၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ

ပါေမာကၡ Cheryl Saunders သည္ Melbourne
တကၠသိုလ္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသြင္ေျပာင္းေရး
ကြန္ယက္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သို႔
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ရ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡတစ္ဦးလည္း
ျဖစ္သည္။ ပါေမာကၡသည္ International IDEA ရွိ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္၌ အႀကီးတန္းအၾကံေပးအျဖစ္
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
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မ်ားတြင္ဧည့္ပါေမာကၡအေနျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာတာဝန္ယူ
သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ် ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သဂၤဟအဖြဲ႕

ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစာတမ္းတိုကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အသုံးျပဳရန္ ကနဦးေရးသားခဲ့

(The Order of Australia) ႏွင့္ Chevalier dans l’Ordre

ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို ရွင္းျပရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

National de la Legion d’Honneur of France ၏

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပုံကိုေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း

အရာထမ္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေရးဆြဲစဥ္ႏွင့္ သိသိသာသာျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေမးေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ
ဆိုင္ရာေအာက္ပါ အဓိကေမးခြန္းေလးခုကို ရွင္းလင္းထားပါသည္။

MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္

ျပည္တင
ြ း္ ဥပေဒမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မက
ႈ ေ
ုိ ဖာ္ျပသင္သ
့ လား။ ေဖာ္ျပသင္ပ
့ ါက ေရြးခ်ယ္

ျပည္တြင္း၌ အသိပညာျပည့္ဝသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ

စရာေတြက ဘာေတြလဲ။

ဥပေဒဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္
လာေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏
ေတာင္းဆိခ
ု ်က္မ်ားကိအ
ု ေျခခံကာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြေ
ဲ ရး
လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သမ
ူ ်ားအတြက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ွ

•

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ရရွိသည့္

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ ကတိကဝတ္မ်ား စည္းေႏွာင္မႈရွိေစရန္ မည္သို႔
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ၾကာင္းကို ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္ သီးျခားေဖာ္ျပသင္ပ
့ ါသလား။

•

အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္းေပးအပ္ပါသည္။
ဤအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြဲအား အဆိုပါ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္

အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိပါက ဘာေတြလဲ။

•

အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါက ဘာေတြလဲ။

အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အေျခခံကာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္ျပႆနာမ်ားကို
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားေသာ္လည္းေကာင္း အဓိကအားျဖင့္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး

(Crawford 2014:20)။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ပုံမွန္အားျဖင့္ စည္းေႏွာင္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (International IDEA) သည္

ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာရန္လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္
ေပၚထြန္းေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ရည္သန္

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ တရားဝင္စည္းေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္

‘စည္းေႏွာင္းအားမရွိေသာ’ ဥပေဒပုံစံျဖင့္ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၎တို႔သည္လည္း ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးမွ

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား အေနျဖင့္သာမက သြယ္ဝိုက္ေသာ

1

အားျဖင့္ ျပ႒ာန္းေစေသာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား အျဖစ္ထင္ရွားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ
အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာမတူညီမႈ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားအျဖစ္ ထားရွိမႈ။

စည္းေႏွာင္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအဓိကပုံစံႏွစ္မ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့
ထုံးတမ္းဥပေဒျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား
ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားၾကား ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢပဍိဉာဥ္စာခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္

၎၏ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္၊

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ လြတ္လပ္စြာအသင္း
အပင္းဖြ႕ဲ စည္းျခင္းႏွင့္ ဖြ႕ဲ စည္းခြငက
့္ က
ုိ ာကြယျ္ ခင္းႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ CO87 အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၂၄ ခုခန္႔ စသည္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား
္ င
ုိ င
္ ံ
ခ်ဳပ္ဆေ
ုိ သာစာခ်ဳပ္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆေ
ုိ သာ အဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ဲြ ျဖစ္သည္။1 ႏွစႏ
ၾကားခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံစီအၾကား ခ်ဳပ္ဆို
ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ားပါဝင္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဓလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ
ဤဥပေဒအမ်ိဳးအစားသည္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ ဥပေဒကဲသ
့ ေ
႔ုိ ယဘုယ်လက္ခက
ံ ်င္သ
့ းံု ရန္ သတ္မတ
ွ ္
ထားရာမွ ေပၚေပါက္လာသည္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ (၁))။ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္မတူ
သည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားတက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဓလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒ
အေနျဖင့္သာ စည္းေႏွာင္သည္။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ
သည္ ႏိုင္ငံမ်ားက အမွန္တကယ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံက်င့္သုံးမႈႏွင့္ လက္ခံက်င့္သုံးမႈသည္
စည္းေႏွာင္မႈရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားေယဘုယ်လက္ခံယုံၾကည္မႈတို႔ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
စာခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဓလ့ထုံးတမ္းဥပေဒသည္ ထပ္တူက်ေကာင္းက်ႏိုင္သည္။
ဤသို႔ထပ္တူက်ရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ
အားျဖင့္ စည္းေႏွာင္ထားသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို တားျမစ္ျခင္းသည္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ အေၾကာင္းအရာ (ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊
အျခားရက္စက္မႈ၊ လူသားမဆန္ေသာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာညိႇဳးႏြမ္းေစေသာ ျပဳက်င့္မႈတို႔အား ဆန္႔က်င္
ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္) ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎သည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ (အေထြ
ေထြမွတ္ခ်က္ ၂) ကိုလည္း ဆန္႔က်င္သည္။ ထို႔အျပင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုခြင့္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေသာ
စာခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္တိုင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို တားျမစ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ
ေၾကာင့္ ၎သည္ ius congens ဟုလူသိမ်ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမွလြတ္ကင္းေစျခင္း/ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္း
ကိုတားျမစ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ အထူးအမ်ိဳးအစားတစ္ခု၏ အပိုင္း
ျဖစ္သည္။

1 ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျခားေသာကိုးကားခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိႏိုင္ရန္
အတြက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏ ေဒတာအခ်က္အလက္စာရင္းကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ , <https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=119&Lang=EN> အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား
ေရးရာအဖြဲ႕အစည္း၏ ဝဘ္ဒ္ဆိုဒ္႐ွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းတင္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103159>

Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ ေမလ ၂၀၂၀

2

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အခ်ိဳ႕ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပုံစံႏွင့္ေယဘုယ်
သုံးႏႈန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားဝင္စည္းေႏွာင္ထားျခင္း မရွိေပ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရး
ေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) သည္ သိသာသည့္ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စာခ်ဳပ္ဆိုသည္ထက္
ေၾကျငာစာတမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဓလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၏ အဆင့္
အတန္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္း၏ဆိုလိုရင္းမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ (Hannum 1996)။ သို႔ေသာ္လည္း
UDHR သည္ ‘ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၏ အဓိကအရင္းအျမစ္’ အေနျဖင့္
အလြန္ေရးႀကီးသည္ (Hannum 1996:290)။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ စည္းေႏွာင္မထားေသာဥပေဒသ
မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ
ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေနရာေတြမွာလည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ စည္းေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံမ်ား၏ အၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေ
ရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္ (Thurer 2009)။

ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ ‘အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ’ တစ္ခုတည္းမရွိေသာေၾကာင့္ တရားဝင္
စည္းေႏွာင္ထားသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈသည္ ျပည္တြင္းတရားဥပေဒ
အား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈႏွင့္ ကြဲျပားပါသည္။ အျခားေသာဥပေဒစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ
သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္နာမႈရွိသည္မွာ လူတိုင္း၏
အက်ိဳးစီးပြားတြင္ မ်ားစြာမူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာတရားဥပေဒစနစ္ကဲ့သို႔ပင္ မိမိ
ဆႏၵအေလ်ာက္ လိုက္နာမႈပ်က္ကြက္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ယႏၲရားမ်ား လိုအပ္
သည္ (Shany 2017)။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအမႈကိစၥတြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရန္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ခုံ႐ုံးမ်ား ရွိ
ေသာ္လည္း

၎တို႔ကို

မျဖစ္မေနတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သည္

အေၾကာင္းအရာေပၚ၊

ႏိုင္ငံအေပၚ

သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအေပၚမူတည္၍ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္
သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ အထူးစာခ်ဳပ္မ်ားအရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္
ေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ လိုအပ္ခ်က္
အျဖစ္ လက္ခံထားေသာႏိုင္ငံ ၇၀ ခန္႔သာရွိသည္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး ၂၀၁၉)။ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္တစ္စုံတရာ ခ်မွတ္ၿပီးသည့္တိုင္ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မလိုက္နာသည့္
အဖြဲ႕မ်ားရွိလ်င္ လိုက္နာမႈေသခ်ာေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကေပၚလာႏိုင္
သည္။ လုံျခဳံေရးေကာင္စီသည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ိဳ႕ရွိသည္ (ကုလ
သမဂၢပဍိညာဥ္ အပိုဒ္ ၉၄ (၂))။ တနည္းအားျဖင့္ လိုက္နာမႈကိုအားေပးရန္ အျခားႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ား၏အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္
အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး သို႔မဟုတ္ ခုံ႐ုံး
သည္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိပါက ျပည္တြင္းတရား႐ုံးမ်ားသည္ ၎တို႔လက္ခံက်င့္သုံးေသာဥပေဒ
ေဘာင္အတြင္းက်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈ
မ်ားကို တခါတရံကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
လိုက္နာမႈေသခ်ာေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ယႏၲရားမ်ား
ရွိသည္ (Shany 2017)။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ လိုက္နာမႈမရွိေသာႏိုင္ငံကို အထူးေျဖေလ်ာ့ေပးမႈအခြင့္အေရးမ်ားကို
ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္သည္။ CEDAW အပါအဝင္အခ်ိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္
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လာႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္
ႏိုင္ငံတကာေကာ္မတီသို႔ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ‘သတင္းေပးပို႔ခ်က္’ တင္သြင္းရန္ခြင့္ျပဳထားသည့္
‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္မ်ား’ ရွိသည္။ CEDAW ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္နာမႈအေပၚပုံမွန္အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္
ၿပီး ၎သည္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားၾကဳံလာႏိုင္မည့္ အရွက္တကြဲျဖစ္မႈကို အသုံးျပဳကာ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
စည္းေႏွာင္းအားမရွိေသာ ဥပေဒ၏အဓိပၸါယ္မွာ တရားဝင္စိုးမိုးႏိုင္မႈမရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ယႏၲရား
မ်ားစြာကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဥပမာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခ်မွတ္
ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕
မ်ား၏ အျခားေသာဖိအားေပးမႈမ်ား (Shany 2017)။

အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးဥပေဒ
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ၾသဇာအာဏာ
ႀကီးမားေသာ သေကၤတတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး စည္းလုံးျခင္း၏ရင္းျမစ္သဖြယ္ အတူတကြမွ်ေဝၾကေသာ
တန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ထိုအရည္အေသြးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုမည္သို႔
ေရးဆြဲၾကသည္ႏွင့္ မည္သည္တို႔ပါဝင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို သာမန္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ေရးဆြဲၿပီး အခြင့္
အာဏာကို ျပည္သူလူထုထံမွ ရယူသည္ဆိုသည့္အဆိုကို ထင္ရွားစြာျပရသည္။ ၎တို႔သည္
ႏိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆက္စပ္မႈ၊ ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အစိုးရအဆင့္
ဆင့္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အေျခခံအက်ဆုံး အေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသည္။
သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
မည္သို႔ဆက္ဆံသည္ဆိုသည့္ ျပင္ပအမႈကိစၥထက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သည္
ဆိုသည့္ ျပည္တြင္းအမႈကိစၥကို ပိုမို၍အာ႐ုံစိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရးသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးအတြက္ သိသာထင္ရွားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒသည္လည္း ဤအေရးမ်ားကို စတင္ကင
ို တ
္ ြယလ
္ ာရသည္။ မ်ားစြာေသာဖြဲ႕စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကတိကဝတ္တြင္ ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးကိုလည္း
ေဖာ္ျပသည္။ ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ကတိကဝတ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္မွ်
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္ဆိုသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္စဥ္
ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္
ျခင္း၏ ပုံစံႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္သာ ထည့္သြင္းသုံးသပ္မည္ဆိုသည့္ အေျခ
အေနလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒတို႔၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ႐ႈေထာင့္မ်ား
ကို ေအာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍အေသးစိတ္စုံစမ္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစာတမ္းတို
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္စပ္ေနေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေတြ႕ရေသာဥပမာ
မ်ားကို အဓိကႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို
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မည္သို႔ကိုင္တြယ္သည္ဆိုသည္မွာ ကမာၻေပၚရွိအျခားေနရာမ်ားကဲ့သို႔ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း
အေတာ္အတန္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒအၾကား ဆက္စပ္မႈေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ အက်ံဳးဝင္ေလ့ရွိသည္ (Feldman 1999)။
•

မိန
ု စ္ (Monist) ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၌ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒသည္ ျပည္တင
ြ း္ ဥပေဒတြင္ အလိအ
ု ေလ်ာက္
အာဏာသက္ေရာက္သည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဂ်ဴဝယ္လစ္ (Dualist) ႏိုင္ငံမ်ား၌ ျပည္တြင္းတြင္ အာဏာ
သက္ေရာက္မႈမရွိမွီ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို ျပည္တြင္းဥပေဒျဖင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ၾကရသည္။

ဤသို႔ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအား ႏိုင္ငံမ်ားမွလိုက္နာက်င့္သုံးရန္
တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
ျပည္တြင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ဤက်ယ္ျပန္႔
ေသာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားစြာရွိသည္။
•

ဂ်ဴဝယ္လီဇင္ (Dualism) အား ေယဘုယ်က်င့္သုံးသည့္ႏိုင္ငံတြင္ပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၏ သီးျခား
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ တိုက္႐ိုက္အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

•

မိုနစ္ဇင္ (Monism) အား ေယဘုယ်က်င့္သုံးသည့္ႏိုင္ငံတြင္ပင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတကာ
စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္တင
ြ ္းဥပေဒတြင္ တိက
ု ႐
္ က
ို /္ အလိအ
ု ေလ်ာက္အာဏာသက္ေရာက္
ရန္အတြက္ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဝဝါးျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ တနည္းဆိုရ
ေသာ္ အလိုအေလ်ာက္အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

•

မိုနစ္ (Monist) ႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္ မည္သည့္ဥပေဒရင္းျမစ္အဆင့္တြင္
ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အနည္းဆုံးႏိုင္ငံတကာဥပေဒတစ္ခ်ိဳ႕ (ပုံမွန္အားျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား) သည္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ အဆင့္အတန္းရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒသည္ သာမန္ဥပေဒကဲ့သို႔ အဆင့္အတန္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္ သာမန္ဥပေဒအထက္တြင္ရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒေအာက္ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒတစ္ခုသည္
ျပည္တြင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ယင္းႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္သည္)
ေအာက္တြင္ရွိႏိုင္သည္ ။

•

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မတူညီေသာစာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ခြဲျခားထား
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား၏ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
လက္ခံေသာ္လည္း အျခားစာခ်ဳပ္မ်ားကိုလက္မခံျခင္း။

•

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔ႏွင့္အလားတူကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏
အေျခအေနေပၚမူတည္၍ စာခ်ဳပ္မ်ား၏တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈကို လက္ခံသည္။

•

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အဓိကအားျဖင့္ မိုနစ္ (monist) လား ဂ်ဴဝယ္လစ္ (dualist) လား
ဆိုသည္ကို တရား႐ုံးမ်ားက တစ္ခါတရံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ျပည္တြင္း
ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်ိန္တြင္ မၾကာခဏ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏

ရပ္တည္ခ်က္ကိုျပည္တြင္းဥပေဒတြင္

အၿမဲတမ္းခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္ မဟုတ္ပါ။ ဤကဲ့သို႔မခ်မွတ္ေသာေနရာမ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ကဲ့သို႔) တြင္
အေျဖမ်ားကို ဥပေဒေရးရာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးထုံးတမ္းစဥ္လာ၊ တရားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
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သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအေလ့အထမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဂ်ဴဝယ္
လစ္ (dualist) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဥပေဒအရ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းမျပဳမွီ ၎၏
ႏိုင္ငံတကာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဥပေဒျပဳရန္ လိုအပ္သည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို
ကိုင္တြယ္ပုံ ကြဲျပားသည္။
•

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏
ရပ္တည္ခ်က္ကို မလႊဲအပ္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ စကၤာပူ၌ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္
မ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထား
ျခင္းမရွိပါက တိုက္႐ိုက္ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ မရွိေပ (Yong Vui Kong 2015)။

•

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၂ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ထုံးတမ္းဥပေဒကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ အခန္း ၇ ပုဒ္မ ၂၁ အရ
ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္တစ္ခုသည္ ‘တရားဝင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ’ ရွိရန္၊ ဆိုလို
သည္မွာ ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ တိုက္႐ိုက္အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိရန္အတြက္ အထက္
လႊတ္ေတာ္၏ အနည္းဆုံး သုံးပုံႏွစ္ပုံ သေဘာတူရန္လိုအပ္သည္။

•

ေတာင္အဖရိကႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၃၂ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ထုံးတမ္းဥပေဒကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္
ႏွင့္မဆန္႔က်င္သ၍ ျပည္တြင္းဥပေဒသို႔ အာဏာသက္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပုဒ္မ
၂၃၁ အရ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳထားေသာ အလိုအေလ်ာက္အာဏာ သက္ေရာက္
ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတစ္ရပ္
ရပ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္သေရြ႕ ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာသက္ေရာက္သည္။ ပုဒ္မ ၂၃၃ အရ
တရား႐ုံးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ မည္သည့္ဥပေဒအဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ‘က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္’
ဥပေဒအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈကိုသာ ဦးစားေပးရန္လိုအပ္သည္။ ပုဒ္မ ၃၉ အရ တရား႐ုံးမ်ား
သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးအာမခံခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ
တြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း လိုအပ္သည္။

အစိုးရ၏အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုယ္စားအေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံ
မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္
တစ္ခါတရံစာခ်ဳပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအား အာဆီယံကဲ့
သို႔ေသာ ေဒသဆိုင္ရာစီမံမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္လည္း ကတိကဝတ္ျပဳေစသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ အစိုးရသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုယ္စားျပဳ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္
လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ယေန႔ေခတ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုတြင္ထည့္သြင္း
ျပ႒ာန္းထားသည္။ တခ်ိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို

ကန္႔သတ္ေဖာ္ျပေပးသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာယူနစ္မ်ားကို သက္ေရာက္
မည့္စာခ်ဳပ္မ်ား မခ်ဳပ္ဆိုမီ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လႊတေ
္ တာ္ဆိုင္ရာစီစစ္ေရး
သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေ
 ႏြး
ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို

တည္ေဆာက္ရာတြင္

အစဥ္အၿမဲ

ဦးေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအေရးမ်ားတြင္ မၾကာခဏပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားခြျဲ ခားထားၿပီး ပိ၍
ု အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္
ျပည္တြင္းဥပေဒအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေသာစာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ပါဝင္မႈကို ေဖာ္ျပ
ၾကပါသည္။
အာဏာခြဲေဝေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏

ပါဝင္မႈႏွင့္

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား၏

အဆင့္

အတန္းတို႔အၾကား အၾကမ္းအားျဖင့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။
•

ျပည္တြင္းဥပေဒအျဖစ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအလိုအေလ်ာက္ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
မိုနစ္ (Monist) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ကတိကဝတ္ျပဳသည့္
စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ ဥပေဒျပဳေရးသည္ တနည္းနည္းျဖင့္ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

•

စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ျပည္တြင္းဥပေဒအျဖစ္မသက္ေရာက္မွီ ဥပေဒျပဳေရးမွ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရမည့္ ဂ်ဴဝယ္လစ္ (dualist) ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးသည္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္
ကို ကတိကဝတ္ျပဳသည့္အဆင့္တြင္ ပါဝင္ရန္အလားအလာ နည္းေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္
အၿမဲတမ္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဂ်ဴဝယ္လစ္ (dualist) ႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ ပို၍ဒီမိုကေရစီက်ေသာ
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္မႈကို ေသခ်ာေစ
ရန္အတြက္ တစ္ခါတရံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အနည္းဆုံးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕
စာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ဥပေဒျပဳေရးက႑အား
ပါဝင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္ လက္ရအ
ိွ ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားဝင္ေရာက္ခ်ဳပ္ဆရ
ုိ ာတြင္ (အနည္းဆုးံ ေတာ့ မူအရ)
ဥပေဒျပဳေရးအခ်ိဳ႕ပါဝင္ရန္ လိအ
ု ပ္ေသာဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒရွသ
ိ ည့္ ဂ်ဴဝယ္လစ္ (dualist) ႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၀၉ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးကိုယ္စား စာခ်ဳပ္မ်ား
တြငပ
္ ါဝင္ရန္အတြက္ သမၼတအားအခြငအ
့္ ာဏာေပးထားသည္။ အခ်ိဳ႕စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္ဟု ပုဒ္မ ၂၀၉ အရ ထင္မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၁၀၈
တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္မလိုဘဲ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုတိုင္တြယ္ရန္အတြက္
သမၼတအား အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သိသိသာသာကြဲျပားမႈရွိသည္။
•

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၁ ၌ ‘ျပည္သူလူထု၏ ဘဝကို
က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အေျခခံက်ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားသက္ေရာက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔လိုအပ္မည့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာအခါ
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရမည္’ ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ‘ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္’ ျပဳလုပ္ရန္
ခ်န္လွပ္ထားရမည္။

•

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ပုဒ္မ ၈၀ တြင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာအရ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္စ
့ ာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းအာဏာ ႏွငပ
့္ တ္သက္၍
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၉ ရွိ ျပည္ေထာင္စု
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာတြင္ ‘စာခ်ဳပ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း’ အပါအဝင္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
ဆက္ဆေ
ံ ရးႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ က႑အမ်ားအျပား ပါဝင္သည္။ ပုဒမ
္ ၇၆ သည္လည္း

Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ ေမလ ၂၀၂၀

7

ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသမ်ားတြင္ ‘စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ျခင္း' ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။
•

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္
ျခင္းအာဏာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ေပးအပ္ထား
သည္။ ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ က်င့္သုံးျခင္းကိုတားဆီးရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆ တြင္ စကၤာပူ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္မႈကိုအတည္
ျပဳရန္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ အမ်ားစုလိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္
ပုဒ္မ ၇ တြင္ ပုဒ္မ ၆ အရ စကၤာပူႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ‘အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္
သို႔မဟုတ္ ေကာင္းက်ိဳးရေစမည့္’ စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္
ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးသည္ဟု အဓိပၸါယ္မေကာက္ယူရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

•

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၇၈ သည္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္
သည့္ ရွင္ဘုရင္၏အာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး
သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏လုံျခဳံေရး အေပၚက်ယ္ျပန္႔စြာ
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္
သည့္ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ ၁၇၈ (၃) အရ ျပည္သူမ်ား၏
ပါဝင္မႈ၊ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ေသာစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ‘လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ၊ ဘုံအေကာက္ခြန္သမဂၢ
သို႔မဟုတ္ သဘာဝသယံဇာတ အသုံးခ်မႈခြင့္ျပဳခ်က္’ မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။ အမ်ိဳးသား
ညီလာခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံး၏ ပူးတြဲအစည္းအေဝးတြင္
ရယူရမည္ (ပုဒ္မ ၁၅၆ (၁၄))။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာကိုဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေအာက္ရွိ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မၾကာခဏထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အေရး
ႀကီးေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုက္႐ိုက္
ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔ကိုျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ သာလြန္ျမင့္မားေသာအဆင့္ကို ေပးၾကသည္။
၎သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတာဝန္ဝတၱရားကို ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လိုက္နာျခင္းမွတားဆီးထား
ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ရွိမရွိကို စဥ္းစားရန္အတြက္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္လိုက္နာႏိုင္သေရြ႕ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို လိုက္နာမႈေသခ်ာေစရန္
အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း မလိုအပ္ပါ။
အဓိကအားျဖင့္ မိုနစ္ (monist) သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴဝယ္လစ္ (dualist) ျဖစ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္
ဤအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္ပုံကြာျခားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မိုနစ္ (monist) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္အမ်ားအျပားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး
ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတရား႐ုံးမ်ားမွ အာဏာသက္ဝင္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ
တကာဥပေဒအေျခခံမူမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပေဒေရးရာအက်ိဳးမွာ
ျပည္တြင္းဥပေဒအဆင့္ဆင့္တြင္ ၎၏ရပ္တည္မႈကို ရွင္းလင္းေစရန္ျဖစ္သည္။ အဓိက ဂ်ဴဝယ္လစ္
(dualist) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒအတြင္း အလိုအေလ်ာက္အက်ံဳး
မဝင္ေသာေၾကာင့္ ၎ကိုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္
ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရာေရာက္ၿပီး ၎တို႔ကို ျပည္တြင္းတရား႐ုံးမ်ားက သက္ဝင္
ေစကာ ျပည္တြင္းဥပေဒအတြင္း ၎တို႔၏တရားဝင္မႈအဆင့္ကို ရွင္းလင္းေပၚလြင္ေစသည္။ မည္သို႔
ပင္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား
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မ်ားကို ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအေပၚ အေလးထားမႈကို အမွတ္
သေကၤတျပဳျခင္းကဲ့သို႔ သိသာထင္ရွားမႈနည္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိ ေစႏိုင္သည္။
ႏိင
ု င
္ အ
ံ မ်ားစုတင
ြ ္ ရာႏွငခ
့္ ်ီေသာႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွသ
ိ ည္။ ယင္းတိ႔ု
အားလုံးကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံ
တစ္ခခ
ု ်င္းအေနျဖင့္ မည္သည္တ
့ ာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မည္သထ
႔ုိ ည္သ
့ င
ြ း္ မည္ဆသ
ုိ ည္ကုိ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္
ခ်ရသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာက်င့္သုံးမႈအရ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရစနစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ က႑မ်ားႏွင့္
လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစသည့္ တာဝန္ဝတၱရားႏွစ္စုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအေရး
ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။
မၾကာခဏဆိုသလို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္အစိုးရစနစ္၏ က႑ႏွစ္ခုမွာ ဒီမို
ကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာတရား စီရင္ေရးျဖစ္သည္။ က႑ႏွစ္ခုစလုံးသည္ အထူးသျဖင့္လူ႕အခြင့္
အေရးမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကိစၥရပ္တြင္ UDHR ၏ အပိုဒ္ ၂၁ ၌ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔
ႏိုင္ငံ့အေရးတြင္ ‘ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္’ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္
(ICCPR) ၏ အပိုဒ္ ၂၅ ပါ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္တို႔ပါဝင္သည္
(Charlesworth 2017: 36)။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး လိုအပ္ခ်က္၏ အရင္းအျမစ္မွာ
UDHR ၏ အပိုဒ္ ၁၀ ပါ ‘လြတ္လပ္ၿပီးဘက္မလိုက္ေသာ ခုံ႐ုံးတြင္ၾကားနာျခင္း’ အခြင့္အေရးႏွင့္
အလားတူ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ (International Commission of Jurists 2007ကဲ့သို႔)
ႏိုင္ငံတကာမွ ထုတ္ျပန္ေသာအေျခခံမူအမ်ိဳးမ်ိဳးမွတဆင့္ သက္ေရာက္ေစသည့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ ။
ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးႏွစ္ခုစလုံးကို ေယဘုယ်
အားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စီမံမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွတဆင့္ ရွာေဖြၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအမံသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈအေတြ႕အၾကဳံမွရရွိေသာ ထိုးထြင္း
သိျမင္မေ
ႈ ပၚတြင္ မူတည္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္ လက္ခံက်င့္သုံးရမည့္ ပုံစံအေၾကာင္း
ၫႊန္ၾကားျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ ယင္းႏွစ္ခုစလုံးမွ အကာအကြယ္
ေပးရမည့္ တန္ဖိုးမ်ားကိုၾကည့္၍ စဥ္းစားပါက အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးတြင္
တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အာဏာမတရားအသုံးျပဳမႈကို တားဆီးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္
(Charlesworth 2017:41)။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးအတြက္ တရားမွ်တၿပီးဘက္မလိုက္
ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ တစ္ဖန္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အာဏာမတရားအသုံးျပဳမႈကို တားဆီးျခင္း
တို႔ပါဝင္သည္။
အခြင့္အေရးကိုအကာအကြယ္ေပးေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲရာတြင္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လူ႕အခြငအ
့္ ေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင္အ
့ လြနၾ္ သဇာ
ႀကီးမားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒသည္

သက္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

အတြက္အသုံးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး ကတိကဝတ္
မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို
ျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္းတို႔တြင္လိုက္နာေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမိုျမင့္မားေစသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့
သလို ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး၏ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားသည္လည္း အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံတို႔ႏွင့္ဆက္
စပ္လ်က္ရွိသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ နိဒါန္းအပါအဝင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏
က်န္အစိတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ႏိုင္သည္။ နိဒါန္းသည္ က်ိန္းေသအာဏာ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္
ျပ႒ာန္းခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံအတြက္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားၿပီး

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏

သေကၤတလကၡဏာကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။
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သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးကတိကဝတ္ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကိစၥရပ္တစ္ခု
အေနျဖင့္ပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္မရွိေပ။ ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြငေ
္ ဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ မေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ လူ႕အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ၎လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္
အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး ကတိကဝတ္မ်ားထည့္သြင္းပါရွိ
သည့္တိုင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ ေအာက္ပါဆက္စပ္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရမည္ •

မည္သည့္အခြင့္အေရးပါဝင္မည္

•

၎တို႔ကိုမည္သို႔ေဖာ္ျပမည္

•

ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္တစ္ခုခု ရွိ၊ မရွိ

•

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ မည္သို႔ေသာအေျခအေနတြင္မဆို ’တန္ဖိုးေလ်ာ့
သြားမႈမရွိေသာ’ အခြင့္အေရးမ်ား

•

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအတြက္

ထားရွိေသာအခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္

မည္သူတို႔

သည္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိရမည္နည္း
•

အစိးု ရမဟုတေ
္ သာ အဖြ႕ဲ မ်ားအေပၚ (မည္မ်ွ အတိင
ု း္ အတာထိ) အခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာအေရး
ယူႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ အပါအဝင္ မည္သူတို႔ကိုအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈျပဳႏိုင္သလဲႏွင့္

•

အခြင့္အေရးမ်ားကိုျပဌာန္းလိုက္နာေစႏိုင္မည့္ တရား႐ုံး သို႔မဟုတ္ ခုံ႐ုံး၏သေဘာ
သဘာဝႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕အတြက္အေ
 ထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သည္။
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမွေကာက္ႏုတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
မည္သို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းကိစၥ
မ်ားေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CEDAW ေကာ္မတီကဲ့သို႔ေသာ) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
မၾကာခဏ ရည္ၫႊန္းေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံ
ျခင္းသည္ မိမဆ
ိ ႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္ၿပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ စည္းမ်ား၏ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တင
ြ း္
တရား႐ုံးမ်ားကို

စည္းေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေပ။

အေစာပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို

လက္ရွိအခ်ိဳ႕ေသာ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ၏အခ်ိဳ႕သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္
ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒကို ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားရန္အတြက္ တရား႐ုးံ မ်ားကိအ
ု ထူးခြငျ့္ ပဳထားသည္ သိမ
႔ု ဟုတ္
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္ (ေတာင္အာဖရိက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ
၃၉)။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ စည္းေႏွာင္မႈ
ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ အဟန္႔သေဘာမ်ိဳးပင္ေလာဆိုသည္ကိုလည္း ေယဘုယ်သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

ICCPR ၏ ပုဒ္မ ၂၅ ၌ ‘ျပည္သူ႕ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ပါဝင္ခြင့္’ ကိုေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးေပးျခင္းကို
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ အျခား
ႏိုင္ငံတကာစာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာအလားတူအသုံးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္သည္။

Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ ေမလ ၂၀၂၀
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ဥပမာ CEDAW ၏ပုဒ္မ ၇ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ‘အစိုးရမူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္ကိုေသခ်ာေစ
ရန္’ လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္ျခင္းကို တိုက္႐ိုက္ရည္ၫႊန္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အနက္ဖြင့္ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္၏ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၌ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ‘ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို
ေရြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ခြင့္’ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ျပ
ထားသည္ (အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅)။ အေထြေထြ မွတ္ခ်က္သည္ စည္းေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ္
လည္း ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ရန္အတြက္ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ အရင္းအျမစ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံ
တကာဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ ထိုအားေပ်ာ့သည့္ တရားဝင္မေ
ူ ဘာင္တစ္ရပ္ကို အျခားႏိုင္ငံ
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စည္းေႏွာင္မႈ
မရွိေသာဥပဒျဖင့္လည္းေကာင္း ခိုင္မာေစသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို
တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစ၍ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈပုံစံအခ်ိဳ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အကြၽမ္းဝင္ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္
(Abbiate, Bockenforde and Federico 2017)။ ကုလသမဂၢ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကလည္း ယင္း
ကဲ့သို႔ေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ကုလသမဂၢ၏ အကူ
အညီႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မွတ္စုသည္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကို ‘အားလုံး
ပါဝင္ေသာ၊

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္

ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကဖို႔’ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။
အျခားႏိုင္ငံတကာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိုသြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္
ေထာက္ပံ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၁၂၂ (၂၀၁၃) သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္အေျခအေနတြင္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္မႈ

အပါ

အဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈကိုတိုးလာရန္ လိုအပ္မႈ
ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ (Samararatne 2018)။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႕အေလ့အက်င့္မရွိသည့္တိုင္ ၂၁ ရာစုတြင္ ဒီမို
ကေရစီနည္းလမ္းက် ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
လူအမ်ားပါဝင္မက
ႈ ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ဖ
္ ယ
ြ ရ
္ သ
ိွ ည္။ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ သာလြန္
ျမင့္မားေသာဥပေဒျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား
ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရန္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မလႊဧ
ဲ ကန္နးီ ပါးျဖစ္သည္အ
့ ခ်က္မာွ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒသည္ သာမန္
ဥပေဒႏွင့္ကြဲျပားျခားနားၿပီး ျပည္သူတို႔၏အခြင့္အာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္မဆို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အား
လုံးပါဝင္ေစျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏အခန္းက႑ကိုျပန္
လည္အားျဖည့္ေပးသည့္ အေရးပါေသာသေကၤတ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အားလုံးပါဝင္မႈသည္ ပိုမို
ထင္သာျမင္သာရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒတည္ေဆာက္မႈတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အားလုံး ပါဝင္ေစျခင္းသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္

ေဆာက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊ အစိုးရစနစ္ကိုနားလည္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ
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တစ္ခုလုံးကို ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို နားလည္
သိမွတ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္မႈတြင္ မည္သူတို႔ (ႏွင့္မည္သို႔) ပါဝင္သည္
ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ရွိအခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုျပဳရန္လိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္လည္း ဤကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းမြန္စြာနား
လည္သိရွိမႈအခ်ိဳ႕ကို ရရွိေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မွတ္တမ္းသည္ ဖြဲ႕စည္း
ပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား
မ်ားႏွင့္ စီပြားေရး’ စသည့္အုပ္စုမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားကို ပါဝင္ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းထား
သည္။ ထိေရာက္စြာပါဝင္မႈရွိေစရန္ ျပည္သူလူထုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေရး
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဂ႐ုျပဳေစသည္။
အားလုံးပါဝင္ေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အလုံးစုံရည္မွန္းခ်က္မွာ ရရွိလာမည့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒသည္ လုံေလာက္ေသာသေဘာတူညီမႈ၊ ႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ
တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈရွိၿပီး

ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားေပၚအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈႏွင့္ အစိုးရ

အတြက္ ထိေရာက္ေသာမူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျမင့္ဆုံးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္
ျဖစ္သည္။ အားလုံးပါဝင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုမွတ္သား၍ ပုံစံေရးဆြဲသင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပိုမိုထည့္သြင္းစဥ္းစား
လာရသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

တစ္ရပ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျပ႒ာန္းျခင္းက
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအားလုံး သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕သည္ အလို
အေလ်ာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါက ျပည္တြင္းဥပေဒအဆင့္မ်ားတြင္ ၎ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသည္
မည္သည့္အဆင့္မွ ရပ္တည္မည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပျခင္းက အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ျပဳမႈႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ ကိုယ္
စားျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားသည္ ဤလုပ္ေဆာင္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားမည္သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္နာ
ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အနည္းဆုံးေယဘုယ် ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေပၚ စည္း
ေႏွာင္ထားေသာ

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ

ကတိကဝတ္မ်ားသည္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမၾကာခဏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ (သို႔မဟုတ္ ရွိလာႏိုင္သည္)။ အခ်ိဳ႕
သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒသည္ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစဘဲ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသင့္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ တရားဝင္စည္းေႏွာင္ထားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္
ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ပုံစံေရးဆြဲမႈတြင္ အသုံးဝင္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။
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