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Tom Ginsburg

ပထမဆုံးေသာ ေခတ္သစ္ဖြ႔ဲစည္းပုုအံေျခခံဥပေဒကို ၁၇၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

၌ စတင္အတည္ျပဳခဲ႔သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ခြဲထြက္ျခင္းဆုိင္ရာအယူအဆသည္ စပိန္မွသည္ ယူကရိန္း၊ 

တန္ဇန္းနီးယားစသည္႔ ႏိုင္ငံမ်ားအထိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီး 

ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ခြဲထြက္ျခင္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသည္ 

အမ်ားအားျဖင္႔ ႏုိင္ငံသစ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အနီးအနားရွိ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင္႔ ေပါင္းစည္း 

သြားရန္အတြက္ မူလႏုိင္ငံကုိစြန္႔ခြာခြဲထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ

ဥပေဒပံုစံခ်မွတ္ရာ၌ နယ္ေျမတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမမ်ားစြာတုိ႔၏ ခြဲထြက္ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္  

ဖြဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒအသစ္ေရး

ဆြဲရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိလည္း ျဖစ္လာေစႏုိင္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပဌာန္းၿပီး 

ျဖစ္လ်င္ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ယင္းေနာက္တြင္ျဖစ္လာမည္႔ ဖြဲ႔စည္းပုုံ 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေလွ်ာ႔အတင္းညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာဖိအားမ်ား သက္ေရာက္ေစ 

ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အတူတကြေပါင္းစည္းထားရန္ကိရိ

ယာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳထားခဲ႔လ်င္ ခြဲထြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ကိုလည္း ယင္းဖြဲ႔စည္းပုုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။

ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကမၻာတစ္ဝွန္းရွိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူ 

သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိ ယခုုဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စာမ္းတိုုတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပ 

ထားသည္။ အဓိကအားျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံု သံုးမ်ိဳးရွိကာ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ (က) ခြဲထြက္ 

ျခင္းကိုတားျမစ္ႏုိင္သည္ (ခ) ယင္းအေၾကာင္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ (ဂ) ႏုိင္ငံတြင္းရွိ 

နယ္ေျမတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေန 

အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ညီညြတ္လ်င္ ခြဲထြက္ျခင္းခြင္႔ျပဳႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳခဲ႔လ်င္ 

ေနာက္ထပ္ေျဖဆုိရန္လုိအပ္မည္႔ ေမးခြန္းမ်ားထပ္ရွိလာသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ခြဲထြက္ရန္ မည္သူက 

အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သနည္း၊ မည္သူ၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္လုိအပ္သနည္း၊ မည္သည္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မည္သည္႔ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳ 

သည္ျဖစ္ေစ နယ္နိမိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လာခဲ႔လ်င္ ေျဖရွင္းမည္႔နည္းလမ္းကုိ 

သတ္မွတ္ထားရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

ဤဖြဲ႕စည္းပံုေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတိုတုြင္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ကမၻာေပၚရွိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
မည္သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ပုုံ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထား 
သည္။ ခြဲထြက္ျခင္းကိစၥႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဓိက 
ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ 
ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းႏွင္႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း 
စသည္တုိ႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ 

Tom Ginsburg သည္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ 
ဥပေဒေက်ာင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ Leo Spitz 
ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး American Bar Foundation ၏ 
သုေတသနအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
International IDEA ၏ အႀကီးတန္းနည္းပညာဆိုင္ရာ 
အႀကံေပးတစ္ဦးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည္။

International IDEA ၏ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားသည္ 
တစ္စုံတစ္ရာေသာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ပါသည္။ ယခု 
ထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖၚျပထားေသာအျမင္မ်ားသည္ 
International IDEA ၏ အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း 
မရွိသလို၊ ယင္း၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
၏အျမင္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ 

ယခုပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ေဒသမ်ား၏ အမည္နာမကိုးကားခ်က္မ်ားသည္ ေဖၚျပ 
ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒ၊ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ 
အဆင့္အတန္္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ International IDEA ၏ 
တရားဝင္ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုယ္စားမျပဳေပ။

ယခုထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖၚျပထားေသာအျမင္မ်ားသည္ 
ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္ႏိုင္ငံ 
တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပထားျခင္းမဟုတ္ေပ။
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2Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ခြဲထြက္ခြင္႔ ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ သီးျခားႏုိင္ငံ 

သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ မူလႏုိင္ငံေတာ္ကုိ စြန္႔ခြာခြဲထြက္ခြင္႔ရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

(အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္မူ တည္ရိွေနၿပီးျဖစ္သည္႔ အျခားေသာႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင္႔ သြားေရာက္ေပါင္း 

စည္းခြင္႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္)။ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ 

တကာဥပေဒမ်ားတြင္ ေနာက္ခံအျဖစ္တည္ရွိေနေသာ စည္းမ်ဥ္းႏွစ္ခုေပၚတြင္ အေျချပဳၾကသည္။ 

ပထမတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိ၏နယ္ေျမမ်ားကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေပါင္းစည္းထားရွိႏိုင္သည္႔ 

အခြင္႔အေရးကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ သီးျခားခြဲထုတ္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေပ။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ 

ႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင္႔ ရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ခြဲထြက္ခြင္႔ရွိသည္ဟု ဆုိုလိုျခင္းမဟုတ္ (ဥေရာပအင္အားႀကီး 

ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုိလုိနီနယ္ေျမမ်ားစြန္႔လႊတ္ျခင္းကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ) ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ 

တြင္းရွိအုပ္စုမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင္႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင္႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ အသံုး 

ျပဳႏိုင္သည္႔ နည္းလမ္းအမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ခြဲထြက္ခြင္႔ေပးျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ခံ 

အယူအဆအရ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ခြင္႔ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီရန္

လုိအပ္သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္မူေဘာင္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားက 

ျပဌာန္းေပးႏုိင္သည္။ 

မ်ားမၾကာမီကာလကပင္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ တစ္ဖက္သတ္ခြဲထြက္ျခင္း 

ကုိ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားက လက္ခံႏုိင္သည္ဟူေသာ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ႔သည္။ ကုိဆုိဗို (Kosovo) 

သည္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင္႔ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုနီးပါး 

ေနထုိင္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆားဘီးယား (Serbia) လက္ေအာက္ခံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ 

ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ႔သည္။ ကုိဆုိဗို (Kosovo) သည္ ၁၉၉၈ ႏွင္႔ ၁၉၉၉ တုိ႔တြင္ စစ္ပြဲ 

မ်ား၏ အဓိကစစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ယင္းသုိ႔ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမႈသည္ ႏုိင္ငံတကာတရားရံုးသုိ႔ 

ေရာက္ရွိခဲ႔ၿပီး ယင္းတရားရံုးက ျပတ္သားမႈမရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

က ဆုိသည္မွာ တစ္ဖက္သတ္ခြဲထြက္ျခင္းသည္ ဥပေဒအဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ားအရ တရားမဝင္သည္ 

မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သတ္ခြဲထြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္႔ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းတြင္ 

ျခြင္းခ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းျဖစ္စဥ္က ျပဆိုေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိၾကသည္။ ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ 

လူ႕အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ႔လ်င္ ႏုိင္ငံ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခြင္႔ျပဳ 

ခ်က္မပါဘဲ ခြဲထြက္ခြင္႔ရွိႏုိင္သည္ဟူူ၍ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ား 

အတြက္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ သိပ္မရွိေသာ္လည္း ခရုိင္းမီးယား (Crimea) ေဒသ သီးျခားခြဲထြက္ၿပီး 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရရွားႏုိင္ငံ (Russia) ႏွင္႔ ေပါင္းစည္းသြားသည့္ျဖစ္စဥ္အတြက္ အဆုိပါအေၾကာင္း 

ျပခ်က္ကုိ အသံုးျပဳခဲ႔သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံုစံခ်သတ္မွတ္ 

ေပးျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ အတူတကြေပါင္းစည္းထားရာတြင္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးသည္႔အခန္းက႑မွ 

လည္း ပါဝင္ႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမအရတစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိေန 

ေသာ လူနည္းစုတစ္ခုသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈကုိရရွိရန္ အာမခံခ်က္ရွိမွသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုသုိ႔ 

ေပါင္းစည္းလုိေသာ ဆႏၵရွိေပမည္။ ခြဲထြက္ခြင္႔ ေပးအပ္ထားျခင္းသည္ နယ္ေျမအလိုက္တည္ရွိေန 

ေသာလူနည္းစုမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံပါမည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု 

အခ်ိဳ႕ကဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရထံမွခံစားခြင္႔မ်ား ပုိမုိ 

ရရွိေစေရးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထြက္ခြင္႔ကုိ အသံုးျပဳေတာင္းဆုိလာႏုိင္သျဖင္႔ ခြဲထြက္ခြင္႔မ်ား 

သည္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ဟုလည္းဆုိၾကသည္။ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင္႔ အစုိးရအမ်ားက 

ခြဲထြက္ရန္အခြင္႔အလမ္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျငင္းပယ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲထြက္ျခင္းအတြက္ 

ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္ရန္ ပုိမုိခက္ခဲေစသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 
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ခြဲထြက္ျခင္းကုိ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမုိခက္ခဲေစျခင္းျဖင္႔  ခြဲထြက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ေလ်ာ႔နည္း 

ေစေသာ္လည္း ခြဲထြက္ျခင္းသည္ မည္သည္႔နည္းျဖင္႔မဆုိျဖစ္လာမည္ဆုိပါက ထုိသုိ႔ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း 

တားျမစ္ထားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိပုိမုိခက္ခဲေစကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိပင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေစ 

သည္။  အေျခခံက်က်ၾကည့္မည္ဆုုိလ်ွင္ ခြဲထြက္ေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ အၿမဲရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ယင္းသုိ႔ေတာင္းဆုိလာသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ မေတာင္းဆုိသည္ျဖစ္ေစ၊  အကယ္၍ ေတာင္းဆုိခဲ႔လ်င္ မည္သုိ႔ဆက္လက္ျဖစ္လာမည္စသည့္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္  ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာပံုစံမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါလာသည္။ 

ယခုုဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစာတမ္းတိုုတြင္ ႏုိင္ငံ၏အစိတ္အပုိင္း နယ္ေျမတစ္ခုသည္ 

ဗဟုိအစုိးရထံမွ  ပံုစံတက် တရားဝင္စြန္႔ခြာခြဲထြက္ရန္ အခြင္႔အေရးရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္ 

သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ယခုုေလ႔လာသံုးသပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုိလုိနီနယ္ေျမမ်ားကုိ ထည္႔သြင္း 

စဥ္းစားျခင္းမျပဳေပ။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အဆင္႔အတန္းသတ္မွတ္

ခ်က္ျခားနားသည္႔ မီွခိုနယ္နိမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 

သည္႔အႀကိမ္အေရအတြက္ တုိးပြားလ်က္ရွိသည္။ ပံု ၁ ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။  ခြဲထြက္ 

ျခင္းကု ိဖြ႔ဲစည္းပုုအံေျခခဥံပေဒအနည္းငယက္သာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အေရအတြကထ္ပမ္တံုိးလ်ကရ္ွသိည္႔ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ တားျမစ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံ ၉  ခုရွိ အသံုးျပဳခဲ႔၊ 

အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ၁၅ ခုတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ခြင္႔ျပဳထားေၾကာင္း ပံု ၁ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒေပါင္း ၆၀ တုိ႔တြင္ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ 

အေတာ္အသင္႔ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းတားျမစ္ထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၄ ခုတုိ႔တြင္ နယ္ေျမ 

နယ္နိမိတ္အရ “ခြဲျခားပုိင္းျဖတ္မႈမျပဳႏုိင္ျခင္း”ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပထားၿပီးအမ်ားစုတုိ႔တြင္ 

မူ ဤကိစၥႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိၾကေပ။ 

ပုံ - ၁ ။ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ 
          (၁၈၅၀ မွ - မ်က္ေမွာက္ အထိ္)

အကိုးအကား - ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာမႈစီမံကိန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ား (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)
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အမည္ခံဖက္ဒရယ္၊ကြန္ဖက္ဒရယ္ (norminally federal/confederal)

ဒီဖက္တို ဖက္ဒရယ္ (de facto federal)
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ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ခြင္႔ျပဳျခင္း
ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခြင္႔ျပဳေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ 

အေတာ္အသင့္ ေတြ႕ရခဲပါသည္။ ခြဲထြက္ခြင္႔မ်ားသည္ ၂၀ ရာစုႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင္႔ 

အယူအဆမ်ားႏွင္႔ တၿပိဳင္တည္း ေပၚထြန္းခဲ႔ေသာ လီနင္ဝါဒီမ်ား၏ အေတြးအျမင္အယူအဆမ်ား 

ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယင္း၏ အစိတ္အပုိင္းနိုုင္ငံမ်ား အေနျဖင္႔ 

ခြဲထြက္ခြင္႔မ်ားကုိ ထည္႔သြင္းထားခဲ႔ၿပီး ယူဂိုဆလားဗီးယား (Yugoslavia) အပါအဝင္ အျခား 

ကြန္ျမဴနစ္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ထိုုနည္းအတိုုင္း လုိက္လံလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လည္း ယင္းႏုိင္ငံမ်ားၿပိဳကြဲကာ သီးျခားႏုိင္ငံမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ႔ရျခင္းသည္ ခြဲထြက္ခြင္႔ေၾကာင္႔ 

မဟုတ္ဘဲ စစ္ေအးတုိက္ပြဲၿပီးဆံုးသြားျခင္းကသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္း 

လင္းလင္း ေျပာၾကားရန္လုိပါမည္။ 

အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားမွ ခြဲထြက္ျခင္းဆုိင္ရာပုုဒ္မကုိ ထည့္သြင္းရန္ 

ဆံုးျဖတ္ခဲ႔လ်ွင္ပင္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ပံုစံပုိင္းဆုိင္ရာ ထပ္မံဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေပ 

ေသးသည္။ ပထမဦးစြာ စဥ္းစားရမည္မွာ အခြင္႔အေရးတစ္ခုကို နယ္ေျမအစိတ္အပုိင္းအားလံုးကုိ 

ေပးမည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ကုိသာေပးမည္ေလာ။ St. Kitts ႏွင္႔ Nevis၊ 

ဥဇဘက္ကစၥတန္ (Uzbekistan) ႏွင္႔ ဆူဒန္ (Sudan) တုိ႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမအစိတ္အပုိ္င္းမ်ား 

(Nevis၊ Karakalpakstan၊ South Sudan အသီးသီး) တုိ႔၏ ခြဲထြက္ရန္ အယူအဆမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္စဥ္းစားခဲ႔သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုုံ 

အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၀ တြင္လည္း ခြဲထြက္ျခင္းကုိခြင္႔ျပဳထားသည္။ ကခ်င္ႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားမွာ 

ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအခြင္႔အေရးကုိ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းသည္မွ ၁၀ ႏွစ္ကာလ 

အတြင္း က်င္႔သုံးခြင္႔မျပဳေပ။ ယင္းျပဌာန္းထားသည္႔အပိုဒ္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း 

ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနခဲ႔ေပသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ ခြဲထြက္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ အဘယ္တုိ႔ 

နည္း။ ဆက္စပ္၍ ယင္းခြဲထြက္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မည္သူက အတည္ျပဳရမည္နည္း။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

နယ္ေျမမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိေနမႈကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္မွာ ခြဲထြက္ရန္ၾကိဳးပမ္း 

ေသာ နယ္ေျမကသာ မဲေပးဆံုးျဖတ္ရမည္ေလာ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက မဲေပးဆံုးျဖတ္ရမည္ေလာ စသည္႔ 

ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ မည္သူက 

ေျဖရွင္းမည္နည္း။ ဤေမးခြန္းမ်ားႏွင္႔ အျခားကိစၥရပ္မ်ားသည္  ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား မည္သုိ႔ 

မည္ပံုဆက္လက္ျဖစ္လာမည္၊ ယင္းတုိ႔ ေအာင္ျမင္မည္ သုိ႔မဟုတ္ က်ရံႈးမည္၊ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းတမ္းမည္ စသည္တုိ႔ႏွင္႔ ပက္သက္၍ အေရးပါလာႏုိင္သည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခြဲထြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည္႔ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားက ျပဆုိထားသည္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ အနိမ္႔ဆံုးအေနျဖင္႔ 

ယင္းနယ္ေျမ အစိတ္အပိုင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွတဆင္႔ ရရွိမည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္ လုိအပ္သည္။ ယင္းအဆင္႔ေနာက္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဆင္႔မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ လုိအပ္ႏုိင္သည္။ ယူကရိန္း 

ႏုိင္ငံ (Ukraine) ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ (ပုုဒ္မ ၇၃) တြင္ “ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အေျပာင္း

အလဲျဖစ္ေစမည္႔ကိစၥမ်ားကုိ ယူကရိန္းႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္က်င္းပေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင္႔သာ 

လ်င္ ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းက ခရိုင္းမီးယားေဒသ ယူကရိန္းမွခြဲထြက္ 

ကာ ႐ုရွားႏွင္႔ေပါင္းစည္းသြားျခင္းသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္းကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 

ခြဲထြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း
ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင္႔ ပိုမုိလုပ္ေလ႔လုပ္ထရွိေသာပံုစံတစ္ခုမွာ ခြဲထြက္ျခင္းကုိတားျမစ္ျခင္းပင္ျဖစ္

သည္။ ယင္းကုိ သြယ္ဝိုက္လုပ္ေဆာင္ပံုမွာ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ား တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းတည္ရွိျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားစိတ္ပုိင္းခြင္႔မျပဳျခင္းကို ရိုးရွင္းစြာေၾကညာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ 
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သည္႔ အခ်ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ ပုိမုိျပင္းထန္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ွာ႔ခ်ထား 

ေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရွိသည္႔အစုိးရမ်ား ပါဝင္သည္႔ စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရာတြင္ “ကိုယ္ပုိင္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔က်င္႔သံုးျခင္းသည္ မည္သည္႔အေျခအေနတြင္မဆို ႏုိင္ငံေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းမွ ခြဲ 

ထြက္ျခင္းကုိ ခြင္႔ျပဳျခင္းမရွိေစရ” ဟု အီေကြေဒါႏုိင္ငံ (Ecuador) ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ (ပုုဒ္မ 

၂၃၈) တြင္ ရွင္းလင္းစြာျပဆုိထားသည္။ ယင္း၏ အိမ္နီးခ်င္း ဘုိလီးဗီးယားႏုိင္ငံ (Bolivia) တြင္မူ 

ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ညင္သာစြာတားျမစ္သည္႔ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ေအာက္ရွိ ဌာေ

နတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ကုိ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ စုစည္းညီညြတ္မႈ အဝန္းအဝုိင္းအတြင္း 

တြင္သာ” အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ (ပုုဒ္မ ၁၃၄) တြင္ 

ခရိုင္းမီးယားသည္ ယူကရိန္း၏ ခြဲထုတ္မရႏုိင္ေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ 

ေၾကညာထားကာ ခရိုင္းမီးယား၏ခြဲထြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္႔ သ႑ာန္ေတြ႕ရသည္ (သုိ႔ေသာ္ 

ယင္းသည္ ခြဲထြက္ျခင္းကုိကာကြယ္ရန္ မလံုေလာက္ခဲ႔ေပ)။ 

ႏုိင္ငံ၏ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၊ နယ္ေျမမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိျခင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ကုိ မ်ားစြာေတြ႕ရေလ႔ရွိၿပီး တားဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ခြဲထြက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပ 

ျခင္းမ်ိဳးကုိေတြ႕ရခဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ပါဝင္သည္႔ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ 

ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ စီရင္စုမ်ားစသည္႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

နယ္ေျမအပုိင္းအျခားဟူသမ်ွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည္႔အခါမွ် ခြဲမထြက္ရ” ဟူ၍ေဖာ္ျပထားၿပီး 

ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတားျမစ္ထားသည္။

ပံုစံကြဲတစ္မ်ိဳးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ နယ္ေျမမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း 

တည္ရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚတာဝန္တစ္ရပ္ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ 

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ (Afghanistan) ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၅၉) တြင္ မည္သူတစ္စံုတစ္ဦး 

တစ္ေယာက္မွ် “လြတ္လပ္ေရး၊ နယ္ေျမမ်ားတစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိမႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

ပုိင္စုိးမႈ ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း”  မျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဘူတန္ႏုိင္ငံ (Bhutan) ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၈) တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ 

“ဘူတန္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္စုိးမႈ၊ နယ္ေျမမ်ားတစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိမႈ၊ လံုံၿခံဳေရး 

ႏွင္႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ ေစာင္႔ေရွာက္” ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား 

သည္။  

တိုင္းျပည္၏ နယ္ေျမမ်ားတစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိမႈကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကတိကဝတ္ျပဳ 

ေလးစား လုိက္နာေစျခင္းသည္ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 

မဆုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္သည္။ ယင္းသုိ႔ဆုိလ်င္ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင္႔တုိ႔တြင္ ခၽြင္းခ်က္ 

မ်ားရိွေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပဆုိရန္လိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတြင္းတြင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ပုိမုိ

ရရွိေစေရး တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ဖြဲ႔

စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားဟု မသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ယင္းခၽြင္းခ်က္မ်ား ကုိ 

က်ဥ္းေျမာင္းစြာ သတ္မွတ္ထားႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံ (Bulgaria) ၏ ၁၉၉၁ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္” လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳသမ်ွကာလပတ္လံုး 

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင္႔ကို ေပးအပ္ထားသည္။ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံ၏ Pirin 

နယ္ေျမသည္ မက္ဆီဒုိးနီးယား (Macedonia) တြင္ ပါဝင္သင္႔ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္သည္႔  

Linden-Pirin ညီညြတ္ေသာ မက္ဆီဒိုးနီးယားသားမ်ားအစည္းအရံုး (United Macedonian 

Organization Linden-Pirin) ကုိ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာတရားရံုးက 

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ႔သည္။ 



6Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

လူမ်ိဳးေရးအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအလုိက္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္တံ႔မႈ၊ အေျခခံဒီမုိကေရစီနည္းက်ဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ ပ်က္ျပား 

ေစရန္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္သည္႔ ပါတီမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔တြင္ တားျမစ္ထား 

သည္။ ဘရာဇီး (Brazil)၊ ဘူေဂးရီးယား (Bulgaria)၊ ျပင္သစ္ (France)၊ ဂ်ာမနီ (Germany) ႏွင္႔ 

အိႏၵိယ (India) အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ တုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမမ်ားတစ္စုတစ္စည္းတည္း

တည္ရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင္႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ 

ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ဘူတန္ႏုိင္ငံ 

၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၅) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ 

ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမမ်ားတစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိမႈကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ ခြဲထြက္ေရး 

အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ရပ္တည္စုစည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသည္ ဖြဲ႕စည္းခြင္႔ ရႏုိင္မည္ 

မဟုတ္ေပ။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတရားဝင္၊ မဝင္ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ 

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးက ျပဳလုပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ 

ယူကရိန္းႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး (အျခားကိစၥရပ္မ်ားအျပင္) ခြဲထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းလႈံ႕ေဆာ္မႈ 

ေၾကာင္႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း
တတိယေရြးခ်ယ္ဖြယ္နည္းလမ္းမွာ ယင္းခြဲထြက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ျမြက္ဟမႈ မျပဳ 

ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိျခင္းျဖင္႔ ခြဲထြက္ျခင္းကုိဗဟုိျပဳကာ ႏုိင္ငံေရး 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းအေၾကာင္းကုိ မေဖာ္ျပျခင္း 

သည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ေျပာဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ယင္းကိစၥႏွင္႔ 

ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ခြဲထြက္ျခင္းကို ခြင္႔ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ တားျဖစ္သည္ 

ျဖစ္ေစ ပြင္႔လင္းစြာေျပာဆုိထားျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ယင္းေျပာဆုိမႈ 

မ်ားတုိ႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးေစ႔ေဆာ္ လႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားအၾကားတြင္ အဆက္အစပ္ရွိသည္ဟူသည္႔ ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 

မတူညီေသာအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ မ်ားစြာကြဲျပားျခားနားႏုိင္သည္။ 

ခြဲထြက္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း 

ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားသျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ 

ဆုိင္ရာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ႔ၿပီး 

ေနာက္ဆံုးတြင္ ၁၉ ရာစုႏွစ္၌ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေစခဲ႔သည္။ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း (UK) တြင္မူ 

ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခြင္႔ျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း စေကာ့တလန္ 

(Scotland) သည္ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ႔သည္။ ယင္းကိစၥရပ္တြင္ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ ယူေကပါလီမန္၏ ျပဌာန္းထားေသာ အက္ဥပေဒအရ ဥပေဒဆုိင္ရာအေျခခံ 

ရွိေသာ္လည္း စေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခြဲထြက္ေရးဝါဒီပါတီအႏုိင္ရရွိခဲ႔မႈက 

ယင္းဆႏၵခံယူပြဲကုိ စတင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ယခုုအခ်ိန္ထိ သက္ဝင္လႈပ္ရွား 

လ်က္ရွိၿပီး ေသခ်ာေရရာမႈမရွိေသးေခ်။ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ေဖာ္ျပမထားျခင္းသည္ 
အေရးပါပါသလား? 

အခ်ိဳ႕ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံုေရးသားထားျခင္းသည္ အမွန္ 

တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ အေရးပါျခင္းရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ၾကေပမည္။ အဆံုးတြင္မူ နယ္ေျမေဒသ 

တစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အမွန္တကယ္ ခြဲထြက္လုိခဲ႔ေသာ္ ယင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုိ 

လ်စ္လ်ဴရႈမည္သာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕သာဓကမ်ားမွာ နည္းပါးေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပွံအေျခခံဥပေဒ 

တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားမႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႕အေျခအေနကုိ ေျခရာေကာက္ေရးသားၾကပံု 



7Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ေပၚသည္။ မၾကာေသးမီက ခရုိင္းမီးယားသည္ ႐ုရွားႏွင္႔ေပါင္းစည္းရန္ ယူကရိန္းမွခြဲထြက္ခဲ႔သည္႔ 

ျဖစ္စဥ္ မတုိင္မီအထိ ခြဲထြက္ျခင္းကို ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာတားျမစ္ထားေသာ 

မည္သည္႔ႏုိင္ငံမွ် ယင္း၏နယ္ေျမအစိတ္အပုိင္းမွ ခြဲထြက္မႈကိုု ေတြ႔ၾကံဳဖူးျခင္းမရွိၾကေပ။ အဆုိပါ 

ျဖစ္စဥ္သည္ ယူကရိန္း၏ နယ္ေျမတစ္ခုကုိ ရရွားက အင္အားသံုးကာ ခြဲထြက္သည္႔ျဖစ္စဥ္တစ္ခု 

ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုေျပာဆုိေနသည္႔ အေၾကာင္းအရာႏွင္႔ ေဘာင္ဝင္ခ်င္မွ ဝင္ေပလိမ္႔မည္။ 

တဆက္တည္းဆိုရပါလ်ွင္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းအေၾကာင္း ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပ 

ထားျခင္းျဖင္႔ မေဖာ္ျပထားသည္႔အေျခအေနႏွင္႔ ႏိႈင္းစာလ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခြဲထြက္ျခင္းမ်ားျပဳရာတြင္ 

ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ စိတ္ခံစားမႈလြန္ကဲျပင္းထန္စြာပါဝင္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခ 

အေနမ်ားသုိ႔ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သျဖင္႔ နယ္ေျမအပုိင္းအျခားဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုိ ေစာင္႔ 

ၾကည္႔ရန္ႏွင္႔ စီရင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ မည္သူကေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္နည္းဆုိသည္

မွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ခြဲထြက္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ

တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းထားသည္႔အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း 

ျဖစ္ပါက အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည္႔စံုေစရန္ႏွင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရန္လုိသည္။ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကုိႀကီးၾကပ္ရန္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ပံ႔ပုိးမႈလုိအပ္ႏုိင္သည္။ 

ခြဲထြက္ေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုု ထည္႔သြင္း

စဥ္းစားခံရျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင္႔ နယ္ေျမအပုိင္းအျခားအလုိက္ 

အာဏာပုိင္စိုးမႈႏွင္႔ပက္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားရွိ ဂ်ာမန္ဖြဲ႔စည္းပုုံ 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခ်ဳပ္ႏွင္႔ အျခားတရားရံုးမ်ားတုိ႔၏ 

တရား စီရင္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနေပသည္။ 

အမ်ိဳးသားစည္းလုုံးညီညြတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းႏွင္႔ နယ္ေျမအပုိင္းအျခားဆုိင္ရာ 

အကြဲအျပား ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင္႔တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ႏွစ္ခုလံုးရွိ 

တရားရံုးမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလို ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ခြဲထြက္ရန္ မက္လံုးမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ (the Philippines) တြင္မူ Bangsamoro ေဒသတြင္ 

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးအဖြ႕ဲကို ထူေထာင္ရန္ ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုု 

အေျခခံဥပေဒႏွင္႔ညီညြတ္ျခင္းမရွိဟု တရားရံုးခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ ယင္းသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ 

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနေသာေဒသအား ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အဟန္႔ 

အတား ျဖစ္ေစသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ရႈျမင္ၾကသည္။ ယင္းသည္ အလံုးစံုလႊမ္းၿခံဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္ 

တစ္ခုရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အထစ္အေငါ႔အေသးစားတစ္ခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း အကြဲ 

အျပားျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပင္ပမွေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပႆနာေျဖရွင္းေပးျခင္း 

ထက္ အေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးဝါးေစေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာႏုိင္ေသာဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ား ႏွစ္ခုလံုး၌ ခြဲထြက္ 

ျခင္းအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တရားရံုးမ်ားသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ 

ပါဝင္ၾကသည္။ စပိန္ႏုိင္ငံႏွင္႔ ကေနဒါႏုိင္ငံတုိ႔မွ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးမ်ားသည္ ခြဲထြက္ 

ျခင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ရင္ဆုိင္ၾကရၿပီး လြန္စြာျခားနားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳခဲ႔ၾကသည္။ 

ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္က Quebec ေဒသသည္ တစ္ဖက္သတ္ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္။ သို႔ေသာ္ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင္႔ နယ္နိမိတ္ အပုိင္းအျခားအတြင္းေနထုိင္သူ

မ်ား၏အမ်ားစုက လုိလားေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ႔လ်င္ ခြဲထြက္ျခင္းကုိေစ႔စပ္ညွိႏိႈင္းရန္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရတြင္ 

တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္ (ကေနဒါတရားရုံးခ်ဳပ္၊ ၁၉၉၈)။ ျခားနားခ်က္တစ္ခုအေနျဖင္႔ 

စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ 
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က်င္းပရန္ ကာတာလုိးနီးယား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ပယ္ခ်ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္ 

အတည္းကာလတြင္ ဗဟုိအစုိးရဘက္မွ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ခဲ႔သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ နယ္ေျမအစိတ္အပုိင္းမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာမ်ား 

ခြဲေဝေပးအပ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ယင္းတုိ႔သည္ 

အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင္႔ နယ္ေျမမ်ားတစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိမႈကုိ အေလးထားကာ 

ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေလ႔ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕ 

တုိ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ခြဲထြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို အတိ 

အလင္း ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိတိပပ ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ၾကသည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏွင္႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း 

တြင္ ေတာင္ဆူဒန္တုိ႔အပါအဝင္ ၄င္းအခြင္႔အေရးကုိေပးအပ္ထားေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ 

ၿပိဳကြဲခဲ႔ေသာ္လည္း ယင္းသုိ႔တုိင္းျပည္ၿပိဳကြဲခဲ႔ျခင္းသည္ ခြဲထြက္ခြင္႔သတ္မွတ္ ေပးအပ္ထားျခင္း 

ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူမည္ဆုိလ်င္ မွားယြင္းေပလိမ္႔မည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာပံုစံ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳ 

ေနရသည္မွာ ခြဲထြက္ျခင္းကုိ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း တားျမစ္မည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္ 

သက္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနမည္ေလာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ သက္ဆုိင္ရာေနာက္ခံ

သမုိင္းေၾကာင္းႏွင္႔ ပထဝီအေနအထားမ်ား အေပၚ မူတည္ေပလိမ္႔မည္။ ႏုိင္ငံ၏နယ္ေျမအစိတ္အပုိင္း 

မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ ျပႆနာမ်ားမရွိခဲ႔ဖူးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး 

ကုိးကားေဖာ္ျပရန္ မလုိအပ္သေလာက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေၾကာင္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ အေကာင္း 

ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေပမည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ နယ္ေျမမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္းတည္ရွိမႈကုိ 

အကုိးအကားျပဳျခင္း၊ ယင္းကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထပ္မံျဖည္႔စြက္ 

ျခင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ခြဲျခားစိတ္ပုိင္းျခင္းအား ခြင္႔မျပဳႏုိင္ျခင္းကို အေလးအနက္ေဖာ္ျပရာတြင္ 
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (International IDEA) သည္ 

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 

ေပၚထြန္းေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 

ရည္သန္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 

ျပည္တြင္းတြင္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အသိပညာျပည့္ဝသည့္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ 

ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ 

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ 

မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ပါသည္။ ဤအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြဲအား အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္း 

အားထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ 

မ်ားကို အေျခခံကာ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
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ယခုစာအုပ္ ထုတ္ေ၀ေရးသားျခင္းကို 

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ အစိုးရတို႔မွ 

ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
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