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ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုုပင္လုံ၏
အနာဂတ္

ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္

ခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံ

ဒီမို

ဥပေဒ၏ အေျခခံမူမ်ားကို အရင္ဦးစြာ ညိႇႏိႈင္း

ကေရစီဖယ္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ

သေဘာတူညီခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဖက္

မႈမ်ား ရရွိေရး ျဖစ္သည္။ အဓိက က႑ႀကီး (၅)

ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို သေဘာတူညီ

ခုုျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊

မႈမ်ားရရွိခဲ့လွ်င္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ အခ်က္

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုုံျခဳံေရး

အလက္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေျပ

ဆိုင္ရာ

ေခ်ာေမြ႕မည္ျဖစ္သည္။

အခ်က္အားလုုံးသည္

ဒီမိုကေရစီ

ဖယ္ဒရယ္ စနစ္အခင္းအက်င္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေနမည္ျဖစ္သည္။
ညီလာခံ-၂၁

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျမန္မာ့အင္စတီက်ဳ (Myanmar Institute for

ပထမအႀကိမ္

Peace and Security-MIPS) အေနျဖင့္ ျပည္

အစည္းအ ေဝးတြင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ

ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစုု ပင္လုံ

တင္ျပခဲ့ေသာ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ေဆြး

တြင္ ဖယ္ဒရယ္မူဆိုင္ရာ ညိွႏူိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေႏြးခ်က္မ်ားကို

ျမန္မာ

ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤစာ

အပိုင္းလိုက္

တမ္းကို ျပဳစုုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ရသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ

၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့

မ်ားကို ေလ့လာသိရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -

မာျပည္၏ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ အသီးသီး

၂၁ ရာစုု ပင္လုံ မတိုင္မီတြင္ ျပည္ေထာင္စု

တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္စဥ္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

စားႏုုိင္ရန္လည္းေကာင္း

ႏုိင္ငံ၏

ေသာ

ရာစုုပင္လုံ၏

လုုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ

သုုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္

အနာဂတ္အေရးကို

ေဆြးေႏြးမႈ

ပူးတြဲေကာ္မတီ

ျပဳစုုထားပါသည္။

(Union Peace Dialogue Joint Committee

အစုုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

- UPDJC) အစည္းအေဝးက ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ

ေလ့လာျပဳစုုၿပီး ၎အခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းရာ

အေျခခံမူမ်ားကို စတင္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီ

တြင္ အၾကပ္အတည္း မျဖစ္ေစေရးအတြက္

ခ်က္ရယူရန္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရရွိ

စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံ

လာေသာ အေျခခံ မူမ်ားအေပၚတြင္ အေသး

တကာ

စိတ္မ်ားကို ထပ္မံညိႇႏိႈင္းမည္ဆိုေသာ ယူဆ

ျပဳစုုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

4

ဥပမာမ်ားႏွင့္

ယွဥ္တြဲစဥ္းစားႏိုင္ရန္

MIPS အေနျဖင့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း

(၂၁) ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအစည္းအေဝး) တြင္

မ်ား လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစုု

ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည့္

အဖြဲ႕မ်ားမွ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္

တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြး၍

အစုအဖြဲ႔အသီးသီး၏
သေဘာတူညီ

အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူျခင္း၊ သေဘာထားေတာင္း

ခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္

ခံျခင္း၊ သေဘာထားမ်ားကို ေလ့လာျပဳစုုျခင္း၊

အခ်က္ (Options) မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပရာတြင္

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

ေအာက္ပါ သုေတသနျပဳျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း

စသည့္ (Interactive Consultation Methods)

အေျခခံထားပါသည္။

တုိ႔ကို စတင္ သုုေတသနျပဳခ်ိန္မွ ၿပီးဆုုံးခ်ိန္တိုင္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး

ေအာင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ သုုေတသနျပဳလုုပ္ရာ

ပြဲမ်ားကုိ

တြင္ အင္အားစုုအသီးသီးမွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို

အေၾကာင္း အရာအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ

ေလ့ လာျပဳစုုၿပီး ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊

လုပ္ၿပီးေနာက္

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏

အေျခခံဥပေဒ

ကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ

မ်ားရွိ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ေလ့

ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

လာျပဳစုုခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကဳံ

အစည္း အေဝးမ်ားမွ က႑အလုိက္ စုစည္း

မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီ

ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး သုံးသပ္

ေထြမႈရွိေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ သုုေတသီ

ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္

မ်ားက

အခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္ေပးပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုုံ

ဝိုင္းဝန္းေလ့လာ

ျပဳစုုခဲ့ၾကပါသည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္၊

ေဒသအလုိက္ႏွင့္

ရရွိလာသည့္အဆုိျပဳခ်က္မ်ား

MIPS အေနျဖင့္ ဘာျဖစ္သင့္သည္ဆိုေသာ

အဆုိပါ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အဆိုျပဳခ်က္ကို ေျပာဆိုျခင္းထက္ ေဆြးေႏြး

မ်ားမွ စုစည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း

ညိႇႏိူင္းမႈ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊား

ခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လုံ (ပထမ

ႏိုငမ
္ ည့္

ေရြးခ်ယ္ႏင
ို စ
္ ရာ

အစည္းအေဝး) သုိ႔ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည့္

အခ်က္မ်ားကို ျပဳစုတ
ု င္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာတမ္း ေပါင္း (၇၂) ေစာင္ပါ အခ်က္အလက္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး

မ်ားျဖင့္ ထပ္မံႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္ထားပါသည္။

မႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ လုပ္ငန္း

ထုိ႔အျပင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊

ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ႏုိင္

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ တုိင္းရင္း

ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊

သား

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑၊ လုံျခံဳ

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး

ေရးက႑ အသီးသီးမွ စုစည္းခ်က္မ်ားကုိ အ

ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္

ေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -

ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊

စဥ္းစားနုင
ို စ
္ ရာ၊
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လက္နက္ကုိင္

တပ္မေတာ္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒၊

ထားကုိမွ အေျခခံ ရပ္တည္ျခင္းမရွိပါ။ တစ္ႏုိင္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔

ဒုတိယဥကၠ႒၊

ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ

နာယကႏွင့္

စာခ်ဳပ္ “NCA” လမ္းျပ ေျမပုံႏွင့္အညီ ျပည္

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္

ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု

ဘန္ကီမြန္း၏

ပင္လုံအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္

အမ်ဳိးသား

ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
မိန္႔ခြန္းပါ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ကိုလည္း ျပန္လည္ႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္ထားပါ

ျပည္ေထာင္စု

သည္။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ စုစည္း
၎အျပင္ (International IDEA) မွ

ထုတ္ေဝထားသည့္

ခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕

စီးပြားေရး၊

အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ ေခတ္

လူမႈေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာ

အဆက္ဆက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားပါ

ရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာ

အခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးသုုံးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္

ခ်က္မ်ား၊ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳ

ၿပီး စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပ

ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ျမန္မာမႈျပဳ သုံးသပ္ခ်က္

ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ International IDEA

ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယ အစည္း

ဖက္မွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကလည္း သက္

အေဝး) တြင္ ရရွိထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္

ဆိုင္သည့္

အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊

(၃၇) ခ်က္၊ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရမည့္ စုစည္း

ဖယ္ဒရယ္ဆိုင္ရာ

တင္ျပခ်က္မ်ား အပါအဝင္၊ သေဘာတူညီထား

အျခား

ႏုိင္ငံေရး၊

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္

ႏိုင္ငံတကာ

အေျခခံဥပေဒပါ

အေျခခံမူမ်ားကို

သုုေတသနျပဳစုု၍

MIPS

သည့္ အခ်က္မ်ား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ

အလုုပ္အဖြဲ႕တို႕ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့

ဥပေဒတြင္ မူအရ ပါရွိထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ

ပါသည္။

လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး

မ်ားကို ျပဳစုုတင္ျပျခင္းျဖင့္ အစုုအဖြဲ႕အသီးသီး

မႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ လုပ္ငန္း

တြင္ ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးသူမ်ား

ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး စုစည္းခ်က္မ်ားကုိ

ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ

အေျခခံၿပီး

သည္။

ေလ့လာျခင္း၊

သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္

စဥ္းစားႏိုင္စရာမ်ား ျပဳစုတင္ျပျခင္း ျပဳလုပ္ရာ

ဤသုေတသနစာတမ္းကို ေဒါက္တာ

တြင္ သုေတသန က်င့္ဝတ္ ( Research Ethic)

ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္ (Andrew) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး

အေနျဖင့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာ

MIPS သုေတသီမ်ားႏွင့္ ျပဳစုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႔
Myanmar Institute for Peace and Security
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၅) ရက္
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား “ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး

ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူ
ညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသား
တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ
ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံ ရမည့္မူမ်ား” ဟု ျပည္
ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး
စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည္။ ၎အေျခခံမူသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) ၏ အခန္း (၁) အပိုဒ္ (၁) (က)
ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

n

အေျခခံမူမ်ား၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

၂။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ “မူ”

အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ
ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိခဲ့သည့္ “မူ” မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။1 သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း (၈) ခုအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ
ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆရ
ို ာတြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားသည့္ “မူ” အခ်ဳိ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ “မူ” မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ား
တြင္ “မူ” မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒမ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။2
1

See generally, The Constitution of Burma, 1947., the Constitution of the Socialist Republic of the

Union of Burma, 1974 and the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008.
2

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အခန္း (၁) အပုိဒ္ (၁) (က) တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး တုိ႔ကုိေရွးရႈ၍လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိအေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ႏွင့္အညီ
ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အဝရွိေသာ
ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္
ေဆာက္သြားရန္” ဟုပါရွိပါသည္။

7

၃။

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းပါသည္။3
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ထြန္းကားေရးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ ပါသည္။4 ၁၉၄၇
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ ေတာင္တန္းေဒသ (Frontier Areas) ႏွင့္ ျပည္မ (Ministerial
Burma)5 ဟု ကိုလိုနီေခတ္တေလွ်ာက္ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုတုိ႔ကို ပူးေပါင္းၿပီး
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အဆိုပါေဒသမ်ားကုိ ကုိယ္စား
ျပဳၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္
သည္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည္။6
၄။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ
ေတြးေခၚၾကံဆဖြင့္ဟေရးသားပုိင္ခြင့္၊

ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္

တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္

တန္းတူညီမွ်ခြင့္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့
ၾကသည္။7 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခ်ဳပ္အရ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေတာင္တန္း
ေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (Frontier Areas Commission of Enquiry) ထံသုိ႔ ေတာင္
တန္းသား ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္
ေဆာက္ရန္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။8 သုိ႔ရာတြင္ “ပင္လုံစိတ္ဓါတ္၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္
ျပ႒ာန္းခြင့္” ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
မ်ား၌ “မူ” အားျဖင့္ အတိအက် ေရးသားျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
၅။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

မ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတရားႏွင့္ ဝိဝါဒ ကြဲျပားေစမႈမ်ား
ရွိခဲ့သည္။

၁၉၄၇

ခုႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္

“ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံကုိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ဟု ေခၚရမည္”

3
4

Article 6 (a, b and c) of the Constitution of Myanmar, 2008.
The Preamble of the Constitution of Burma, 1947 and Article 6 (d) of the Constitution of Myanmar,

2008.
5

“Ministerial Burma” ေခၚ ယခင္က ဘုရင္ခံမွ တုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားကုိယခင္ကအေခၚအေဝၚအတုိင္း

“ျပည္မ” ဟုမွတ္လြယ္ရန္ဤစာတမ္းတြင္သုံးစြဲပါသည္။
6

Maung Maung, Burma’s Constitution, pp. 229-230., 1961. (Panglong Agreement).

7

The Preamble of the Constitution of Burma, 1947 and Article 6 (d) of the Constitution of Myanmar,

2008.
8

See generally, Tualchin Neihsial., Burma, Frontier Areas Committee of Enquiry, 1947: Report

Submitted to His Majesty's Government in the United Kingdom and to the Government of Burma, 1998.

8

ဟုအတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း9 ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
မ်ားတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ” အစား “ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္” ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
အသီးသီး၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ေရးသားျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။
၆။

၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိသည့္ စကားရပ္အား “ႏုိင္ငံေတာ္

ဟူေသာ စကား၏ ဆုိလုိရင္းမွာ ေရွ႕ေနာက္စကားရပ္တုိ႔၏ အဓိပၸာယ္ကုိ ေထာက္၍ ျပည္ေထာင္စု
ႏုိင္ငံ၏ သုိ႔တည္းမဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာကုိေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈအခြင့္အာဏာကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဆုိလုိသည္” ဟု အနက္ဖြင့္ဆုိ
ထားၿပီး10 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိသည္မွာ ေရွ႕ေနာက္ စကားရပ္တုိ႔၏
အဓိပၸာယ္ကုိေထာက္၍
လည္းေကာင္း၊

ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

ဥပေဒျပဳမႈ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာကုိေသာ္လည္းေကာင္း

အခြင့္အာဏာကုိေသာ္

က်င့္သုံးေသာ

အဖြဲ႔အစည္း

(သုိ႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္ကုိဆုိလုိသည္” ဟု ဆင္တူယုိးမွား အနက္ဖြင့္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။11
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မပါရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္ ဆုိသည့္
စကားရပ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိလာသျဖင့္ ဝိဝါဒကြဲစရာမ်ား ျဖစ္ လာပါသည္။
၇။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ေရွ႕ေနာက္စကားရပ္တုိ႔၏ အဓိပၸာယ္ကုိ

ေထာက္ထားရန္မလုိလွ်င္ ဤအေျခခံဥပေဒ၌ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္တုိ႔သည္ ေဖာ္ျပထား
ေသာအဓိပၸာယ္ကုိ ေဆာင္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ “ျမန္မာျပည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္”
ဟူေသာ စကားရပ္တုိ႔သည္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒ၌ ပါရွိေသာ
အဓိပၸာယ္မ်ဳိးကုိေဆာင္သည္” ဟု မရွင္းမလင္းစြာျဖင့္ ျပ႒ာန္းထား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။12
၈။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္

ျမန္မာစာႏွင့္

အဂၤလိပ္စာတုိ႔ကုိ

ယွဥ္တြဲ

အနက္ဖြင့္ရာတြင္ တသမတ္တည္း မရွိပါ၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံ” ဟူေသာ
စကားရပ္ကုိ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရျဖင့္ “Nation”13 ဟုလည္းေကာင္း၊ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ

9
10

Article 1 of the Constitution of Burma, 1947.
Article 9 of the Constitution of Burma, 1947. In this Chapter and in Chapters III and IV, the term

"State" means the executive or legislative authority of the Union or of the unit concerned according as
the context may require. (ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ဝင္ဆိုသည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း
ထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဝိေသသတိုင္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈအာဏာတို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။)
11

Article 47 of the Constitution of Myanmar, 2008. The term Union means person or body exercising

the legislative or executive aurhotiry of the Union under this Constitution according as the context may
require.
12

Article 222 (1) of the Constitution of Burma, 1947. In this Constitution, unless the context otherwise

requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to
say, - "Burma" has the same meaning as in the Government of Burma Act, 1935.
13

Article 1 of the Constitution of Myanmar, 2008.

9

“State”14 သုိ႔မဟုတ္ “Union”15 ဟူေသာ အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ “ျပည္ေထာင္စု”
ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရျဖင့္ “Union”16 ဟုလည္းေကာင္း သုံးစြဲ ထားသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ “State” ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
ျပန္ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ “State သုိ႔မဟုတ္ Union” ဟု ေရာေႏွာ
ဘာသာျပန္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုကုိလည္း “Union” ဟု ဘာသာျပန္ ထားသျဖင့္
“ႏုိင္ငံေတာ္” ဆုိသည့္ စကားရပ္သည္ “ျပည္ေထာင္စု” ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တသမတ္တည္းမျဖစ္သည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု
စသည့္ ျမန္မာေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ “Nation, Union, State”
တုိ႔အၾကား အနက္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ လည္းေကာင္း က်င့္သုံးရာတြင္ လည္းေကာင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
၉။

ဝိဝါဒကြဲလြဲေစသည့္ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားစြာကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ

ဥပေဒတြင္ “မူ” ဝါဒမ်ားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ မွ ပုဒ္မ ၄၈ အၾကားတြင္ ပါရွိသည့္ စကားရပ္မ်ား ႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ယခင္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္ၿပီးေနာက္ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ
အနက္ဖြင့္ဆုိမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဝိဝါဒကြဲလြဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဝိဝါဒ သေဘာ
တရား ကြဲလြဲျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ “မူ” ဝါဒဆုိင္ရာ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားကုိ ရွင္းလင္း
စြာျဖင့္ အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံမူမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဥပမာမ်ား

n

၁ဝ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းမႈဆုိင္ရာ “မူ” မ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ ေရးဆြဲၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ “အေမရိကန္ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းရျခင္း မူမ်ားအျဖစ္ “အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားသည္
ပုိမုိျပည့္စုံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္၊ တရားမွ်တမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း၊ အားလုံး၏ ဘုံလုံျခံဳေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ လူမႈ
အေထြေထြဖူလံုေရးကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈကုိ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ခံစား
ေစႏုိင္ရန္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ဘိသိတ္သြင္းကာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ
တည္ေဆာက္ပါသည္” ဟုျပ႒ာန္းသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။17
14

Article 2, 3 and 5 of the Constitution of Myanmar, 2008.

15

Article 4, 6, 7 and 22 of the Constitution of Myanmar, 2008.

16 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
The Preamble of the Constitution of Burma, 1947 and Article 6 (d) of the Constitution of Myanmar,
2008.
17

The Preamble of the US Constitution, We the People of the United States, in order to form a more

10

၁၁။ အိႏိၵယႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အိႏိၵယျပည္သူမ်ားသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံကုိ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္၊ ဆုိရွယ္လစ္၊ ဘာသာေရးအေျခမခံေသာ ဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္
ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူၾကသည္။ ၎၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးတြင္ တရားမွ်တမႈကုိ အာမခံခ်က္ရရွိရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ယုံၾကည္
ျခင္း၊ ကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဝတ္ျပဳခြင့္ အာမခံခ်က္ရရွိေစရန္၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္
တန္းတူမႈ အာမခံခ်က္ရွိေစရန္၊ အဆုိပါအခ်က္မ်ားအားလုံး သဟဇာတရွိသည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ကို ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ လက္ခံျခင္း၊
ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ အသက္ေပးျခင္းကုိ ျပဳပါသည္” ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။18
၁၂။ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ “႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္
မိမိတုိ႔ အမိေျမတြင္ ကံတရားေၾကာင့္ စုစည္းလာၾကသျဖင့္၊ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းကုိ
အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔ကုိ ဖန္တီးရန္၊ သမုိင္းအရ ဖန္တီးထား
သည့္ ႏုိင္ငံ၏စည္းလုံးမႈကုိဖန္တီးရန္၊ စၾကာဝဠာႏွင့္အညီ နားလည္ထားသည့္ မူမ်ားျဖစ္ေသာ
တန္းတူမႈႏွင့္ လူမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္တုိ႔အတြက္
႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳလုိက္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။19
၁၃။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ “မူ” မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းသကဲ့သုိ႔ အေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားတြင္ တိက်သည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု (United States of America)
ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “India, that is

perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote
the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and
establish this Constitution for the United States of America.
18

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN,

SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social,
economic and political; LIBERTY of thought , expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status
and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual
and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of
November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.
19

We, the multinational people of the Russian Federation, united by a common fate on our land,

establishing human rights and freedoms, civil peace and accord, preserving the historically established
State unity, proceeding from universally acknowledged principles of equality and self-determination of
peoples, revering the memory of ancestors who have passed on to us their love for the Fatherland and
faith in good and justice, reviving the sovereign statehood of Russia and asserting the firmness of its
democratic basis, striving to ensure the well-being and prosperity of Russia, proceeding from the
responsibility for our Fatherland before present and future generations, recognizing ourselves to be a
part of the world community, do hereby adopt THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION.
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Bharat, shall be a Union of States” ဟူေသာ စကားရပ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊20 ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “The Federative Republic of Brazil” ဟူေသာ စကားရပ္
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊21 ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “The Federal Republic of
Germany” ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊22 အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ “The Argentina National adopts the federal, republican, representatives form
for its government, as established by the present Constitution” ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊23 ႐ုရွား ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “The Russian Federation – Russia
is a democratic federative law-governd state with a republican form of government.
The names Russian Federation and Russia are equivalent”24 ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားကုိ
ရွင္းလင္းစြာ က်င့္သုံးၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

n

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းမႈအေျခခံ “မူ” မ်ားအားသုံးသပ္ျခင္း

၁၄။ ေနာက္ခံသမုိင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ “ပင္လုံစိတ္ဓါတ္၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊
ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္” စသည့္စကားရပ္မ်ားသည္ “မူ” အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒမ်ား
ျဖင့္ျဖစ္ေစ မပါရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
၁၅။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ “ပင္လုံစိတ္ဓါတ္”
ဆုိသည္မွာ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ႔စည္းေရးျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ခြင့္
ဆိုသည့္အခ်က္ မပါရွိပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပင္လံုတြင္
မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားသည့္ အခ်က္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း
(၁ဝ) တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ရာမွ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။
၁၆။ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “Citizens of the Frontier Areas shall enjoy rights
and privileges which are regarded as fundamental in democratic countries” ဟု ပင္လုံ
သေဘာတူညီခ်က္ အပုိဒ္ (၇) တြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္
ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအားလုံးကုိ တသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊
အစုအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ရရွိခံစားႏုိင္ရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား
20

Article 1 of the Constitution of the Republic of India, 1947 (rev. 2015).

21

Article 1 of the Constitution of Brazil, 1988 (rev. 2015).

22

Article 20 (1) of the Constitution of Germany, 1949 (rev. 2014).

23

Part I, Article 1 of the Constitution of Argentina, 1853 (reinst. 1983, rev. 1994).

24

Article 1 (1) & (2) of the Constitution of The Russian Federation, 1993 (rev. 2014).
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လူမ်ဳိးစုမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးတြင္
တန္းတူညီမွ် ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၇။ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၅) တြင္ ေတာင္တန္းေဒသ
အတြင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အျပည့္အဝရရွိႏုိင္ေရး “Full autonomy in internal administration for
the Frontier Areas is accepted in principle” ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူၾကၿပီး လက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။ အတြင္းေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ အျပည့္အဝ ရရွိေရးဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ လြတ္လပ္
ေရးကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည့္ မိမိကုိယ္မိမိ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္
ပုိင္ခြင့္ (Self-rule) ႏွင့္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ (Shared-rule) ကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၁၈။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (Frontier Areas) ႏွင့္ (Ministerial Burma)
တုိ႔ကုိ ပူးေပါင္းသင့္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္အပုိဒ္ (၈) တြင္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၅) အရ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ကုိ က်င့္သုံးခြင့္ရရွိရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားသည္။ ေတာင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ၾကရန္ ဆႏၵ
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရယူၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း က်င့္သုံးခဲ့သည့္
၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းမႈ ပုံပန္းသ႑ာန္မ်ား
(Structures) သည္ ယခင္က သေဘာတူထားသည့္ အေျခခံ “မူ” မ်ားကုိ တိတိက်က် အေျခမခံ
ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဝိေသသတုိင္း (၁) ခု၊
ျပည္နယ္ (၃) ခု ႏွင့္ က်န္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကုိ စုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ျပည္နယ္ (၇) ခု ႏွင့္ တုိင္း (၇) ခု ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ျပန္လည္
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ား
အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားကုိ တုိင္း (၇) တုိင္း ျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းမ်ားအၾကားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား
စီရင္ေရးတုိ႔တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး မရရွိေစခဲ့ပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “တုိင္း”
မ်ားကုိ “တုိင္းေဒသႀကီး” ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲၿပီး ဆုုိရွယ္လစ္ေခတ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
ပုုံပန္းသ႑ာန္မ်ားကုုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတုိ႔အရ ေလာကပါလတရား သံုးပါးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တ မႈႏွင့္
တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ကို

အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္

ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။
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စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚေနျခင္း

n

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံ “မူ” မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 			
စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

၂ဝ။ အထက္တြင္ပါရွိသည့္ အေျခခံ “မူ” မ်ားဆုိင္ရာ သမုိင္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား
တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ နည္းနာမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ အေျခခံ
“မူ” မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ ေရွရွည္တည္တံ့သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္
လြတ္လပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ “ပင္လုံစိတ္ဓါတ္၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူ
ေရး၊ ကုယ
ိ ပ
္ င
ို ျ္ ပ႒ာန္းခြငႏ
့္ င
ွ ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ”ု ဆုသ
ိ ည့္ “မူ” မ်ားကုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား “The Founding Fathers
of the Union of Myanmar” သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ “ေလာကပါလတရားသုံးပါး” ကုိ အေျခခံ
ေသာ “ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တန္းတူျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ
ၾကံဆႏုိင္ျခင္း၊ ဖြင့္ဟေရးသားေဖၚျပႏုိင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ပရိေယသနရွာမွီးႏုိင္ျခင္း၊ ကုိးကြယ္
ယုံၾကည္ဝတ္ျပဳႏုိင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒအရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏုိင္ငံသား
အားလုံးတန္းတူညီမွ်ခြင့္” ဆုိသည့္ “မူ” မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) “ေလာကပါလတရားသုံးပါး” ကုိ အေျခခံလွ်က္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား
သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ “တုိင္းရင္းသားအားလုံး ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားမႈကုိ အေျခခံ
သည့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ” အား တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းရင္း “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ
တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစျခင္း” ဆုိသည့္ “မူ” မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဃ) ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အဆင့္အတန္းတူညီသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား
(၁၄) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ျပည္နယ္ ၇ ခု၏ အမည္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏
ဘုံအမည္မ်ားအား အေျခခံထားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အမည္မ်ားအား ပထဝီႏွင့္ ၿမိဳ႕အမည္
မ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး (၇) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္
(၇) ခုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းမည့္အစား၊ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုျဖင့္ တန္းတူ
ဖြဲ႔စည္းရန္ “မူ” အားျဖင့္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း။
(င) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်စြာ အနက္ဖြင့္ဆုိထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားျဖင့္ အနက္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ တသမတ္တည္း မျဖစ္သည့္ ေအာက္ပါ စကားရပ္
မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာစကားမွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တိက်စြာအနက္ ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာ
စကားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားမွ ျမန္မာ

14

ဘာသာ စကားသို႔လည္းေကာင္း တိက်စြာ ညႊန္းျပအနက္ဖြင့္ဆုိျခင္းမ်ားကုိ အေျခခံ “မူ”
အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၁) ႏုိင္ငံ
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္
(၃) ျပည္ေထာင္စု
(၄) တုိင္းရင္းသားမ်ား
(၅) တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား
(၆) တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား
(၇) ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္
(၈) ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
(၉) ဖက္ဒရယ္စနစ္
(၁ဝ) အစုိးရ
(၁၁) Nation
(၁၂) Union
(၁၃) Government
(၁၄) Self-determination
(၁၅) Self-governance
(၁၆) Autonomy
(၁၇) Ethnic
(၁၈) Race
(၁၉) National
(၂ဝ) Nationalities
(၂၁) State (i.e., Kachin State, i.e., The directive principles of the State are ..etc.,)
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဟူသမွ်တို႔သည္ ျပည္သူ

လူထု25 ထံမွဆင္းသက္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး26 ထံမွ ဆင္းသက္ရန္၊
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၎ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး27 ထံမွဆင္းသက္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား28 ထံမွ
ဆင္းသက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုး တည္ရန္၊
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာမ်ားျဖစ္ၿပီး
ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ရွိရန္” ဟု ပါရွိပါသည္။

n အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား
၂။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၃) ခုတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ “ဆင္းသက္ရာ”

သုိ႔မဟုတ္ “တည္ရာ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၄၇
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၃) တြင္ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာသည္ “ႏုိင္ငံသား” တုိ႔၌ တည္သည္” ဟုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ (၁၂) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳမႈအာဏာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာ

ဟူေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အေျခခံ
ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ (All National Races) ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၌ တည္သည္။
ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သည္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွခံယူ၍ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သုံးစြဲျခင္း၊
ခြဲေဝအပ္ႏွင္းျခင္းျပဳသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ၂ဝဝ၈
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား

ထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလုံး၌ တည္သည္” ဟု အသီးသီး ျပ႒ာန္းထားသည္။
25

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ဟုိပုံးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္)။

26

EAO’s ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝး (8-9 April, 2017) အတည္ျပဳခ်က္။

27

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဘုံသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ (ထန္တလန္ၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္)။

28

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဘုံသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ (ဖားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္)။
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၃။

“ႏုိင္ငံသား” ဆုိသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ

ပုဒ္မ (၁ဝ) တြင္ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ႏုိင္ငံသား ဟူ၍ တစ္မ်ဳိးတည္းသာ

ရွိရမည္။ ဆုိလုိရင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံသား ဟူ၍ အသီးအျခားမရွိရ၊ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဟူ၍သာရွိရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ
၁၄၅ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ “ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသား မိဘ

ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ေန႔တြင္

ဥပေဒအရ

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ားသည္လည္း

ႏုိင္ငံသားမ်ား

ျဖစ္သည္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၄၆ တြင္ “ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသား
အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း တုိ႔သည္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္”29 ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၃၄၅ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ” ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ “ဤဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူ” သည္ ႏုိင္ငံသား
ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၃၄၆ တြင္ “ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္းႏွင့္

ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းတုိ႔သည္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထား
သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။30
၄။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint

Committee - UPDJC) ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး စုစည္းတင္ျပခ်က္မ်ား
တြင္ ပါရွိသည့္ “တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု” ထံမွ ဆင္းသက္
ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ “ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ျပည္နယ္သားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္
သည္” ဆုိသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွ ရရွိသည္ ့ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္
ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့သည့္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၊ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒတို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္
မ်ားျဖစ္ပါသည္။

n အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္နမူနာမ်ား
၅။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ က်င့္သုံး

ၾကေသာ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းၾကသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ
မ်ားထံတြင္ တည္ၿပီး ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ခုိင္ၿမဲစြာ တည္ေဆာက္သည္” ဟု လည္း
29

The Citizenship (Adoption) Law of Burma, 1948 ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ အဆုိပါဥပေဒကုိ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ

သား ဥပေဒျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္အစားထုိးသည္။
30

၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိရည္ညႊန္းသည္။
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ေကာင္း၊31 ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္
ျပည္သူမ်ားထံတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ဆႏၵခံယူေစျခင္းျဖင့္ က်င့္သုံးသည္”32
ဟုလည္းေကာင္း၊ အီတလီ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ
မ်ားက ပုိင္ဆုိင္ၿပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးသည္”33
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူမ်ားထံတြင္ တည္ရွိၿပီး
အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္ ျပည္သူမ်ား ထံမွဆင္းသက္သည္”34 ဟုလည္းေကာင္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူတုိ႔သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ လက္ဝယ္
ရွိသူမ်ား

ျဖစ္ၾကၿပီး

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏

အာဏာမ်ား၏

ျမစ္ဖ်ားခံရာ

ျဖစ္ၾကသည္”35

ဟု

လည္းေကာင္း၊ စပိန္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ စပိန္ျပည္သူ
(Spanish) မ်ားကပုိင္ဆုိင္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံ၏အာဏာ ဆင္းသက္လာရာ ျဖစ္သည္”36 ဟု အသီးသီး
ျပ႒ာန္းထားၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ နီေပါႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း “အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာသည္ ျပည္သူမ်ားထံတြင္ တည္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းပါသည္။37 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္
ႏုိင္ငံတကာ ဖြဲ႔စည္းပုံအမ်ားစုတြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ “ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည္”
သုိ႔မဟုတ္ “ျပည္သူမ်ားထံတြင္ တည္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

n ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ “ဆင္းသက္ရာ” သုုိ႔မဟုုတ္ “တည္ရာ”
၆။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “ႏုိင္ငံသား” မ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ” ထံမွ ဆင္းသည့္သည္ဟု ျပ႒ာန္းသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ျပ႒ာန္းသကဲ့သုိ႔ “ျပည္သူ” သုိ႔မဟုတ္ “ျပည္သူလူထု” ထံမွ
31

The Preamble of the Constitution of Japan, 1946. … do proclaim that sovereign power resides with

the people and do firmly establish this Constitution.
32

Title I, Article 3 of the Constitution of French, 1958 (rev. 2008). National sovereignty shall vest in

the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum.
33

Fundamental Principles Article 1 of the Constitution of Italy, 1947 (rev. 2012). Sovereignty belongs

to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.
34

Article II, Section 1 of the Constitution of the Philippines, 1987. Sovereignty resides in the people

and all government authority emanated from them.
35

Section I, Chapter 1, Article 3 (1) and 4 (1) of the Constitution of Russian Federation, 1993 (rev.

2014). The bearer of sovereignty and the sole source of power in the Russian Federation shall be its
multinational people. The sovereignty of the Russian Federation shall extend to the entirety of its
territory.
36

Preliminary Title Section 1 (2) of the Constitution of Spain, 1978 (rev. 2011). National sovereignty

belongs to the Spanish people, from whom all state powers emanate.
37

Part 31, Article 274 (1) of the Constitution of Nepal, 2015. This Constitution shall not be amended

in way that contravenes with self-rule of Nepal, sovereignty, territorial integrity and sovereignty vested
in people.
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ဆင္းသက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ “ျပည္သူ” သုိ႔မဟုတ္ “ျပည္သူလူထု” ထံတြင္ တည္သည္ဟု ျပ႒ာန္းျခင္း
မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိသည္။
၇။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “ျပည္သူ” သုိ႔မဟုတ္ “ျပည္သူလူထု” ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား “တုိင္းရင္းသား”

သုိ႔မဟုတ္ “ႏုိင္ငံသား” ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ား သုံးစြဲရျခင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ “ျပ႒ာန္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး (Any
of the indigenous races of Burma) ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ပါဝင္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုခု၌
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကာလမွစ၍ ပင္ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္
အၿမဲေနထုိင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည္” ဟုျပ႒ာန္းသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “တုိင္းရင္းသား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေသာႏုိင္ငံသားမ်ား” ထံမွ ဆင္းသက္
သည္ဟု ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။38
၈။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား”

ဆုိသည့္စကားရပ္ကုိ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ” ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးေသာ္လည္း
အႏွစ္သာရကြဲျပားျခင္းမရွိပါ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသား ဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး
(၈) မ်ဳိးနာမည္ကုိ အတိအက်ေရးထားသည့္ အျပင္ “စသည့္” စကားရပ္ကုိ ပုိမုိထိေရာက္ေစရန္
“တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ” ဆုိသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္

“ျပည္သူ”

သုိ႔မဟုတ္

“ျပည္သူလူထု”

ဆုိသည့္

စကားရပ္အစား

“တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ” ထံမွ ဆင္းသက္သည္ဟု ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၉။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “တုိင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါး” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (Parents both of whom are nationals) ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊39 “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (MultiNational races) ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊40 “ျပည္သူ” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ
(People)41 ဟူေသာ စကားရပ္တုိ႔ျဖင့္ သုံးႏႈန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၂
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲ ျဖစ္ပါသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံသည္
38

Article 3 (1) of the Union Citizenship Act, 1948. 3. (1) For the purposes of section 11 of the

Constitution (1947) the expression “any of the indigenous races of Burma” shall mean the Arakanese,
Burmese, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon or Shan race and such racial group as has settled in any of
the territories included within the Union as their permanent home from a period anterior to 1823 A. D.
(1185 B.E.).
39

Article 345 (a) of the Constitution of Myanmar 2008.

40

Article 3 of the Constitution of Myanmar 2008.

41

Article 340 of the Constitution of Myanmar 2008.

19

ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “ႏုိင္ငံသားမ်ား” ထံမွဆင္းသက္သည္ဟု
ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
၁ဝ။ အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

“ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး”

သုိ႔မဟုတ္

“တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ” သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အနက္ျပန္ဆုိရာတြင္ ကြဲျပား
ေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
တုိင္းရင္းသားတုိင္းသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။

n အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၁၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “ႏုိင္ငံသားမ်ား” ဆုိသည္မွာ ဥပေဒအရ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး
ျဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံထဲမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္သူ” ကုုိဆုိလုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္
လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းသည္ သဘာဝဥပေဒကုိ အေျခခံသတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး
ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ
အေျခခံသည့္

ျပည္ေထာင္စုကုိ

တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

ပါဝင္သင့္

ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆင္းသက္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္
စရာမ်ားမွာ (က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား
ထံမွ ဆင္းသက္သည္” သုမ
႔ိ ဟုတ္ “တုင
ိ း္ ရင္းသားျပည္သမ
ူ ်ားထံတင
ြ တ
္ ည္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္း
သက္သည္” သုိ႔မဟုတ္ “ျပည္သူမ်ားထံတြင္တည္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းျခင္း၊
(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “တုိင္းရင္းသား၊ ျပည္သူ၊
ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည္” သုိ႔မဟုတ္ “တုိင္းရင္းသား၊ျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံတြင္
တည္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းျခင္း၊
(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္း
သက္သည္” သုိ႔မဟုတ္ “ႏုိင္ငံသားမ်ားထံတြင္ တည္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းျခင္း၊
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ (၃) သြယ္ျဖစ္ေသာ

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ သီးျခားစီ က်င့္သုံးျခင္း၊
(Separation of Power) ရွိေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မူလပုိင္ရွင္ ျဖစ္ေသာ
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္ (Initiative) ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူခြင့္ (Referendum)
မ်ားကုိ မိမိတုိ႔လက္ထဲတြင္ ထားရွိက်င့္သုံးခြင့္ရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မ႑ိဳင္
(၃) ရပ္ ျဖစ္သည့္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို ခြဲေဝ
ပိုင္းျခား က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳရန္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊
တရား စီရင္ေရး အဖြဲ႔ (၃) စုတုိ႔က ပုိင္းျခားက်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ခက္မ
(၃) ျဖာ ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို
ျပည္ေထာင္စုတြင္ သာမက ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ ေဒသမ်ား တြင္လည္း
က်င့္သံုးၾကရန္” တုိ႔ ပါရွိပါသည္။

n ျမန္မာႏုိင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်င့္သုံးမႈ ေနာက္ခံမ်ား
၂။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း (Separation of Powers) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၇၊

၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တူညီေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။
၁၉၄၇

ခုႏွစ္

ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္

“ဥပေဒျပဳမႈအာဏာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာႏွင့္

တရားစီရင္မႈ အာဏာအားလုးံ ကုိ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတုထ
႔ိ မ
ံ ွ ခံယ၍
ူ ဤဖြစ
႔ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္
ခန္႔အပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ား၏ အခြင့္အာဏာအရ
ေသာ္လည္းေကာင္း

ႏုိင္ငံသားတုိ႔ကုိယ္စား သုံးစြဲရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။42 ၁၉၇၄ ခုႏွစ္

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳမႈအာဏာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈ

အာဏာဟူေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ
အေျခခံေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၌ တည္သည္။ ဆႏၵမဲ
42

Article 3 and 4 of the Constitution of Burma, 1947.
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ေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ခံယူ၍ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သုံးစြဲျခင္း၊ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းျခင္း
ျပဳသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။43 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာ ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
အာဏာတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း
တုိ႔ျပဳသည္၊ ထုိသို႔ ပုိင္းျခားထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသုံးရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားအား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။44
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္း
(Separation of Power) ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း (Check and Balance) တုိ႔
ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအျပင္
ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (၅) ခုႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း (၁) တုိင္းတုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး
ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္အညီ အပ္ႏွင္းျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။45

n

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူခြင့္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံမ်ား

၃။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္
လူထုဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္အာဏာ (Initiative Power ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ
ခံယူခြင့္အာဏာ (Referendum Power) မ်ားကုိ အစုိးရထံသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား
ထံသုိ႔ လည္းေကာင္း အလုံးစုံအပ္ႏွင္းျခင္းမရွိဘဲ မိမိတုိ႔လက္ဝယ္တြင္ ထားရွိက်င့္သုံးခြင့္ရွိရန္”
ဆုိသည့္ အခ်က္ ပါရွိပါသည္။ အဆုုိပါ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္(က) Legislative Initiative (ျပည္သူမ်ားမွ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းၿပီး
ဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္)။ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္
ေနာက္ပုိင္း က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊
လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထု
မွ ဥပေဒမ်ား တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိပါ။
(ခ) Referendum (ျပည္သူမ်ားကဆႏၵခံယူဆုံးျဖတ္ခြင့္)။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ
ဥပေဒ အခန္း (၁ဝ) တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ခြဲထြက္လုိပါက
ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါရွိပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ
43

Article 12 of the Constitution of Myanmar, 2008.

44

Article 11 (a) and (b) of the Constiuttion of Myanmar, 2008.

45

Article 56 (a to f) of the Constitution of Myanmar, 2008.
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ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃ ပုဒ္မခြဲ က၊ ခ ႏွင့္ ဂ တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တစ္နယ္၏
နယ္နိမိတ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၅၄ တြင္
“သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ
အဆင့္ဆင့္တုိ႔၏ နယ္နမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ အမည္ေျပာင္းလဲရန္
ေပၚေပါက္လာလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတထံ ေထာက္ခံတင္ျပၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္” ဟု
ျပ႒ာန္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ဆုိသည့္
စကားရပ္ကုိ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆
တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥအခ်ဳိ႕ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူ
ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရွိပါသည္။
(ဂ) Right to Recall (ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္)။ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄
ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား တာဝန္မွ ျပန္လည္
႐ုပ္သိမ္းခြင့္ (Right to Recall) ကုိသာ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။46
(၁)		 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္၏ အမတ္တစ္ဦးကုိ
အမတ္အျဖစ္မွ ထြက္ခုိင္းရန္ လုိအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းနာမ်ားကုိ
ပါလီမန္သည္ တရားဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းရမည္” ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မွတပါး မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ားက တာဝန္မွျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မရွိပါ။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္သုိ႔
ေရြးခ်ယ္

တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ

ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ

ဥပေဒႏွင့္အညီ

တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။47
(၂)		 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္
တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း
ခြင့္” ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၃၈ (ခ) တြင္ “ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဤ
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္မွျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္
ရွိသည္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၆၉ (ခ) တြင္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္
လႊတ္ေတာ္
46

တစ္ရပ္ရပ္မွ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ

ဥပေဒႏွင့္အညီ

Article 155 (c) of the Constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma (1974) and Article

369 (b) of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008).
47

တာဝန္မွ

Article 155 (c) of the Constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma, 1974.
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ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၉၆ (က) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္
ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္
တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ အရည္
အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္
ရြက္ျခင္း” တုိ႔ျဖစ္ပါက ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ား
အနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔က တာဝန္မွျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိေသာ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္တန္းခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္ထံတင္ျပၿပီး” ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ “ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒႏွင့္
အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေဆာင္ရြက္ ရမည္” ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။

n

ျပည္သူလူထု (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ ပဏာမ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵခံယူခြင့္

အာဏာမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္နမူနာမ်ား
၄။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တုိ႔ကုိ က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္

(Initiative) ႏွင့္ ဆႏၵခံယူခြင့္ (Referendum) တုိ႔ကုိ က်င့္သုံးရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအခ်ဳိ႕တြင္
ေအာက္ပါအတုုိင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။
၅။

ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ (Länder) မ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ေဒသႏၲရ

အေနအထား၊ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမ်ား၊ စီးပြားဖူလံုမႈႏွင့္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းမ်ားကုိ
အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္သည့္ (Länder) အတြင္းရွိ
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အမ်ားစု ဆႏၵသေဘာထား (သုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံခ်က္) ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္
ရန္ျဖစ္သည္။48

ထုိသု႔ိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ (Länder) အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းေၾကာင့္ နယ္နိမိတ္မ်ား

ေျပာင္းလဲခံရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကုိ အေျခခံၿပီး
လုပ္ေဆာင္ရသည္။
၆။

အီတလီ ႏုိင္ငံတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုလုံးကုိ

ျဖစ္ေစ ပယ္ဖ်က္လုိပါက ႏုိင္ငံသား လူဦးေရ ငါးသိန္း သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရေကာင္စီ (၅) ခုမွ
ေတာင္းဆုိလာပါက

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူျခင္း

(Referendum)

ျပဳလုပ္ၿပီး

ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။49

သုိ႔ရာတြင္ အခြန္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔
ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိပါ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္
ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အီတလီႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား
48

Article 29 (2) of the Constitution of Germany, 1949 (rev. 2014).

49

Article 75 of the Constitutionof Italy, 1947 (rev. 2012)
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သည္သာ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ဥပေဒတစ္ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား
လွယ္ အားလုံး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ အတည္ျပဳထားပါက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။
၇။

မကၠဆီကုိ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ

အတုိင္းျပဳလုပ္ရပါသည္(က) မကၠဆီကုိ သမၼတမွ ေတာင္းဆုိျခင္း။
(ခ) ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ရွိ ၃၃% ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆုိျခင္း။
(ဂ) ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ မဲဆႏၵနယ္ေျမ တစ္ခုအတြင္းရွိ ဆႏၵမဲေပးရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသူ
၂% မွ ေတာင္းဆုိလာျခင္း။
၈။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ (ဂ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမွအပ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ

ကြန္ကရက္ (လႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ရပ္၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။
မဲဆႏၵေပးရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသူ အနည္းဆုံး ၄ဝ% က ဆႏၵခံယူၿပီး အတည္ျပဳခ်က္မ်ားသည္
ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ဥပေဒကဲ့သုိ႔အာဏာတည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄) အရ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပင္၊
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အမ်ဳိး
သားလုံျခံဳေရး ႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္း
မ်ားကုိ

ဆႏၵခံယူဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိေစရ။

ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္သည္

ဖက္ဒရယ္ကြန္ဂရက္

(လႊတ္ေတာ္) မွ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အင္စတီက်ဳသည္ အပုဒ္ခြဲ
(ဂ) တြင္ ပါရွိသည့္ မဲဆႏၵစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာရင္းဇယား တိက်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ တၿပိဳင္နက္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ကြန္ဂရက္က
ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းရမည္။50
၉။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ကြန္ဂရက္သည္ ျပည္သူမ်ားမွ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဆႏၵခံယူျခင္းႏွင့္

ကန္႔သတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းရမည္။ ထုိသုိ႔ ျပ႒ာန္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္
တုိက္႐ုိက္ ဥပေဒျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ တခုလုံး သုိ႔မဟုတ္ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုကုိ အတည္ျပဳျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကုိ ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) မွ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္
ေစ၊ ေဒသႏၲရ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာေဒသအတြင္း ဆႏၵမဲေပးရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္
မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ၏ အနည္းဆုံး ၁ဝ% မွ လက္မွတ္ေရးထုိး တင္ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမ
အသီးသီးတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ၏ အနည္းဆုံး ၃% စီက
50

Article 35 of the Constitution of Mexico, 1917 (rev. 2015).
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အသီးသီးတင္ျပပါက ဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။51
၁ဝ။ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းတြင္

ျပည္သူမ်ား၏

အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာအာဏာ

တုိက္႐ုိက္က်င့္သုံး

ျခင္းသည္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။52
၁၁။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္

သက္ဆုိင္သည္

ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကုိ

သမၼတက တာဝန္ယူဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသႏၲရႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကုိ ေဒသႏၲရ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက တာဝန္ယူဦးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား
ပါသည္။53 ထိုင္ဝမ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ျပည္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခြင့္၊ ျပန္လည္
႐ုပ္သိမ္းခြင့္၊ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵခံယူျခင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိၾကၿပီး၊
အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္” ဟု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္
ပါရွိ ပါသည္။54

n

ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ဆႏၵခံယူခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္မွ
ရပ္စဲျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

၁၂။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တုိ႔ကုိ က်င့္သုံးေနသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းကာ က်င့္သုံး
ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ “ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္(Initiative)၊ ဆႏၵခံယူျခင္း (Referendum) ႏွင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း (Recall)” တုိ႔ကုိ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္ က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံ
မရွိပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

မရွိခဲ့ပါ။

ဆႏၵခံယူျခင္း၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ တြင္
ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္း မရွိသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ သျဖင့္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ဆႏၵခံယူျခင္း ႏွင့္
ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သံုးခြင့္ ရရွိရန္ ဥပေဒျပဳသင့္ပါသည္။

n

ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ဆႏၵခံယူခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခြင့္ဆုိင္ရာ 		
စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

၁၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူခြင့္အာဏာ၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ႏွင့္ အဆုိ တင္သြင္း
51

Section 32 of the Constitution of the Philippines, 1987.

52

Section One, Chapter 1, Article 33 of the Constitution of Russian Federation, 1993 (rev. 2014).

53

Chapter 5, Article 84 (2) and Chapter 6, Part B, Article 127 (2) of the Constitution of South Africa,

1996 (rev. 2012).
54

Chapter II, Article 17 and Chapter XII, Article 136 of the Constitution of Taiwan, 1947 (rev. 2005).
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ခြင့္တုိ႔ကုိ အေျခခံလွ်က္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေရး
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မွာ (က) ပဏာမ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ (Initiative)။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူမ်ားမွ ဥပေဒ

တစ္ခုလုံးအားျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖစ္ေစ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ အဆုိ
ျပဳခြင့္ကုိ “မူ” အားျဖင့္ လက္ခံသင့္ မသင့္ကို စဥ္းစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ခံပါက ပဏာမလုပ္
ေဆာင္ခြင့္

“မူ”

ကို

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ေဒသႏၲရအဆင့္၊

ျပည္နယ္အဆင့္၊

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆင့္အတန္းမ်ား
ခြဲျခားကာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ဆႏၵခံယူျခင္း (Referendum) ။ ပဏာမ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ေဒသႏၲရအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္အတန္းမ်ား
ခြဲျခားကာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း (Right to Recall)။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း

ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပည္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊
ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ အသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္
မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ မဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္
သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္မသင့္ကို စဥ္းစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ "မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး ၁% တို႔က တာဝန္မွ
ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခြင့္ျခင္း။"55
(ဃ) ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ဆႏၵခံယူဆုံးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္မ်ားကုိ တိက် မွန္ကန္စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (Voter
Registration Law) ကုိ ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း။
(င) ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ဆႏၵခံယူဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိသည့္ (ဥပမာ - အီတလီႏုိင္ငံ ႏွင့္ မကၠဆီကုိ
ႏုိင္ငံစသည့္ႏုိင္ငံမ်ား) ႏွင့္ ဆင္တူသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းျခင္း။

55

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၃၉၆) (ခ)
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးစုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ နိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရး

အရျဖစ္ေစ၊ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ရွိရမည့္အျပင္ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့
ထံုးတမ္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အရ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို အကာအကြယ္
ေပးရန္၊ ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒ
ျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ တို႔ကို တန္းတူရည္တူ အပ္ႏွင္း
ထားရမည့္အျပင္ အျပည့္အဝက်င့္သံုးခြင့္ရွိရန္၊ မည္သည့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုမွ် အထူး အခြင့္
အေရးမေပးရန္ႏွင့္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိုမွ်လည္း အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရန္”
တုိ႔ ပါရွိပါသည္။

n တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရး ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား
၂။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး” ဆုိသည့္ စကားရပ္သည္ တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ အနက္

အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ဆုိရေသးေသာ စကားရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသား
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ဥပေဒတြင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ကုိ “Indigenous Races” ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ကုိ “Nationals”
ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
ကုိ “National Races” ဟူေသာ စကားရပ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မတူညီသည့္ စကားရပ္မ်ား
သုံးႏႈန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။56
၃။

တန္းတူေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) ပုဒ္မ (၃၄၈) တြင္

“ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊
ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲ

56

“Indigenous Races” [Article 3 (1) of the 1948 Citizenship Law of Burma], “Nationals” [Article 3 of

the 1982 Citizenship Law of Burma], “National Races” [Article 3 of the Constitution of the Republic of
the Union of Myanmar, 2008].
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ခ်မ္းသာတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ”57 ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၎အျပင္ ပုဒ္မ (၃၄၇)
တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။
ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပုိင္ခြင့္ေပးရမည္”58 ဟု ထပ္မံ ျပ႒ာန္း
ထားပါသည္။ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး” ဟူေသာ တိက်သည့္ စကားရပ္ မပါရွိေသာ္လည္း ပုဒ္ ၃၄၇
ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ “မည္သူမဆုိ” ဆုိသည့္ စကားရပ္ေၾကာင့္ ဤပုဒ္မသည္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး”
မ်ားအားလုံးႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္ဟု မွတ္ယူရန္ ျဖစ္ေနပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ တုိင္းရင္းသား
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။)
၄။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ “တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊

အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိးတက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္
ေလးစားေရးႏွင့္

႐ုိင္းပင္းကူညီေရးတုိ႔

တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊

တုိးတက္မႈနည္းပါးေနသည့္

တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး စသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာ
လူမႈစီးပြားေရး တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကကူညီေဆာင္ရြက္ရန္”

59

ဆုိသည့္ အေျခခံ

“မူ” တစ္ခ်က္လည္း ပါဝင္ပါသည္။
၅။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

၃

ရပ္တြင္

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတန္းတူေရးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ “အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္” ကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္း
သား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ပုဒ္မ ၁၂ အရ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကုိ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊
ပုဒ္မ ၁၇ အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၈ အရ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ား
ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းအပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ လူဦးေရနည္းသည့္ တုိင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္ လူဦးေရမ်ားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား မွ်တမႈရွိေစရန္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသမ်ားအား ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၁၁ (ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မ
၅၆ တုိ႔အရ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အားလုံးသည္ “မူ” အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ လူမ်ဳိးေရးအရျဖစ္ေစ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ျပ႒ာန္း
ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

n တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတန္းတူေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္နမူနာမ်ား
၆။

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားတန္းတူေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္း

ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “တ႐ုတ္
57

Chapter VIII, Article 348.Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008.

58

Chapter VIII, Article 347. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008.

59

Chapter I, Article 22. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008.
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ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး (All nationalities) သည္ တန္းတူ ၾကသည္။
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသည္
ေပးသည္။

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတုိ႔၏

အက်ဳိးစီးပြားကုိ

ကာကြယ္

ခ်က္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ တုိင္းရင္းသားအႏြယ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား

60

လူနည္းစုတြင္

ပါဝင္ျခင္းႏွင့္

ထားပါသည္။

အီရတ္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အီရတ္ႏုိင္ငံသား အားလုံးသည္ လူမ်ဳိး၊

61

အျခားအခြင့္အေရးမ်ားတြင္

တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရွိသည္ဟု

ျပ႒ာန္း

တုိင္းရင္းသား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။62 ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံး (All nationalities) သည္ တန္းတူညီမွ်ၾကသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။63
အထက္ ေဖာ္ျပပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ “Ethnic, Minority Ethnic, National, Nationalities, Tribe,
Ethnicity, Nationality” စသည့္စကားရပ္မ်ားကုိ သုံးႏႈန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

n ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတန္းတူေရးဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၇။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ က႑အသီးသီးတြင္ တန္းတူေရး ရရွိႏုိင္ရန္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ
အနက္ဖြင့္ျခင္းတြင္ မူတည္ပါသည္။ “တုိင္းရင္းသားမ်ား” ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ (Indigenous
Races, National Races, Nationals) ဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္မတူသည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္
အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားတြင္ သုံးႏႈန္းျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။64
တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကုိင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

“တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား”

ဆုိသည့္

စကားရပ္ကုိ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ (Nationalities or Ethnic Nationalities or Ethnic) ဟူေသာ
စကားရပ္ျဖင့္ သုံးစြဲေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။65 အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔
60

Preamble of the Constitution of China, 1982 (rev. 2004). All nationalities in the Peoples’ Republic

of China are equal. The state protects the lawful rights and interests of the minority nationalities and
upholds and develops the relationship of equality, unity and mutual assistance among all the China’s
nationalities.
61

Chapter I, Article 3 (1) of the Constitution of Czech Republic, 1993 (rev. 2013). Everyone is

guaranteed the enjoyment her fundamental rights and basic freedom without regards to gender, race,
color of skin, language, faith and religion, political or other conviction, national or social origin,
membership in a national or ethnic minority, property, birth, or other status.
62

Section II, Chapter I, Article 14 of the Constitution of Iraq, 2005.Iraqis are equal before the law

without discrimination based on gender, race, ethnicity, nationality, origin, color, religion, sect, belief or
opinion, or economic or social status.
63

Chapter I, Article 5 (2) of the Constitution of Vietnam, 1992 (rev. 2013). All nationalities are equal,

solidary, mutually respect and assist in their development; all acts of national discrimination and division
are strictly forbidden.
64

Article 3 of the Constitution of Myanmar, 2008.

65

ဥပမာ - “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” ကုိ “Ethnic Armed Organizations” ဟူေသာ

စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ” ကုိ “Ethnic Nationalities Council” ဟူေသာစကားရပ္
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သည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား (Indeginous People) မ်ားအျဖစ္ ခံယူကာ “UN World’s
Indigenous Peoples” လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ “Unrepresented Nations and Peoples
Organization” အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
၈။

လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ အစုိးရတာဝန္ကုိ ယူလာခဲ့ၾကသည့္ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္

မ်ားအေနျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေနျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း “တုိင္းရင္းသားမ်ား” ဆုိသည့္စကားရပ္အေပၚ မူအားျဖင့္ တိက်ခုိင္မာသည့္
အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း
ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္၍မရ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တသီးပုဂၢလ
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ တန္းတူ အခြင့္အေရး
မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဆုိသည့္ အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေစ
ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား လုိလားသည့္ စကားရပ္ျဖစ္ေသာ “Ethnic Nationalities,
Ethnic Minorities, Ethnic National” ဆုိသည့္ အဂၤလိပ္စကားရပ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးမည့္အစား
“Indigenous Race ႏွင့္ National Race” စသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္မေသခ်ာ မေရရာေသာ
စကားရပ္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း က်င့္သုံး
ေနျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေစ
ခဲ့သည္။

n

ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရးအတြက္ 			
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

၉။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသား

ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏုိ္င္ငံအား ပင္ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ အေျခခ်ေနထုိင္လာၾကသည့္
တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔တြင္

တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

ရရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဆုိသည့္စကားရပ္ကုိ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္
“Indigenous Races” ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ (Multinational Races) ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္
ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာေကာင္စီ” ကုိ “Ethnic National Affairs Council” ဟူေသာ
စကားရပ္မ်ားျဖင့္ အနက္ျပန္ထားသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။
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လည္းေကာင္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ (MultiNational Races) ဟူေသာ အနက္ အဓိပၸာယ္ မတူညီသည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းအစား
“Ethnic Nationalities” သုိ႔မဟုတ္ “Ethnic Nationals” ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးျခင္း။
(ခ) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒ တုိ႔အရ
၁၈၂၃ ခုႏွစ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပင္ရင္းေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊
ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔ကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဟု ဥပေဒ ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ဆုံးျဖတ္ရမည့္ တုိင္းရင္းသား
မ်ဳိးႏြယ္စု (Ethnic Group) or (Sub-Nationals) or (Sub-nationalities) မ်ားကုိ တည္ဆဲ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကို သတ္မွတ္ျခင္း။
(ဃ) ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္
ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ရသင့္ရထုိက္
သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူရရွိႏုိင္ေရး ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စု
အဖြဲ႔ဝင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားသည္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝ
ရွိရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာႏွင့္

တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးခြင့္ရွိေစရန္၊

တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို မည္သည့္
အေျခအေနတြင္မွ ရုပ္သိမ္းဟန္႔တားျခင္းမရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္း
ဟုဆိုရာ၌ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ တရား
စီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သံုးခြင့္ အျပည့္အဝေပးအပ္ထားၿပီး ထိုအာဏာ
မ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားကို
လည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ ထိုအာဏာ (၃) ရပ္အား မည္သို႔မည္ပံု က်င့္သံုးရမည္၊ မည္သည့္ ဥပေဒ
မ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေစရန္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ ေပးထားသည့္
ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္တိုင္းက သီးျခား
လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ရွိရန္” တုိ႔ ပါရွိသည္။

n ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား၊
၂။

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ “ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ” ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
တန္းတူေရး” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ဥပေဒျပဳေရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားအား အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာမ်ား
အား

က်င့္သုံးခြင့္ရရွိရန္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊

ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္

ျပည္နယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္မ်ား

ဖြဲ႔စည္းရန္” ကိစၥမ်ားသည္လည္း “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်င့္သုံးမႈ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္သည့္
အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ထုိသုိ႔
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ဖြဲ႔စည္းပါက အဆုိပါျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာေရးဆြဲျခင္း ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ
ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
၃။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး အႀကိဳကာလ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး

အဖြဲ႔ (ဖဆပလ) ပါတီမွ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္၊
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလူနည္းစုမ်ား (Union State,
Autonomous State, National Areas and National Minority) စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစား ၄ မ်ဳိး
အေျခခံကာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။66
၄။

ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ (Union State) သတ္မွတ္ရာတြင္ တမူထူးျခားသည့္ ေဒသမ်ား

ကုိယ္စီရွိျခင္း၊ ဗမာစကားမဟုတ္သည့္ တူညီေသာစကားရွိျခင္း၊ တူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈရွိျခင္း၊
သမုိင္း အရဆက္ႏြယ္မႈရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးတြင္ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ႏုိင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္
လူဦးေရ ရွိျခင္းတုိ႔ကုိ အေျခခံဖြဲ႔စည္းရန္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ (Autonomous
State) သတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္းတူညီမႈရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး
အရ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ရန္ မျပည့္စုံသည့္ ေဒသမ်ားကုိ အေျခခံဖြဲ႔စည္းရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ
(National Area) သတ္မွတ္ရာတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမရွိေသာ္လည္း
တမူထူးျခားသည့္ ဘာသာစကားရွိျခင္း၊ ေဒသတစ္ခုကုိ အေျချပဳကာ ေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ားကုိ
အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းရန္ျဖစ္သည္။အမ်ဳိးသားလူနည္းစု (National Minority) ဆုိသည္မွာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္
လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ မတူညီသည့္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး
တစ္ႏုိင္ငံလုံး လူဦးေရ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ “ယူနစ္” တခု၏ လူဦးေရအားလုံး ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း
ရွိသည့္ လူနည္းစုမ်ားကုိ အေျခခံဖြဲ႔စည္းရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းမွ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းျခင္း အေျခခံမ်ား ပါရွိလာျခင္း မရွိပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စ
ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဝိေသသတုိင္းမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ တုိင္း (၇) တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္ တုိ႔ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး (၇) တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇)
ခု အျပင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း (၁) တုိင္း ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ (၅) ေဒသတုိ႔ကုိ
အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
၅။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ တင္သြင္းဖတ္ၾကားသည့္ တုိင္းရင္း

သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕၏ စာတမ္းမ်ားတြင္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကုိ အမ်ဳိးသား
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See generally, The Burma Union and Its Territories, Draft Constitution Approved by the AFPFL

Convention. (Maung Maung, Burma’s Constitution, pp. 231-250., 1961.).
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ျပည္နယ္မ်ား၊

အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ား၊

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား

(Autono-mous

Regions) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ား (National Areas) မ်ားကုိ အေျခခံဖြဲ႔စည္းရန္ တင္ျပမႈမ်ား
ရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိအေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္၊
အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္
ဆုိသည့္ တိက်ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။67

n ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
၆။

ဖဆပလ ညီလာခံတြင္ ေရးသားအတည္ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္

ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္ (Union States) မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ျပ႒ာန္းရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္
တမူ ထူးျခားသည့္ ပင္ကုိယ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား (Characteristics and
Features) ရွိေစရမည္ ဟု အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။68 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စာရင္း (၂)
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား [ပုဒ္မ ၉၂ (၂) ၾကည့္] အပုိဒ္ (၁) တြင္ “ဤဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ
အေျခခံဥပေဒရွိ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒျပဳျခင္း” ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။69

မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊

ျပည္နယ္၏

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အထိ ျပည္နယ္

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔အတူ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒတုိ႔တြင္ ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးသားျပ႒ာန္းခြင့္ မပါရွိခဲ့ပါ။

n

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ

ႏုိင္ငံတကာ ဥပမာမ်ား
၇။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးၾကသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ျပည္နယ္
အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ သေဘာတူေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္
ခက္ခဲစြာ လုပ္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ အနက္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္သာ ျပည္နယ္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား သီးသန္႔ျပ႒ာန္းသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾက
ေသာ္လည္း ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ စသည္တုိ႔တြင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ
67

The Papers Presented to the Union Peace Conference – 21st Century Panglong by certain Ethnic

Armed Organizations.
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Article 1, Union State. The Burma Union and Its Territories, 1947. Draft Constitution Approved by

the AFPFL Convention. The Union State shall have its own constitution in conformity with the constitution
of the Union and its own specific characteristics and features.
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List II. - State Legislative List. [See Section 92 (2).] 1. Constitutional Affairs: (1) The constitution

of the State, subject to the provisions of this Constitution.
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အေျခခံဥပေဒ သီးသန္႔ ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိပါ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊
ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ႏွင့္ အၾကြင္းမဲ့ ဆက္ႏြယ္သည္ဟု
သတ္မွတ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနပါသည္။
(က) ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင။့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္

ကုိ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား အလြန္နည္းပါး
ပါသည္။ အီသီယုိးပီးယားႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆုိသည့္
စကားရပ္ကုိ

ေရးသားျပ႒ာန္းျခင္း၊70

ေဆာ္လမြန္ကြ်န္းစု

ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အစုိးရဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ားသုံးစြဲထားျခင္း71 တုိ႔မွအပ အျခား
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိသည့္ စကားရပ္အား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိ
အက် ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
(ခ) ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးၾကသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္း

ျခင္းကုိ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္
ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္
အား တာဝန္ေပးထားပါသည္။ မကၠဆီကုိ ႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ အဆင့္
ေပါင္းမ်ားစြာ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား
ပါသည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ အသစ္ဖြဲ႔စည္း ျခင္းကုိ အဆင့္မ်ားစြာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ Initiative Powers, Referrendum
Power and Recall” က႑တြင္ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ။ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကသည့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စု၏

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္

လုိက္ေလ်ာ

ညီေထြမႈရွိရန္

လုိအပ္ပါသည္။

ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ သီးသန္႔ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း မရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရာ၌ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑မရွိမျဖစ္
ပါဝင္ေရးကုိ ျပ႒ာန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။

n

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ

စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၈။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ျပည္နယ္
70

The Preamble of the Constitution of Ethiopia, 1994.
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Article 41 and 150 of the Constitution of Solomon Islands, 1978. Rev. 2009.
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ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင။့္

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ “မူ” အားျဖင့္

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း။
(ခ) ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ

ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) တည္ဆဲျပည္နယ္တစ္ခု၏ နယ္နမိတ္အတြင္းမွ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား
ျဖစ္လာပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ သေဘာတူညီမႈကုိ ေရွးဦးစြာ ရယူၿပီးေနာက္
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ အားလုံး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ သေဘာတူညီလွ်င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔
တင္သြင္းၿပီး အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္အသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
(ဃ) တည္ဆဲျပည္နယ္ ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပုိေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္နယ္ အသစ္တစ္ခု
ဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျဖစ္လာပါက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏
ကုိယ္စားလွယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ သေဘာတူညီမႈ ပထမဦးစြာ ရယူျခင္း။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာေဒသ အသီးသီးရွိ
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရမည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္အသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
( င ) တည္ဆဲျပည္နယ္ ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပုိေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိနယ္ေျမမ်ား စုစည္းလွ်က္
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဖြဲ႔စည္းမည္ဆုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး
၏ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ သေဘာတူညီမႈ ပထမဦးစြာ ရယူျခင္း။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာေဒသ အသီးသီးရွိ
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းျခင္း။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္အသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
( စ ) တည္ဆဲျပည္နယ္တစ္ခု၏

နယ္နမိတ္အတြင္းမွ

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

ဖြဲ႔စည္းရန္

ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျဖစ္လာပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစု သေဘာတူညီမူကုိ အရင္
ရယူျခင္း။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွ သေဘာတူပါက ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ သေဘာထားကို ထပ္မံရယူျခင္း။ အကယ္၍ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစုမွ သေဘာတူပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီး အမ်ားစု သေဘာ
တူညီခ်က္ ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
(ဆ) ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

အမ်ဳိးသား

နယ္ေျမအသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ
ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းျခင္း။

37

(ဇ) အမ်ိဳးသားနယ္ေျမသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ

ရွိေသာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္၊ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုကုိ အမ်ဳိးသားအမည္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပထဝီဝင္ အမည္မ်ားျဖင့္
လည္းေကာင္း ဖဲြ႔စည္းရန္၊ ထုိျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသ၊

ကို္ယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ားကုိ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အမည္ျဖင့္

ဖဲြ႔စည္းရန္၊

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တန္းတူေသာျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းေသာအခါ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာတူသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ထားရွိရန္၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒမ်ားက ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာေရးသား
ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိရန္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာမ်ားကိုခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း (Division of Power)၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္
အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားကို

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ တည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္လုံးကို အျပည့္
အဝအပ္္ႏွင္းေစရမည့္အျပင္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (၃) ရပ္လုံးကို က်င့္သံုးသည့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရုံးခ်ဳပ္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ခြင့္
ရွိေစရန္၊ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားက စုေပါင္းက်င့္သုံးရန္ ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး၊
ေငြစကၠဴေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စေသာအာဏာမ်ားမွအပ
ႂကြင္းက်န္ေသာအာဏာ (Residual Power) မ်ားကို အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား
ျပည္နယ္မ်ားတြင္အပ္ႏွင္းရန္၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေကာက္ခံရရွိထားေသာ
အခြန္ေငြမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်ေဝခံစားခြင့္ရွိေစရန္၊ ထိုနည္းတူ
ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား ခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္ကိုလည္း ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အခ်င္းခ်င္းၾကား
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တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္
ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံးမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္” တုိ႔ ပါရွိပါသည္။
၂။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ

အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

ပါရွိသည့္

ျပည္နယ္မ်ားကုိ

အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔အပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာမ်ားကုိ
က်င့္သုံးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊
ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း ဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္္ ကုိယ္ပုိင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ပါရွိၿပီးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ “ဥပေဒျပဳခြင့္ ရွိေသာ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အား ဆက္လက္မထားရွိရန္၊ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာတူညီသည့္ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ကုိသာ ဆက္လက္ထားရွိရန္၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္
မ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာခြဲေဝရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခား
ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြစကၠဴေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စေသာ
အာဏာမ်ားမွအပ ႂကြင္းက်န္ေသာအာဏာ (Residual Power) မ်ားကို အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွင္းရန္၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေကာက္ခံ
ရရွိထားေသာ အခြန္ေငြမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်ေဝခံစားခြင့္
ရွိေစရန္၊ ထိုနည္းတူ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကားခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္ကိုလည္း ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္
ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အ
စုိးရအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေပၚေပါက္လာေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို

သီးျခား

လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာခုံရုံးမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္” တုိ႔ကုိ ဆက္လက္
သုံးသပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

n

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆုိင္ရာေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊

အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္း ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး”
၃။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္

အျပင္ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ
ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာ
ကုိ တတိယဇယား၊ စာရင္း (၁) ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ စာရင္း (၂) ျပည္နယ္
ဥပေဒျပဳစာရင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အျပင္
အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အျမင့္ဆုံးေသာ
လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
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ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္

တုိင္းေဒသႀကီး

သုိ႔မဟုတ္

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳခြင့္ တုိ႔ကုိ ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔ျဖင့္ ခြဲျခားျပ႒ာန္းထားပါသည္။72
၄။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား အရ

ျပည္ေထာင္စု အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အား အပ္ႏွင္းထား
ပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ
စတုတၱဇယား “ျပည္နယ္အခြန္ေတာ္စာရင္း” တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ကုိ ဇယား (၅)
တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၅။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား

အပါအဝင္ အျမင့္ဆုံးေသာ တရားစီရင္ခြင့္အာဏာကုိ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အား အပ္ႏွင္း ထားပါ
သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးကုိ ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္
ထားပါသည္။73

n ဖက္ဒရယ္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ “မူ” ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထားမ်ား
၆။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ “မူ” ကုိ က်င့္သုံးျခင္း ရွိမရွိကုိ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ “ႏုိင္ငံသားမ်ား

အားလုံးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ကုိ တာဝန္ယူသည့္ အစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၲရ (ျပည္နယ္၊တုိင္း)
စသည္တုိ႔ကုိ

တာဝန္ယူသည့္

အစုိးရႏွစ္ရပ္ရွိျခင္း၊

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာကုိ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း လြတ္လပ္သီးျခားစြာႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ က်င့္သုံးျခင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္အတြက္ ဥပေဒျပဳသည့္ ေဒသႏၲရဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒသႏၲရမ်ား ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရွိျခင္း၊ ေဒသႏၲရမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ
ျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိသည့္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွိျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးမည့္ လြတ္လပ္သည့္ တရား႐ုံးအျပင္ ဆႏၵခံယူခြင့္ သုိ႔မဟုတ္
ေဒသႏၲရကုိယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္အား အထူးအာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ အစုိးရမ်ားအၾကားတြင္
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထားရွိျခင္း” တုိ႔ျဖင့္ တုိင္းတာၾက
ပါသည္။74

72

1947 Constitution, Union, State Legislative Powers.

73

Supreme Court of 1947 and the Highest Judicial Autority.

74

See generally, Ronald Lampman Watts, Comparing Federal Systems, 1999.
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၇။

ဥပမာ - အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွိသည့္အျပင္

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ (က) ျပည္နယ္မ်ားကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုကျဖစ္ေစ အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ရန္ ကန္႔
သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္း။
(ခ) ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံးအတြက္ တာဝန္ယူသည့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား
ထားရွိျခင္း၊
(ဂ) ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပုိင္းျခားထားသည့္အျပင္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း။
(ဃ) ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ဆီးနိတ္ (အထက္) လႊတ္ေတာ္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာ
မ်ား တိက်စြာ ေပးထားျခင္း။
(င) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လြတ္လပ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ရွိျခင္း။
(စ) ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္း။
၈။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္

ပါသည္(က) စာျဖင့္ေရးသားထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုကျဖစ္ေစ လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္
မရသည့္ ဥပေဒရွိျခင္း။
(ခ) ႏုိင္ငံသားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ယူသည့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္
အစုိးရမ်ား ထားရွိျခင္း။
(ဂ) ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ပုိင္းျခားထား
သည့္အျပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းရွိျခင္း။
(ဃ) ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ “Raja Sabha” ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း။
(င) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လြတ္လပ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ရွိျခင္း။
(စ) ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္း။
၉။

ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရွိသည့္အျပင္ ေအာက္ပါ

အခ်က္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည္ဟု သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္(က) ျပည္နယ္မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုကျဖစ္ေစ၊ Province မ်ားက လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္
မရသည့္ ဥပေဒရွိျခင္း။
(ခ) ႏုိင္ငံသားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ယူသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ
မ်ား ထားရွိျခင္း။
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(ဂ) ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း တုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ပုိင္းျခားထား
သည့္အျပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းရွိျခင္း။
(ဃ) ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း။
(င) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လြတ္လပ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ရွိျခင္း။
(စ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
ဖန္တီးထားျခင္း။

n

ႏုိင္ငံတကာ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း
၁ဝ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳခြင့္တူညီေသာ လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းၾကသည္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္သည္
ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမွ လြဲ၍ က်န္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းတြင္ အာဏာတန္းတူ ရရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
အိႏယ
ၵိ ႏုင
ိ င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုင
ိ င
္ မ
ံ လ
ွ ြဲ၍ က်န္သည့္ ဖက္ဒရယ္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္
ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အား ဥပေဒျပဳခြင့္ ေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း ပုံမွန္ ဥပေဒ
ျပဳျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
၁၁။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကုိ
ခြဲေဝရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ခြဲေဝမႈျပဳၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ၊

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာႏွင့္

ထပ္တူျပဳခြင့္အာဏာမ်ား တိက်စြာခြဲေဝထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ထပ္တူျပဳခြင့္အာဏာကုိ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း တရား႐ုံးမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ထပ္တူ ဥပေဒျပဳၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္
ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳခြင့္ တားျမစ္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း
ရွိပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကုိ

ျပည္ေထာင္စုအား

အပ္ႏွင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအား အပ္ႏွင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက်ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ အေမြဆက္ခံသည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ကုိ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င့္သုံးျခင္း
လည္း ရွိပါသည္။
၁၂။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ က်င့္သုံးၾကသည့္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံျခင္း ခြဲေဝျခင္းမ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေစ၊

ျပည္နယ္မ်ားမွျဖစ္ေစ

အေထြေထြအခြန္
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သုိ႔မဟုတ္

သတ္မွတ္အခြန္

ေကာက္ခံျခင္း၊ အခြန္မွရရွိသည္ ဘ႑ာမ်ားကုိ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္
ျပည္နယ္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြေခ်းယူခြင့္ႏွင့္ ခြဲေဝခြင့္၊ အခြန္ဘ႑ာ ခြဲေဝျခင္း မဟုတ္သည့္ အျခား
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းသည္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ကြဲျပားျခားနား
ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၁၃။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အစုိးရအဆင့္ဆင့္ “ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ ေကာင္တီ
(ခ႐ိုင္) စသည္ျဖင့္..” တုိ႔သည္ အခြန္အသီးသီးေကာက္ခံခြင့္ ရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုမွ
ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာကုိ ျပည္နယ္မ်ားအား ညီတူညီမွ် ခြဲေဝေပးရန္ စနစ္မရွိပါ။ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ဘ႑ာကုိ ျပည္နယ္မ်ားအား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းသာ ရွိပါသည္။
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္

အခြန္ဘ႑ာ

ေကာက္ခံျခင္းကုိ

ဗဟုိျပဳလုပ္ေဆာင္ၿပီး

ေကာက္ခံမႈစနစ္ကုိ

ေဒသႏၲရအား လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားကုိ
အခ်ဳိးညီ ဘ႑ာခြဲေဝျခင္း စနစ္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာလုံေလာက္မႈမရွိပါက ျပည္နယ္
အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ မွ်ေဝသည့္ စနစ္က်င့္သုံးပါသည္။ ယခုေနာက္ပုိင္း ဖြဲ႔စည္းလာသည့္ ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေတာင္အာဖရိက၊ နီေပါႏွင့္ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစု ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ဘ႑ာ
ခြဲေဝျခင္းကုိ တန္းတူညီမွ်မႈ အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၁၄။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အဆင့္ဆင့္
ခြဲေဝထားသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နည္းလမ္း
မ်ားစြာျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေထြေထြ
တရား႐ုံးမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သီးသန္႔ တရား႐ုံးမ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ ေျဖရွင္းၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ တည္ဆဲတရား႐ုံး
မ်ားက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းၾကပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက၊ ဂ်ာမဏီ၊
ေဆာ္လမြန္ ကၽြန္းစုႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စသည္တုိ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ
မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ခုံ႐ုံးတြင္ ေျဖရွင္းၾကပါသည္။

n ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၁၅။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ မူ ကုိ အေျခခံထားသည္
ဟု ဆုိႏုိင္ရန္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေအာက္ပါ ဖက္ဒရယ္
ေထာက္တုိင္ ၆ ခု ပါရွိေနပါသည္(က) ပုဒ္မ (၄၃၆) အရ အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္မရသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ရွိျခင္း။
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(ခ) အဆုိပါ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ အစုိးရဟူ၍ အစိုးရႏွစ္ရပ္ရွိျခင္း။
(ဂ ) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အဆင့္တြင္
ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားစီရင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ပုိင္းျခားထားၿပီး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း။
(ဃ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အား တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ တူညီေသာ ကုိယ္စားလွယ္
ဦးေရျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳေစျခင္း။
(င) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ
ခုံ႐ုံး ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း။
(စ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
နည္းလမ္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထားရွိျခင္း ။
၁၆။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ဖက္ဒရယ္ ေထာက္တုိင္ (၆) ခုကုိ အေျခခံေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္
မ်ားစြာ ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အဆမတန္ ႀကီးမားေနၿပီး
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အလြန္အားနည္းေနသည္။ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာအလြန္မ်ားျပားေနၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
တုိ႔၏ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ အလြန္နည္းပါးေနသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳခြင့္၊
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားစီရင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ပုိင္းျခားသုံးစြဲရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း
ျပဳရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္သက္တမ္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ သက္တမ္းစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
၁၇။ တုိင္းေဒသႀကီး (၇) ခု ႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ခုကုိ ညီမွ်စြာ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္မ်ား မရွိျခင္း၊ လူဦးေရႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည့္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တူညီေနသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားသည့္ ျပည္
ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ အားနည္းေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားအမ်ားစု ပါဝင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္မွ
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ ၂၅% ကုိယ္စားျပဳမႈ ရရွိေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္
ဖက္ဒရယ္ စနစ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ ေမွးမိွန္ေနသည္။
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ အပါအဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္မ်ား၊
တရား သူႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ
လုပ္ေဆာင္ရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။
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၁၈။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးမည့္ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံ
ဥပေဒဆုိင္ရာခုံ႐ုံးကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ
ခုံ႐ုံး၏လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းႏွင့္ ခုံ႐ုံးသုိ႔ အမႈမ်ားတင္သြင္းခြင့္တုိ႔သည္ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔
အၾကားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေစပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းႏွင့္
အညီထားရွိျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား စီရင္မႈမ်ား
မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ခုံ႐ုံးသုိ႔ တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေျခခံဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးသည္
ႏုိင္ငံသား အနည္းငယ္ကသာ အမႈဖြင့္ခြင့္ရွိေသာ ခုံ႐ုံးျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ခုံ႐ုံးျဖစ္ေနပါသည္။ အလားတူ
ခုံ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးတုိ႔ကသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္
ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းႏွင့္ ေဒသမ်ား
အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ စဥ္းစား
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
၁၉။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၉ မွ ၂၃၁ အထိ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး
ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ေပးသြင္းရမည့္အခြန္အခမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထား
ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၁ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္သည့္ ၃ ဦး ႏွင့္ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ခန္႔ထားသည့္
၁၈ ဦးတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အေပၚ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ လႊမ္းမုိးမႈ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အလုိက် ဘ႑ာေရး
ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ အခ်ဳိးညီ
ကုိယ္စားျပဳသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး
မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ကုိယ္စားျပဳျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။
၂ဝ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပါလီမန္စနစ္၊ တစ္ပါတီ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္
မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ က်င့္သံုးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗဟုိဦးစီးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားေကာင္းေနၿပီး
ေဒသႏၲရဦးစီးမႈလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းေနပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက
ခြင့္ျပဳေစကာမူ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ လက္ေအာက္၊ ပါလီမန္အစုိးရေခတ္၊ ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရ လက္ေအာက္
ႏွင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ေအာက္တုိ႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ
ျပဳလုပ္ေနရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အားနည္းေနပါ သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ
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ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ထပ္တူက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဆုံးအျဖတ္
ခံယူရန္ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

n ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၂၁။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ အေျခခံလွ်က္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား အေနျဖင့္
စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္မထားရွိျခင္း။
(ခ) ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္
မ်ား အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးသည့္
(Symbolic) လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္း။
(ဂ) ဘတ္ဂ်က္

ကိစၥမွလြဲ၍

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ

ဥပေဒျပဳခြင့္

အာဏာတန္းတူေပးျခင္း။
(ဃ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္
ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အား အထူးဥပေဒျပဳခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္
ေပးျခင္း။
(င) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝရာတြင္ (၁) အတိအက် ျပ႒ာန္းထားသည့္ အာဏာမ်ား (Enumerated Powers) ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၂) ၾကြင္းက်န္ အာဏာမ်ား (Residual Powers) မ်ားကုိ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု
အား အတိအက် အပ္ႏွင္းျခင္း။
(၃) ထပ္တူျပဳအာဏာမ်ား (Concurrent Powers) မ်ားကုိ အတိအက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း။
(၄) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဥပေဒျပဳခြင့္ မရွိသည့္
အာဏာမ်ား (Restricted Powers) ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၅) ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အေမြ
ဆက္ခံခြင့္အရ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ (Inherent Powers) ကုိ “မူ” အားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၆) ျပည္ေထာင္စု အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ႏွင့္ ရရွိသည့္ဘ႑ာကုိ ျပည္နယ္မ်ားအား အခ်ဳိးတူ၊
အခ်ဳိးညီ မွ်ေဝျခင္း ဥပေဒျပဳျခင္း။
(၇) ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေခ်းယူခြင့္ အာဏာကုိ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(၈) ျပည္နယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အခြန္ဘ႑ာ မွ်ေဝခြင့္ ျပဳျခင္း။
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(၉) ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဳျခင္း။
(စ) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံး ႏွင့္ ပတ္သက္၍(၁) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းကုိ ျပန္လည္
သုံးသပ္ျခင္း။
(၂) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပန္လည္
သုံးသပ္ျခင္း။
(၃) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔
အပ္ခြင့္ ျပဳျခင္း။
(၄) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးသုိ႔ အမႈမ်ား စတင္ တင္သြင္းခြင့္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း။
(၅) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးမွ နစ္နာေၾကးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ခ်ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ကာကြယ္
ျပ႒ာန္းေပးရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္
အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား ‘Autonomous Regions’ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား ‘National Areas’ ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ရန္၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ
မ်ားကို ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ ျမႇင့္တင္ခြင့္ရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစသည္တို႔
တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားရန္၊ ဥပေဒျပဳေရး
တြင္ ထိုက္သင့္ေသာကိုယ္စားလွယ္ဦးေရရရွိေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု
မ်ားသည္ မိမိဓေလ့ထံုးတမ္းအရ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုမ်ား၏ လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းကို မိမိတို႔၏ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရန္ႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ ပ့ံပိုး
ကူညီျခင္း၊ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးရန္” တုိ႔ ပါရွိပါသည္။
၂။

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္းအခန္းတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသား
လူနည္းစု အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရေဒသမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား နယ္ေျမမ်ားဖြဲ႔စည္းရန္၊ ထုိက္သင့္ေသာကုိယ္စားျပဳမႈရွိေစရန္၊ ႐ုိးရာဓေလ့
ထုံးတမ္းစဥ္လာ တရားစီရင္ခြင့္ ရွိေစရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းကုိ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ
ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရွိရန္” တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
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n

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 		
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား

၃။

ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး (ဖဆပလ) ညီလာခံက ေရးသား အတည္ျပဳ

ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အခြင့္အေရးကုိ ျပည့္စုံစြာ
ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

အဆုိပါ

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု

ဆုိသည္မွာ

“လူမ်ဳိးအရျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအရျဖစ္ေစ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရျဖစ္ေစ၊ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဓေလ့
ထုံးတမ္းအရျဖစ္ေစ ဗမာလူမ်ဳိးမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆုံး ၁ဝ ပုံ
၁ ပုံ ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ အနည္းဆုံး ၁ဝ ပုံ ၁ ပုံ
ရွိသည့္လူမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိသည္” ဟု ေရးသားအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။75 အဆုိပါ လူနည္းစုဆုိင္ရာ
ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းရာတြင္ လူနည္းစုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္၏
အမ်ားစု သေဘာထားျဖင့္ ဥပေဒျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။76 ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုဟု
သတ္မွတ္ ခံရသူမ်ားသည္ “လူ႔အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာျဖင့္
ယဥ္ေက်းမႈ

ဆုိင္ရာစည္း႐ုံးခြင့္၊

ေမြးရာပါလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊

အသက္ႏွင့္

လြတ္လပ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးခြင့္၊ တရားဥပေဒေရွ႕တြင္ တန္းတူခြင့္၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ လြတ္လပ္ခြင့္၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း
တန္းတူခြင့္” စသည္တုိ႔ကုိ ရရွိေစရမည္။ “ဤအခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံအခြင့္အေရး အခန္းတြင္ ပါရွိေသာ္လည္း လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ
အကာအကြယ္ေပးေၾကာင္း ခုိင္လုံေစရန္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းရျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ပါရွိပါသည္။77
၎အျပင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကဲြျပားမႈေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ အကာအကြယ္
ေပးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္
75

Article 4, Burma Union and Its Territories, 1947. Draft Constitution Approved by the AFPFL

Convention. The rights of National Minority should be guaranteed to a group of persons who (i) differ
from the Burmese in race, language, culture and historical tradition, and (ii) form at least one-tenth of
the total population of Burma or of any unit.
76

Article 12 (A) of Legislation. The Burma Union and Its Territoies, 1947. Draft Constitution Approved

by the AFPFL Convention. Any bill abridging the rights of ‘The National Minorities’ shall not deemed to
have been passed unless the majority of members present representing the minority concerned voted
in both Chambers in its favor.
77

Article 1 (i to x) of National Minorities. The Burma Union and Its Territores, 1947. The following

rights should be guaranteed to such group of persons which come within the definition of “The National
Minority”:- (i) Human Rights, (ii) National or Cultural Rights, (iii) Freedom of Association with Cultural
Autonomy, (iv) Human Rights embrace the time-honied elementary rights of man, (v) Citizenship, (vi)
Protection of Life and Liberty, (vii) Equality before the Law, (viii) Civil and Political Rights, (ix) Religious
Freedom, (x) Freedom from discrimination generally, including equality of economic opportunity. (Note:
These wold be included in the Chapter relating to the Fundamental Rights. These are repeated here in
order to give a complete picture of the safeguard accords to the national minorities).
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ထုိက္သင့္ေသာ လူနည္းစုကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လူနည္းစုမ်ား
ပုိမုိကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရွိေရး၊ အစုိးရမွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရး ဆုိင္ရာ က႑မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးရန္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။78
၄။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ “ဇာတိမေရြး၊ကုိးကြယ္ရာ

ဘာသာမေရြး၊ ေယာက်ၤားမိန္းမမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး ႏုိင္ငံသားဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားဥပေဒ
အရာတြင္ အညီအမွ်သာျဖစ္သည္။ ဆုိလုိရင္းမွာ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကုိ (သုိ႔မဟုတ္)
ႏုိင္ငံသား လူတန္းစား အသီးသီးကုိ တဖက္သတ္သေဘာအတုိင္း ခြဲျခားျခင္းမျပဳရ” ဟု လည္း
ေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၃ (ခ) ႏွင့္ ၁၅၃ (ခ) တုိ႔တြင္ “တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဓေလ့ထုံးတမ္းတုိ႔ကုိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားအက်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ
ကုိးကြယ္ခြင့္၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခြင့္၊ ေျပာဆုိေရးသားက်င့္သုံးခြင့္ရွိသည္” ဟုလည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၁၅၂
(ခ)

တြင္

“ျမန္မာစာသည္အမ်ားသုံးစာျဖစ္သည္၊

က်န္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏

စာမ်ားကုိလည္း

သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္” စသည္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုကုိ ရည္ညႊန္းသည့္
တိက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဆုိသည့္
အခြင့္အေရးမ်ား ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

n တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္နမူနာမ်ား
၅။

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္

ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ
78

Article 1 (1) of the National Minorities. The Burma Union and Its Territories, 1947. Draft Constitution

Approved by the AFPFL Convention. National and Cultural Rights. Special safeguard against linguistic
and educational discrimination should be provided for. 2. Freedom of association with cultural autonomy
- This right of association already guaranteed as a fundamental right would lead minorities as measure
of organic existence especially for protection against discrimination. The minorities will be entrusted by
the State with autonomous management for their educational and cultural affairs. In other words, a
Council chosen democratically by the members of the minorities would become the agency of the State
for the administration of the educational and cultural institutions of that particular group. The
Government of the State should have the authority to set normal standards for the entire population of
the country, and it should exercise general supervision. But the direction and management of the
minorities’s institutions should be in their own hands. 3. The financing of the educational and cultural
undertakings of a minority should be to a large extend the responsibility of the State. To avoid all
quarrels over the ‘due’ or ‘equitable share’ provision should be made for an allotment proportional to
the numbers of the minority. A minority should, however, be authorized to supplement such State funds
by levying taxes upon its own members, subject always to the supervision of the State authorities. 4.
In the Chamber of Deputies a certain number of seats proportional to their population should be
reserved to the national minorities. In the Chamber of Nationalities greater weightage may be given.
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အယူဝါဒ စသည္မ်ား ကြဲျပားျခင္းတုိ႔သည္ ဖယ္ရွားျငင္းပယ္မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္”
ဟုလည္းေကာင္း၊79 ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “မည္သည့္ ဘာသာသာသနာကုိ မဆုိ
ကုိးကြယ္ျခင္း၊ မကုိးကြယ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ” ဟုလည္းေကာင္း၊80
မကၠဆီကုိ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆုိ လူမ်ဳိး၊ မူရင္းႏုိင္ငံ၊ ကုိးကြယ္

သည့္ ဘာသာ စသည္တုိ႔ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားကုိအေျခခံၿပီး လူသားဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္း
ေစျခင္း၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ လက္လႊတ္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္သည္” ဟုလည္းေကာင္း၊81

႐ုရွား

ဖက္ဒေရးရွင္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆုိ လူမႈေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ အမ်ဳိး

သားေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ကန္႔သတ္ျခင္းအားလုံးကုိ
တားျမစ္သည္” ဟု လည္းေကာင္း၊82 ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “မည္သူကုိမဆုိ
စတင္ျမစ္ဖ်ားခံျခင္း၊ လူမ်ဳိး၊ လိင္၊ အသက္၊ ဘာသာစကား ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး စသည့္တုိ႔ကုိ
အေျခခံၿပီး ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ” ဟုလည္းေကာင္း၊83 ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္
“လူတုိင္းသည္ လူမႈအရင္းခံ၊ အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုျဖစ္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခံစား
ခြင့္ကုိ မဆုံး႐ႈံးေစရ” ဟုလည္းေကာင္း၊84 နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “တုိင္းရင္းသား
ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားလူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား
ျဖစ္ခြင့္ တားျမစ္ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္သည္” ဟုလည္းေကာင္း၊85 ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
တြင္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးသည္ တန္းတူညီမွ်ၾကၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ခြဲျခား
79

Preamble of Constitution of French, 1958 (rev. 2008). The people of France proclaim anew that

each human being, without distinction of race, religion or creed, possesses sacred and inalienable
rights.
80

Article 33 (3) of Constitution of Germany, 1949 (rev. 2014). No one may be disadvantaged by

reason of adherence or non-adherence to a particular religious denomination or philosophical creed.
81

Chapter 1, Article 1 of Constitution of Mexico, 1917 (rev. 2015). Any form of discrimination, based

on ethnic or national origin, … religion, … or any other form, which violates the human dignity or seeks
to annul or diminish the rights and freedoms of the people, is prohibited.
82

Chapter 2, Article 19 (2) of Constitution of Russian Federation, 1993 (rev. 2014). All forms of

limitations of human rights on social, racial, national, language or religious grounds shall be prohibited.
83

Chapter 1, Article 8 (2) Constitution of Switzerland, 1999 (rev. 2014). No person may be

discriminated against, in particular on grounds of origin, race, gender, age, language, social position,
way of life, religious, ideological, or political convictions, or because of a physical, mental or psychological
disability.
84

Chapter 1, Article 3 (1) of Constitution of Czech Republic, 1993 (rev. 2013). Everyone is guaranteed

the enjoyment of her fundamental rights and basic freedoms without regard to ….. social origin,
membership in a national or ethnic minority, …. or other status.
85

Human Rights Act 1993, Part 2, Sub-part 3, Article 21 (1) (g) of Constitution of New Zealand, 1852

(rev. 2014). For the purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are … ethnic or
national origins, which includes ….. citizenship.
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ဆက္ဆံျခင္း လုပ္ရပ္ကုိ တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္သည္” ဟုအသီးသီး ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိ
ရသည္။86

n တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၆။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖဆပလ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

မူၾကမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားဆုိသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား
လူနည္းစုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားျခင္း၊
ႏုိင္ငံသား အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ပုိမုိခုိင္မာ
ေစရန္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဇယားျဖင့္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
၇။

လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၊

၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တုိ႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု
ဆိုသည့္စကားရပ္မ်ား

ပါဝင္လာျခင္းမရွိသည္ကုိ

ေတြ႔ရွိရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အဆုိပါလူနည္းစုမ်ား၏ လူမႈေရး၊
ဘာသာေရး၊

စီးပြားေရး၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊

ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ

အကာအကြယ္ေပးရန္

ခက္ခဲလာသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရးေအာက္တြင္ အဆုိပါ မတူကြဲျပားသည့္ ကုိယ္ပုိင္
ဝိေသသလကၡဏာ အားလုံးေပါင္းစည္းျခင္းေၾကာင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေစသည္။
၈။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ လူနည္းစု
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ပင္ရင္းဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ကေနဒါ ႏုိင္ငံရွိ
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္

ႏုိင္ငံသားမ်ား

မရရွိႏုိင္သည့္

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိပင္

ရရွိ

ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိ ႏုိင္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္
ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကတည္းက ပင္ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္
ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအၾကား လူနည္းစုတုိင္းရင္း
သားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

86

Chapter 1, Article 5 (2) of Constitution of Viet Nam, 1992 (rev. 2013). All nationalities are equal,….;

all acts of national discrimination and division are strictly forbidden.
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n တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၉။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုု အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖဆပလ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ျပည္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ေရးသား ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကုိ လက္ခံရန္ သင့္မသင့္။ လက္ခံပါက တရားမမႈ
မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ လက္ခံ က်င့္သုံး
ရန္ သင့္မသင့္၊ လက္ခံရန္ သေဘာတူၾကပါက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “မူ” အားျဖင့္
လက္ခံၿပီး အေသးစိတ္ကုိ ဥပေဒအားျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) လူမ်ဳိးအမည္အား ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္၊ သတ္မွတ္ခြင့္
ျပဳပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမည္ (၈) ခု
အျပင္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ မည္သုိ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ကုိ ဥပေဒ
တြင္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဃ) ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏
အမည္မ်ား ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းကုုိ တားျမစ္ျခင္း။
(င) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ဆုိသည့္ စကားရပ္
မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ အနက္ျပန္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္
ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ အနက္ျပန္ရာတြင္ လည္းေကာင္း တိက်သည့္ မူမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “ဘာသာေရးအယူဝါဒ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခ

ခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစဘဲ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး တို႔ကို
ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရန္၊

ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားအျဖစ္

ခံယူထားေသာ

ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အေျခခံအခြင့္အေရး (Citizen Rights) မ်ားကို အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ရွိေစရန္၊
ႏိုင္ငံသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သည့္ အေျခအေန
ေအာက္တြင္မွ ရုပ္သိမ္းခြင့္မရွိေစရန္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္
ခံစားခြင့္ရွိသည့္ တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ား (Individual Rights) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
လူမ်ိဳး အလိုက္ခံစားခြင့္ရွိသည့္ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ား (Collective Rights) မ်ားကို အျပည့္အဝ
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရန္၊ က်ား/မဆိုင္ရာလိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဥပေဒ
အားျဖင့္ လုံးဝပိတ္ပင္ဟန္႔တားထားရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုံျခဳံေရးကုိ အကာ
အကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ
က႑ေပါင္းစုံတြင္ေနရာရရွိေရး ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အဆင့္
တုိင္းတြင္ (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းဆံုး ပါဝင္ေရး ခ်မွတ္ရန္” တုုိ႔ ပါရွိပါသည္။
၂။

ဒီမုိကေရစီ၊ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါရွိသည့္

အခ်က္မ်ားစြာသည္ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါ
သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မပါရွိသည့္ “အခြင့္အေရးမ်ား မည္သည့္ အခ်ိန္၌မဆုုိ
လုုံးဝ႐ုုပ္သိမ္းျခင္းမရွိေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က႑ေပါင္းစုုံတြင္ ေနရာရရွိေရးႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား
ႏုုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အဆင့္တုိင္းတြင္ ၃ဝ% အနည္းဆုုံး ပါဝင္ေရး” စသည့္ အခ်က္မ်ားကုုိ
ဆက္လက္သံုးသပ္ရပါမည္။

n ဒီမုိကေရစီ၊ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူမႈ၊ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား
၃။

ဖဆပလ ညီလာခံမွ ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ “ႏုုိင္ငံ

သားတုုိင္းသည္ ဇာတိ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ ဘာသာေရး၊ လိင္ႏွင့္ လူမ်ဳိးတုုိ႔တြင္ ဥပေဒအရ တန္းတူမႈ
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ရွိသည္။ အမ်ဳိးသား၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာေရး မုုန္းတီးမႈမ်ားကုုိ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပုုံႏွင့္
ဆန္႔က်င္သျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္” ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။87 ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္
ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၃ တြင္ “ဇာတိမေရြး၊ ကုုိးကြယ္ရာဘာသာ မေရြး၊ ေယာက်ၤား၊ မိန္းမမေရြး၊
လူမ်ဳိးမေရြး ႏုုိင္ငံသားဟူသမွ်သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္ တရားဥပေဒအရာတြင္ အညီအမွ်သာ ျဖစ္သည္” ဟုု
ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂၂ တြင္ “ႏုုိင္ငံသားတုုိင္းသည္ လူမ်ဳိး၊

ကုုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမေရြး ဥပေဒအရာတြင္ အညီအမွ်
ျဖစ္ေစရမည္၊ ညီမွ်ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရမည္၊ မိမိတို႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဝီရိယစြမ္းအား
အလုုိက္ အခ်ဳိးက် မွ်တညီညြတ္ေသာ ခံစားပုုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစရမည္၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေမြခြဲေဝ
ဆက္ခံခြင့္ ရွိေစရမည္” ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။
၄။

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၄၈ တြင္ “မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကုုိမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊

ကုုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲ
ခ်မ္းသာ တုုိ႔ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိေစရ” ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၅ဝ တြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား
သည္ တူညီေသာ အလုုပ္အတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ား ခံစားခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လစာ တုုိ႔ကုိ
ခံစားခြင့္ရွိသည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၅၂ တြင္ “ႏုုိင္ငံေတာ္သည္ အလုုပ္အကုုိင္ ခန္႔ထားရာတြင္
ျဖစ္ေစ၊ ႏုုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရာတြင္ ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္
ျပည့္စုံပါက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ ႏုုိင္ငံသားကုုိမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကုုိးကြယ္ရာ
ဘာသာသာသနာ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးကုုိ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းကုုိ
ခြဲျခားမႈမျပဳရ။ သုုိ႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သာ သင့္ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္
မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းကုုိ ဤပုုဒ္မအရ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစရ။”
ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၈ (က) တြင္ “ႏုုိင္ငံသားတုုိင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္

တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဟုု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သုုိ႔ရာတြင္
“အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုံျခဳံေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္း
က်င္ဖန္တီးေပးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ က႑ေပါင္းစုံတြင္ ေနရာရရွိေရး ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားကိုႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အဆင့္တုိင္းတြင္ (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးပါဝင္ေရး” ဆုုိင္ရာ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိပါ။

n ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထားမ်ား
၅။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးၾကသည့္ ႏုုိင္ငံ

မ်ားစြာတြင္ ဖယ္ရွားျငင္းပယ္မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား (Unalienable Rights) ႏွင့္ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား (Fundamental Rights) ဟူ၍ ျပ႒ာန္းၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ႏုုိင္ငံမ်ားစြာ
87
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ဖြဲ႔စည္းပုုံမ်ားတြင္

အထက္ပါ

အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ

စာျဖင့္အေသအခ်ာ

ေရးသားျပ႒ာန္းၾကရာ

ဘရာဇီးႏုုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အခ်က္ေပါင္း ၇၆ ခုုကုိ ေရးသားျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။88 ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနသည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ “လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကုုိ မတရား
ရွာေဖြျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ တုုိ႔အတြက္ လုုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္း
ျပခ်က္ရွိေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္ျခင္း မျပဳႏုုိင္ပါက တရား႐ုုံးမွ ဝရမ္းထုုတ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ထုုိသုိ႔ က်မ္းက်ိန္
ျခင္းျပဳမွသာ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္” ဟုုျပ႒ာန္းထားပါသည္။89

စပိန္ႏုိင္ငံ

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အနက္ေကာက္ယူရာတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အျခား ႏုုိင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံက လက္ခံသေဘာတူထားေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ဆုုိင္ရာႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရမည္” ဟုုျပ႒ာန္းထားပါသည္။90

n ဒီမုိကေရစီ၊ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူမႈ ဆုုိင္ရာ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၆။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာအနက္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊
ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်ားမ တန္းတူမႈ ဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
တြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ “ႏိုင္ငံသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သည့္အေျခအေနေအာက္တြင္မွ ရုပ္သိမ္းခြင့္မရွိေစရန္” ဆုုိသည့္
တင္ျပခ်က္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ “ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံရသည္ဟု ႏုုိင္ငံသား
တစ္ဦးက ယူဆပါက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ စာခၽြန္ေတာ္
အမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုုိခြင့္၊ နစ္နာခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရယူ
ပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ” ဟုုျပ႒ာန္းထားပါသည္။91

သုုိ႔ရာတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ

အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၇၉ အရ “စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္၊ တုုိင္းတစ္ပါးမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ တုုိက္ခုိက္
88

Title 2, Chapter 1, Article 5 of the Constitution of Brazil. (There are 75 provisions related to

fundamental rights and inalienable rights.)
89

Amendment IV of the Constitution of the United States 1789, rev. 1992. The right of the people to

be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures,
shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
90

Part 1, Section 10 (2) of the Constitution of Spain, 1978. Rev. 2011. Provisions relating to the

fundamental rights and liberties recognized by the Constitution shall be construed in conformity with
the Universal Declaration of Human Rights and international treaties and agreements thereon ratified
by Spain.
91

Article 379 and 381 of the Constitution of Myanmar, 2008.
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ခ်ိန္ႏွင့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္မရွိ” ဟုု
ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ႏုုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ က်င့္သုံးသည့္အေရးေပၚ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္
တူညီမႈရွိပါသည္။
၇။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုံျခဳံေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္း

က်င္ ဖန္တီးေပးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား က႑ေပါင္းစုုံတြင္ ေနရာရရွိေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈ အဆင့္ဆင့္
တုုိင္းတြင္ အနည္းဆုုံး ၃ဝ% ေနရာရရွိေရး အခြင့္အေရးသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမဟုုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး
ထုုိးထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပဋိညာဥ္မ်ားတြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုံျခဳံေရးကုိ အကာအကြယ္ေပး
ႏုိင္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေသာပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ က႑ေပါင္းစုံတြင္
ေနရာရရွိေရး ဖန္တီးေပးရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အဆင့္တုိင္းတြင္ (၃ဝ)
ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းဆံုး ပါဝင္ေရး စသည္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

n ဒီမုိကေရစီ၊ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူမႈဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၈။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး

ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ အေျခခံအခြင့္အေရး၊ က်ား/မ တန္းတူမႈ
ဆုုိင္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကုုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းရန္ သင့္မသင့္။
(ခ) အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

လုံျခဳံေရးကုိ

အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္

"တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးရန္" ဆုုိသည့္ စကားရပ္ကုိ မူအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ႏုုိင္ငံသားမ်ား အားလုုံးကုုိ တရားဥပေဒ စုုိးမုုိးမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
ဖန္တီးေပးရန္ ဆုုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဃ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ က႑ေပါင္းစုံတြင္ ေနရာရရွိေရးဖန္တီးေပးရန္ ဆုုိသည့္ မူကို အေျခခံဥပေဒ
တြင္ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(င) အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုႏုိင္ငံေရး၊

ဥပေဒျပဳေရး

အဆင့္တုိင္းတြင္

(၃ဝ)

ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းဆံုး

ပါဝင္ေရးဆုုိသည့္ “မူ” ကုုိ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုသည့္
(Principle of Progressive Realization) ႏွင့္ အညီ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ေရာယွက္ျခင္းမရွိေစဘဲ၊ ဘာသာ

ေရးကို အေျခမခံေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာဘာသာအယူဝါဒကို
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစား မျပဳရန္
ႏွငမ
့္ ည္သည့္ ဘာသာတရားေတာ္ကိုမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳရန္” တုုိ႔ ပါဝင္
ပါသည္။

n ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား
၂။

၁၉၄၇ ခုုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုုဒ္မ ၂ဝ တြင္ “ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးေသာ္ လည္း

ေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ေသာ္ လည္း
ေကာင္း၊ ထုုိ႔အျပင္ ဤအခန္းရွိ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ လူခပ္သိမ္း
တုုိ႔သည္ သာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကုုိးကြယ္
ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတုုိ႔ကုိ အညီအမွ် ရရွိရမည္။ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ဘာသာေရး
ဆုုိင္ရာ ကုုိးကြယ္ေဆာက္တည္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေစကာမူ၊ ထုုိသုိ႔ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရး၊
ဘ႑ာေရး၊

ႏုုိင္ငံျခားေရးႏွင့္

အျခားေလာကီေရး

ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ

အထက္ပါအေရးတြင္

မပါဝင္ေစရ။ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂) ဤပုုဒ္မတြင္ ထုုိသုိ႔လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေပးထား
ေသာ္လည္း၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကိစၥ၊ ျပဳျပင္ေရးကိစၥတုိ႔ အတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒ ျပဳျခင္းကုုိ
မတားျမစ္ရ” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
၃။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂၁ တြင္ “(၁) ဗုုဒၶဘာသာ သာသနာ

ေတာ္သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ႏုုိင္ငံသား အမ်ားဆုုံး ကုုိးကြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ ဂုုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံ
သည့္ ဘာသာႀကီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ႏုုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။ (၂) ႏုုိင္ငံေတာ္
သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ သာသနာႏွင့္ နတ္
ကုုိးကြယ္ေသာ ဘာသာတုုိ႔ကုိ ဤအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေနၾက
ေသာ ကုုိးကြယ္ရာ ဘာသာအခ်ဳိ႕ဟူ၍ အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ (၃) ႏုုိင္ငံေတာ္သည္ ဘာသာေရး
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ဆုုိင္ရာ ကုုိးကြယ္မႈကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုုံၾကည္မႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပဳ၍၊
မည္သူ႔ကုိမွ် သက္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ခ်ဳိ႕ငဲ့ေစျခင္း၊ ခြဲျခားျခင္းကုုိ မျပဳရ။ (၄) ႏုုိင္ငံေရး ကိစၥအလုုိ႔ငွာ
ကုုိးကြယ္ရာဘာသာကုုိ အလြဲသုံးစားမျပဳရ၊ ထုုိ႔ျပင္ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖက္
ႏွင့္တစ္ဖက္ တစ္ဂုိဏ္းႏွင့္တစ္ဂုိဏ္း မုုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္းတုုိ႔ ေပၚေပါက္ေစရန္
ရည္ရြယ္ေသာ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထုုိအျပဳအမူမ်ဳိးအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ေပးႏုုိင္ေအာင္ တရားဥပေဒျပဳ ႏုုိင္
သည္။”ပုုဒ္မ ၂၂။ တြင္ “ႏုုိင္ငံေတာ္ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊
ကုုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစကားတုုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ၊ မည္သည့္ လူနည္းစုုကုိမွ်
ခြဲျခားတားျမစ္ျခင္းမျပဳရ၊ မည္သည့္ ကုုိးကြယ္ရာ ဘာသာ သင္ခန္းစာ ကုုိမွ်လည္း ထုုိလူနည္းစုုအား
အတင္းအၾကပ္ လုုိက္နာ သင္ယူေစရန္ ပညတ္ျခင္း မျပဳရ” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
၄။

၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂၁ (ခ) တြင္ “တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔

ကုုိးကြယ္သည့္ ဘာသာႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသည့္စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းတုုိ႔ကုိ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားအက်ဳိးႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ကုုိးကြယ္ခြင့္၊ ျပဳစုု
ပ်ဳိးေထာင္ခြင့္၊ ေျပာဆုုိေရးသား က်င့္သုံးခြင့္ရွိသည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၁၅၃ (ခ) တြင္
“ႏုုိင္ငံသားတုုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ
ႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုုိ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ပုုဒ္မခြဲ
(ဂ) ပုုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊
ႏုုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဆုုိရွယ္လစ္လူေနမႈစနစ္ ထိခုိက္ေစမည့္ လုုပ္ရပ္မ်ားကုုိမူ တားျမစ္သည္။
ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးရမည္” ဟုု လည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ
၁၅၆ (က) တြင္ ႏုုိင္ငံသားတုုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာၾကံဆခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ယုုံၾကည္ခြင့္၊
မည္သည့္ ဘာသာကုုိမဆုုိ လြတ္လပ္စြာ ကုုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ပုုဒ္မခြဲ (ဂ) ဘာသာေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးကုုိ ႏုုိင္ငံေရး ကိစၥအလုုိ႔ငွာ အသုုံးမျပဳရ၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းရမည္” ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။
၅။

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၄ တြင္ “ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျပည္သူ႔ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဤဖြဲ႔စည္းပုုံ

အေျခခံဥပေဒပါ

အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔ႏွင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

မဆန္႔က်င္လွ်င္

ႏုုိ္င္ငံသားတုုိင္းသည္ ဘာသာသာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာယူဆႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္
စြာ ကုုိးကြယ္ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတုုိ႔ကုိ အညီအမွ် ရရွိေစရမည္” ဟုု လည္းေကာင္း၊
ပုုဒ္မ ၃၆ဝ တြင္ “(က) ဘာသာသာသနာေရးဆုုိင္ရာ ကုုိးကြယ္ေဆာက္တည္မႈသည္ စီးပြားေရး၊

ဘ႑ာေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ အျခားေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါက ပုုဒ္မ ၃၄ ပါ
ဘာသာသာသနာေရး

ဆုုိင္ရာ

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားတြင္
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မပါဝင္ေစရ၊

(ခ)

ထုုိသုိ႔

ဘာသာ

သာသနာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေပးထားေသာ္လည္း အမ်ား
ျပည္သူအက်ဳိးကိစၥႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးကိစၥတုိ႔အတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳျခင္းကုုိ မတားျမစ္ရ” ဟုု
လည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၆၁ တြင္ “ႏုုိင္ငံေတာ္သည္ ဗုုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ ႏုုိင္ငံေတာ္၏

ႏုုိင္ငံသားအမ်ားဆုုံး ကုုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုုဏ္ထူးဝိေသသနႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာသာသနာ
ျဖစ္သည္ဟု ႏုုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ ျပဳသည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၆၂ တြင္ “ႏုုိင္ငံေတာ္သည္
ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္
ေသာ ဘာသာတုုိ႔ကုိ ဤ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေန
ၾကေသာ ကုုိးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၆၃ တြင္
“ႏုုိင္ငံေတာ္သည္

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ဘာသာသာသနာမ်ားကုုိ

တတ္ႏုိင္သမွ်

ကူညီ

ေစာင့္ေရွာက္မည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၆၄ တြင္ “ႏုုိင္ငံေရးကိစၥအလုုိ႔ငွာ ဘာသာသာသနာကုုိ
အလြဲသုံးစားမျပဳရ။

ထုုိ႔ျပင္

လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၊ တစ္ဂုိဏ္း ႏွင့္ တစ္ဂုိဏ္း မုုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္း
ကြဲျခင္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အေၾကာင္း
ရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထုုိအျပဳအမူမ်ဳိးအတြက္
ျပစ္ဒဏ္ေပးႏုုိင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုုိင္သည္” ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။

n ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ နမူနာမ်ား
၆။

႐ုုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “႐ုုရွားဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ဘာသာေရး ကုုိ

အေျခမခံေသာ ႏုုိင္ငံျဖစ္ရမည္။ မည္သည့္ ဘာသာသာသနာကုုိမဆုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္
ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳရ” ဟုုလည္းေကာင္း၊92 အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္
“ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) အေနျဖင့္ ဘာသာသာသနာ တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုုိးကြယ္
ခြင့္ကုိတားျမစ္သည့္ ဥပေဒမျပဳရ” ဟုုလည္းေကာင္း၊93 ၾသစေတးလ် ႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ
တြင္ “ဓနသဟာယ အေနျဖင့္ ဘာသာသာသနာကုုိ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ဘာသာ သာသနာ လုုပ္ေဆာင္

ေစျခင္း၊ ကုုိးကြယ္တည္ေဆာက္ခြင့္ကုိ တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ မည္သည့္ ဘာသာ သာသနာကိုမဆုုိ
လြတ္လပ္စြာဝတ္ျပဳကုုိးကြယ္ခြင့္ကုိ တားျမစ္သည့္ဥပေဒ မျပ႒ာန္းရ” ဟုုလည္းေကာင္း၊94 အိႏၵိယ
ႏုုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္က်င့္

တရားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံ
ဥပေဒပါ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ မည္သည့္ ဘာသာသာသနာ
ႏွင့္ ၎၏ ဂုုိဏ္းခြဲမ်ားသည္ (၁) ဘာသာ သာသနာႏွင့္ အျမတ္အစြန္းငွာ မဟုုတ္ေသာ ဘာသာေရး
ဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားကုုိ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ (၂) မိမိတုိ႔ ဘာသာသာသနာေရးရာအား စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္၊ (၃)
92

Section 1, Chapter 1, Article 141 of Constitution of Russian Federation, 1993 (rev. 2014).

93

Amendment 1 of the Constitution of the United States of America, 1789 (rev. 1992).

94

Chapter V, Article 116 of the Constitution of Australia, 1901 (rev. 1985).

61

ေရႊ႕ေျပာင္းႏုုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္း ႏုုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား ပုုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ (၄) ထုုိသုိ႔ေသာ
ပစၥည္းမ်ားကုုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ တုုိ႔ရွိသည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊95 အာဂ်င္တီးနားႏုုိင္ငံ၏
ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ဖက္ဒရယ္ အစုုိးရသည္ ဗရင္ဂ်ီသာသာနာေတာ္ကုိ အားေပးသည္”
ဟုုလည္းေကာင္း၊96 ဒိန္းမတ္ ႏုုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ဒိန္းမတ္ ႏုုိ္င္ငံ၏ ဘာသာ သာသနာ

အျဖစ္ (Evangelical Lutheran Church) ကုုိ ျပ႒ာန္းသည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊97 သီရိလကၤာႏုုိင္ငံ
ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “သီရိလကၤာ သမၼတႏုုိင္ငံသည္ ဗုုဒၶဘာသာသာသနာကုုိ ဂုုဏ္ထူးဝိေသသ

ႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာသာသနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ (State) က ဗုုဒၶဘာသာ
သာသနာကုုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ
ပုုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုုဒ္မ ၁၄ (၁) (င) ႏွင့္အညီ အျခားဘာသာသာသနာမ်ားကုုိ အခြင့္အေရး ေပးရမည္” ဟုု
ျပ႒ာန္းထားသည္။98

n ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ဆုုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
၇။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ယေန႔အထိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊

ဘာသာေရး တန္းတူခြင့္မ်ားကုုိ တိတိက်က် ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထုုိထက္ပုိဆုိးသည္မွာ ၁၉၄၇
ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတုုိ႔တြင္ ဗုုဒၶဘာသာ
သာသနာကုုိ အေလးထားေနရာေပးျခင္း (Preferential Treatment) ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္
အေျခခံဥပေဒအရ ႏုုိင္ငံေရးကိစၥအလုုိ႔ငွာ ကုုိးကြယ္ရာဘာသာကုုိ အလြဲသုံးစားမျပဳရ ဟုုအတိအလင္း
ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုုိင္ရရွိႏုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံေတာ္
ဘာသာသာသနာ ျပ႒ာန္းေရးျဖင့္ မဲဆြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း
၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကဲ့သုိ႔ ဗုုဒၶဘာသာသာသနာကုုိ အေလးထား ေနရာ
ေပးျခင္းျပဳခဲ့သည္။ ႏုုိ္င္ငံေတာ္ (အစုုိးရ) အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာသာသနာမ်ားကုုိ
တတ္ႏုိ္င္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ျပ႒ာန္းေသာ္လည္း သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္
ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား

ကိစၥရပ္မ်ားကုုိသာ

လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ

ေတြ႔ရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

တရား႐ုုံးမ်ားတြင္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးသာလွ်င္ တရားဝင္
လက္ထပ္ခြင့္ရွိၿပီး က်န္သည့္ ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္ထပ္ခြင့္
မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
၈။

အာဂ်င္တီးနားႏုုိင္ငံ ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ (Catholic) ႏွင့္ (Evangelical Lutheran

Church) သာသနာေတာ္မ်ားအား အစုုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အစုုိးရမွဖြဲ႔စည္းကာ အားေပးျခင္း
95

Article 26 of the Constitution of India, 1949 (rev. 2015).

96

Part 1, Chapter 1, Article 2 of the Constitution of Argentina, 1853 (reinst. 1983, rev. 1994).

97

Part 1, Article 4 of the Constitution of Denmark, 1953.

98

Chapter 2, Article 9 of the Constitution of Sri Lanka, 1978 (rev. 2015).
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မ်ား ရွိပါသည္။ က်န္သည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဘာသာေရးကုုိ အေျခမခံသည့္ႏုိင္ငံ သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာ
ေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးကုုိ စည္းတားျခင္း ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံရွိ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ
ဥပေဒ ႏွင့္ ဆင္တူစြာ သီရိလကၤာ ႏုုိင္ငံတြင္ ဗုုဒၶဘာသာသာသနာကုုိ အထူးဘာသာသာသနာအျဖစ္
ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံတြင္
ကြန္ဂရက္မွ ဘာသာသာသနာ ဆုုိင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ တားျမစ္ျခင္းကုုိ ပိတ္ပင္ေသာ္လည္း
သမၼတ အပါအဝင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိရာတြင္
ခရစ္ယာန္ဓမၼက်မ္းစာကုုိ ကုုိင္ေဆာင္က်မ္းက်ိန္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ၾကပါသည္။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္
ရွိသည့္ ျပင္သစ္ႏုိ္င္ငံတြင္ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကုုိ အစုုိးရ၊ အမ်ားသူငွာႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာမ်ား(Public Places) တြင္ ဝတ္ဆင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရ
ပါသည္။

n ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၉။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ဘာသာ၊ သာသနာတစ္ခုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုုိင္ငံ အစုုိးရအေနျဖင့္ ဘာသာသာသနာကိစၥတြင္ ၾကားေနအျဖစ္ ရပ္တည္
ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုုိင္ငံ အစုုိးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ဘာသာ သာသနာကုုိမွ် ဦးစားေပး
ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဃ) ႏုုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မည္သည့္ဘာသာသာသနာ၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈကုိ ရယူ
ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း။
(င) သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကုုိ ဆက္လက္မထားရွိျခင္း။ ဆက္လက္ထားရွိမည္ဆိုပါက ၂ဝဝ၈
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဘာသာသာသနာအားလံုးကို
ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ရန္လိုအပ္ျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး စုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “လူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ စုေပါင္းေနထုိင္၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံက စုေပါင္း ပိုင္

ဆုိင္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စု
တြင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ လုံးဝမေပၚေပါက္ေစရန္ ဥပေဒျဖင့္ ဟန္႔တားကာကြယ္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သီးျခားျပ႒ာန္း
ေပးရန္၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ႏွင့္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္” တုုိ႔ပါဝင္သည္။

n ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ဆုုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား
၂။

၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၅၈ အထိ၊

၁၉၆ဝ မွ ၁၉၆၂ အထိ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ
ပုုဒ္မ ၇ တြင္

“ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ

က်င့္သုံးသည္” ဟုျပ႒ာန္းသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၄ဝ၅ တြင္ “ႏုုိင္ငံေရး
ပါတီတစ္ရပ္သည္ (က) စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္
သုုံးရမည္၊ (ခ) ဤဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ကုုိ ေလးစားလုုိက္နာရမည္၊ (ဂ)
ႏုုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဖြဲ႔စည္း မွတ္ပုံတင္ရမည္။” ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပုုဒ္မ ၄၁၆
တြင္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ - (က) လြတ္လပ္စြာ
စည္း႐ုုံးခြင့္ရွိသည္၊ (ခ) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။” ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။
ပုုဒ္မ ၄ဝ၇ တြင္ “ႏုုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ရပ္ရပ္အား တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္း၊ မတရားအသင္းအျဖစ္
ေၾကညာခံရျခင္း၊ ႏုုိင္ငံ ျခားတုုိင္းျပည္တခုုခုမွ အစုုိးရ သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း သုုိ႔မဟုုတ္
အျခားအဖြဲ႔အစည္း

သုုိ႔မဟုုတ္

ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ

ေငြေၾကး၊

အျခား

အေထာက္အပံ့ကုိ

တုုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသုံးစြဲျခင္းကုုိ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးကုုိ ႏုုိင္ငံေရး
အတြက္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း” စသည္တုိ႔ကုိ တားျမစ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိပါသည္။
၃။

ယခင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီသည္ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
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အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၄၄၃ အရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒကုုိ ဥပေဒအမွတ္
၁/၂ဝ၁ဝ အရ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊99 ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း
ဥပေဒကုုိ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂ဝ၁ဝ အရ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊100
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုုိ ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂ဝ၁ဝ အရ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၈)
ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊101

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုုိ ဥပေဒ အမွတ္

၄/၂ဝ၁ဝ အရ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊102 တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုုိ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂ဝ၁ဝ အရ ၂ဝ၁ဝ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္
လည္းေကာင္း၊103 ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ
မ်ား၊ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။104 အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ပါတီစံု
ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးကို ဦးတည္သည္။ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္
ျဖစ္ေစ၊ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ ႏုုိင္ငံေရး အာဏာရွင္စနစ္ မေပၚေပါက္
ေရးအတြက္ တားျမစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိပါ။

n ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ နမူနာမ်ား
၄။

ႏုုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ အခ်ဳိ႕တြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္

သုုိ႔မဟုုတ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုုိင္ငံ
ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တုုိးျမႇင့္ေစရန္” ဟုုလည္းေကာင္း၊105 ကေမာၻ
ဒီးယားႏုုိင္ငံ ဖြဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “လစ္ဘရယ္ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စံထားရန္” ဟုု
လည္းေကာင္း၊106 အင္ဂုိလာႏုုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ “ပါတီစုံဒီမုိကေရစီကုိ ဦးထိပ္
99

See Union Election Commission Law. SPDC Law No. 1/2010. URL http://uecmyanmar.org/index.

php/2013-01-16-07-52-10/doc_details/11- (Last visited on April 17, 2017).
100

See Political Parties Registration Law. SPDC Law No 2/2010. URL http://uecmyanmar.org/index.

php/2013-01-16-07-52-10/doc_download/15- (Last visited on April 17, 2017)
101

See Pyithu Hluttaw Election Law. SPDC Law No 3/2010. URL http://uecmyanmar.org/index.

php/2013-01-16-07-52-10/doc_details/12- (Last visited on April 17, 2017).
102

See Amyotha Hluttaw Election Law. SPDC Law No 4/2010. URL http://uecmyanmar.org/index.

php/2013-01-16-07-52-10/doc_download/13- (Last visited on April 17, 2017).
103

See Division and State Election Law. SPDC Law No 5/2010. URL http://uecmyanmar.org/index.

php/2013-01-16-07-52-10/doc_details/14- (Last visited on April 17, 2017).
104

See The Official Union Election Commission of Myanmar Website. URL http://uecmyanmar.org/

index.php/2013-01-16-07-52-10 (Last visited on April 17, 2017).
105

Chapter 14, Part (B) Article 236 of the Constitution of South Africa, 1996 (rev. 2012). To enhance

multi-party democracy, national legislation must provide for the funding of political parties participating
in national and provincial legislatures on an equitable and proportional basis.
106

Chapter 1, Article 1 and Chapter 3, Article 50 of the Constitution of Cambodia, 1993 (rev. 2008).

Cambodia is a Kingdom in which the King shall rule according to the Constitution and the principles of
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ထား၍” ဟုု လည္းေကာင္း၊107 တီေမာႏုုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္းတြင္ “ႏုုိင္လုိမင္းထက္
ျပဳျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းတုုိ႔ကုိ တားဆီးႏုုိင္ရန္ မရွိမျဖစ္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္”
ဟုု လည္းေကာင္း၊108 တန္ဇန္းနီးယား ႏုုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “တန္ဇန္းနီးယား သမၼတ

ႏုုိင္ငံသည္ ဆုုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ႏုုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ လိုက္နာက်င့္သံုးသည္”
ဟု လည္းေကာင္း၊109 အာဂ်င္တီးနား ႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ “ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား ျဖစ္သည္”
ဟုုလည္းေကာင္း၊110 ေပၚတူဂီႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ
အုုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္” ဟုု လည္းေကာင္း၊111 ဆူဒန္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ယဥ္ေက်းမႈ၊
လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ဘာသာစကား မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူေရးတုုိ႔ကုိ အေျခခံလွ်က္
ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုုိးရတည္ေဆာက္ရန္”112 စသည္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းၾကသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။

n ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ဆုုိင္ရာ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၅။

ႏုုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ “ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဒီမုိကေရစီ

စနစ္ကုိ အေျခခံျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္း” စသည့္စကားရပ္မ်ားကုုိသာ သုုံးႏႈန္းၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရ
သည္။ “စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမုီကေရစီစနစ္” စသည့္
နာမဝိေသသနမ်ားကုုိ သုုံးႏႈန္းျခင္း မျပဳၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဘုုရင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္
ၿဗိတိသွ်ႏုုိင္ငံႏွင့္

ကေမာၻဒီးယားႏုုိင္ငံတုိ႔သည္

ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ

က်င့္သုံးေနပါသည္။

liberal multi-party democracy.
107

Constitutional Revision Law no 23/92. The Preamble of the Constitution of Angola, 2010.

Remembering that …. the Assembly of the People, enshrining multi-party democracy, guarantees of the
fundamental rights and freedoms of citizens and a market economy, …
108

The Preamble of the Constitution of Timor-Leste, 2002. Solemnly reaffirm their determination to

fight all forms of tyranny, oppression, … to establish the essential rules of multi-party democracy, with
a view to building a just and prosperous nation and developing a society of solidarity and fraternity.
109

Chapter 1, Part 1, Article 3 (1) of the Constitution of Tanzania, 1977 (rev. 1995). The United

Republic is a democratic and socialist state which adheres to multi-party democracy.
110

Part 1, Chapter 2, Article 38 of the Constitution of Argentina, 1853 (reins. 1983, rev. 1994).

Political parties are fundamental institutions of the democratic system.
111

Part 3, Title 1, Article 109 of the Constitution of Portugal, 1976 (rev. 2005). The direct and active

participation in politics by men and women is a fundamental instrument in the consolidation of the
democratic system, and the law shall promote both equality in the exercise of civic and political rights
and the absence of gender-based discrimination in access to political office.
112

Part 3, Chapter 5, Article 82 (b) of the Constitution of Sudan, 2005. … establishment of a

decentralized democratic system of governance taking into account the cultural, ethnic, racial, religious,
and linguistic diversity and gender equality,.
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ဓနသဟာယ ႏုုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုုိင္ငံ၊ ကေနဒါႏုုိင္ငံ တုုိ႔သည္လည္း ပါတီစုံစနစ္ကုိ
က်င့္သုံး ေနၾကပါသည္။

n ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၆။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ စနစ္ဆုိင္ရာ

စဥ္းစားေရြးခ်ယ္

စရာမ်ားမွာ (က) လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ ေရာစပ္ထားသည့္ စနစ္ကုိ
ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္း။
(ခ) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တုိ႔တြင္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အစားထုုိး က်င့္
သုုံးျခင္း။
(ဂ) လူမ်ားစုက ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳျခင္း (Tyranny of Majority) မရွိေစရန္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုုိ အမ်ားဆံုးရသူ အႏိုင္ရ (First Past the Post) အစား အခ်ိဳးက်
ကိုယ္စားျပဳ (Proportional Representation Democracy) ကုုိ က်င့္သုံးျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး

စုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္

“ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏

မည္သည့္နယ္ေျမ

အစိတ္အပိုင္းမွ် ခြဲထြက္ခြင့္မရွိေစရန္၊ ခြဲထြက္ျခင္းမပါေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရန္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပါဝင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားစသည့္ နိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ
မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ” ဟုပါရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံု
ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ အထက္ပါအခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ
႒ာန္းခ်က္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတို႔ႏွင့္အတူ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိခဲ့ပါသည္။

n ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား
၂။

၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁ဝ ၌ ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ရွိပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိပါ။ ၂ဝဝ၈
ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁ဝ ၌ “ႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ပါဝင္သည့္ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊

ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား၊ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားစသည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏
နယ္ေျမအပုုိင္း အျခားဟူသမွ်သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရ” ဟု ပိတ္ပင္တားျမစ္
ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါရွိပါသည္။
၃။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို

တားျမစ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပိုမိုခုိင္မာေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၆ တြင္ “ႏုုိင္ငံေတာ္သည္

(က) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ (ခ) တုုိင္းရင္းသား စည္းလုုံးညီညြတ္ေရး၊ (ဂ) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
တည္ျမဲေရးတုုိ႔ကုိ အစဥ္တစုုိက္ ဦးတည္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၈၅ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး၊

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးတုုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ႏုုိင္ငံ
သားတုုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္” ဟုု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၂ဝ (င) တြင္ “ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳ
ကြဲေရး၊ တုုိင္းရင္းသားစည္းလုုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး
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တုုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္” ဟုုလည္း ျပ႒ာန္းထား
ပါသည္။

n ခြဲထြက္ျခင္းဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ က်င့္ထုံးမ်ား
၄။

ႏိုင္ငံတကာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ အရ

ခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ပိတ္ပင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားဟု
ေတြ႕ရွိရပါသည္။113 အခ်ိဳ႕ေသာ ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္သည့္အစား
ႏုုိင္ငံသည္ ခြဲျခမ္းမရေသာ ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
စပိန္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “စပိန္ႏုိင္ငံသည္ ၿဖိဳခြဲမရေသာ ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္”

114

ဟုု

လည္းေကာင္း၊ ဘရာဇီးႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံသည္ ၿဖိဳခြဲမရေသာ

ျပည္နယ္မ်ား၊ ေကာင္တီမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ခ႐ိုင္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္” ဟုုလည္းေကာင္း၊115
ႏုုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏုုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုုိင္ငံသည္ ခြဲျခမ္း၍မရ၊ ၿဖိဳဖ်က္၍

မရေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုုိင္သည္ ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္”

116

ဟုုလည္းေကာင္း၊ ခ်က္ျပည္ေထာင္စု

ႏုုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ခြဲျခမ္း၍မရေသာ သမၼတႏုုိင္ငံ ျဖစ္သည္”

113

117

ဟုုလည္းေကာင္း၊

ဥပမာ St. Kitts and Nevis, Uzbekistan and Sudan, Constitutions have contemplated the idea of

secession of specific subnational entities (Nevis, Karakalpakstan, and South Sudan respectively).
Bulgaria, France, Germany, and India have an explicit ban on secession. US, UK and other countries to
not mention anything related to secession in the Constitution.
114 ������������������������������������������������������������������������������������������������
Preliminary Title Section 2 of the Constitution of Spain, 1978 (rev. 2011). The Constitution is
based on the indissoluble unity of the Spanish Nation, the common and indivisible homeland of all
Spaniards; it recognizes and guarantees the right to selfgovernment of the nationalities and regions of
which it is composed ….
115

Titel 1, Article 1 of the constitution of Brazil, 1988 (rev 2015) (...indisoludable union of States and

Counties, as well as Federal Districts . . .)
116

Chapter 1, Part 1, Article 2 (1) of the Constitution of Nigeria, 1999. Nigeria is one indivisible and

indissoluble sovereign state to be known by the name of the Federal Republic of Nigeria.
117

Chapter 1, Article 11 of the Constitution of Czech Republic, 1993 (rev. 2013). The territory of the

Czech Republic forms an indivisible whole, the borders of which may be altered only by constitutional
act.

69

ဖင္လန္ႏုိင္င118
ံ ၊

ျပင္သစ္ႏုိင္င119
ံ ၊

အီတလီႏုိင္င120
ံ ၊

ဘရာဇီးႏုုိင္ငံ121

မကၠဆီကုိႏုိင္င122
ံ ႏွင့္

ေနာ္ေဝႏုုိင္င123
ံ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ “ခြဲျခမ္း၍မရေသာ ႏုုိင္ငံ” ဟုုျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။

n ခြဲထြက္ျခင္းဆုုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၅။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္
ေသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ခြဲထြက္ျခင္းကုုိ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ (၁ဝ) ကုုိ
ဆက္လက္ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ

တားျမစ္သည့္

ဥပေဒအစား

ျပည္ေထာင္စုသည္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမရသည့္

ျပည္ေထာင္စု သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္ဟူေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စကားရပ္ျဖင့္
အစားထုုိးျခင္း။
(ဂ) ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမထားျခင္း။
(ဃ) ခြဲထြက္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္း။

118

Chapter 1, Section 4 of the Constitution of Finland, 1999 (rev. 2011). The territory of Finland is

indivisible. The national borders cannot be altered without the consent of the Parliament.
119

Preamble Article 1 of the Constitution of French, 1958 (rev. 2008). France shall be an indivisible,

secular, democratic and social Republic.
120

Article 5 of the Constitution of Italy, 1947 (rev. 2012). The Republic is one and indivisible. It

recognizes and promotes local autonomies, and implements the fullest measure of administrative
decentralization in those services which depend on the State.
121

Title 1, Article 1 of the Constitution of Brazil, 1988 (rev. 2015). The Federative Republic of Brazil,

formed by the indissoluble union of States and Counties (municípios), as well as the Federal District, is
a Democratic State of Law founded upon…
122

Title 1, Chapter 1, Article 2 of the Constitution of Mexico, 1917 (rev. 2015). The Mexican Nation

is unique and indivisible.
123

Article 1 of the Constitution of Norway, 1814 (rev. 2015). The Kingdom of Norway is a free,

independent, indivisible and inalienable Realm.

70

n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးစုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္

“ျပည္နယ္သစ္မ်ား

ေပၚထြန္းခြင့္ရွိရန္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သီးျခားနယ္ေျမမ်ား ေတာင္းဆုိလာမႈမ်ား
ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအျဖစ္သာခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး
အတြင္းမွခြဲထြက္၍ သီးျခားျပည္နယ္မေပးရန္” တုုိ႔ ပါရွိသည္။
၂။

ထုုိ႔အျပင္ “ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္

ရန္၊ ယင္းသို႔နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ဘိုးဘြားပိုင္
နယ္ေျမမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ရရိွခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
အေျခခံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္အေၾကာင္း ေပၚ
ေပါက္လာပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္” တုုိ႔ ပါရွိသည္။

n ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆုုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား
၃။

ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္အတြင္း ျပည္နယ္အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုုိ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း

အုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ
ပုုဒ္မ ၃ဝ အရ ခ်င္းဝိေသသတုုိင္းကုုိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္း (၁) ကုုိ မြန္ျပည္နယ္၊
တနသၤာရီတုိင္း (၂) ကုုိ တနသၤာရီတုိင္း ႏွင့္ ရခုုိင္တုိင္းကုုိ ရခုုိင္ျပည္နယ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္
ခဲ့သည္။ ပုုဒ္မ ၃၁ အရ တုုိင္း ၇ တုုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ ခုု ကုုိ အေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စု ကုုိ
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
၄။

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယခင္ ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအရ ရွိရင္း တုုိင္း ၇

တုုိင္းကုုိ တုုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုုအျဖစ္ ျပဳျပင္သတ္မွတ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ ၇ ခုုကုိ နဂုုိမူလအတုုိင္း ျပည္နယ္
၇ ခုု အျဖစ္ ထားရွိသည္။ ပုုဒ္မ ၅၆ အရ စစ္ကုိင္းတုုိင္းအတြင္းမွ နာဂ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊
ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းမွ ဓႏုုကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပအုုိဝ္း ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊
ပေလာင္ကုိယ္ပုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ကုုိးကန္႔ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျပင္ “ဝ” ကုုိယ္ပုိင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း တုုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

71

၅။

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅၃ (က) မွ (စ) အထိ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္

ျပည္နယ္

တစ္နယ္၏

နယ္နိမိတ္ကုိ

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္

အေၾကာင္းေပၚေပါက္လာပါက

လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၅၄ တြင္ “တုုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊

ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အတြင္းရွိေသာ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာ
အုုပ္စု၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ခ႐ုုိင္နယ္နိမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းရန္ သုုိ႔မဟုုတ္
အမည္ ေျပာင္းလဲရန္ေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က
ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေထာက္ခံတင္ျပၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတက လုုိအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလုုိေဆာင္ရြက္
ေပးရမည္”ဟုု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၆။

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅၅ တြင္ “ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္းတခုုခု၏

အမည္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတစ္ခုခု၏ အမည္ကုိျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္
လုုိလွ်င္ တုုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခု၏ အမည္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္နယ္နယ္၏ အမည္ကုိ ျဖစ္ေစ
ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုုိင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရမည္” ဟုု ျပ႒ာန္း ထားပါသည္။
ပုုဒ္မ ၉ (ဂ) တြင္ “တုုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခု၏ အမည္ကုိျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ တစ္နယ္နယ္၏

အမည္ကုိျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္
အတြင္း ေနထုုိင္ၾကေသာ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵကိုရယူၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္
ရမည္” ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။

n ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ နမူနာမ်ား
၇။

ျပည္နယ္တခုုအတြင္းမွ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္မ်ားထဲမွ ျပည္နယ္

အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုုိ ႏုုိင္ငံျခား တုုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတုုိင္း ျပဳလုုပ္ပါသည္။ ၾသစေတးလ်
ႏုုိင္ငံတြင္ ဓနသဟာယ ပါလီမန္က ျပည္နယ္အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္
စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပါလီမန္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား အေရအတြက္ စသည္မ်ားကုုိ ဆုုံးျဖတ္
ပုုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။124 ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံတြင္ ရွိရင္းစြဲ ျပည္နယ္အတြင္းမွ၊ ျပည္နယ္အသစ္မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း
ႏွင့္ ရွိရင္းစြဲျပည္နယ္မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းတုုိ႔ကုိ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ျပည္နယ္

အတြင္းေနထုုိင္သူမ်ားက

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူကာ

ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ

ျပည္ေထာင္စု

ကြန္ဂရက္(လႊတ္ေတာ္)က အထူးဥပေဒ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။125 အိႏိၵယႏုုိင္ငံတြင္
124

Chapter 6, Article 121 of the Constitution of Australia, 1901 (rev. 1985). The Parliament may

admit to the Commonwealth or establish new States, and may upon such admission or establishment
make or impose such terms and conditions, including the extent of representation in either House of
the Parliament, as it thinks fit.
125

Title 3, Chapter 1, Article 18, Section 3 of the Constitution of Brazil, 1988 (rev. 2015). States may

merge into each other, subdivide, or split in order to be annexed to others, or form new States or
Federal Territories, with the approval of the population directly interested through a plebiscite, and the
approval of the National Congress through a complementary law.
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ျပည္နယ္ အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုုိ ပါလီမန္မွ လုုိအပ္လွ်င္ လုုိအပ္သလုုိ ဥပေဒျပဳ လုုပ္ေဆာင္ရန္
တာဝန္ရွိ ပါသည္။126 ပါကစၥတန္ ႏုုိင္ငံတြင္လည္း (Majlis-e-Shaoora) ေခၚသည္ ပါလီမန္က
လုုိအပ္လွ်င္ လုုိအပ္သလုုိ ဥပေဒျပဳ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါသည္။127 အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုပါက နဂိုမူလ ရွိရင္းျပည္နယ္အျပင္ ဆက္စပ္
ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္အသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။128
၈။

မကၠဆီကုိႏုိင္ငံတြင္ နဂိုမူလ ရွိရင္းစြဲ ျပည္နယ္တခုုအတြင္းမွ ျပည္နယ္အသစ္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္း

ျခင္းကုုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအတုုိင္းျပည့္စုံစြာ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရ
ပါသည္(က) နယ္ပယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုသူ လူဦးေရ အနည္းဆုုံး ၁၂ဝ,ဝဝဝ
(တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း) ရွိရန္။
(ခ) ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းလုုိသည့္ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားက ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္)
သုုိ႔ ျပည္နယ္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေၾကာင္း ကနဦးတင္ျပရန္။
(ဂ) ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ သက္ဆုိင္သည့္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္မ်ား မွ (၆) လအတြင္း ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) ထံသုိ႔ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္း
ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိး ႏွင့္ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားကုုိ သုုံးသပ္တင္ျပရန္။
(ဃ) သမၼတသည္ အဆုုိပါ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုုိင္ရာ တင္ျပခ်က္ ရရွိသည္ႏွင့္ (၇) ရက္
အတြင္း ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) ထံသုိ႔ ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္
ဆုုိးက်ဳိးမ်ားကုုိ တင္ျပရန္။
(င) ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ တင္ျပခ်က္သည္ ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ရပ္၏ သုုံးပုုံႏွစ္ပုံ
ေထာက္ခံခ်က္ အနည္းဆုုံးရရွိမွသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္။
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Part 1, Article 2 of the Constitution of India, 1949 (rev. 2015). Parliament may by law admit into

the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.
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Part 1, Article 1 (3) of the Constitution of Pakistan, 1973 (reins 2002, rev. 2015). Majlis-e-Shoora

(Parliament) may by law admit into the Federation new States or areas on such terms and conditions
as it thinks fit.
128

Article 4, Section 3 of the Constitution of United States of America, 1789 (rev. 1992). New States

may be admitted by the Congress into this Union; but no new State shall be formed or erected within
the Jurisdiction of any other State; nor any State be formed by the Junction of two or more States, or
Parts of States, without the Consent of the Legislatures of the States concerned as well as of the
Congress.
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(စ) ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပည္နယ္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ သက္ဆုိင္သည့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ သုုံးသပ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္။
(ဆ) အကယ္၍ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ဆုိင္
သည့္ ျပည္နယ္မ်ားက အတည္မျပဳႏုုိင္လွ်င္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အားလုုံးကုုိ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ သုုံးပုုံႏွစ္ပုံ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္အသစ္
မ်ားကုုိ ဖြဲ႔စည္းႏုုိင္ရန္ တုုိ႔ျဖစ္သည္။129

n ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆုုိင္ရာ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၉။

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

နယ္နိမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုုိ႔သည္ လုုံေလာက္မႈ မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုုိ႔အတူ
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္း
အေဝး စုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ ရွိရင္းစြဲ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကုိ
တားျမစ္လုိသည့္ သေဘာထားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာႏွင့္
အညီပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားနွင့္ တရားဝင္
ရရိွခဲ့သည့္ အခြင့္ေရးမ်ားကို အေျခခံရန္ဆုိသည့္ “မူ” သည္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁ဝ။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ၾသစေတးလ်၊ အိႏၵိယႏွင့္
ပါကစၥတန္ ႏုုိင္ငံတုိ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထက္ ပုုိမုိျပည့္စုံၿပီး ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံ
ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ၏ ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆင္တူမႈရွိပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ မကၠဆီကုိ ႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အသစ္
ဖြဲ႔စည္းျခင္းတုုိ႔သည္
129

လက္ရွိ

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္

က်င့္သုံးေနသည့္

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထက္

Title 3, Chapter 2, Section 3, Article 73, Section (3) of the Constitution of Mexico, 1917 (2015).

Create new states within the limits of the existing ones. For this purpose, the following requirements
must be met: 1. The fraction or fractions that intend to become a new state must have at least one
hundred and twenty thousand inhabitants. 2.The fraction or fractions that intend to become a new
state shall substantiate before Congress that it possess enough elements to assure the new state’s
political existence. 3.The legislatures of the states involved shall submit a report to the Congress, within
the six months after notification was sent to them, about usefulness or inappropriateness of creation of
the new state. 4.The President of the Republic must submit a report to the Congress within the seven
days after notification about usefulness or inappropriateness of creation of the new state. 5.Proposal of
creation of the new state shall obtain the two-thirds of the votes in each House. 6.The ruling pronounced
by the Congress shall be ratified by majority of the state legislatures after reviewing of the file, provided
that legislatures of the affected states have approved such ruling. 7. In the event that legislatures of
the affected states do not consent creation of a new state, then ratification mentioned in the previous
paragraph shall be done by two-thirds of the legislatures of the rest of the states.
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ပုုိမုိျပည့္စုံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘရာဇီးႏုုိင္ငံတြင္
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူျခင္း လုုိအပ္သကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ လုုိအပ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္
အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းေၾကာင့္ ပါလီမန္တြင္ ကုုိယ္စားျပဳမႈမ်ားကုုိ ပါလီမန္အားလုုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထား
သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ မကၠဆီကို ႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုုိ လူဦးေရ သတ္မွတ္ခ်က္
အပါအဝင္ နည္းလမ္းေပါင္း ၇ ခုု ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္
ဆႏၵခံယူျခင္း (Initiative and Rerendum) ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဂ်ာမနီ
ႏုုိင္ငံတြင္ လင္ဒါနယ္နိမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတုုိ႔တြင္ သက္ဆုိင္သည့္ လူထု၏ ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္
ဆုုံးျဖတ္ရန္ ဆုုိသည့္ အခ်က္ကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

n ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆုုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၁၁။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ကုိ လက္ရွိ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္
ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ျပည္နယ္အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုုိ သီးျခားဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဂ) ျပည္နယ္အသစ္ဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စံႏႈန္းစံထားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ႏုုိင္ငံေရးက႑ လုုပ္ငန္း

ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးစုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ အာဏာခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “ျပည္ေထာင္စု

အဖြဲ႔ဝင္

ျပည္နယ္မ်ားက

က်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာအာဏာမ်ား

အျပည့္အဝအပ္ႏွင္းျခင္းမ်ားအားျဖင့္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကို္င္မႈ ႀကိဳးနီစနစ္ အနည္းငယ္ ေျဖေလ်ာ့ထားေသာတစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ (Decentralization Unitary) ထက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေသာ၊ အာဏာမ်ားအား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အျပည့္ အဝ
က်င့္သံုးေစသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Non-Centralized Power Federalism) အျဖစ္ ေရးဆြဲ
ျပ႒ာန္းရန္၊ ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာ (Concurrent Power) အညြန္းဇယားကိုလည္း ထားရွိၿပီး
ထုိျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳအာဏာရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲျခင္း
သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သို႔မည္ပံုညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္း
(Mechanism) ကိုလည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းရန္၊ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္
ေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သီးျခားဥပေဒျပဳခြင့္ အပ္ႏွံထားျခင္းရွိေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းေဒသႀကီး
ႏွင့္ျပည္နယ္ (ဖက္ဒရယ္ယူနစ္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသမ်ား အၾကား ဥပေဒျပဳ ေရးဆိုင္ရာ
သီးျခားလုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအာဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒက
ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးရန္” တုုိ႔ ပါရွိသည္။
၂။

အာဏာခြဲေဝျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ပါရွိသည့္ ဗဟုုိဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု

(ဗဟုုိ) ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝပုုိင္းျခားျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္း
မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒခုုံ႐ုံး ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကုုိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
က်င့္သုံးမႈ၊ “ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ” ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ သုုံးသပ္
ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

n အာဏာခြဲေဝျခင္း ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား
၃။

၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား
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အာဏာခြဲေဝမႈကုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံဥပေဒျပဳစာရင္း၊130 ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း131
တုုိ႔၌ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း132
ႏွင့္

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း၊133

ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္းႏွင့္

ကုုိယ္ပုိင္

အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ ဥပေဒျပဳစာရင္း134 တုုိ႔ကုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၄။

၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္

မ်ားကုုိ

ေသာ္လည္းေကာင္း

အတိအက်အပ္ႏွင္းထားသည့္

အာဏာမ်ားအျပင္

က်န္ရွိသည့္

ၾကြင္းက်န္အာဏာ (Residual Legislative Powers) မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္း
ထားျခင္းမရွိပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၉၈ တြင္ “ျပည္ေထာင္စု၊ တုုိင္းေဒသႀကီး

သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး
အဖြဲ႔ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္
အာဏာကုုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အပ္ႏွင္းသည္” ဟုုျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ၾကြင္းက်န္အာဏာ
အားလုုံးသည္ ျပည္ေထာင္စု လက္ဝယ္ရွိပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျဖစ္ေစ ထပ္တူျပဳအာဏာ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း
မရွိပါ။
၅။

၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၃၅ (၁) (ခ) တြင္ “ျပည္ေထာင္စုႏုိ္င္ငံႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားေသာကိစၥမ်ား သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္
အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားေသာ ကိစၥမ်ား (ဂ) တရားဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားကိစၥမ်ား
ရွိလွ်င္လည္း ထုုိကိစၥမ်ားကုုိ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (Supreme Court) က စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္
ရွိသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဥပေဒပုုဒ္မ ၁၃၈ အရ “တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စီရင္ခ်က္မ်ားသည္
အမႈအားလုုံးတြင္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္၍၊ အယူခံဝင္ခြင့္ မရွိေစရ” ဟုုျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္
ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒပုုဒ္မ ၃၂ဝ မွ ၃၃၆ အထိ ႏုုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒခုုံ႐ုံး ဆုုိင္ရာ
ျပ႒ာန္းခ်က္

မ်ားပါရွိပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုုံ

အေျခခံဥပေဒ

ခုုံ႐ုံးသည္

“ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုုိ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ား ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္
ညီညြတျ္ ခင္းရွ-ိ မရွိ စိစစ္ျခင္း၊ အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးဆုင
ုိ ရ
္ ာ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားသည္ ဖြစ
ဲ႔ ည္းပုအ
ုံ ေျခခံဥပေဒႏွင္
ညီညြတ္ျခင္း ရွိ-မရွိ စိစစ္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ဆုုံးျဖတ္ျခင္း၊
ဥပေဒကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ရာတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ
ဆုုံးျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုုိင္ငံေတာ္ သမၼတက အေၾကာင္းၾကားလာသည့္
130

Third Schedule, List 1 of Union Legislative List. Article 92 (1) of the Constitution of Burma, 1947.

131

Schedule 2. The State Legislative List. Article 92 (1) of the Constitution of Burma 1947.

132

Schedule 1 of the Constiuttion of Myanmar, 2008.

133

Schedule 2 of the Constitution of Myanmar, 2008.

134

Schedule 3 of the Constiuttion of Myanmar, 2008.
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ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ခုုံ႐ုံး၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္
သည္ အၿပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္သည္” 135 ဟုု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

n အာဏာခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၆။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးစုစည္းခ်က္မ်ားတြင္

ဖက္ရယ္စနစ္ႏွင့္

ဗဟုိမွလက္ေအာက္ခံမ်ားသုိ႔

အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝေပးျခင္း (Decentralization) တုိ႔ ေရာေထြးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရ
သည္။ ဗဟုိမွ လက္ေအာက္ခံမ်ားသုိ႔ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝေပးျခင္း (Decentralization)
ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိမွ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရမ်ားသုိ႔ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ
စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗဟုိမွ တုိက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ကူသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ေဒသႏၲရမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္
မ်ား ခြဲေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုိ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေဒသႏၲရ မ်ားအား
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လႊဲအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟုိမွ မလုိအပ္ေတာ့ဟု
ယူဆပါက လႊဲအပ္ထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ ဗဟုိမွ ေအာက္ေျခ
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ လႊဲေပးထားသည့္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒအရ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္ (Constitutionally Binding) ျဖင့္ သတ္မွတ္
ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဗဟုိအစုိးရအေနျဖင့္ အာဏာကုိ လႊဲအပ္ျခင္းျပဳႏုိင္သကဲ့သုိ႔ မသိက်ဳိးကြ်ံ
ျပဳ၍လည္း ရပါသည္။
၇။

ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာမူ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဗဟုိ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသႏၲရ

သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ တိက်စြာခြဲေဝအပ္ႏွင္း
ထားသည္

စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္

(Decentralization and Federalism) တုိ႔သည္ အလြန္ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္
(Decentralization) တြင္ ေဒသႏၲရ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဗဟုိမွေအာက္ေျခသုိ႔
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္လည္း ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္
ေဒသႏၲရမ်ားက လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ကုိ ျပည္ေထာင္စုမွ
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျပဳ၍ မရပါ။
၈။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္

ျပည္နယ္မ်ားအား

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

အပ္ႏွင္းထားသည့္

အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိတရား႐ုံးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
မရွိပါက ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိပါ။ ထုိ႔အတူ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္

အတိအက်

ျပ႒ာန္းမထားေသာ္လည္း

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ေပးႏိုင္သည့္ တရား႐ုံးမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္
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ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက ၎တရား႐ံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ထပ္တူျပဳ
ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ မိမိ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္သည္ဟု လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ကိစၥမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တရား႐ုံးမ်ားမွ ျပည္နယ္၏
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ဗဟုိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥဟု
အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ တရား႐ံုးမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ပါက အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္
ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အတိအက် အာဏာခြဲေဝထားသည္ ျဖစ္ေစ၊
မခြဲေဝ

ထားသည္ျဖစ္ေစ၊

မည္သူက

လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္၊

မည္သူ၏

လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္
တရား႐ံုးမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၉။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟုိဦးစီးမႈအာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ

အေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စု (ဗဟုိ) ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာခြဲေဝ
ပုိင္းျခားျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းမည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး
ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကုိ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာက်င့္သုံးမႈ၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အၾကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

n အာဏာခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၁ဝ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာခြဲေဝျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္
စရာမ်ားမွာ (က) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာခြဲေဝျခင္းအျပင္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရား
စီရင္ျခင္း အာဏာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ေဒသႏၲရမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္
ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္း။
(ခ) အကယ္၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရမ်ား အၾကား အျပန္အ
လွန္ခြဲေဝလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိပါက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ရန္
ဥပေဒျပဳျခင္း။
(ဂ) ေဒသႏၲရမွ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔လည္းေကာင္း
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ တရားဝင္ေတာင္းဆုိႏုိင္မည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဃ) ထပ္တူျပဳ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီမညီကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
တရား႐ံုးမွ ဆံုးျဖတ္ေစျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးစုစည္းခ်က္မ်ားတြင္

“ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကုိ

ေျမယာနွင့္သဘာဝ

အရင္း အျမစ္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္နွင့္ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ဆုိင္ရာ လုံေလာက္ေသာ အာဏာမ်ားကုိ
အပ္နွင္းရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ ျပည္နယ္အတြင္း
အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ လုံေလာက္ေသာအာဏာမ်ားကုိ အပ္နွင္းရန္” တုိ႔
ပါရွိသည္။

n ဘ႑ာႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား
၂။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ တြင္ “(၁) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာ

အားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ (၂) ဤအေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊
ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္စနစ္မ်ားကုိ

စည္းမ်ဥ္းတက်

ျဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လႊဲေျပာင္းရန္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္သိမ္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၌ အခြင့္အေရးရွိရမည္။ သုိ႔တည္း
မဟုတ္ မည္သည့္ေျမယာကုိမဆုိ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီးလွ်င္၊ ထုိေျမယာကုိ စုေပါင္းစုိက္ပ်ဳိးေရး
အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သမဝါယမ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ လယ္သီးစားသမားမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊
ေဝငွေပးရန္ အခြင့္အေရးရွိရမည္။ (၃) မည္သည့္အေျခခံစနစ္ႏွင့္မွ် ေျမယာအေျမာက္အမ်ား ပုိင္ဆုိင္
ခြင့္မရွိေစရ၊ တစ္ဦးတည္းပုိင္ျဖစ္ေသာ ေျမယာ၏ အမ်ားဆုံးဧက အေရအတြက္ကုိ အေၾကာင္း
ညီညြတ္လွ်င္ ညီညြတ္ျခင္းတရားဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္” ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၃။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ (က) ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊

ေရေပၚေရေအာက္၊ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေျမယာ အားလုံးတုိ႔၏
ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ (ခ) ႏုိင္ငံသား လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ သယံဇာတ
ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္လုပ္ကုိင္သုံးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္”
ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။
၄။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ (က) ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ

ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား
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အားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္၊ (ခ) ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစု
မ်ားက ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကုိ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္၊ (ဂ) ႏုိင္ငံသား
မ်ားအား ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ တီထြင္ခြင့္ႏွင့္ မူပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ
ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီခြင့္ျပဳရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၅။

အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ (Taxation) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ပုဒ္မ ၁ဝဝ (ခ) တြင္ “ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ကသာ တင္သြင္းခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား

စီမံကိန္း၊ ႏွစ္စဥ္အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ
သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရမည္”
ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၄၄၄ (ခ) တြင္ “ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အာဏာ

တည္သည့္ေန႔၌ တည္ရွိေနေသာ တရား႐ုံးမ်ားသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ မၿပီးမျပတ္ က်န္ရွိေနေသး
ေသာ တရားမမႈမ်ား၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ေတာ္အမႈမ်ားကုိ အမႈစတင္ စစ္ေဆးစဥ္က
က်င့္သုံးသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ စစ္ေဆး စီရင္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဇယား ၂
ပုဒ္မ ၁ (ဂ) တြင္ “ေျမယာခြန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္

ျပည္နယ္မ်ားက ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္” ဟု လည္းေကာင္း၊ ဇယား ၅ ပုဒ္မ ၁ တြင္ “ေျမယာခြန္”၊
ပုဒ္မ ၂ တြင္ “ယစ္မ်ဳိးခြန္”၊ ပုဒ္မ ၈ တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ေကာက္ခံသည့္

အခေၾကးေငြမ်ား၊

အခြန္အခမ်ားႏွင့္

အျခား

ရန္ပုံေငြမ်ား”၊ ပုဒ္မ ၉ တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္

အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း တရား႐ုံးမ်ားက ခ်မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငြမ်ား၊
ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အျခားရေငြမ်ား”၊ ပုဒ္မ ၁၆ တြင္
“ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား တုိ႔သည္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္
ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ျဖစ္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၆။

ဘ႑ာရန္ပုံေငြ (Revenue) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၁

တြင္ “ (က) ျပည္ေထာင္စုသည္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ

ဇယား ၅ ပါ အခြန္အခမ်ားမွအပ အျခားအခြန္အခမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီေကာက္ခံ၍ ျပည္ေထာင္စု
ဘ႑ာေငြသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္၊ (ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရန္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ရေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္အခ အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားအတြက္
ေကာက္ခံရန္ရွိပါက ျပည္ေထာင္စု က ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာက္ခံၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြသုိ႔
ေပးသြင္းရမည္၊ (ဂ) ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ ရန္ပံုေငြကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ
သုံးစြဲခြင့္ရွိသည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၇။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ (က) တြင္ “တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္

ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
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ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္
ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္း
မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ အထက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ
အျခားေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ပုိင္ဆုိင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္၊
ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မ်ား မရွိပါ။

n ဘ႑ာႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား
၈။

ဘ႑ာႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝျခင္း ဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါရွိသည့္ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊

အခြန္၊ ဘ႑ာႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္

“ဥပေဒအရ အမ်ားပုိင္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး၊ ေရ၊ သစ္ေတာ၊
ေတာင္မ်ား၊ ျမက္ခင္းေျမမ်ား၊ ပုိင္ရွင္မရွိေသာေျမမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ အျခား သဘာဝအရင္း
အျမစ္အားလုံးကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္က ပုိင္ဆုိင္သည္”
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ဟု ျပ႒ာန္း

ထားသည္။ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ေျမယာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံး သည္

ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္ရမည္”
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ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိ

ရသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေျမယာဆုိင္ရာ အခြန္မ်ားကုိ
ကြန္ဂရက္မွ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းပါသည္။138
၉။

ဘ႑ာအခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ “ဘ႑ာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး

သုိ႔မဟုတ္ အခြန္ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအားလုံးသည္ ဆီးနိတ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)
မွ အဆုိတင္သြင္းခြင့္မရွိေစရမည့္အျပင္၊ အခြန္ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာဆုိင္ရာ
ဥပေဒၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳရ” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။139 ထုိ႔အျပင္
136

Chapter 1, Article 8 of the Constitution of China, 1892 (rev. 2004). Article 9. Mineral resources,

waters, forests, mountains, grassland, unreclaimed land, beaches and other natural resources are
owned by the state, that is, by the whole people, with the exception of the forests, mountains……
137

Article 31 of the Constitution of Germany, 1949 (rev. 2014). Article 31. Federal law shall take

precedence over Land law.
138

Seventh Schedule, List 1, Article 21 of the Constitution of India, 1949 (rev. 2015). Seventh

Schedule, List 2, Article 18. Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation
of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; land
improvement and agricultural loans; colonization. Land revenue, including the assessment and
collection of revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of
rights, and alienation of revenues. Duties in respect of succession to agricultural land. Estate duty in
respect of agricultural land.
139

CHAPTER I, PART V, Article 53 of the Constitution of Australia 1901 (rev. 1985). Proposed laws

appropriating revenue or moneys, or imposing taxation, shall not originate in the Senate. The Senate
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“ဓနသဟာယ

ပါလီမန္သည္

မည္သည့္ျပည္နယ္ကုိမဆုိ

ကုန္သြယ္ေရး၊

စီးပြားကူးသန္းေရး

သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး တုိ႔တြင္ အထူးအခြင့္အေရး မေပးရ၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ အေၾကြးမ်ားကုိ
ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြမွ ပုိလွ်ံေငြမ်ားျဖင့္ က်ခံေပးေဆာင္ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြ၏
ပုလ
ိ ်ွ ံေငြမ်ား မလုံေလာက္ပါက က်န္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည္” ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။140
ကေနဒါ ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊

သြင္းကုန္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ စတင္တင္သြင္းရမည္”

141

ဟုလည္းေကာင္း၊ “ျပည္နယ္

မ်ားသည္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေငြအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္
ရွိရမည္”

142

ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ဘ႑ာေငြေၾကး

ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အားလုံးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆီးနိတ္အေနျဖင့္
အၾကံျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳခြင့္ရွိသည္”

143

ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုတြင္ “ဘ႑ာေငြ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအားလုံးသည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အၾကံျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ကန္႔ကြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္”

144

ဟု လည္းေကာင္း၊ “ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြရရွိရန္ ေဆာင္

ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ျပည္နယ္ကုိမွ် ဦးစားေပးျခင္း မရွိေစရ” 145 ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

may not amend proposed laws imposing taxation, or proposed laws appropriating revenue or moneys
for the ordinary annual services of the Government.
140

CHAPTER I, PART V, Article 93 (ii) of the Constitution of Australia 1901 (rev. 1985).

The

Commonwealth shall not, by any law or regulation of trade, commerce, or revenue, give preference to
one State or any part thereof over another State or any part thereof. The Parliament may take over
from the States their public debts, or …. shall be deducted and retained from the portions of the surplus
revenue of the Commonwealth payable to the several States, or if such surplus is insufficient, or if there
is no surplus, then the deficiency or the whole amount shall be paid by the several States.
141

CONSTITUTION ACT 1867, PART 3, Article 53 of Constitution of Canada 1867 (rev. 2011) Bills for

appropriating any Part of the Public Revenue, or for imposing any Tax or Impost, shall originate in the
House of Commons.
142

CONSTITUTION ACT 1867, PART 3, Article 92 of Constitution of Canada 1867 (rev. 2011). In each

Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of
Subjects next hereinafter enumerated…. .
143

Article 6, Section 24 of the Constitution of Philippines, 1987. All appropriation, revenue or tariff

bills, bills authorizing increase of the public debt, bills of local application, and private bills shall originate
exclusively in the House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments.
144

Article 1, Section 7 of the Constitution of United States 1789 (rev. 1992). All Bills for raising

Revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose or concur with
Amendments as on other Bills.
145

Article 1, Section 9 of the Constitution of United States 1789 (rev. 1992). No Preference shall be

given by any Regulation of Commerce or Revenue to the Ports of one State over those of another; nor
shall Vessels bound to, or from, one State, be obliged to enter, clear, or pay Duties in another.
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n သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၁ဝ။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္
ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ

ေျမယာႏွင့္

သယံဇာတ

ေတြ႔ရွိရသည္။

အားလုံးသည္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္

ႏုိင္ငံေတာ္မွ

ဥပေဒအရ

ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု

အမ်ားပုိင္

ေျမယာမွတပါး

က်န္သည့္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ျပည္သူ/ႏုိင္ငံသား အားလုံးက ပုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ နည္းတူ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ
ႏုိင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။
၁၁။ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သယံဇာတခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စု အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားအား အခ်ဳိးက် ခြဲေဝရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ အခ်ဳိးက် ခြဲေဝရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္

ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိပါ။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္

လုိေငြျပေနသည့္

ျပည္နယ္မ်ား

အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြမွ မလုံေလာက္ပါက ျပည္နယ္မ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ သီးသန္႔ အပ္ႏွင္းထား
ရမည့္ အခြန္ဘ႑ာစာရင္းကုိ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား မွ်ေဝပုိင္းျခားထားမည့္ အခြန္ဘ႑ာ စာရင္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတ
ရွားပါးသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ခ်မ္းသာသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်ေဝ ပုိင္းျခားထားမည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု
အခြန္ဘ႑ာကုိ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်ေဝရာတြင္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ားကုိ
ခ်မွတ္ျခင္း၊ (ဥပမာ - per capita, level of development) ထုိသုိ႔ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ ခြဲေဝရာတြင္
ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မွ်တမႈကုိ အေျခခံမွ်ေဝျခင္း (balance revenue capacity) သုိ႔မဟုတ္
အေျခခံ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုန္က်စရိတ္(cost of basic public services) ကုိ အေျခခံၿပီး
မွ်ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ အေျခခံမွ်ေဝျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ
ခြဲေဝရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားအား လႊဲအပ္ျခင္းထက္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအား
ျပည္ေထာင္စုမွ တုိက္႐ုိက္ေပးအပ္ျခင္းကုိ က်င့္သုံးသင့္မသင့္၊ ဤသုိ႔ေသာ အခြန္ဘ႑ာ ခြဲေဝမႈကုိ
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းရန္ သင့္မသင့္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းပါက
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္မသင့္၊ အကယ္၍ ျပဳလုပ္သင့္ပါက
မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ (အစုိးရ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားလြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
လုိအပ္ပါသည္။
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n သဘာဝသယံဇာတ ခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၁၂။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္

ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္

သဘာဝသယံဇာတ

ခြဲေဝေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝေရးတြင္ ထည့္သြင္းေရးသား ျပ႒ာန္းျခင္း။
(ခ) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ ႏွစ္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသုံးျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း။
(ဂ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ မိ႐ုိးဖလာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျမယာ
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း။
(ဃ) သယံဇာတမွရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားအၾကား
ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းကို ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းျခင္း။
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝး

စုစည္းခ်က္မ်ားတြင္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အေျခခံရမည့္မူအရ

“ႏိုင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသားကို ၁၉၈၂ခုနုိင္ငံသားဥပေဒ” အရသာျဖစ္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒကို
တိတိက်က်ျပ႒ာန္း၍ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူတုိင္း၏ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ရွိေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား
တို႔သည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသကဲ့သို႔ မဲအေရြးခ်ယ္ခံခြင့္လည္းရွိရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ
သမၼတအထိျဖစ္ခြင့္ရွိေစရန္” တုိ႔ပါရွိသည္။

n ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား
၂။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒတုိ႔တြင္
ပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ တုိင္းရင္းသား တန္းတူေရးႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူ တုိ႔တြင္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒတုိ႔တြင္လည္း ပါရွိၿပီး အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒ အခန္း (၈) တြင္ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာ
ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၅ တြင္ “ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

ျပည့္စံုသူမ်ားသည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏

ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ - (က) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ပါးမွ
ေမြးဖြားသူ၊ (ခ) ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား
ျဖစ္ၿပီးသူ”ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ (မွတ္ခ်က္ ။

။ ဥပေဒအရ ဆိုသည့္စကားရပ္မွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ဆိုလိုသည္။)
၃။

၂ဝဝ၈

ခုႏွစ္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္

ႏုိင္ငံသားႏွစ္ခုကုိ

တၿပိဳင္နက္ ခံယူခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိပါ။ ၂ဝဝ၈
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၆ အရ “ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွ
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ရပ္စဲျခင္း တုိ႔သည္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသည့္ အတုိင္း ျဖစ္ရမည္” ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သာ ပါရွိပါသည္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ အရ “ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ အျခားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသား
အျဖစ္ကုိပါ ခံယူခြင့္မရွိေစရ” ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၆ အရ “ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ
အၿပီးအပုိင္ထြက္ခြာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ခံယူလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္
လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူလက္မွတ္ကုိ ထုတ္ယူလွ်င္ျဖစ္ေစ
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၄။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား

ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားစြာသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡသည္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားခုိလႈံခြင့္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ခုိလႈံေရာက္ရွိသူ မ်ားစြာ
ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသည့္ စခန္းမ်ားတြင္
ကာလၾကာရွည္ ေနထုိင္သည့္ သူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
တရားဝင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရရွိၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္
ခံယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။ ယခင္ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားမိဘမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္
ငံသားျပန္လည္ခံယူႏိုင္ရန္

ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။

ဥပမာ

-

ဒုကၡသည္

စခန္းမ်ားတြင္

ျမန္မာႏုိ္င္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ႏုိင္ငံသားရရွိေရးဆုိင္ရာ တိက်သည့္
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒကို
အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားနည္းတူ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပန္လည္ခံယူျခင္း၊
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

n ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ နမူနာမ်ား
အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုုိင္ငံကို ပါတ္တူး၊ တဂ်စ္၊ ဟဇရာ စသည့္ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ား (Tribes) အျပင္
အျခား လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ အာဖဂန္ ဆုုိသည့္ စကားရပ္သည္ အဖဂန္နစၥတန္
ႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခုုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း
ကုုိ ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။146
ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒေတြင္ ႏုုိင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းအား ေမြးဖြားျခင္းကုုိ အေျခခံၿပီး
၄ မ်ဳိးျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။ (က) ႏုုိင္ငံျခားသား မိဘႏွစ္ပါး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုုိ႔၏ တုုိင္းျပည္ကုိ
ကုုိယ္စားမျပဳၾကသည့္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ဘရာဇီးႏုုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူ၊ (၂) ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံသား မိဘ
146

The Chapter 1, Article 4 of the Constitution of Afghanistan (2004). The nation of Afghanistan shall

be comprised of Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkman, Baluch, Pachaie, Nuristani, Aymaq, Arab,
Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui and other tribes. The word Afghan shall apply to every citizen of
Afghanistan. No individual of the nation of Afghanistan shall be deprived of citizenship. The citizenship
and asylum related matters shall be regulated by law.
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ႏွစ္ပါးအနက္ မိဘတစ္ပါးသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ျဖင့္ ႏုုိင္ငံျခားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္
ႏုုိင္ငံျခားတြင္ ေမြးဖြားသူ၊ (ဂ) ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစုုိးရ႐ုုံး တစ္ခုခုတြင္ မွတ္ပုံတင္
ထားသည့္ ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံသား မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူၿပီး ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံသုိ႔ျပန္လာကာ အရြယ္
ေရာက္သည္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသား ခံယူလုိသူ အားလုုံးသည္ ဘရာဇီး ႏုုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ျပ႒ာန္း
ထားသည္။147
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ လုုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ လက္ထပ္
ထိမ္းျမားခြင့္မ်ား၊ အေမြဆက္ခံခြင့္မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ဆက္ခံခြင့္ စသည္မ်ားကုုိ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ
ျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။148
နယ္သာလန္ ႏုုိင္ငံတြင္ ႏုုိင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း ကိစၥကုိ ပါလီမန္မွ ဥပေဒျပဳ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း
ထားသည္။149
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကုုိ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခား
ထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေမြးဖြားသူႏွင့္ ႏုုိင္ငံသား ျပဳျခင္းရသူ အားလုုံးသည္
ဥပေဒအရ ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ ႏုုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၎တုုိ႔ေနထုုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္တြင္
ႏုုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။150

n ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
၅။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားဆုုိင္ရာ ကိစၥတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္ေသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ 147

Title 2, Chapter 3, Article 12 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2015)

Brazilians are: I.by birth: a.those born in the Federative Republic of Brazil, even though of foreign
parents, provided that they are not in the service of their country; b.those born abroad of a Brazilian
father or mother, so long as either is in the service of the Federative Republic of Brazil; c.those born
abroad of a Brazilian father or mother, so long as they are registered at a proper Brazilian governmental
office, or come to reside in the Federative Republic of Brazil and opt for Brazilian nationality at any time
after reaching the age of majority;
148

Title V, Article 34 of the Constitution of France 1958 (rev. 2008) Statutes shall determine the rules

concerning: nationality, the status and capacity of persons, matrimonial property systems, inheritance
and gifts;
149

Chapter 1, Article 2, 1 of the Constitution of Netherlands 1815 (rev. 2008) Dutch nationality shall

be regulated by Act of Parliament.
150

Amendment 14, Section 1 of the Constitution of United States 1789 (rev. 1992) All persons born

or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United
States and of the State wherein they reside.
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(က) ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒ (၁၉၈၂) ပုဒ္မ (၄)
ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း။ (မွတ္ခ်က္ - အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ "မည္သည့္မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ တိုင္းရင္း
သား ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္" ဟု ပါရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမရွိသျဖင့္ အဆိုပါ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္း
ျခင္း။)
(ခ) ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒ (၁၉၈၂) ပုဒ္မ
(၆၇) (၆၈) ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း။ (မွတ္ခ်က္ - အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ "ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ (က)
ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဟုတ္မဟုတ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း၊ (ခ)
ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း၊ (ဂ) ႏိုင္ငံသား၊
ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း၊ (ဃ) ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊
ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ (င) မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကတိသစၥာျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း
တို႔ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္
ဗဟိုအဖြဲ႕မွ

ဆံုးျဖတ္ရမည္"

ဟု

ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ရာတြင္

လက္ရွိအေနအထား၌

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္
ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတို႔တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနရသျဖင့္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု၏
အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း။)
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n

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးစုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အား ျပည္သူမ်ားမွ

တုိက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ၎ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာပါတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ (၃ဝ%) မျပည့္မီလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရိွေစရဟုသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရန္” ဟုပါရွိသည္။

n ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား
၂။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၉) ပုဒ္မ ၃၉၈ (က) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ယင္းသုိ႔ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္အနည္းဆုံး ငါးဦးကုိ ခန္႔အပ္တာဝန္
ေပးႏုိင္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၃၉၉ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏
တာဝန္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၄ဝဝ ႏွင့္ ၄ဝ၁ တြင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္း၊
ပုဒ္မ ၄ဝ၂ တြင္ ေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄ဝ၃ တြင္ ေကာ္မရွင္၏
တာဝန္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၃။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၂ အရ ယခင္က ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး

ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု၊
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကုိ
ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၄ဝ၃ အရ
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ႏုိ္င္ငံမ်ားစြာတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရား
မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အဆင့္ရွိေသာ
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကုိ ျပည္သူမ်ားမွ တုိက္႐ုိက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံဟူ၍မရွိပါ။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲျဖစ္သည္
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုိပင္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားက တုိက္႐ုိက္မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။
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n ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းနမူနာမ်ား
၄။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကုိင္တြယ္ရပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီ စသည္
တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိပါ။ ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (Federal Election
Commission) ကုိ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့မႈ (Campaign Finance) ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိသာ ကုိင္တြယ္သည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရသည္။151 အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ပါသည္။152
၅။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ စနစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းမႈ ပုံသ႑ာန္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း
က်င့္သုံးရာတြင္ တူညီမႈမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ကြဲျပားမႈမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံႏွင့္
151

Article 1, the Amendment of Constitution 15, 19, 24 and 26 of US Constitution, 1786 (rev. 2014).

152

Part XV, Article 324 of the Constitution of India, 1949 (rev. 2015). Article 324. Superintendence,

direction and control of elections to be vested in an Election Commission. (1) The superintendence,
direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to
Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and VicePresident held under this Constitution 5*** shall be vested in a Commission (referred to in this
Constitution as the Election Commission). (2) The Election Commission shall consist of the Chief
Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may
from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election
Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made
by the President. (3) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election
Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission. (4) Before each general election
to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State, and before the first general
election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having
such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such
Regional Commissioners as he may consider necessary to assist the Election Commission in the
performance of the functions conferred on the Commission by clause (1). (5) Subject to the provisions
of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election
Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine:
Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like
manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the
Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment: Provided
further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be removed from
office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner. (6) The President, or the
Governor 1*** of a State, shall, when so requested by the Election Commission, make available to the
Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge
of the functions conferred on the Election Commission by clause (1).
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ကေနဒါႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရမ်ားမွ ကုိင္တြယ္
လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး

ျပည္နယ္အဆင့္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက

ကုိင္တြယ္

လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
အားလုံးကုိ

ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ေရြးေကာက္ပြဲ

မဲစာရင္းမ်ား

ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေၾကညာျခင္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းတူ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏

စီမံခန္႔ခြဲမႈအားလုံးကုိ

တာဝန္ယူၾကၿပီး ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားက လက္ေတြ႔ ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ
သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ

ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ

အရာရွိမ်ား

ျဖစ္ၾကၿပီး အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးၾက
ပါသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဖက္ဒရယ္ အဆင့္ႏွင့္
ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး၊ ေဒသႏၲရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ
ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းတြင္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အားလုံးကုိ
ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ တုိင္းအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားက တုိင္း ၈၉ တုိင္း ၏
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ

ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ေပၚလစီညႇိႏႈိင္းေရးကုိ တာဝန္ယူၿပီး၊ ေဒသႏၲရ ေကာ္မရွင္မ်ား
က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊
ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၲရ ေရြးေကာက္ပြဲအားလုံးကုိ ျပည္နယ္မွ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

n သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
၆။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ား အပါအဝင္

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကုိ အခန္း
၁ဝ ပါ “ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျပည့္စုံစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိ္င္ငံကဲ့သုိ႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိ္င္ငံကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အား ေပၚလစီပုိင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ယူေစျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

n စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
(က) ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းကာလကို အစိုးရတစ္ခု၏ သက္တမ္းႏွင့္
အညီ မထားရွိရန္။
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(ခ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိပါက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားနည္းတူ အသက္ ၇ဝ အထိ
ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္။
(ဂ) ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားအၾကား လြတ္လပ္၍
တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို
တိက်စြာ ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းရန္။
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n ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
၁။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝး မွ ရရွိလာေသာ

စုုစည္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လံု၊ ဒုတိယ အစည္းအေဝးသို႔
တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ အခ်က္ (၃၇) ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္
အခ်က္ (၉) ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိ
ခဲ့ေေသာ က်န္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ (၇) ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရန္ ဆုုိသည့္
အခ်က္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ကုုိယ္ပုိင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤအခ်က္မ်ားကို အစုုံလိုက္လက္ခံရမည့္
ကမ္းလွမ္းခ်က္ (Package Deal) အျဖစ္ ယူဆထားပါသည္။ အစိုးရ၏ အျမင္တြင္ ကိုယ္ပိုင္႒ာန္းခြင့္
ဟုုဆိုျခင္းသည္ ခြဲထြက္ခြင့္လည္း ပါႏိုင္သျဖင့္ ခြဲထြက္ခြင့္မပါေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္ရန္
လိုလားသည္ဆိုေသာ အယူအဆမ်ိဳးရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္
ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိသည္မွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ညႇိႏႈိင္းစဥ္တြင္ သေဘာတူထားသည့္ ႏႈတ္ကတိကဝတ္
ျဖစ္သည့္အျပင္ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၁ဝ) တြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္း
ထားခဲ့သည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သျဖင့္ မစြန္႔လႊတ္သင့္ဆိုေသာ အျမင္မ်ိဳးလည္းရွိပါသည္။ NCA
ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အစိုးရဖက္မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ အျမင္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ (၆) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဒုုိ႔တာဝန္အေရးသုုံးပါးကုုိ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္
ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ NCA ျဖစ္လာရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
ခြဲထြက္ခြင့္ ကိစၥသည္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္မလုုိေသာအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သေဘာထား
အျမင္ ရွိသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
၂။

ထိုသုိ႔ကြဲျပားျခားနားသည့္ အယူအဆပုုိင္းဆိုိင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါဝင္ၾက

သည့္ အစုုအအဖြဲ႕မ်ားအၾကား အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ အခ်ိန္ယူၿပီး ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ႏွစ္ဖက္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မခြဲထြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္
ႏွစ္ဖက္အၾကား အေျဖရွာနုုိင္သည့္ အလြတ္သေဘာညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုလည္း တိုေတာင္းသည့္ အခ်ိန္
အတြင္း ျပဳလုုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား UPDJC
ေနာက္ဆုံးညႇိႏိႈင္းသည့္ အစည္းအေဝးတြင္ မပါဝင္ခဲ့ျခင္းကလည္း အဆုုံးအျဖတ္ေပးေရးကို အခက္
အခဲျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစုုအဖြဲ႔တုိင္းတြင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရန္
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အခ်ိန္လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ အစုုအဖြဲ႔ အသီးသီးတြင္ ေခါင္းစဥ္အလုုိက္ ဘုုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာက႑ အသီးသီးတြင္ နားလည္လက္ခံမႈမ်ား ကြဲျပားျခင္း
ေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။
၃။

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ (၁ဝ) တြင္ “နုိင္ငံေတာ္တြင္ ပါဝင္သည့္

တုိင္းေဒသၾကီးမ်ား ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ စီရင္စုမ်ား
စသည့္ နုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ နုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည္႔ အခါမွ်ခြဲမထြက္ရ။”
ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေဝး
စုုစည္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ “ႏုုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပုုိင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္မွ
မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ” ဆုုိသည့္အခ်က္ကုိ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ပါက တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား အဆုုိျပဳတင္ျပခဲ့သည့္ ကုုိယ္ပုိင္
ျပ႒ာန္းခြင့္၊

ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုုံ

အေျခခံဥပေဒ

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏

ေမြးရာပါအခြင့္အေရး၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ဥပေဒျပဳျခင္းတြင္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ တူညီသည့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထားရွိေရး၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာမ်ားခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း (Division of
Power) ဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း လက္ခံသေဘာတူရန္ မူအားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးေသာ္လည္း ခြဲထြက္ေရးဆုုိင္ရာ အခ်က္ကို
သေဘာမတူႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်န္ခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္(က) 		 “ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ”
ဆိုသည့္ အခ်က္တြင္ သေဘာတူညီမႈ မရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္း အဓိက အေၾကာင္း ႏွစ္ရပ္ ရွိသည္ဟု
သုုံးသပ္ ရပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစုုအဖြဲ႔အသီးသီး အေနျဖင့္
ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္၊

ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ား၊

ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊

၁၉၄၇

ခုႏွစ္

ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္တည္ခ်က္၊ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
အေပၚ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈမ်ား ကြဲလြဲေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရ
ပါသည္။ ဒုုတိယအခ်က္မွာ ႏုုိင္ငံတကာ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ
ခြင့္ျပဳသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ား၊ ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္သည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ အေၾကာင္းကုုိ
ဖြဲ႔စည္းပုုံတြင္ လုုံးဝ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း မျပဳသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒမ်ားကုုိ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာႏုုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရ
ပါသည္။
(ခ) 		 “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို

အေျခခံ၍

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ

ျပင္ဆင္

အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု
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အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိေစဘဲ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္၊
အေျခခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကို အာမခံရမည္” ဆိုသည့္ အခ်က္တြင္ သေဘာ
တူညီခ်က္ မရရွိျခင္းမွာလည္း ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆုုိင္ရာ Package Deal
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။ ၎အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရွိသည့္ တိုင္းျပည္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္
မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သီးသန္႔မရွိသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အျပင္ ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ရွိျခင္း/မရွိျခင္း၏
အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက ဤ အခ်က္
ကုုိလည္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏုိင္မည္ဟု သုုံးသပ္ပါသည္။
(ဂ) 		 “တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

ႏိုင္ငံေရး၊

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္
အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ရွိေစရမည္” ဆိုသည့္ အခ်က္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိ
ႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆုုိင္ရာ အစံုလုိက္လက္ခံရမည့္ကမ္း
လွမ္းခ်က္ (Package Deal) ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။ ၎အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ
ပဋိညာဥ္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အနက္ျပန္ဆိုမႈမ်ားကို ရယူခံစားလိုသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒကို အေျခခံၿပီး အဆိုပါအခြင့္အေရး မ်ားကို အာမခံေစလိုသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား အၾကား
သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို အခ်ိန္ယူကာ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။
(ဃ)		 “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ

အမ်ိဳးသား

လကၡဏာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ
႐ုပ္သိမ္းဟန္႔တားျခင္းမရွိေစရ” ဆိုသည့္ အခ်က္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ျခင္းမွာ
လည္း ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆုုိင္ရာ အစံုလုိက္ခက္ခံရမည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္
(Package Deal) ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။ ၎အျပင္ “အမ်ိဳးသား

လကၡဏာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ အေပၚတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစုု
အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ကြဲျပားေသာ နားလည္မႈ၊ အနက္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ဤအခ်က္
သည္လည္း ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္
ရပါသည္။
(င) 		 “ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း က်င့္သံုးခြင့္ ရွိေစရမည္” ဆိုသည့္အခ်က္တြင္ သေဘာ
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တူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိင္ရာ Package
Deal ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။
(စ) 		 “တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အပါ

အဝင္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ ဆန္႔က်င္ ေစျခင္း
မရွိေစဘဲ ေရးသားျပဌာန္းခြင့္ ရွိေစရမည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္း (Division of
Power) ရွိရမည္” ဆိုသည့္အခ်က္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ကုုိယ္ပုိင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆုုိင္ရာ အစံုလုိက္လက္ခံရမည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ (Package Deal)
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။
၄။

အစံုလုိက္လက္ခံရမည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ (Package Deal) ႏွင့္ တုုိက္႐ုိက္ မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း

သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့သည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္မွာ( က) “မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိုမွ် အထူးအခြင့္အေရးမေပးရ၊ ထို႔အျပင္ မည္သည့္

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုမွ်လည္း အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရ” ဆိုသည့္ အခ်က္တြင္
သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ျခင္းမွာ “တိုင္းရင္းသား” ဆိုသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ “အခြင့္အေရး”
ဆိုသည့္ စကားရပ္တြင္ နားလည္မႈခ်င္း မတူညီသည့္အေပၚ ပါဝင္ၾကသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား
အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။ ၎အခ်က္ကို
ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ကလည္း အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား
ျငင္းခုုံခဲ့ ၾကရင္း ေနာက္ဆုံး ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(ခ)		 “ဒီမိုကေရစီ

ႏွင့္

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို

အေျခခံေသာ

ျပည္ေထာင္စုတြင္

အမ်ိဳးသား

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ ထားရွိရမည္” ဆိုသည့္ အခ်က္
တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ျခင္းမွ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆက္လက္ထား
ရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေအာင္ မေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍
လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ကို မည့္သည့္အာဏာ ေပးရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့လွ်င္
ဤအခ်က္ကို ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဘက္မွ
အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
(၂) ရပ္တို႕အၾကား သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့လွ်င္ အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းသည့္ Deadlock
Breaking

Mechanism

အျဖစ္

လိုအပ္သည္ဟု

အျမင္ရွိပါသည္။

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက အနည္းစုုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၎အျပင္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုတိုင္းျပည္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အသက္ဝင္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း
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ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား
အၾကား အခ်ိန္ယူ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။
၅။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံုတြင္ သေဘာ

တူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္ အမ်ားစုုသည္ ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆုုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္
ႏွစ္ရပ္အၾကား အစုုံလုိက္ အဆုုိျပဳလက္ခံရေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ (Package Deal) တြင္ သက္ဆုိင္
ရာ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘုုံသေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုုံးသပ္ရပါသည္။
အကယ္၍ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ
ပုုဒ္မ (၁ဝ) ကုုိ လက္ခံပါက၊ အစုုိးရအေနျဖင့္ ကုုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ က်န္သည့္
အခ်က္မ်ားကုုိ အစံုလုိက္လက္ခံရမည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ (Package Deal) ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု သုုံးသပ္
ရပါသည္။
၆။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ဒုုိ႔တာဝန္အေရးသုုံးပါးကုုိ

ထည့္သြင္း ေရးသား သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားသည့္ အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔အေနျဖင့္
ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုုိျခင္း မရွိဟု သုုံးသပ္ပါသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္
ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ မေရးထုုိးထားသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ အဆုုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဒုုိ႔တာဝန္ အေရးသုုံးပါးကုုိ လက္ခံ
ေၾကာင္း တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အစုုိးရအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရး
ထုုိးျခင္း မရွိသည့္ အဖြဲ႔မ်ား အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အစံုလုိက္လက္ခံရမည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္
(Package Deal) ျဖင့္ တုုန္႔ျပန္ျခင္းဟုု သုုံးသပ္ပါသည္။
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ဤစာတမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္
ညႇိႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳၾကရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးထားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၏ က႑အသီးသီးမွ
စုစည္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ အခန္း (၁၇) ခန္းခြဲၿပီး အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ျပည္
ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွ စုစည္းခ်က္၊ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပမာ
မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားၿပီး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း
အႀကံျပဳတင္ျပထားသည့္ စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။
အခန္းတိုင္းရွိ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ မူဝါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာအက်ိဳးရွင္မ်ား (Stakeholders)
အားလံုးအတြက္ အခ်က္အလက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ထိေရာက္
ေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လံု
ဒုတိယအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသို႔ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၄၅ ခ်က္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး
၃၆ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူခဲ့ကာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(Union Peace Accord) ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာ
မတူညီႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မူဝါဒ အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈ၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာတမ္းပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္
စရာမ်ားႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈတို႔ ပါရွိပါသည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု
ပင္လုံ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း (၈) ဖြဲ႕အၾကား လက္မွတ္
ေရးထိုး သေဘာတူညီထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA) မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ကိုလည္း
ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
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အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ဤစာတမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လံု
ဒုတိယ အစည္းအေဝးႏွင့္ ေနာင္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ
အက်ိဳးရွင္မ်ား(Stakeholders) အၾကား အေၾကအလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ ဆံုးျဖတ္ အတည္
ျပဳၾကရမည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည့္
အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္
အကူ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
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ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုု ပင္လုံ ဒုုတိယ အစည္းအေဝးသို႔
တင္သြင္းသည့္ မူဝါဒ အဆုုိျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္၏
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို
ႏိႈင္းယွဥ္မႈ

ႏိုင္ငံေရးက႑
စဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတဲြေကာ္မတီ(JPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏
စုစည္းခ်က္မ်ား

စဥ္

၁။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား

၁။

၁။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ။
ႏိုင္ငံေတာ္၏

၂။

၃။

သေဘာတူညီခ်က္
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား
၁။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္

ႏို္င္ငံ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံ

သားမ်ားထံမွဆင္းသက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္း

သားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္း

လံုး၌ တည္သည္။

လံုး၌ တည္သည္။

၂။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သံုးမႈ။

၂။

၂။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်င့္သံုးမႈ။

ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္

ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္

ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျဖစ္သည့္

အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို ပိုင္းျခား

အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို ပိုင္းျခား

က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္

တို႔ ျပဳရမည္။

ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ျပဳရမည္။

၃။ တန္းတူေရး။
(က)

၃။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏို္င္ငံေရး

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊

အခ်င္းခ်င္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အျပန္အလွန္

၃။ တန္းတူေရး။
တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးတိုင္းသည္

ႏိုင္ငံေရးအရ

အရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ၊ တန္းတူရည္တူ

ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရး အရျဖစ္ေစ၊ တန္းတူရည္တူ

အခြင့္အေရး

အခြင့္အေရး ရွိရမည့္

စာေပ၊

ရွိရမည့္

အျပင္

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့

ဘာသာစကား၊

ထံုးတမ္း၊

အျပင္ ဘာသာစကား၊

႐ိုးရာ

စာေပ၊ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထံုးတမ္း

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ျမႇင့္တင္

မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ျမွင့္တင္ခြင့္ ရွိရမည္။

ခြင့္ ရွိရမည္။
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၄။

(ခ) မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုမွ် အထူး
အခြင့္အေရး မေပးရ။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္တိုင္းရင္း
သား လူမ်ိဳးကိုမွ်လည္း အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ျခင္း
မရွိေစရ။

၅။

၄။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္။
(က)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္

အား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္မႈ
အာဏာ

မၿပိဳကြဲေရး၊

အခ်ဳပ္အျခာ

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို

ျပည္ေထာင္စု
ထိေရာက္စြာ

ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္း

ေရွ႕႐ႈ၍
စစ္မွန္ၿပီး

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္

ေပၚလာမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မူေဘာင္အတြင္းမွ
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ

ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု
ကို

ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ

တည္ေဆာက္ရမည္။
၆။

(ခ)

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

ရလဒ္မ်ားကို

အေျခခံ၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္
အတည္ျပဳ

ၿပီးျဖစ္ေသာ

ႏို္င္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
ေရးဆြဲရာတြင္

ျပည္ေထာင္စု

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ဆန္႔က်င္
ျခင္း မရွိေစဘဲ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္၊ အေျခခံ
ရပို္င္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကို အာမခံ
ရမည္။
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၇။

(ဂ)

တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္မ်ားသည္

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစသည့္
က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္
အေရးကို အာမခံခ်က္ရွိေစရမည္။
၈။

(ဃ)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

ေမြးရာပါ

အခြင့္အေရးအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အမ်ိဳးသား
လကၡဏာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္း
ခြင့္ကို မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ ႐ုပ္သိမ္း
ဟန္႔တားျခင္းမရွိေစရ။
၉။

(င)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခ

ခံေသာ

ျပည္ေထာင္စုတြင္

ျခင္းျဖင့္

တိုင္းေဒသႀကီး/

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ျပည္နယ္မ်ားသည္

ကိုယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္ကို

ျပည္ေထာင္စု

ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒတြင္

ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း

က်င့္သံုးခြင့္ရွိေစရမည္။
၁ဝ။

၁၁။

၅။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ

၄။

၄။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ (ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္

(ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္အာဏာခြဲေဝမႈ)။

အာဏာခြဲေဝမႈ)။

(က)

(က)

ႏို္င္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္

စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း

စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း

ရမည္။

ရမည္။

(ခ)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခ

၅။

(ခ)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခ

ခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

ခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။

မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

မွတ္ခ်က္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္

အခြင့္အာဏာ တန္းတူရွိရမည္။ အမည္နာမ သတ္
မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးမည္။
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၁၂။

(ဂ)

ႏို္င္ငံေတာ္၏

ဟူသမွ်သည္

နယ္ေျမအပိုင္းအျခား

ႏို္င္ငံေတာ္မွ

မည္သည့္အခါမွ

ခြဲမထြက္ရ။
၁၃။

(ဃ)

ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္

၆။

(ဂ)

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး

မ်ား၏ အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။

မ်ား၏အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကို တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ အမည္ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ျဖစ္သျဖင့္
“ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု” ကို ခ်န္လွပ္ထား
ပါသည္။
၁၄။

(င)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခ

ခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္
ထားရွိရမည္။
၁၅။

(စ)

ႏို္င္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏

၇။

(ဃ)

ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏

ခက္မ (၃) ျဖာ ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ခက္မ (၃) ျဖာ ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ႏွင့္

ႏွင့္

တရားစီရင္ေရး

အာဏာ

(၃)

ရပ္ကို

တရားစီရင္ေရး

အာဏာ

(၃)

ရပ္ကို

ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု၊

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ ေဒသမ်ားသို႔ ခြဲေဝ

ကိုယ္ပိုင္

အပ္ႏွင္းမည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/

ခြဲေဝအပ္ႏွင္းမည္။ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ ေဒသ

ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ

မ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ သီးျခားလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္

မ်ား အၾကား ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားႏွင့္

အာဏာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအာဏာမ်ားကို ႏို္င္ငံေတာ္

ပူးတြဲအာဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခြဲေဝ အပ္ႏွင္းေပးရမည္။

ဥပေဒက ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးရမည္။

ျပည္ေထာင္စု၊
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသႀကီးမ်ားသို႔

၁၆။

(ဆ)

တို င္းေ ဒ သ ႀ ကီး / ျ ပ ည္ န ယ္ မ ်ား တ ြ င္

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ ဆန္႔က်င္ေစျခင္းမရွိ
ေစဘဲ ေရးသားျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစရမည္။ ျပည္
ေထာင္စုႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္မ်ား

အၾကား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာ
မ်ားကို ခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္း (Division of Power)
ရွိရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ၾကြင္းက်န္ေသာအာဏာ က်င့္သံုးျခင္း
ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ ဆက္လက္ ေဆြး
ေႏြးရန္။
၁၇။

(ဇ)

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားကို ဥပေဒ

၈။

(င)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ဥပေဒ

ျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရား

ျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရား

စီရင္ေရးအာဏာ တည္းဟူေသာ အာဏာ (၃) ရပ္

စီရင္ေရး အာဏာတည္း ဟူေသာ အာဏာ (၃)

စလံုးကို အပ္ႏွင္းေစရမည္။ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ

ရပ္စလံုးကို

ကို

အာဏာကို

က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊

တိုင္းေဒသႀကီး/

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို

အပ္ႏွင္းေစရမည္။

ဥပေဒျပဳေရး

က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊

တိုင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

က်င့္သံုး ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသ

အစိုးရႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို လြတ္လပ္စြာ

ႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို

က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက အပ္ႏွင္း

တရားလႊတ္ေတာ္ တို႔ကို ထူေထာင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ
က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တို႔ကို ထူေထာင္ခြင့္ ရွိေစ
ရမည္။

၁၈။

(စ်) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

၉။

(စ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အစိုးရ မ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိထားေသာ အခြန္

အစိုးရမ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိထားေသာ အခြန္

ေငြမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရင္း

ေငြမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

အျမစ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်ေဝခံစားခြင့္ ရွိေစ

ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်ေဝခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္။

ရမည္။
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၁၉။

၂ဝ။

(ည)

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊

တိုင္းေဒသႀကီး/

၁ဝ။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျပည္နယ္အၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္း

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းၾကား

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္

တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္

ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ

သီးျခား

ႏို္င္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု

လြတ္လပ္ေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒဆို္င္ရာ ခံု႐ံုးကို တည္ေထာင္ထား

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးကို တည္ေထာင္ထားရွိ

ရွိရမည္။

ရမည္။

၆။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္။

၁၁။

(က) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္။
၂၁။

(ဆ)

၅။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္
(က) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုက်င့္သံုးရမည္။

(ခ) လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

၁၂။

(ခ)

လြတ္လပ္၍

တရားမွ်တေသာ

မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ေကာက္ပြဲမ်ားကို

ႏွင့္အညီ ပံုမွန္ က်င္းပရမည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပ ရမည္။

ေရြး

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ

စီးပြားေရးက႑
၂၂။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အဆိုျပဳခ်က္

၁၃။

ဖက္ဒရယ္စနစ္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

၁။ စီးပြားေရးစနစ္ကို ပီျပင္စြာေဖာ္ေဆာင္ေရး။

၁။

(က)

ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္

ပီျပင္စြာ

ေစ်းကြက္

စီးပြားေရးစနစ္ကုိ

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္

ပီျပင္စြာ

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊

(က)

ပီျပင္စြာ

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳ

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္

ပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားက ခုိင္မာသည့္

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

မူဝါဒဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို

တုိင္း/ေဒသ မ်ားကခုိင္မာသည့္ မူဝါဒ ဥပေဒ၊ နည္း

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္။

ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို

ျပည္ေထာင္စု၊

ေရးဆြဲ

ျပ႒ာန္းရန္။

မွတ္ခ်က္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ
ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားက

မူဝါဒ၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ဥပေဒ၊

နည္းဥပေဒ၊

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏို္င္သည့္

ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေဆာင္ရြက္ရန္
ျဖစ္သည္။
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၂၃။

(ခ) ၄င္းမူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ

၁၄။

(ခ)

အဆုိပါမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ

ပုဂၢလိက က႑ကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

တို႔ႏွင့္ အညီ ပုဂၢလိက စီးပြာေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မား

ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္မ်ား

ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ် ေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္

တိုးတက္ေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး (Sustainable
Development) တို႔ကုိ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂၄။

၂၅။

(ဂ) ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ နစ္နာ

၁၅။

(ဂ)

ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခိုက္

ေစမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ

နစ္နာေစမည့္

တားဆီး ကာကြယ္ရန္၊

ဥပေဒႏွင့္အညီ တားဆီး ကာကြယ္ရန္။

၂။ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚ

၁၆။

ေစေရး တားဆီးကာကြယ္ရန္။
(က)

စီးပြားေရး

၂။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕
တစ္ခုကျဖစ္ေစ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊

အစုအဖြဲ႔

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

တစ္ခုျဖစ္ေစ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဆာင္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

စီးပြားေရးလက္ဝါးႀကီးအုပ္
မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္

ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္။

ရြက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း
ေပးရန္။
၂၆။

၃။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊
ကိုယ္ပိုင္
တို႔တြင္

၂၇။

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

၁၇။

တိုင္း/ေဒသအသီးသီး

တန္းတူညီမွ်ေသာ

စီးပြားေရး

ဖြံ႔ၿဖိဳး

၃။ ျပည္ေထာာင္စႏ
ု င
ွ ့္ တိင
ု ္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၊
ကုိယ္ပိုင္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသ

တုို႔တြင္

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရး ထိေရာက္စြာ

တန္းတူညီမွ်ေသာ

ေဆာင္ရြက္ရန္။

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး

၁၈။

၄။

အသီးသီး

တိုးတက္မႈအတြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္

ရရွိေရး

တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာ

ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္

ေငြႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္

ေငြမ်ားကုိ

အညီ မွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။

မွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။
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ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ

ဥပေဒႏွင့္အညီ

၂၈။

၂၉။

၅။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

၅။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊

တိုင္းေဒသႀကီး/

အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္

ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား

စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္

တုိင္း၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ

စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္

မွ်တစြာ ခဲြေဝရန္။

အညီ မွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရတို၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္
စီးပြားေရး

၃ဝ။

၁၉။

စီမံကိန္းမ်ားကို

၂ဝ။

၆။

ႏုိင္ငံေတာ္၏

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

ကာလတုိ၊

ကာလလတ္၊

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

ကာလရွည္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိစြာျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္

သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိစြာျဖင့္ ခ်မွတ္

ရြက္ရန္။

ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေဒသႏၱရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

၂၁။

ေဒသႏၱရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား။

၁။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္

၁။

လူသားအရင္းအျမစ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္

ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသမ်ားအၾကား လူသားအရင္းအျမ

လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး

စ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္

အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ပူးေပါင္း၍ ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း

စီမံကိန္း (Regional Comprehensive Develop-

မ်ား (Regional Comprehensive Development

ment Plan) ေရးဆြဲရန္။

Plans) ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

တိုးတက္ေရး

တို႔အတြက္

တိုင္းေဒသမ်ားအၾကား

ညိႇႏိႈင္း

မွတ္ခ်က္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ေသာ
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္
ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၃၁။

၂။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

၂၂။

၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ရတိုင္း/ ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္

ရတိုင္း/ ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိင
ု္ င
္ တ
ံ ကာ ရင္းႏွီးျမႇပႏ
္ မ
ွံ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ား

ျပည္တြင္းႏွင့္

ဝင္ေရာက္လာေရး အတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္

ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္သည့္ ဆြဲေဆာင္မႈ အစီအစဥ္

အညီ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္သည့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ

မ်ား ခ်မွတ္ရန္။

အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္
ေဖာ္ရန္။
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ႏိုင္ငံတကာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အေကာင္အထည္

လူမႈေရးက႑
၃၂။

၁။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လည္း

၂၃။

ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစဘဲ

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ႏို္င္ငံတကာ စံခ်ိိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္

မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္

အေရးကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ေရရွည္ ရွင္သန္

စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစား

ရပ္တည္ႏိုင္ေရး

လိုက္နာၿပီး

(Durable

စနစ္တက်

၂။

Solution)

အစီအစဥ္မ်ား

ကို

ခ်မွတ္

လူတို႔၏

ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

ျပည္တြင္းေနရပ္

စြန္႔ခြာရသူ

ေရရွည္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး

(Durable Solution) ကို ဦးတည္၍ စနစ္တက်
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္

၂၄။

၂။

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္

လည္းေကာင္း၊ လူလုပ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

လည္းေကာင္း၊

မ်ားေၾကာင့္

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္

လည္းေကာင္း

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

လူတို႔၏

ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
လည္း

ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားသည္ မိမိေနရပ္ႏွင့္

ေကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာ

မိမိသြားေရာက္လိုရာ

လူ႔ဂုဏ္

ရသူမ်ားသည္ မိမိေနရပ္ႏွင့္ မိမိသြားေရာက္လိုရာ

အေျခခ်

အျခားေဒသမ်ားသို႔

သိကၡာႏွင့္အညီ

အျခားေဒသသို႔

ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ

ေနထိုင္ႏို္င္ရန္။
၃။

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ

ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အေျခခ် ေနထိုင္ႏိုင္ရန္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊

မသန္စြမ္းသူမ်ား၊

၂၅။

၃။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊

မသန္စြမ္းသူမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခခံ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ အေျခခံ

ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ဘာသာေရး၊

၃၅။

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္

လည္းေကာင္း၊

လုပ္ေဆာင္ရန္။

၃၄။

လက္နက္ကိုင္

ေကာင္း၊ လူလုပ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

ဦးတည္၍

၃၃။

၁။

အခြင့္အေရးမ်ားကို
ဆင္းရဲ၊

လူမ်ိဳးေရး၊

ခ်မ္းသာစသည္ျဖင့္

ဘာသာေရး၊

အခြင့္အေရး
ဆင္းရဲ၊

မ်ားကို

လူမ်ိဳးေရး၊

ခ်မ္းသာစသည္ျဖင့္

ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ရန္ ႏွင့္ လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

ရန္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။

မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

၂၆။

၄။

မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို

အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာ၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္

အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္

႐ႈျမင္၍ ထိေရာက္စြာ တားဆီးကာကြယ္၊ တိုက္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပႆနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍

ဖ်က္ႏို္င္ေရး အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ တစ္ရပ္အျဖစ္

ထိေရာက္စြာ တားဆီးကာကြယ္၊ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရး

စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
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တစ္ရပ္အျဖစ္

စီမံခ်က္

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑
၃၆။

၁။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘက္ညီမွ်တသည့္ ေရရွည္

၂၇။

၁။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘက္ညီမွ်တသည့္ ေရရွည္

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္

တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ

ေစသည့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ေျမယာမူဝါဒ ျဖစ္ေစရန္။

သည့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေျမယာ
မူဝါဒ ျဖစ္ေစရန္။

၃၇။

၂။

သင့္ေတာ္မွ်တ၍

တရားနည္းလမ္းက်မႈကို

၂၈။

အေျခခံေစရန္။
၃၈။

၃။

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ

၄ဝ။

ေလွ်ာ့ခ်သည့္

မူဝါဒမ်ား

၂၉။

၄။ ေျမယာမူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး

၃။

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေလွ်ာ့ခ်သည့္

မူဝါဒမ်ား

၃ဝ။

၄။ ေျမယာမူဝါဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး

စံႏႈန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္

စံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေရးဆြဲ

ဖယ္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေရးဆြဲ

ရန္။

ရန္။

၅။ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္း

၆။

လယ္ယာက႑

အတြက္

၄၂။

တရားနည္းလမ္းက်မႈကို

ျဖစ္ေစရန္။

၃၁။

ျမင္သာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ေစရန္။

၄၁။

သင့္ေတာ္မွ်တ၍

အေျခခံေစရန္။

ျဖစ္ေစရန္။
၃၉။

၂။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္

၅။ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ေစရန္။

၃၂။

မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

၆။

လယ္ယာက႑

အတြက္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္

မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေဒသခံမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး၍

ေဒသခံမ်ား၏

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္

မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။

မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္။

၃၃။

လိုလားခ်က္ကို

ဦးစားေပး၍

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္။

၇။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ

၇။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ

ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္။
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၄၃။

၄၄။

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္။

၃၄။

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္။

၈။ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာတြင္

၈။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈျပဳရာတြင္

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရး တန္းတူ

ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသား အခြင့္

ညီမွ်မႈ ရွိေစရန္။

အေရး တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစရန္။

၉။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးေသာ ေျမယာကို မူလ
ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း

၃၅။

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း

၉။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာ

မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း

ေျမယာကို

သတ္မွတ္ကာလ

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္

အတြင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က

ရယူရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအား

ျပန္လည္ ရယူရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္လို

ျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေစရန္။

သူမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ထားေပးေရး ေဆာင္ရြက္
ေစရန္။

၄၅။

အကာအကြယ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား။

၃၆။

အကာအကြယ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား။

၁ဝ။ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ႏွင့္

၁ဝ။ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းဝင္ အေမြအႏွစ္

တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ

ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အထြဋ္အျမတ္ထား

ေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိေစရန္ႏွင့္ သဘာဝ

ေသာ ေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား မရွိေစေရးႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္

ေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေရွာက္ေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
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ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္မ်ား
စဥ္
၁။

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
မည္သည့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးကုုိမွ် အထူးအခြင့္အေရးမေပးရ၊ ထုုိ႔အျပင္ မည္သည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကုုိ
မွ်လည္း အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရ။

၂။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ အား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ
မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ေရွ႕႐ႈ၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္း စစ္မွန္ၿပီး
ထိေရာက္စြာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေပၚလာမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မူေဘာင္အတြင္းမွ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္ရမည္။

၃။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ
ႏို္င္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ဆန္႔က်င္ျခင္း
မရွိေစဘဲ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္၊ အေျခခံ ရပို္င္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကို အာမခံရမည္။

၄။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းစသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ရွိေစရမည္။

၅။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားလကၡဏာႏွင့္ ယဥ္
ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ ႐ုပ္သိမ္းဟန္႔တားျခင္းမရွိေစရ။

၆။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္
အတိုင္း က်င့္သံုးခြင့္ရွိေစရမည္။

၇။

ႏို္င္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏို္င္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ။

၈။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ ထားရွိရမည္။

၉။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ဆန္႔က်င္ေစျခင္းမရွိေစဘဲ ေရးသားျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစ
ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာ
မ်ားကို ခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္း (Division of Power) ရွိရမည္။

၁ဝ။

ထပ္တူျပဳ ဥပေဒျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား

၁၁။

အခ်ိဳးညီ၊ အခ်ိဳးမညီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား

၁၂။

ျပည္နယ္သစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား
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ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး)
တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းထားသည့္အခ်က္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးက႑
စဥ္

သေဘာတူညီခ်က္

စဥ္

၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်က္မ်ား

၁။

ဖယ္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား

၁။

အခန္း (၂) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
၁၁။ (ဂ) ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏို္င္ငံ၏

၁။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ “တိုင္းရင္းသား၊

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ

ျပည္သူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထံမွ ဆင္းသက္သည္”

ဆင္းသက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုး၌

သို႔မဟုတ္ “တိုင္းရင္းသား၊ ျပည္သူ၊

တည္သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားထံတြင္ တည္သည္”
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄)

၂။

၂။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သံုးမႈ။ ႏိုင္ငံေတာ္

၂။

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္ျဖစ္သည့္

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၁)
(က)။

ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊
တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို ပိုင္းျခား
က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ျပဳရမည္။

၃။

၃။ တန္းတူေရး။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္

၃။

အခန္း(၄) ၉။ (ဃ) ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊

ႏိုင္ငံေရး အရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ၊

လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔တြင္ တုိင္းရင္းသား

တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ရွိရမည့္အျပင္

လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသား

ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

မ်ိဳးႏြယ္စုအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏို္င္ငံသားမ်ား

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္

အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ရသင့္ရထိုက္သည့္

ျမွင့္တင္ခြင့္ ရွိရမည္။

အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူ ရရွိႏို္င္ေရး
ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း။
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၄။

၄။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ

၄။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၈)။

(ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္အာဏာခြဲေဝမႈ)

ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္

(က)

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု
အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၅။

(ခ) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို

၅။

အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၉) (က)
(ခ)။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
မွတ္ခ်က္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္
အခြင့္အာဏာ တန္းတူရွိရမည္။ အမည္နာမ
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္
ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္။

၆။

(ဂ)

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားကို တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ရမည္။
၇။

(ဃ)

ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏

၆။

ခက္မ (၃) ျဖာ ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၁)
(ခ)၊ ပုဒ္မ (၁၂) (က)၊ ပုဒ္မ (၁၃)။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာ (၃)
ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တိုင္း/ေဒသႀကီးမ်ားသို႕ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းမည္။
ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား၊
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသမ်ား
အၾကား ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားႏွင့္
ပူးတြဲအာဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒက ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးရမည္။
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၈။

(င)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို

၇။

အခန္း (၁၆) အာဏာခြဲေဝျခင္း ၁ဝ။ (က)

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အာဏာခြဲေဝျခင္းအျပင္

တရားစီရင္ေရးအာဏာတည္းဟူေသာ

ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း

အာဏာ(၃)ရပ္စလံုးကို အပ္ႏွင္းေစရမည္။

အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္

ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္

မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊

ေဒသႏၲရမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳရန္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္
တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားသည့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ
က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႕ကို ထူေထာင္ခြင့္
ရွိေစရမည္။

၉။

(စ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/

၈။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၅)။

၉။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၂ဝ)

ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိ
ထားေသာ အခြန္ေငြမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း
မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ
မွ်ေဝခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္။

၁ဝ။

(ဆ)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္အၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မွ (၃၂၄)။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း
အၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးကို
တည္ေထာင္ထားရွိရမည္။

၁၁။

၅။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္

၁ဝ။

(က) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုက်င့္သံုးရမည္။
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၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၇)

၁၂။

(ခ) လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ

၁၁။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၉)။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပ ရမည္။

စီးပြားေရးက႑
၁၃။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

၁၂။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၅)။

၁၃။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၉)၊

၁။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ပီျပင္စြာ
ေဖာ္ေဆာင္ေရး
(က)

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္

ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္
ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊
ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ ေဒသမ်ားက
ခုိင္မာသည့္ မူဝါဒဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္။
မွတ္ခ်က္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ
ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားက မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ႏို္င္သည့္
ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေဆာင္ရြက္ရန္
ျဖစ္သည္။
၁၄။

(ခ) အဆုိပါမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ
တို႔ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိက စီးပြာေရးက႑ကို

(၃ဝ)၊ ၃၁၊ (၃၆)၊ (၃၇)။

ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူေနမႈ
အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူမႈ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ကြာဟခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး (Sustainable
Development) တို႔ကုိ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၅။

(ဂ)

ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခိုက္

နစ္နာေစမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ဥပေဒႏွင့္အညီ တားဆီး ကာကြယ္ရန္။
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၁၄။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆)။

၁၆။

၂။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕

၁၅။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆)။

၁၆။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆)။

၁၇။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၅)။

၁၈။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၁)၊

တစ္ခုက ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚ ေစေရးအတြက္
ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္။
၁၇။

၃။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
မ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသ
အသီးသီးတုို႔တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ
အတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိေရး ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၈။

၄။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ အစုိးရ မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြႏွင့္
အခြန္ေငြမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္
အညီမွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။

၁၉။

၅။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊

(၂)၊ (၃)၊ (၅)။

ေဒသဦးစီး အဖြဲ႕မ်ားအၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
ႏွင့္အညီ မွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။

၂ဝ။

၆။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကာလတုိ၊ ကာလလတ္၊
ကာလရွည္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိစြာျဖင့္
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
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၂၁။

ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
၁။ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား
ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တိုင္းေဒသမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္း၍
ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား
(Regional Comprehensive Development
Plans) ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
မွတ္ခ်က္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္
ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂၂။

၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရတိုင္း/ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္သည့္
ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ ခ်မွတ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

လူမႈေရးက႑
၂၃။

၁။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ လူတို႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္
စြန္႔ခြာရသူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစဘဲ
ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ
လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ေရရွည္
ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး (Durable Solution)
ကို ဦးတည္၍ စနစ္တက် အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္
လုပ္ေဆာင္ရန္။
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၂၄။

၂။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ လူတို႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားသည္ မိမိေနရပ္ႏွင့္
မိမိသြားေရာက္လိုရာ အျခားေဒသမ်ားသို႔
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ
အေျခခ် ေနထိုင္ႏိုင္ရန္။

၂၅။

၃။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊

၁၉။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၂)။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏
အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ
စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ထိေရာက္စြာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လူမူဘဝ
ျမႇင့္တင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
၂၆။

၄။ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး
ျပႆနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ထိေရာက္စြာ
တားဆီးကာကြယ္၊ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရး
အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ စီမံခ်က္
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑
၂၇။

၁။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘက္ညီမွ်တသည့္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစသည့္ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေျမယာမူဝါဒ ျဖစ္ေစရန္။

၂၈။

၂။ သင့္ေတာ္မွ်တ၍ တရားနည္းလမ္းက်မႈကို
အေျခခံေစရန္။

၂၉။

၃။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ မူဝါဒမ်ား
ျဖစ္ေစရန္။
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၃ဝ။

၄။ ေျမယာမူဝါဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
စံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ဒီမိုကေရစီႏွင့္
ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ေရးဆြဲရန္။

၃၁။

၅။ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ေစရန္။

၃၂။

၆။ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္
အတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေဒသခံမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို ဦးစားေပး၍
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။

၃၃။

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
၇။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ
ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈရွိရမည္။

၃၄။

စီမံခန္႕ခြဲခြင့္

၂ဝ။

၈။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာတြင္
ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား
အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစရန္။

၃၅။

၉။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးေသာ
ေျမယာကို မူလရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း
သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း
မရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ ရယူရန္ႏွင့္
အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအား
ျပန္လည္ခ်ထားေပးေရး ေဆာင္ရြက္ေစရန္။
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၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္ ၃၇ (ဂ)။

၃၆။

အကာအကြယ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား
၁ဝ။ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းဝင္
အေမြအႏွစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား
အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ ေျမမ်ား
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား မရွိေစေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ရန္။
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တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
နိဒါန္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႔

အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ တစ္ႏို္င္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

အစိုးရႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အၾကား ယခင္ကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ထပ္ေလာင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ပိုမို
ခိုင္မာေစျခင္း၊

ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး

ပါဝင္သင့္သူအားလံုး

ပါဝင္ႏို္င္ေသာ

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည္။
ဤတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္သည္အထိ
မပ်က္မကြက္ အတူတကြ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အျပန္အလွန္ သႏၷိဌာန္
ျပဳၾကပါသည္။
အခန္း (၁)
အေျခခံမူမ်ား
၁။

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အေျခခံ

မူမ်ားႏွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္ (က)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္း
သား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး
တို႔ကို ေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး
ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္။
(ခ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား
အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာေရး၊ ႏို္င္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရး
ျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ
သစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီး၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံ
လံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးကို ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဂ)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

ျပည္ေထာင္စု

တပ္မေတာ္

ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး
သြားရန္။
(ဃ)

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးကို အေျခခံသည့္
ႏို္င္ငံေရးဆႏၵကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ခိုင္ၿမဲမႈတို႔ကို ဦးတည္
လ်က္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္
သင့္ ပါဝင္ထိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး
အတူတကြ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္။

(င)

ႏိုင္ငံေရး ကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာ သာသနာကို အလြဲသံုးစား မျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ဘာသာေရး ေရာယွက္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ရန္။

(စ)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာ
စကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ား မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံအသိအမွတ္ ျပဳ၍
လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကား ေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လကၡဏာတစ္ရပ္ကို
ႏိုင္ငံသားအားလံုး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္။

(ဆ)

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ရည္မွန္း၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အေျခခံၿပီး ပါဝင္သင့္သူအားလံုး
ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားရန္။

(ဇ)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား ဝိဝါဒကြဲျပားမႈမ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္း
ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဈ)

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ထားရွိေသာ
ကတိကဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္း
ျမင္သာျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ရန္။

(ည)

ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္
တစ္ဖက္ အခြင့္အေရးမယူဘဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
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(ဋ)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူ
လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏
ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
အခန္း(၂)
ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၂။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ

တို႔ကို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ သေဘာတူသည္ (က)

ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲျခင္းအား
လက္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြး
ေႏြးေရး မူေဘာင္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ပါဝင္သင့္သူအားလံုး ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရန္။

(ခ)

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္
ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ခ်ဳိး
ေဖာက္မႈမ်ားကိုစံုစမ္းစိစစ္ေရးႏွင့္

ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းေရးတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္

ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီ” တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းသြားရန္။
(ဂ)

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ တိိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား
ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳရန္။

(ဃ)

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးကို အေျခခံသည့္
ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ခိုင္ၿမဲမႈတို႔ကို ဦးတည္
လ်က္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္
သင့္ ပါဝင္ထုိက္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အားလံုး
အတူတကြ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္။
အခန္း(၃)
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

၃။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔မွစ၍ (၁၄) ရက္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

တာဝန္ရွိသူမ်ား

ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းကာ

ပစ္ခတ္

တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိက်ေသာ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ အေကာင္ အထည္
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ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
၄။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္

အလွန္ လိုက္နာၾကရမည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာ
တူညီထားသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏
စိစစ္ျခင္း ခံယူရန္ သေဘာတူသည္။
၅။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူသည္ (က)

အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၾကား နယ္ေျမစိုးမုိးမႈ တပ္လႈပ္
ရွားျခင္း၊ ကင္းေထာက္ျခင္း၊ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊
မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီး
ျခင္းႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္။

(ခ)

တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ရန္မူသည့္ (သို႔မဟုတ္) ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္ေစသည့္ တိုက္႐ိုက္
(သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။

(ဂ)

ေနရာခ်ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး၊ အေရးေပၚ ေဆး
ကုသေရး၊ တပ္လဲလွယ္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွအပ
အပစ္ရပ္နယ္ေျမတြင္ အင္အားအသစ္ ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ
ထားေသာ တပ္စခန္းမ်ားမွအပ စခန္းအသစ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္
လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကာ
ကြယ္ေရး အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ လိုအပ္လာ
ပါက အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း ေဖာ္ျပပါ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္
ညႇိႏိႈင္း၍ ျပဳလုပ္သြားရန္။

(ဃ)

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း၊ ပရဝဏ္မ်ား
အတြင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာေနရာ၊ လူထုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ တပ္စခန္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

(င)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ အညီ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ခင္းက်င္းထားေသာ
မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ညႇိႏိႈင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(စ)

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ရန္လေ
ုိ သာ ဝါဒျဖန္ခ
႔ ်ိမမ
ႈ ်ား၊ မမွနမ
္ ကန္ေသာ (သိမ
႔ု ဟုတ)္
ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏႊမ္းေစေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္မႈ
မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ၌ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ဘဲ
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

(ဆ)

အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
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လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္း
ျခင္းမ်ားကို ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ရန္။
(ဇ)

အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဈ)

အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားကို ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္
ရြက္ရန္။

(ည)

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုး
ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ (၂၄) နာရီ အတြင္း
မိမိကြပ္ကဲမႈေအာက္ အဆင့္ဆင့္သို႔ ညႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္
မ်ားကို (၅) ရက္အတြင္း ရွင္းလင္း အသိေပးရန္။

(ဋ)

ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား အင္အားအသံုး
ျပဳ၍ ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၆။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းကိစၥကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္သြားရန္။
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေနရာ ခ်ထားျခင္း
၇။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆို
င္မႈကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ မိမိတို႔၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ (က)

ႏွစ္ဖက္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ရင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ မရွိ
ေစေရးအတြက္ စက္ဆက္သြယ္မႈ၊ ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျခား ဆက္ သြယ္မႈ
နည္းလမ္းမ်ား ရယူလ်က္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ခ)

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေနရာခ်ထားေရး သတ္မွတ္ရာတြင္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔
ရင္ဆိုင္မႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(ဂ)

ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းဆဲႏွင့္
ေဒသမ်ားတြင္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား

ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ား

ေနရာခ်ထားရန္

ခက္ခဲေနဆဲ

ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္၍

ညႇိႏိႈင္း

ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ဃ)

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္သာ ထားရွိရန္။

(င)

ႏွစ္ဖက္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္မႈရွိေသာ

ေနရာမ်ားတြင္

ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ

မရွိေစေရး အတြက္ တပ္စခန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ညႇိႏိႈ္င္း အေကာင္အထည္
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ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(စ)

သက္ဆိုင္ရာ တပ္စခန္းႏွင့္ နယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ဆက္သြယ္ေရး
လမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို
အေျခခံ၍ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္
၈။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ (က)

လံုၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွအပ မည္သည့္ ေနရာကို မဆို
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္။

(ခ)

တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းက

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမအတြင္း

လက္နက္ျဖင့္

သြားလာရန္ လိုအပ္လာပါက ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သြား
လာရန္။
အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း
၉။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားကို အကာ
အကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

သေဘာ

တူသည္(က)

ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္
ရြက္ရန္။

(ခ)

ျပည္သူလူထုအား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို

ထိပါးေစသည့္

လုပ္ရပ္၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လူသားမဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။
(ဂ)

ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အဓမၼေနရပ္ စြန္႔ခြာေစျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

(ဃ)

ျပည္သူလူထုထံမွ ေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ လုပ္အားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကုိ အဓမၼ ေတာင္းခံရယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(င)

ျပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေစ၊ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေစ၊ မတရား
ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း လုံးဝမျပဳရန္။

(စ)

ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို အဓမၼသိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား မျပဳ
လုပ္ရ။

(ဆ)

အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္
မရွိဘဲ ယူေဆာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
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(ဇ)

ဥပေဒႏွင့္အညီ ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္
ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္ေက်ာင္း၊ အေဆာက္
အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူေနသူမ်ားကို
ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ဈ)

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊
အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊
ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားသည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား သယ္ယူ
ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ည)

ျပည္သူလူထု၏ စားနပ္ရိကၡာ စုေဆာင္းျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ
မ်ားကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ဋ)

စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံု
ပရဝုဏ္မ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ေစျခင္းႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တပ္စခန္းခ်ထားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ဌ)

ျပည္သူလူထု၏ ဘာသာေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ညႇိဳးႏြမ္ေစျခင္း
ႏွင့္ ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔အား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ မျပဳလုပ္ရ။

(ဍ)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဗလကၠာယျပဳျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼသားမယား
ျပဳက်င့္ျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ဎ)

ကေလးငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ကေလး
စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္း/ စစ္မႈထမ္းေစျခင္း၊ အဓမၼျပဳျခင္းႏွင့္ အျခား လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

(ဏ)

ျပည္သူလူထုကို ကြ်န္ျပဳျခင္း၊ အဓမၼ ခိုင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(တ)

အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘဝလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(ထ)

အရပ္သားျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမရွိဘဲ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား
၁ဝ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ (က)

ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစား
ေနရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းၿပီး NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား
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ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ)

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) အား ၎တို႔ဆႏၵအတိုင္း မူလ
ေဒသမ်ားသို႔

ျပန္လည္ေနထိုင္ျခင္းကို

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ရာေနရာတြင္ ရြာသစ္ထူေထာင္ေပးေစလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေ
ကာင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး
ရမည္။
(ဂ)

ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္
ေရာက္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား စိစစ္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကို ပူးတြဲ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
အခန္း (၄)
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား
၁၁။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္
လိုက္နာၾကရမည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို ဤစာခ်ဳပ္ပါ သက္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး (၁) လအတြင္း
အၿပီးေရးဆြဲ ျပဌာန္းရန္ သေဘာတူသည္။
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
၁၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လိုက္နာေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခ
တ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက ေအာက္ပါ
အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္ (က)

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လိုက္နာေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
“ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ” ကို
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ား
ယံုၾကည္ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။

(ခ)

ေကာ္မတီကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္
ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ
ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး

ေကာ္မတီ၊
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ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္

စိစစ္အတည္ျပဳ

ေရးအဖြဲ႕မ်ား စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္။
(ဂ)

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနေသာ ႏို္င္ငံျခားအစိုးရမ်ား၏ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို
ပစ္ခိုက္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္
ဆင့္တြင္

ေလ့လာသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

အႀကံေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သလိုပါဝင္ႏိုင္ရန္
ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၁၃။

ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ တာဝန္္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ (က)

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေသး
စိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္း အတည္ျပဳရန္။

(ခ)

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

လိုအပ္ပါက

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရန္။
(ဂ)

လူလုပ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္း
ေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာသည့္
အေျခခံ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္မႈကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဃ)

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္

တပ္ေနရာ

ျပန္လည္ခ်ထားေရး

အစီအစဥ္

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။
(င)

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊

အေျခအေန၊

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ

ဤ

က်င့္ဝတ္

မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႔အား
ထိန္းသိမ္း လိုက္နာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ေပၚေပါက္
လာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ အေျခခံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္။
၁၄။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား၍ ရယူသြား
ရမည္။
၁၅။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမွ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္
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အလက္မ်ား (ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားမွအပ) ေတာင္းခံလာပါက ဤသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူညီသည္။
ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း
၁၆။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔

အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေနရာ
မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ သေဘာတူ
သည္။
၁၇။

ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားတြင္

ထားရွိမည့္

ဆက္ဆံေရး

အရာရွိမ်ားသည္

အခက္အခဲႏွင့္

ျပႆနာရပ္မ်ားအား လွ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ေျဖရွင္းႏိ္ုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
၁၈။

ဆက္ဆံေရး႐ံုးတြင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။
အခန္း(၅)
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား
၁၉။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း

ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏုိင္ေရး စတင္ရန္
ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံမူမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။
ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုခ်မွတ္ျခင္း
၂ဝ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တုိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပ
ေျမပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ (က)

တစ္ႏို္င္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး
ထိုးျခင္း။

(ခ)

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
“ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္” (The Framework for Political
Dialogue) ကို ေရးဆြဲ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း။

(ဂ)

ထိုမူေဘာင္ကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း

ကိစၥရပ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ
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မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
(ဃ)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပျခင္း

(င)

ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

(စ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း။

(ဆ)

“ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Pyidaungsu Accord)” ပါ သေဘာတူညီခ်က္
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
၂၁။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏို္င္ငံေရးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္။
(က)

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြး
ေႏြးပြဲမ်ား စတင္က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပူးတြဲ
ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး
ၿပီးၿပီးခ်င္း ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ (၁)

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆို္င္ရာ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပျခင္း။
(၂)

ထိုအစည္းအေဝးတြင္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရး

ပူးတြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
(ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ ေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ ေရးဆြဲရန္ကိုလည္း တာဝန္ရွိသည္။)
(ခ)

ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အေသးစိတ္ ေဖာ္ညႊန္းထားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ဤသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း
ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးတြဲေရးသား ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
(ဂ)

ဤသေဘာတူူစာခ်ဳပ္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္

ႏို္င္ငံေရး

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း (၉ဝ)
အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္။
(ဃ)

ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ထိခိုက္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ေရွာင္ရွား၍ ဤစာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံမူတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္အခ်က္မ်ား
အပါအဝင္ အျခားေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္အေသးစိတ္ကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
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မူေဘာင္တြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး၍ အတည္ျပဳရန္။
(င)

သေဘာတူညီမႈ

ခ်မွတ္ရာ၌

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
အာမခံခ်က္ ရွိေရးကို ဦးတည္လ်က္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ သေဘာတူၾကသည္။
အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း
၂၂။(က)

ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးမူကို အေျခခံ၍
အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

အျခားပါဝင္သင့္

ပါဝင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကရမည္။
(ခ)

တိုင္းရင္းသားကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

စီးပြားေရး

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပညာရွင္ အစုတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္
ပါဝင္ထိုက္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္

သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ သင့္ေတာ္သလို ပါဝင္ေစေရးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
မူေဘာင္တြင္ ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရမည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ိဳးအစားကို ႏိုင္
ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမူေဘာင္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္။

(ဃ)

ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္
သေဘာတူညီသည္။

၂၃။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏို္င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီသည္။
အခန္း(၆)
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား
၂၄။

(က)

အစိုးရသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ် ဥပေဒကို

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွ အပ ဤပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးႏွင့္ ၿငိ
မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ား
မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီသည္။
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(ခ)

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္

ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေရး
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္
ေရးထိုးသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း
ကိုမွ် ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မတရားအသင္း
အက္ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ
သည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္

ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္

အခ်ိန္တြင္ ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္
ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒအရ အမႈစြဲဆိုျခင္း ခံထားရသူမ်ား ႏွင့္
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
သေဘာတူသည္။
ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား
၂၅။

(က)

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္

ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ား အတြင္း
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္း၏ အတိုင္း
အတာအရ တာဝန္ယူေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေန သည့္
ကာလအတြင္း ၄င္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္
ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္ (၁)

ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊

(၂)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(၃)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္
တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊

(၄)

ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာတည္ၿငိမေ
္ အးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရးဆိင
ု ရ
္ ာကိစရ
ၥ ပ္မ်ား၊

(၅)

ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း
ျပည္ပအလွဴရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ရယူျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

(၆)

မူးယစ္ေဆးဝါးတိုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊

(ခ)

အပစ္ရပ္ေဒသအတြင္း

ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိပါက သဘာဝသယံဇာတမ်ား ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ (Extractive Industries Transparency Initiative –
EITI) ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္
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သြားရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ဂ)

သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ သီးျခားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ

ကိစၥရပ္ကို အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
၂၆။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ တင္သြင္းျခင္း၊ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အား

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
အခန္း(၇)
အေထြေထြ
၂၇။

ဤစာခ်ဳပ္က

လႊမ္းၿခံဳျခင္းမရွိေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားရွိလာပါက

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္သီးျခားစီေဆြးေႏြး၍ စာခ်ဳပ္၏မူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲျခင္း
မရိွေစဘဲ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူႏိုင္သည္။
၂၈။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရမည္။

ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ တရားဝင္ အတည္ျဖစ္မႈသည္ တူညီေသာ္လည္း စကားရပ္
အရ အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္လာပါက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စကားရပ္မ်ားအတိုင္းသာ
အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။
၂၉။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါဝင္ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပူးတြဲ၍ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္
သြားရန္ သေဘာတူသည္။ ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ

ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး”

ကို

ပံုမွန္က်င္းပ၍

ေျဖရွင္းသြားရန္ သေဘာတူသည္။
၃ဝ။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ကိုးကားရမည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ရာတြင္

အက်ံဳးဝင္ၿပီး

ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။
ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္း
၃၁။

(က)

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါလိုက္နာရမည့္

တာဝန္မ်ား၊

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ မေျပလည္မႈ ေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
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ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည့္ နည္းလမ္းကို အေျခခံ၍ ေျဖရွင္းရမည္။
(ခ)

အပိုဒ္ခြဲ (က) အရ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေျပလည္မႈ မရရွိပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ညႇိႏိႈင္း
အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပၿပီး ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားမည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း
၃၂။ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးသည့္ ေန႔ရက္တြင္ စတင္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း

သေဘာတူသည္။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါက ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း
၃၃။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း

မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အစိုးရကိုယ္စား

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စား

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

လႊတ္ေတာ္မွေခါင္းေဆာင္မ်ား

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

အသိသက္ေသမ်ား
၁။ ျပည္တြင္း
၂။ ႏိုင္ငံတကာ
(လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပပါမည္)
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တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္
ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၁။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
Karen National Union (KNU)

၂။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး/ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)
Karen National Union/Karen National Liberation Army-Peace Council
(KUN/KNLA-PC)

၃။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး
Chin National Front (CNF)

၄။

ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္
Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)

၅။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
Pa-O National Liberation Organization (PNLO)

၆။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး
All Burma Students Democratic Front (ABSDF)

၇။

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
Arakan Liberation Party (ALP)

၈။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
Shan State Restoration Council (RCSS)
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