိေစရ။  

 

 
35 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 



ြမန်မာ8ိ$ငင်ဖံကဒ်ရယစ်နစဆ်ိ$ငရ်ာ အဓိကကျေသာ မ,ဝါဒ 8Xင် ့ဝိေသသလကZဏာများ (မ,\ကမ်း)  

27 
 

၅။ အစိ$းရဖဲွbစညး်ပံ$ (Forms of Government) 

ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစြီပညေ်ထာငစ်'အစိ'းရကိ' ဝနà်ကီးချdပ်ဦးေဆာငေ်သာစနစ ်

(Parliament -ary System) ြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရမည။်  

 

၆။ အာဏာခဲွေဝြခငး် (Division of Power) 

(က) ြပညေ်ထာငစ်$အာဏာ  

ေအာက်ပါအာဏာများသည ်ြပညေ်ထာငစ်'တွင ်ထားk)ိသည။်  

(၁) (ိ'ငင်ြံခားေရး။ 

(၂) ေငစွကp º ထ'တ်လ'ပ်ေရး။ 

(၃) စာတိ'က်()င် ့ေoကးနနး် ဆက်သယ်ွေရး။  

(၄) (ိ'ငင်ေံတာ်ကာကွယ်ေရး။ 

(၅) ြပညေ်ထာငစ်'တရားေရး ကù36။  

(၆) အေြခခံအေဆာက်အအံ'များ။  

(၇) (ိ'ငင်သံားဆိ'ငရ်ာကိစvရပ်များ။  

(၈) ြပညေ်ထာငစ်'ဘùာေရး။  

 
36 FCDCC မ)ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၁၀၃) (ခ)- ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစ ီ

အoကံေပးများ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 
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(၉) ြပညန်ယ်တစခ်'()င် ့တစခ်'က'နသ်ယ်ွေရး37  

(၁၀) ြပညေ်ထာငစ်'ရဲတပ်ဖဲွE 

(၁၁) ြပညန်ယ် နယ်နမိိတ်ဆိ'ငရ်ာ ကိစvရပ်များ38 

    

(ခ) ြပညန်ယအ်ာဏာ  

ေအာက်ပါအာဏာများသည ်ြပညန်ယ်များတွင ်ထားk)ိသည။်  

(၁) ရဲတပ်ဖဲွE ()င် ့ြပညန်ယ်လံ'ြခံdေရးတပ်။  

(၂) ပညာေရး။  

(၃) ကျနး်မာေရး (ေဆးiံ' ၊ ေဆးေပးခနး်၊ ကျနး်မာေရး 

ဝနထ်မ်းခန်အ့ပ်ြခငး်၊ ြပညန်ယ် ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်sစသည)်။ 

(၄) တရားေရးကù (ြပစမ်sဆိ'ငရ်ာဥပေဒ - Criminal Laws 

()င် ့တရားမမs Civil Laws)။  

(၅) လ.မsဖ.လံ'ေရး။ 

(၆) ြပညန်ယ် အေြခခံအေဆာက်အအံ'များ (Local 

Infrastructure)။ 

 
37 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC - ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) အoကံြပdချက်။ 

38 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 
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(၇) ေြမယာ (Indigenous land title၊ land ownership 

rights၊ ေြမ၊ သစေ်တာ၊ ေရ၊ ေရလ'ပ်ငနး်()င် ့ဆက်စပ်သည် ့

သယံဇာတ အားလံ'းပါဝငသ်ည)်။39 

(၈)  ြပညန်ယ်သားဆိ'ငရ်ာ ကိစvရပ်များ။  

(၉) ြပညန်ယ်တစခ်'အတွငး်  ေြမထ'၊ ေရထ'၊ ေလထ'k)ိ40 သယံ 

ဇာတများ k)ာေဖွြခငး်၊ တ.းေဖာ်ြခငး်၊ ထ'တ်လ'ပ်ြခငး်()င် ့

ေရာငး်ချြခငး်များ။  

(၁၀) ေတာငသ်. 41 ၊ အလ'ပ်သမား၊ လယ်သမားဆိ'ငရ်ာ ဥပေဒ 

ြပqာနး်ချက်များ။ 

(၁၁) ြပညန်ယ်ဘùာေရး။42 

(၁၂) ြပညန်ယ်အခွနဆ်ိ'ငရ်ာကိစvရပ်များ()င် ့ အေကာက်အခွန ်

ဆိ'ငရ်ာကိစvရပ်များ43  

(၁၃) ေနအမ်ိ၊ ဥပစာ၊ ေြမယာ၊ ပိ'ငဆ်ိ'ငမ်sလ¢ေဲြပာငး်ြခငး်ဆိ'ငရ်ာ 

ကိစvရပ်များ။  

 
39 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

40 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

41 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

42 ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည် 

ဆနး်စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

43၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 
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(၁၄) ေဒသ(πရအ'ပ်ချdပ်ေရး()င် ့ ကိ'ယ်ပိ'ငအ်'ပ်ချdပ်ခွင်ရ့ေဒသ 

ထ.ေထာငြ်ခငး်ဆိ'ငရ်ာ  စညး်မျáး သတ်မ)တ်ချက်များ။44  

 

 

 

  (ဂ) ထပ်တ,ဥပေဒြပ/အာဏာအ]ãန်း45 

ေအာက်ပါအာဏာများသည ် ြပညေ်ထာငစ်'()င် ့ ြပညန်ယ်များတွင ် ထားk)ိ 

သည။် အမျိdးသား လ¢တ်ေတာ်()င် ့ ြပညန်ယ်လ¢တ်ေတာ်အသးီသးီတိ'သ့ည ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစvများတွင ် မိမိတိ' ့ လ¢တ်ေတာ်တစခ်'ချငး်စအီလိ'က် 

ထပ်တ.ဥပေဒြပdပိ'ငခွ်င်အ့ာဏာ k)ိေစရမည။်  

(၁) အခွနဆ်ိ'ငရ်ာကိစvရပ်များ။ 

(၂) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးေရး။  

(၃) မ.းယစထ်ံ'ထိ'ငး်ေဘးြဖစေ်စတတ်ေသာ ေဆးဝါးများ။ 

(၄) ဖွား/ေသစာရငး်မ)တ်ပံ'တငြ်ခငး်။  

(၅) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်တခ'အတွငး်k)ိ 

ြပညေ်ထာငစ်' ၏ စမံီကိနး်àကီးများ။  

 
44၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC - ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 

45FCDCC မ) ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၁၀၄)- ၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစ ီ

အoကံေပးများ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 
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(၆) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်တခ'အတွငး် ေြမေပw 

ေြမေအာက် သယံဇာတတ.းေဖာ်ထ'တ်လ'ပ်ြခငး်၊ ေရာငး်ချ 

ြခငး်။  

(၇) (ိ'ငင်ြံခားအစိ'းရများ()င် ့ က'မmဏမီျားမ) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွE 

ဝငြ်ပညန်ယ်များသိ' ့ ရငး်()းီြမldပ်()ြံခငး်ဆိ'ငရ်ာ ကိစvရပ်များ။  

(၈)  ေရဒယိီ'()င် ့i'ပ်ြမငသ်oံကား လ'ပ်ငနး်များ။  

(၉) ဘဏ(်)င် ့အာမခံလ'ပ်ငနး်များ။  

(၁၀) တကp သိ'လ်()င် ့ အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာငး်ပညာေရးဆိ'ငရ်ာ 

ြပqာနး်ချက်များ။  

(၁၁) ကျနး်မာေရး  

(၁၂) ြပညေ်ထာငစ်' အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်တစန်ယ်မ)တစန်ယ်သိ' ့ 

ြဖတ် သနး်စးီဆငး်လျက်k)ိ ေသာ 

ြမစမ်ျား()င်ေ့ရေoကာငး်ဆိ'ငရ်ာ စညး်မျညး်သတ် 

မ)တ်ချက်များ၊ ြပညတွ်ငး် ပငလ်ယ် ေရေoကာငး်()င် ့

ကမ်းiိ'းတနး် သယ်ယ.ပိ'ေ့ဆာငေ်ရးဆိ'ငရ်ာ စညး်မျáး 

သတ်မ)တ်ချက်များ (မီးရထား၊ သေဘ∂ာ၊ ေလယာáပျံ)။  

(၁၃) ဒ'က̀သညေ်ရးရာ()င် ့(ိ'ငင်ေံရးခိ'လsခွံင်။့ 

(၁၄) ရာဇဝတ်မsဥပေဒ()င် ့တရားမကျင်ထ့ံ'း ဥပေဒများ။ 

(၁၅) ြပညသ်.ဝ့နထ်မ်းေလက့ျင်ေ့ရး သငတ်နး်များ။ 

(၁၆) အလ'ပ်သမားဆိ'ငရ်ာ ဥပေဒြပqာနး်ချက်များ။  

(၁၇) က'နသ်ယ်ွေရး။ 
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(၁၈) လ.ဝငမ်sàကီးoကပ်ေရး။  

(၁၉) အကျင်ပ့ျက်ြခစားမsတိ'က်ဖျက်ေရး အစအီမံများ (Anti – 

Corruption Measures)46 

(၂၀) ဆပ်ိကမ်းခွန်47 

(၂၁) လ.မsဖ.လံ'ေရး (ြပညေ်ထာငစ်' လ.မsဖ.လံ'ေရးဆိ'ငရ်ာဥပေဒ)48

  

(၂၂) စက်မsလက်မsကù49 

၇။ ဖဲွbစညး်ပံ$အေြခခံဥပေဒဆိ$ငရ်ာတရားåံ$ း (Constitutional Court) 

(က) ဖက်ဒရယ်()င် ့ ြပညန်ယ်အoကားေသာ်လညး်ေကာငး် ြပညန်ယ်အချငး်ချငး် 

အoကားေသာ် လညး်ေကာငး် 50  ဖဲွEစညး်ပံ' အေြခခံဥပေဒ()င် ့ ပတ်သက် 

 
46၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC - ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 

47၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြပည်ေထာငစ်'အာဏာတွင ်ထားk)ိမ.အား ထပ်တ.ြပd အာဏာသိ' ့ 

ေြပာငး်လဲပိ'ေ့ဆာငြ်ခငး်။ 

48၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြပည်ေထာငစ်'အာဏာတွင ်ထားk)ိမ.အား ထပ်တ.ြပd အာဏာသိ' ့ 

ေြပာငး်လဲပိ'ေ့ဆာငြ်ခငး်။ 

49FCDCC မ) ေရးဆဲွခ့ဲေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) - မ) ြပည်ေထာငစ်'အာဏာအား ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒ 

စာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထပ်တ.ြပdသိ' ့ ေြပာငး်လဲ 

သတ်မ)တ်ြခငး်။ 

50၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC - ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) FCDCC ပ'ဒမ် (၁၃၄) (က) ကိ' ြပနလ်ည်ြဖည်စွ့က်ချက်။ 
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ေသာအြငငး်ပွားမsများကိ' ေြဖk)ငး်ေဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် လွတ်လပ်ေသာ 

ဖဲွEစညး်ပံ' အေြခခံဥပေဒဆိ'ငရ်ာ တရားiံ'းကိ' ဖဲွEစညး်ထ.ေထာငရ်မည။်   

(ခ) ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒဆိ'ငရ်ာ တရားသ.àကီးများသည ် လ¢တ်ေတာ်ကိ'ယ် 

စားလ)ယ်များ၊ အစိ'းရအဖဲွEဝငမ်ျား()င် ့ (ိ'ငင်ေံရးပါတီမ) အဖဲွEအဝငမ်ျား 

မြဖစေ်စရ။  

(ဂ) ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒဆိ'ငရ်ာ တရားသ.àကီးများ၏ သက်တမ်းသည ်

အသစထ်ပ်မံ မတိ'း(ိ'ငေ်သာ (Non-renewable) ၁၂ ()စ ် သက်တမ်း 

ြဖစသ်ည။်  

(ဃ) ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒဆိ'ငရ်ာ တရားသ.àကီးများကိ' ေအာက်ပါအတိ'ငး် 

ေရွးချယ်ဖဲွE စညး်ရမည။်  

(၁) ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒဆိ'ငရ်ာ တရားသ.àကီးအဖဲွEကိ' ြပည ်

ေထာငစ်'အဖဲွEဝင ်ြပညန်ယ် အသးီသးီမ) တစဦ်းကျစ ီ

ေစလ¢တ်ေသာ တရားသ.àကီးများြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရမည။်   

မ)တ်ချက်။ ။တရားသ.àကီး ေရွးချယ်မs()င် ့ပတ်သက် 

၍ သက်ဆိ'ငရ်ာ ြပညန်ယ် ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒတွင ်

ြပqာနး်ရမည။်51 

(၂) တရားသ.àကီးအဖဲွEဝငမ်ျားထမဲ) တစဦ်းကိ' တရားသ.àကီးချdပ် 

(အေခwအေဝwကိ' ြပနလ်ညည်l(ိsငိး်ရန)် အြဖစ ် ေရွးချယ် 

တငေ်ြမlာက်ရမည။် တရားသ.àကီးချdပ် အပါအဝင ် တရား 

 
51၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 
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သ.àကီးအဖဲွE၏ အမညစ်ာရငး်ကိ' အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်သိ' ့ 

တငသ်ငွး်၍ အတညြ်ပdချက် ရယ.ရမည။်52 

 

(င) ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒဆိ'ငရ်ာ တရားသ.àကီးအဖဲွEဝငတ်စဦ်းဦးသည ်

ဥပေဒတစရ်ပ်ရပ်ကိ' ေဖာက်ဖျက်ပါက လွတ်လပ်ေသာ 

စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရး ေကာ်မk)င ် ဖဲွEစညး်>ပီး စံ'စမ်းစစေ်ဆးရမည။် 

ေကာ်မk)င၏် စံ'စမ်းေတွE k)ိ ချက်ကိ' အမျိdးသားလ¢တ်ေတာ်သိ' ့ 

တငြ်ပအစရီငခံ်ရမည။် စံ'စမ်း စစေ်ဆးေရးေကာ်မk)င၏် 

တငြ်ပချက်အေပwတွင ် အမျိdးသားလ¢တ် ေတာ်က ဆံ'းြဖတ်ြခငး်ြပd 

လ'ပ်ရမည။် 

 

၈။ လတွလ်ပ်ေသာ ေကာ်မçXငမ်ျား53 

(က) အကျင်ပ့ျက်ြခစားမsတိ'က်ဖျက်ေရးေကာ်မk)င ် (Anti – corruption 

commission)  

(ခ) ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မk)င ်(Election Commission)  

(ဂ) ခဲွြခားဆက်ဆမံsပေပျာက်ေရး()င် ့ လ.အ့ခွင်အ့ေရးေကာ်မk)င ် (Anti – 

discrimination and human rights Commission)  

 
52၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆ - ၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး် အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက် - တရားသ.àကီးချdပ်ဟ.ေသာ အေခwအေဝw 

အား ြပနလ်ည်ညl(ိsငိး်ရန။် 

53၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 
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မ)တ်ချက်။ ။ Multiple – Source ြဖင် ့ ဖဲွEစညး်ရန(်)င် ့ အရပ်ဘက် 

အဖဲွEအစညး်များ ပါဝငလ်ာရန(်)င် ့ ၎ငး်ေကာ်မk)ငမ်ျားသည ် တရားစွဆဲိ' 

(ိ'ငခွ်င်၊့ တရားစွဆဲိ'ခံ(ိ'ငခွ်င် ့k)ိရမည။် 

 

 

 

 

၉။ လကန်ကက်ိ$ငတ်ပ်ဖဲွbများ (Armed Forces) 

(က) လံ$ြခံ/ေရး8Xင်က့ာကယွေ်ရးဆိ$ငရ်ာအေြခခံမ,များ 

(၁) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်()င် ့ လံ'ြခံdေရးဆိ'ငရ်ာ 

တပ်ဖဲွEများ 54   အားလံ'းသည ် ဒမိီ'ကေရစနီညး်ကျ 

ေရွးေကာက်တငေ်ြမlာက်ထားေသာ အရပ်သားအစိ'းရ၏ 

ကွပ်ကဲမs()င်အ့'ပ်ချdပ်မs ေအာက်တွငk်)ိရမည ် (Civilian 

Supremacy)။  

(၂) အချdပ်အြခာအာဏာကိ' ကာကွယ်ရန ် (ိ'ငင်သံားတိ'ငး်၌ 

တာဝနk်)ိသည။်  

(၃) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'၏ လံ'ြခံdေရး()င် ့ ကာကွယ်ေရး 

မ.ဝါဒသည ်လ.သားလံ'ြခံd မs55 ကိ' အေြခခံရမည။်  

 
54ရဲတပ်ဖဲွE၊ ေထာက်လ)မ်းေရးတပ်ဖဲွE ()င် ့အြခားလက်နက်ကိ'ငတ်ပ်ဖဲွEများ အားလံ'းပါဝငသ်ည်။ 

55(က) ပတ်ဝနး်ကျငလံ်'ြခံdမs (ခ) ကျနး်မာေရးလံ'ြခံdမs (ဂ) စးီပွားေရးလံ'ြခံdမs (ဃ) တကိ'ယ်ရည် 

လံ'ြခံdမs (င) လ.မsအသိ'ငး် အဝိ'ငး်လံ'ြခံdမs (စ) (ိ'ငင်ေံရးလံ'ြခံdမs (ဆ) စားနပ်ရိက̀ာလံ'ြခံdမs။ 
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(၄) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'အဆင် ့ လ¢တ်ေတာ်()စရ်ပ်သည ်

ြပညေ်ထာငစ်'၏ လံ'ြခံdေရး ()င် ့ကာကွယ်ေရးဆိ'ငရ်ာ မ.ဝါဒ 

များ()င် ့ဥပေဒများကိ' ြပdစ'ြပqာနး်ေပးရမည။်    

(၅)  ကာကွယ်ေရး()င် ့ လံ'ြခံdေရးဆိ'ငရ်ာ အသံ'းစရိတ်များကိ' 

သက်ဆိ'ငရ်ာ လ¢တ်ေတာ်က စစိစအ်တညြ်ပdေပးရမည။်56 

(၆) လံ'ြခံdေရး()င်က့ာကွယ်ေရး ကùများတွင ်တာဝနk်)ိေသာ 

ဝနထ်မ်းအဖဲွE အစညး်များ ြဖစသ်ည် ့ဝနà်ကီးဌာနများသည ်

ဌာနပိ'ငစ်းီပွားေရးဆိ'ငရ်ာ လ'ပ်ငနး်များ လ'ပ်ေဆာင ်ခွင် ့

မk)ိေစရ။57 

(၇) ြပညေ်ထာငစ်'တွင ်

အရပ်သားအစိ'းရအ'ပ်ချdပ်မsေအာက်တွင ် k)ိေသာ 

တပ်မေတာ် တစခ်'တညး်သာ ထားk)ိရမည။် 

(၈) ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ် အ>မဲတမ်းတပ်ဖဲွE၏ စ'ေပါငး် 

အငအ်ားသည ်စစက်ာလမ) လဲွ၍58 ြပညေ်ထာငစ်'လ.ဦးေရ 

၏ (ဝ.၅%) ေအာက်တွင ်k)ိရမည။်  

(၉) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ် 59 သည ် (ိ'ငင်၏ံ 

အချdပ်အြခာအာဏာကိ' ထပိါးလာမည် ့ြပညပ်ကျºးေကျာ်မs 

တိ'ကိ့' ကာကွယ်ရန ်တာဝနk်)ိသည။်  

 
56၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ   (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

57၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်ြခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ   (ရနက်'န)် မ) ထည်သွ့ငး်ချက်။ 

58၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC - ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 



ြမန်မာ8ိ$ငင်ဖံကဒ်ရယစ်နစဆ်ိ$ငရ်ာ အဓိကကျေသာ မ,ဝါဒ 8Xင် ့ဝိေသသလကZဏာများ (မ,\ကမ်း)  

37 
 

(၁၀) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်သည ်တိ'ငး်ရငး်သား 

လ.မျိdးေပါငး်စံ' ြပညသ်. လ.ထ'တစရ်ပ်လံ'း၏ အကျိdး 

စးီပွား60ကိ' ကာကွယ်ရနြ်ဖစသ်ည။်  

(၁၁) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်သည ် တိ'ငး်ရငး်သား 

လ.မျိdးများ၏ စ'ေပါငး် အခွင်အ့ေရး၊ စ'ေပါငး်ရပိ'ငခွ်င်မ့ျား 

(Collective Rights)၊ လ.တစဦ်းချငး်စ၏ီ အေြခခံအခွင် ့

အေရးများ (Individual Rights) ကိ' မထပိါးေစေသာ 

အမျိdးသား လံ'ြခံdေရးကိ' ေဖာ်ေဆာငရ်န ်ြဖစသ်ည။်   

(၁၂) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်သည ် ေဒသ(πရလံ'ြခံd 

ေရး၊ (ိ'ငင်တံကာ လံ'ြခံdေရး()င် ့ >ငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် 

(ိ'ငင်တံကာ()င် ့ ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မsများကိ' ြမlင်တ့င ်

ရမည။်  

(၁၃) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်သည ် (ိ'ငင်တံကာ 

လ.အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ()င် ့ လ.သားချငး်စာနာေထာက်ထား 

သည်ဥ့ပေဒများ၊ ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်' ဖဲွEစညး်ပံ' 

အေြခခံ ဥပေဒပါ ြပqာနး်ချက်များ()င် ့ ဥပေဒများကိ' 

ေလးစားလိ'က် နာရမည။်  

(၁၄) သဘာဝကပ်ေဘးအ(πရာယ်များ()င် ့ ကယ်ဆယ်ေရးဆိ'ငရ်ာ 

လ'ပ်ငနး်များကိ' ထေိရာက်စွာ ေဆာငရွ်က်(ိ'ငရ်နအ်တွက် 

ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်' တပ်မေတာ်၏ အငအ်ားကိ' အသံ'း 

ြပdခွင် ့k)ိသည။် 

 
59ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'တပ်မေတာ်သည် oကည်းတပ်၊ ေရတပ်၊ ေလတပ်များကိ' ဆိ'လိ'သည်။ 

60လ.တစေ်ယာက် သိ'မ့ဟ'တ် လ.တစစ်'၏ အကျိdးစးီပွားအတွက်မဟ'တ်ဘ ဲတိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdး 

ေပါငး်စံ'၏ ဘံ'အကျိdးစးီပွားကိ' ဆိ'လိ'သည်။ 
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(၁၅) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်သည ် (ိ'ငင်ေံရးတွင ်

ဝငေ်ရာက် စွက်ဖက်ြခငး်၊ လ.ပ'ဂõိdလ် သိ'မ့ဟ'တ် (ိ'ငင်ေံရး 

ပါတီတစရ်ပ်ရပ်၏ ဩဇာခံြဖစြ်ခငး်တိ'မ့k)ိေစဘ ဲ (ိ'ငင်ေံရး 

အရ အမ)ီအခိ'ကငး်သည် ့ စွမ်းရညြ်ပည်ဝ့ေသာ ေခတ်မီ 

တပ်မေတာ်61 (Professional Army) ြဖစရ်မည။်   

(၁၆) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်ကိ' တိ'ငး်ြပည၏် (ိ'ငင် ံ

ေရး၊ စးီပွားေရး အေြခ အေနများ()င် ့ကိ'က်ညေီသာ 

စွမ်းရညြ်ပည်ဝ့သည် ့ေခတ်မီတပ်မေတာ်62 အြဖစ ်ဖဲွEစညး် 

ရမည။်  

(၁၇) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်၏ ကာကွယ်ေရး ဆိ'င ်

ရာကùများတွင ် တာဝနယ်.ေဆာငရွ်က်(ိ'ငသ်ည် ့ အမျိdး 

သမီးများပါဝငမ်sကိ' ြမlင်တ့ငသ်ာွးရမည။်  

(၁၈) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်တွင ် လ.မျိdး၊ ဘာသာ၊ 

အသားအေရာင၊် လိငတိ်' ့ အေပwအေြခခံ>ပီး ခဲွြခားဆက်ဆ ံ

မs မk)ိေစရ။  

(၁၉) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'၏ အမျိdးသားစစမ်sထမ်း ဥပေဒကိ' 

ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များ()င်ည့l(ိ sငိး်၍ ြပqာနး်ရ 

မည။်  

(၂၀) စစပ်ညာေလက့ျင်သ့ငo်ကားပိ'ခ့ျေရး သငတ်နး်ေကျာငး် 

အသးီသးီအတွက် စစဘ်က် ဆိ'ငရ်ာဘာသာရပ်များအြပင ်

 
61၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) Professional Army ဟ.ေသာ အဓိပmာယ်အား 

စွမ်းရည်ြပည်ဝ့ေသာ ေခတ်မီတပ်မေတာ်ဟ' အဓိပmာယ် ဖွင်ဆိ့'ြခငး်။ 

62လက်နက်()င် ့အတတ်ပညာကxမ်းကျငမ်sကိ' ဆိ'လိ'သည်။ 
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ဒမိီ'ကေရစ ီ အေြခခံကျင်စ့áများ၊ လ.အ့ခွင်အ့ေရး ဆိ'ငရ်ာ 

ဘာသာရပ်၊ (ိ'ငင်တံကာ၏ လ.သားချငး်စာနာ ေထာက် 

ထားြခငး် ဆိ'ငရ်ာဥပေဒများ၊ ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစ ီ

ြပညေ်ထာငစ်'ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ အပါအဝင ် အြခား 

လိ'အပ်ေသာ ဘာသာရပ်များကိ' သငiိ်'းä¢နး်တမ်းများ 

ြပdစ'၍ ေရးဆွြဲပqာနး်ေပးရမည။်  

(၂၁) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်သား တစဦ်းဦးသည ်

သက်ဆိ'ငရ်ာ နညး်ဥပေဒများ၊ ဌာနဆိ'ငရ်ာ လ'ပ်ထံ'းလ'ပ် 

နညး်များ()င် ့ ကိ'က်ညမီsမk)ိဘ ဲ အြခားလံ'ြခံdေရး ဆိ'ငရ်ာ()င် ့

ဌာနဆိ'ငရ်ာအသးီသးီသိ' ့ ေြပာငး်ေi¢Eတာဝန ် ထမ်းေဆာင ်

ြခငး် မk)ိေစရ။ 

(၂၂) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်' ကာကွယ်ေရးအတွက် 

ဖဲွEစညး်ထား ေသာ တပ်မေတာ်သည ်

တရားဥပေဒစိ'းမိ'းေရး()င် ့ ြပညသ်. ့ ဘဝလံ'ြခံdေရးအတွက် 

ဖဲွEစညး်ထားေသာ ြပညေ်ထာငစ်' ရဲတပ်ဖဲွE၊ ြပညန်ယ် 

ရဲတပ်ဖဲွEတိ' ့ ()င် ့သးီြခားထားk)ိ ရမည။်  

(၂၃) ြပညေ်ထာငစ်'ရဲတပ်ဖဲွE၊ ြပညေ်ထာငစ်'လံ'ြခံdေရးတပ်ဖဲွE၊ ြပည ်

ေထာငစ်' ေထာက်လ)မ်းေရး တပ်ဖဲွEများသည ် ြပညထ်ေဲရး 

ဝနà်ကီး၏ ကွပ်ကဲမs()င် ့အ'ပ်ချdပ်မs ေအာက်တွင ်k)ိသည။်  

(၂၄) ြပညေ်ထာငစ်'ရဲတပ်ဖဲွE ()င် ့ ြပညန်ယ်ရဲတပ်ဖဲွEတိ'ကိ့' သးီြခား 

စ ီဖဲွEစညး်ရမည။် 
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(၂၅) ြပညန်ယ်ကာကွယ်ေရးတပ်63  ဖဲွEစညး်ခွင်k့)ိသည။် ၄ငး်အား 

ြပညန်ယ်အစိ'းရမ) အ'ပ်ချdပ်ကွပ်ကဲရမည။် (ိ'ငင်လံံ'ြခံdေရး 

အေရးေပwအေြခအေနတွင ် လညး်ေကာငး်၊ သဘာဝကပ် 

ေဘးအ(πရာယ်များ()င် ့ ကယ်ဆယ်ေရးဆိ'ငရ်ာ လ'ပ်ငနး် 

များကိ' ထေိရာက်စွာ ေဆာငရွ်က်(ိ'ငရ်နအ်တွက်ေသာ် 

လညး်ေကာငး်၊ ြပညေ်ထာငစ်'အစိ'းရမ) ြပညန်ယ်လံ'ြခံdေရး 

တပ်ဖဲွEများ၏ အငအ်ားကိ' သက်ဆိ'ငရ်ာ ြပညန်ညအ်စိ'းရ၏ 

ခွင်ြ့ပdချက်ြဖင် ့အသံ'းြပdခွင်k့)ိသည။်  

 

 

(ခ) အမျိ/းသားကာကယွေ်ရး8Xင် ့လံ$ြခံ/ေရးေကာငစ် ီ

(၁) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'၏ အမျိdးသားကာကွယ်ေရး()င် ့

လံ'ြခံdေရးေကာငစ်ကိီ' ဖဲွEစညး်ရမည။် ၎ငး်ေကာငစ်တွီင ်

ြပညန်ယ်ကာကွယ်ေရး()င် ့ လံ'ြခံdေရးေကာငစ်မီျားမ) 

အနညး် ဆံ'းတစဦ်းစအီပါအဝင ် ေကာငစ်ဝီင ် စ'စ'ေပါငး်၏ 

(၃၀) ရာခိ'င(်sနး် ထက်မေကျာ်ေသာ ြပညေ်ထာငစ်'အဆင် ့

ပ'ဂõိdလ် များြဖင် ့ဖဲွEစညး်ရမည။်64 

(၂) ြပညန်ယ်အစိ'းရလက်ေအာက်တွင ် ြပညန်ယ်အဆင် ့

ကာကွယ်ေရး()င် ့ လံ'ြခံdေရး ေကာငစ်၊ီ ြပညန်ယ်အဆင် ့

ကာကွယ်ေရးဝနà်ကီးဌာနများကိ' ဖဲွEစညး်ခွင်k့)ိသည။် 

 
63၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 

64၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 
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(ဂ) ဖကဒ်ရယြ်ပညေ်ထာငစ်$တပ်မေတာ်စ$ဖဲွbပံ$65 

(၁) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'၏ စ'ေပါငး်အ>မဲတမ်း စစတ်ပ် 

အငအ်ားသည ် ြပညေ်ထာငစ်' လ.ဦးေရ၏ ဝ.၅% ထက် 

ပိ'>ပီးမk)ိေစရ။ လိ'အပ်သည် ့အချိနတွ်င ်အငအ်ားြဖည်တ့ငး် 

(ိ'ငရ်န ်အရံတပ်ဖဲွEများ ထားk)ိရမည။်    

(၂) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်ကိ' ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွE 

ဝင ် ြပညန်ယ်များမ) အချိdးကျ ေစလ¢တ်ေသာတပ်များြဖင် ့

ဖဲွEစညး်ရမည။်   

(၃) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်ဖဲွEစညး်ရာတွင ် အဆင် ့

ဆင်တိ့'ငး်၌ ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များk)ိ လ.ဦးေရ 

အေပwအေြခခံ၍ အချိdးကျကိ'ယ်စားြပd ပါဝင(်ိ'ငခွ်င်k့)ိ 

ရမည။်  

(၄) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်တွင ် oကညး်တပ်၊ ေရ 

တပ်()င် ့ေလတပ်တိ'ကိ့' သးီြခားစ ီဖဲွEစညး်>ပီး တာဝနမ်ျား ကိ' 

တိကျေသချာစွာ ခဲွေဝသတ်မ)တ် ေပးရမည။်   

(၅) ြပညေ်ထာငစ်'တပ်မေတာ်ကိ' စမံီကွပ်ကဲရန ် စစဦ်းစးီများ 

အဖဲွEကိ' ြပညန်ယ်များမ) အေရအတွက်တ.ညစွီာ ေစလ¢တ် 

ေသာ စစဦ်းစးီမöးများြဖင် ့ ဖဲွEစညး်ရမည။် ယငး်စစဦ်း 

 
65UNFC အဆိ'ြပdခ့ဲေသာ ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစြီပည်ေထာငစ်'၏ လံ'ြခံdေရး()င် ့ကာကွယ်ေရး 

ဆိ'ငရ်ာမ.ဝါဒများမ) ထ'တ်('တ်ချက်။ 
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စးီေကာ်မတီသည ် ကာကွယ်ေရးဝနà်ကီး၏ ကွပ်ကဲမs()င် ့

အ'ပ်ချdပ်မsေအာက် တွငk်)ိသည။်66 

(၆) ကာကွယ်ေရးဦးစးီချdပ်တစဦ်းကိ' ၄ငး်တိ'အ့ဖဲွEထမဲ) ၂ ()စ ်

သက်တမ်းကာလအတွက် အလ)ည်က့ျေရွးချယ် ခန်အ့ပ် 

ရမည။်  

(၇) ကာကွယ်ေရးဦးစးီချdပ်၊ ဒ'ကာကွယ်ေရး ဦးစးီချdပ်()င် ့

oကညး်၊ ေရ၊ ေလ၊ ဦးစးီချdပ်တိ'သ့ည ် လ.မျိdးတစမ်ျိdး 

စြီဖစရ်မည။်  

(၈) ြပညေ်ထာငစ်'တပ်များအား ြပညန်ယ်များတွင ်ေနရာချထား 

ရန ် လိ'အပ်ပါက ြပညေ်ထာငစ်'ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံဥပေဒ၊ 

သက်ဆိ'ငရ်ာ ြပညန်ယ်ဖဲွEစညး်ပံ' အေြခခံဥပေဒများ()င် ့

အညသီာ ြပdလ'ပ်ရမည။် 

မ)တ်ချက်။ ။သက်ဆိ'ငရ်ာြပညန်ယ်()င် ့ ၎ငး်ြပည ်

နယ်k)ိ ြပညသ်.လ.ထ' တိ'၏့ သေဘာထားကိ' ရယ.ရမည။် 

(၉) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်' တပ်မေတာ်၏ oကညး်တပ်၊ 

ေရတပ်၊ ေလတပ်တိ' ့ အတွက် သးီြခားစစတ်ကp သိ'လ်များ 

ဖဲွEစညး်တညေ်ထာငရ်မည။် ယငး်တကp သိ'လ်များတွင ် ြပည ်

ေထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များမ) အချိdးကျ တက်ေရာက် 

သငo်ကားခွင်k့)ိေစရ မည။် 

 

(ဃ) ြပညန်ယက်ာကယွေ်ရးတပ် 

 
66၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည် 

ဆနး်စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 
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(၁) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝင ် ြပညန်ယ်များသည ် ဖက်ဒရယ်ြပည ်

ေထာငစ်'တပ်မေတာ် စ'စ'ေပါငး်တပ်အငအ်ား၏ (၁၀) 

ရာခိ'င(်sနး်မေကျာ်ေသာ ြပညန်ယ်ကာကွယ်ေရးတပ်ကိ' 

ဖဲွEစညး်ခွင် ့k)ိသည။်67 

(၂) ြပညန်ယ်ကာကွယ်ေရးတပ်အငအ်ား 

အများဆံ'းြပညန်ယ်၏ တပ်အငအ်ားသည ်

ကာကွယ်ေရးတပ်အငအ်ား အနညး်ဆံ'း  ြပညန်ယ်၏ 

တပ်အငအ်ားထက် သံ'းဆ မေကျာ်ရ။68 

(၃) ြပညန်ယ်ကာကွယ်ေရးတပ်ကိ' ြပညန်ယ်အစိ'းရမ) 

တိ'က်iိ'က် အ'ပ်ချdပ်ကွပ်ကဲ ရမည။် 

(ိ'ငင်လံံ'ြခံdေရးအေရးေပw အေြခ အေနတွင ်

ြပညေ်ထာငစ်'ဖဲွEစညး်ပံ'၊ ြပညန်ယ် ဖဲွEစညး်ပံ' 

ဥပေဒ()င်အ့ညသီာ ြပညန်ယ်ကာကွယ်ေရးတပ်ကိ' ြပည ်

ေထာငစ်'အစိ'းရမ) အသံ'းြပdခွင် ့k)ိရမည။် 

(၄) ြပညန်ယ်ကာကွယ်ေရးတပ်များကိ' သက်ဆိ'ငရ်ာ ြပည ်

နယ်၏ လိ'အပ်ချက်()င်အ့ည ီကာကွယ်ေရးဆိ'ငရ်ာ အဂ∂ ါရပ် 

များ စံ'လငစွ်ာြဖင် ့ဖဲွEစညး်(ိ'ငသ်ည။် 

 
67၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 

68၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစ ်

ြခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 
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မ)တ်ချက်။ ။ြပညန်ယ်အချငး်ချငး်oကားတွင ် အင ်

အားကွာြခားမs àကီးမားလာြခငး်ကိ' စáးစားသင်သ့ည။်69 

(၅) ြပညန်ယ်အတွငး် တရားမဝငလ်က်နက်ကိ'ငအ်ဖဲွEအစညး် 

များ()င် ့ သက်ဆိ'ငေ်သာ ကိစvရပ်များ ေပwေပါက်လာပါက 

သက်ဆိ'ငရ်ာြပညန်ယ်က တာဝနယ်. ေြဖk)ငး်ရမည။် 

လိ'အပ် ပါက ြပညေ်ထာငစ်'၏ အက.အညကိီ' 

ရယ.(ိ'ငသ်ည။်70 

 

 

၁၀။ ေရွးေကာကတ်ငေ်ြမíာကပံ်$စနစ ်(Electoral System) 

(က) အများစ'အ(ိ'ငရ်သည်စ့နစ ်(Plurality System) – FPTP (First Past the 

Post)  

(ခ) ၅၀ + ၁ % စနစ ် (အများဆံ'း အ(ိ'ငရ်သ.()စဦ်း ြပန>်ပီးအေရွးေကာက်ခံ 

သည်စ့နစ-် True Majority) 

(ဂ) အချိdးကျစနစ ် (Proportional Representation)၊ အ(ိ'ငရ်ပါတီàကီး 

များအား လ¢မ်းမိ'း အ(ိ'ငရ်ရန်71 (Open and Close List)72 

 
69၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 

70၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၁၆-၁၇ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည် 

ဆနး်စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ရနက်'န)် မ) ြဖည်စွ့က်ချက်။ 

71၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျားမ) အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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(ဃ) အြခားေသာေရွးချယ်စရာမဲေပးြခငး် (ေခw) (Alternative Voting (aka) 

Instant Runoff Voting) (အများဆံ'း ၃ ခ'ကိ' ဦးစားေပးရန)်73 

 

 

 

 

  

 
72၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျားမ) အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

73၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး် 

စစြ်ခငး်အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျားမ) အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား 

 
(က) အဓိပìာယဖွ်င်ဆ့ိ$ချကမ်ျား (Definitions) 

(၁) ဖကဒ်ရယစ်နစ ်(Federalism)74 

ဖက်ဒရယ်စနစဆ်ိ'သညမ်)ာ ဗဟိ'အစိ'းရ()င် ့ ေဒသအလိ'က်အစိ'းရများ (ြပည ်

နယ်၊ တိ'ငး် သိ'မ့ဟ'တ် တိ'ငး်ေဒသàကီးများ) အoကား အ'ပ်ချdပ်ေရး၊ ဥပေဒ 

ြပdေရး()င် ့ တရားစရီငေ်ရး အာဏာတိ'ကိ့' ေဝမûသည် ့ (သိ'မ့ဟ'တ်) ခဲွေဝ 

ပိ'ငး်ြခားထားသည်စ့နစြ်ဖစ>်ပီး အဆိ'ပါ ြပညန်ယ်()င်တိ့'ငး် အစိ'းရတိ'၏့ 

လ'ပ်ပိ'ငခွ်င်အ့ာဏာများကိ'လညး် ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံ ဥပေဒတွင ် ြပqာနး်ထား 

သည။် 

(အ(ိßယိ(ိ'ငင်၊ံ ဂျာမန(ီိ'ငင်(ံ)င် ့ အေမရိကန(်ိ'ငင်တိံ'အ့ားလံ'းသည ် ဖက်ဒရယ် 

(ိ'ငင်မံျား ြဖစo်ကသည။် သိ'ေ့သာ် ဗဟိ'အစိ'းရ()င် ့ ြပညန်ယ်()င် ့ တိ'ငး်အစိ'းရ 

တိ' ့oကား ခဲွေဝပိ'ငး်ြခားထားသည် ့လ'ပ်ပိ'ငခွ်င်အ့ာဏာများမ)ာ ကဲွြပားoက သည။်) 

 

(၂) အာဏာခဲွေဝြခငး် (Division of Powers)75 

ဗဟိ'အစိ'းရေအာက်တွငk်)ိသည် ့ ြပညန်ယ်()င်တိ့'ငး်အစိ'းရများ()င် ့ ဗဟိ'အစိ'းရ 

တိ' ့oကား လ'ပ်ပိ'င ် ခွင်အ့ာဏာကိ' ေဒါငလိ်'က် ခဲွြခားသတ်မ)တ်ြခငး် သိ'မ့ဟ'တ် 

အ'ပ်ချdပ်ေရး၊ ဥပေဒြပqာနး်ေရး ()င် ့တရားစရီငေ်ရးတိ' ့oကား ေဝမûလ'ပ်ပိ'ငခွ်င် ့

အာဏာကိ' အလျားလိ'က် သတ်မ)တ်လိ'က်ြခငး်ကိ' ဆိ'လိ'သည။် ဗဟိ'အစိ'းရ 

 
74၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

75၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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သည ် (ိ'ငင်ြံခားေရးရာကùတွင ် လ'ပ်ပိ'ငခွ်င်အ့ာဏာk)ိ>ပီး ြပညန်ယ်()င် ့

တိ'ငး်ေဒသàကီး အစိ'းရများသည ်ေဒသခံအစိ'းရများအေပw အာဏာk)ိသည။်  

 

 

(၃) အာဏာများကိ$ ပိ$ငး်ြခားြခငး် (Separation of Powers)76 

များေသာအားြဖင် ့ အာဏာများကိ' အလျားလိ'က် ပိ'ငး်ြခားထားြခငး်ကိ' 

ရညä်¢နး်သည ် (အထက်၌ ေဖာ်ြပထားသည် ့ နပံါတ် (၂) ကိ' oကည်ပ့ါ)။ 

အချိdEေသာအာဏာများကိ' ခဲွေဝထား (ိ'ငေ်ြခk)ိြခငး်ကိ' ဖယ်ထ'တ်မထားေပ။ 

ဥပမာ - ဥပေဒြပqာနး်ေရးမùdိငက် ဥပေဒများကိ' ေရးဆွြဲပqာနး်(ိ'ငသ်ည။် 

သိ'ေ့သာ် ထိ'ေရးဆွလိဲ'က်သည် ့ ဥပေဒများကိ' (ိ'ငင်ေံတာ်သမØတ (k)ိခဲလ့ûင)် က 

အကျိdးသက်ေရာက်ြခငး် မk)ိမီ လက်ခံြပqာနး်ေပးရသည။်  

(လ.သမိျားသည် ့ အာဏာပိ'ငး်ြခားြခငး် ဥပမာတစခ်'မ)ာ ဥပေဒြပqာနး်ေရးမ) 

ြပdလ'ပ်သည် ့ တရားiံ'းများ၏ ဘာသာြပနဥ်ပေဒများြဖစ>်ပီး ထိ'ဥပေဒများ 

သည ်ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခံ ဥပေဒ()င် ့ကိ'က်ညမီs k)ိမk)ိကိ' စစိစရ်သည။်) 

 

(၄) ထပ်တ,ြပ/အာဏာ (Concurrent Power)77 

လ'ပ်ပိ'ငခွ်င်အ့ာဏာများတ.ညသီည် ့ အစိ'းရအဖဲွEများoကား (သိ'မ့ဟ'တ်) ဗဟိ' 

အစိ'းရ()င် ့ ၎ငး်၏ လက်ေအာက်တွငk်)ိသည် ့ ြပညန်ယ်()င်တိ့'ငး်များ oကားတွင ်

အာဏာမûေဝ သံ'းစွြဲခငး်ကိ' ထပ်တ.ြပd အာဏာဟ'ေခwသည။် 

 
76၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

77၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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များေသာအားြဖင် ့ ဗဟိ'အစိ'းရသည ် ြပညန်ယ်()င်တိ့'ငး် အစိ'းရတိ'(့ )င် ့

အခွနေ်ကာက်ခံခွင် ့ အာဏာ များကိ' မûေဝoကေလk့)ိသည။် ဥပမာ - 

အေမရိကန ်(ိ'ငင်။ံ 

 

(၅) îကငး်ကျန်အာဏာ (Residual Power)78 

�ကငး်ကျနအ်ာဏာဆိ'သညမ်)ာ အာဏာများကိ' က'နစ်ငသ်ာွးေအာင ် သက်ဆိ'င ်

သည် ့ အစိ'းရအဖဲွE အသးီသးီထသံိ' ့ ေနရာချ>ပီးသည်ေ့နာက် ကျနk်)ိ(ိ'ငသ်ည် ့

အာဏာများကိ' အချိdEေသာ အစိ'းရအဖဲွEများတွင ် àကိdတငေ်ပးအပ်ထားြခငး် 

ြဖစသ်ည။် တနညး်အားြဖင်ဆ့ိ'ရေသာ် ေပးအပ်လိ'က်>ပီး ကျနေ်နသည် ့

အာဏာများသည ်�ကငး်ကျနအ်ာဏာ ြဖစသ်ည။်  

 

(၆) အထတွအ်ထပ်ိအာဏာ (Supremacy Power)79 

ေပးအပ်သမû အြမင်ဆ့ံ'းအာဏာသည ် (အြခားအာဏာများထက် သာလွန ်

သည်)့ အထတ်ွအထပ်ိ အာဏာြဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင် ့ (ိ'ငင်ေံတာ်၏ 

ဖဲွEစညး်ပံ' အေြခခံဥပေဒ ြပqာနး်ချက်များသည ် သာမနအ်ားြဖင် ့ ဥပေဒြပqာနး် 

ေရးမùdိငမ်) ေရးဆွြဲပqာနး်သည် ့  ကိ'က်ညမီsမk)ိသည် ့ဥပေဒများ()င် ့ (sငိး်ယ)á 

လûင ် သာလွနေ်နသည။် အကယ်၍ ဥပေဒ()စရ်ပ် ပဋပိက̀ ြဖစပ်ါက 

ြပညေ်ထာငစ်'မ) ြပqာနး်သည် ့ ဖက်ဒရယ်ဥပေဒသည ် ြပညန်ယ်မ)ြပqာနး်သည် ့

ြပညန်ယ်ဥပေဒထက်သာလွနသ်ည။် ဆိ'လိ'သညမ်)ာ ဥပေဒ()စရ်ပ် မသင် ့

ြမတ်(ိ'ငသ်ည် ့ အခါတွင ် အထက်ကိ'ယ်စားလ)ယ်များမ) တငသ်ငွး် သည်ဥ့ပေဒ 

 
78၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

79၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျားမ) အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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များသည ် လက်ေအာက်ခံ ကိ'ယ်စားလ)ယ်များမ)ြပqာနး်သည် ့ ဥပေဒများထက် 

ေအာငြ်မငစ်>မဲ ြဖစသ်ည။်  

 

(၇) ြပညန်ယဖဲွ်bစညး်ပံ$ အေြခခံမ,များ (Principle of State Constitution)80 

ဤအေြခခံမ.များသည ် ြပညန်ယ်တစခ်'စ၏ီ အာဏာများကိ' အတိအကျ 

သတ်မ)တ်ေပး>ပီး ထိ'အာဏာများကိ'လညး် ကန်သ့တ်ေပးသည။် သာဓက 

အေနြဖင် ့  ဒမိီ'ကေရစ(ီိ'ငင်တွံင ် သတငး် မီဒယီာ လွတ်လပ်ခွင်ကိ့' မညသ်ည် ့

ြပညန်ယ်တွငမ်) ကန်သ့တ်ခွင်မ့k)ိြခငး်ြဖစသ်ည။် ဥပမာ - ကေနဒါ(ိ'ငင်(ံ)င် ့

အေမရိကန(်ိ'ငင်။ံ 

 

 

 

(၈) ဖကဒ်ရယဖဲွ်bစညး်ပံ$အေြခခံဥပေဒ အေြခခံမ, (Principle for a Federal 

Constitution)81 

ဗဟိ'အစိ'းရ()င် ့ ၎ငး်၏လက်ေအာက်ခံ ြပညန်ယ်များ၏ ဆက်( ¢ယ်မsကိ' ေဖာ်ြပ 

သည် ့ အေြခခံမ. ြဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင် ့ ဗဟိ'အစိ'းရသည ် သ.၏ သးီသန် ့ 

အာဏာြဖင် ့ ေငစွကp ºများကိ' ထ'တ်ေဝသည။် ြပညန်ယ်အစိ'းရတိ'သ့ည ် ပံ'မ)န ်

အားြဖင် ့ ြပညန်ယ်တွငး်k)ိ ြပညသ်.လ.ထ'တိ'၏့ အစအီစáများကိ' တာဝနယ်. 

ေပးရသည။် ြပညန်ယ်အစိ'းရ()င် ့ ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငအ်စိ'းရ တိ'သ့ည ်

မိမိတိ'၏့ လ'ပ်ပိ'ငခွ်င် ့အာဏာများကိ' လွတ်လပ်စွာ ကျင်သ့ံ'းေလk့)ိသည။်  

 
80၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

81၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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(၉) ဒမိီ$ကေရစ ီ(Democracy)82 

(၁) ပါတီစံ' ဒမိီ'ကေရစစီနစြ်ဖစရ်မည။်  

(၂) ြပညေ်ထာငစ်'အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များ()င် ့ ယငး်ြပညန်ယ်များk)ိ ြပညသ်. 

လ.ထ'များသည ် အချdပ်အြခာအာဏာ၏ မ.ရငး်ပိ'ငk်)ငမ်ျား 

ြဖစo်ကသည။်83 

(၃) လ.အ့ခွင်အ့ေရးကိ' ေဖာ်ေဆာငေ်ပးသည် ့ဒမိီ'ကေရစ ီြဖစရ်မည။် 

(၄) တရားဥပေဒစိ'းမိ'းေရး၊ လွတ်လပ်သည်တ့ရားစရီငေ်ရး၊ ဥပေဒေk) E 

ေမ)ာက်တွင ်တနး်တ. ညမီûမs k)ိရမည။် 

(၅) လûိdE ဝ)က်၊ တိ'က်iိ'က်၊ ပံ'မ)န၊် လွတ်လပ်>ပီး တရားမûတေသာ ေရွး 

ေကာက်ပဲွ k)ိရမည။် 

(၆) (ိ'ငင်ေံရး၊ လ.မsေရး()င် ့ စးီပွားေရးြဖစစ်áတွင ် ြပညသ်.လ.ထ'မ) 

လွတ်လပ်စွာ ပါဝငခွ်င် ့k)ိရမည။် 

(၇) တာဝနခံ်မs၊ တာဝနယ်.မs()င် ့ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမs k)ိရမည။် 

 

(၁၀) ြပညေ်ထာငစ်$စနစ ်(Union)84 

 
82၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

83FCDCC ေရးဆဲွေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်'သမØတ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်ဖဲွံEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ 

(ဒ'တိယမ.oကမ်း) ပ'ဒမ် (၃) - ၂၀၁၈ ခ'()စ ်မတ်လ ၂-၃ ရက်ေနတွ့င ်ENAC မ) ေပwလစ ီ

အoကံေပးများ၏ ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး်ကိ' ထ'တ်('တ်ြခငး်။ 
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အစိ'းရအဖဲွEများ()င် ့ တိ'ငး်ေဒသနယ်ေြမများမ) အစိ'းရအသးီသးီတိ' ့ မိမိတိ'ဆ့(ß 

အေလျာက် တစခ်'တညး်အြဖစ ်အတ.တကွစ'ေပါငး်oက>ပီး ပိ'မိ'ထေိရာက်သည် ့

(ိ'ငင်ေံရးအဖဲွEအစညး်ကိ' တညေ်ထာင ် လိ'က်oကြခငး်ကိ' ြပညေ်ထာငစ်'ဟ' 

ေခwသည။် ဤြဖစစ်áသည ် ဖက်ဒရယ် ြပညေ်ထာငစ်' လညး်ြဖစ(်ိ'ငသ်ည။် 

(အေပwမ) နပံါတ် - ၁ ကိ' oကည်ပ့ါ) 

 

(၁၁) ကိ$ယပိ်$ငြ်ပoာန်းခွင် ့(Self-Determination)85 

လ.အ'ပ်စ'များ (သိ'မ့ဟ'တ်) (ိ'ငင်မံျားသည ် များေသာအားြဖင် ့ အြခားသ.များ()င် ့

ပ.းေပါငး်၍ ြပညေ်ထာငစ်'တညေ်ဆာက်ရန ် သိ'မ့ဟ'တ် သးီြခား(ိ'ငင်ေံရး 

ပံ'စတံစခ်'ကိ' စစီáေဆာငရွ်က်ရန ် မိမိတိ'၏့ (ိ'ငင်ေံရးအစအီမံများကိ' 

ကိ'ယ်ပိ'ငဆ်ံ'းြဖတ်(ိ'ငသ်ည် ့အခွင်အ့ာဏာကိ'ဆိ'လိ'သည။်  

 

(၁၂) 8ိ$ငင်သံားတိ$၏့ တန်းတ,အခွင်အ့ေရး (Equality of Citizens)86 

ဥပေဒမျက်ေမ)ာက် တ.ညသီည်အ့ေြခေနတွင ်(ိ'ငင်ေံတာ် အရာk)ိတိ'က့ တ.ညစွီာ 

ဆက်ဆကံာ လ.တိ'ငး်ကိ' လ.မျိdး၊ ဘာသာ၊ (ိ'ငင်သံားတိ'ကိ့' အေoကာငး်ြပd၍ 

မဟ'တ်ဘ ဲ တနး်တ.သည် ့ အခွင်အ့ေရး ကိ'ရk)ိေစသည် ့ မ.ဝါဒြဖစသ်ည။် ထိ'()င် ့

ဆန်က့ျငဘ်က်မ)ာ ခဲွြခား ဆက်ဆြံခငး် ြဖစသ်ည။်  

(၁၃) တစြ်ပညေ်ထာငစ်နစ ်(Unitary System)87 

 
84၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

85၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

86၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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တစြ်ပညေ်ထာငစ်နစဆ်ိ'သညမ်)ာ ဗဟိ'အစိ'းရက အာဏာကိ' ဗဟိ'မ)ေန၍ 

ချdပ်ကိ'ငထ်ားသည် ့ စနစြ်ဖစသ်ည။် သိ'ေ့သာ် တစခ်ါတစရံ်တွင ် တစြ်ပည ်

ေထာင ် အစိ'းရက ေဒသ(πရအဆင်တွ့င ် ြပဿနာများေြဖk)ငး်(ိ'ငရ်နအ်တွက် 

ဗဟိ'ချdပ်ကိ'ငသ်ည် ့ အခွင်အ့ာဏာကိ' ေြဖေလûာ ့ တတ်သည။် ဥပမာ - 

အငဒ်ိ'နးီk)ား(ိ'ငင်(ံ)င် ့ကငည်ာ(ိ'ငင်။ံ 

 

(၁၄) ပါတစီံ$ ဒမိီ$ကေရစစီနစ ်(Multi-Party Democracy)88 

ပါတီစံ'ဒမိီ'ကေရစစီနစဆ်ိ'သညမ်)ာ (ိ'ငင်ေံရးပါတီများကိ' လွတ်လပ်စွာ ဖဲွEစညး် 

ေစ>ပီး ၎ငး်တိ'၏့ (ိ'ငင်ေံရးခံယ.ချက်များ()င် ့ ထပ်တ.ကျသည် ့ ေနာက်လိ'က် 

သ.များကိ' အလွနအ်မငး် ကန်သ့တ်ချက်များမလ'ပ်ဘ ဲ စညး်iံ'းk)ာေဖွေစ 

ရနြ်ဖစသ်ည။် ကိ'ယ်စားလ)ယ်များ လွတ်လပ်သည် ့ေရွးေကာက်ပဲွ ဝင(်ိ'ငသ်ည် ့

အခွင်အ့ာဏာများအထ ိပါဝငသ်ည။်  

 

(၁၅) ဖကဒ်ရယ ်ဒမိီ$ကရကတ်စ ်ြပညေ်ထာငစ်$ (Federal Democratic Union)89 

ြပညန်ယ်များတွင ်သသိာထငk်)ားသည် ့အာဏာများကိ' ဒမိီ'ကေရစနီညး်ကျကျ 

ကျင်သ့ံ'း(ိ'င ်သည် ့စနစတ်စခ်'ြဖစသ်ည။် ဤစနစမ်ျိdးတွင ်ဖက်ဒရယ်အစိ'းရ()င် ့

ြပညန်ယ်အစိ'းရတိ'သ့ည ် တိကျစွာ သတ်မ)တ်ထားသည် ့ အာဏာများk)ိ>ပီး 

()စဘ်က်လံ'း ထပ်တ.ကျင်သ့ံ'း(ိ'ငသ်ည် ့ ထပ်တ.ြပdအာဏာများ လညး်k)ိသည။် 

 
87၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

88၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

89၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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ထိ'စနစကိ်' ဖက်ဒရယ် ဒမိီ'ကေရစစီနစ ် သိ'မ့ဟ'တ် ဒမိီ'ကရက်တစဖ်က်ဒရယ် 

ြပညေ်ထာငစ်'စနစဟ်' ေခwသည။်  

 

 

(၁၆) ဗဟိ$ချ/ပ်ကိ$ငမ်~ကိ$ ေလ}ာခ့ျြခငး် (Decentralization)90 

တစြ်ပညေ်ထာငစ်နစတွ်င ် ဗဟိ'အစိ'းရမ) မိမိကိ'ယ်တိ'င ် ကျင်သ့ံ'းပိ'ငခွ်င်k့)ိသည် ့

အာဏာများကိ' ြပညန်ယ်()င် ့ ေဒသ(πရအစိ'းရတိ'ကိ့' ကျင်သ့ံ'းေစြခငး်ကိ' 

ဗဟိ'ချdပ်ကိ'ငမ်sကိ'  ေလûာခ့ျြခငး်ဟ' ေခwသည။်  

 

(၁၇) အာဏာဆင်က့ ဲအပ်8Xငး်ြခငး် (Devolution)91 

လက်ေအာက်ခံ အစိ'းရအဆင်ဆ့င်အ့ား အခွင်အ့ာဏာများကိ' ကျင်သ့ံ'းေစြခငး် 

ကိ' အာဏာဆင်ကဲ့အပ်()ငး်ြခငး်ဟ'ေခwသည။် အာဏာဆင်ကဲ့အပ်()ငး်ြခငး် 

သည ် ဗဟိ'ချdပ်ကိ'ငခွ်င် ့ ေလûာခ့ျြခငး်()င် ့ တ.ေကာငး်တ.(ိ'ငသ်ည။် ေဒသ(πရ 

ဆိ'ငရ်ာ ကိ'ယ်ပိ'ငအ်'ပ်ချdပ်ခွင် ့ သိ'မ့ဟ'တ် အသံ'းအ(sနး်များ ေလျာရဲ့ေနလûင ်

ဖက်ဒရယ်စနစ(်)င်ပ့င ်ဆငတ်.(ိ'ငသ်ည။်  

 

(၁၈) ကိ$ယပိ်$င ်အ$ပ်ချ/ပ်ခွင် ့(Self-Government or Self-Rule)92 

 
90၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

91၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

92၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 
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လ.ထ'ကိ' လ.ထ'ကိ'ယ်တိ'ငမ်) သိ'မ့ဟ'တ် လ.ထ'ကိ'ယ်စားလ)ယ်များမ) ကိ'ယ်တိ'င ်

အ'ပ်ချdပ်သည် ့စနစြ်ဖစသ်ည။် (အေပwမ)  ဒမိီ'ကေရစစီနစကိ်' ြပနo်ကည်ပ့ါ)  

 

(၁၉) ေဒသ8òရဆိ$ငရ်ာ ကိ$ယပိ်$ငအ်$ပ်ချ/ပ်ခွင် ့(Regional Autonomy)93 

တစြ်ပညေ်ထာငစ်နစအ်စိ'းရ သိ'မ့ဟ'တ် ဖက်ဒရယ်စနစက်ျင်သ့ံ'းသည် ့

ြပညန်ယ်တစခ်'ခ'က လက်ေအာက်ခံေဒသများသိ' ့ အ'ပ်ချdပ်ေရးအခွင်အ့ာဏာ 

ကျင်သ့ံ'းခွင်ြ့ပdြခငး်ကိ'ဆိ'လိ'သည။်  

(၂၀) မ}ေဝ အ$ပ်ချ/ပ်ေစြခငး် (Shared Rule)94 

မညသ်ည်စ့နစတွ်ငမ်ဆိ' အဆင်ဆ့င်ေ့သာ အစိ'းရတိ'က့ သးီြခားစေီသာ် 

လညး်ေကာငး်၊ အတ.တကွ ေသာ်လညး်ေကာငး်  မûေဝအာဏာကျင်သ့ံ'းြခငး်ကိ' 

မûေဝအ'ပ်ချdပ်ြခငး်ဟ' ေခwသည။်  

 

(ခ) အနာဂတြ်မန်မာ8ိ$ငင်တံငွက်ျင်သ့ံ$းမည့် ဖကဒ်ရယစ်နစ ်(ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ)ီ95 

 
93၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက် 

94၂၀၁၈ ခ'()စ၊် မတ်လ ၂-၃ ရက်ေန ့ ENAC – ဖက်ဒရယ်မ.ဝါဒစာတမ်း ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

အလ'ပ်iံ'ေဆွးေ(းွပဲွ (ချငး်မိ'င)် မ) ြပည်တွငး်ြပည်ပ ပညာk)ငမ်ျား၏ အဓိပmာယ်ဖွင်ဆိ့'ချက်။ 

95ညီäွတ်ေသာတိ'ငး်ရငး်သားလ.မျိdးများဖက်ဒရယ်ေကာငစ် ီ(UNFC) ၏ ၂၀၁၈ ခ'()စ ်၊ 

ဇနန်ဝါရီလ (၂၄) ရက်ေန ့ NCA       လက်မ)တ်ေရးထိ'းေရး()င်ပ့တ်သက်၍ သေဘာထားထ'တ် 

ြပနေ်oကညာချက်၊ ”ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစ”ီဟ.ေသာ ေဝါဟာရ အေပwတွင ်အဓိပmာယ်k)ငး်လငး် 

ချက်။  
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(၁) ဖက်ဒရယ်စနစြ်ဖင် ့ (ိ'ငင်/ံတိ'ငး်ြပည ် တညေ်ဆာက်ရာတွင ် အမျိdး 

သားတနး်တ.ေရး ()င် ့ ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင်တိ့'ကိ့' အြပည်အ့ဝ အာမခံ 

ချက်k)ိရမည။် 

(၂) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'၏ အချdပ်အြခာအာဏာသည ် ဖက်ဒရယ် 

ြပညေ်ထာငစ်'၏ အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များ()င် ့ထိ'ြပညန်ယ်များk)ိ ြပညသ်. 

လ.ထ'ထမံ) ဆငး်သက်ရမည။် 

(၃) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'၏ သးီြခားလွတ်လပ်သည် ့ အဖဲွEဝငြ်ပည ်

ေထာငစ်'များမ) မိမိတိ' ့ ဆ(ßအေလျာက် လာေရာက်ပ.းေပါငး်>ပီး 

အတ.ယ)áတဲွေနထိ'ငသ်ည် ့(Coming Together) ပံ'စြံဖစရ်မည။် 

(၄) ဖက်ဒရယ်(ိ'ငင်ေံရးစနစြ်ဖင် ့ ဖဲွEစညး်ထားသည် ့ ဖက်ဒရယ်ြပည ်

ေထာငစ်'ထတွဲင ်ဒမိီ'ကေရစ ီအ'ပ်ချdပ်ေရးစနစကိ်' ကျင်သ့ံ'းရမည။် 

(၅) အချိdးည ီအေြခခံေပwတွင ်အချိdးမည ီဖက်ဒရယ်စနစ ်(Asymmetric 

Overlay on the Symmetric Structure) ကိ' တညေ်ဆာက်ရမည။် 

(၆) ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'အာဏာကိ' အဖဲွEဝငြ်ပညန်ယ်များက ကန် ့ 

သတ်ပိ'ငခွ်င်k့)ိေသာ ဒမိီ'ကေရစြီဖင် ့ လ¢မ်းမိ'းမsအားထနိး်ချdပ်သည် ့

စနစ ်(Demos–Constraining) ကိ' ကျင်သ့ံ'း ရမည။် 

(၇) လ.မျိdးေပါငး်စံ'ေရk)ညတ်ညတံ်ေ့သာ ချစo်ကညည်äွီတ်ေရးကိ' 

ဦးတည၍် လ.ဦးေရများေသာ လ.မျိdးတိ'က့ လ.ဦးေရနညး်ေသာ 

လ.မျိdးတိ'အ့ေပw လ¢မ်းမိ'းချdပ်ချယ်မs မk)ိေစေရးအတွက် လ.မျိdးစ' 

တိ'၏့ ခံစားခွင်ကိ့' အကာအကွယ်ေပးသည် ့အေြခခံမ. k)ိရမည။် 
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(ဂ) ြပညေ်ထာငစ်$öငမ်ိးချမ်းေရးညလီာခံ – (၂၁) ရာစ$ပငလ်ံ$တငွ ်

ေြပာ\ကားခ့ဲေသာ UNFC ဥကú o၏ အဖွင်မိ့န်ခွ့န်း96 

 

 အားလံ'းမဂ∂လာပါ။ ကျေနာ့န်ာမည ်ဦးအငဘ်နလ်97ပါ။ UNFC ရဲ ့ ဥကp q နဲ ့ KIO 

ရဲ ့ (ဒ')ဥကp q တာဝနကိ်' ထမ်းေဆာငရ်ပါတယ်။ ကျေနာ်တိ' ့ တိ'ငး်ရငး်သား များကေတာ ့

ကျေနာ့်ကိ' ဗိ'လ်ချdပ်àကီး အငဘ်နလ်လိ' ့ ေခw oကပါတယ်။ အခ' ဒညီလီာခံကိ' 

ကxနေ်တာ်တိ' ့ KIO အဖဲွEက NLD အစိ'းရနဲ ့ (ိ'ငင်ေံတာ်အတိ'ငပ်ငခံ် ေဒwေအာငဆ်နး် 

စ'oကညကိ်' ေထာက်ခံàကိdဆိ'ဂ'ဏြ်ပdတဲအ့ေနနဲေ့ရာ ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစနီဲ ့ >ငမ်ိးချမ်းေရး 

ကိ' လိ'ချငလွ်နး်လိ'ပ့ါ အခက်အခဲ ေပါငး်စံ'oကားကေန မြဖစမ်ေနတက်ေရာက် 

လာoကတာ ြဖစပ်ါတယ်။ ယေန ့ (ိ'ငင်ံအ့àကီးအကဲ ေခါငး်ေဆာငအ်သးီသးီကေန 

ကျေနာ်တိ' ့ တိ'ငး်ရငး်သားများ အေပwမ)ာေကာ၊ စစေ်ြပးဒ'က̀သညမ်ျား အေပwမ)ာေကာ 

ေမတπ ာ၊ ေစတနာ၊ ကi'ဏာသက်တဲ ့ အသေံတွoကားရေတာ ့ အငမ်တနမ်) 

()လံ'းစတ်ိဝမ်းေအးရ ပါေoကာငး် ေြပာoကားလိ'ပါတယ်။ ဒအီသေံတွဟာ 

ကမ«ာတညသ်ေရွE >မဲပါေစေoကာငး် လညး် ဆ(ßြပdလိ'က်ရ ပါတယ်။ 

 �ကေရာက်လာoကတဲ ့ေလးစားအပ်ပါေသာ (ိ'ငင်ေံတာ်သမØတàကီးနဲတ့ကွ၊ (ိ'ငင် ံ

ေတာ် အတိ'ငပ်ငခံ်ပ'ဂõိdလ်နဲ ့ အစိ'းရ၊ လ¢တ်ေတာ်၊ တပ်မေတာ်၊ တိ'ငး်ရငး်သား အသးီသးီမ) 

ကိ'ယ်စားလ)ယ်များ အပါအဝင ် ကမ«ာက့'လသမဂõ 

အေထေွထအွတွငး်ေရးမöးချdပ်()င်တ့ကွ (ိ'ငင်တံကာမ) အစိ'းရသအံရာk)ိ များ၊ 

ကမ«ာမိ့သားစ'များနဲ ့ တသးီပ'ဂõလများအားလံ'းကိ' မဂ∂လာအေပါငး်နဲ ့ ြပည်စ့ံ'တဲ ့

နနံက်ခငး်ပါလိ' ့ ဦးစွာ (sတ်ခွနး်ဆက်သအပ်ပါတယ်။ 

 
96 ၂၀၁၆ ခ'()စ၊် oသဂ'တ်လ ၃၁ ရက်၊ (၂၁) ရာစ'ပငလံ်'ညီလာခံ  ပထမအàကိမ်အစည်း အေဝးတွင ်

ညီäွတ်ေသာတိ'ငး်ရငး် သားလ.မျိdးများဖက်ဒရယ်ေကာငစ် ီ(UNFC) ဥကp ဌမ) ေြပာoကားခ့ဲေသာ 

အဖွင်မိ့န်ခွ့နး်။ 

97 ဗိ'လ်ချdပ်àကီး အငဘ်နလ်သည် ၂၀၁၁-၂၀၁၇ ခ'()စအ်ထိ ညီäွတ်ေသာ တိ'ငး်ရငး်သား လ.မျိdး 

များဖက်ဒရယ်ေကာငစ် ီ(UNFC) ၏ ဥကp ဌ ြဖစ>်ပီး လက်k)ိတွင ်ကချငလွ်တ်ေြမာက်ေရး 

တပ်မေတာ် (KIO) ၏ ဥကp ဌြဖစသ်ည်။ 
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 ဒေီနဟ့ာြဖင် ့ ကျေနာ်တိ'တိ့'ငး်ြပညအ်တွက် k)ညo်ကာလာ>ပီြဖစတဲ် ့ စစရဲ် ့ 

အနqိာiံ'ေတွကိ' သငပ်'နး်ကာချ>ပီး ြပညသ်.လ.ထ'တစရ်ပ်လံ'း ေမûာ်လင်ေ့တာင်တ့ 

ေတာငး်ဆိ'ေနoကတဲ ့ ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစ ီ  ြပညေ်ထာငစ်' တညေ်ဆာက်ေရးအတွက် 

အတ.တကွ လက်တဲွပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်(ိ'ငo်ကဖိ'အ့တွက် ရညသ်န>်ပီး >ငမ်ိးချမ်းေရး 

အစပျိdးဖိ' ့ စ'စညး်oကတဲ ့ ေနတ့စေ်နလိ့' ့ ေြပာရပါမယ်။ ဒါေoကာင် ့ ြမနမ်ာြပညသ်မိ'ငး်မ)ာ 

ထ.းကဲတဲေ့နထ့.းေန ့ြမတ် ြဖစတ်ာေoကာင်မိ့' ့ ညလီာခံ တက်ေရာက်သ. အားလံ'းကိ' 

ေ(းွေထးွစွာ àကိdဆိ'ပါေoကာငး်နဲ ့ ဒညီလီာခံ ြဖစေ်ြမာက်ေရးအတွက် အဘက်ဘက်မ) 

ပါဝငà်ကိdးပမ်းေဆာငရွ်က်oကသ. အားလံ'းကိ'လညး် အထ.းပင ် ေကျးဇ.းတငk်)ိပါေoကာငး် 

ပဏာမ ေြပာoကားလိ'ပါတယ်။  

ကျေနာ့်အေနနဲ ့ တိ'ငး်ရငး်သားညရီငး်အစကိ်'ေတွ စံ'ညစွီာ တဖနြ်ပန>်ပီး 

စ'iံ' းေတွEဆံ'oကတဲ ့ ဒညီလီာခံနဲ ့ ပတ်သက်>ပီး အနညး်ငယ်ေြပာလိ'တဲ ့ အေoကာငး်ေတွk)ိ 

ပါတယ်။ အဒဲါကေတာ ့ ကျေနာ်တိ' ့ တိ'ငး်ြပညà်ကီးကိ' လွတ်လပ်ေရးရk)ိေအာင ်

ေဆာငက်ျáးေပးခဲတဲ့ ့ ပငလံ်'သေဘာတ.ညခီျက်နဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့

အေoကာငး်ပဲြဖစပ်ါတယ်။ ဒပီငလံ်'သေဘာတ.ညခီျက်ကိ' အေoကာငး်ြပd>ပီး ခ'တစခ်ါ 

ြပညေ်ထာငစ်' >ငမ်ိးချမ်းေရး ညလီာခံ - (၂၁) ရာစ' ပငလံ်'ဆိ'>ပီး ဒညီလီာခံကိ' ကျငး်ပတာ 

ြဖစတဲ်အ့တွက် ၁၉၄၇ ခ'()စက် ကျေနာ်တိ' ့ တိ'ငး်ြပညလွ်တ်လပ်ေရးကိ' 

ေဆာငက်ျáးေပးခဲတဲ့ ့ ပငလံ်'သေဘာတ. ညခီျက်ကိ' အစွြဲပd>ပီး ဒ'တိယအàကိမ် 

ပငလံ်'ညလီာခံကိ' ကျငး်ပတယ်လိ' ့ ကျေနာ့ရဲ် ့ စတ်ိထမဲ)ာ ခံစားရပါတယ်။ ၁၉၄၇ ခ'()စက် 

ချdပ်ဆိ'ခဲတဲ့ ့ ပငလံ်'သေဘာတ.ညခီျက်ဟာ ဟိ'တ'နး်က k)ိခဲတဲ့ ့ အေြခအေနေအာက်ကေန 

ေဖာ်ေဆာငခဲ်တ့ာြဖစသ်လိ' ခ'တစà်ကိမ်မ)ာ လညး် မတ.ကဲွြပားတဲ ့ အေြခအေနနဲ ့ 

လိ'က်ေလျာညေီထြွဖစေ်အာင ်ေဖာ်ေဆာငက်ျငး်ပ တယ်လိ' ့ နားလညပ်ါတယ်။ 

 ဒါေoကာင် ့ ဟိ'တ'နး်ကထားk)ိခဲတဲ့ ့ ပငလံ်'စတ်ိဓာတ်၊ ပငလံ်'ကတိကဝတ်နဲ ့ 

ချdပ်ဆိ'ခဲတဲ့ ့ပငလံ်'သေဘာတ.ညခီျက်စာချdပ်ေတွဟာ အားလံ'းကပါဝင>်ပီး သေဘာတ.ည ီ

ချမ)တ်၊ လက်မ)တ်ေရးထိ'း ထားြခငး်မk)ိေသာ်လညး်ပဲ တိ'ငး်ရငး်သားအားလံ'းအတွက် 

ဒမိီ'ကေရစေီရး၊ တနး်တ.ေရးနဲ ့ ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင်တိ့'အ့တွက် ေမûာ်လင်ထ့ားသလိ' 

ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'àကီးအြဖစ ် မေဖာ်ေဆာင ် (ိ'ငေ်သးတာကလဲွရင ် လွတ်လပ်တဲ ့
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တိ'ငး်ြပညတ်စခ်'အြဖစ ် ကမ«ာအ့လယ်မ)ာ ထညဝ်ါတင်တ့ယ်ေစခဲတ့ာကိ'ေတာ ့

အားလံ'းက ြငငး်ကွယ်လိ'မ့ရတဲ ့ သမိ'ငး်မ)တ်တိ'ငတ်စခ်'ဆိ'တာကိ'ေတာ ့

အသေိပးလိ'ပါတယ်။ 

 ဟိ'တ'နး်က ကျေနာ်တိ'ေ့ြပာခဲတဲ့ ့ ဖက်ဒရယ်ြပညေ်ထာငစ်'ဟာ စ'ဖဲွE >ပီး 

ေအးအတ.၊ ပ.အမû ယ)áတဲွေနထိ'ငဖိ်' ့ ြဖစသ်လိ'ပဲ အခ'ကျေနာ်တိ'ေ့ြပာတဲ ့ ဖက်ဒရယ် 

ဒမိီ'ကေရစ ီ ြပညေ်ထာငစ်'ဟာလညး် ခဲွထက်ွေရး မဟ'တ်ဘ.းဆိ'တာကိ' ေြပာလိ'တယ်။ 

တစခ်'ပဲေြပာလိ'တာကေတာ ့ တနး်တ.ရညတ်.၊ ေအးအတ.၊ ပ.အမû ယ)áတဲွေနထိ'င(်ိ'ငဖိ်' ့ 

တစေ်ယာက်နဲ ့ တစေ်ယာက်၊ လ.မျိdးတစမ်ျိdးနဲ ့ တစမ်ျိdး ဘယ်လိ'အြပနအ်လ)န ်

အသအိမ)တ်ြပdoက>ပီး အြပနအ်လ)န ် ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်oကမယ်၊ မûေဝခံစား oကမယ်၊ 

ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က် oကမယ်ဆိ'တဲ ့ သာေစ၊ နာေစ မဟ'တ်တဲ ့ ညအီကိ' ေမာင(်)မ 

စတ်ိဓာတ် သိ'မ့ဟ'တ် ြပညေ်ထာငစ်'စတ်ိဓာတ်ကိ' ေမွးြမºoကဖိ'ေ့တာ ့ အလွနအ်ေရး 

àကီးပါတယ်။ ဗမာ မဟ'တ်တဲ ့ ကxနေ်တာ်တိ' ့ တိ'ငး်ရငး်သားေတွ လက်နက်စွကိဲ'င>်ပီး 

ေတာ်လ)နမ်sေတွ ြပdလ'ပ်ေနoကတာဟာ ဘာေoကာင်လဲ့လိ' ့ ေမးချငo်ကပါလိမ့်မယ်။ 

ကျေနာ်တိ'ဟ့ာ ပငလံ်'မ)ာ ြပdခဲo့ကတဲက့တိ၊ ချdပ်ခဲo့ကတဲ ့ စာချdပ်ပါ သေဘာတ.ညခီျက် 

ေတွကိ' >ပီးြပည်စ့ံ'ေအာင ် အေကာငအ်ထည ် မေဖာ်ခဲo့ကလိ' ့ ကျေနာ်တိ' ့ လိ'လား 

ေတာင်တ့တဲ ့ ဒမိီ'ကေရစေီရး၊ အမျိdးသားတနး်တ.ေရးနဲ ့ ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင်တိ့'ကိ့' 

အာမခံတဲ ့အခွင်အ့ေရးေတွ ဆံ'းis ံးေနရလိ'ပဲ့ဆိ'တာကိ' ေြပာလိ'ပါတယ်။ 

ဒါေoကာင် ့ ပငလံ်'စတ်ိဓာတ်၊ ပငလံ်'ကတိကဝတ်၊ ပငလံ်'သေဘာတ.ညခီျက် 

ေတွကိ' အေြခခံ>ပီး >ဗိတိသûကိ'လိ'နလီက်ေအာက်မ) လွတ်လပ်လာတဲ ့ ကxနေ်တာ်တိ' ့ 

တိ'ငး်ြပညမ်)ာ တနး်တ.ညမီûမsနဲ ့ တရားမûတမsေတွ၊ ကိ'ယ်ပိ'ငြ်ပqာနး်ခွင်ေ့တွကိ' အာမခံ 

ေဆာငက်ျáးေပးမယ် ့ ဖက်ဒရယ်ဒမိီ'ကေရစ ီ ြပညေ်ထာငစ်'ေပwထနွး်ဖိ'အ့တွက် 

အခ'စတင ်ကျငး်ပြပdလ'ပ်တဲ ့ညလီာခံကေန ေk) Eဆက်ညလီာခံေတွမ)ာ ပငလံ်'စတ်ိဓာတ်၊ 

ကတိ ကဝတ်နဲ ့ သေဘာတ.ညခီျက်ေတွကိ' ယ'တ်ေလျာပ့ျက်ြပယ် တိမ်းေစာငး် 

ေမ)းမ)ိနေ်စြခငး် အလျáးမk)ိေစဘ ဲ အထ.းသတိချပ်>ပီး 

ေဆွးေ(းွညl(ိsငိး်ဆံ'းြဖတ်ချက်ချမ)တ် အေကာင ် အထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်oကဖိ' ့ 

အလွနအ်ေရးàကီးပါမယ်။ 
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 တိ'ငး်ြပညရဲ်အ့နာဂတ်အေရးကိ' ေဆာငရွ်က်oကတဲေ့နရာမ)ာ စတ်ိk)ည ် သညး်ခံ 

ြခငး်၊ သေဘာထားàကီးြခငး်၊ နားလညမ်sk)ိြခငး်၊ ယံ'oကညမ်sk)ိြခငး်နဲ ့ ခွင်လ့¢တ်တတ် 

ြခငး်တိ'ကိ့' အေြခခံဖိ'လ့ညး် အေရးàကီးပါတယ်။ ကျေနာ်တိ'အ့ားလံ'းဟာ မတ.ကဲွြပားတဲ ့

သမိ'ငး်အေြခခံ၊ ယáေကျးမsဓေလထ့ံ'းတမ်း၊ ယံ'oကညကိ်'းကွယ်မsနဲ ့ ဘာသာစကား 

ေတွကေနလာoကတာ ြဖစတဲ်အ့တွက် အေပwက ေြပာခဲတဲ့ ့ စတ်ိk)ညသ်ညး်ခံမs၊ 

သေဘာထားàကီးမs၊ ယံ'oကညမ်sနဲ ့ အြပနအ်လ)နအ်သအိမ)တ်ြပdမsေတွဟာ မk)ိမြဖစ ်

လိ'အပ်မ)ာြဖစပ်ါတယ်။ ဒအီချိနဟ်ာ သယံဇာတေပါ�ကယ်ဝပါလျက်နဲ ့ ဆငး်ရဲ 

မဲွေတေနတဲ ့ ကျေနာ်တိ' ့ တိ'ငး်ြပညရဲ် ့ အနာဂတ်အတွက် အတ.တကွအားàကိdးမာနတ်က် 

ပ.းေပါငး် ေဆာငရွ်က်oကဖိ' ့ အေဆာတလျင ် လိ'ေန>ပီမိ' ့ ကျေနာ့်အေနနဲ ့ ကဗျာေတွ၊ 

စာေတွ သကီာပတ်ကံ'း ေြပာမေနပဲ iိ'းk)ငး်စွာ လိ'ရငး်တိ'k)ငး်ပဲ ေြပာလိ'ပါတယ်။ 

 ဒေီနရာမ)ာ ေြပာလိ'တာကေတာ ့ အားလံ'းတနး်တ.ရညတ်. အေြခခံေအာက်မ)ာ 

တိ'ငး်ြပညရဲ် ့ အနာဂတ်အတွက် ညl(ိsငိး်အေြဖk)ာ ေဆွးေ(းွoကဖိ'န့ဲ ့  ြပညသ်.လ.ထ' 

တရပ်လံ'း အကျိdးစးီပွားကိ' ေk) Eတနး်တင ် ပ.းေပါငး်လ'ပ်ေဆာငo်ကဖိ'က့ ပိ'အေရးàကီးပါ 

တယ်။  

 ဒါေoကာင် ့ ေနာက်ဆံ'းအေနနဲ ့ ေြပာလိ'တာကေတာ ့ ဒညီလီာခံဟာ ဖွင်ပဲွ့အခမ်း 

အနားသာသာ ြဖစတ်ယ်ဆိ'ေပမယ် ့ ကxနေ်တာ်တိ' ့ တိ'ငး်ြပညရဲ် ့ အနာဂတ်အေရးကိ' 

ဝိ'ငး်ဝနး်ေဆွးေ(းွ အေြဖk)ာ(ိ'ငဖိ်'အ့တွက် ပထမေြခလ)မ်းအစပျိdးမsြဖစတ်ာေoကာင် ့ေနာင ်

အဆက်ဆက် ြပdလ'ပ်ကျငး်ပမ့ဲ ညလီာခံေတွအတွက် ေသချာေစ့စပ်ေစဖိ' ့ ခငး်ကျငး် 

ေပးတဲ ့ လမ်းေoကာငး်အစလညး် ြဖစပ်ါတယ်။ ဒအီစပျိdးမsဟာလညး် ေကာငး်မွနတဲ် ့

အစပျိdးြပdမsြဖစပ်ါေစေoကာငး် ဆ(ßြပdရငး် နဂံိ'းချdပ်အပ်ပါတယ်။ 

အားလံ'းကိ' ေကျးဇ.းအထ.းတငk်)ိပါတယ်။ 

 

 

 ဗိ'လ်ချdပ်àကီးအငဘ်နလ် 

 ဥကp q (United Nationalities Federal Council-UNFC) 



ြမန်မာ8ိ$ငင်ဖံကဒ်ရယစ်နစဆ်ိ$ငရ်ာ အဓိကကျေသာ မ,ဝါဒ 8Xင် ့ဝိေသသလကZဏာများ (မ,\ကမ်း)  
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 ဒ'တိယဥကp q (Kachin Independence Organization-KIO) 

 ၂၀၁၆ ခ'()စ၊် oသဂ'တ်လ (၃၁) ရက် 

 




