၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ

ဤဖြဲ႕စည္းပံုေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတိုတြင္ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအယူအဆမ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာခဲ့ပံုကို
မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားေသာ
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု
နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုကို

Amanda Cats-Baril

ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

Amanda Cats-Baril သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြက္

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား Merriam-Webster အဘိဓာန္တြင္ (၁) မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒမ်ား

International IDEA ၏ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပင္ပမွ ဖိအားေပးခိုင္းေစမႈမပါဝင္ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္

အၾကံေပးပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး နီေပါ၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ

ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ (၂) နယ္နိမိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ယူနစ္တစ္ခုရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏

တို႔ရွိ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္
အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။
Ms. Cats-Baril သည္ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ လူ႔အခြင့္
အေရး၊ ပဋိပကၡအလြန္ အကူးအေျပာင္းကာလမ်ားႏွင့္
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ အထူးျပဳသည့္
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး (J.D. NYU 2011)
ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ အျခားယူနစ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာ လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ
ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံမူတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရမ်ားၾကား၊
ယူနစ္ အခြဲမ်ားၾကားႏွင့္ ယင္းတို႕တြင္ပါဝင္သည့္ ျပည္သူမ်ားၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုး
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား
မႈမ်ားတြင္ အေျခခံခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ ခြဲထြက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

International IDEA ၏ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားသည္

နည္းက်ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိေစရန္အတြက္ ကမာၻအႏွံ႕ရွိ

တစ္စုံတစ္ရာေသာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အုပ္စုမ်ားစြာမွ အသံုးျပဳလ်က္

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ပါသည္။ ယခု

ရွိၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (၁၉၉၀) ကဲ့သို႔ေသာ

ထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖၚျပထားေသာအျမင္မ်ားသည္
International IDEA ၏ အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း
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မရွိသလို၊ ယင္း၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္

ႏိုင္ငံခြဲထြက္မႈမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။

မ်ား၏အျမင္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။
ယခုပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ စတင္ေပၚေပါက္လာစဥ္ကတည္းက ယင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ေဒသမ်ား၏ အမည္နာမကိုးကားခ်က္မ်ားသည္ ေဖၚျပ

သည္ ရႈပ္ေထြးခဲ့ၿပီး အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီပြားမ်ားအား စနစ္တက်

ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒ၊ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္

ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေနေစရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ယင္းႏွင္႔ဆက္စပ္ၿပီး နယ္ေျမခြဲထြက္မႈ

အဆင့္အတန္္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ International IDEA ၏
တရားဝင္ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုယ္စားမျပဳေပ။

မရွိေစေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအေပၚ တစ္ကမာၻလံုး၏

ယခုထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖၚျပထားေသာအျမင္မ်ားသည္
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ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္ႏိုင္ငံ

မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈရွိရန္အတြက္ နယ္နိမိတ္ေဒသေဟာင္းမ်ားကိုပင္ ဆက္လက္ထားရွိသင့္

တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပထားျခင္းမဟုတ္ေပ။

သည္ဟူေသာ (လက္တင္ဘာသာမွ ဆင္းသက္လာေသာ ‘ဥပေဒအရ သင္တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္အတိုင္း’)
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uti possidetis juris ကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ကိုယ္ပိုင္

Electoral Assistance

ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အဟန္႕အတားမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္လာၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာက်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈအမ်ားစုအား ႏိုင္ငံေတာ္
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေစရာတြင္ ဗဟိုျပဳထားသည္။

1

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၏ နယ္ပယ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕
အစည္းသည္ မည္သူ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားမႈအေပၚတြင္
မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း
အရ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္

လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မူလ

အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီသည္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံတစ္ခု
ကို တည္ေထာင္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို “လူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား”
ဟု ေခၚဆိုၾကၿပီး အက္စတိုးနီးယား၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏွင့္ ၾသစတီးယားႏိုင္ငံတို႕အပါအဝင္ ပထမ
ကမာၻစစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံသစ္မ်ားစြာ တည္ေထာင္ခဲ့ရာတြင္ အဆိုပါသေဘာတရားကို အေျခခံခဲ့
သည္။
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ (၁၉၄၅ ခုႏစ
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ျပဌာန္းခြင့္အား ျပည္သူအားလံုးအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ “လူမ်ိဳးမ်ား” အစား “ျပည္သူမ်ား” ဟူ၍ သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္းသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ မည္သူတို႔
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတိအက်ဆိုရပါက မည္သူတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ အခြင့္အေရး ရွိ
ေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကိုကိုယ္စားျပဳသည္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(ICCPR) ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (ICESCR) တို႕အတြင္း၌ ျပည္သူ အားလံုးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္း
ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုစလံုး၏ ပုဒ္မ ၁ ၌္ “ျပည္သူတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးေၾကာင့္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို လြတ္
လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ကာ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လြတ္
လပ္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။” ဟူ၍ တူညီစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရာတြင္ အေျပာင္း
အလဲတစ္ခု ထပ္မေ
ံ ပၚေပါက္ခသ
့ဲ ည္။ အဆိပ
ု ါ အေျပာင္းအလဲအရ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ျ္ ပဌာန္းခြငသ
့္ ည္ ‘ျပည္သ’ူ
အားလံုးပိုင္ဆိုင္ၿပီး အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ အေျခခံရသည့္ အဓိက
က်ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ ‘ျပည္သူမ်ား’ ဆိုသည္
ကိုသင့္ေလ်ာ္စြာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ Thürer ႏွင့္ Burri (၂၀၀၈) တို႕၏ မွတ္ခ်က္အရ
ျပည္သူဟူ၍ ကိုယ္စားျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚတြင္မူ အျငင္း
ပြားမႈမရွိၾကေပ။ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ “လူဦးေရ” ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ရွင္းလင္းစြာအၾကမ္း
ဖ်ဥ္းသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီနယ္ေျမေဟာင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မွန္ကန္သည္။ သို႔ရာ
တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုတြင္ မဲေပးရန္ အခြင့္အေရးရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားတြင္ မည္သူတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္မူ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ (ဥပမာ။ ။ ကာတာလိုးနီယား၊
ကြီဘက္ႏွင့္ ဆာဟာရ အေနာက္ပိုင္း)။
သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရႈပ္ေထြးမႈအမ်ားစုသည္ အဆုိပါအခြင့္အေရးကို
မည္သို႕ အသံုးခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အစဥ္အလာအရ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား က်င့္သံုး
ရာတြင္ အေရွ႕တီေမာ (၁၉၉၉)၊ ကြီဘက္ (၁၉၈၀) ႏွင့္ စေကာ့တလန္(၂၀၁၄) တို႔တြင္ကဲ့သို႔
လြတ္လပ္ေရး သို႔မဟုတ္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္းျဖင့္ က်င့္သံုးေလ့ရွိခဲ့သည္။
၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၁၅၄၁ (၁၅) ႏွင့္အညီ၊ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္သည္ ‘အဆိုပါ နယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အဆင့္အတန္း
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ေျပာင္းလဲမႈကို အျပည့္အဝ သေဘာေပါက္နားလည္ကာ ယင္းတို႔၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္သည့္
ဆႏၵမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ကာ ယင္းတို႔၏ ဆႏၵမ်ားသည္လည္း ဘက္မလိုက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အရြယ္
ေရာက္သူတိုင္း၏ ဆႏၵမဲမ်ားကို အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကရက္
တစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵမ်ားျဖစ္သင့္ပါသည္။’ (အေျခခံမူ ၉)။
ကာလၾကာျမင့္လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲ
လာသည္ႏွင့္အမွ် လက္ရွိ အမ်ိဳးသား-ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား က်င့္သံုးျခင္းသည္
လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ICCPR
တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ လူနည္းစု
မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေရး
အႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အတိအလင္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ အဆိုပါ ခ်ိတ္
ဆက္မႈကို မူလကတည္းက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ဆႏၵမဲေပးခြင့္၊
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ တို႔ကဲ့သို႔
ေသာ ပံုမွန္ဒီမိုကရက္တစ္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့
ၾကသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ
တကာ ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂၆၂၅၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၇၀) ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ျမွင့္တင္ရန္ အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္ရွိသည္။ အဆိုပါ တာဝန္ကို
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ျ္ ပဌာန္းခြငတ
့္ င
ြ ္ မိမန
ိ ယ္ေျမကိက
ု ယ
ုိ ပ
္ င
ုိ စ
္ မ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ (internal self-determination)
ႏွင့္ နယ္ေျမအရ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ (external self-determination) ဟူ၍
ရႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination)
ဆိုသည္မွာ ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား က်င့္သံုးျခင္းကို ဆိုလိုၿပီး
နယ္ေျမအရ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ (external self-determination) ဆိုသည္မွာ
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ယင္းတို႔၏ေနရာကို သတ္မွတ္ခြင့္ကို ဆိုလို
ပါသည္။ အဆိုပါ ရႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္အား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ တိုက္
ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ (CERD) ၏ အေထြေထြအၾကံျပဳခ်က္ အမွတ္ ၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေပၚ ရႈျမင္ပံုသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (Internal self-determination)
CERD တြင္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) အား
‘ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္အဆင့္
တြင္မဆို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနၿပီး ျပင္ပမွ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမရွိဘဲ ျပည္သူတိုင္း
အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လြတ္လပ္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္’ အခြင့္အေရးဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္ (အေထြေထြ အၾကံျပဳခ်က္
အမွတ္ ၂၁၊ ၁၉၉၆)။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္ တူညီသည္ဟု ယူဆေလ့ရွိၾကၿပီး မိမိ
နယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) အား နားလည္သေဘာေပါက္
ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုအား ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ကာ အေျခခံဥပေဒ
အရ

ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုင္ရာ

စနစ္တစ္ခုကို

ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိသည့္အခါ

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ျဖင့္

မည္သည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖ
ရွာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) တြင္ မတူကြဲျပားမႈ
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုစနစ္တို႔ကို စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္တကြ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္တို႔အတြက္ သမိုင္းဝင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးရန္ အသံုးျပဳႏိုင္
သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ က်င့္သံုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) ကို ပဋိပကၡ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးအတြက္
ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ခြဲထြက္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခႏွင့္ ယင္းတို႕၏ ျပင္းထန္မႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရ
မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေၾကာင့္ ယင္းသို႕ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို စိုးရြံ႕ေလ့
ရွိၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအား ယင္း၏ သာဓကတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္
မ်ားတြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၅
ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အာခ်ဲအား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ
အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အသိအမွတ္
ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အာခ်ဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိေတာ့ေပ။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားႏွငဆ
့္ က္စပ္၍ က်င္သ
့ းုံ ျခင္းအပါအဝင္ လက္ေတြ႕တြငမ
္ ည္သေ
႔ုိ ဖာ္ေဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ ၾကာင္း
အျခားသာဓကမ်ားကို ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၏ အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) အား ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အျခားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပမာ - ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရးဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္
သည္။ ယင္းကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား တည္
ေထာင္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးေရး အစီအမံ
မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား၊
ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဗဟုဝါဒကို အားေပးၿပီး လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ
မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေသာ နယ္ေျမေဒသႏွင့္မဆိုင္သည့္ အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္
ေထာင္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္
သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း ပုဒ္မ ၃
တြင္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) အား ဌာေနတိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေၾကညာ စာတမ္း
အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ (ILO) ၏ ညီလာခံ ၁၆၉ (ဌာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္
လူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ) တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အာမခံေပးခဲ့ေသာ ေဆြး
ေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါ
သည္။ သို႔ရာတြင္ ILO ၁၆၉ တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ က်င့္ထံုး
မ်ားကို ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းက်င့္ထံုးမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အစီအမံ
မ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အမ်ားစုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား
အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ တင္ႀကိဳအသိေပးသေဘာတူညီမႈရယူျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္သည္။
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နယ္ေျမအရ သီးျခားလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ (External self-determination)
CERD တြင္ နယ္ေျမအရ သီးျခားလြတလ
္ ပ္စာြ ရပ္တည္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ (external self-determination)
အား ‘တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိမႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားတြင္ အေျခခံထားၿပီး ကိုလိုနီစနစ္မွ
ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပင္ပထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ၾသဇာလြႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေခါင္းပံု
ျဖတ္မႈတို႔ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားျခင္းတို႔၏ လကၡဏာျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏
ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ရပ္တည္မႈကို လြတ္လပ္စြာသတ္မွတ္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္’ အခြင့္အေရးဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္ (အေထြေထြ အၾကံျပဳခ်က္ အမွတ္
၂၁၊ ၁၉၉၆)။
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို စနစ္တက် ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိၿပီး
အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံတို႕ၾကားရွိ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ညီညြတ္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္
ရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အား ဆန္႔က်င္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားထားရာအရင္းအျမစ္တစ္ခု
ရွိသင့္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို အေျခခံထားသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ အေမရိကန္
လြတ္လပ္ေရး၊ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးေခတ္ကာလမ်ားတြင္ အစျပဳခဲ့
သည္။ ကနဦးတြင္ ကိုလိုနီအစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို လြတ္
လပ္စြာ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယင္းသည္
သီအိုရီအားျဖင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ယခင္ ဆိုဗီယက္
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ား ခြဲထြက္ရာတြင္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ကေနဒါ
(၁၉၉၅) ႏွင့္ စေကာ့တလန္ (၂၀၁၄) (Ginsburg ၂၀၁၈(ခ)) တို႕ရွိ လြတ္လပ္ေရး -ခြဲထြက္ေရးအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္လည္း အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အလြယ္ဆိုရ
ပါက၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ
ႏိုင္သည္။
နယ္ေျမခြဲထြက္မႈမရွိေစေရးကို ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ျပင္းထန္စြာဖိႏွိပ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စနစ္တက် လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအား အစိုးရမ်ားႏွင့္
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔အရ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆ
ၾကေသာေၾကာင့္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ခြဲထြက္ေရးသည္ တရားဝင္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခု
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔တိုင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳ
ေသာ ျပည္တြင္းကိရိယာမ်ား (အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား) အမ်ားစုတြင္ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္၏ ခြဲထြက္ေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
ျပည္တြင္းတရားရံုးမ်ားတြင္လည္း

ခြဲထြက္ေရးကို

ဦးတည္ေစႏိုင္သည့္

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို

ေပၚေပါက္လာေစ ႏိုင္ေသာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားအတြက္ စံႏႈန္းမ်ားအား တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ထား
ို လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္စဥ္အား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အေျခခံမူတစ္ခု
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုဆုိဗ၏
ေပၚတြင္ အတိအလင္းအေျခခံကာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ (ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုး (ICJ) ၏ ယူဆ
ခ်က္ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္) ဤအခ်က္အား ယင္းျဖစ္စဥ္ျဖင့္ သက္ေသမျပ
ႏိုင္ေၾကာင္း ဂရုျပဳရေပမည္။
အေရးႀကီးသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ျပည္သူအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရး
တစ္ရပ္အျဖစ္ ကိုလိုနီစနစ္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္သာမက - ဥပမာ အေရွ႕တီေမာႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ ICJ ၏ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တြင္ကဲ့သို႕ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳထား
ေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ကိုမူ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား
ျခင္း မရွိေပ။ Carley (၁၉၉၆-၆) က ယင္းကို “ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား၊ ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္ သီးျခားႏိုင္ငံ
တည္ေထာင္ခြင့္တို႕ႏွင့္ ခြဲျခားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည္အထိ မျပင္းထန္ဘဲ ႏိုင္ငံ
တကာ ဖိုရမ္အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ကဲ့သို႔
ေသာ လူနည္းစုအုပ္စုတစ္ခု၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အလယ္
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အလတ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ရွိေသးသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။” ဟူ၍ မွတ္ခ်က္
ျပဳထားပါသည္။ ၄င္းက ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္
လည္း အဆံုးစြန္တြင္မူ ခြဲထြက္ခြင့္အား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ဆဲျဖစ္သည္
ဟူ၍လည္း ဆိုထားပါသည္။
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒ
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိရိယာ
တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ခြဲထြက္ခြင့္မပါဝင္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္
ပင္လွ်င္ သမိုင္းဝင္ မေက်လည္မႈမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္တကြ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ပါ အေရးပါသည့္ အေျခခံအစိတ္
အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အယူအဆအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈ အမ်ားစုသည္
ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို စိုးရြံ႕မႈအေပၚ အေျခခံၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအပါအဝင္ ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္
ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ ယင္းတို႔အား ေျဖရွင္း
ေပးႏိုင္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိလိုပါက International IDEA ၏ ႏုိင္ငံေတာ္မွခြဲထြက္ျခင္း စာတမ္းတို (Ginsburg
2018b) ကို ဖတ္ရႈပါ။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ က်င့္သံုးပံုစနစ္ သို႔မဟုတ္ ‘မွန္ကန္ေသာ’
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ဟူ၍ မရွိေပ။ စစ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ကြဲျပားစံုလင္မႈတို႔
အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား
ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲေနသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ျပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာရွိ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ သာဓကမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

အေျခခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈတို႔၏ လူသိမ်ားေသာ အေျခခံမူတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္မူ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ႏိုင္ငံေတာ္တည္ရွိမႈ၏ အေျခခံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၂) တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏
လြတ္လပ္ေရးသည္ ‘ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မႈမွ’ ေပၚေပါက္
ံ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆) တြင္
လာသည္ (နိဒါန္း) ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ယူကရိန္းႏိုင္င၏
အေျခခံဥပေဒအား ‘ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရး’ ကို
အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ (နိဒါန္း) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အျခားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံ
ေရးမ်ားအတြက္ အဓိက အေျခခံမူတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရွ႕
တီေမာ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၂) တြင္ ‘ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အေရွ႕တီေမာ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအရ
ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္’ (အပိုင္း ၁၊ ပုဒ္မ ၈) ဟု
ံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၈၇) တြင္ ‘အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ေဖာ္ျပထားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္င၏
ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ နယ္နိမိတ္ မၿပိဳကြဲေရး၊ အမ်ိဳးသား အက်ိဳး
စီးပြားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔အား ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္’ (ပုဒ္မ ၂၊
ပုဒ္မခြဲ ၇) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ခြဲထြက္ျခင္း အပါအဝင္ နယ္ေျမအရ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္
(external self-determination)
မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (Internal Self-Determination) ႏွင့္ နယ္ေျမအရ
သီးျခား လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ (External Self-Determination) တို႕အတြက္ အခြင့္အေရး
အျပည့္အဝကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈအားျဖင့္ အလြန္ရွားပါးသည့္
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အီသီယိုးပီးယားႏိုင္င၏
ံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၅ ခုႏွစ္) တြင္ နယ္ေျမအရ သီးျခား
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ (External Self-Determination) ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ပုဒ္မ
၃၉ (‘လူမ်ိဳးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား’) တြင္ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္
ျပည္သူတစ္ရပ္အား ‘ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအားျဖင့္ အတိုင္း
အတာမ်ားစြာ တူညီေသာ၊ အျပန္အလွန္ ဘာသာစကားနားလည္ႏိုင္ ေသာ၊ တူညီသည့္ သို႔မဟုတ္
ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားကို ယံုၾကည္ေသာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာ
တူညီၿပီး

ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ပမာဏမ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနသည့္ နယ္နိမိတ္တစ္ခုအတြင္း

ေနထိုင္ၾကသည့္ ပုဂိၢဳလ္အုပ္စုမ်ား’ အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္ (ပုဒ္မခြဲ ၅)။
အဆိုပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ယဥ္ေက်းမႈ/လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ဘံုဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိၾကသည့္ အုပ္စုမ်ားအားလံုးႏွင့္တကြ အေရး
ပါသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ပမာဏမ်ားစြာဆက္စပ္ေနသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္
အတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုးတြင္ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရး
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာရႈျမင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္မခြဲတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
အုပ္စုမ်ားအားလံုးကို ‘ခြဲထြက္ခြင့္အပါအဝင္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္’ (ပုဒ္မခြဲ ၁) ေသခ်ာစြာ
ေပးအပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ နယ္ေျမအရ
သီးျခား လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ (External Self-Determination) ကို အေျခခံဥပေဒအတြင္း
ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည့္ ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) ကိုလည္း ပုဒ္မ
၃၉ အတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားပါသည္ (၂) အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းႏွင့္ ျပည္သူတိုင္းတြင္ မိမိတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားကို ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ဖန္တီးပိုင္ခြင့္၊ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ထုတ္
ေဖာ္ခင
ြ ၊့္ ဖန္တးီ ခြငႏ
့္ င
ွ ့္ ျမွငတ
့္ င္ခင
ြ ၊့္ ႏွင့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို သမိင
ု း္ ေၾကာင္းကို ထိနး္ သိမး္ ပိင
ု ခ
္ င
ြ တ
့္ ရ
႔ုိ သ
ိွ ည္။
(၃) အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းႏွင့္ ျပည္သူတိုင္းတြင္ မိမိတို႔
ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္း အစိုးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ႏိုင္ခြင့္တို႕အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိသည္။
အမွနစ
္ င္စစ္တင
ြ ္ အီသယ
ီ းုိ ပီးယားႏိင
ု င
္ အ
ံ ား လူမ်ိဳးစုဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ရပ္ႏင
ွ အ
့္ ညီ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး
ယင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ လက္ေတြ႕
တြင္မူ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဗဟိုမွ မ်ားစြာခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္
ခြဲထြက္ေရးကို မဆိုထားဘဲ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ႏွင့္ ေဝးကြာေနေစပါသည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination)
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္

သမိုင္းဝင္ပဋိပကၡမ်ား၊

အထူးသျဖင့္

သမိုင္းဝင္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္

အားေပးေထာက္ခံထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု/ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား သို႔မဟုတ္
သမိုင္းဝင္နယ္နိမိတ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ မူလပိုင္နက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို
ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုး အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႕အား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းသည္ သမိုင္းဝင္အျငင္းပြားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနစဥ္တြင္
နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

သက္ဆိုင္ရာ

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအား အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းထားႏိုင္သည့္ ‘ခြဲထြက္မႈမျဖစ္ေပၚေရး ေျဖရွင္းခ်က္’ တစ္ခု
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ အကယ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္
ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါက လက္ေတြ႕တြင္
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီး ရန္ပံုေငြလံုေလာက္စြာ ပံ့ပိုးထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မူဆလင္မင္ဒါနာအို ေဒသသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ အေရးပါသည့္ က႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
မူဆလင္ မင္ဒါနာအိုေဒသ အေျခစိုက္အုပ္စုမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ခြဲထြက္ေရးႏွင့္
အဓိပၸာယ္တူ ေဝါဟာရတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အစီ
အမံမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့
ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ထရီပိုလီ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏
နယ္နိမိတ္ အစိတ္အပိုင္းအတြင္းရွိ မူဆလင္ မင္ဒါနာအိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္ေရးတြင္ ဗဟိုျပဳခဲ့ေသာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာရာတြင္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ၏
ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ (၁၉၈၇) တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္ - ‘မူဆလင္ မင္ဒါနာအို ေဒသအတြင္းႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ
အတြင္းရွိ ဘံုသမိုင္းဝင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ အျခား
သက္ဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိသည့္ ခရိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ျမဴနီစီပယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပထဝီ
နယ္နိမိတ္ေဒသမ်ားအတြင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားအား ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏
မူေဘာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္တကြ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ေဒသ
အတြင္း တည္ေထာင္သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။’ (ပုဒ္မ ၁၅)။
အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္သည္ (အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ပါဝင္ေသာ) မင္ဒါနာအို လႈပ္ရွားမႈ
၏ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေရွ႕တန္းတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ခြဲထြက္ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြား
ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝေပးျခင္းတို႔မွ
တစ္ဆင့္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) ကို အသိ
အမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရသည္ ယင္း၏ကတိစကားအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ေဒသမ်ား တည္ေထာင္ေပးခဲသ
့ ည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားသည္ မင္ဒါနာအို
ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေဒသအတြင္း ယခင္ကဲ့သို႕ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိ ျဖစ္ေန
ဆဲျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ စိတ္
ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မင္ဒါနာအို အၿပီး
သတ္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ မင္ဒါနာအိုေဒသ
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၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ မူေဘာင္အသစ္ကို
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူရန္ တင္ျပမည္ဟု ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မင္ဒါနာအုိေဒသ၏
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အေပၚ ဥပေဒသစ္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မင္ဒါနာအိုတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔အားေပးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုလ်က္ရွိသည္။
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ အၾကမ္း
မဖက္ဘဲ ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔အေထာက္
ံ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသမ်ား (CHT) ရွိ ကိုယ္
အပံ့ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္င၏
ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ CHT ေဒသသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ရွိခဲ့စဥ္ကပင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အထူးအတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ရရွိခဲ့ျခင္းကို လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရားမဥပေဒ
ႏွင့္ ရာဇဝတ္ဥပေဒတို႕ကို စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ေပးအပ္ထားျခင္း အပါအဝင္ CHT ေဒသ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ
လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည့္အခါတြင္မူ အစိုးရသည္ CHT ၏ အထူးအဆင့္အတန္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
CHT ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးမီအခ်ိန္အထိ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္တို႕အတြက္ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ (၁၉၇၇၁၉၉၇) ျပင္းထန္စြာေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္သည္ CHT ေဒသရွိ
ျပည္သူမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္စုကြဲျပားမႈႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး CHT ေဒသအတြင္းရွိ
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ ေဒသဆိုင္ရာေကာင္စီတစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ကာ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စားျပဳမႈကို ေသခ်ာေစခဲ့ၿပီး CHT ေဒသႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္သည့္ အခါတိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္စီ
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ CHT ေဒသကို အထူးႀကီးၾကပ္ရန္
အတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ဖန္တီးတည္ေထာင္ခဲ့ကာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ကတိကဝတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ
စာခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲမူေဘာင္အတြင္း CHT ေဒသအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ပိုမိုေပးရန္
ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ CHT ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီခဲ့သည့္အတြက္ ခြဲထြက္ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရပ္တန္႕သြားေစခဲ့
သည္။ CHT ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့ျခင္း
မရွိေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္အတြင္းရွိ အေျခခံမူမ်ားစြာကို ဥပေဒျပဌာန္းကာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစီအမံမ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ မိမိနယ္ေျမကို
ကိုယ္ပိုင္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination)

နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အသြင္
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားအား ဖက္ဒရယ္မဟုတ္
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ (Ginsburg ၂၀၁၈(က))။ ယင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ ေျဖရွင္း
မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိေသာ အျခားျဖစ္စဥ္မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားစြာတို႔တြင္
၂၀၀၇

ခုႏွစ္အတြင္း

ကုလသမဂၢ

ဌာနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္

(UNDRIP) ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အထူး
ေရးဆြဲထားေသာ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားေပးျခင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈
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ဂရင္းလန္းသည္ ဒိန္းမတ္ ကိုလိုနီေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒိန္းမတ္အေျခခံ
ဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ “မဲဆႏၵနယ္” တစ္ခု၏ အဆင့္အတန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ဂရင္းလန္း
ျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈပိုမိုရရွိရန္ လိုလားၾကေသာေၾကာင့္
ယင္းတို႔အား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒိန္းမတ္
အစိုးရသည္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ရာ ဂရင္းလန္းအား အိမ္ေစာင့္အစိုးရျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္
ဆႏၵမဲ ၆၃% ရရွိခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အက္ဥပေဒအား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အက္
ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး ဂရင္းလန္းကိုယ္ပိုင္အစိုးရကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံ
ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
စတင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၌ ဒိန္းမတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Lars Løkke Rasmussen က
ဂရင္းလန္းပါလီမန္သို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္
‘ယေန႔သည္ လြတ္လပ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳး
သက္ေရာက္ခံရမည့္ ျပည္သူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟူေသာ ေကာင္းမြန္
သည့္ အယူအဆကို ဆက္လက္အေျခခံသြား မည့္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔သည္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္
ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ အနာဂတ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဟူေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အယူအဆကို ဆက္လက္အေျခခံသြားမည့္ ေန႔တစ္ေန႔
ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔သည္ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ယေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
တင္းၾကပ္လြန္းေနသည့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ကာ ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား
ကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္သြားမည့္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။’ ဟုဆိုကာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၏ အႏွစ္သာရ
ကို တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဥပေဒသည္ ဂရင္းလန္းျပည္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံ တကာဥပေဒမ်ားႏွင့္
အညီ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္” ဟူ၍လည္း အတိအလင္း
အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒမွတစ္ဆင့္ ဂရင္းလန္းသည္ ဒိန္းမတ္အစိုးရ၏ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပါလီမန္ကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုပါလီမန္တြင္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ႏိုင္ရန္ အာမခံရရွိထားျခင္းတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ရရွိႏိုင္သည္။
ကေနဒါႏိုင္ငသ
ံ ည္လည္း ယင္း၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို
ကာကြယ္ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အစီအမံမ်ားကို အသိအမွတ္
ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၈၂) အပုိင္း ၂၊ ပုဒ္မ ၃၅၊
ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ ဌာေနျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံ ကာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္
စုစုေပါင္း ၂၂ ခုတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ နယ္ပယ္
အားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ (ႏိုဗာစေကာ့ရွား Mi’kmaq အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ) အခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား မိမိတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အကန္႔
အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အျခားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္မူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒ
ျပဌာန္းခြင့္မ်ားေပးအပ္ထားကာ သမားရိုးက် အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရပံုစံမ်ားကို
အသိအမွတျ္ ပဳခဲသ
့ ည္။
သိတ
႔ု င
ုိ အ
္ ျခားသေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားမွာ ၿဗိတသ
ိ ်ွကလ
ုိ ဘ
ံ ယ
ီ ာတြင္ (ေဒသႏၱရအစိးု ရႏွင့္ ကေနဒါ
အစိးု ရတိအ
႔ု ၾကား ၂၀၀၀ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ သေဘာတူညခ
ီ သ
့ဲ ည္)့ ယေန႔ေခတ္စာခ်ဳပ္ကုိ ပထမဦးဆံးု လက္မတ
ွ ္
ေရးထိုးခဲ့ေသာ Nisga’a Lisims အစိုးရကဲ့သို႕ေသာ လူမ်ိဳးစုအစိုးရမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရး
ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား ‘အစိုးရအေနျဖင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ စတင္ပါဝင္ၿပီး လက္ရွိ
အေျခအေနမ်ားမွ သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုအျဖစ္’၊ UNDRIP ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီရန္အတြက္
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ဥပေဒမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ႏိုင္ ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အေျခခံမူမ်ားအား ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ (ႏွင့္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္’ ရွိသည္ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ဆီေလ်ာ္မႈအရွိဆံုး အေျခခံမူအခ်ိဳ႕တြင္
ကေနဒါအစိုးရသည္ - ‘(၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအားလံုးတြင္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ အေရးပါသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား
အသိအမွတ္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႕တြင္ အေျခခံရမည္။’ ႏွင့္ (၄) ဌာေန တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။’ ဟု အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံမူ ၄ တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ
အလိုက္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ မည္သို႔နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
ပနားမားႏိုင္င၏
ံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၅ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၅ သည္ အစိုးရအား “အထူး
စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာေစရန္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးအပ္ရာတြင္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ ေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဒသမ်ား” ဖန္တီးရန္ ခြင့္ျပဳ
ေပးထားသည္။ ယင္းကို အေျခခံကာ ပနားမား အစိုးရသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ Kuna Yala အထူးကို
ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ဖန္တီးတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဒသ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
အား ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အက္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၆ တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း
ထားသည္။ သေဘာတူညီခ်က္အရ Kuna Yala ေဒသသည္ ပနားမားအစိုးရထံ ဝင္ေငြခြန္ ေပး
ေဆာင္ျခင္းမျပဳရဘဲ၊ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိၿပီး ေဒသတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္သည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
မကၠဆီကိုႏိုင္င၏
ံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၁၇ ခုႏွစ္) တြင္ “ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒ
ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။” ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္ (ပုဒ္မ ၂)။ ဤအခြင့္အေရးအား ဌာေန
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဆိုသည္မွာ
ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုဆိုလိုေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေသး
စိတ္ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္ အထူးျမင္သာသည့္ သာဓကတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ •

မိမတ
ိ ၏
႔ုိ လူမေ
ႈ ရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းကို ဆံးု ျဖတ္ရန္

•

အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (ဥပမာ - “အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး” ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္) အတြင္း ေဒသတြင္း
ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္

•

ရိုးရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္အညီ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္

•

မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ျမွင့္တင္ရန္

•

အေျခခံဥပေဒ၏ ေဘာင္အတြင္း သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အထူးအသံုးျပဳခြင့္ အပါ
အဝင္ မိမိတို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေျမယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္

•

မိမိတို႔၏ ဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သည့္ ဘာသာျပန္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားရရွိပိုင္ခြင့္ အပါအဝင္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထမ်ား
ပါဝင္ေသာအမႈၾကားနာမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုးတြင္ အဆိုပါ ယဥ္ေက်းမႈ
အေလ့အထမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေစရန္ (ပုဒ္မ ၂(က))

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၏ အေသးစိတ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္၊ အေျခခံ
ဥပေဒသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ကို အစိုးရအရာရွိမ်ား
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ႏွင့္ အစိုးရတို႔အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြငက
့္ ုိ မကၠဆက
ီ ႏ
ုိ င
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ အေျခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အေျခခံမတ
ူ စ္ရပ္မ်ွ သာမဟုတဘ
္ ဲ လက္ေတြ႕
တြင္ပါ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
အေရးႀကီးသည္မွာ အေျခခံဥပေဒအရ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရန္ ထပ္မံသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္း
သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအတြင္း လက္ေတြ႕မည္သို႕ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာသာဓကေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္င၏
ံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္) တြင္လည္း ဌာေနတိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုအသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ အေျခ
အေန” အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တည္ရွိပံုကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကိုလိုနီေခတ္ မတိုင္မီကတည္းက လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယင္း
တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားသည္ ယင္းတို႕၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အေျခအေနတြင္ ဤအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ယင္းတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ယင္းတို႔၏ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္ေဒသမ်ားဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား ခိုင္မာ
ေစျခင္းတို႔ကို အာမခံပါသည္ (ပုဒ္မ ၂)။

အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အသြင္ျဖင့္ မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination)
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္င၏
ံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆ ခုႏွစ္) သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား
အုပ္စု၏ ကိုယ္ပိုင္ လကၡဏာအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း
နယ္ေျမခြဲထြက္မႈမရွိေစေရးကို တဖန္ အကာအကြယ္ေပးထားကာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၏ အဓိပၸာယ္
ကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္လည္း ခြင့္ျပဳထားသည္ ‘ဤအေျခခံဥပေဒအတြင္း ျပဌာန္းထားသည့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္ ဤအခြင့္အေရး၏ မူေဘာင္အတြင္း၊ သမၼတႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသ
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္းရွိ သို႕မဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘံုယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား အေမြအႏွစ္မ်ား
ရွိသည့္ အသိုင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳမႈ
အေပၚ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရေပ။’ (ပုဒ္မ ၂၃၅)
အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးအား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ရွင္းလင္း
ေဖာ္ျပေစခဲ့ၿပီး ယင္းကို အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္သည္ “အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး” တစ္ရပ္ကိုကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းအား ျပည္သူ
လူထုအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား ျမွင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

စုေပါင္းပါဝင္ေစႏိုင္သည့္

အေျခခံ

ဤဥပမာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္

တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားခြင့္တို႕ကဲ့သို႕ေသာ အျခား
ေသာ အေျခခံဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အေျခခံသေဘာတရား
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားၿပီး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားရွိရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းအခြင့္
အေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
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အထူးသျဖင့္၊ ပုဒ္မ ၂၃၅ တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား သမၼတႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ တည္ရွိမႈကို
ထိန္းသိမ္းထားရန္တြင္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ “အျခား
မည္သည့္နည္းလမ္းမဆို” ျဖင့္လည္း သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္
အကန္႕အသတ္မရွိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္
အစိုးရ၏ အက်ိဳးစီးပြားၾကားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ အေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာတရားရံုး၏ စနစ္တက်ပါဝင္မႈကို လိုအပ္သည္။ ထို႕ျပင္ အဆိုပါအခြင့္အေရး၏ နယ္ပယ္ႏွင့္
အကန္႕အသတ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟူ၍လည္း အဆိုျပဳထားပါသည္။

လူေနထူထပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြင္း ေရာေႏွာေနသည့္ လူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္း
တစ္ခုကို ေတြ႕ရွိရန္မွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လူနည္းစုႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံ
ထားရေသာ အုပ္စုမ်ားအား လႊမ္းမိုးဖိႏွိပ္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္
အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

ယင္းကို

အင္အားႀကီးသည့္

အုပ္စုမ်ားသာမကဘဲ

“လူနည္းစုအတြင္းမွ လူနည္းစု” အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကလည္း သံသယျဖင့္ ရႈျမင္ၾကသည္။
ဥပမာအားျဖင့္

နီေပါႏိုင္ငတ
ံ ြင္

Madheshis

လူမ်ိဳးမ်ား၏

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္

ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားတြင္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ Madheshis မ်ား
သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း လူနည္းစုျဖစ္ေသာ္လည္း နီေပါႏိုင္ငံ၏ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္မူ ေဒသတြင္း
လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ Madheshis အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းရွိ မူဆလင္မ်ား (လူနည္းစုအတြင္းမွ
လူနည္းစုမ်ား) သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေၾကာင့္ ယင္းတို႕အေပၚ မည္သို႕ သက္ေရာက္လာႏိုင္
သည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မူဆလင္မ်ားက Madheshis အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာမေပးရန္ ပိုမိုလိုလားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႕
ေျပာဆိုရျခင္းမွာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးပါက လက္ရွိဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အစိုးရထက္ ပိုမို၍
ယင္းတို႕အေပၚ ဖိႏွိပ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အီသီယိုးပီးယား
ႏိင
ု င
္ ၏
ံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွနး္ ထားၿပီး အဆိပ
ု ါျပႆနာမေပၚေပါက္လာေစရန္ လူနည္းစု
အုပ္စုတစ္ခုအား အျခားလူနည္းစုအုပ္စုတစ္ခုကိုေက်ာ္လြန္၍ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္
ေစေရးအတြက္ ခြဲထြက္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ေဒသအတြင္း တစ္စုတစ္စည္း
ထဲရွိသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ထားရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႕ေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစီအမံမ်ားသည္ လူနည္းစုအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ဒုတိယေျမာက္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ကမာၻအႏွံ႕ရွိ ‘လူနည္းစုအတြင္းမွ လူနည္းစု’ ျပႆနာတြင္
အစဥ္အျမဲ ပါဝင္ေလ့ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း
သူမ်ားကဲ့သို႕ေသာ အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အုပ္စုမ်ားသည္ အျခားေသာလူနည္းစု အုပ္စုမ်ား
အားလံုးႏွင့္ ကြဲျပားၿပီး ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းတို႔ကို ခံစားေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို ခံေနၾကရေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား (လူနည္းစုမ်ား)
တြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ဌာေနတိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို အေလးေပး
တတ္ၾကကာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ယင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (လူနည္းစု
အတြင္းမွ အုပ္စုခြဲမ်ား) ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေလ့ရွိၾကသည္။
အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံကာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား
ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေစသည္။ အကယ္၍ လူနည္းစုအုပ္စုတစ္ခုအား
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးလိုက္ၿပီး အဆိုပါ အသိုင္းအဝိုင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယင္း၏
ပါလီမန္အတြင္း ပါဝင္ခြင့္မေပးသည့္အခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည္ကိုအားထားရမည္
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နည္း။ လူနည္းစုအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ယင္း၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား
မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ရႈျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
ယင္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
လိုက္သည့္အခါတြင္ ယင္းတို႕သည္ ထိခိုက္လြယ္မႈပိုမိုျမင့္မားလာကာ ဖိႏွိပ္ခံရမည့္ အလားအလာကို
စိုးရြံ႕ေလ့ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ
ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ
မ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္
တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ထားရွိရန္
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ သီအိုရီအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္အညီ “မိမိတို႕၏
အရွိအတိုင္း” ဆက္လက္ေနထိုင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းသည္
လူနည္းစုအတြင္းမွ လူနည္းစုမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရၿပီး ယင္းတို႕ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ကိုယ္ပိုင္
လကၡဏာ၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာသဘာဝကို အသိအမွတ္မျပဳဟူ၍ ေဝဖန္
ေနၾကသူမ်ားစြာရွိေနသည္ (Kymlicka ၁၉၉၅ကို ဖတ္ရႈပါ)။
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္းတြင္ (ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္)
ယဥ္ေက်းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားအား အကာအကြယေ
္ ပးျခင္းသည္ လူနည္းစုအတြငး္ မွ လူနည္းစု
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းစြာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားလူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္
ေကာ္မရွင္မ်ားသည္

လူနည္းစုအတြင္းမွ

လူနည္းစုမ်ားအတြက္

အကာအကြယ္တစ္ခု

ရရွိေစ

ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ဥပေဒေရးရာ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္
အုပ္စုတစ္စုအား အျခားအုပ္စုတစ္စုထက္ပိုသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အစီအမံမ်ား ျဖစ္ေနေစကာမူ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ေသခ်ာေစႏိုင္သည္။
အဆိုပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္/သို႕မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒမ်ား
ကို အေျခခံကာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္တို႔ကို ဥပေဒျဖင့္ ျပန္လည္ကန္႕သတ္ထားသည္။
ဤသို႔ေသာ အဆင့္ဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ နည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဒ္မမ်ားကို မကၠဆီကို၊
ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံတို႔အပါအဝင္ အထက္တြင္ေပးခဲ့ေသာ သာဓက အေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သည္

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ

အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ယင္းသည္ အထိခိုက္မခံဘဲ အျငင္း
ပြားဖြယ္ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ အထေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရႈပ္ေထြးသည့္
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အား မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
ပိုင္ခြင့္ (internal self-determination) ႏွင့္ နယ္ေျမအရ သီးျခားလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ပိုင္ခြင့္
(external self-determination) ဟူ၍ ခြဲျခားသိျမင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း
အတြင္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မိမိနယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (internal selfdetermination) အား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္/သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမအလိုက္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵရွင္၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး
မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ
တို႔ကိုအကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းမ်ားစြာကိုက်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းလမ္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕အား ေကာင္းစြာပံုစံေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ယင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း
ရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္
နယ္ေျမအရသီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ (external self-determination) တို႔အတြက္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါက ကိုယ္ပိုင္
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