ဇွွန််လ၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ဤဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင်
� ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာ

ချျက််စာာတမ်းး� တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင်
� ရာ
် ာ
အရေး�း�ပါါသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုင်
�ု ်ရေး�း
အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� တည််ဆဲဲ
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အကြား�း�
ရွေး�း�ချျယ််မှုုကို�ု လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ထားး�သည််။ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၏ အစော�ာ�ပိုု�င်း�း အဆင့််�
များ��း၌ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဤရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််
နိုုင်
� ်မှုုရှိိ�ပြီး��း တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ရပ််
အဖြ�စ်် လူူအများ��းလက််ခံံနိုုင်
� ်စေ�ရန််အတွွက််လည်းး� အရေး�း�ပါါ
မှုုရှိိ�သည််။ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုအပေါ်�်�

နိိဒါါန်းး�

တွွင််လည်းး� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုုင်
� ်သည််။
ဤစာာစဉ််များ��း အကြော��ာ�င်းး�
အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ််ဒေ�သတွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် သည််
Constitution Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကွွန််ရက််) နှှင့််�

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််စာာတမ်းး� တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပါါသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုု
ကိုု�လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ထားး�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၏ အစော�ာ�ပိုု�င်း�း အဆင့််�
များ��း၌ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဤရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််

International IDEA တို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီစဉ််လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ

အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််မှုုရှိိ�ပြီး�း� တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ရပ််အဖြ�စ်် လူူအများ��း

စင််မြ�င့််�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

လက််ခံံနိုု�င််စေ�ရန််အတွွက််လည်းး� အရေး�း�ပါါမှုုရှိိ�သည််။ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

၎င်းး�သည်် ဒေ�သတစ််ဝှှမ်း�း ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််

ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၏

ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� လက််တွေ့�့�
လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအားး� အတူူတကွွစုုဝေး�းကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အော�ာင််မြ�င််မှုုအပေါ်�်�တွွင််လည်းး� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််။

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး�� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�
နား�းလည််နိုု�င််စေ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း
အပေါ်�်� အတွေး�း��အမြ�င််များ��း မျှဝေ��ေဖလှှယ်နို
် ု�င််စေ�ရန််
ရည််ရွွယ််သည််။
ဤစာာစဉ််များ��းသည်် မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော�ာ
အတွေး�း��အမြ�င််များ��းကိုု� လွွယ််လင့််�တကူူလက််လှှမ်း�း မီီသိိရှိိ�

မည််သို့့��ပင််

အရေး�း�ကြီး�း�လင့််�ကစား�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� စသည့််� ရွေး�း�ချျယ််စရာာနှှစ််ခုု
လုံးး��သည်် မူူအားး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််နိုု�င််လျှှင််တော�ာင််မှှ ယင်းး�တို့့��မှှ ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ အကျိုးး���အမြ�တ််များ��း နှှင့််�
အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� အမြဲ�ဲတမ်းး�တော့�့� ရှှင်း�း လင်းး�ပြ�တ််သားး�စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�မရှိိ�ကြ�ပါါ။

နိုု�င််စေ�ရန်် လက််တွေ့�့�အခြေ�ေ�ပြု�ုနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ထိုု�ရွေး�း�ချျယ််စရာာနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည််။

ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဦးးဆော�ာင််နေ�သူူများ��းကသာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််
များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ဖတ််ရှုုလိုု�၍ဖြ�စ််စေ� မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဖိုု�ရမ််အကြော��ာ�င်းး�

ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ခွွင့််� မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ပါးး�သည််။

ပိုု�မိုု�လေ့�့လာာလိုု�၍ဖြ�စ််စေ� Constitution Transformation
Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကွွန််ရက််)၏ အော�ာက််ပါါဝဘ််ဆိုု�ဒ််သို့့��
သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။
<http://law.unimelb.edu.au/constitutionaltransformations #mf >

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက််စာာတမ်းး� တွွင်် မေး�းခွွန်းး�သုံးး��ခုု
ကိုု� စဉ်းး�စား�းဖြေ�ေရှှင်း�း ထားး�သည််။
၁။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််

ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တစ််ရပ််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ကွာာ�ခြား��းချျက််က အဘယ််နည်းး�။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁

1

၂။

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုု
အပေါ်�်� မည််သည့််�အချျက််များ��းက လွှှမ်း�း မိုးး��နေ�သနည်းး�။

၃။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုု၏အရေး�းပါါမှုုမှာာ� အဘယ််
နည်းး�။

၁။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ်ရ
် ပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�
	တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��
အကြား�း� ကွာာ�ခြား��းချျက််က အဘယ််နည်းး�။
ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� သိိသာာသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ််ရန််
စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုလုံးး��ကိုု� အသစ််ပြ�န််လည််
ရေး�းဆွဲဲ�မည််လားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ရှိိ�ပြီး�း�သားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမည််လားး�
ဆိုု�သည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ကြ�ရသည််။ ထိုု�နှှစ််ခုုအကြား�း� ကွာာ�ခြား��းချျက််သည်် အမြဲ�ဲတမ်းး�ရှှင်း�း လင်းး�ပြ�တ််
သားး�မှုု ရှိိ�မနေ�ေပါါ။ ၎င်းး�မှာာ� ထိုု�ကွာာ�ခြား��းချျက််သတ််မှှတ်ရာ
် ာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� စံံနှုုန်းး�များ��းအပေါ်�်� များ��း
စွာာ�မူူတည််သည််။

၁.၁။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အကြား�း�
	လုုပ်ထုံး
် း�� လုုပ်န
် ည်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ ကွာာ�ခြား��းချျက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ်ရ
် ပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ထိုု�ရေး�းသားး�ထားး�
သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််အားး� ထော�ာက််ခံံအတည််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််သည််။ (အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တစ််ရပ််တည််ရှိိ�ပြီး�း�သားး�ဖြ�စ််ပါါက) ထိုု�တည််ဆဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အသစ််တစ််ခုုနှှင့််� လုံးး��ဝ
ပြ�န််လည််အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််ကာာ (က) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
သစ််တစ််ရပ််အားး� ယခင််အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�နှှင့််� လုံးး��ဝအဆက််ဖြ�တ််တော�ာက််ပြီး�း� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
သစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျမှုုရှိိ�သည််ဟုု အများ��းကလက််ခံံသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််အသစ််
များ��းအတိုု�င်း�း ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််သည််၊ သို့့��မဟုုတ်် (ခ) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််အားး� ယခင််
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�တွွင််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ

ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအတိုု�င်း�း

သို့့��မဟုုတ်် အချို့့���သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် အသစ််ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအတိုု�င်း�း
လုုပ််ဆော�ာင််ကာာ ယခင််အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�၏ တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�
အမှီီ�သဟဲဲပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
ထိုု�နည်းး�လမ်းး�နှှစ််ရပ််အကြား�း�က ကွာာ�ခြား��းချျက််များ��းကိုု� သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံဖြ�စ််ရပ််က ပုံံဖော်�်�ပြ�သ
�
နေ�သည််။ ၁၉၇၀ ခုုနှှစ်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််� ပြ�ည််သူူများ��းက ပေး�းအပ််သော�ာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ရရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက်် ၁၉၇၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��
ဝင််များ��း အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ တိုု�င်း�း ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလာာခံံသည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ်် မူူကြ�မ်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ၁၉၄၆ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း
အစား�း ယင်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််
တစ််ရပ်် အစား�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။ ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််� ၁၉၇၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််
ကိုု� ၁၉၇၂ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာအစား�းထိုးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��းအတိုု�င်း�း ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�၏သာာလွွန််အများ��းစုုဆန္ဒဒမဲဲဖြ�င့််� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ဆိုုင်
� ရာ
် ာ အရေး�း�ပါါသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� လက််ရှိိ�ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအားး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှတစ််ဆင့််�လည်းး� ရရှိိ�နိုုင်
� ်ပါါသည််။ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအလိုုက်
� ်
၎င်းး�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ကွာာ�ခြား��းနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ထိုု�လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် သာာမန််ဥပဒေ�ေများ��းရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ထက််ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသည််။
အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရသော်��်� ၎င်းး�သည်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််နာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�င််ဆင််လုုပ််
ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အထက််တွွင်် ရှှင်း�း ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်း�း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ခုုလုံးး��ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အကြား�း� သိိသာာ
သော�ာ ကွာာ�ခြား��းချျက််တစ််ခုုသည်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််နာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကိိစ္စစရပ််
သည်် အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ပိုု�မိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ တော�ာင််ကိုု�ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံအပါါအဝင််
အချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� သိိသိိသာာသာာ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
လိုု�က််ခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််မိိတ််ဆက််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��ပင်် ဖြ�စ််နေ�နိုု�င််သည််။
အကြော��ာ�င်းး�အရာာရှှင်း�း လင်းး�မှုုရှိစေ���ေရန်် ရှေ့�့�ရှုုလျျက်် ဤစာာတမ်းး�တွွင်် တင််ပြ�ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် တစ််ခုုလုံးး��ပြ�န််လည််အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ တည််ဆဲဲအခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပါါ အချို့့���သော�ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း ကိုု�သာာ ပြ�င််ဆင််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး� တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တစ််ဖန််ဤစာာတမ်းး�တွွင်် တင််ပြ�ထားး�သော�ာ
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုုက်
� ်နာာခြ�င်းး�ရှိိ�သည််
ဖြ�စ််စေ�၊ မရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အသစ််ဖြ�င့််� တစ််ခုုလုံးး��ပြ�န််လည််အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�
အကြော��ာ�င်းး� တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�
ရှှင်း�း လင်းး�ရာာတွွင်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််နာာသော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ��းနှှင့််� မလိုု�က််နာာသော�ာ
ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� သင့််�လျော်�်��သလိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ပြ�သွားး��ပါါမည််။

၁.၂။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 'အသစ််' နှှင့််� 'ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲထားး�သော�ာ' ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကြား�း� အရေး�းပါါသော�ာကွာာ�ခြား��းချျက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� သိိသိိသာာသာာပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�ပါါက ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� လုံးး��ဝဥသုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ဖြ�င့််�သာာ ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� သိိသာာမှုုနည်းး�သော�ာ
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု�မူူ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရရှိိ�နိုု�င််သည််ဟုုယူူဆကော�ာ�င်းး�
ယူူဆနိုု�င််ကြ�သည််။ ဤယူူဆချျက််တွွင်် အားး�သာာချျက််အချို့့���ရှိိ�သည််။ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ခုုရရှိိ�လိုု�ရုံံ�
လော�ာက််မျှှဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် ကြီး�း�လေး�းသော�ာတာာဝန််ဖြ�စ််
သော�ာကြော��ာင့််� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ထိုု�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� မလုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပါါ။ အခြား��းတစ််ဖက််တွွင််
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််မှှ ဖက််ဒရယ််စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံဆို
� ု�င််ရာာ
ကြီး�း�မား�းသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ််ရန််လိုု�အပ််ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းအားး�လုံးး�� တစ််ညီီတစ််ညွွတ််တည်းး� အလုုပ််ဖြ�စ််ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််
တစ််ရပ််လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။
သို့့��သော်�်� လက််တွေ့�့�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲထားး�သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကြား�း� ကွာာ�ခြား��းချျက််ကိုု� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ရှှင်း�း လင်းး�မှုုရှိိ�ရန််
လိုု�အပ််သည််။
ဥပမာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအပေါ်�်�မူူတည််ကာာ တစ််ချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲချျက််များ��းသည်် အလွွန််များ��းပြား�း�သော�ာကြော��ာင့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာအားး�ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံ

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁

3

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ်ရ
် ပ််
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုုအပေါ်�်�
အချျက််များ��းက စုုပေါ�ါင်းး�လွှှမ်းး�မိုးး��နေ�
ပါါသည််။ ထိုု�အချျက််များ��းတွွင်် တည််
ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််
၏ အဆင့််�နှှင့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊
နိုု�င််ငံံရေး�း နှှင့််� လမ်းး�စဉ််များ��းစံံမံံ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ဓလေ့�့�ထုံးး�� တမ်းး�များ��း
ပါါဝင််သည်။်

ဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ကဲ့့�သို့့��ပင်် ဖြ�စ််နေ�တတ််ပါါသည််။ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံသည်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ
ဥပမာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၉၉ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််အထိိ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ��းကိုု� ဆက််တိုု�က််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� သိိသာာသော�ာ ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ မူူလ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ၈၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကျော်�်��ကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�ပြ�င််ဆင််ချျက််
အလုံးး��စုံံကို
� ု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နည်းး�ဖြ�င့််�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�သော်�်�ငြား��း

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် ယခင််အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�နှှင့််� အတော်��်�များ��းများ��း ပြ�န််တူူနေ�ခြ�င်းး�
မျိုး�း��ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဖိိလစ််ပိုု�င်နို
် ု�င််ငံံ၏ ၁၉၈၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််
သည်် ယခင််အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ
လုံးး��ဝအဆက််ဖြ�တ််ကာာ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� သမ္မမတစနစ််အပါါအဝင်် ယခင််အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�၏

အကြော��ာ�င်းး�အရာာတော်�်�တော်�်�များ��းများ��းကိုု�

ပြ�န််လည််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။

အလားး�တူူပင်် ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�၏သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အသစ််များ��း ပေါ်�်ထွွက််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဘုုရင််စနစ််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ ပါါလီီမန််ပုံံ�စံံ
အစိုးး��ရ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အတော်��်�
များ��းများ��း အတူူတူူပင််ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။

၂။ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ်ရ
် ပ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
အကြား�း�ရွေး�း�ချျယ််မှုအပေါ်
ု �်� မည််သည့််�အချျက််များ��းကလွှမ်းး
ှ �မိုးး��နေ�သနည်းး�။
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုု
အပေါ်�်� အချျက််အလက််များ��းက စုုပေါ�ါင်းး�လွှှမ်း�း မိုးး��နေ�ပါါသည််။ အချျက််တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ အရေး�း�ပါါ
မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််သော�ာ နိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း�
ကွဲဲ�ပြား�း�ပါါသည််။

၂.၁။	တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အနေ�ေအထားး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ဘက််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� မည််သည့််�အတိုု�င်း�း အတာာအထိိ လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�မသင့််� သို့့��မဟုုတ််
ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�မရှိိ�အပေါ်�်�ကိုု� တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေက သက််ရော�ာက််နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမရှိသော����ာ နေ�ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ်် ရေး�းဆွဲဲ�
ရန််လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး��း ခါါစ နိုုင်
� ်ငံံသစ််များ��းတွွင််
အများ��းဆုံးး��တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်း�း များ��း၊ အစိုးး��ရတည််
ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းကိုု� တရား�းဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံဖြ�စ််တည််မှုု၊ လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အမှှတ််အသားး�ပြု�ုရန််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ကြ�သည််။ တီီမော်�်�လက််စ််တီီနိုု�င််ငံံသည်် ဥပမာာတစ််ရပ််
ဖြ�စ််သည််။ တီီမော်�်�လက််စ််တီီနိုုင်
� ်ငံံသည်် အင််ဒိုု�နီး�း ရှား��းနိုုင်
� ်ငံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ပြီး��း နော�ာက်် ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််
တစ််ရပ််လိုု�အပ််သည််ဟုု စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သော�ာ နော�ာက််ထပ််အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ခုုမှာာ� ယခင််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ရှိသော်����်�လည်းး� ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် သို့့��မဟုုတ််
အစား�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အချိိ�န််အတော်��်�အကြာ�ာထိိ အလုုပ််မဖြ�စ််သော�ာ

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံသည်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� ဥပမာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ဖီီဂျီီ�နိုု�င််ငံံတွွင်် ၂၀၀၉
ခုုနှှစ််၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�ကိုု� ဖြ�တ််သိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ၂၀၁၃ ခုုနှှစ််၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။

ဤဖီီဂျီီ�ဥပမာာတွွင််တွေ့�့�ရသော��ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ်် ရေး�းဆွဲဲ�မည််လားး� သို့့��မဟုုတ်် ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး��မည််လားး�ဆိုု�သည့့်�အပေါ်�်� အမြ�င််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��း လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့�� အစည်းး�အတွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်
နိုု�င််သည််။

တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အများ��း၏ အလွွန််တရာာလေး�းစား�းမှုုကိုု� ရရှိိ�ထားး�ပြီး�း�
နက််နဲဲသော�ာ အမှှတ််သင်္ကေ�ေ�တများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�ထားး�ပါါက ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နည်းး�ဖြ�င့််�
သာာ ထိရော��ာ�က််အရေး�း�ပါါသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််
ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�သင့််�လျော်�်��မည််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တွွန််ဂါါနိုု�င််ငံံ ၁၈၇၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသည်် ခိုု�င််မာာကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�တည််ရှိနေ���ေခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုကိုု� ကာာကွွယ််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘုုရင််စနစ််ကိုု� လေး�းစား�းသမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ၎င်းး�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
နက််နဲဲစွာာ� လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��ကြ�သည််။ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဘုုရင််၏ အဓိိကလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရန််နှှင့််� ထိုု�အာာဏာာများ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအစိုးး��ရမဏ္ဍိုု�င််များ��း၏ လက််ထဲဲ
တွွင်် ထားး�ရှိိ�ရန််၊ ထို့့��အပြ�င်် ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�၏ စုုဖွဲ့့��ပုံံကို
� ု� ပြ�န််လည််သတ််မှှတ််တည််ဆော�ာက််ရန််
အတွွက်် သိိသာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်� ထို့့��သို့့�� ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် မူူလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နည်းး�ဖြ�င့််�သာာ ပြု�ုလုုပ််
ခဲ့့�သည််။

တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အများ��း၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� မရရှိသော����ာအနေ�ေ
အထားး�တွွင်် အသစ််သော�ာ အစပြု�ုမှုုလုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�နိုင်
�ု ်သည််။ တည််ဆဲဲဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အာာဏာာရှှင််ဆန််မှုု၊ ကိုု�လို�နီီဆန််မှု
ု
နှ
ု င့််�
ှ ဖိိနှိိ�ပ််
သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအော�ာက််တွွင်် ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�၏တရား�းဝင််မှုုသည််
ပျျက််သုုဉ်းး�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဖိိလစ််ပိုုင်
� နို
် င်
�ု ်ငံံတွွင်် အာာဏာာရှှင််မား�းကိုု�စ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
စနစ််ကျျရှုံးး��ပြီး�း�နော�ာက်် အစိုးး��ရသည်် ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� တစ််ဖက််သက််
ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�ကြား�း�ဖြ�တ််အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ထဲဲတွွင်် ၁၉၈၇ အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််
တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အတူူပင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ
တွွင််လည်းး� ပဋိိပက္ခခချုု�ပ််ငြိ�ိမ်းး�စေ�ခဲ့့�သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ထဲဲတွွင်် နိုုင်
� ်ငံံကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ဖြ�င့််� လုံးး��ဝပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။

၂.၂ ။	နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းချျက််များ��း
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
များ��းကိုု� မည််သို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််မည််ဆိုု�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််
သည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းအရ နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုသည်် အခြား��းနည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုထက်် ပိုု�၍ဖြ�စ််လွွယ််မှုုရှိိ�သည််
ဟုု ယူူဆကော�ာ�င်းး�ယူူဆနိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ရန်် ဥပဒေ�ေပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�၏ သာာလွွန််အများ��းစုုဆန္ဒဒမဲဲလိုု�အပ််ပြီး�း� ထိုု�ဆန္ဒဒမဲဲရရှိိ�ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာအနေ�ေအထားး�
တွွင်် ယခင််ဥပဒေ�ေကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််နာာခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�၍ ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သည််။ ထို့့��အတူူပင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�
ရန််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ခက််ခဲဲပြီး�း�အော�ာင််မြ�င််မှုုရရှိိ�ရန်် မလွွယ််ပါါက (ဥပမာာ - ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�) ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�
သာာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း သေ�ချာ�ာမှုုရှိစေ���ေရန်် ရွေး�း�ချျယ််လုုပ််ဆော�ာင််မည််ဖြ�စ််သည််။
အချို့့���အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�သည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
လုုပ််ဆော�ာင််လိုု�သူူများ��းနှှင့််� သိိသာာသော�ာ မည််သည့််�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု�မှှ မလုုပ််ဆော�ာင််လိုု�သူူများ��း
�
နိုု�င််သည််။ ဤနည်းး�လမ်းး�က အပြော�ာ��င်းး�
အကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပုံံဖော်�်�ပေး�း
အလဲဲလိုု�လားး�သူူများ��းအားး� တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအချို့့���ရရှိစေ���ေရန်် သေ�ချာ�ာစေ�နိုု�င်ပြီး် �း� အတိုု�က််အခံံ
သမား�းများ��းအတွွက််မူူ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲလုုပ််ဆော�ာင််မှုုနယ််ပယ််ကိုု� တက််နိုု�င််သမျှှ ကန့််�သတ််ထားး�နိုု�င််
စေ�သည််။ တရုုတ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံ (ထိုု�င်ဝ
် မ််) သည်် အများ��းနှှင့််�မတူူ ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဥပမာာတစ််ရပ််ကိုု�
ပေး�းပါါသည််။ ၎င်းး�တွွင်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� (အနည်းး�ဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
၏အသွွင််ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််ကိုု�) ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�လိုု�သော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��း
၏ ဆန္ဒဒအားး� တရုုတ််ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံနှှင့််� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု စသည့််� ပြ�င််ပဖိိအားး�များ��း
ဖြ�င့််� အားး�ဖြ�ည့််�ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�သည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု�

လက််ရှိိ�နိုု�င်ငံံရေး�းအစီီအ
်
စဉ််များ��းအားး� မည််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််မဆိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််သည့််�
နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�သဘော�ာ�ကျျနှှစ််ခြို�ု�က််နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််
ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာကဏ္ဍအားး�လုံးး��
နှှင့််�ပတ််သက််ပြီး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံမှု
� ုများ��း ဖြ�စ််လာာနိုု�င်ပြီး် �း� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းသည််လည်းး� အထိိန်းး�
အချုု�ပ််မရှိိ�

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည််ဖြ�စ််သည််။

ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းစား�းပွဲဲ�ပေါ်�်တွွင််ရှိသော����ာ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာပြ�ဿနာာ
ရပ််များ��းကိုု� တိိကျျစွာာ�သတ််မှှတ်နို
် ု�င််စေ�ပြီး�း� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််မည့််� နယ််ပယ််အတိုု�င်း�း အတာာကိုု�
ပိုု�မိုု�ကန့််�သတ််နိုု�င််ပါါသည််။
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံသည်် ဤအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းနှှင့််�ပတ််သက််ပြီး�း� လက််တွေ့�့�ဥပမာာတစ််ရပ််
ကိုု� ပေး�းပါါသည််။ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းလမ်းး�စဉ််ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန််အတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� ၁၉၉၉ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� လေး�းကြိ�ိမ််တိုု�င််တိုု�င်် အတွဲဲ�လိုု�က််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့��လုုပ််
ဆော�ာင််ရာာတွွင်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််မည််
လားး� သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�မည််လားး�ဆိုု�သည့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�
နွေး�း�မှုုအများ��းအပြား�း� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အစော�ာ�ပိုု�င်း�း အဆင့််�များ��းတွွင်် ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နည်းး�ကိုု�သာာ ပိုု�မိုု�
ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ရခြ�င်းး�က ၁၉၄၅ လွွတ််လပ််ရေး�း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ထားး�လိုု�သည််ကိုု�ပြ�သနေ�ေပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ နိိဒါါန်းး�တွွင််ပါါရှိသော����ာ ပန််ကစီီလာာ
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�ကြ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေစာာသားး�ထဲဲတွွင်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့််�သွွင်းး�လိုု�က််မည့််�အစား�း ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
သာာ ထည့််�သွွင်းး�သင့််�သည််ဟုု အစော�ာ�ပိုု�င်း�း ငြ�င်းး�ခုံံမှု
� များ��းရှိိ�ခဲ့့�ခြ
ု
�င်းး�ကလည်းး� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�အားး�
ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�သည့််� ဆန္ဒဒကို�ပြ�သနေ
ု
�ေပြ�န််သည်် (သို့့��သော်�်� နော�ာက််ပိုု�င်း�း ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းတွွင််
ထိုု�အကြံ�ံညဏ််ကိုု� မကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပါါ)။ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ထက်် အခြေ�ေ�ခံံဥပေ�ဒပြ�င််ဆင််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု�သာာ ပိုု�မိုု�ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ရသည့််� နော�ာက််ထပ််အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�တစ််ခုုမှာာ� ၁၉၄၅
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အမျိုး�း��သားး�ရေး�းအမှှတ််လက္ခခဏာာကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံအရေး�း�၊
ဘာာဿာာရေး�းနှှင့််� ဆက််စပ််သော�ာပြ�ဿနာာများ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည််ကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််လိုု�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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၂.၃။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ထုံးး�� တမ်းး�အစဉ််အလာာ
နိုု�င််ငံံအတော်��်�များ��းများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အရေး�း�ပါါသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
များ��း မည််သို့့��ဖြ�စ််ရမည်် သို့့��မဟုုတ်် မည််သို့့��ဖြ�စ််သင့််�သည််ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်� လွှှမ်း�း မိုးး��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာများ��းရှိိ�သည််။

ယခင််ဥပဒေ�ေကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ခြ�င်းး� သည်် အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာများ��းတွွင်် အခြား��းနိုု�င််ငံံရှိိ� အစဉ််အလာာများ��းထက်် ပိုု�၍အရေး�း�ကြီး�း�နိုု�င််
သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အရေး�း�ပါါသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� သို့့��မဟုုတ်် ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််ပိုု�မိုု�အားး�သန််ကြ�သည််။ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��တွွင်် ချွွင်းး�ချျက််များ��းရှိိ�သည််ဟုု
တူူညီီစွာာ�သတ််မှှတ််ပါါက အင်္ဂဂ�လိိပ််ရိုးး��ရာာဥပဒေ�ေလွှှမ်း�း မိုးး��ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ
ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံများ��းသည်် ယခင််ဥပဒေ�ေအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
ကိုု� ပိုု�မိုု�အားး�သန််လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဤအကြော��ာ�င်းး�အရာာသည်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ရယူူခဲ့့�သော�ာ အိိန္ဒိိ�ယ၊ ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ နှှင့််� စင််ကာာပူူနိုု�င််ငံံတို့့��၏
သမိုု�င်း�း ကိုု� ရှှင်း�း ပြ�နေ�သည််။
ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််� အခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာများ��း
သည်် ယခင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�များ��းအပေါ်�်� ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ မှီီ�တည််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအာာဏာာဖြ�င့််� ကြီး��း မား�းသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ပြု�ုလုုပ််
ခြ�င်းး�ကိုု�လက််ခံံနိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့��ပြု�ုလုုပ််ရန်် ထော�ာက််ခံံမှုုလိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ဖိိလစ််ပိုု�င်နို
် ု�င််ငံံ
သည်် အလွွန််ထူးး�ခြား��းသော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�င့််� ဥပမာာတစ််ရပ််ပေး�းသည််။ ၎င်းး�တွွင်် ၁၉၈၇ နိုုင်
� ်ငံံတော်�်�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််သူ့့�တော်�်�လှှန််ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေအတွွင်းး� အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရကိုု�ပယ််ချျ
ကာာ ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအသစ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။
ယင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�

သမ္မမတအာာကွီီ�နိုု�လက််ထက််

တော်�်�လှှန််ရေး�းအစိုးး��ရက တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�
အသစ််တစ််ရပ််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာကော်�်�မရှှင်ဖွဲ့
် ့��ပြီး�း�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစပြု�ုခဲ့့�
သည််။ ဤကဲ့့�သို့့�� ယခင််ဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�နှှင့််� လုံးး��ဝအဆက််ဖြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု
လှုုပ််ရှား��းမှုုမှှလာာသော�ာ ပြ�ည််သူ့့�အာာဏာာကိုု� ထင််ဟပ််နေ�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်
ရန််ဖိိတ််ခေါ်�်နေ�သည််။ ဤဖြ�စ််စဉ််က အကြံ�ံပြု�ုနေ�သည််မှာာ� ထိုု�ကဲ့့�သို့့��အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ပုံံ�မှှန််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနည်းး�ထက််ကျော်�်��လွွန််ကာာ တုံ့့��ပြ�န််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် လက််ခံံနိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�
ပြီး�း� သင့််�လျော်�်��ပါါသည််။

၃။	ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ်င
် န်းး�စဉ််အတွွက််
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အကြား�း�
ရွေး�း�ချျယ််မှုု၏ အရေး�းပါါမှုုမှာာ� အဘယ််နည်းး�။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး�အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုု၏အရေး�း�ပါါမှုုမှာာ� ပကတိိအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််သည််။ ဤအပိုု�င်း�း တွွင််
မည််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််မဆိုု� သင့််�လျော်�်��နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�မည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာသုံးး��မျိုး�း��ကိုု� တင််ပြ�ထားး�
သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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တရား�းဝင််မှုုဆိုု�သည််မှာာ�
ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််�အစိုးး��ရများ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
၏ အာာဏာာသက််ရော�ာက််မှုု၊ ဥပဒေ�ေ
အရစည်းး�နှော�ာ�င််မှုု နှှင့််� ဘာာကြော��ာင့််�
လိုု�က်နာ
် ာရန််လိုု�ကြော��ာင်းး�ကိုု�
ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််၏
အရည််အသွေး�း��များ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�
သည််။

၃.၁။	လုုပ်င
် န်းး�စဉ််ရွေး��း ချျယ််ရာာတွွင်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာလိုု�အပ်ချ
် ျက််များ��းနှှင့််� ပြု�ုလွွယ််ပြ�င််လွွယ််ရှိိ�မှုု
တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ထဲဲတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�လိုု�က််နာာရန်် အမြဲ�ဲတမ်းး�
လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုနှှင့််� တစ််ခုုမ
တူူပါါ။ ထင််ရှား��းသော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းမှာာ� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် သာာလွွန််အများ��းစုုဆန္ဒဒမဲဲ
ရရှိိ�ရန််လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊ တိုု�င်း�း ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုညီီလာာခံံနှှင့််� လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီအနေ�ေဖြ�င့််�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အားး�လုံးး��စုုပေါ�ါင်းး�၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပါါဝင််သည််။
အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် တင််ပြ�လာာသော�ာ ပြ�င််ဆင််ချျက််၏ သဘော�ာ�
သဘာာဝအပေါ်�်�မူူတည််၍ မတူူညီီသော�ာပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ််
ချျင်းး�စီီ၏ အများ��းစုုဆန္ဒဒမဲဲ သုံးး��ပုံံနှ
� ှစ််ပုံံ�ရရှိိ�မှှသာာ ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််တည််ဆော�ာက််ပုံံ�နှှင့််�သက််
ဆိုုင်
� ်သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းအတွွက််မူူ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
ပြ�ည််နယ််များ��းတစ််ဝက််ကျော်�်��ရှိိ� လွှှတ််တော်�်�များ��း၏ အတည််ပြု�ုချျက််ကိုု�ပါါ ရရှိိ�ရန််လိုု�အပ််သည််။
အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�သည််လည်းး� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ််
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င်ရာ
် ာ အခြေ�ေ�ခံံတန််ဖိုးး��များ��း (ဥပမာာ - ပါါပူူရာာနယူးး�ဂီီနီီ၊ စင်္ကာ�ာ�ပူူ၊ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နှှင့််�
ဗန််နုုတူူနိုု�င််ငံံတို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း) ခိုု�င််မာာအမြ�စ််တွွယ််စေ�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထိုု�ချျဉ်းး�ကပ််မှုုနည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််အချို့့���အားး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�မြ�စ််ထားး�သော�ာ ရာာသက််ပန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပင်် ပါါဝင််သည်် (ဥပမာာ - တီီမော်�်�လက််စ််တီီနိုု�င််ငံံ
တွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�အားး�ပြ�င််ဆင််ရန်် တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််
သမ္မမတနိုု�င််ငံံစနစ််အားး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံတွွင်် ရာာထူးး�ဆက််ခံံရေး�း
စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�အားး�ပြ�င််ဆင််ရန်် တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�)။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းသည််
အလွွန််မြ�င့််�မား�းနေ�ပါါက ဥပဒေ�ေကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သည့််� အဆင့််�နှှစ််ဆင့််�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််
အားး�ဖြ�င့််�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် တစ််ခါါတစ််ရံံဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�မှာာ� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င်ရာ
် ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််
နည်းး�များ��းပါါရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပထမဦးးစွာာ�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ထို့့��နော�ာက််
တွွင်် ပိုု�၍အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
အခြား��းတစ််ဖက််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျမှှတ််သူူများ��းအဖို့့�� လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�ပတ််သတ််သည့််� ပြု�ုလွွယ််ပြ�င််လွွယ််မှုု ပိုု�မိုု�၍ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည််။
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ကိုု� တည််ဆဲဲအခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််
နိုုင်
� ်ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သလိုု� လုံးး��ဝအစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေမရှိိ�သည့််�အနေ�ေအထားး� သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် မလိုု�
အပ််ပါါက သက််ဆိုု�င််ရာာစီီမံံဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�မည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် လွွတ််လပ််မှုုအတိုု�င်း�း အတာာတစ််ခုုအထိိ ရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ထွွက််ပေါ်�်လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််သည်် တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည််ဟုု အများ��းက
လက််ခံံနိုု�င််စေ�မည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�ရွေး�း�ချျယ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ၎င်းး�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််
နည်းး�များ��းတွွင်် တိုု�င်း�း ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုညီီလာာခံံတစ််မျိုး�း��မျိုး�း�� သို့့��မဟုုတ်် လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တစ််ရပ််ကျျင်းး�ပ
ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််နိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် လူူအများ��း၏ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုကိုု� ရရှိိ�
ကြော��ာင်းး� ပြ�သနိုု�င််ရန််ဖြ�စ််သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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၃.၂။	ပြ�ည််သူူလူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာလုုပ်င
် န်းး�စဉ််များ��း
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အများ��းပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေနိုု�င််မည့််�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င်ဆို
် ု�င််သည််ဟုု ခံံယူူမှုု ရှိစေ���ေနိုု�င််မည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� ယခုုအခါါ မျှော်�်��မှှန်းး�ကြ�သည််မှာာ� အထင််အရှား��းပင််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� ယခင််ဥပဒေ�ေ
ဟော�ာင်းး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�အမှီီ�သဟဲဲပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�သာာ တရား�းဝင််မှုုကိုု�ရရှိိ�နိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆသော�ာ�နေ�ရာာ
မျိုး�း��တွွင်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််သော�ာအခါါ ၎င်းး�အယူူအဆသည်် ထင််ရှား��းမှုု
နည်းး�ပါးး�သည််။

ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ

အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််

အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအများ��းအပြား�း�လုုပ််လျှှင််

သော်�်�မှှ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုရှိိ�နိုု�င််ရေး�းကိုု� မစဉ်းး�စား�းသလော�ာ�က်် နည်းး�ပါးး�သည််။ ဥပမာာ
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််သည််။ မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�
သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပိုု�၍အများ��းပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေနိုု�င််မည့််�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�ထားး�ရန်် ဘာာအကြော��ာ�င်းး�မျှှမရှိပေ���ေ။ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�
ပြု�ုသင့််�၊ မသင့််�ဆိုု�သည််မှာာ� အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ခုုချျင်းး�စီီတွွင်် ၎င်းး�သယ််ဆော�ာင််လာာမည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််
ပေါ်�်တွွင််သာာ မူူတည််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�သော�ာအခါါ

တရား�းဝင််မှုုရရှိစေ���ေရန််

ပြ�ည််သူူ

လူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုသည်် ယန္တတရား�းတစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� ပေး�းစွွမ်းး�သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� ထင််ရှား��းသော�ာ လူူမှုုအကျိုးး���
စီးး�ပွား��းအုုပ််စုုများ��း၏ အမြ�င််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုုရှိစေ���ေနိုု�င််သည််။ ပဋိိပက္ခခသက််ရော�ာက််မှုု
ရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းရှိနေ���ေသော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အနစ််နာာခံံအသိုု�င်း�း အဝန်းး�များ��းအားး�
ယင်းး�တို့့��၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� အယူူအဆများ��းကိုု� မျှဝေ��ေနိုု�င််စေ�ပါါသည််။ ၎င်းး�သည်် ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေ
ရှိသော����ာ အဖျျက််အမှော�ာ��င့််�သမား�းများ��းကိုု�လည်းး� ပါါဝင််လာာစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်
မူူတည််ကာာ တော်�်�လှှန််ပုုန််ကန််သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် တိုု�က််ခိုု�က််ရေး�းအုုပ််စုုများ��း (ဥပမာာ - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
၏ လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း)၊ လူူနည်းး�စုုလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ�
ဒေ�သခံံတိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��း (ဥပမာာ - နီီပေါ�ါ)၊ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ပရော�ာ�က််လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��
ဆက််ဆံံရခြ�င်းး�မျိုး�း��ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဦးးဆော�ာင််သူူများ��းအားး� ယင်းး�တို့့��၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
လူူထုုအားး� အကျိုးး���သင့််�အကြော��ာ�င်းး�သင့််�ရှှင်း�း ပြ�နိုု�င််မည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ရပ််လည်းး�ပေး�းစွွမ်းး�သည််။
အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းသည်် လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််� လူူထုု၏အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံအတည််ပြု�ုမှုုကိုု�
လိုု�အပ််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�၍ပင််အရေး�း�ပါါသည််။
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲလုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ နေ�ရာာမျိုး�း��တွွင််လည်းး� ပြ�ည််သူူ
လူူထုု၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�သည်် အကျုံးး���ဝင််မှုုရှိိ�သည််။
ပြ�ည််သူူလူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််စေ�နိုု�င််မည့််� ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သော�ာ အပြော�ာ��င်းး�
အလဲဲများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�အကြံ�ံပေး�းရန်် ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�၊ အစည်းး�အဝေး�း�များ��းခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခြ�င်းး�နှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းရေး�းသားး�တင််သွွင်းး�ခွွင့််�
ပြု�ုခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ ပိုု�မိုု�ကျျယ််
ပြ�န့့်�သော�ာ ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့််�ထိတွေ့��့��ကာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး� မဲဲပေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််
ခြ�င်းး� (ဥပမာာ - မိုု�ဂိုု�လီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတွွင်် စမ်းး�သပ််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််) တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံ
အတွွင်းး� ကျျပန်းး�နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းကိုု� ပြ�ည််သူ့့�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�စင််မြ�င့််�
သို့့��ဖိိတ််ခေါ်�်ကာာ

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

ကိိစ္စစရပ််အများ��းအပြား�း�ကိုု�

ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည််။

ထို့့��နော�ာက်် ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအပေါ်�်� ပါါဝင််သူူတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီ၏အမြ�င််များ��းကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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မေး�းခွွန်းး�များ��းဖြေ�ေဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� မဲဲပေး�းခြ�င်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�မှှ ရလာာသော�ာရလဒ််များ��းကိုု�
နှိုုင်းး�ယှှဉ််စုုပေါ�ါင်းး�ကာာ

လွှှတ််တော်�်�များ��းက

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�

အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန်် အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။
တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
အရပြော��ာ�င်းး�လဲဲကာာ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ၏ ၁၉၉၇
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� စစ််တပ််ကြီး�း�စိုးး��သော�ာအစိုးး��ရကိုု�ဆန့််�ကျျင််သည့််� လူူထုုအုံံကြွ� �မှုုပြီး�း�နော�ာက််
ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၂၁၁ တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ည််သူ့့�
လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ပြ�င််ဆင််နိုင်
�ု ်သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မူူလအားး�ဖြ�င့််�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဒီီမိုု�ကရက််တစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် တုံ့့��ပြ�န််သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရသည်် ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််
တွွင်် ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု�ပြ�င််ဆင််ကာာ တိုုက်
� ်ရိုုက်
� ်ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််သော�ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�
ကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းညီီလာာခံံကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် ပြ�င််ဆင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�သည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အသစ််ကိုု� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအရ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ထိုု�ညီီလာာခံံအတွွင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံရန််နှ
�
င့််�
ှ
အတည််ပြု�ုရန်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််အတွွက််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ပြ�င််ဆင််ရန်် အမြဲ�ဲတမ်းး�မလိုု�အပ််ပါါ။ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််ကာာ ထိုု�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� သာာမန််ဥပဒေ�ထဲဲတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ငြိ�ိမ်းး�
ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််ထဲဲတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�န််လည််စိိစစ််သုံးး��သပ််နိုု�င််ရန်် တာာဝန််ရှိသော����ာသူူများ��း၏ ဦးးဆော�ာင််ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုအော�ာက််
တွွင်် ကျျင်းး�ပ၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။

၃.၃။ တရား�းရုံးး�� များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
တရား�းရုံးး��များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အရေး�း�ပါါအရာာ
ရော�ာက််သူူများ��းအဖြ�စ်် ပါါဝင််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�သည််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�
တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�အကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းရှိိ�သည််။

ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ်သော�
်
ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြော��ာင်းး�အလဲဲသည်် တရား�းရေး�း
ဆိုုင်
� ရာ
် ာ ပြ�န််လည််စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ပြု�ုလုုပ််ပါါက ခံံနိုုင်
� ်ရည််အားး�ပိုု၍
� နည်းး�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ၎င်းး�
သည်် တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််ရသော��ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။ တရား�းရုံးး��များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင််နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း အနေ�ေဖြ�င့််� ပြ�င််ဆင််ချျက််သည်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
လိုု�အပ််ချျက််များ��းအားး� လိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ဆန်းး�စစ််ပေး�းရသည့််� အခွွင့််�အာာဏာာ
ရှိိ�သည််။ အိိန္ဒိိ�ယ၊ ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီနှှင့့်� ထိုု�င််ဝမ််အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် တရား�းရုံးး��များ��း
သည်် ထိုု�ထက််ကျော်�်��လွွန််ကာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� တိုု�က််ဆိုု�င််စစ််ဆေး�း၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�င််ဆင််ချျက််၏ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအနှှစ််သာာရသည်် လက််ရှိိ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီညွွတ််မှုု
ရှိိ�မရှိိ�ကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပါါသည််။ အချို့့���သော�ာနော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ
တရား�းရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ စော�ာင့််�ကြ�ည့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််အပေါ်�်� အရေး�းပါါ
သော�ာ စိိစစ််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စေ�ပြီး�း� အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး�� စား�းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းသည််။
သို့့��သော်�်� အခြား��းသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် တရား�းရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ စိိစစ််သုံးး��သပ််မှုုများ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ကိုု� ရပ််နား�းစေ�ပြီး�း� သမရိုးး��ကျရှေး��း��ထုံးး��များ��းအတိုု�င်း�း မူူလအနှှစ််သာာရကိုု� ခိုု�င််မာာ
အော�ာင််ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအလျှော့��့��အတင်းး�များ��း
ကိုု�နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ဖြ�စ််
ပေါ်�်နိုု�င််ချေ�ေ နည်းး�ပါးး�သည််။ အနည်းး�ဆုံးး�� ဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�အပေါ်�်� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှီီ�ခိုု�ခြ�င်းး�
မလိုု�အပ််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််ချေ�ေနည်းး�သည််။ အခြား��းတစ််ဖက််၌ ထိုု�
ကဲ့့�သို့့��သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််လည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံ တရား�းရေး�းဆိုု�င်ရာ
် ာ စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ကိုု�
လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် ထင််ရှား��းသော�ာ ဥပမာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််သည််
ပထမအကြိ�ိမ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံအားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ရေး�းဆွဲဲ�ရမည့််�

သက််တမ်းး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�ကိုု�ခွွင့််�ပြု�ုရန်် ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�သည််။ ပထမအကြိ�ိမ်် တိုု�င်း�း ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုညီီလာာခံံ
သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� လေး�းနှှစ််ကြာ�ာလုုပ််ဆော�ာင််နေ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�၏နော�ာက််ဆုံးး��သတ််မှှတ််
ရက််ကိုု� ကျော်�်��လွွန််နေ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� ဒုုတိိယ
အကြိ�ိမ်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေညီီလာာခံံကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�ပြီး��း ၎င်းး�ညီီလာာခံံသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအသစ််တစ််ရပ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ထုုတ််လုုပ််ခဲ့့�သည််။

မဲဲလ်ဘု
် ုန်းး�ဖိုု�ရမ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််လေ့�လာ
့ ာချျက်် စာာတမ်းး�အမှှတ်် (၁)၊ ဇွွန််လ ၂၀၂၁
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International IDEA အကြော��ာ�င်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င်ရာ
် ာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း

ကိုးး��ကားး�ချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းဖတ််ရှုုစရာာများ��း

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး� (International IDEA) သည််

Böckenförde, M., Constitutional Amendment Procedures, International IDEA

ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

Constitution-Building Primer No. 10, September 2014, <https://www.idea.int/

စနစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းရန်် ရည််သန််
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််

publications/catalogue/constitutional-amendment-procedures>, accessed 5

ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။

October 2018

Constitution Transformation Network
အကြော��ာ�င်းး�
မဲဲလ််ဘုုန်းး�ဥပဒေ�ေကျော�ာ�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� Constitution
Transformation Network (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကွွန််ရက််) သည်် သုုတေ�သီီ
များ��းနှှင့််� လက််တွေ့�့�ပညာာရှှင််များ��းကိုု� အတူူတကွွစုုဝေး�းစေ�
လျျက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ
� �ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဖြ�စ််ရပ််ကိုု� လေ့�့လာာနိုု�င််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သည််။
<http://law.unimelb.edu.au/constitutionaltransformations>

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

Chang, W.-C., Thio, L., Tan, K. YL and Yeh, J.-R., ‘Constitutional Change and
Amendments’, in Constitutionalism in Asia: Cases and Materials (Oxford: Hart
Publishing, 2014)
Constitution Transformation Network and International IDEA, Second Melbourne
Forum on Constitution Building in Asia and the Pacific, Manila, The Philippines,
3–4 October 2017, Interim Report, <https://law.unimelb.edu.au/constitutionaltransformations/MF/melbourne-forum-2017/interim-report>, accessed 5 October
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