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ယခုပံုႏိွပ္မႈသည္  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ 
အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ A Practical Guide 
To Constitution Building လက္စဲြစာအုပ္အား ျမန္မာဘာသာသုိ႔ တိုက္ရိုက္ ျပန္ဆိုထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ International IDEA (Myanmar) မွ ဘာသာျပန္စာလံုးမ်ား၏ တိက်မႈအတြက္ 
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးစားထားေသာ္ျငား မူရင္းထုတ္ေ၀သူမွ ဤဘာသာျပန္မႈအား စစ္ေဆးမႈ 
မျပဳရေသးပါ။။ ဤဘာသာျပန္ဆုိမႈအေပၚ အခ်က္အလက္ လဲြေခ်ာ္မႈ ရိွသည္ဟု သံသယ 
တစ္စံုတစ္ရာ ရိွခဲ့ပါက ႏိုင္ငံတစ္ကါ စံထားစာအုပ္အမွတ္  ISBN: 978-91-86565-38-1 အား 
မူရင္းစာအုပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းကိုးကားသင့္ပါသည္။ ဤဘာသာျပန္ဆိုမႈ၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ 
တိက်မႈ တုိ႔အေပၚတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက International IDEA မွ ၾကိဳဆုိမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား info-myanmar@idea.int <mail to : info-myanmar@idea.
int> သို႔ေပးပို႔ႏိုင္္ပါသည္။  

 ယခု ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ တိက်ေသာ အမ် ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အက် ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ 
မီွခိုျခင္း မရိွပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အယူအဆမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၊ ယင္း၏ 
ဘုတ္အဖဲြ႕သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႕၀င္ႏိင္ုငံမ်ား ေကာင္စီသုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ႔သူမ်ား ေကာင္စီတုိ႔၏ 
အျမင္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ကိ်န္းေသေပါက္ ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေပးျခင္း မရိွပါ။ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ရင္းျမစ္မ်ား
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ဤစာအုပ္အား အစအဆံုးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကိုမဆိုျဖစ္ေစ ကူးယူေရးအတြက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွရန္ ေအာက္ပါအဖဲြ႕အစည္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားသင့္ေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 
StrÖmsborg
SE – 103 34 Stockholm
Sweden
ဖုန္း - + ၄၆-၈-၆၉၈ ၃၇ ၀၀
ဖက္စ္ - + ၄၆-၈-၂၀ ၂၄ ၂၂
အီးေမးလ္ - info-myanmar@idea.int
၀က္ဆိုဒ္ - www.idea.int
ဒီဇိုင္းႏွင္႔ အဆင္အျပင္ - တာဘုိ ဒီဇိုင္း၊ ရာမာလာ
ပံုႏိွပ္ျခင္း       - သြန္းနဒီ ပံုႏိွပ္တိုက္ 
မ်က္ႏွာဖံုး ဒီဇိုင္း      - တာဘို ဒီဇိုင္း၊ ရာမာလာ
မ်က္ႏွာဖံုး ရုပ္ပံု       - ရွရစ္ဖ္ ဆာဟန္

ႏိုင္ငံတကာ စံထား စာအုပ္အမွတ္ (ISBN) : 978-91-87729-07-2 

ေနာ္ေ၀း ေတာ္၀င္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေငြ ပံ႔ပိုးမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ IDEA က ဤစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ပါသည္။
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ကမာၻေပၚတြင္ ေရွးအက်ဆံုး ဖဲြ႔စည္းပံုံုအေျခခံဥပေဒကုိ ၁၇ ရာစုတြင္ ပံုစံခ်မွတ္ခဲ႔ၿပီး ယင္းသည္ႏိုင္ငံေရး 
စံနစ္သစ္မ်ားအတြက္ က႑သစ္တရပ္ကုိ အျပည့္အ၀ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာေၾကာင္႔ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။ ထုိစဥ္အခါႏွင့္ ယခု အခိ်န္ၾကားတြင္ ကမာၻၾကီး၌  အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲ ေတြ႔ၾကံဳလာခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္  
ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ာ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ 
၁၉၈၉ စစ္ေအးတုိက္ပဲြအၿပီးတြင္ အခ် ိဳ႕ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ၾကသည္။

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတုိင္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပံုစံခ်မွတ္ရန္ႏွင္႔ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ကုိ မည္သူက လုပ္ေဆာင္သည္၊ ယင္းတုိ႔ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္၊ 
မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္စသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ မိုးေပၚကက်လာမည္ မဟုတ္သကဲ႔သုိ႔ အပင္မွ အလုိအေလ်ာက္ 
သီးပြင္႔လာမည့္ အရာလည္း မဟုတ္ေပ။ တကယ္တမ္းတြင္ ယင္းတုိ႔သည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ သမုိင္းဆုိင္ရာ 
ေနာက္ခံအေနအထားမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ ပံုေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ရရိွလာေသာ လူသားမ်ား၏ ဖန္တီးမႈႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဒမုိီကေရစီစံနစ္တြင္ ႏိင္ုငံသားမ်ားသည္ မူလအာဏာရွိသူအျဖစ္ အခြင္႔အေရးရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိင္ုငံသား 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေပးဆပ္ထားရေသာ 
အမ် ိဳးသားေရးသစၥာေစာင့္သိမႈႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အက် ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ယင္းတို႔အား ျပန္လည္ 
တံု႔ျပန္ေပးသည့္အေနျဖင့္  အစိုးရက ယင္း၏၏အာဏာအသုံးခ်မႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ လူမႈေရးဆု္ိင္ရာ 
ကတိက၀တ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းဟူသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ 
အာဏာက်င့္သုံးမႈအား ကန္႔သတ္ထားျခင္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသည္။

တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ယေန႔ေခတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အဓိကအေရးပါမႈမ်ားသည္လည္း 
ယင္းအေျခခံ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးစံနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အခိ်န္က်ေရာက္လာေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရပ္တည္လာၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေခတ္သစ္ ျပႆနာရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းကုိ 
အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိသာ လုိလားေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ 
ဤျပႆနာ ရပ္မ်ားကုိ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းမွအစ ျပင္းထန္ေသာ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား 
အဆုံး၊  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္းမွအစ အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ျခင္း
မ်ားအဆုံး ရႈေထာင့္မ် ိဳးစံုမွ သုံးသပ္ၿပီး  ကမာၻ အႏံွ႔အျပားတြင္လည္း ယင္းျပႆနာမ်ား ပိုမိုေတြ႔ရိွရလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခြင္႔ရရွိရန္ 
လိုလားၾကသည့္အျပင္  ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
တရား၀င္ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင္႔ရိွရန္လည္း အခိုင္အမာ ေတာင္းခံလာၾကသည္ကုိလည္း 

စကားခီ်း 
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နားလည္ႏိုင္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါလာမႈကုိ ညႊန္ျပသည့္ 
သက္ေသအေထာက္အထား တစ္ခုအျဖစ္ “ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း” 
ဟူေသာေ၀ါဟာရကုိ ႏိုင္ငံေရး အဘိဓာန္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္း၏ 
စိန္ေခၚမႈမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္ေရးဆဲြရာတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အားနည္းခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား 
ရိွေနေသာ လူ႕အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယခုအခိ်န္ထိတုိင္ေအာင္ အေရးမပါဟု သတ္မွတ္၍ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း 
ခံရေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ အစိတ္အပိုင္းမွ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ စိစစ္တုံ႔ျပန္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား စိန္ေခၚေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုေရွးက်ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ကုိလုိနီစံနစ္မွ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေမြအႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ 
ေရးဆဲြသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္၊ ႏိင္ုငံသားတုိ႔ႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ ခံယူခ်က္ခ်င္း၊ 
သေဘာထားခ်င္း အားၿပိဳင္လ်က္ရွိသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပ်က္စီးေစသည့္ 
ျပင္းထန္လြန္းေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ဦးတည္ထားပါသည္။ ေသခ်ာမႈတစ္ခုမွာ အဆုိပါ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားကုိ အာဏာရွင္စံနစ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္စံနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ ေက်ာခုိင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ 
ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင္႔ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်င္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုအခါ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၏ စံမ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ကမာၻ႔ေပၚရွိႏိင္ုငံအႏွအံျပားသုိ႔ 
အေတာ္အတန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်႕ံႏံွ႔ေရာက္ရွိေစမည့္ ေခတ္ကာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ 
ပံုစံခ်မွတ္လ်က္ ရိွပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ 
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ကဲ႔သုိ႔ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ က႑မပါ၀င္လွ်င္ 
ပုိမုိၾကာျမင့္ႏိင္ုပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားက်ဆင္းလာမႈ အတုိင္းအတာသည္လည္း 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစံနစ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
ဥပေဒ၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ က်င္႔သုံးမႈ၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္းႏွင္႔ 
တာ၀န္ခံျခင္းစေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အာဖရိကသမဂၢႏွင္႔ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ား အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာျခင္း မရိွပါက သတ္မွတ္ထားေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားသည္ (ဥပမာ - လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း) တရား၀င္အားျဖင္႔  ၾကား၀င္ေပးေသာ ယင္းတုိ႔ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၊ သက္ဆုိင္သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ အာဖရိကသမဂၢႏွင္႔ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားအဖဲြ႔အစည္း စသည့္  အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းတို႔၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာျခင္း 
မရိွၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရ္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔အား  ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားက  ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ (ဥပမာ - လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး အာဏာကုိ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း) 

ကၽြႏုပ္္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရ 
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အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေပးႏိင္ုသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား၏ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ရယူၾကရန္ 
တိုက္တြန္းလုိပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈအတြက္ အာမခံေပးျခင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပ ဒမုိီကေရစီစံနစ္အရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံသားတုိင္းအေနျဖင္႔ လြတ္လပ္ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ 
ယံုၾကည္အားထား ရႏိုင္ေလာက္ေသာ ဆႏၵမဲကုိ ေပးႏိုင္ခြင္႔ရိွျခင္းစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ရာ၌  ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္ သိပ္မလုိအပ္လွေပ။ 

လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္  ေလ႔လာလ်က္ရွိသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ နိမ့္က်ေစသြားျခင္းမ် ိဳး 
မျဖစ္သင့္ေပ။  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္္သည့္ 
ခက္ခဲျပင္းထန္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေတြ႔ရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ - တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ 
ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားသည္ လက္ရိွအာဏာကုိ စြန္႔လႊတ္၍ လဲႊေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ေနျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
အာဏာရရိွရန္ နည္းလမ္းစံုကုိ  အသုံးျပဳေနျခင္း)။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အက် ိဳးဆက္မ်ားအၿပီး 
မိုက္ကယ္ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္၏ ယေန႔ကမာၻႀကီးအေပၚ လတ္တေလာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ အာဏာကုိ 
ထိပ္ပိုင္းအဆင့္၌သာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းသည္ ေနရာတုိင္းရိွ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အမွန္တကယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကမာၻႀကီးသည္ လွ်င္ျမန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင္႔ ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရိွပါသည္။ ယေန႔ေခတ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြ တည္ေဆာက္သူသည္ မိမိ ေရွ႕မွယခင္ ေရးဆဲြသြားၾကသူမ်ား မရရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ရရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအား 
နားလည္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔အႏံွ႔အျပားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ရွိေနေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခလုပ္တစ္ခ်က္ 
ႏိွပ္ရုံမွ်ျဖင္႔ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာပုံစံမ်ားကုိ 
အျမန္ဆံုး ရယူသုံးစဲြႏိုင္ရန္ ပ့ံပိုးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအား 
ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ ယခု လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မွ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္  အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ - ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ရန္ ပိုမို၍ စံနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ 
မေျပာင္းမလဲပဲ ခိုင္မာေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စံနစ္မ်ား ဟူ၍ မရိွသကဲ့သုိ႔ တစ္မ် ိဳးတည္းက်င့္သုံး၍  နည္းလမ္းအားလုံး သုိ႔မဟုတ္ ပံုစံအားလုံးအတြက္ 
အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စံနစ္ဟူ၍လည္း မရိွေၾကာင္းကုိ ယင္းက အေလးေပး 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ႏိင္ုငံတုိင္းအေနျဖင္႔  မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ 
ေရးဆဲြရန္ကုိယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက တိုင္းျပည္အတြက္ 
အေကာင္းဆုံး နည္းပညာဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈကုိ ရွာေဖြရမည့္ ပညာရပ္ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုသက္သက္သာ 
မဟုတ္ေပ။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ 
ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ အကၡရာတင္၍ 
အသြင္ေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထြက္ရိွလာေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းပညာရပ္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈ 
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နည္းပါးလွေသာ္လည္း အေကာင္းဆုံးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိမူ 
ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္၏ အက် ိဳးဆက္ေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေပးသည့္ နမူနာပုံစံတစ္ခုကုိ ရွာေဖြရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 
တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ရလွ်င္ ဖဲြ႕႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြေနစဥ္အတြင္းကနဦးအဆင့္မွာပင္ ဤအခ်က္ကုိ 
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်ပါသည္။ ယင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ 
ကနဦးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ပ့ံပုိးေပးၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး၏ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ အပိုင္းမ်ားအား နားလည္ ရန္အတြက္ နိဒန္းပ် ိဳးျခင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
အလြန္အသုံး၀င္လွေၾကာင္း သက္ေသျပပါလိမ္႔မည္။ 

ကမာၻႀကီးသည္ အာရပ္ကမာၻတြင္ လက္ရိွ လႈပ္ရွားမႈအင္အား၏ အက် ိဳးဆက္အေနျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ 
အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ ေဒသအလုိက္ လႈပ္ရွားမႈလိႈင္းကုိ  မၾကာမီပင္ 
ေတြ႔ျမင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္စာအုပ္ကုိ အခိ်န္ကုိက္၍ ထုတ္ေ၀လုိက္ရပါသည္။ 

        

ကာဆမ္ အူတမ္

      ေမာ္ရီးတီးယပ္စ္၏ သမၼတေဟာင္း



X

အမွာစာ

ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တုိက္ႀကီးမ်ားအားလုံးမွ ႏိုင္ငံအားလုံးသည္ ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပန္လည္ ပုံစံခ်မွတ္လာၿပီျဖစ္ရာ လြန္ခဲ႔ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္းကပင္ 
ေဘာ္လီးဗီးယား၊ အက္ေကြေဒါ၊ အီဂ်စ္၊ အုိက္စလန္၊ ကင္ညာ၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ ဆူဒန္၊ ထိုင္း 
ႏွင္႔ တူနီးရွားတုိ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင္႔တစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ 
အျခားတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရွိပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ အာရပ္ ကမာၻတြင္ လူထုဥးီေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး၏ 
ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ နယ္ပယ္ေဒသတစ္ခုအတြင္းသင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ ဖနတီ္းရာ၌ အဓိက 
အေရးပါသည့္ က႑ကုိ ဦးေဆာင္ႏိင္ုရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိင္ုငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚ ေလ႔ရိွပါသည္။ ယင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အျပင္ 
အၾကပ္အတည္းလြန္ကာလမ်ားအတြင္း အမ် ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရး၊  ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ 
ပဋိပကၡကာလအၿပီးတြင္ သာတူညီမွ်ေသာ ေငြအရင္းအႏီွးမ်ား ခဲ ြေ၀ခ်ထားေပးျခင္းအတြက္ 
လုိအပ္ခ်က္တုိ႔နွင္႔လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ အစုိးရ၏ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အၾကမ္းေရးဆဲြရုံမွ်သာ မဟုတ္ေတာ႔ပဲ တရားဥပေဒအရ ရႈျမင္ ၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လက္ခံမည့္ ပံုစံမ် ိဳးျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လွသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိပါ တုံ႔ျပန္လ်က္ ရိွပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျမင္႔မားလာသျဖင္႔ ယင္းတုိ႔သည္ မၾကာခဏ ရႈပ္ေထြးၿပီး 
ရွည္ ၾကာတတ္ေပရာ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ 
အက် ိဳးဆက္ အားျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ပုံေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ နည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းေပါင္းစုံျဖင့္ 
ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ၊ လက္ေတြ႔က်ေသာ အသိအျမင္မ်ားကို ရရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာေသာ အသိအျမင္မ်ားကုိ 
ေ၀မွ်ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ က႑မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၀ါရင့္ 
စာေရးဆရာမ်ားက အေလးထား၍ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း လုိက္နာၾကသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေဖာ္ျပေသာ  ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
နားလည္ တတ္သိမႈႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာသည့္ အသိအျမင္ႏွင္႔ တုိ႔ကုိ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္က  
ေဖာ္ျပ၍ ပုံစံခ်မွတ္ထားပါသည္။

ဤစာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းတြင္ 
လက္ေတြ႔ ပါ၀င္ က်င္႔သုံးသူမ်ားက ရင္ဆုိင္လ်က္ရွိေနေသာ အသိအျမင္လစ္ဟာမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  ယင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ 
လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အလားအလာမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ရယူႏိင္ုေသာ ပထမတန္းစား 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ သီးျခားက႑မ်ားအျဖစ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ အခန္းမ်ားကုိခဲြထားၿပီး 
ဆန္းစစ္ေရး အေျခခံမူေဘာင္ကုိ အခန္းတုိင္းတြင္ တသမတ္တည္း အသုံးျပဳျခင္းျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
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ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
အတုိင္းအတာကုိ ပုိမိုနက္ရိႈင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ လာေစပါ မည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္ေရးဆဲြျခင္းျဖင့္ အဓြန္႔ရွည္စြာ ခုိင္မာတည္တ့ံသည့္  ဒမုိီကေရစီစံနစ္ရရွိေအာင္ျမင္ရန္ 
မည္ကဲ႔သုိ႔ ဖန္တီးႏိုင္မည္ကုိ ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔ လမ္းညႊန္စာအုပ္က 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းသည္ ကာလရွည္ အခိ်န္ယူေသာ၊ 
သမုိင္းႏွင္႔ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား အမွန္တကယ္ 
ေရးဆဲြေသာအခါတြင္လည္လည္းကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ ဤစာအုပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စံနစ္မ်ားအား    ၿခံဳငံု၍ နားလည္ျခင္းကုိ အထူးအေလးေပးၿပီးသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား (အခန္း ၂)ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ (အခန္း 
၃)တုိ႔အျပင္ ဥပေဒႏွင့္ ထုံးတမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြက္ ဖန္တီးေပးျခင္း (အခန္း ၄ မွ ၆)ႏွင့္ အစုိးရပုိင္း 
ဗဟုိအဆင့္မွ ေဒသႏၱရအဆင့္သုိ႔ အာဏာ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား (အခန္း ၇) အပါအ၀င္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒစံနစ္ကုိ အျပည့္အစံုနားလည္ရန္ အသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ နမူနာပုံစံကုိ ေဖာ္ျပထားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အသိအျမင္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိမူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္မွာ ရုိးရွင္းလြယ္ကူမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္မူ ကဲြျပားျခားနားပါေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ရရိွပါသည္။ 

စာေရးသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ရရိွလာေသာ အသိဥာဏ္စြမ္းမ်ားျဖင္႔ ပံ့ပိုးေပးခဲ႔ေသာ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ား ႏွင္႔ ေနာ္ေ၀းအစိုးရကုိလည္း ပံ့ပိုးမႈအတြက္ စိတ္ရင္းျဖင္႔ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း 
ေပၚျပလိုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔ လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ယင္းတုိ႔၏ 
အကူအညီမပါပဲ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဗီဒါ ဟယ္လ္ဂီဆင္

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA
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ဤစာအုပ္သည္မ်ားစြာေသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ကူညီမႈမ်ားမပါပဲ 
ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင္႔ စာေရးသူမ်ားႏွင္႔ မားကပ္စ္ ေဘာ႔ကင္ေဖာ႔ဒ္၊ ဟာဆင္ အီဗရာဟင္၊ ႏိုရာ ဟက္ဒလင္း၊ 
ဆာကြန္ တာလာ ကာဒီဂါမာ ရာဂ်စ္ဆင္ဟမ္၊ ေပါလုိ႔စ္ တက္စ္ဖာဂ်ေီယာ႔ဂ်စ္စ္ႏွင္႔ ၀င္းလပ္ ၀ါဟီယူ 
စေသာ အျခားေသာ ပံ့ပိုးသူမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ 
ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ ဘီပင္ အက္ဒ္ဟီ ကာရီ၊ စတီဖင္ ဂုိမက္ဇ္ ကမ္ပို႔စ္၊ ဆုိလန္ဒါ ဂိြဳ င္းစ္၊ ရွရီင္ ဟာဆင္၊ ေတာ္ကြာတုိ 
ဂ်ာဒင္ႏွင္႔ ၀ီလ္ဖရီဒို ဗီလာေကာ္တာ တုိ႔ကုိလည္း ယင္းတုိ႔၏ အဓိကက်ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ 

ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႕ အပင္ပန္းခံကာ သုံးသပ္စစ္ေဆးေပးၾကေသာ တက္ဒ္ပရာဆပ္ ဒြန္ဂါနာ၊ 
ကားလုိ႔စ္ အယ္လ္ဘတ္တုိ ဂိုတီ ယာ၊ ႏိုရီယာ မာရွမ္ဘာ၊ ခရစ္စတီးနား မူေရး၊ ဂ်င္နီ တူဟိုက္ကႏွင္႔ 
ဂ်ာယမ္ပသီ ၀စ္ခ္ရမ္ ရက္ေနးတို႔အား ယင္းတုိ႔၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ ကာတီယာ ပါပါဂီယာနီအားလည္း မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းတြင္ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ကူညီမႈအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။ အေျခခံဥပေဒမ်ားအား 
ခ်မွတ္ေရးဆဲြရာတြင္ အေတြး အေခၚ အယူအဆသစ္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးခဲ႔သည့္ ေရာလ္ အာဗီလာ 
ေအာ္တစ္ဇ္၊ အင္ဒရူး ဘရက္ဒေလ၊ အင္ဒရူး အဲလစ္စ္၊ ခ်ယ္ရီ ေဆာင္းဒါးစ္၊ လီနာ ရစ္ခီလာတာမန္ႏွင့္ 
အျခားပုဂၢ ိဳလ္မ်ား၊ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးၾကသည့္ IDEA ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး 
အပါအ၀င္မ်ားစြာေသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ တဲြဘက္ လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္သည့္ Interpeace ကုိလည္း ဤစီမံကိန္းအတြက္ အေတြးအျမင္မ်ား၊ 
စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိ းဳတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေသာ ယင္း၏က႑အတြက္ အထူးေကး်ဇူးတင္လုိၿပီး 
Interpeace ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ မိုက္ကယ္ ဘရန္႔ထ္၊ ေဂ်လ္ ေကာ႔ထရဲလ္ ရာ႔ရွဂ္ိုင္းႏွင့္ 
အန္တိုနီ ရက္ဂန္ တုိ႔ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 

သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အမ္မလီ ဘင္႔ဇ္၊ မူ႔ဂ် ္ဖာ႔ဇ္ လီေယာ႔လူ၊ အိဗ္ ဂရီနာ၊ စႏိုးလီ၊ 
ဂ်န္ ေအာ႔ဂ်စီ္၊ အာဘရတ္ခ္ ဆာတီ၊ အန္ ကက္ထရင္ ဆီကီေမရီယာ၊ ကတ္ဂ်ာ စေတာ႔ဘာဂ်ာ၊ အန္နာ 
မာရီယာ ဗားဂတ္စ္ ႏွင့္ ဖီးလစ္ ၀င္းစ္ ဘတ္ဂ္ တုိ႔အား ထပ္ေလာင္း ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ 

ထုတ္ေ၀မႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဂ် မက္သရူး စထရန္ဒါ ႏွင့္ အိဗ္ ဂ် ိဳဟန္ဆင္တို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA 
အဖြဲ႔၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမင္႔မားေသာ ပုံႏိပ္ွထုတ္ေ၀ေရး အဖြဲ႔အစည္း အထူးသျဖင္႔ နာဒယီာ ဟန္ဒယ္ဇန္ဒါ၏ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဖဲြ႔၏ ပ့ံပုိး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အဖုိးမျဖတ္ႏိင္ုပါ။ မယ္လန္နီ အယ္လင္၊ ဂ်င္နီ 
ဖန္ဒီယာလန္ အိုင္စ္ဘာ႔ဂ္၊ ရိုစီနာ အစ္စေမးလ္ - ကလာ႔ခ္ႏွင္႔ တာယူ ငဲငဲ တုိ႔ကုိလည္း ဤစီမံကိန္းအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပ့ံပိုးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင္႔ ေနာ္ေ၀းအစိုးရအား ယင္း၏ပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္လုိၿပီး 
ယင္း၏ကူညီမႈသာ မရိွပါက ဤစာအုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ



XIII

CEDAW   အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလုံးကို ဖယ္ရွားေရး သေဘာတူညီခ်က္
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UN  ကုလသမဂၢ

UNDP  ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္

USIP  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔အစည္း

USA   အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 

အတိုေကာက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား
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ဇယားကြက္ ၁  ေတာင္အာဖရိက။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး   
  လမ္းေၾကာင္းကုိ ခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ဇယားကြက္ ၂  အိႏိၵယ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း ညႊန္ၾကားထားသည့္   
  ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ဇယားကြက္ ၃  အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားတည္ရိွမႈကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္း။ ေဘာ္လီးဗီးယား၏ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု  
  ေနထုိင္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ား 
ဇယားကြက္ ၄  က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈ ရွိေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း။   
  အက္ေကြေဒါ၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ဇယားကြက္ ၅  ဘာသာေရးအရခဲြျခားထားေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း ေပါင္းစည္းျခင္း။ အင္ဒိုနီးရွား၏  
  ပန္ကာစီလာ
ဇယားကြက္ ၆ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအေပၚ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအဆင္႔အရ ရႈျမင္ျခင္း
ဇယားကြက္ ၇  အာဏာခဲြေ၀သတ္မတ္ွေပးျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းတစခ္ုျဖစ္ေသာ ႏိငုင္တံကာ  
  ဥပေဒ ။ နီကာရာဂြာ ႏွင္႔ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္႔ေရးမ်ား
အခန္း ၃။လူ႔အခြင္႔ေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း

 ၁။ ျခံဳငံုသုံးသပ္ျခင္း
 ၂။ လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုျခင္း
 ၃။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔ေရးဆုိင္ရာ 

နည္းလမ္းမ်ား
၃.၁ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးအစား
၃.၂ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အမ်ိဳးအစား

၄။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ 
တည္ေဆာက္မႈအတြင္း လူ႔အခြင္႔အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

၄.၁ ယခင္က ဆုိးရြားလြန္းခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း
၄.၂ အာဏာ ခဲြေ၀ျခင္း၏ ေယဘုယ် စနစ္
၄.၃ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ တရားေရးသုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး အျမင္
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၄.၄ ျပည္တြင္း တရားေရး စံမ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင္႔အေရး ဥပေဒကုိ 
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

၅။ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား
၆။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား

၆.၁ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားအၾကား 
ကြာျခားခ်က္မ်ား

၆.၂ အေျခခံက်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အဓိကက်ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ 
တရားေရးဆုိင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ား အၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ား

၇။ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္း
၇.၁ ကူညီပံ႔ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၇.၂ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
၇.၃ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအတြင္း တုိင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၇.၄ ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ အာမခံျခင္းမ်ား

၈။ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ တင္းမာမႈမ်ား
၈.၁ လူနည္းစု၏ အခြင္႔အေရးမ်ား
၈.၂ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ား
၈.၃ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ား

၉။ နိဂံုး 
မွတ္စုမ်ား
အဓိက စာလုံးမ်ား
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား
စာစုစာရင္း
ဇယား ၁   ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ဇယားကြက္ ၁  လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ဇယားကြက္ ၂  ကုလသမဂၢက ေဆာင္ရြက္သည္႔ အဓိက ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင္႔ေရးဆုိင္ရာ  
  လုပ္ငန္းစဥ္ ခုနစ္ရပ္
ဇယားကြက္ ၃  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ပုံစံအားလုံးကို ဖယ္ရွားေရး   
  သေဘာတူညီခ်က္(CEDAW)
ဇယားကြက္ ၄  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားအေပၚ   
  ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ (ICESCR) 
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အခန္း ၄။ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ
 ၁။ နိဒါန္း 
 ၂။ အစိုးရ၏ စနစ္မ်ားႏွင္႔ ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၂.၁ သမၼတစနစ္
၂.၂ လႊတ္ေတာ္စနစ္
၂.၃ ေရာထားသည္႔ စနစ္ (သမၼတစနစ္ကုိ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္သာ က်င္႔သံုးသည္ဟု 

ရည္ညႊန္းေျပာဆုိပါသည္)
၂.၄ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စနစ္မ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ 

အားသာခ်က္မ်ားႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား
၂.၅ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စနစ္မ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 

စိန္္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားေသာ အညႊန္းမ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ား
 ၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္/ ျခံဳငံု သုံးသပ္ခ်က္
 ၄။ ေနာက္ခံအေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ား
 ၅။ ပုံစံခ်မွတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

၅.၁ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရာ၌  ဗဟုိအဆင့္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ အတြက္ ပုံစံခ်မွတ္ျခင္း

၅.၂ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္း အာဏာမ်ားကုိ ေအာက္ပိုင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအ
ဆင္႔သုိ႔ ခဲြေ၀ေပးျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား 

၅.၃ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေပၚ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္ျခင္းမ်ား
၅.၄ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ သီးျခား အာဏာမ်ားကို ပုံစံခ်မွတ္ျခင္း

 ၆။ နိဂံုး
မွတ္စုမ်ား
အဓိက စာလုံးမ်ား
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား
ဇယား ၁ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စနစ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား
ဇယား ၂ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ပံု ၁ အစိုးရ၏ သမၼတ စနစ္ 
ပံု ၂ အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္ စနစ္
ပံု ၃ အစိုးရ၏ ေရာေထြးေပါင္းစည္းထားသည္႔ စနစ္ 
ပံု ၄  အာဏာမ်ားကုိ ဗဟုိအဆင့္မွ လက္ေအာက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရာတြင္  
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 ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားႏွင္႔ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ  နည္းလမ္းမ်ား
ပံု ၅  ခဲြျခားမႈမျပဳလုပ္မီက အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ေ၀မွ် ခဲြေ၀ေသာ  
 ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑
ပံု ၆  ေဘာ႔စနီးယားႏွင္႔ ဟာဇီဂိုဗီးနားတုိ႔၏ တာ၀န္ေ၀မွ် ခဲြေ၀ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ  
 က႑
ပံု ၇  ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္ေ၀မွ် ခဲြေ၀ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑
ဇယားကြက္ ၁  အစိုးရ သမၼတစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား
ဇယားကြက္ ၂  အစိုးရလႊတ္ေတာ္စနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား
ဇယားကြက္ ၃  ေရာေထြး ေပါင္းစည္းထားေသာ အစိုးရစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား

အခန္း ၅။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ
  ၁။ နိဒါန္းႏွင္႔ ျခံဳငံု သုံးသပ္ခ်က္
  ၂။ ေနာက္ခံအေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ား
  ၃။ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပုံစံ ခ်မွတ္မႈနည္းလမ္းမ်ား

၃.၁ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုအတြင္း ကုိယ္စားျပဳထားေသာ ပုံစံမ်ား
၃.၂ ဥပေဒျပဳျခင္းဆုိင္ရာ  ၾကီးၾကပ္ေရး
၃.၃ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္/ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခြင္႔ အေပၚ 

ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား
  ၄။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ သီးျခား အာဏာမ်ား

၄.၁ ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆဲြ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အာဏာမ်ား
၄.၂ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ အာဏာမ်ား
၄.၃ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ အျခားေသာ အာဏာမ်ား

၅။နိဂံုး
မွတ္စုမ်ား
အဓိက စာလုံးမ်ား 
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား 
ဇယား ၁ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပင္မလႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္သာရွိေသာ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား
ဇယား ၂ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပံု ၁ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး က႑အား ပုံစံခ်မွတ္ျခင္း 
ပံု ၂  လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္႔ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ   

254

255

256
233
235
237

287
287
293
294
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318
319

324
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329
329
332
337
338
338
304

333
292
307



XX

 ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
ပံု ၃  လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း နမူနာမ်ား
ပံု ၄  လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္႔ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳ အခြင္႔အာဏာ၏   
 နမူနာမ်ား
ပံု ၅  ေဒသႏၱရအဆင္႔တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းမ်ား 
ဇယားကြက္ ၁  ပါကစၥတန္၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ   
  အမတ္ေနရာမ်ား
ဇယားကြက္ ၂  ယခင္ ယူဂိုဆလပ္ဗ္ မက္ဆီဒိုးနီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း   
  ဆႏၵမဲေပးျခင္း ၏ သေဘာတရား

အခန္း ၆။ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ
  ၁။ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္
  ၂။ တရားေရး အာဏာမ်ား

၂.၁ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ဆန္းစစ္ျခင္း 
၂.၂ အျခားေသာ အာဏာမ်ား

 ၃။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံႏုိင္မႈ
၃.၁ တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း
၃.၂ ရာထူးသက္တမ္း 
၃.၃ တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွရပ္စဲျခင္း

 ၄။ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားတည္ရိွျခင္း
၄.၁ တရားေရးဆုိင္ရာ ၀ါဒအသီးသီး ကဲြျပားတည္ရိွမႈႏွင္႔ ဖဲြ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား
 ၅။ နိဂံုး 

မွတ္စုမ်ား
အဓိက စာလုံးမ်ား 
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား  
ေနာက္ဆက္တဲြ။ ဤအခန္းတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္႔ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင္႔  
ျပဌာန္းဥပေဒအရ ခ်မွတ္ခ်က္မ်ား
ဇယား ၁   ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသုံးသပ္ခ်က္၏ အေမရိကန္ႏွင္႔ ဥေရာပရိွ ပုံစံမ်ား
ဇယား ၂   တရားသူၾကီးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ဇယား ၃   ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
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379
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355
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ပံု ၁   ဗဟိုတရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်စြာ  
  ဖြင့္ဆိုထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏွစ္အလိုက္  
  ေဖာ္ျပထားသည္။ (N - ၅၅၀)
ဇယားကြက္ ၁  တရားစီရင္ေရး ။ အဓိက သေဘာတရားမ်ား
 
အခန္း ၇။ အစိုးရ၏ ဗဟုိအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသုိ႔ အာဏာ လဲႊေျပာင္း 

ခဲြေ၀ေပးျခင္း ပုံစံမ်ား 
 ၁။ ဤအခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

၁.၁  အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
၁.၂ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
၁.၃ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ ရႈေထာင့္မ်ား 

 ၂။ ေနာက္ခံအေနအထားမ်ား 
 ၃။ ပုံစံခ်မွတ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား

၃.၁ ဗဟုိအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပံု။ 
ပံုစံက်ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း 

၃.၂ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
၃.၃ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား - ဗဟုိအစိုးရ ဆုိင္ရာ  စနစ္မ်ား၏ အဓိက 
အဂၤါရပ္မ်ား

၄။ နိဂံုး 
မွတ္စုမ်ား
အဓိက စာလုံးမ်ား
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ထပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
ဇယား ၁   အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ   
  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ    
  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ဇယား ၂   မည္သည္႔ အစိုးရအဆင္႔ကုိ မည္သည္႔ အာဏာ အမ်ိဳးအစားမ်ား   
  ေပးအပ္မည္နည္း။ 
ဇယား ၃   ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပံု ၁  ႏိုင္ငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင္႔   
 အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း
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ပံု ၂  ဗဟုိအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ပုံစံမ်ား 
ပံု ၃  အစိုးရ အဆင္႔မ်ား
ပံု ၄  ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံု
ပံု ၅  ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔မ်ားမွအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံု
ပံု ၆  ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံရိွ အစိုးရ/အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားမွအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံု 
ပံု ၇  ျပင္သစ္ႏွင္႔ ဆြစ္ဇာလန္တုိ႔ရိွွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား 
ပံု ၈  ဗဟုိအဆင့္မွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀  
 သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္
 ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံ ဗဟုိမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း -    
 ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား
ပံု ၉  ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ဥပမာမ်ား 
ပံု ၁၀  ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြကုိ ေကာက္ခံေရး အာဏာမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံမွ ဥပမာမ်ား
ပံု ၁၁  ဗဟုိအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း စနစ္တြင္ ခဲြျခားထားေသာ ပုံစံမ်ား။  
 အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳသည္႔အတုိင္း
ပံု ၁၂  ေပါင္းစည္းထားသည္႔ ပုံစံ 
ပံု ၁၃  ဗဟုိအစိုးရ စနစ္အတြင္း အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း
ဇယားကြက္ ၁  နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ဇယားကြက္ ၂  နီေပါအစိုးရ၏ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းစနစ္အတြင္း   
  အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံုအား ေဆြးေႏြးျခင္း 
ဇယားကြက္ ၃  တုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳးမညီမွ်ေသာ  
  အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း
ဇယားကြက္ ၄  ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို ေလ့လာျခင္း။ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ကုိယ္ပိုင္   
  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း
ဇယားကြက္ ၅  တစ္ေျပးညီ  ရရိွေသာ အာဏာမ်ား။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဥပမာ
ဇယားကြက္ ၆  ကုိယ္ပိုင္ ဗဟုိအစိုးရစနစ္
ဇယားကြက္ ၇  ပါ၀င္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပျခင္း။ ဆူဒန္ ႏုိင္ငံ၏   
  ဗဟုိအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး  
  နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း။ 
အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ား
စာေရးဆရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာ IDEA ကုိ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာၾကည့္ျခင္း
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၁အခန္း ၁ 
အခန္း ၁



1ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

၁။ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ျခင္း 
၁.၁ ။ ဤအခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလာဒ္မ်ားအား တရား၀င္ျဖစ္ေစၿပီးက်ယ္ျပန္႔စြာ သေဘာတူ လက္ခံၾကေစရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားၾကပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၏ အက် ိဳးဆက္မ်ား ၊ ရလာဒ္မ်ားကုိ အမ်ားက 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံၾကၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးက အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာအခါတြင္ ယင္းတုိ႔အား 
ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ျပင္းထန္ေသာ ရန္မီးကုိ အစပ် ိဳးေပးႏိုင္သည့္ 
အခ်န္ိကာလၾကာရွည္စြာ လုပ္ေဆာင္ရေသာ သမုိင္းဆုိင္ရာ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ယင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားႏွင့္၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအတြင္းရိွ ကာလၾကာရွည္စြာ 
ခိုင္မာစဲြၿမဲေနေသာ အယူအဆ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိလည္း ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအရ ယင္း၏ရလာဒ္မ်ားကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ေသာ  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိက တည္ေနပါသည္။ အလားတူ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ 
ေလ႔လာၾကည့္ျခင္းျဖင္႔ ဤအခန္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္ေရးဆဲြသူမ်ားအား မည္ကဲ႔သုိ႔ 
သင္႔ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ စတင္မည္ကုိ စဥ္းစားရန္ႏွင္႔ စီမံကိန္း ေရးဆဲြရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ႏိုင္င့ံ 
အခ်ဳပ္အျခာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစၿ္ပီး ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသမ်ားႏွင့္ 
တိုင္းျပည္မ်ားအလုိက္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရိွပါသည္။ ယင္းသည္ ပဋိပကၡ အေနအထားမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက ရင္ဆုိင္ရေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္  

နိဒါန္း

၀င္းလပ္ ၀ါဟီယူ



2 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အက် ိဳးဆက္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ 
ရိွလာႏိုင္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႏွစ္မ် ိဳး ခ်မွတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ ရႈေထာင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာအားျဖင္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အခိ်န္ကုိက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား)ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အေနအထားမ် ိဳးတြင္ 
အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရိွ၊မရိွ ကုိ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာအခါ အဓိက လမ္းညႊန္ခ်က္ အေနျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား၏ 
အေရးပါပံုကုိ ဤအခန္းတြင္ အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ပံုစံ 
ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ 

(က) ပထမဦးစြာ ဤအခန္းတြင္ အေျခခံထားေသာ ေယဘုယ် အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အဓိက 
အယူအဆမ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။

(ခ) ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင္႔ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ 
ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အတုိခ်ဳပ္ 
ျခံဳငုံ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ ပဋိပကၡ 
သက္ေရာက္ျခင္းခံရေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္း အေနအထားအေပၚ အေထြေထြ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) တတိယအေနျဖင့္ တရား၀င္ရလာဒမ္်ားအေပၚ  
ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ရႈေထာင့္၏ လကၡဏာ မ်ားအား ေဆြးေႏြးေပးပါသည္။ 

(ဃ) စတုတၳအခ်က္အေနျဖင္႔ ေဆြးေႏြးခ်က္သည္ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ လည္ပတ္စီးဆင္းလ်က္ ရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေပၚထြက္လာေသာ 
အေၾကာင္းအရာအခ် ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါသည္။ 

(င) ပဥၥမအေနျဖင္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ယင္းကုိ မည္သုိ႔အသုံးျပဳရမည္ကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ 
ပါ၀င္သည့္ အျခားေသာ အခန္းမ်ားမွ ျခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

 ၁.၂။ ေယဘုယ် ေစာင့္ၾကည့္သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

 ၁။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ကာလရွည္အခိ်န္ယူၿပီး သမုိင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ 
အက်ယ္တ၀င့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြေသာအခါ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကုိ 
ကာလရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းသည္ ျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုမဟုတ္သကဲ့သုိ႔  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 

ဖန္တီးျခင္းႏွင့္လည္း မတူညီ္ပါ။ ယင္းတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရန္ သို႔မဟုတ္ 
မူၾကမ္း ေရးဆဲြရန္အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ ျခင္း၊             
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအားတရားေရး  
အက် ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေစျခင္းႏွင္႔ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။



3ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမဟုတ္သကဲ့သုိ႔  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္လည္း 
မတူညီ္ပါ။ ဤအခန္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္  (က) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ 
သမုိင္းေၾကာင္း ေျပာင္းလေဲရးအတြက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ 
အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္မႈႏွင့္ ဤသုိ႔ 
ေျပာင္းလဲမည့္ အတုိင္းအတာအား သေဘာတူညီျခင္း  (ခ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ 
ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အသုံးျပဳခ်က္ကုိ ပါ၀င္ေစမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဖန္တီးေရး သို႔မဟုတ္ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ျခင္း (ဂ) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူ အတည္ျပဳျခင္းတို႔အား တရားေရးဆုိင္ရာ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစျခင္းႏွင့္ (ဃ) အလြန္အေရးပါလွသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဆင့္မ်ား 
အထူးသျဖင့္ သဘာတူ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားစသျဖင့္ အဆင့္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ၂။ လက္ရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား လုံေလာက္ေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း 
မ်ားသည္ အျခားေသာနည္းလမ္း တစ္မ် ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ 
ခမ္းနားသည့္ပုံစံ ျဖစ္ၿပီးမ်ားစြာေသာ အမ် ိဳးကြဲ မူၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ယင္းသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အၿပီးကာလမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ပင္ကုိယ္ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖ
စ္ေစရန္ကိုသာ ပို၍ အေလးေပးၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္အား တရား၀င္ ျဖစ္ေစရာတြင္ 
ရႈေထာင္႔မ် ိဳးစံုမွ ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ - 

•  တရားေရးအရ တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္း - သက္ဆုိင္ရာ တရားေရးအရ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စံမ်ားႏွင့္ အညီ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

•  ႏိုင္ငံေရးအရ တရား၀င္ ျဖစ္ေစျခင္း - ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ က်င့္သုံးေသာ ျပည္သူမ်ား၏  
ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လြတ္လပ္မႈ၊ ကဲြျပားေသာ ျပည္သူအမ်ားစု 
ပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းမႈႏွင့္ 

•  က်င့္၀တ္အရ တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္း - ႏိင္ုငံ၏ က်င့္၀တ္အေျခခံသေဘာတရားကုိ ေပၚေပါက္ေစသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စုစည္းထားသည့္ စံမ်ားအၾကား နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ရုပ္လံုးေဖာ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ျခင္း၊ ကာလၾကာရွည္စြာ 
မတရားဖိႏိွပ္မႈမ်ားအၿပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ လူမႈေရးအရပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏က်င့္၀တ္  ျပန္လည္သစ္လြင္ 
ႏုပ် ိဳလာေစျခင္းစသျဖင့္ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ရည္ရြယ္ထားရိွပါသည္။ 

၄။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္အား တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းကုိ ယင္းအား တည္ေဆာက္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ အားျဖည့္ပံ့ပိုးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ အခိ်န္ႏွင္႔အမွ် အဆင့္မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး 



4 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ၿပီးေျမာက္ပါကရလာဒ္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာအတြက္ 
လက္ရွိ က်င္႔သုံးဆျဲဖစ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္း၏ 
အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
တရားနည္းလမ္းက်ေစေရးအတြက္ အဓိက  အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
ပဋိပကၡ  အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခံရေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး အေနအထားမ်ားတြင္ 
စိန္ေခၚမႈ တစ္မ် ိဳးစီကုိ ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး အေနအထားအေပၚ 
ရင္ဆုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ပုိ၍တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

၁.၃။ အဓိက ယူဆခ်က္မ်ား

အဓိက ယူဆခ်က္မ်ားသည္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ ဤအခန္းတြင္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

• အေျခခံ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အထူးသျဖင္႔ ယင္း၏အတြင္းရိွ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရိွျခင္းမ်ားသည္ 
အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ 

• အယူ၀ါဒ ႏွစ္ျခမ္းကဲြေနၿပီး ပဋိပကၡမ်ား အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိခံရေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ 
ရလာဒ္မ်ား ထြက္ရိွေစရန္ ပ့ံပိုးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• ႏိုင္ငံေရး လကၡဏာရပ္တြင္ အယူ၀ါဒ ႏွစ္ျခမ္းကဲြေနေသာအခါ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း 
အမ် ိးဳမ် ိးဳကဲြျပားတည္ရွိေနမႈသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တုိ႔အတြက္ 
လူအမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈဆႏၵကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ေဆာက္ရာတြင္  ေက်ာ္လႊားရန္ လုိအပ္ေသာ 
အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ပံုစံမ်ားစြာျဖင့္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား 
ေပၚ ထြက္လာမႈသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါသည္။

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ယခင္က 
အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားရိွခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ႔ရိွၿပီး ဤအခ်က္မ်ား လုံး၀ေတြ႔ႀကံဳျခင္း 
မရိွခဲ့ဘူးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ စတင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ 

• ပဋိပကၡမ်ား၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွ ျပင္းထန္ေသာ 
တုိက္ပဲြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ပဲြ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဆုိလုိသည္မွာ အမွန္တကယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ ယင္း၏ အေရးပါေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တရားနည္းလမ္း 
က်ေစေရးအတြက္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။



5ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး) ေၾကာင္႔ အင္အားႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳရႏိုင္ေပသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ 
ထင္ရွားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ပဲြ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 

• ႏိင္ုငံတကာ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ က်င္႔သုံးျခင္းစံနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ က်င္႔သုံးျခင္းဆီသုိ႔ 
ႏိင္ုငံတကာ အလားအလာမ်ားႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

 ၁.၄။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား သုံးသပ္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခုအၾကား ျခားနားမႈ ရိွပါလိမ့္မည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ဥေရာပ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားထက္ လက္တင္အေမရိက နယ္ပယ္ကပို၍ ေရွးက်ၿပီး 
ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ကုိစတာရီကာႏွင့္ ေဘာ္လီးဗီးယားတို႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ၁၈၂၅ ႏွင့္ 
၁၈၂၆ တို႔တြင္ ပထမဦးစြာ ခ်မွတ္ေရးဆဲြခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေတာင္အေမရိက၏ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ေရးဆဲြပါသည္။ ဥပမာ- ကုိလံဘီယာ၊ ပါရာေဂြးႏွင့္ ပီရူးတုိ႔တြင္မ်ားစြာျပန္
လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဥရုေဂြး တုိ႔တြင္လည္း ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ အက္ေကြေဒါႏွင့္ 
ေဘာ္လီးဗီးယားတုိ႔သည္မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အမ် ိဳးမ် ိဳး ေရးဆဲြထားရိွမႈမ်ားကုိ 
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေက်ာ္အထိ ေတြ႔ႀကံဳရပါသည္။ ယခင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႔ရိွရေသာ 
ဆံုးရံႈးမႈမ်ား (ၿပီးျပည့္စံုမႈ အရည္အေသြးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးတြင္ 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအ၀င)္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းေပးပါသည္။ 
မၾကာေသးမီကပင္ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူအမ်ား၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈ အတုိင္းအတာ 
မႀကံဳစဖူးက်ဆင္းလာျခင္းသည္ ေတာင္အေမရိက၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ 
ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ 
တြန္းအားေပးေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အဓိက အေျခခံေသာ အစိုးရႏွင့္ 
အတုိက္အခံျပဳေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ 
လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ားစုသည္ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ ဥေရာပ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ 
ဒီမိုကေရစီစံနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္မႈ စေသာ ဥေရာပ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစံမ်ားကုိ အျပည့္အ၀လက္ခံရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ေျပာင္းလဲမႈကုိ အားေပးပါသည္။ ဟန္ေဂရီ (၁၉၈၉-၉၀ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထား)ႏွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယား 
(၁၉၈၉-၉၁) တို႔တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခင္က စိုးမိုးလ်က္ရိွခဲ့သည့္ 
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီမ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အေျခခံေသာ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အတုိင္း တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  
လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အာဖရိက၏ အန္ဂိုလာ၊ ဘူရြန္ဒီ၊ ခ်က္ဒ္၊ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ 
သမၼတႏိုင္ငံ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ မိုဇမ္ဘိခ္၊ နမ္ဘီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ာ၊ ႏိုင္ဂ်းီယီးရား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဆူဒန္ႏွင့္ 
ယူဂန္ဓါ ႏိင္ုငံတုိ႔ရွိ မၾကာေသးမီက ရရွိခဲ့ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 
ေပၚေပါက္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္းကင္ညာ၊ 
ဇမ္ဘီးယားႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြတုိ႔တြင္ စံအျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းဆီသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ 



6 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေစ့ေဆာ္ တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ 
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္  အေရးတၾကီး 
အေနအထာ းမ ် ာ းသည္  ဖဲ ြ ႔ စ ည္ း ပုံ 
အေျခခံဥပေဒအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
က် ိဳ းေ ၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားကုိ ဆုံး ျဖတ္ 
ေပးေလ့ရိွပါသည္။ အမွန္စင္စစ္            ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
သက္သက္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ 
သုိ ႔မဟုတ္ စီးပ ြားေရးဆုိင္ရာ ဖံ ြ ႕ ျ ဖိ ဳ း 
တုိးတက္မႈစသည့္ လုိခ်င္ေနေသာ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ 
ရရိွေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ကုိယ္ပုိင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ လုိအပ္ေသာ ရလာဒမ္်ားကုိ 
ရရိွရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ တူညီေသာ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သေဘာတူထားေသာ အေနအထားမ်ားအားလုံးနီးပါးကုိ  
ႏိးုႏိးုၾကားၾကားျဖင့္ တင္ျပ ေတာင္းဆုိၾကရေပမည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အထူးဦးတည္ခ်က္မ်ားအား  
ရရိွေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ကုိ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
အေရးပါလွေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အေလးအနက္ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ ရေသာေၾကာင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးအျဖစ္ ျမင္ႏုငိ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကာလရွည္အျမင္ျဖင့္သာ ရႈျမင္တတ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ 

ျပန္လည္က်င္းပျခင္း၊ ေငြ အရင္းအႏီွး ရင္းျမစ္ 
မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကျခင္း၊ အခြင္႔ထူးမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 
တရားစဲြဆုိျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားစသည့္ 
တစ္ဘက္သတ္ က်လြန္းေသာ ကာလတုိကုိသာ 
ၾကည့္သည့္ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ဖိစီးထားပါသည္။ ဤအေျခအေနအရ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ႏိင္ုငံေရး 
သေဘာေဆာင္ၿပီး အမွန္တကယ္ အႏိင္ုရရွိသူႏွင့္ 
ရံႈးနိမ့္သူမ်ား ရွိပါသည္။ ကာလတုိႏွင့္ ကာလရွည္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သက္သက္ ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 

ဒီမိုကေရစီ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြ ံၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈစသည့္ လုိခ်င္ေနေသာ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ 

ရရိွေအာင္ျမင္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ကုိယ္ပိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 

အျမင္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ 
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးအျဖစ္ ျမင္ႏုငိ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
သည္ မိမိတုိ႔ ရရိွခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ 
အေရးပါေသာ ကာလတုိ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ 
ဆန္႔ က်င္ေနသည့္ အမ်ားစုေသာ ကာလရွည္ 

စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ က်င့္သုံးသူမ်ားသည္ 

ၾကားျဖတ္ႏွင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး 
စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ကာလရွည္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ   

ရရိွေအာင္ျမင္ ျပီးတုိး တက္ေစရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ပံုစံခ်မွတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ 



7ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

အက် ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားရိွပါက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ဥပကၡာတရားကုိသာ 
လက္ကုိင္ထား၍ ကာလတုိ အက် ိဳးစီးပြားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ကုိယ္က် ိဳးကုိ မငဲေ့သာ 
ရလာဒ္သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရရိွေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ မရိွပါ။     

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လက္ေတြ႔မ်က္ျမင္ကုိ အေျခခံၿပီး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ 
အေရးပါေသာ ကာလတုိ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ အမ်ားစုေသာ ကာလရွည္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ က်င့္သုံးသူမ်ားသည္ 
ၾကားျဖတ္ ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ကာလရွည္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ရရိွေအာင္ျမင္ၿပီး 
တိုးတက္ေစရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။

၂။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခအေန တည္ေဆာက္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည့္ ေယဘုယ် 
စိန္ေခၚမႈမ်ား
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေယဘုယ် ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ ႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စားကုိ 
ေအာက္ ပါအတုိင္း ေတြးေတာဆင္ျခင္ ယူဆထားပါသည္။

(က) ျပင္းထန္ေသာ သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ၾကားမွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တစ္ခုအား ေရးဆဲြရျခင္းေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းအား ပ့ံပုိးကူညီေပးရန္ ႏိင္ုငံေရးႏွင့္ 
အဖဲြ႔အစည္းပိုင္း ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္ပါးေနျခင္း။

(ခ) ဒီမိုကေရစီစံနစ္အား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္  ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း။  

၂.၁။ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းတုိင္းတြင္ရွိေနေသာ အေရးပါလွသည့္ အဂၤါရပ္တစ္ခု 
အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိင္ုငံသားတုိင္းအေပၚ မွ်တေသာ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ ဘက္မလုိက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အက် ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု  ယူဆထားပါသည္။ ပဋိပကၡ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အမ် ိဳးအစားကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ 
ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ားအား လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ရလာဒကုိ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ္႔မည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡကုိ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ အထူးအမ် ိဳးအစားဟု သေဘာထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ စစ္ေရးေအာင္ႏိင္ုသူ မဟုတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားဖူးသူမ်ား 
ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရဘက္မွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၊လက္နက္ကုိင္ 
သူပုန္မ်ားအၾကား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေရး ပံ့ပုိးမႈ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ 
လက္နက္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအရ အေရးပါေသာ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ 
ကုိလံဘီယာ၊ ကြန္ဂုိ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လတ္တလာ  ျဖစ္ေပၚေနေသာ  လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပဲြမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
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ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္သူမာ်းအေနျဖင့္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပါ၀င္ေသာ သမားရုိးက် 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအဆင့္မွ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအျဖစ္ 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားလြန္းေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အတူတကြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲသ့ည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 

ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း လုံျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ စုစည္းျခင္း -ခဲြျဖာျခင္း သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အာဏာ၏ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ 
ျပင္းထန္စြာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။ အန္ဂုိလာ၊ ကုိလံဘီယာႏွင့္ မုိဇာမ္ဘိခ္တုိ႔၌ ပဋိပကၡမ်ားအၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေစျခင္းသည္ အေရးေပၚႏိုင္ငံမ်ားကုိ ေၾကျငာရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ အဖဲြ႔ခဲြမွ  လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားႏွင့္ 
အင္အားစုမ်ား၏ အမိန္႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ ဗဟုိျပဳေသာ အစိုးရမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
ပဋိပကၡကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ ဆုိး၀ါးေသာ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ် ိးဳေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အားထားရႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ အကဲစမ္းေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
ဥပမာအားျဖင့္ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ရ၀မ္ဒန္တုိ႔၏ လူမ် ိဳးစုမ်ားကုိ အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တဲြ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ် ိဳးသားေရးလကၡဏာကုိ  ႏိုင္ငံေရးအရ 
အသုံးခ်ေနသည္ဟူ၍ သံသယႀကီးစြာ  ထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ ခိုင္မာေသာ 
တရားေရးပိုင္းဆုိင္ရာ တုိင္းတာမႈမ်ားအျဖစ္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။ 

ေယဘုယ်အား ျဖ င့္  ပ ဋိပက ၡမ ် ာ း ကုိ 
တရားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
(လူနည္းစု၏ အေသးစိတ္ဆန္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္) 
ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအရ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမည္ဆုိပါက 
ယင္းသည္ ႏိင္ုငံေရးအရ “အႏိင္ုရသူ အကုန္ယူ”  
ဟူသည့္ အေနအထားကုိ ဖယ္ရွားရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
က်င့္သုံးမႈကုိ ေလ်ာ့နည္ေးစရန္ အလားအလာ 
ရွိပါသည္။ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္လာပါက 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေစလ်က္  
ျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမည့္အစား  
ယခင္ကတည္းက ရိွေနေသာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား 
အေပၚသာ ဆက္လက္၍ တည္ေဆာက္ရန္ 
အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈအတြက္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
လုိအပ္ေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

တည္ေဆာက္ရာ၌ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားဖူးသူမ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပင္းထန္ေသာ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား၊ 
ပဋိပကၡမ်ားအား တားဆီးရန္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခံ ဥပေဒ  တည္ေဆာက္သူမ်ားအား 
ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိစတင္ေဆာင္ရြက္ 

ႏိင္ုေစရန္အတြက္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္လုံျခံဳေရး သေဘာ တူညီမႈ 

စာခ်ဳပ္အားသင့္တင့္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
မျပဳႏိင္ုသေရြ႕ ႏိင္ုငံတစ္ႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
စတင္ရန္ မျဖစ္ႏိင္ုပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒတြန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း 
မည္သည့္နည္းျဖင့္ မဆုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ 
ဦးစားေပးျခင္းသည္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ 

ဥပေဒေရးဆဲြေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စြန္႔စားရမႈမ်ားကုိ  
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
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နိဒါန္း

ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွပါသည္။ ျပဌာန္းခ်က္အသစ္မ်ား၏ မေအာင္ျမင္မႈသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးကို ရပ္ဆုိင္းေစၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အျမဲတမ္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ပဋိပကၡမ်ား၊ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားသည္ သယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ျပဳန္းတီးေစၿပီး အရည္အေသြး 
ျပည့္မီေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုလည္း ဆုံးရံႈးေစႏိုင္သျဖင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ 
ရိွသည့္ ႀကီးမားျပင္းထန္လွေသာ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အစိုးရဆုိင္ရာႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ က်ဆင္းေစပါသည္။

ယင္းသည္ မည္သို႔ပင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အတြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္း မရိွေစကာမူ တုိင္းျပည္ကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ႏိင္ုေသာ အစုိးရအတြင္း အက် ိးဳဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤအျခင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ႏိင္ုငံသားမ်ားအား 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ် ိဳ႕ငဲ့ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား အပါအ၀င္ ထိန္႔လန္႔တုန္လႈပ္ေစေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ အားနည္းျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ အလြန္အမင္း ဆင္းရႏဲြမ္းပါးျခင္းကုိ 
ဦးတည္ေစၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ တြန္းအားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားဟုဆုိရာ၌  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

• ျပင္းထန္ေသာ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ၊ ပဋိပကၡမ်ားအား တားဆီးရန္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္ လုံျခံဳေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အားသင့္တင့္စြာ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳႏိုင္သေရြ႕ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္း မစတင္မီ ဦးစြာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳး ရိွႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုိက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ျပဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုသကဲသုိ့႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္မည့္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ပုံစံခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ပထမအခ်က္ကုိ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ၂၀၀၁ ၏ ဘြန္း 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖန္တီးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ 
ခ်မွတ္ရန္ အစိုးရ၏ အၿမဲတမ္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ လမ္းစဥ္အတြင္းရိွ 
အခ်က္အလက္တစ္ခု အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နီေပါ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း 
ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အေျချပဳေသာ စံနစ္ႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရ သမၼတစံနစ္မ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ပံုစံခ်မွတ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား သေဘာတူညီထားၾကသည့္ ၾကားျဖတ္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေနသားတက် ျဖစ္ေနေသာ အစုိးရသည္ သူပုန္မ်ားအား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူျခင္းအတြက္ တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆျဲဖစ္ေသာ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကုိလည္း 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဒမုိီကေရစီစံနစ္အေပၚ ပုိ၍အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒကုိ ၁၉၉၀ 
တြင္ စတင္ က်င့္သုံးခဲေ့သာေၾကာင့္ မုိဇာမ္ဘိခ္သည္ အေနအထား ႏွစ္မ် ိဳးလုံးအတြက္ ျခြင္းခ်က္မ်ားကုိ 
ပံ့ပုိးေပးႏိင္ုပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းခ်က္ မွတ္တမ္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏိင္ုငံေရး 
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သေဘာတရားအရ သာလြန္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလြန္အေရးပါလွျခင္း မရိွေပ။ 

• က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးထားသည့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ဗဟုသုတမ်ားအား လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိင္ုျခင္းသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ က်ဆင္းေစႏိုင္ၿပီး အဖ်က္သမားမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

• မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွရန္အတြက္သာ  ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စြန္႔စားရမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ သေဘာတရားအရ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ မရိွျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဦးစားေပးေနျခင္းသည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၁၉၉၅ တြင္ ေဒတြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ၏ 
ေနာက္ဆက္တဲြအေနျဖင့္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ 
သေဘာတူညီခဲၾ့ကပါသည္။ ျပန္ေျပာင္းေမွ်ာ္ျမင္ ၾကည့္ရႈရလွ်င္ ယင္းသည္  ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္ျမင္ခိ်န္ဆမႈကုိ 
ရရိွေစျပီး ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း သာမာန္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္သာ 
ယူဆပါလိမ့္မည္။

• လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခ် ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ နားလည္ 
အေလးထားၾကသူမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ ထားရိွသည့္ အျမင္မ်ားကို  အေသအခ်ာ 
ေလ့လာစိစစ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။  ႏိုင္ငံတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိင္ုငံ၏ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ေျပးေနရေသာ ႏိင္ုငံသားမ်ားစြာ က်န္ရွိေကာင္းက်န္ရွိေနႏိင္ုၿပီး ဤအခ်က္က 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုံျခံဳေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေစပါသည္။  

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကုိ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ အခ်န္ိယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း  အထူးအေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကုိမူ အျမန္ဆံုး ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အခိ်န္ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အသိအျမင္မ်ားကုိ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္   အီရတ္မွာကဲ့သုိ႔ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကုိ 
ဦးတည္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္)  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးေ၀ဘန္မႈမ်ားကုိ အေလးထားသင့္ပါသည္။ 

•  ႏိင္ုငံ၏ အားနည္းမႈ၊ မခုိင္မာမႈတုိ႔ကုိ ပဋိပကၡမ်ား၊ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာႏွင့္အညီ  
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည့္  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရေပမည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟု ဆုိရာ၌ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ေရွးရႈ၍  
ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈကုိ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သည့္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ 
ဖိႏိပ္ွခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ အစုိးရမ်ားကုိ ေဖ်ာင္းဖ် ညွိႏိႈင္းရန္အတြက္  လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာခဲြေ၀ျခင္းအေပၚ 
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နိဒါန္း

အထူးအေလးထားျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပို၍ ယံုၾကည္ကုိးစား အားထားရႏိုင္ေသာ 
အစုိးရျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကါ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းအစား 
အၾကမ္းဖက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေရးကုိသာ တစ္ဘက္သတ္ အေလးေပးေနျခင္းေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားျခင္းႏွင့္ အာဏာကုိ အလဲြသုံးစား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ပုိမို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံ၏ ေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈ မရိွျခင္း 
အေနအထားမ် ိဳးမွ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါး 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ အေလးေပးသည့္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ 
မ်ားစြာေသာ အျခားရႈေထာင့္မ်ားအား 
လမ္းညႊန္ရန္အတြက္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
အေ ျခ ခံ မူေဘာင္ ကုိ  ေရ းဆဲ ြ ရ န္ 
အခိ်န္အနည္းငယ္သာ ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း 
အခ် ိဳ႕ေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ 
ခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈ မရွိျခင္းကုိ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထက္ေစာ၍ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ 
ရႈေထာင့္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိင္ု 
ပါသည္။ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ျဖစ္ေပၚဖူးခဲ့ေသာ အေနအထားမ် ိဳး၌  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ေရးဆဲြ တည္ေဆာက္ရေသာအခါ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားကုိသာ  ရပ္ဆုိင္းရန္ဟူ၍ 
က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေတြးအေခၚသက္သက္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖန္တီးျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈကုိ သိသာစြာ အက် ိဳးသက္ရာက္မႈ ရရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေတြ႔အႀကံဳ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးကလည္း ဤအေျခအေနတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
ျပသလ်က္ရိွပါသည္။ 

ႏိုင္ငံ၏ အားနည္းမႈ၊ မခိုင္မာမႈတုိ႔ကုိ 
ပဋိပကၡမ်ား၊ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား၏ 
အတုိင္းအတာႏွင့္အညီ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည့္  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ႀကီးစြာေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ ရေပမည္။ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားဟု ဆုိရာ၌ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ေရွးရႈ၍ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ 
တာ၀န္ယူရျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သည့္ 
လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ 
အစိုးရမ်ားကို ေဖ်ာင္းဖ် ညိွႏိႈင္းရန္အတြက္  
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာခဲြေ၀ျခင္းအေပၚ 
အထူးအေလးထားျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရိွသင့္ပါ။
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၂.၂။ ဒီမိုကေရစီစံနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္

၂.၂။ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္ 

ဒမုိီကေရစီသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ အေရးပါေသာ အဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအား 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စံနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ယင္းကုိ လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆုံး အဆင့္အေနျဖင့္ 
ဒီမုိကေရစီသည္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးကိစၥမ်ား၌  ကုိယ္စားျပျဳခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္ ယင္းတုိ႔၏ ထိေရာက္ေသာ ပါ၀င္မႈအၾကား ညီညြတ္မွ်တျခင္းအတြက္ 
အနက္အဓိပၸါယ္ ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ပံ့ပိုး ေရး ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA)က စီစဥ္သည့္ ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာေသာ နည္းစံနစ္မ်ား၏ 
အေျခအေန ဟူေသာ ေရးသားတင္ျပခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ 
ရႈေထာင့္မ် ိဳးစံုျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို  ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ 
ေမးခြန္း ေပါင္း ၁၄ ခု ပါရိွပါသည္။ 

ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအၾကား 

အႀကံျပဳလိုသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ပံုစံခ်ပါ။ (၁) တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျဖထုတ္ရန္ ၾကားျဖတ္ သို႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ကို အသံုးျပဳပါ။ (၂) အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏  
ကာလရွည္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပုိမုိခုိင္မာစြာ အေလးထားလ်က္ အၿပီးသတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေပၚထြက္လာရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

• အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ တားဆီးရန္အတြက္ သီးျခားဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားျခင္း၊ တာ၀န္ခံႏိုင္ေသာ 
အစိုးရႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အလြန္အမင္း ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းစေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း ရိွ/မရိွ 
ကို ေဖာ္ျပပါ။ 

• ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရာေႏွာျခင္း မျဖစ္ေစရန္၊ 
အထူးျပဳ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ခဲြျခားထားရိွရန္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လံုေလာက္မွ်တၿပီးသင့္ေလ်ာ္စြာ အသိေပးေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေလးထားမႈ ရရိွေစရန္ အလို႔ငွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခဲြျခားထားပါ။ 

• လက္ေတြ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတည္ၿငိမ္မႈအား အရႈပ္အေထြးျဖင့္ 
ခ်ယ္လွယ္သူမ်ား၏ သက္ေရာက္ လႊမ္းမုိးႏိင္ုမႈ အတုိင္းအတာကုိလည္း ခြင့္ျပဳေပးထားရမည္။ 



13ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးေရး 
အေပၚ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိ ွပါသည္။ 
အိႏိၵယႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၉) ၏ 
ၿပီးျပည့္စုံေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင္ ့ဥပေဒျပဳျခင္း 
အၿပီးတြင္ အိႏၵ ိအူမ် ိဳးသားကြန္ဂရက္က အျပည့္အ၀ 
လႊမ္းမုိးထားသည့္ အိႏိၵယ တုိင္းျပျဳပည္ျပ ဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ညီလာခံအတြင္း၌ လူနည္းစုအား အခ် ိဳးက် 
ကုိယ္စားျပ ျဳခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဌာန္းပါသည္။ 
(လူ႔အဖဲ ြ ႔အစည္းအတြက္ တရားမွ်တေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အခ်နိ္ႏွင့္အမွ် တုိးခ် ဲ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ယင္းဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ၌ပင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။) သုိ႔ျဖစ္ရာ တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ေရးဆဲြၾကသူမ်ား၊ 
သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ၊အားလုံးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္အား စြဲၿမဲခုိင္မာစြာ က်င့္သုံးျခင္းကုိ အားေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအျဖစ္ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။  ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး၏ အရည္အေသြး သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ကုိ တုိင္းတာရန္ လက္ေတြ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ အေနအထားအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဒမုိီကေရစီစံနစ္ က်င့္သုံးမႈကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစႏိင္ုသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း  
ရိွပါသည္။ အဆုိပါ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တရား၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သိရွိေစျခင္း စသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအဆင့္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖဲြ႔မ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔အားလုံးကုိ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္အတြင္း ေနာက္ပုိင္းရွိ အခန္းမ်ားတြင္ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ပံုစံခ်မွတ္ရာ၌ ကနဦး အဆင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ 

• ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေစပါသည္။ 

• ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္ အမ် ိဳးအစားအေပၚ အထူးအေလးေပးဂရုစိုက္မႈကို ပံုမွန္ ျပဳလုပ္သြားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ 

• တရားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အသစ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဓိက အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း စံနစ္အေပၚ 
အထူး အေလးေပးထားေသာ္လည္း  အဆုိပါ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ 
အေျခခံေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးအား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ 

တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊  သက္ဆုိင္သူမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ၊ အားလံုးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းကုိ အားနည္းမႈထက္ 
ခိုင္မာမႈကုိ ပို၍ ျဖစ္ေပၚေစေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။



14 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ ဂရုစိုက္ အေလးေပးမႈ နည္းပါးသည္။ 

• အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ပံ့ပိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွးရိုးစဲြ ၀ါဒီ မ်ားႏွင့္  
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး အဂၤါရပ္မ်ားအား ညိွႏိႈင္းရတတ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
ညွိႏိႈင္းခ်က္မ်ားသည္ အျခားေသာ ဒမုိီကေရစီစံနစကုိ္ က်င့္သုံးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း 
ဒမုိီကေရစီ မဆန္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။   ဤအခ်က္မ်ားသည္ 
ျပဌာန္းခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈ မရိွျခင္းပင္ ျဖစ္ေစလ်က္  
စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ 

• ဤအေနအထားမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြဖန္တီးေရးအတြက္ 
လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ လက္ခံသေဘာတူၿပီးသည့္ေနာက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအား  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေပသည္။ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ 
ဒမုိီကေရစီစံနစ္အား နည္းလမ္းက်စြာ က်င့္သုံးျခင္းဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရကုိ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၏ ျမင္သာမႈ 
အရွိဆံုး လကၡဏာရပ္မ်ားအေပၚ အထူးအေလးထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ 
ယူဆထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းသည္ ပုိမုိ၍ အေသးစိတ္ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အမ်ားသေဘာဆႏၵကုိ ရယူႏိုင္ရန္အတြက္မ်ားျပားလွေသာ လူ႔အဖဲြ႔အ
စည္းက႑အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိလည္း လုိအပ္ေၾကာင္း သာဓကမ်ား ရွိခ့ဲပါသည္။ 

•  ဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆဲြေသာအခါ   လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ အညီ  ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူထားၾကျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၿပီးမွ ရလာဒ္အျဖစ္ 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္ ထြက္ေပၚလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ေပ။ 
ဒီ မုိကေရစီစံနစ္အား အစုိးရအေပၚ 
လူထူအားလုံး၏ လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္ႏိင္ုမႈ
ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု 
ဆိုသည္ထက္  အာဏာထိန္းသိမ္းေရး 
က႑အတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ခုအျဖစ္သာ သေဘာထားၾကပါသည္။ 

• ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးတုိ႔သည္ 
အစုိးရ၏ ျပဌာန္းခ်က္အသစ္ အတြင္း ယင္းတုိ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ စဲြၿမခုိဲင္မာေစရန ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ား အေနျဖင္ ့သိရွိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ ခိင္ုမာေစေရးအတြက္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌  ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အဓိက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ က႑မ်ားကုိ 
ပုံစံခ်မွတ္ ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အသစ္မ်ားအား  အသုံးခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားကုိ 

အခ် ိ႕ဳေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ျပျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအား 
ပ့ံပုိးႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွးရုိးစဲြ ၀ါဒီမ်ားႏွင့္  
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
အဂၤါရပ္မ်ားအား ညိွႏိႈင္းရတတ္ပါသည္။ 
အဆိုပါ ညိွႏိႈင္းခ်က္မ်ားသည္ အျခားေသာ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း ဒီမုိကေရစီ မဆန္သည့္ 
အဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရိွေစပါသည္။



15ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ပို၍ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

• ေနာက္ ဆုံ းအေန ျဖ င့္  ဖဲ ြ ႔ စ ည္ း ပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ႏို င္ ငံ ေရ းပ ါ တီတစ္ ခု  သုိ ႔ မဟုတ္ 
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတည္းကသာ 
ႀကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနလွ်င္ေသာ္မွ 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ နည္းလမ္းက်စြာ 
က်င့္သုံးႏိုင္ ေပသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အာဏာရပါတီသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအေပၚ ႀကိဳတင္ျပဌာန္းထားသည့္ 
စီမံခ်က္မ်ားထားရွိၿပီး ယင္း၏ ကုိယ္ပုိင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိပင္ ေရးဆဲြထားရွိၿပီး 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ - ဖိအားမ်ား 
သက္ေရာက္လ်က္ရိွသည့္ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းျခင္းထက္ အာဏာရအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွသင့္ ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ 
အျခားအခြင့္ထူးမ်ားကုိ  အဓိက အေလးထားရန္  လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ခုလုံးအား အသုံးခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဒမုိီကေရစီစံနစ္အား နည္းလမ္းက်နစြာ က်င့္သုံးႏိင္ုေရးသည္ 
လည္း ထပ္တူ အေရးႀကီးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရး 
ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒီမိုကေရစီစံနစ္အားက်င့္သုံးရန္  ရည္ရြယ္ထားသည္ 
ဟုဆုိပါက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္ပါသလားဟူသည့္ 
ေမးခြန္းကို ေမးရန္ရိွလာပါသည္။ ယင္းအတြက္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားရမည္ဆုိလွ်င္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရွိရင္းစဲြ အေျခအေနကုိပင္ စဲြကုိင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိသလား? ႏိင္ုငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ခ်တ္ိဆက္မႈအသစ္မ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ရိွသလား (ဥပမာ - ကံေၾကြးခ်စံနစ္ကုိ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ဖယ္ထုတ္ခံထားရေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
ပါ၀င္မႈ ရရွိေစရန္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း) ? ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ  
ဆန္းစစ္ရန္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ လတ္တေလာ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းထက္ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ သုံးသပ္ရန္ 
ဧကန္မုခ် လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ညႊန္ၾကားခ်က္အေဟာင္းမွ တရားမွ်တမႈ 
လံုး၀မရိွျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မေအာင္ျမင္ျခင္း၏ လကၡဏာရပ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပည္။ 

၃။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ပုံေဖာ္ရာတြင္ 
ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ စြန္႔စားမႈမ်ား 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ စတင္ ေရးဆဲြတည္ေဆာက္သည့္ အခိ်န္တြင္ ကနဦး စတင္မႈ အေနအထားအတြက္ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ကုိ 
က်င့္သုံးျပီးေနာက္ ေရြးကာက္ပဲြမ်ားအား  
ဦးစားေပးအျဖစ္ ထားရိွျခင္း၏ျပႆနာ 
တစ္ရပ္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္း 
ကုိ ေရြးေကာက္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ တန္းတူ 
အေလးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးျခင္း ပုိမုိ၍ရႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
အမ်ားသေဘာဆႏၵကုိ ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ 
မ်ားျပားလွေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းက႑  
အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိလည္း လုိအပ္ပါသည္။



16 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၾကသည္။ ယင္းသည္ အလြန္ကုိျဖစ္ခဲလွသည့္ 
အခိ်န္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားတြင္လည္းပုံမွန္ ႏိင္ုငံေရးလမ္းေၾကာင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ကါ အစုိးရ၏ အခ်င္းအရာမ်ား၊ 
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကုိ အေသအခ်ာ သိရွိေစရန္အတြက္ ထူးျခားလွသည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိျခင္းလည္း 
ျဖစ္ေပသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုဟူသည္  အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ပဋိပကၡမ်ားအား အသြင္ေျပာင္းလဲေရး သုိ႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း ယူဆထားပါသည္။ 

အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆုံး ရလာဒ္ ထြက္ရိွေစရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈ၊ ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ပံုစံခ်မွတ္မႈတုိ႔ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး၏ ကနဦးအဆင့္မ်ားအတြင္း ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ 

• ေျပာင္းလဲမႈ အတုိင္းအတာ

• ၾကားျဖတ္ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စီမံခ်က္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း

• အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား

• လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ တင္ျပခ်က္

• လူထု၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ 

• ျပင္ပမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ က႑

၃.၁။ ေျပာင္းလဲမႈ အတိုင္းတာ

 ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ယခင္က ဥပေဒေဟာင္းကုိ အစားထုိးမည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ အသစ္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈကို 
ျဖစ္ေပၚ ေစမည့္ အၿပီးသတ္ပံုစံကုိလည္း ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

 အၿပီးသတ္ပုံစံ ဥပေဒသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ အသစ္ကုိ ဖဲြ႔စည္း ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ မတူညီသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလတုိဲးတက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပုံစံကုိ အသုံးျပဳ၍ 
လက္ရွိဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ေျပာင္းလႏဲိင္ုပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးလာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း 
စုေပါင္းလာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ လုံး၀အသစ္ျဖစ္သြားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အေတာ္အတန္ 
ေျပာင္းလဲ ျခားနားသြားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေပမည္။ 

ပဋိပကၡမ်ား  သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စံနစ္မ်ား ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခံစားခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ 
ယခင္စံနစ္ႏွင့္ လုံး၀ အဆက္ျပတ္မႈကုိ လုိအပ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ ရွိပါသည္။ ကုိလံဘီယာႏွင့္ ရ၀န္ဒါတုိ႔၌ 
လူမ် ိဳးေရး ခဲြျခားမႈစံနစ္ သုိ႔မဟုတ္ လူမ် ိဳးစုမ်ားအား တရား၀င္ပမာ အစုလုိက္ အၿပံံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေတာင္အာဖရိကရိွ  ယခင္က လူမ် ိဳးစုမ်ားအၾကား တရား၀င္ ခဲြျခားထားရိွျခင္းသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ အတိတ္ 



17ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လုံး၀ပယ္ဖ်က္ၿပီး 
ဥပေဒမ်ားက အစ ဖယ္ရ ွားပစ္ရန္  
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဥပမာမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ 
အီရတ္ႏိင္ုငံတြင္ အစုိးရစံနစ္သည္ စစ္ေရးအရ 
လံုး၀ က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး စံနစ္ကုိလည္း 
အတိတ္ႏွင့္ လုံး၀ အဆက္ျပတ္ေစလိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ဤအေနအထားမ်ားတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ အတုိင္းအတာအရ ႏိုင္ငံ၏ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံတြင္း ႀကံဳရေသာ ဆုံးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္ (ဥပမာ- အာဖဂန္ နစၥတန္) 
အျခားႏိင္ုငံမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလမဲႈ အတုိင္းအတာတြင္ အလားတူ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

တဖန္ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအသစ္ အတြင္းတြင္ ဥပေဒေဟာင္းမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊  အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ထားရိွရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပးေသာ အာဏာရွင္စံနစ္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ား၊ 
ကဲြလဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ တဖန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္ 
လုိအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏိင္ုငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ၁၉၄၅ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ယင္း၏ အေရးပါလွေသာ ပန္ကာစီလာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား (အခန္း ၂ ကုိၾကည့္ပါ) ဆီသုိ႔ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆဲြေနၿပီး  ယခင္က ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
အေဟာင္းမ်ားကုိ လုံး၀ပစ္ပယ္လုိက္ျခင္းမ် ိဳး မဟုတ္ပဲ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျပင္ခဲ႔သည္။

ေျပာင္းလဲမႈ အတုိင္းအတာကုိ အၿပီးသတ္ပံုစံ သုိ႔မဟုတ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ပံုစံမ်ားဟူ၍ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အထူး အေျခအေနမ် ိဳး၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အလားအလာမ်ားေပၚ မူတည္၍ 
က်င့္သုံးရမည့္ပုံစံကုိ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၄ အတြင္း ေျပာင္းလခဲဲ့သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုိယာ ဂ်ာဂါ (သို႔မဟုတ္) မဟာေကာင္စီတြင္းရိွ ႏိႈင္းယွဥ္ သုံးသပ္ခိ်န္ဆမႈမ်ားသည္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အၿပီးတြင္ သမၼတစံနစ္ကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳေစရလ်က္ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ျဖင့္ 
ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ က်င့္သုံးေသာ သမၼတစံနစ္အတြက္ ပံ့ပိုးႏိုင္ရမည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားစြာတုိ႔က လႊတ္ေတာ္စံနစ္သည္ ကာလရွည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 
အေျခခုိင္မႈ ရွိ/မရွိကုိ သံသယ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ေယဘုယ် ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္အားျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိမူ  အာမခံခ်က္ရိွေစရေပမည္။ 

သမၼတကလည္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ သမုိင္းသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္အတြင္း ႏိင္ုငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မည့္ အစုိးရအား  ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လိအုပ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးေပၚ ကာလ၏ ေျပာင္းလဲမႈ အတုိင္းအတာကုိ အေလးထားရန္၊ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္စံနစ္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိင္ုမည္ဆုိပါက 
ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ ဤကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံစဥ္းစားျခင္းျပဳရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူ မ်ားသည္ 
ယခင္က ဥပေဒေဟာင္းကုိ အစားထုိးမည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ အသစ္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းျဖင့္ 
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 

ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 
အၿပီးသတ္ပံုစံကုိလည္း ေမွ်ာ္မွန္း ပါသည္။ အျခား 
ပံုစံတစ္မ် ိဳးမွာ လက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 

ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ 



18 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဤတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ မည္သည့္ ကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ 
ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာဖဂန္နစၥတန္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားကာလၾကာရွည္စြာ စဥ္းစားေနျခင္းထက္ 
လတ္တေလာ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသည့္ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ခ်က္ခ်င္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည့္ 
အရာမ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက မီးေမာင္းထုိးျပထားသည့္အတုိင္း လက္ေတြ႔က်က် သတ္မွတ္ အေျဖထုတ္ခဲပ့ါသည္။ 
ယခင္ ညႊန္ၾကားခ်က္အေဟာင္းမွ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရန္ 
လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ေျပာင္းလမဲႈ အတုိင္းအတာကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ကိစၥမ် ိဳးတြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
လိုအပ္ေၾကာင္း ၁၉၉၇တြင္  သေဘာတူညီမႈ ထားရိွခဲ့ၾကသည္။ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆမ်ားကုိ 
ေကာက္ႏုတ္စုစည္းၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ေရးဆဲြရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖဲြ႔စည္း 
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအား ႏိႈင္းဆ ခ်င့္ခိ်န္ၾကရန္အတြက္ 
အဖဲြ႔အသီးသီးမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အဖဲြ႔၀င္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ 
အမ် ိဳးသား ညီလာခံကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ဤအဆင့္ကုိေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလ၌ ဥပေဒမူၾကမ္းအတြင္း 
အစုိးရ၏ စံနစ္ကို ဗဟုိျပဳ၍ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားစြာတုိ႔သည္ အျငင္းပြားဖြယ္အျဖစ္ေပၚေပါက္လာၿပီး 
အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာပါသည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
သမၼတစံနစကုိ္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာ က်င့္သုံးေသာ စံနစ္၏ေနရာတြင္ အျပည့္အ၀ က်င့္သုံးေသာစံနစ္ျဖင့္ 
အစားထုိးၿပီး ဗဟုိအစိုးရ အဆင့္မွ လက္ေအာက္ဌာနခဲြမ်ားသုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း 
အတုိင္းအတာကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီး အဆိုပါ မူၾကမ္းကုိ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပဲြသုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅၊ 
ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ အဆုိျပဳထားသည့္ မူၾကမ္းကုိ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပဲြက ဆႏၵမ ဲ၅၈% ျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲပ့ါသည္။ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရကုိ 
တည္ေထာင္ဖဲြ႔စည္းကာ အာဏာကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ပုိမုိတုိးပြားေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာငရ္ြက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဓိက အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ 
သမၼတစံနစ္ကုိ တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာ က်င့္သုံးမႈကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ၍ အဆုိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း 
ယခုအႀကိမ္တြင္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ၏ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီသည္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ကာ သမၼတစံနစ္အား 
အျပည့္အ၀ က်င့္သုံးေရး စံနစ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဗဟုိအဆင့္မွ 
လက္ေအာက္အဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြအရ 
ေထာက္ခံမ ဲ၇၀% နီးပါးကုိရရွိၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းလဲမႈ အတိုင္းအတာမွာ အၿပီးသတ္ ပံုစံအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ယင္းသည္ စံနစ္ေဟာင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအလုိက္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး က႑ကုိ အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရန္္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ 
ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရရိွၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံမျဖစ္ေအာင္ 



19ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကလည္း ယင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ 
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အတုိင္းအတာအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွရန္ 
၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၆ အထိ  ၆ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ လူထု သေဘာဆႏၵကုိ မရရိွမီ ဒီမိုကေရစီစံနစ္စံနစ္အရ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္  မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပဋိဥာဥ္ ႏွစ္ခု၊ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုႏွင့္ 
ယင္းဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အမ် ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစိုးရတုိ႔၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ ဂြာတီမာလာတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တပ္ဖဲြ႔မ်ားအားလုံးက 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ပါ၀င္မႈ မရိွျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးႏိုင္မႈ 
မရွိႏိင္ုေၾကာင္း သက္ေသခံလ်က္ ရွိပါသည္။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အဆုိျပဳထားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ အတုိင္းအတာႏွင့္ ႏိႈင္းစာရေသာ္  
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္မွာ အင္အားနည္းပါးေနေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလမဲႈ 
အတုိင္းအတာကုိ ရရွိႏိင္ုစြမ္း ရွိမရွိဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာအခိ်န္ႏွင့္ 
ပါတ္သက္၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ျပဳလုပ္ရရိွႏိုင္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
အသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈအား လက္ခံေသာ အဓိက 
ပါတီအားလုံး  အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
မူလက ရိွႏွင့္ေနၿပီးေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေျချပဳ၍ အနည္းငယ္သာ 
ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ယင္းတုိ႔မွာ 
အလြန္ အက် ိဳးမ်ားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ၿပီးေျမာက္သည္အထိ သင့္ေလ်ာ္ မွ်တေသာ 
တရားဥပေဒျပဳမႈတုိ႔ျဖင့္ ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိသည့္ 
တည္ဆဲ လႊတ္ေတာ္ ရိွမည္ဆုိပါက ပို၍ပင္ 
အက် ိဳးရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲမႈ အတိုင္းအတာသည္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ အေနအထားမ်ား၏ 

အလားအလာမ်ားပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 
ေျပာင္းလဲမႈ အတိုင္းအတာ ကို 

ရရိွႏိုင္စြမ္း ရိွမရိွဟူေသာ ေမးခြန္း၏ 
အေျဖသည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လိုအပ္ေသာအခိ်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ျပဳလုပ္ရရိွႏိုင္မႈ၊ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း အသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈအား 
လက္ခံေသာ အဓိက ပါတီအားလံုးကို  

အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။



20 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဇယား ၁။ ၁၉၇၅ ႏွင့္ ၂၀၀၂ အၾကားရိွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ယင္းတို႔ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္စဥ္ အမ် ိဳးအစား စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းစဥ္ %

က။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑မွ ညႊန္ၾကားထားေသာ 
     လုပ္ငန္းစဥ္

၂၃%

ခ။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား/ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၅.၆%

ဂ။  အမ် ိဳးသား ညီလာခံ/ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဥပေဒ   
     ျပဳလႊတ္ေတာ္

၇.၂%

ဃ။   ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
       ဆိုင္ရာ ညီလာခံ

၆၂.၆%

ရင္းျမစ္။ ဂ်နီဖာ ၀စ္ဒနာ၊ ပရင္ဆီတြန္ တကၠသုိလ္ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ 
လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ အားသာခ်က္အရ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လက္ရိွပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္ အသစ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ 
လက္ခံမႈကုိ ရရိွရန္အတြက္သာ လုိအပ္မည့္ ျပဌာန္းခ်က္အသစ္မ်ားအား ခ်မွတ္ျခင္းကို အေလးထားရမည္ 
မဟုတ္ေပ။ လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေနအထားမ်ားကုိ တည္ၿငိမ္မႈ 
ရိွေစၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္္ေရးအတြက္ 
သင့္လ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သုိ ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ ႔၌ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ ၃ မ် ိဳး ရွိပါသည္။ ပထမဦးစြာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ 
အျခားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အတုိင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 
ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ 
အက် ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္းမ် ိဳး အၿမတဲေစ ရွိမေနပါ။ 
လႊတ္ေတာ္သည္ ယင္း၏ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ 
ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစရန္ကုိသာ အေလးေပးမည္ကုိ 
စုိးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲပါသည္။ 
အဆုိပါ ပါတီမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
ရလာဒ္မ်ားကုိ ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္ရန္ 
အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ၊ 
တရား၀င္ျဖစ္မႈကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း 
လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
ယင္းတို႔ တုိးတက္ ရရိွလုိသည့္ 
အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ အက် ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရိွပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းအသစ္မ်ား 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ပါလိမ့္မည္။



21ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

အေျချပဳသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုမရိွပဲ အေသးစား ဦးေဆာင္မႈ ယႏၱရားကသာ ႀကီးစိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာ
င္း ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ သိရိွႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ 
အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာအရ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေသးငယ္ၿပီး အာဏာရွိသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနျခင္းကုိ  လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေကာင္းကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါလိမ့္
မည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ သီးျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီ၏ ပံုစံႏွင့္  
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔အား အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ မည္သုိ႔ 
ခဲြေ၀ရမည္ကုိ သတ္မွတ္ေပးထားသျဖင့္  အထက္ေဖာ္ျပပါ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အေျခခံမူေဘာင္ကို ပံုပ်က္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္  လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ဦးတည္လာပါက  ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္၍ ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ အသစ္စက္စက္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပင္လွ်င္ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ အစၥေရးႏိင္ုငံတုိ႔ရွိ ေရြးေကာက္ထားသည့္ မဆဲႏၵရွင္ညီလာခမံ်ားသည္ ပုံမွန္ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္အသြင္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ ဥပေဒျပဳျခင္း အာဏာကုိ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေစခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ရလာဒ္မ်ားကို စိတ္တုိင္းက် 
ဖန္တီးပုံေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပုံစံအား အက် ိဳးသက္ေရာက္ႏိင္ုမည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ယင္းတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္အက် ိဳးစီးပြားကုိလည္း သိရိွနားလည္သင့္သည္။ 

၃.၂။ ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ရေသာအခါ၊ 
သို႔မဟုတ္ အခ်နိ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနေသာအခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
ရန္လုိမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားေသာအခါ ယင္းအခ်န္ိကုိ  
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတစ္ခုကုိေရးဆြဲရန္ 
အခြင့္သာေသာအခ်န္ိ အျဖစ္ ယူဆ၍မရပါ။  
ၿပးီခဲေ့သာ အတိတ္ကာလႏွင္ ့အဆက္ျပတ္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ တတ္ႏိင္ုသမွ် 
လုပ္ေဆာင္ေစရာ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ 
ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပံုစံမ် ိဳးစံု 
ျဖစ္ေပၚႏိင္ုၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ပုံမွန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အေနျဖင့္  ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကာလတုိ 

သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ရေသာအခါ၊ သို႔မဟုတ္ 
အခ်နိ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနေသာအခါ၊ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
ရန္လုိမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေသာအခါ 
ယင္းအခ်နိ္ကုိ  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
မူၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆဲြရန္ 
အခြင့္သာေသာအခ်နိ္အျဖစ္ ယူဆ၍မရပါ။ 
ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားေနၾကေသာ 
ပါတီမ်ားအၾကား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား 
ပံုစံခ်မွတ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ယင္းတို႔အား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။



22 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

မဟုတ္ေပ။ ယင္းတုိ႔ကုိ (က) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ယခင္ စံနစ္ေဟာင္းမ်ားမွ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားဆီသုိ႔ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား မရွိေစပ ဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ တရားဥပေဒအသစ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ (ခ) ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခဥံပေဒ အသစ္တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
တုိးတက္ေစမည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနၾကေသာ ပါတီမ်ားအၾကား 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ပံုစံခ်မွတ္ရာ၌ ကူညီေပးရာတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားကာလရွည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မည္ကဲသုိ့႔ အံ၀င္ခြင္က်စြာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္စသည္တုိ႔ အပါအ၀င္ ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္သည့္ အခိ်န္ကာလအေပၚ သေဘာတူညီမႈေပးရာတြင္ ညီတူညီမွ် စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။  
ယင္းတုိ႔သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အထူးလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံမ်ားကုိ  ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ အၿပီးသတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။  ၁၀ 
ႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးထားေသာ နီေပါႏိုင္ငံ၏ 
လက္ရွိ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၇) သည္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စံနစ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကုိ 
တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစေသာ ဗဟုိအစုိးရ သမၼတစံနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
အရွည္တည္တံ႔ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြဘုိ႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
ညီလာခံအား လမ္းညႊန္မႈ ေပးခဲ့ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
အၿပီးသတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥေဒမွ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒသ ၃၄ ခု ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။ 

ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အခိ်န္ကာလအတုိင္းအတာကုိ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ နီေပါ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆဲြေရးအတြက္ (နီေပါႏိုင္ငံတြင္ အဆုိပါ မူလသတ္မွတ္ထားခိ်န္ကုိ 
တိုးခ်႕ဲပါသည္) ႏွစ္ႏွစ္ကာလကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထုိ႔တက္တိုေသာ၊ 
သို႔မဟုတ္ ရွည္ေသာ အခ်နိ္ကာလမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရိွၾကပါသည္။ အေရးေပၚ ကိစၥမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ေရးဆဲြရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အခိ်န္ကာလမ်ားကုိ သတ္မွတ္ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး 
လက္ေတြ႔ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ႏိႈင္းခိ်န္စဥ္းစားမႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အခ်နိ္ကာလတစ္ခု ေပးထားရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပုိ၍ ေ၀းကြာသြားေပလိမ့္မည္။

တစ္ႀကိမ္တည္း အၿပီးသတ္ေရးဆဲြျခင္း ပံုစံႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ေရးဆဲြထားေသာ ပံုစံမ်ားကုိ 
ၿပီးေျမာက္ျပည့္စံုစြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်နိ္ကာလတစ္ခု လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ် ိဳးသား လႈပ္ရွားေ
ဆာင္ရြက္သူမ်ားအားကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီမႈ ဆႏၵခံယူျခင္းအား 
အေလးထားၿပီးမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အရိပ္အာ၀ါသအေနျဖင့္ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာလည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ မ်ားစြာေသာ 
လက္ေတြ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ အဆုိပါ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဆင့္မ်ားကုိ အစီအစဥ္တက် 
ခဲြျခားထားရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကၿပီး၊ ယင္းတုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ အဆင့္အသီးသီးရိွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 



23ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ လက္ရိွ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအား အေလးထားေစာင့္ၾကည့္ရာမွ ျပဳလုပ္မိေသာ အမွားမ်ားေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ျပႆနာမ်ားကုိ အၿမဲျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိသည္။ 

၃.၃။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း တရားမွ်တမႈ ရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္မႈရရွိေအာင္ 
တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆုံးေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ 
ျဖစ္ေပၚေနစဥ္၌ျဖစ္ေစ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနၿပီးေသာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းတာ၀န္မ်ားအား 
ပုိ၍ ခက္ခေဲစႏိုင္ပါသည္။ အေလးထားစရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ 
အတိတ္ကာလႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေပၚ 
ယခင္က ဖိႏွပ္ခဲ့သူမ်ား၊ ၿပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ 
သေဘာထားၾကရမည္နည္း။ မည္ကဲသုိ့႔ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ကာ ခြင့္လႊတ္ရမည္နည္း။ ပဋိပကၡၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္သူေဟာင္းမ်ား၊ တုိက္ပဲြ၀င္စစ္သည္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း ခံရသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပလူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ  
ယငး္တို႔အား ေထာကခ္အံားေပးသူမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေျဖရွငး္၍ ရႏိုငပ္ါသည။္ ဤသုိ႔  
ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း လူထု၏ မခံခ်င္မႈေဒါသမ်ားႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ပုိမုိႀကီးမားေသာ 
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း 
မတရားဖိႏိပ္ွမႈကုိ ဦးတည္ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔က်ေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ တုိင္းျပည္ကုိ ၿပိဳကဲြျခင္းမရိွေစပဲ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုလုံးအား ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡတစ္ခုသည္ 
ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ လုိအပ္ေနအပ္ေနလ်က္ အႏိုင္ရသူမရိွပဲ  မတုိးသာမဆုတ္သာ အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေနၿပီး 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ 

၃.၄။ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း ၿပီးျပည့္စုံေသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ စံျပ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတရားအရ ယင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
ရိွ၊ မရိွ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ရရိွရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ 
ရလာဒ္မ်ား ရရိွရန္အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ယင္းအား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္ကုိ 
အသုံးခ်ေကာင္းခ်ႏိုင္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အေျခခံေသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းမ် ိဳး 
ျဖစ္ေစရန္ အေလးထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လွ် ိဳ႕၀ွက္ဖံုးကြယ္လ်က္ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအားထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းတို႔ကုိ ကန္႔ကြက္ပါသည္။ 
ယင္းအစား နီေပါႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွ မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံအတြင္း တင္ျပထားသကဲ့သုိ႔ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ 
က႑အသီးသီးအား အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ တာ၀န္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားထားပါသည္။ 



24 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးသည္ လုံေလာက္ေသာအခိ်န္ႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ လုိအပ္သည့္ 
တည္ၿငိမ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆထားပါသည္။  

ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ တုိးခ် ဲ႔ေဆာင္ရြက္မည့္ 
နည္ းလမ္းမ ်ာ းမ ွ ာ  အဖဲ ြ ႔အစည္းမ ်ာ းက 
ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး နည္းစံနစ္ က်နၾကပါသည္။ 
ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္၊ အယူအဆမ်ားတြင္ 
အာဖရိက၏ ေဒသမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ 
အမ် ိဳးသားညီလာခံ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဒမုိီကေရစီစံနစ္ဆီသုိ႔ အေရာက္လွမ္းႏိင္ုရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားႏိႈင္းခိ်န္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲ အာဏာရ 
ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း ရန္အတြက္ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔မ်ားအားထပ္မံ၍ စုစည္းသည့္  နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ဘီနင္း၊ ဂါနာ၊ ကင္ညာႏွင့္ မာလီတုိ႔ရိွႏိုင္ငံေရး အာဏာပုိင္အဖဲြ႔မ်ားက စုစည္း၍ ညီလာခံ တစ္ရပ္ကုိ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ယင္းတုိ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈရွိၿပီး ညီလာခံမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရိွသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား တုိးပြားလာခဲ့သည္(ဥပမာ - မာလီ) ။  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံ 
ပို၍ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဘီနင္းကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္မူ အမ် ိဳးသားညီလာခံသည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေစရန္ ကူညီေပးရာတြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံကုိလည္း စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ညီလာခံသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ မူၾကမ္းေရးဆဲြရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းမွ စုစည္းေခၚယူထားေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရန္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားရိွေနသည့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္မွ 
ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၊ ရွင္းလင္းျပရန္ တာ၀န္ႏွင့္ ဥပေဒခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာတုိ႔အေပၚ ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ ပံုမွန္ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည့္ ဥပေဒျပဳ 
ညီလာခံမ်ားအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရး 
နည္းလမ္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လက္တင္အေမရိကတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းအတြက္ သမားရိုးက် နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ဆုိင္ရာ ညီလာခံကုိ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ သီးျခားညီလာခံႏွစ္ရပ္ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခါ မဆဲႏၵရွင္ဆုိင္ရာ 
ညီလာခံသည္ ဥပေဒျပဳျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး 
မျဖစ္ေစရပဲ  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကာလရွည္ 
ပံုစံကို လက္ခံ က်င့္သုံးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္ဆုိင္ရာ ညီလာခံႏွင့္ ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္အၾကား 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းႏွင့္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာက႑တြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ အဟန္႔အတားမ်ား 
ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိပင္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ 
အတြင္း ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ 
ဥပေဒျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္း 
အရာျဖစ္ပါသည္။ ဘက္လုိက္ေသာ 
ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ အာဏာရပါတီ၏ 
တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းဆန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားအရ 
ျပဌာန္းရေသာ သို႔မဟုတ္ အာဏာရ အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ားက ရရိွပိုင္ဆုိင္ထားေသာ 
အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ အာဏာတို႔အား ထိခိုက္ေစေသာ  
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။



25ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ညီလာခံႏွင့္ သီးျခားေရြးေကာက္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္ဆုိင္ရာ ညီလာခံမ်ားအေနျဖင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ ညီလာခံမ်ားအေပၚ သာလြန္ႀကီးစိုးမႈ ရိွေစရန္သာမက ထိန္းခ်ဳပ္ ႀကီးၾကပ္ရန္ပင္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမ် ိဳးကုိ ေတြ႔ရပါသည္။  အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း မဲဆႏၵရွင္ဆုိင္ရာ 
ညီလာခံ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ညီလာခံတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားေသာ ညီလာခံသည္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရိွပါသည္။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ 
မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ညီလာခံကဲသုိ့႔ ပုံစံခ်မွတ္ ထားေသာအခါ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအရ ယင္းသည္ အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း (အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း၊ 
အမ်ားသေဘာဆႏၵအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ လက္ေတြ႔ျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္  
ရႈပ္ေထြးေနေသာ တာ၀န္မ်ား)ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆဲြ 
ျခင္းကုိ ၿပီးေျမာက္ျပည့္စုံေစရန္အတြက္ အခိ်န္ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ တုိးခ်႕ဲရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ လုံေလာက္ေသာအခိ်န္ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 

အဆုိပါ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အဓိက ျပႆနာမွာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကိစၥရပ္
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါတီတစ္ခုတည္းက ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုး 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး တီေမာလက္စတီ ႏိင္ုငံရွိ အေရွ႕တီေမာ၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း၊ 
အိႏိၵယရွိ ကြန္ဂရက္ပါတီ (၁၉၄၇-၉)၊ ရ၀န္ဒါ မွ ရ၀မ္ဒန္ မ် ိဳးခ်စ္အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အီသီယုိးပီးယားရွိ အီရစ္ထရီယံ 
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔အစည္း (EPLF) စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လႊမ္းမုိးထားပါသည္။ ဘက္လုိက္ေသာ 
ကုိယ္စားျပဳျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရပါတီ၏ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းဆန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အာဏာရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ရရိွပိုင္ဆုိင္ထားေသာ အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ အာဏာတုိ႔အား 
ထိခုိက္ေစေသာ  ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ဤျပႆနာကို ရွင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးေလ့ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္သည္ အေရးပါလာပါသည္။ 
မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံတြင္ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား  ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးကုိ ႀကီးၾကပ္ထားေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဆက္စပ္္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပုိင္နက္နယ္ေျမဆုိင္ရာ အခ်တ္ိအဆက္မ်ား၊ လူနည္းစု သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား တုိ႔မွတစ္ဆင့္ အဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ရန္မူမ်ား ပံုမွန္အားျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။  ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ 
အဆုိပါ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ  အဖဲြ႔၀င္မ်ားပါ၀င္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ 
ေဘာ္လီးဗီးယား၏  မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံတြင္ အဖဲြ႔၀င္ ၃၀၁ ဦး ရိွၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေရြးေကာက္ပဲြ 
က်င္းပခဲ့ေသာ နီေပါ၏ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံတြင္ အဖဲြ႔၀င္ ၆၀၁ ဦး ရိွပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ၌ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီးတြင္ အာဖရိက အမ် ိဳးသားကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံကုိ 
ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ခဲ႔ၿပီး  မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံ၏ ရလာဒ္မ်ားကို အသစ္ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးက မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ လူနည္းစုပါတီမ်ားက ေအာင္ျမင္စြာ တုိ
က္တြန္းေျပာဆုိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

၃.၅။  ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက႑သည္ ျမင့္မားလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 



26 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္းအျဖစ္ရႈျမင္ထားၾက
ၿပီး  ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ယင္းတုိ႔၏ အျမင္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ တင္ျပမႈေပါင္း ၂ 
သန္းေက်ာ္ကုိ စုစည္းရရိွပါသည္။

ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ ယင္းတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား ပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်နစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

• ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြကလည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထုအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေ၀မွ်ေပးျခင္းျဖင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာကုိ ျမင့္မားေစပါသည္။ 

• ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ဆႏၵမေဲပးျခင္းမျပဳမီ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
အေပၚ သိရိွနားလည္၍ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ကုန္က်စားရိတ္မ်ား

• ျပည္သူလူထုပါ၀င္ေသာအခါ ရွားပါးသည့္ ေငြလုံးေငြရင္းမ်ားကုိ သုံးစဲြရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကုန္က်စားရိတ္ 
ျမင့္မားလွၿပီး  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ  တစ္ခုအား ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိွ၊မရိွ ကုိလည္း 
သက္ေသျပထားသည့္ ခ်တိ္ဆက္မႈမ်ားလည္း ရွိခ်င္မွ ရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 

• ႏိင္ုငံေရး အာဏာကုိ ခဲြတမ္းခ်ေပးမည့္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ေျဖဆုိရန္လုိေသာ  ေမးခြန္းမ်ားအား 
ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲေပးမည့္သူမ်ားအား လႊမ္းမိုးရန္ ဘက္လုိက္ေသာ လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လူထု၏ ပါ၀င္မႈကုိ ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

• ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ခဲြျခားထားေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူထု၏ ပါ၀င္မႈသည္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအမ်ားစုအား ယင္းတုိ႔၏ 
ကိုယ္ပုိင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း  
သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္းကုိ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ 

• ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား 
ရိွေနသည့္ သာမာန္လူထု၏ အက် ိဳးကုိရည္ေမွ်ာ္ေသာ အစုအဖဲြ႕မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေစပါသည္။ 

ျပည္သူမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ ပါ၀င္ပိုင္ခြင့္ မရိွေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ားအၾကားမွ 
ေပၚထြက္လာရေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္မႈက႑သည္ လူထုပညာေရးအတြက္ 
လက္ေတြ႔လုိအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာအတြက္ မူၾကမ္းအဆင့္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအျဖစ္သုိ႔ အယူအဆမ်ားကို စုစည္းျခင္းထက္ လူထုပညာေပးေရး အစီအစဥ္ကုိ 
လက္ဦး၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ျခင္း၏ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ 
လူထုပညာေရးကုိ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြင္းရိွ အစိုးရ အပါအ၀င္ ပါတီ၏ 



27ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ဘက္ေတာ္သား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထက္စာလွ်င္  
လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုက ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ပုိမုိခုိင္မာသည့္ အေနအထားကုိ ေလ့လာႏိင္ုပါသည္။ 
ေဘာ္လီးဗီးယားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံသည္ 
ျပည္သူလူထု ပါ၀င္လာေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ားကုိ 
ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
ဥပမာအားျဖင့္ ယူဂန္ဓါကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ အယူအဆမ်ား၊ အေတြးအေခၚ စုစည္းခ်က္မ်ားျဖင့္  ျပည္သူမ်ားကုိ 
ပညာေပးခဲ့ပါသည္။ 

ျပည္သူလူထု၏ က႑သည္လည္း အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေရး အဆင့္မ်ား၌ ပို၍ ျမင္သာမႈ ရိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳေပးမည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ 
ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အျမင္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားအား စုစည္းရယူျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
ျပည္သူလူထု ပါ၀င္လာၾကေစရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္  (ဥပမာ - ယခင္က လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကပင္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ လံုေလာက္မွ်တမႈရိွသည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ကင္ညာ)။ သုိ႔ရာတြင္ ပိုင္းျခားထားေသာ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္းမ် ိဳးမျဖစ္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ ျပင္းထန္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ
သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အေနအထားမ်ားအတြင္း ျပည္လုံးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကုိ 
က်င္းပေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပုိ၍ အေလးထား ဂရုစိုက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြင္း အာဏာရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးေနသည့္ 
ႀကးီစိုးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကုိ ခ်င့္ေထာက္ရေသာ္ ၿပီးျပည့္စံု၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ရရွိေအာင္ျမင္ေရးသည္ ရရွိလာေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ပံုေဖာ္ရန္ ျပင္ပမွ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္က အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္အတုိင္းအတာအေပၚ 
မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ ႏိင္ုငံေရးေဆြးေႏြးခ်က္၏ ပြင့္လင္းေသာ ပုံစံမ်ား၌ပင္ အာဏာရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအေပၚ လြန္ကဲေသာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ် ိဳးကုိ 
ပံုမွန္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ အကယ္၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွေရးကုိ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွပါက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးသည္ကုိယ္ကိ်ဳးကုိ ေရွးရႈ၍ ေနာက္ကြယ္တြင္ အာဏာမ်ား ခဲြျခားေ၀မွ်လ်က္ရိွေသာ 
အတြင္းလူမ်ား၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အတုိင္းအတာအတြင္းက်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အထက္တန္းလႊာမ်ားက 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးလ်က္ ရိွေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံမွ အသံမ်ားအပါအ၀င္ ပို၍ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈ 
ကလည္း လြတ္လပ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေစႏိင္ုေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ကာကြယ္ေရးကုိ 
တိုးခ် ဲ႔ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ အာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ညီျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး အာဏာရ 

ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက႑ကုိ 
ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အပ္ႏွင္းျခင္း အျဖစ္ရႈျမင္ထားၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈ ရိွေၾကာင္း အေထာက္အထားမရိွပဲ 
ႀကိဳးကုိင္ ျခယ္လွယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိင္ုေစပါသည္။ 



28 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရိွေသာ၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵလည္းမရိွေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ 
ဦးတည္ႏိုင္ေစပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ဖယ္ၾကဥ္ထား၍ မရေပ။ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အဓိက ရာထူးမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရိွသူမ်ားအတြက္ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအားကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳပဲ အႀကီတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံးခ်မည္ကုိ 
သိရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထူးစီမံခ်က္ ကာလမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသာရွိၿပီး အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ က႑မ်ား၌မူ ယင္းတုိ႔အား အသုံးျပဳမည္ 
မဟုတ္ေပ။ ေက်ာ္လႊားေအာင္ႏိင္ုမႈမ်ားအတြက္ ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဆုိ႔ေနေသာအဆင့္မ်ားကုိ 
ၾကံဳရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နမူနာမ်ားလည္း ရွိႏိင္ုပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အား 
ေထာက္ခံအားေပးသူ အဖဲြ႔မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးခ်ျခင္းခံရသည့္ ဓားစာခံမ်ား ျဖစ္ႏိင္ုပါသည္။ 
ႏုငိ္ငံေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရိွေသာ္လည္း  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း 
ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ မ်ားစြာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူမ် ိဳးစု၏ အႀကီးအကဲ၊ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  စစ္နယ္ရွင္မ်ား၊ မီဒယီာ၏ အႀကီးအကမဲ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟူ၍  ရွိၾကပါသည္။ 
အေနအထား တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ႀကံဳေတြ႔လ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ 
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး အခ် ိဳ႕မွာမူ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္းမ်ား ရိွေနသည္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿပီး ေျမာက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အေကာင္းဆုံး အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွေအာင္ အတိုးအေလွ်ာ့ အေပးအယူ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ စသည္တို႔ကုိ နားလည္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၃.၆။ ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ က႑ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အမ် ိဳးသားေရးအရ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပေနစဥ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ 
အက် ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ 
ျပင္ပလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွၾကၿပီး 
ယင္းတုိ႔တြင္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပ့ံမႈကုိ 
ေပးေသာ အလွဴရွင္မ်ား (ဥပမာ- လူထု 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ လူထု ပညာေရးႏွင့္ 
ထိေရာက္ အက် ိဳးရိွေစမည့္ ေလ့လာေရး 
ခရီးမ်ားအတြက္) ၊ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
တိက်ျပတ္သားေသာ ေရြးခ်ယ္မ ႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ 
ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ 
ျဖန္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ဘက္မလုိက္ပ ဲၾကားေနေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ 

ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဘ႑ာေငြ 
ပံ့ပိုးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပညာမ်ား၊ ျဖန္ေျဖျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ဘက္မလုိက္ပဲ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစု၏ တာ၀န္မွာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္မလိုက္မႈ 

မရိွျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာင္သူမ်ား၏ 

ပန္းတုိင္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဦးစားေပး 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အတူ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

က်င့္သုံးပါသည္။ 



29ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ယုံၾကည္အားထား ႏိုင္သည့္ ဘက္ေပါင္းစံု 
ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားေသာအဖဲြ႔မ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပါ၀င္ေသာအဖဲြ႔မ်ား၊ ျပည္တြင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္ အသုံးျပဳႏိင္ုေသာ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္ စံမ်ားအား ျပဌာန္းျခင္းမ်ားရွိႏိင္ုသည့္ မိမိ ၏ ျပည္နယ္မ်ား အဖဲြ႔၀င္ႏိင္ုငံအျဖစ္တည္ရွိေနေသာ ႏိင္ုငံတကာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ စစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္ေရးတို႔ကုိ 
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ၿမိဳ႕ျပ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ျပင္ပမွ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မဆုတ္သာ မတုိးသာ 
အေျခအေနမ်ားအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အသုံးျပဳပါသည္။ ပါတီတစ္ခုတည္း သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္း 
တစ္ခုတည္းက ဦးေဆာင္ ႀကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား  နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ တနည္းဆုိရေသာ္ အျခားေသာ 
အျမင္မ်ားအား ရရိွေအာင္ ကူညီေပးျခင္းကုိ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရိွေနရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအတြက္ အားလုံး 
မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ အမ်ားစုေသာျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ က႑မ်ားသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္မလုိက္မႈျဖစ္ျခင္း မရိွပါေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဘက္မွ 
ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ အဖြဲ႔၀င္ထားၾကသည့္ ကုလသမဂၢကဲသုိ့႔ ဘက္ေပါင္းစုံ ပါ၀င္သည့္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက တင္ျပသည့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ အမ် ိဳးသားဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
အတြက္ အသုံး၀င္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ဘာသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္အတြက္ လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေသာ နမ္မီးဘီးယားရိွ အမ် ိဳးသားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ျပဌာန္းခ်က္အေပၚ ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ဤကိစၥတြင္ နမီးဘီးယားႏိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္ေရး မရရိွမီ  ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အတြင္း UN 
ပါ၀င္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းသည္  ျပည္တြင္းေရာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပါ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မည့္  ရလာဒ္မ်ား 
ရရိွေစေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ လႈ ံ႕ေဆာ္ ေမာင္းႏွင္ေပးသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရရိွေစရန္ ယင္းတို႔၏ အမ် ိဳးသားေရး အေနအထားကုိ 
အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ် ိဳးမရိွပဲ အမ် ိဳးသား အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စံနစ္တစ္ခုအား  ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း အလားတူ ကုလသမဂၢအဖဲြ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းတြင္ 
ယင္းတို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သမွ် လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေ
သာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒျပဳျခင္း၏ အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ ကုလသမဂၢ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ပန္ၾကားလ်က္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ တာ၀န္အေပၚ ညႊန္ၾကားမႈ မွတ္စု ၄

အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား၏ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္  ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံထားၾကသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သိသိသာသာျဖစ္ေစ၊ မသိမသာျဖစ္ေစ  ဆန္႔က်င္ေနတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ မူၾကမ္းေရးဆဲြသည့္ အေျခအေန အေပၚ ပိုမိုအေလးေပးလ်က္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အခိ်န္ႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးႏို
င္ပါသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ပဲရစ္စ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၉၁) တြင္ ရက္ ၉၀ အတြင္း 



30 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

မူၾကမ္းကို အျပည့္အစံုေရးဆဲြေပးရန္ လုိအပ္ၿပီး ၁၉၉၃ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ထြက္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ 
ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားက အခိ်န္ကာလ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ ကန္႔သတ္ထားရိွေၾကာင္း၊ မည္သုိ႔ဆုိေစ 
အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလုံးပါ၀င္ျခင္း 
မရွိေၾကာင္းကုိ  သတိေပးခ်က္မ်ား၏ တိက်မႈသက္ေသအျဖစ္ ၁၉၉၇ အာဏာသိမး္ျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႔ႏိင္ုေၾကာင္း 
ေထာက္ျပေျပာဆုိႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အခိ်န္ႏွင့္  သတ္မွတ္ကာလအေပၚ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကေရးဆဲြရန္ သတ္မွတ္ထားသင့္ေသာ အရာတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း  ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းတုိ႔၏ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးေပၚ လက္ေတြ႔အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ 
အေနအထားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဆံုးရံႈးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည္ဟု ထင္ရဖြယ္ရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စံအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရေသာအခါ 
ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား သိသာထင္ရွားလွသည့္ တာ၀န္မ်ားကို  မယူရန္ သတိေပးပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ရလာဒ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရရိွေစႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ ႏိုင္ငံသား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရိွပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ အဆုိပါ အေျခခံမူေဘာင္အတြင္း  ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 
က႑ကိုလည္း ခ်မွတ္ဆုံးျဖတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ  စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ က႑ကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ႏိုင္ငံေ
ရးသေဘာ သက္၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူသေယာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ယင္းသည္ အမွန္တကယ္ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ကုိင္တြယ္ျခင္းရိွမည္မဟုတ္ပဲ ျပင္ပမွ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အျခားေသာ 
အသုံး၀င္သည့္  အေထာက္အပံ့မ်ားကုိလည္း ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား
 မူ၀ါဒ ေရးဆဲြခ်မွတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚတြင္ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ 
မည္သည့္ဘက္ကုိ မွီခုိမည္ကုိလည္း အတိအက် ေသခ်ာေရရာမႈမ်ား မရွိတတ္ျခင္းမ် ိဳး ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ 
ဤက႔ဲသုိ႔ မေရရာျခင္းမ် ိဳးသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကုိ 
အမ်ားဆံုး ရရိွရန္အတြက္ မေသခ်ာမႈမ်ားကုိ ေပၚထြက္ေစပါသည္။ အမ်ားဆႏၵကုိ ပိုမို၍လုိအပ္ေလ၊ 
လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိင္ုရန္ အခိ်န္ပုိ၍ လုိအပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ေပးဆပ္ရမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေလ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားရိွၾကသည့္ မ်ားစြာေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွ မိမိတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ 
မည္ကဲ့သုိ႔ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ႏိုင္မည္ကို တြက္ခ်က္ စဥ္းစားၾကပါလိမ့္မည္။ 



31ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းကိစၥတုိင္းကုိ ေျဖရွင္းႏိင္ုမည္ မဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းမည္၊ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပမည္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ႏိင္ုငံလုံး 
အတုိင္းအတာအရ လႈ႔ေံဆာ္အားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္တြင္ ယင္းတုိ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ 
ျပည္တြင္း ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္ႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္စြာ ပံုစံခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပိုမိုခက္ခဲလာပါက ပဲြဖ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ 
အႏၱရာယလ္ညး္ရိွပါသည။္ ယငး္တို႔သည ္ယငး္တုိ႔ကန္႔ကြက္ထားေသာ သို႔မဟတ္ု ဆန္႔က်ငေ္သာ ဖြဲ႔စညး္ပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္သူပုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရပုိင္းတြင္ 
ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစြာတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအား အာဏာတည္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ပဲြဖ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာပါက တုိက္တြန္းမႈမ်ား၊ 
အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခိ်န္ လုိအပ္ေလ့ရိွပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွနး္ထားသည့္ 
အေၾကာင္ းအရာမ ်ာ း ၊  အထူးသျဖ င့္ 
လူ႔အဖဲြ ႔အစည္းအတြင္းမွ ခဲ ြျခားဖယ္ၾကဥ္ 
ခံထားရသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း 
စီမံလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခ် ိဳ႕ ကိစၥမ်ားသည္ ပို၍ အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ား အၾကပ္ေတြ႔ရသည့္ အဓိကကိစၥမ်ားတြင္ အာဏာခဲြေ၀မႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ပါ၀င္တတ္သည္။ 
ဘယ္သူေတြမွာ အာဏာ ရွိသလ။ဲ ဘယ္ေလာက္အထိလ ဲ? ဘယ္နယ္ပါယ္မွာလ ဲ? စသည့္ အျခင္းအရာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အလားတူ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္း၊ အထူးသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ယံုၾကည္ 
လက္ခံထားသည့္ အေလ့အထ ၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ ဆုိင္ရာ အျမင္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ၊ ႏိင္ုငံေရးနယ္ပါယ္မွ 
အဓိကလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အေသြးအေရာင္ ကဲြျပားမႈ ႏွင့္ ႏိင္ုငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အဆုိပါအဖဲြ႕မ်ား၏ 
ဗဟုကုိယ္စားျပဳမႈ တုိ႔ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မွ အာဏာအလဲြသုံးစားျပဳမႈကုိ ကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ တရားေရး 
မူေဘာင္ ခ်မွတ္ရန္တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။  

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၄.၁။ ျပဌာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ပံုစံ

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡတစ္ခုအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို က်င့္သုံးရမည္ကို အေသးစိတ္ ႏိႈင္းခိ်န္စဥ္းစားေလ့ရိွပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းခ်က္ ပံုစံခ်မွတ္မႈကုိ နဂိုက ရိွႏွင့္ျပီးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေလ့အထမ်ားမွ ေကာက္ယူ၍ ပုံစံခ်မွတ္ေလ့ ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တစ္သမတ္တည္း ရိွမေနတတ္ပါ။။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးတြင္ လက္ရိွ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုသည္ အဓိကက်ေသာ 
အေၾကာင္းကိစၥတိုင္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။



32 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ပံုစံခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အယူအဆကုိ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အေျခခံ သေဘာတရားဆုိင္ရာ  
အယူအဆမ်ားမွာ (က) လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ တြန္းအားမ်ား (ခ)  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္းရိွ ေဖာ္ျပခ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ေမာင္းႏွင္ေသာ တြန္းအားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ပိုမိုေနရာေပးႏိုင္မည့္ 
တြန္းအားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပင္မဥပေဒ ေက်ာရုိးအား  
ပုံေဖာ္ျခင္းအျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ယင္း၏ မ်ားျပားလွေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအၾကား 
ဆက္စပ္မႈတုိ႔ကုိလည္း အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၄.၁.၁ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
တည္ေဆာက္ပုံ

ဖဲ ြ ႔စည္း ပုံ  အေျခခံဥပေဒ၏ ဖဲ ြ ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပုံဟူသည္မွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ဆက္စပ္ေပးေသာ ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ဆက္စပ္မႈ ရိွေနပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္တြင္ ယင္း၏ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံကုိ 
နားလည္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 
အသုံး၀င္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား အေျခခံ
မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ရႈျမင္သုံးသပ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံခ်မွတ္မႈအရ ဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 
ျပည္သူလူထုက သေဘာတူညီထားသည့္ အဆိုပါ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ မူေဘာင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တရားဥပေဒျပဳျခင္းကုိ ညႊန္ၾကားႏိုင္မည့္ 
အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပဌာန္းႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကုိ 
မရယူရေသးသည့္  အနာဂတ္ကာလ ဥပေဒျပ ျဳခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေရးကိစၥမ်ားစြာ ပါ၀င္ႏိင္ုပါသည္။ 
နီေပါႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၀ တြင္ 
ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ ပါ၀င္ေသာ အေျခခံမူေဘာင္ ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါက 
ယင္းတို႔သည္ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံ၏ ႏွစ္ႏွစ္တာ အခိ်န္ဇယားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မျဖစ္ေစရန္ 
ေရွာင္ၾကဥ္ႏိင္ုပါသည္။ စားရိတ္စကမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အၿပီးသတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည့္ 
အျခားေသာ ၀န္ေလးသည့္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက အဓိက အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ 
အေလးေပးေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၊ တရားစီရင္ေရး စေသာ အစိုးရ၏ 
က႑ ၃ ရပ္ စေသာ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ အာဏာကုိ က်င့္သုံးမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရးကုိ 
ဥးီစားေပးေသာ နညး္လမး္ကိ ုအေျခခ ံပံစုခံ်မွတ္မႈ လုပင္နး္စဥမ္်ားက ေပးစြမး္ပါသည။္ အေျခခ ံပံစုခံ်မွတ္မႈ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ရည္ရြယ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ဆက္စပ္မႈ ရိွေနပါသည္။ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 

အမ်ားဆႏၵ တည္ရိွေနသည့္ စံႏႈန္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီး အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အေျခခံမူေဘာင္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ စဥ္းစားရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။



33ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ဗဟုိအဆင့္မွ အာဏာကုိ ခဲြေ၀လဲႊေျပာင္းေပးမည့္ လက္ေအာက္အဆင့္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရိွပါက 
အစုိးရမွ တရားေရးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာရွိေၾကာင္း ယူဆထားပါသည္။ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားသည္ အစိုးရ၏အာဏာအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ လြတ္လပ္မႈအတြက္ ေဘးဆီးရန္ကာေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဟန္ခ်က္ညီျခင္းကုိ 
ဖန္တီးေပးျခင္းစသည့္ အထူးက႑မ်ားအတြင္း ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေျချပဳေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁၇၈၉ ျပင္သစ္ႏိင္ုငံ၏ 
ေတာ္လွန္ေရးကုိ အဓိကအားျဖင့္ နမူနာယူကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀ဖူလုံေရးအားကာကြယ္မႈ 
အေနျဖင့္  ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ သေဘာတရားကုိ အေလးထား စဥ္းစားပါသည္။ 
အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အစိုးရ၏ အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖ ာ္ေဆာင္ရ န္အတြက္  အစုိ းရ ကုိ 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ 
တရားေရးဆုိင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
အာဏာတည္မႈအတြက္ တရားေရးအရ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အေလးထားမည္ ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
အသားေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ဦးစားေပးထားပါသည္။ ပထမဆုံး ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ (၁၉၈၅)၏ ပထမအပိုဒ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းႏွင့္ 
မိသားစုတိုင္းကုိ ကာကြယ္ရန္တာ၀န္ရိွေသာ ဂြာတီမာလာ အစိုးရအား ဖဲြ႔စည္းရျခင္း၏  အေျခခံ 
အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၆၂ 
မွ ၁၉၈၅-အထိ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေမရိကအလယ္ပိုင္း၏ အဆုိး၀ါးဆုံးေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားအနက္မွ 
စစ္ပဲြတစ္ပဲြကုိ ျပည္ဖုံးကား ခ်ႏိင္ုခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေလးထားေသာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေတာင္အေမရိကရိွ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ 
အမွန္တကယ္ကုိက္ညီမႈရိွပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အတုိင္းတာကုိ ညႊန္ျပပါသည္။ ဥပမာတစ္ခု အေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆)
သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊  ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ 
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေရးကုိသာမက  အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ 
တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အသုံးျပဳေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားၿပီး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ဤသုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလံုး 
ပါ၀င္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ားဆံုးကုိက္ညီေစရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
စဥ္းစားရသည္ ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္၏ တစ္စ္ိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တရားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆုိင္ရာ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ 
သံႏိၷဌာန္ထားရိွမႈ အတုိင္းအတာကုိ ညႊန္ျပထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေျချပဳသည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး တရားေရးအရ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို 
အေလးေပးပါသည္။



34 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

၄.၁.၂ တရားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား 

တရားေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ယင္းအား အျခားဥပေဒပုံစံမ်ားအားလုံး၏ 
အထက္တြင္ ရိ ွေစ ၿ ပီ း  တရားေရး 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ 
ဖဲ ြ ႔ စည္ း ပုံ  အေျခခံဥပေဒ ဆုိ င္ရာ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၏ သာလြန္ျမင့္မားေသာ 
ရႈေထာင့္ကုိ အေလးေပးၿပီး တရားေရးဆုိင္ရာ 
စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ ျပဌာန္းပါသည္။ တဖန္ 
ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီစသည့္ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႕အ
စည္းတစ္ခု၏အာဏာေအာက္တြင္ရိွ ေသာ 
အေၾကာင္းကိစၥအရပ္ရပ္အား ႏိင္ုငံေရး လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုိမုိႀကီးမားေသာ 
ႏိုင္ငံေရး အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခု အတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  

တရားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အက် ိဳးတူ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွ 
ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တရားေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ျဖစ္လာႏိင္ုသည့္ 
ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းခ်က္မ်ားမွ ယင္းတုိ႔၏ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ တရားေရးဆုိင္ရာ ေသခ်ာမႈကုိ 
ပို၍ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။  တရားဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လက္ေတြ႔အမွန္ျဖစ္ေစ၊ ေတြးေတာ ယူဆထားလွ်င္ ျဖစ္ေစႏိုင္ငံေရးအရ လူအမ်ား၏ 
တံု႔ျပန္မႈကုိ ေရွာင္ရွားပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံတြင္ (၁၉၉၄-၆) မဲေပးသူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားခဲ့သည့္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းစံနစ္အား 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ ဆုိင္းငံ့ခဲ့ၿပီး  အသစ္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသုိ႔ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းအေပၚ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကုိ 
အာခံလ်က္ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၄-၆)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ 
အျမစ္တြယ္ေနေသာ အေျခအေနအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကုိးကားလ်က္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟူ၍ တရားရံုးက ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ “တရား၀င္ ျဖစ္ေစျခင္း နည္းလမ္းမ်ား” 
ဟူ၍  ညႊန္းဆုိထားပါသည္။ 

တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းအတြက္ ဆုံးျဖတ္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျငင္းပြားၾကပါသည္။ 

• အာဏာရ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္အရ မဲအမ်ားဆံုး ရရိွအႏိုင္ရေသာ အစိုးရ (လူနည္းစု 

တရားေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
ယင္းအား အျခားဥပေဒပံုစံမ်ားအားလုံး၏ 
အထက္တြင္ ရိွေစၿပီး တရားေရးတာ၀န္၀တၱရား 
မ်ားကုိ ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၏ သာလြန္ျမင့္မားေသာ 
ရႈေထာင့္ကုိ အေလးေပးၿပီး တရားေရးဆုိင္ရာ စီရင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ ျပဌာန္းပါသည္။ တဖန္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ စသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္း 
တစ္ခု၏အာဏာေအာက္တြင္ ရိွေသာ 
အေၾကာင္းကိစၥအရပ္ရပ္အား ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုမို ႀကီးမားေသာ 
ႏိုင္ငံေရး အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခု အတြင္းတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။



35ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ပါ၀င္သည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ အေရးပါေသာ မဲအမ်ားစု ရရိွသည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ) ႏွင့္ တူညီသည္ဟု 
သတ္မွတ္ယူဆမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ တရားေရးဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကုိ အၿမဲတေစ ျပဌာန္းသင့္ေပသည္။ 

• အေျခခံ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီမႈကို အမ်ားဆုံးရရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ယာယီ မအဲမ်ားဆုံး ရရွိထားေသာ အစုိးရအား 
အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳရန္ ကာကြယ္မႈမ်ား ရိွသင့္ပါသည္။ 

• သေဘာထားမ်ားစြာ ကဲြလဲြလ်က္ ရိွေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
ႏိင္ုငံေရးအျမင္ကုိ ေထာက္ခံေသာသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိင္ုရရွိရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိၿပီး 
ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာဆုိင္ရာ အက် ိဳးအျမတ္အတြက္ ႏိင္ုငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။ 
တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေစျခင္းသည္ လူလူျခင္း တန္းတူညီတူရွိေရး ၀ါဒသေဘာကုိ ေဆာင္ေနပါသည္။ 

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ပုိမုိရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈရွိျခင္းသည္ အာဏာပုိင္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာျပေပးရန္ 
တာ၀န္ယူေသာအခါတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒခ် ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု 
ျဖစ္ပြားေသာအခါ ျပဌာန္းထားေသာ ပုဒ္မအရ ရဲတပ္ဖဲြ႔အား လူတစ္ေယာက္အား ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ၄၈ 
နာရီအတြင္း တရားစဲြဆုိျခင္းျပဳႏိုင္ၿပီး ယင္းအား တရားခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
လူ႔အသက္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈသည္ အလြန္အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင္ ့ရွင္းလင္းျပတ္သားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ 
ေနာင္တစ္ခ်နိ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ၾကား၀င္မႈ အတိုင္းအတာကုိ ေလ်ာ႔ခ်ရန္ 
ပိုမို၍ အေသးစိတ္က်ေသာ ေရးသားခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေတာင္းဆုိလာႏိုင္ပါသည္။

သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားျပားလြန္းသည့္ အေနအထားမ်ားတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လူမ်ားစုစည္းမ်ဥ္းသက္သက္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္မႈေပးရန္အတြက္ လက္ေတြ႔က်အလုပ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္းမ်ား  ရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လူမ်ားစု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိမဆုိ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ် ိဳးစုံ ထြန္ကားလ်က္ရွိေသာ 
သို႔မဟုတ္ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး ျဖစ္ေပၚတည္ရိွေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ အဆုိပါ 
အေနအထားမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အျမင့္ဆံုး ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ရန္ 
အေရးႀကီးလွသည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ 

တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအား သေဘာတူ ခြင့္ျပၿဳပီးေသာအခါ အာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကုိ 
ထင္ဟပ္ေစမည့္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မၾကာခဏဆုိသလိုပင္ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အေဟာင္းမွ အသစ္သုိ႔ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မွ်တေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အလားအလာရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကုိ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ ဆက္လက္ တုိးတက္ေစျခင္းသည္ 
တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊  တရားေရးဌာန၏ ဩဇာအာဏာ ျဖန္႔ၾကက္ႏိင္ုျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ 



36 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏ ွ င့္  ပါတီမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ 
အေျခခံ၍ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခံစားခ ြ င့္ သုိ ႔မဟုတ္ 
တာ၀န္မ်ားကုိပင္ ေတာင္းဆုိေလ့ရိွပါသည္။ 
ႏို င္ ငံ ေရ း  လု ပ္င န္ း စ ဥ္မ ် ာ းအေပ ၚ 
ေထာက္ခံ အားေပးသူမ်ားသည္ အစုိးရ 
သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အေပၚႏိုင္ငံေရး 
ေဆာင္ရ ြ က္ခ ် က္မ ် ာ း၏ ဖဲ ြ ႔ စ ည္ း ပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီမႈ ရိ ွ ၊မရိ ွႏ ွ င့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခုိင္မာေသာ ယူဆခ်က္မွ 
အက် ိးဳအျမတ္ကုိ ရရွိေစလုိၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ယင္းတို႔က အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္အာဏာအေပၚ 
ထားရိ ွသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္သာမက အျခားေသာ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ႏိုင္သည့္  
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ပါ  ပါ၀င္ေဖာ္ျပရန္ ပန္ၾကားၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ အသုံးျပဳသည္ဟူ၍ 
ေဖာ္ျပေကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အီသီယိုးပီးယား ဗဟိုအစိုးရ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၅) သည္ အေျခခံဥပေဒ၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ယင္းမွ 
ရွင္းလင္းေပးရန္ လုိအပ္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စုံစမ္းေရးေကာင္စီသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးႏိင္ုေသာ 
တစ္ခုတည္းေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေနာက္ထပ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အႀကံျပဳပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေထာက္ခံ ၾကသူမ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း အျငင္းပြားၾကပါသည္။ 

• ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အကၡရာတင္၍ 
ျပဌာန္းရန္မလုိေသာ ဟာကြက္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိင္ုရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေနျဖင့္ 
တရားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္  ေဖာ္ျပမည့္အစား အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳ 
ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး အနက္ဖြင့္ဆုိရာ၌ မျပတ္သားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကုိလည္း ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါသည္။ (ဥပမာ 
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရ၏  ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳရန္(အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)  
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား (ႏိုင္ဂ်းီရီးယားႏိုင္ငံ) 
သမၼတစံနစ္ကုိ အလွည့္က် က်င့္သုံးသည္ဟူေသာ  ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္) 

• ပုံေသ ခန္႔အပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားကသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္သင့္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ႏိုင္ငံေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအား အေျခခံလ်က္ ခ်မွတ္သင့္သည့္  

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအား သေဘာတူ 
ခြင့္ျပဳၿပီးေသာအခါ အာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကုိ 
ထင္ဟပ္ေစမည့္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ညိွႏိႈင္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ထင္ဟပ္ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
အကၡရာတင္၍ ျပဌာန္းရန္မလိုေသာ 
ဟာကြက္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ 
အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၏ 
စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား 
အေလးေပးပါသည္။
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နိဒါန္း

နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ၍ တုိက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္စြမ္းမ်ားျဖင့္  
လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးပါက အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးအရ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 

• တရားသူႀကီး အဖဲြ႔မ်ားသည္ အသိအျမင္ စံုလင္စြာျဖင့္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
လုိအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မရရွိတတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း 
ျဖစ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ခဲြျခမ္းျခင္း၊ ခဲြထြက္ျခင္း မျပဳရန္ ျပဌာန္းထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ထိခိက္ုေစေသာအခါ 
တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီမွ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ မမွန္မကန္လုပ္မႈမ်ားကုိ 
တရားသူႀကီးအဖဲြ႔ကေတြ႔ရိွၿပီး တာ၀န္မွ ရပ္စဲသင့္ေၾကာင္း ဆုိလာပါက  မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း။ 
အလားတူ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ 
အက် ိဳးဆက္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းကုိ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသုိ႔ 
တာ၀န္ေပးအပ္ထားလွ်င္ေသာ္မွ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ၏ သေဘာသဘာ၀အရ တရားရံုးသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

• တရားေရးဆုိင္ရာ ထုံးတမ္းစဥ္လာသည္ အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
တရားဥပေဒ၏အာဏာသက္ေရာက္မႈအား ပံ့ပိုးရန္ အလြန္အားနည္းေနနိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အေလးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသေဘာတရားအရ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာေကာင္စီမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္အရ 
မျဖစ္မေနလုပ္ရေသာ ပါတီႏွစ္ရပ္ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးက 
ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးထားေသာ 
အာဏာလဲြေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ အာဏာအား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၊ 
သီးျခားတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးေကာင္စီမ်ားႏွင့္ အလားတူ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း ျပန္႔ႀကဲလ်က္ ရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုအတြင္း ဥပေဒျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္သာလွ်င္မက 
တိက်ေသခ်ာေသာ ပုံစံမ်ားကုိ ရရွိရန္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ မည္ကဲသုိ့႔ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည္ကုိ မ်ားျပားေသာ ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ 
သေဘာတူညီမႈႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔အတြက္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ားလည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အားလုံးသည္ 
အေျခခံအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အားေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

တရားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကုိ 
အေလးထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုိမုိအေသးစိတ္စြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
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တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ တရားေရးႏွင့္ 
ႏိင္ုငံေရး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေဆာင္ရြက္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးလ်က္ ရိွပါသည္။ 
နည္လမ္းတစ္ခုမွာ အဓိကအားျဖင့္ တိက်ေသာ 
ျပႆနာရပ္မ်ား (ဥပမာ - လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား) 
ႏွင့္ အျခားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား ( ဥပမာ- 
ႏိင္ုငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ စီပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္)မ်ားအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ရိွဖဲ ြ ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အလားအလာမ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း အေသးစိတ္ 

ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေစမႈမ်ား၊ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေရးကိစၥမ်ားစြာအေပၚ 
တရားေရးဆုိင္ရာ လႊမ္းမုိးမႈ၏အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
တရားရုံးအသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျခင္း (ဥပမာအားျဖင့္ မၾကာေသးမီက  အင္ဒိနီုးရွား၊ မြန္ဂုိလီးယားႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ)ကုိ အေလးထားပါသည္။ 

လက္ရိွ အလားအလာမ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္းရိွ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ျမင့္မားေစျခင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာ 
အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ႀကီးစိုးမႈအား နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးအသစ္မ်ား 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ေရးအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
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နိဒါန္း

ဇယား ၂။ တရားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား

တရားေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

• အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေလးေပး 
ျခင္း။

• အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး 
သံုးသပ္ခ်က္။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရုံး 
သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏လြတ္လပ္ 
ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ တာ၀န္ျဖစ္ 
သည္ဟူေသာ တရားေရး လႊမ္းမိုးမႈ 
အယူအဆ။ 

• ပို၍ အေရးပါေသာ လြတ္လပ္ေသာဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေသာ အဖဲြ႔အစည္း။

• တရားေရးဆိုင္ရာ စီရင္ခ်မွတ္မႈအား 
စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ 
အေၾကာင္းကိစၥမ်ား။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
တရားရုံးမ်ား၏ ပိုမိုႀကီးမားေသာ တရား 
စီရင္ပိုင္ခြင့္။

• တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းရန္ 
အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအတြင္း ခ်မွတ္ထားရိွေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ 
ႏွင့္ အေသးစိတ္ဆန္မႈ။

• ထပ္တိုး ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း ႏွင့္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ 
တရားေရးဆိုင္ရာ အာဏာသက္ေရာက္မႈ။

• အစုိးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းရွိေၾကာင္း 
ခုိင္မာေသာ ယူဆခ်က္။

• ဥပေဒျပဳ လႊမ္းမုိးေရး အယူအဆ။

• ပုိမုိနည္းပါးေသာ ျပင္ပ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ 
ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း။ 

• အမႈကိစၥမ်ားအား တရားေရးအရ စီရင္ 
ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳပ ဲႏိင္ုငံေရးအရ အေျခအတင္ 
အျငင္းပြားေနျခင္း။ 

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္းအေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္ အေထြေထြ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား/ ေရရာျပတ္သားျခင္း မရွိေသာ 
စံနစ္

• အခြင့္အေရးမ်ားအား အာဏာတည္ေစျခင္း 
သည္ ႏိင္ုငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိအပ္ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ အေျခခံ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ခဲြျခားထားပါသည္။ 

• အေျခခံမူေဘာင္ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒႏွင့္ 
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံပုံစံ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ နည္းပါး 
ေသာ္လည္းက်စ္လ်စ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒမ်ား။

• ပြင့္လင္းေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ လူထု၏ 
ပဏာမ ေျခလွမ္းမ်ားသည္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။



40 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

• အခြင့္အေရးကို အေလးေပးေသာဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပိုမို ျပည့္စံု ရွည္လ်ားလွ 
သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားရုံးမ်ား 
သည္ တိုးတက္မ်ားျပားလွေသာအေၾကာင္း 
ကိစၥမ်ားကို  ႏိုင္ငံေရးက႑သို႔လဲႊအပ္ 
ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမျပဳပဲ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ 
ပါသည္။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 
ေရးအတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ 
ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြသည္ ျပင္ဆင္ေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခက္ခဲ ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစခဲ့ပါသည္။

၄.၁.၃။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအား ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း

အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ သည္ အစိုးရ၏ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး 
အယူအဆမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆး၍ ဟန္ခ်က္ညီေစရာတြင္ ၀ါဒမ် ိဳးစံု ကဲြျပားတည္ရိွမႈအား ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းအား ထိခိုက္ေစမည့့္အရာမွာ အာဏာကုိ လူနည္းစု လက္အတြင္း၌သာ 
စုစည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ဒီမိုကေရစီစံနစ္ တစ္ခုတြင္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ 
စံနစ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္တြင္သာမက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္အၾကား 
အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနေပါင္းစံုအား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

အာဏာအား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဟူသည္မွာ ကုိယ္ပိင္ု အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရုံးမ်ားအတြက္ တိက်ေသခ်ာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရာတြင္ သီးျခားအာဏာ အပ္ႏွင္းမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပရန္ အသုံးျပဳသည့္ 
ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပုံစံခ်မွတ္မႈအရ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္ လုိအပ္ပါကေရျပင္ညီနည္းလမ္း 
(ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အမ်ားအျပားထားရွိ၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာကုိ ခဲြျခားျခင္း) ႏွင့္ ေဒါင္လုိက္နည္းလမ္း (ဗဟုိအစိုးရစံနစ္ကို အေလးေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာမ်ားကုိ 
ဗဟိအုဆင္မွ့ လက္ေအာက္သုိ႔ အဆင္ဆ့င္ ့ခြဲေ၀ခ်ေပးျခငး္)ဟ၍ူ နညး္လမး္ႏွစမ္် ိဳးျဖင္ ့ျပဳလုပႏ္ိုငေ္ပသည။္ 
ခုိင္မာေသာ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ကုိ ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတုိ႔အျပင္ အျခားေသာ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔မ်ားက အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ 
အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးသျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္  ခိုင္မာေသာ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ႏိင္ုေျခရွိပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ က႑ကုိ ထိန္းခ်ဳ ပ္ႏိင္ုသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေကာင္စီမ်ားျဖင့္ အာဏာကုိ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔တုိ႔အၾကား 
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နိဒါန္း

ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

တဖန္ ကနဦးအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ တုိက္ပဲြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ယာယီက်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ 
အေရးေပၚ အေျခအေနဆုိင္ရာ အာဏာမ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳျခင္း၏ အက် ိဳးဆက္အျဖစ္ႏို
င္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ လက္တြင္း၌သာ အာဏာကုိ စုစည္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားေစပါသည္။ အာဏာအား 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္မွ လက္ေအာက္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းမျပဳမီ 
ေအာင္ျမင္ေသာ  ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးရွိရန္  လုိအပ္ႏိင္ုပါလိမ့္မည္။ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းဟူသည္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ သီးသန္႔အာဏာရွိေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ေ၀ါဟာရတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အျခား မည္သည့္ဌာန ႏွင့္မွ ျပင္းထန္ေသာ အတုိက္အခံျပဳျခင္းမရွိပဲ 
တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္ အာဏာမ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းအျဖစ္ 
ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ႀကီးမားလြန္းသည့္ အေနအထားမ်ားတြင္ 
အေထြေထြ လူမႈဘ၀ဖူလုံေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ရန္ 
ဦးတည္ခ်က္ကုိ ျမင့္မားေစႏိင္ုပါလိမ့္မည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
အစုိးရအား လုံေလာက္ေသာ အာဏာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ေပးအပ္သင့္ပါသည္။ အာဏာကုိ 
ေပါင္းစည္း၍ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းကုိ လႊမ္းၿခံဳမႈ အတုိင္းအတာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊   ပုံမွန္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အုပ္စုမ်ားအတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ယင္း၏ အသားတင္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ 
ထိပ္ပုိင္းရွိ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ 
လႊမ္းၿခံဳႀကီးစိုးမႈမ်ား ရိွေနၿပီး ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစုေပါင္းျခင္းျဖင့္  လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ ပိုမိုရရိွေသာ  အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ 

ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ ၀က္စ္မင္စတာ လႊတ္ေတာ္သည္ အာဏာအား စုစည္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္း၏ ပုံစံကုိ နမူနာျပလ်က္ 
ရွိပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္္းအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိင္ုငံေရးေဆာင္ရြက္သူထိ အာဏာကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လုိက္ၿပီး သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စံနစ္၊ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
လႊတ္ေတာ္၏ နယ္ပယ္မွာမူ နယ္ေျမေဒသတုိင္းက႑တုိင္းတြင္ အႀကီးဆုံးအာဏာ ရရိွပါသည္။ 
ေခတ္မီႏိင္ုငံမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးခက္ခလွဲေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟူ၍ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈအား လံႈေဆာ္ေမာင္းႏွင္လ်က္ ရွိၾကသူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိေနၾကပါသည္။ 
ယင္းျပႆနာမ်ားသည္ အစိုးရက စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
လက္တဲြကာ ပူးတဲြကာကြယ္မႈ ေပးထားရမည္ျဖစ္ေသာ နည္းပရိယာယ္မ်ား လုိအပ္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။  ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ ထၾကြေသာင္းက်န္းမႈမ်ား အပါအ၀င္ ပဋိပကၡလြန္ကာလ၏ 
အဓိကျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အအုံမရွိပဲ 
ေလ့က်င့္ေရးစံနစ္ကုိ ျပန္လည္စတင္ျခင္း၊ ဥပေဒ အစရိွသည္တုိ႔၏ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မခံရေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္မ်ား  အပါအ၀င္ အဓိကက်ေသာ  ပဋိပကၡေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ 
အေျဖရွာေပးရန္အတြက္ သာမာန္အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရ၏အာဏာကုိ အမ်ားအားျဖင့္လုိအပ္ၾကၿပီး 
အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
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အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ လူမ် ိဳးႏွင့္ ဘာသာအရ ကဲြျပားစြာတည္ရိွေနေသာ လူနည္းစုမ်ား စသည့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း 
အတြင္းရိွ အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားျခားနားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကပင္ တန္းတူသေဘာထား ဆက္ဆံျခင္းခံရမႈႏွင့္ 
ပါတ္သက္၍  မွ်တေသာ အခြင့္အေရးကုိ စံနစ္၏ ျပင္ပတြင္မဟုတ္ပ ဲစံနစ္အတြင္း၌  ရွာေဖြၾကႏိုင္ရန္အတြက္ 
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ လူထုအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေသာအခါ အာဏာကုိ 
ဗဟုိအဆင့္၌ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းစံနစ္သည္ ပုိ၍ ျဖစ္ႏိင္ုေခ်ရွိပါသည္။ ထုိအခါ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားေသာ 
အာဏာအရ လူထုအားလံုး၏ ေယဘုယ် ေကာင္းက် ိဳးခ်မ္းသာကုိ ရည္ေမွ်ာ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရိွေစရန္အတြက္သာမကပဲ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ 
တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ အာဏာကို ဗဟုိအဆင့္၌ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
ရိွေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ အာဏာကုိ တစ္ခုတည္း၊ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ 
ဥပေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္  အရာမ်ားသည္  ခုိင္ျမဲျခင္း မရိွပါ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔သည္ တစ္ပါးသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစလ်က္  ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားအား ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ 
အာဏာအသုံးျပဳျခင္းဟူသည့္ လႊမ္းမုိးမႈ အႏၱရာယ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာပါသည္။ အစုိးရသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေရး သတိ၊ အသိအျမင္မ်ား ပံုမွန္အားျဖင့္ရိွေနသည့္ ပထမေနရာတြင္ ရိွေနရသည္၊ ျပည္သူမ်ား၏ 
ႏိုးၾကားမႈသတိသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ နိမ့္က်ေနရသည္ကုိသာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ လုံးပန္းေနၾကေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈအား တြန္းအားေပးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ပန္ၾကားေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ခ်မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္ေရးကုိ လမ္းညႊန္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ 
ပုိ၍အာဏာရွိေသာ၊ ဂုဏ္သတင္းႀကီးေသာ ရာထူးေနရာဌာနမ်ားက ဆဲြေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ပံုေဖာ္ရန္ 
ဒုတိယအေနျဖင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္၍ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိင္ုၿပီး အႏၱရာယ္မ်ားကုိ 
ပိုမိုစီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေပးရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားအား သာဓကအျဖစ္ရည္ညႊန္းေလ့ရိွပါသည္။

အာဏာကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအဆင့္မွ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းသည္ 
ေျပာင္းလဲမႈကုိ အားေပးၿပီး မေရြ ႔လ်ားပဲ 
ေသေနသည့္ပံုစံ လကၡဏာမရိွပါ။ သယံဇာတ 
ၾကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးကြာဟခ်က္ 
အတန္အသင့္ရွိသည့္ စပိန္ႏိင္ုငံကဲသုိ့႔ေသာႏိင္ုငံမ်ား
တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာ 
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒစံနစ္အတြင္း ဤအခ်က္ကုိ 
သိရွိနားလည္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိလာပါသည္။ 
အက္ေကြေဒါ ကဲ့သုိ႔အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡ 
သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ  အၾကပ္အတည္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
လက္ထဲတြင္သာ အာဏာကုိ စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္ ထားရန္ လမ္းေၾကာင္းကုိ တြန္းအားေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္  အနည္းငယ္အတြင္း 
ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ ေယဘုယ် ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ႀကီး ၾကပ္ရန္ အမ်ိဳးသား 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သုိ ႔မဟုတ္ ညြန္ ႔ေပါင္း 
အစုိးရဖဲြ႔စည္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ ွၿပီးျပည္စ့ံုေသာ ေအာင္ျမငမ္ႈကိ ုရရိမွည ္မဟုတ္ပါ။



43ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းသည္  အာဏာကုိ ခဲြေ၀ လဲႊေျပာင္းေပးသည့္ပံုစံအားက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အလုိအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္မႈကုိ ျမင့္မားစြာ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း အဆင့္တြင္ ယင္းပုံစံကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္း 

မွာပင္ တုိင္းျပည္သည္ အားနည္းေနေသာ္လည္း 
စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ေသာ 
မိသားစုမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိင္ုငံတကာ မီဒယီာစေသာ ပုဂၢလိကလက္တြင္ 
စုစည္ းထား ရိ ွ ျ ခ င္ းမ ွလဲ ြ၍  အာဏာ 
စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္လာျခင္း ဟူေသာ 
ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏ ေဘးပန္းရလာဒ္ကို 
ေတြ ႔ရိ ွရပါသည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ အာဏာကုိ 
အက် ိးဳထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လူထုႏိင္ုငံေရးအသြင္သုိ႔ 
ျပန္လည္ရယူၿပီး စုစည္းထားေသာ အာဏာကုိ 
ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ယင္းသည္ ေျပာင္းလမဲႈကုိ 
အားေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ လည္ပတ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄.၂။ အစိုးရ၏ စံနစ္

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း 
ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ ေယဘုယ် ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္အား ႀကီးၾကပ္ရန္ အမ် ိဳးသား 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ သာမာန္ အမ်ားစု (မဲအမ်ားဆုံး ရရိွထားေသာ အစိုးရ)
အေပၚ အေျခခံထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ တကယ္တမ္းဆုိလွ်င္ အမ် ိဳးသား ျပည္ေထာင္စုက မူ၀ါဒ အမ် ိဳးမ် ိဳး
ကြဲျပားျခားနားေနျခင္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ရိွေနပါသည္။ 
အက် ိဳးရလာဒ္အေနျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တြင္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ထားၾကသည့္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာပါတီမ်ားပါ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုအတြက္ အဓိကေနရာကုိ 
စီစဥ္ဖန္တီးေပးသျဖင့္ ဤနည္းလမ္းသည္ အလြန္ေရပန္းစားၿပီး လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈအရ ယင္း၏ 
ေအာင္ျမင္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း အစိုးရ၏စံနစ္အေပၚ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈတြင္ အားျဖည့္မည္ဆုိပါက အက် ိဳးရလာဒ္အရ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အစုိးရျဖစ္ေရးကုိ ပ်က္ယြင္းေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပဲြမ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 
ေထာက္ျပထားေသာ အေနအထားႏွင့္ အတုိင္းအတာကုိ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

အျခားေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ၏ အမ်ားစုအား တမင္ရည္ရြယ္ 
ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ႀကီးမားသည့္ ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္က်ဥ္း ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
ဤပုံစံအတြင္း ဥပေဒျပဳ အဖဲြ႕အစည္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး ရလာဒ္အေနျဖင့္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈကုိ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေသာ ကုိယ္စားျပ ျဳခင္းအျဖစ္  
ျမွင့္တင္ေပးမည့္ လႊတ္ေတာ္စံနစ္ အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ နိမ့္ေသာ ကနဦး 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား သာတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္းကို 
ဖန္တီးရန္၊ မတရားျဖစ္မႈအတြက္ နစ္နာေၾကး 

ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးရန္ 
ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး 
မ်ားကို သီးျခားျဖစ္ေစျခင္းမရိွသည့္ အေရးပါ 
ေသာအာဏာ သက္ဆိုင္မႈမ်ား ရိွရန္အတြက္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေရးအတြက္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 



44 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

သတ္မွတ္အဆင့္ျဖင့္ ညီလာခံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏိင္ုေရးအတြက္ ပါတီမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ အခ် ိဳးက် ကုိယ္စားျပ ျဳခင္းကုိ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ညီလာခံတြင္ ပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ 
ဥပေဒျပဳေရး အပါအ၀င္ ဥပေဒျပဳညီလာခံ၏ အဓိကတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာ၌  ယင္း၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ ဤစံနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑သည္ ညီလာခံအတြင္းရိွ 
အနည္းငယ္ေသာ ပါတီႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ ဓားစာခံ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အရြယ္အစား ပမာဏ၊ ကုန္က်မည့္ 
မတည္ေငြတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရ၏ ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းစံနစ္၏ အက် ိဳးဆက္မ်ားကုိ အေလးထားရန္ 
လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ အထင္ရွားဆုံး အသိ သာဆုံးအက် ိဳးဆက္မွာ အစုိးရအဖဲြ႔၏ ပုံစံအရြယ္အစား ႀကီးမားေလ 
ပိုမို၍ စားရိတ္ေထာင္းေလ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အစိုးရအဖဲြ႔သည္ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ 
ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။ 

၄.၃။ လူ႔အခြင္႔အေရး၏ က႑

စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံ 
မူေဘာင္ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား 
ျပည္သူ ႔ေရးရာႏ ွ င့္  ႏို င္ ငံေရးဆုိ င္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ႏွင့္ အာမခံေပးရန္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ပုိင္းျခား ခဲ ြထုတ္၍မရႏို င္ေသာေၾကာင့္ 
ႏို င္ ငံေရးဆုိင္ရာ အခြ င့္အေရးမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုစြမ္းရွိသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အားလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္ေရးစသျဖင့္ သိရွိထားေသာ အခြင့္အေရး အမ် ိဳးအမည္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေ
နပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ် ိဳးအစားကဲြျပားမႈမ်ားရွိသည့္ အေနအထားတြင္ သာတူညီမွျ်ဖစ္ေရး၊ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခြင့္အေရးမွလဲြ၍ လူထု၏ အလႊာတုိင္းအဆင့္တုိင္းသုိ႔ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရာက္ရိွေသာ၊ တန္းတူရည္တူျဖစ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ထိေရာက္ေသာ 
ကာကြယ္မႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရိွေသာ တန္းတူမျဖစ္ျခင္းအား 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖယ္ရွားေစႏိုင္ပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား  ႏွင့္ ခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ  ခဲြျခားထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အလားတူ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စံနမူနာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
အလြန္ခဲြျခားထားျခင္းခံရေသာ အဆုိပါ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အားနည္းခ် ိဳ႕ယြ
င္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔အား ေသခ်ာေစမႈမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ 

၄.၄။ အမ် ိဳးမ် ိဳးကြဲျပားတည္ရိွေနမႈကို သိရွိနားလည္ျခင္း

သေဘာထားမ်ား လြန္စြာကဲြလဲြေနၾကေသာ၊ အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားစြာ တည္ရိွေနၾကေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႀကီး 
တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အျငင္းပြားေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးက အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ 
တရား၀င္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆဲြႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ လူနည္းစုသာရွိေသာ အသုိင္းအ၀ိုင္း၊ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ 
အားလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လူ႔အခြင့္ေရးစသျဖင့္ 
အခြင့္အေရး အမ်ိဳးအမည္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး 
ယင္းတို႔အား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ရန ္
ႀကိဳးပမ္းၾကရေပမည္။



45ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳတင္ျပခြင့္၊ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္ဟု လက္ခံထားၾကပါသည္။ အေစာပုိင္းအဆင့္မ်ား၌ အသီးသီးကဲြျပားတည္ရိွ 
aနၾကေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေရရာသည့္အနာဂါတ္ကုိ 
စတင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးကုိ အေလးအနက္ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
သည္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားလ်က္ ရိွပါသည္။ ယင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းၿပီး 
သညႏွ္င္ ့လုံေလာက္စြာ ကုိယ္စားျပဳျခငး္ မခရံေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့စပလ္်ဥး္၍ အဆုိျပဳျခငး္မ်ားလညး္ 
ရွိပါသည္။ အမွန္တကယ္ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုမည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္းကဲြျပားျခားနားမႈ
မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းသည္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀း၊ သေဘာတူညီမႈ 
သို႔မဟုတ္ ညီလာခံထက္စာလွ်င္ ေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ေယဘုယ် ဥပေဒမူၾကမ္းကို စိစစ္ေလ့လာရန္ 
လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ဒမုိီကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ နည္းလမ္းမ်ား အား စိစစ္ရျခင္းေလာက္ ခက္ခလဲြန္းေသာ၊ အကစဲမ္းရေသာ 
အရာမရိွပါ။  ၀ါဒ ႏွစ္ျခမ္းကဲြေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေယဘုယ်  ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳျခင္းဆုိင္ရာ မဲပုိသာသည့္ ပမာဏအား 
ေလွ်ာ့ခ်ေသာအခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေပမည္။ ႏိုင္ငံေရး လကၡဏာရပ္မ်ား စဲြခိုင္စြာ ၀င္ေရာက္ aနၿပီး 
အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်ဥပေဒမူၾကမ္း ကုိ အေထာင္အထည္ေဖာ္ေလ့မရွိၾကပ ဲယင္းတုိ႔၏ ရလာဒ္မ်ားကုိလည္း မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 
တစ္သမတ္တည္း ေထာက္ျပပါသည္။  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အာမခံျခင္းအေပၚ ခ် ိဳးေဖာက္ပါက 

ပိုရရိွေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေတာ့ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
အဆုိပါ အာမခံခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီေပးရာ၌ 
သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားလြန္းေသာ အေနအထားတြင္ 
အမ်ားသေဘာတူညီမႈကုိ ရရွိရန္မွာ အခိ်န္ယူမည္ 
ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ 
ဒမုိီကေရစီႏိင္ုငံျဖစ္သည့္ အိႏိၵယႏိင္ုငံသည္ အမ် ိးဳမ် ိးဳ 
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ 
တစ္ႏိင္ုငံ ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးကုိ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွသာ ရရိွသည္ဟူ၍ 
နားလည္ သေဘာေပါက္လ်က္ ဖဲြ ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ လူနည္းစု ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ 
အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရၿပီး 
ယခုအခိ်န္ထိ အိႏိၵယႏိင္ုငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ 
လူသားတုိင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားအရ ကြာဟခ်က္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးရွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိျခင္း၏  
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ကုိင္တြယ္ေနရဆဲ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျခခံေသာ နည္းလမ္း 

မ်ားအား စိစစ္ေသခ်ာေစရျခင္းေလာက္ ခက္ခဲ 
လြန္းေသာ၊ အကဲစမ္း ရေသာ အရာမရိွပါ။  ၀ါဒ 

ႏွစ္ျခမ္းကဲြေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ေယဘုယ် 
ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး 

အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ မဲပိုသာသည့္ ပမာဏအား 

ေလွ်ာ့ခ်ေသာအခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေပမည္။ 
ခဲြျခားထားရိွေသာ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားလ်က္
ရိွေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း 

အျငင္းပြားရန္ အလားအလာရိွသည့္ 
အဖဲြ႔အစည္း မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွပဲႏွင့္ 
တရား၀င္ ျဖစ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 

ေရးဆဲြ၍မရပါ။
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ျဖစ္ပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဇာတ္ခဲြျခားျခင္းစသည့္ သီးသန္႔လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ၀ိေသသ 
လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အေျချပဳထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးရံႈးျခင္းကုိ သသဲကဲဲြကဲြ 
ရရွိေစေရးအတြက္ ၊ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
ယင္းတုိ႔၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ားအား အတုိးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြင္း 
အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပား တည္ရိွေနမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရိွနားလည္ရန္ ဦးစြာလုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကြာဟခ်က္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးမျဖစ္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားအား အာမခံခ်က္ရိွေစရန္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ကြာဟခ်က္ အမ် ိဳးမ် ိဳးတုိ႔မွ စစ္မွန္ေသာကာကြယ္ျခင္းကုိ 
ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ လမ္းစတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္ပါတ္သက္၍ 
ယခုအခါ မ်ားစြာတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ စံနစ္မ်ားအၾကားရွိ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္သုိ႔ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ရမည္ကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ရန္ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားတ
ည္ရိွမႈအား သိရိွနားလည္ျခင္းသည္လည္း အသုံးတည့္ပါသည္။ အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားျခားနားလ်က္ရိွေသာ 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳ တင္ျပခ်က္ကုိ ရင္ဆုိင္ကုိင္တြယ္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အဆင့္ႏွင့္ 
အျခားေသာ အဆင့္အသီးသီးရွိ  အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ကိန္းဂဏန္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ ပုံေသနည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ 
ခဲြေ၀ေပးေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ ျပဌာန္းႏိင္ုပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

ဤျပဌာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ 
အေလးအနက္ စဥ္းစားျခင္းျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေယဘုယ် အေျခခံ သတ္မွတ္ခ်က္ 
တစ္ခုတည္းကုိ ထားရိွလ်က္ ကဲြျပားျခားနားမႈ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွျခင္းကုိ စီမံရမည္လား၊ သို႔မဟုတ္  
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းအတြင္းရိွ 
အဖဲြ႔အစည္းအားလုံးႏွင့္ ခ်မွတ္သည့္ တရား၀င္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ လက္ခံရမည္လား၊ သုိ႔မဟုတ္  
သီးသန္႔ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားလ်က္ရွိသည့္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးတုိ႔က စီမံလုပ္ကုိင္ႏိင္ုမည့္ 
နယ္ေျမအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီမႈစသည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳရမည္လားဟူသည့္ 
အဓိကေမးခြန္းမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ 
ထားရိွမႈအေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။ 

လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းအတြင္းရိွ
အဖဲြ႔အစည္း အားလုံးႏွင့္ ခ်မွတ္သည့္ 

တရား၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ခံျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္  သီးသန္႔ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ကဲြျပား 

ျခားနားလ်က္ရိွသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း 
အသီးသီး တုိ႔က စီမံလုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ 

နယ္ေျမ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီမႈစသည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားအား သိရိွနားလည္ရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ စဲြၿမဲေနေသာ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားျဖင့္ ၀ါဒႏွစ္ျခမ္းကဲြေနေသာအေနအထား 
အတြင္း  ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ျပႆနာမ်ား 
အတြက္ အေျဖျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားေသာ 
ျပႆနာရပ္အသစ္မ်ား စတင္ျခင္းအတြက္ 

ရင္းျမစ္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။



47ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

စဲြၿမဲေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ၀ါဒႏွစ္ျခမ္းကဲြေနေသာ အေနအထားအတြင္း  ဒီမိုကေရစီစံနစ္သည္ 
ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားေသာ ျပႆနာရပ္အသစ္မ်ား စတင္ျခင္းအတြက္ 
ရင္းျမစ္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိင္ုပါသည္။ ဤအေနအထားမ် ိဳးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားမ်ားျပားစြာ ရွိေနေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ မမဲ်ား၍ အႏိင္ုရရွိထားေသာ 
သာမာန္ႏိုင္ငံေရး (ႏိုင္ငံေရး ေျခရႈပ္မႈ)မွ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အေလးေပး အာရုံစိုက္ရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၿခံဳ၍ေျပာရပါမူ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စံနစ္မ်ားအတြင္း  ဘာသာေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ၊ လူမ် ိဳးေရးႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ပိုင္နက္နယ္ေျမဆုိင္ရာ အေနအထားမ်ား အပါအ၀င္ အျခား လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ယင္းတုိ႔၏ သီးျခားက႑မ်ားကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေယဘုယ် အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းခ်က္အတြက္ ႀကီးမားလွသည့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက 
ျပသလ်က္ ရိွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါအခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္လည္း 
ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ား မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခအဖဲြ ႔အစည္းမ်ားမွ ထိပ္ပုိင္းရိွ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္သာ 
လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစံု၏ 
ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း 
မရိွပါ။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ပူးေပါင္းျခင္း၊ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရးစံနစ္ျဖင့္ 
သာတူညီမွ်မႈ မရိွျခင္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္မည့္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ လူမ် ိဳးစု ႏွင့္ ေဒသစဲြကုိ 
အေျခမျပဳဘ ဲႏိင္ုငံသားျဖစ္ျခင္း အေပၚတြင္သာ 
အေျခ ျပ ဳ ၾကသည့္အခါ အသီးအပ ြ င့္ 
ခံစားလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

၄.၅။ တရားဥပေဒ

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ  တရားရုံးမ်ားက 
ဥပေဒ၏ အထြဋ္အထိပ္အျဖစ္ အာဏာတည္ေစၾကမည္ျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ 
စံနစ္တက် စီစဥ္စုေပါင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ရျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးတု႔အိၾကား 
ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ဥပေဒက ထိန္းသိမ္းေပးရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ လုိအပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းေရးအတြက္ တရားဥပေဒကုိ 
ထိန္းသိမ္းရပါမည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ပံုစံခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
ႏိင္ုငံေရး မူ၀ါဒမ်ားကသာ ေမာင္းႏွင္လံႈ႕ေဆာ္လ်က္ ရွိပါက ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယင္းတုိ႔၏အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာအရာ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ခန္႔မွန္း၍ ရရိွႏိုင္ေသာ အေျခခံမူေဘာင္ တစ္ခုအတြင္း၌သာ 

ကဲြျပားျခားနားျခင္းကုိ မျဖစ္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား 
အမွန္တကယ္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ 
ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားအား အာမခံခ်က္ ရိွေစရမည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနမႈမ်ားမွ 
စစ္မွန္ေသာ ကာကြယ္ျခင္းကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ 
လမ္းစတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုႏွင့္ 
ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပါတ္သက္၍ 
ယခုအခါမ်ားစြာ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။



48 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ရိွေစရန္အတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ ပုံစံမ်ားကုိ ႀကိဳတင္၍ ခ်မွတ္ရန္သည္လည္း 
အေရးႀကီးလွပါသည္။ ယင္းသည္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူတုိင္းအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္သူ အားလုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီမွ်တေစမည့္ 
ေနာက္ခံ အေျခအေနမ် ိဳးရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။  

ထိေရာက္၍ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ျဖစ္သည့္ ရလာဒ္မ်ားအရ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀နယ္ပယ္ အသီးသီးအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ လႊမး္မုိး ႀကီးစုိးႏိင္ုမႈအေပၚတြင္ တရားဥပေဒကုိ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်င့္တြက္ပါသည္။ လုိအပ္ခ်က္အရ 
ႏိုင္ငံတုိင္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒမ်ား၏ အထြဋ္အထိပ္ မည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာသည္ကုိ 
ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ သုိ႔မဟုတ္ စံနစ္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ အေျခခံမူေဘာင္သည္ 
အာဏာတည္ေနဆျဲဖစ္ပါက ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ အသုံးျပဳမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည္။ 
အကယ္၍ အေျခခံမူေဘာင္သည္ အားနည္းေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လံုး၀မရိွျခင္းျဖစ္ပါက ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေဟာင္းစသျဖင့္ အျခားေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္ တစ္မ် ိဳးမ် ိဳးကုိ အျမန္ဆုံးခ်မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယခင္ကရွိခဲေ့သာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္သည္ ႏိင္ုငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစလ်က္ 
အက် ိဳးတူ ပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္း အသစ္မ်ားအား အဆုိျပဳထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားနည္းလမ္းက်ေစျခင္းကုိ စစ္ေဆးရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးပါလိမ့္မည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ပုံစံခ်မွတ္ရန္အတြက္ နီေပါႏွင့္ 
ေတာင္အာဖရိက၏ မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံစသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကုိ တရားေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ညီလာခံသည္ မူလ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္သျဖင့္  အဖဲြ႔အစည္းမွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ မူလအာဏာက ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ခ်ေပးၿပီး ယင္းသည္ ဥပေဒမ်ား၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပေနပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အတိုင္း 
အျခားေသာဥပေဒမ်ား၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါက ၿပီးျပည့္စုံမည္ 
မဟုတ္ေပ။ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ဥပေဒအခ်ဳပ္အျဖစ္ ေထာက္ခံခ်က္ေပး၍  မဲေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 
သေဘာတူညီခ်က္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကင္ညာႏိင္ုငံ၌ 
ယခင္ကရွိေနခဲ့ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆ ဲႏိင္ုငံေ
တာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တစ္ခုလုံး အစားထုိးရန္အတြက္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမရိွေၾကာင္း လူထုက လက္ခံခဲ့ေသာအခါ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ 
အစဥ္အလာမရွိခဲ့ေသာ္လည္း  ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးပါသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ 
ျပည္သူတုိ႔ လက္၀ယ္တြင္ရိွသည္ဟူေသာ အယူအဆ၏ အားသာခ်က္အရ  ျပည္သူမ်ားကသာလွ်င္ 
ယင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ  ခုိင္မာမႈ ရွိေစဘုိ႔ရာ ဤနည္းလမ္းကုိ က်င့္သံုးပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္သည္ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားကုိ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္က်င္သုံ့းရန္ 



49ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရိွပါက မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ရိွလာပါသည္။ တရားေရး 
အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ကုိ အျပည့္အ၀ ခ်မွတ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ရုတ္ျခည္း 
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္၊ မသိမ္းရန္ဟူေသာ စိန္ေခၚမႈလည္း ရိွပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ားသည္ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္ဟုဆုိပါက မည္သည္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား၍ မည္မွ် ၾကာရွည္ဦးမည္နည္း။ 
ေတာင္အာဖရိကတြင္ အေစာဆုံးအဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျပႆနာရပ္မ်ားအျဖစ္ 
တရားဥပေဒကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဓိကထားပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္သည္ ေဒသႏၱရအစိုးရကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသႏၱရအစုိးရ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားကုိ ျပဌာန္းရန္ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားမွာမူ အခိ်န္မရရွိၾကေပ။ 
ဤအျခင္းအရာတြင္ သမၼတ နယ္လဆင္မန္ဒလဲားသည္ ေဒသႏၱရအစိးုရအား လုပ္ငန္းစဥ္ လည္ပတ္ေရးအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ ပန္ၾကားရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ယင္း၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္မႈ ရိွ၊ မရိွဟူသည့္ တရားေရးအရ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ လွ်င္ျမန္စြာ 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာမ်ားအား 
ခဲြျခားသတ္မွတ္မႈအေပၚ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံထားၿပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရိွသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။  ဤျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ 
ႀကိဳတင္ ဟန္႔တားႏိုင္သကဲ႔သုိ႔ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ 
ကုိင္တြယ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာဏာႏွင့္အညီ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က တရားဥပေဒ 
ခ်မွတ္သည္အထိ ဆက္လက္ရိွေနဦးမည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ဆက္ႏြယ္ေပးလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏ ဥပေဒျပဳရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ဥပေဒအေဟာင္းကုိ 
ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ပါက ဥပေဒအရ ယာယီ ေျဖရွင္းေပးထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း မရိွေတာ့ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ စံနစ္အရ ယခင္ကတည္းက 
ရိွေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ေတာင္အာဖရိက၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ “ေနထြက္ခိ်န္ႏွင့္ ေန၀င္ခိ်န္ ဥပေဒအပိုဒ္ငယ္မ်ား” စသည့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ  စဥ္းစားၾကရေပလိမ့္မည္။ 

ယခင္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရာတြင္ အက် ိဳးဆက္မ်ားရွိပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
ျဖစ္ရန္မွာ အစုိးရစံနစ္ေဟာင္းအရ ခ်မွတ္ထားသည့္ တရားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ႏိုင္ပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စံႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဥပဒဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ယခင္က ဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိ ျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္း၏ 
အမည္နာမေအာက္တြင္ ပံုမွန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ် စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လုံး၀ဥႆုံ အသုံးချ်ခင္းထက္ ကိစၥရပ္တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု 
ေဆာင္ရြက္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ေပးအပ္လ်က္ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားက် ိဳးေၾကာင္းညီညြ
တ္မႈ ရွိ/မရိွကုိ စစ္ေဆးရန္ အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ တရားရုံးကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ကုိ အျပည့္အ၀ က႑သစ္ 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း အခ် ိဳ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ တရားေရးအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ က်င့္သုံးေနၾကျခင္းမ် ိဳး 
ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ယခင္ တရားဥပေဒ 
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ညႊန္ၾကားခ်က္အေဟာင္းတြင္ ရရိွထားသည့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ရရိွႏိုင္ေစရန္ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားေသာ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိင္ုငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ မထြက္ရိွမီ ဦး၍ ယင္းတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးေသာအခါ တရားဥပေဒစံနစ္ 
အမ်ားစုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ားက တစ္ဖက္သတ္ ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳသင့္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်မွတ္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္း ေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ 
ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရိွေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ 
ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ေရးဆဲြႏိုင္ၿပီးး ရရိွရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၏ အေနအထားကုိ ဆုံးျဖတ္ေသာ 
ဥပေဒခံုရုံး၏ ၾကားနာခ်က္အစရိွသည့္ ပံုမွန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။ အရင္းခံ ဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္သည္ 
ယင္းတို႔၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လုိအပ္သလုိ  ျပဳျပင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ 
စစ္ဘက္အမႈထမ္းမ်ား စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပံုမွန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

၅။ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း
၅.၁။ လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ဦးတည္ခ်က္

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္အား မိမိတုိ႔၏ တုိင္းျပည္အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
ပါ၀င္သည့္ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ယင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္၏ အက် ိဳးရလာဒ္ျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ား
စုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေတြ႔အႀကံဳရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ 
ပန္းတုိင္မွာ လက္ေတြ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ 
ပိုမိုနားလည္မႈ ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပထမအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက သိရိွႏိုင္သည့္ ယင္း၏ သေဘာသဘာ၀မ်ား၏ 
နည္းလမ္းအခ် ိဳ႕ ပါရိွေသာေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ 
ယင္းသည္ အေၾကာင္းအရာတုိင္း အတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းကုိ ေပးျခင္းထက္ 
အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔၏ ေနာက္ခံအေနအထားေပၚ အေျချပဳ၍ ေလ့လာရန္အေရးႀကီးမႈကုိ 
အေလးထားျခင္းအားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ႏိင္ုပါသည္။ ေကာင္းစြာ တတ္သိနားလည္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက 
က်င့္သုံးေနသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖမ်ားကုိ ပုိမုိရွာေဖြႏိင္ုရန္ ယင္း၏ အေရးပါမႈကုိ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၂။ လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ နည္းလမ္းမ်ား

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ရလာဒ္မ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေနအထား၏ အေရးပါမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ 
ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ 
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နိဒါန္း

အစီအစဥ္တစ္ခု မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အေနအထားတုိင္းတြင္ အဆင္ေျပ အံ၀င္ေစမည့္ လက္စဲြစာေစာင္တစ္ခုလည္း 
မဟုတ္ေပ။ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက စဥ္းစားလ်က္ရွိေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံတည္ေဆာက္ေရး အေနအထားအတြင္းရိွရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ေ
နသည့္ အရင္းခံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ 
နည္းလမ္းအခ် ိဳ႕ကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ အေလးထားခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးစံနစ္တြင္ အဓိက မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစံနစ္ကုိ အျပည့္အ၀ နားလည္ေစရန္ 
အသားေပးထားပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္၊ မည္သုိ႔ ညႊန္ၾကားထားသည္၊ 
တကယ္တမ္းတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံး၀င္ သည္စသည္တုိ႔ကုိ ကဲြျပားစြာ ခဲြျခားနားလည္ရန္ အားေပးပါသည္။ 
ကမာၻအႏံွ႔အျပားရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားမွ ဥပမာမ်ားကုိလည္း ေပးထားပါသည္။ အဆုိပါ ဥပမာမ်ားကုိ 
သက္ဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ တင္ျပထားသည့္  ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ေထာက္ခံေရးသြင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ မယူဆသင့္ပါ။ ယင္းအစား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ အေနအထားအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ ရရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားအရ 
စဥ္းစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဤနမူနာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ အားေပးထားပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်တ္ိဆက္မႈမ်ားရိွေသာေၾကာင့္ 
ပုဒ္မတစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္းရိွ အျခားေသာ ပုဒ္မတစ္ခုႏွင့္ 
ကြာျခားႏိင္ုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ၿပီးျပည့္စုံစြာ သုံးသပ္ရန္ တိက်ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အခန္းတုိင္းသည္ ယင္းကုိ အျပည့္အစုံ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
အခန္းတုိင္းသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီကုိ ဦးတည္ထားျပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္အတြက္ 
လိုအပ္္သလုိ အသုံးခ်ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အသုံးခ်စရာ ဗဟုသုတရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တုိက္ရိုက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒမ္်ားျဖင့္ ႏိင္ုငံတကာ IDEA မွ ထပ္ေလာင္းရရွိေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားက ယင္းကုိ ပ့ံပိုးထားပါသည္။ 

၅.၃။ ဤအခန္းအေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

၅.၃.၁။ အခန္း ၁။ နိဒါန္း

စတင္ျခင္းအဆင့္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စားကုိ 
ခ်မွတ္ၾကရပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ အတုိင္းအတာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
(ဥပမာ - ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
အခိ်န္ကုိက္၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား)ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ပါ၀င္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ 
အေနအထားမ်ားတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ရန္သည္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စားေပၚတြင္ 



52 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

မူတည္ေနပါသည္။ ဤအခန္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ 
စတင္ေရးဆဲြေသာအခါ အေၾကာင္းအရာ၊ အေျခအေန၏ အေရးႀကီးပံုကုိ အဓိက လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ 
အေလးေပးထားပါသည္။ ယင္းကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ပုံစံခ်မွတ္ထားပါသည္။ 

• ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ဤအခန္းက အေျခခံသည့္ ေယဘုယ် ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေရးပါေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

• ဒုတိယအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
အတုိခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ပဋိပကၡမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ အေနအထားမ်ား၌ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္ရေသာအခါ ေယဘုယ် စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ 

• တတိယအေနျဖင့္ တရား၀င္ရလာဒမ္်ားကုိ ခုိင္ၿမေဲစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္ အတုိင္းအတာ၏ 
ရႈေထာင့္အား ေဆြးေႏြးပါသည္။

• စတုတၳအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အေၾကာင္းအရာအခ် ိဳ႕ႏွင့္ဆက္စပ္၍ 
ေဆြးေႏြးပါသည္။ 

• ပဥၥမအခ်က္မွာ အခန္း ၁ သည္ လမ္းညႊန္စာအုပ္အား နိဒါန္းပ် ိဳးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအား မည္ကဲ့သုိ႔ 
အသုံးျပဳရမည္ကုိ ရွင္းလင္းျပသပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အျခားအခန္းမ်ားကုိလည္း 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားပါသည္။ 

၅.၃.၂။ အခန္း ၂။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ 
အဓိကက်သည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြ ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း 
တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ အဓိပၸါယ္သည္ သေကၤတတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ျခင္းထက္ပိုပါသည္။ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရိွပါသည္။ ဤအခန္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္လာသည္၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တိက်ျပတ္သားၿပီး ျပည့္စုံေသာ 
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာ၊ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္သည့္ပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔အရ 
ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚလာသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာပါသည္။ ယင္းသည္ အစိုးရတစ္ခုအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးသည့္ က႑ကုိလည္း ေလ့လာပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
တိက်ေသခ်ာေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အက် ံဳး၀င္မႈသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ကုိင္တြယ္သည့္ 
ကြဲလြဲေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္စပ္ေနပံုကုိလည္း ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ယင္းသည္ တရားဥပေဒ၊ အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားစြာတည္ရိွမႈအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ 
ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးစသည့္ သီးသန္႔ဆန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 



53ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ ယင္း၏နည္းလမ္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ တိက်ေသခ်ာေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ယင္းတုိ႔အား 
မည္ကဲ့သုိ႔ ကုိင္တြယ္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္းသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္အတြင္း 
အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားက အဆုိပါ အယူအဆမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ပံုစံႏွင့္ အဓိပၸါယ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ကုိ 
ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ 

၅.၃.၃။ အခန္း ၃။ လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ပါ၀င္ရျခင္းအတြက္မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
ရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အစိုးရ၏အာဏာအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
ယင္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္အတြက္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ခ်ေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒႏွင့္ 
ကိုက္ညီျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနရမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္သည္ 
ျပည္သူတုိင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းအား ယင္းတုိ႔၏ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ စံနစ္တက် စီမံရန္ ႏွင့္ ခုိင္မာစြာ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အေျခအေနကုိ ေပးပါသည္။ ယင္းသည္ သာမာန္ျပည္သူတို႔အား အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံ၏ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ စိန္ေခၚရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသလဲ၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ရဲ႕လား၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ 
အျခားေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ရႈေထာင့္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသလား စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိင္ုငံတကာဥပေဒအရ လူ႔အခြင့္အေရးဟူသည္ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ၊ လဲႊေျပာင္းသိမ္းယူ၍ မရႏိင္ုေသာ၊ 
ခဲြျခမ္းေ၀ငွ၍ မရႏိုင္ေသာအရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း အခ် ိဳ႕ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ အၿပိဳင္ျဖစ္လာပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ေပးရံုမွ်မက လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားအရ ကဲြျပားျခားနားေနေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းကုိခံရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈမ်ားကုိ က်င့္သုံးရန္မွာ အဓိက 
စိန္ေခၚမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အကန္႔ 
အသီးသီးအၾကားရိွ  လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေသာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ျမင္ေတြ႔ရသကဲသုိ့႔ ကုိင္တြယ္ရခက္ခလွဲၿပီး ဤပန္းတုိင္သည္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏  
အက် ိဳးရလာဒအ္ျဖစ္ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားအေပၚ 
ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ မိသားစုအတြင္း 
သာတူညီမွ်ရရွိႏိင္ုမည့္ အမ် ိးဳသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း ယင္းတုိ႔တြင္အပါအ၀င္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားကုိ ေနသားတက်ျဖစ္ေစရန္ 
လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံရသင့္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ တရားေရးဆုိင္ရာ အာဏာသက္ေရာက္ေစမႈသည္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားတြင္ သိသိသာသာပင္ ပ်႕ံႏွသံက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လူထုဆႏၵကုိ တုိးပြားရရိွေစရန္ 
ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အခြင့္အေရးေပးႏိုင္သည့္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 



54 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အေျခခံမူေဘာင္မ်ားကုိ ရရိွေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။

၅.၃.၄။ အခန္း ၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ခဲြ၏ ပံုစံ

ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားအရ ဥပေဒမ်ားအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က မူၾကမ္းေရးဆဲြထားသည့္အတုိင္း၊ တရားသူႀကီးအဖဲြ႔က 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑သည္ အစဥ္အလာအရ  ထူးျခားေသာ ဦးတည္ခ်က္ရိွသည့္ အစိုးရ၏ အလားအလာရွိေသာ က႑ 
၃ ရပ္ အနက္မွ တစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဌာနခဲြသည္ 
ၿပိဳင္ဘက္ကင္း အာဏာရိွေသာက႑အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ယင္းကုိ တုိင္းျပည္၏ျပယုဂ္ကုိ 
ျပည္တြင္းအဆင့္ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိငုငံ္တကာအဆင့္ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းကုိယ္စားျပဳသ
ည့္ ပုံမွန္ေခါင္းေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ရႈျမင္ေလ့ရွိပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္၏အႀကီးအကကုိဲ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားဒဏ္ ခံရသည့္ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားလွေသာ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္သေဘာထား မတုိက္ဆုိင္ျခင္းကုိ 
မ် ိဳးေစ့ခ်ေပးသည့္ အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ရျခင္းမွာ အံ႔ဩစရာ မဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားစြာတုိ႔ စတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းႏွင့္ ႀကီးထြားေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
မူေဘာင္ကုိ ခ်မွတ္ေနစဥ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါ ျဖစ္ေလ့ရိွပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက တုိင္းျပည္အတြက္ 
ရရိွႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ 
ပညာရပ္ဆန္ေသာ အသုံးခ်မႈတစ္ခု သက္သက္သာလွ်င္ မဟုတ္ေပ။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား/
ပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရိွေနၾကသည့္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား 
သေဘာတူညီမႈကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 

ဤအခန္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ၊ ပံစံုခ်မွတ္ထားေသာ၊ 
ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနခဲြႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြင္း အသြင္ေျပာင္းရန္၊ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ စိတ္၀င္စားမႈ 
အမ် ိးဳမ် ိးဳကုိ ျဖစ္ႏိင္ုေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈဆီသုိ႔ ညွိႏိႈင္းေျပလည္မႈ ရရွိေစေရးအတြက္ 
ပ့ံပုိးေပးရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဤအခန္းသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏အာဏာကုိ 
လက္ ေအာက္အဆင့္မ်ားသို႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ 
အဓိကအားျဖင့္ အေလးေပးပါသည္။ ဤအခန္း၌  အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ရရိွလာႏိုင္သည့္ အက် ိဳးအျမတ္မ်ား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းမျပဳပဲ လူနည္းစုကသာ 
အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး အမ်ားစုကုိ ေဘးဖယ္ထုတ္ထားေသာ ဗဟိုအစိုးရကသာ  
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္  ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားစြာတုိ႔၏ 



55ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးမားလာရျခင္း အေၾကာင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ 
အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အျခားေသာအစိုးရ၏ ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ တုိက္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ၾကေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၃.၅။ အခန္း ၅။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အေျခခံလုပ္ငန္းတာ၀န္ ၃ ရပ္မွာ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ တရားဥပေဒေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိင္ုငံေရးေလာကတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ျဖင့္ 
အမ်ားဆံုး ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ 
ကဲြလဲြလ်က္ရွိေသာ အယူအဆမ်ားကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ရာျဖစ္ေသာ ႏိင္ုငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္ကုိ အေကာင္းဆုံး 
အေနအထားျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ ယခင္က စစ္ဖက္ၿပိဳင္ခဲေ့သာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ျဖင့္သာ အစားထုိးရန္ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။ ဥပေဒျပဳမႈပံုစံသည္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အျမင္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားအား 
ေဖာ္ျပျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေျပလည္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 
အဆုိပါအေနအထား အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ပုိ၍ လက္ေတြ႔ဆန္ဆန္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈသည္ စိတ္၀င္စားမႈအမ် ိဳးမ် ိဳး၊ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွေနသည့္ သက္ဆုိင္သည့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈကုိ 
ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ပဲြဖ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူမ်ား အပါအ၀င္မ်ားစြာေသာ 
ပဋိပကၡအၿပီးမွ ထၾကြသူမ်ားသည္ ညိွႏိႈင္းေျပလည္ျခင္းကုိ ေတာင္းဆုိလာေပမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ႏိင္ုေျခရွိေသာ နည္းပညာပုိင္းဆန္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒကုိ ရရွိႏိင္ုမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေကာင္းဆုံး ရရွိႏိင္ုေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိဖန္တီးရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ 
အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ အႀကီးအကမဲ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ 
ယင္းတို႔၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးၿပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ပံုစံခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ပုံမွန္မအဲမ်ားဆုံး ရရွိသူကသာ က်ယ္ျပန္႔အေရးပါေသာ အာဏာကုိ က်င့္သုံးႏိင္ုရန္ 
ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း အာဏာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလ်က္ အင္အားႀကီးေသာ ပါတီမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္သာမက ဥပေဒျပဳျခင္း ပံုစံခ်မွတ္မႈႀကီး တစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ “အႏိုင္ရသူ 
အားလုံးယူ” ပုံစံကုိ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈစသျဖင့္ အနည္းစု 
အဖဲြ႔အစည္းကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ပါတီမ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ ပုိ၍ႏွစ္ျခိဳက္ႏိင္ုပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ အစုိးရ ဖဲြ႔စည္းပုံစံနစ္အတြင္းရွိ တာ၀န္အေပၚ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟုိကသာ ျပင္းထန္စြာ အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္ျဖင့္ တုိင္းျပည္ကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဒဏ္ကုိခံရေသာ အေျခအေနမ် ိဳးတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ လြတ္ေျမာက္သက္သာရာရျခင္းကုိ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ 
ဒမုိီကေရစီစံနစ္အား ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိင္ုေသာ အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္  



56 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ခဲရာခဲဆစ္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ရႈျမင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ သေဘာတူညီေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆထားပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္းကုိ ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ သာမာန္ မဲအမ်ားစုႏိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းေအာက္တြင္ 
အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရိွေသာ ဥပေဒျပဳျခင္း အာဏာသည္ လုံေလာက္မွ်တစြာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမခံရသည့္ 
အနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ႏိုင္လုိမင္းထက္ျပဳျခင္း ဟူသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း 
စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဤအခန္းတြင္ ဥပေဒျပဳ ပုံစံခ်မွတ္ေရးအတြက္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စိစစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ အဆိုပါ နည္းလမ္း
အမ် ိဳးမ် ိဳးအားကုိယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းဟူေသာ အေျခခံလုပ္ငန္းတာ၀န္ ၃ 
ရပ္ျဖင့္ စံနစ္က်စြာ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ ယင္းသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္ပိုင္စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ 
အတုိင္းအတာႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအျပင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဟူသည့္ 
အေျခခံသေဘာတရား ၂ ခုကုိ ထပ္ေလာင္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၅.၃.၆။ အခန္း ၆။ တရားေရး ဌာန၏ ပံုစံ

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တရားေရးဌာနအား အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဥပေဒကုိ သရုပ္ေဖာ္ရန္ 
တာ၀န္ကုိ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုသည္ တရားစီရင္ေရးအား ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ 
အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွရန္ 
ကာကြယ္ေပးေသာအရာအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္ခ်က္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားကဲြျပားလ်က္ရွိေနပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္ခ်က္၏ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ် ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အခန္းတြင္ ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ဤအခန္းသည္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာဌာနမ်ားအေၾကား အာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈသည္ အလြန္အေရးပါသကဲသုိ့႔ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ တာ၀န္ယူႏိင္ုမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္လည္း မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
ဤအခန္းသည္ အထူးသျဖင့္ ကဲြျပားမႈမ်ား ရိွေနေသာ အေနအထားတြင္ တရားစီရင္ေရး၏ ဌာနတြင္း 
တရားေရးအရ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားတည္ရိွမႈႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုေအာက္ရိွ  မ်ားစြာေသာ 
တရားေရးစံနစ္မ်ား၏ ညီညြတ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားဟူသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အေျခခံသေဘာတရားတစ္ခုကုိ ေလ့လာ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၃.၇။အခန္း ၇။ အစုိးရ၏ ဗဟုိအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရအဆင္႔ အသီးသီးသုိ႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား

ဗဟုိမွအာဏာကုိ အဆင့္ဆင့္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (က) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာ၊ တာ၀န္ခံမႈရိွစြာ  ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ထားရိွေဆာင္ရြက္ေရး (ခ)



57ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာကုိ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရိွ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရိွေနေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း သဟဇာတျဖစ္မႈအဆင့္ ျမင့္မားေစေရးဟူသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ တစ္စစီျဖစ္ေနေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အာဏာအား လက္ေအာက္အဆင့္ အမ်ားသုိ႔ ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ဘာသာေရးစသျဖင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရိွေနသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယဥ္တဲြ 
ေနထိုင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

ဗဟုိမွအာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဟုဆိုရာ၌ ပံုစံက်ၿပီး ထိေရာက္ေသာ 
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ပုံစံက်ေသာ အေျခခံသေဘာတရားသည္ အစုိးရ၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံုစံနစ္ကုိ ႀကီးၾကပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အာဏာခဲြေ၀ 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းအရ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ေသာ ထိေရာက္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားသည္ အာဏာကုိ 
လက္ေအာက္အဆင့္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အတြင္းက်က် နက္နဲေစ့စပ္မႈကုိ အေလးထားပါသည္။ 

၆။ နိဂံုး
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ လႊမ္းမိုးလ်က္ရိွသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရင္ဆုိင္ရန္ 
အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကာလတုိ၊  ကာလရွည္ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ႏိင္ုမည့္ အရင္းခံ ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္မ်ားအား 
ပုံစံခ်မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာအခါ အနာဂတ္သည္ ေရရာမည္မဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား 
မည္ကဲ့သုိ႔ ပုံစံခ်မွတ္မည္၊ အထူးသျဖင့္ ယင္း၏ ၿပီးျပည့္စုံမႈႏွင့္ လူနည္းစုကသာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားျခင္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်မည္ စသည္ကုိ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။ 

ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအားသင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ စတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
လက္ေတြ႔ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ ပံုစံမ် ိဳးစံုျဖင့္ ေပၚေပါက္ေရာက္ရိွလာႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကရေပမည္။ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အေနအထား တိက်ရွင္းလင္းျခင္း၊ ႏိင္ုငံ၏သမုိင္းေၾကာင္းကုိ 
ျမစ္ဖ်ားခံျခငး္ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျဖစ္ေပၚစသည့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ 
ရိွေနျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လ်က္ရိွၿပီး အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္လာေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ 
ေပၚေပါက္လာသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်ႏွင့္ အထူးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ေတြးဆသတ္မွတ္ထားႏိုင္ၿပီးကနဦး အေျခအေနမွစ၍ ယင္းတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ေက်ာ္လႊားရမည္ကုိလည္း 
စီမံခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ က်င့္သုံးေရးအတြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းအျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 



58 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဤအခ်က္ကုိ သိရွိသေဘာေပါက္ျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မူတည္၍ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အရည္အေသြးႏွင့္အဆင့္ကုိ တုိင္းတာႏိင္ုရန္အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ရန္ အေနအထားတြင္ ရွိႏိင္ုပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ခ်င္မွ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ 
လက္ေတြ႔ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ပါ၀င္မည္၊ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ အေသးစိတ္မည္ကုိ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးၾကႏိုင္ပါသည္။ 
လက္ေတြ႔ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္တြင္း တရားစီရင္ေရးႏွင့္အညီ 
လြတ္လပ္စြာ ပုံစံခ်မွတ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာပါ၀င္ေသာ 
အတုိင္းအတာအေပၚ ယုံၾကည္အားကုိးခ်က္ျဖင့္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအတြင္း ခိုင္မာစြာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကုိ ျဖစ္ေစရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြဖ်က္မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံရေသာ 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကုိရယူရာတြင္ တရား၀င္ 
ေဘးရန္ဆီးကာႏိုင္ေရးကုိ တုိးခ် ဲ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ယင္းတုိ႔အား လမ္းေၾကာင္းအတြင္း 
၀င္ေရာက္ေစျခင္းသည္ အခိ်န္ယူႏိုင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူ၏ အဆို

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းသည္ ေဆြစဥ္မ် ိဳးဆက္တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
တရားမွ်တမႈမရိွျခင္းကို ခံစားခဲ့ရေသာ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးအတြက္၊ 
ယင္းတို႔၏ စိတ္ဆႏၵမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျပသရန္ စကားလံုးမ်ားအျဖစ္ တရား၀င္ေဖာ္ျပရန္ 
သတၱလုိိအပ္မႈအတြက္  သမုိင္းပညာရွင္၊ လူမႈေဗဒပညာရွင္၊ မႏုႆေဗဒပညာရွင္၊ေတြးေခၚပညာရွင္၊ 
စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာဆရာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို ကၽြမ္းက်င္သည့္ 
ႏိင္ုငံေရးသမားမ်ားအား ေရးဆဲြေစပါက စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသဆုိင္ရာ ရႈပ္ေထြးခက္ခမဲႈ မျဖစ္ေစရန္ 
ဖိတ္ေခၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားကုိ တာ၀န္ အပ္ႏွင္းပါကလည္း  ယထာဘူတ 
၀ါဒ၏ အသက္မပါေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေရးဆဲြၾကေပလိမ့္မည္။ 
သမိုင္းသည္ ပိုမို နာက်င္ေစေသာ သင္ခန္းစာကို ေပးခဲ့ပါသည္။

ေတာ္ကြာတို ဂ်ာဒင္၊ ၀န္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ဘရာဇီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေကာ္မရွင္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး

မွတ္စုမ်ား 
၁ ကိစုတာရီကာတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခိ်န္မွစ၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ေဖာ္ျပေသာ ေန႔စဲြအခ် ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 



59ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

- ၁၈၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္ႏိုင္ငံမွ လြတ္လပ္ေရးရရိွခဲ့ပါသည္။

- ၁၈၂၃ မွ ၁၈၄၀ အတြင္း စင္ထရယ္ အေမရိက ဗဟုိအစိုးရ သမၼတႏိုင္ငံ၏ အဖဲြ႔၀င္

-  ၁၈၂၅ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ (Ley fundamental del estado libre de Costa Rica)

- ၁၈၄၄ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ (Constituctio’n Poli’tica del Estado Libre y Soberno de 
Costa Rica)

- ၁၈၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (Constituctio’n Poli’tica de Costa Rica)

- ျပဳျပင္ေျပာင္းလထဲားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟု ေခၚဆုိသည့္ ၁၈၄၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

- ေနာက္ထပ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား- ၁၈၅၉၊ ၁၈၆၉၊ ၁၈၇၁၊ ၁၉၁၇၊ ၁၉၄၉

Universidad de Costa Rica, Constituctio’n Poli’tica de Costa Rica 1821-2010 (2010), 
<http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/idex.php?option=com-content&view=article&id=46&Ite
mid=193>; Obreg’on Quesada, Clotide:Las constituctio’n  de Costa Rica(5 vol) (2009)

၂  ေဘာ္လီးဗီးယား၏ ပထမဆုံးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ တြင္ 
မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံက အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (Congreso General Constituyente de la Repu’blica Boliviana) 
ေနာက္ပုိင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ထပ္မံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေသာ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ၁၈၃၁၊ ၁၈၃၄၊ ၁၈၃၉၊ 
၁၈၄၃၊ ၁၈၅၁၊ ၁၈၆၁၊ ၁၈၆၈၊ ၁၈၇၁၊ ၁၈၇၅ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။<http://constituyentesoberana.

org/info/?q=historia-constituciones-bolivia>ႏွင့္ http://www.cervantesvirtual.com/portal/

constituciones/constituciones.shtml ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၃  ဥေရာပ အေရွ႕ပုိင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈမ်ား 
ျမင့္မား လာခဲ့ၿပီးမ်ားစြာေသာတုိင္းျပည္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားကုိ လြန္ခဲ့ေသာ 
ရာစုႏွစ္ခုအတြင္းက ဘီလာရုစ္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ခ်က္ဇ္ ရီပတ္ဘလစ္၊ အက္စတုိးနီစးယား၊ ခါဇာခါစတန္၊ 
ကာဂ်စ္စတန္၊ လီသူ၀န္းနီးယား၊ ရိုေမးနီးယား၊ ရုရွား ႏွင့္ စလိုဗင္းနီးယား၊ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
က်င့္သုံးခဲ့သည္။ လူ၀စ္ဒ္ ေကာ့စကီ၊ ရက္ဒ္အာ၊ ယခင္ ဆုိဗီယက္ ဩဇာအာဏာ၏ နယ္ပယ္အတြင္း 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္း (ဒူရဟမ္၊ NC ။ ဂ်ဳ ယူနီဗာစီတီ ပုံႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၉၆)

၄  <http://www.unrol.org/doc.aspx?n=Guidance_Note_United_Nations_Assistance_to_
Constitution-making_Processes_FINAL.pdf> တြင္ ကုလသမဂၢ၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အားကုလသမဂၢ၏ ကူညီပ့ံပိုးမႈ ၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မွတ္စု (၂၀၀၉ ဧၿပီလ၊ 
မွတ္တမ္း နံပါတ္ မရိွ) မ်ားကုိ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

အဓိက စာလုံးမ်ား
ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ က႑ ၊ ျပင္ပမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 

http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/idex.php?option=com-content&view=article&id=46&Itemid=193
http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/idex.php?option=com-content&view=article&id=46&Itemid=193
http://constituyentesoberana.org/info/?q=historia-constituciones-bolivia
http://constituyentesoberana.org/info/?q=historia-constituciones-bolivia
http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/constituciones.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/constituciones.shtml
http://www.unrol.org/doc.aspx?n=Guidance_Note_United_Nations_Assistance_to_Constitution-making_Processes_FINAL.pdf
http://www.unrol.org/doc.aspx?n=Guidance_Note_United_Nations_Assistance_to_Constitution-making_Processes_FINAL.pdf


60 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အားနည္းခ် ိဳ႕ယြင္းၿပီး ၿပိဳကဲြပ်က္စီးႏိင္ုေသာ ႏိင္ုငံမ်ား၊ ႏိင္ုငံ၏ ၿပိဳကဲြပ်က္စီးလြယ္မႈ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ 
တရားမွ်တမႈ၊ ႏိင္ုငံေတာ္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အစုိးရ၊ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြ၊ ေၾကျငာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ဆုိင္ရာ ညီလာခံ။

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား
မ်ားစြာေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဗဟုသုတ 
အသိအျမင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား ပံ့ပိုးေပးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အထူးနယ္ပယ္ေဒသမ်ားတြင္သာ အထူးႏိုင္ငံေရး က႑ သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အထူးအေလးထားပါသည္။ လက္ေတြ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

• UNDP ကပ္ဆိုက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မူလအေနအထား ျပန္လည္ေရာက္ရိွေရး စီမံခ်က္ 

 < http://www.undp.org/cpr/ >

 ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP) ၏ ကပ္ဆုိက္မႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး စီမံခ်က္သည္ ျပႆနာမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရုန္းကန္ေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ 
ကူညီရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္း၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒတ္ြင္ အေစာပုိင္းကပ္ဆုိက္ျခင္းကုိ ကယ္ဆယ္ေရး၊ 
က်ား/မ သာတူညီမွ်ရိွေရး၊ တရားဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြအေနအထားတစ္ခုတြင္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း အတြက္ လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္ခ်က္လည္း ပါရိွပါသည္။ 

• USIP ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဌာန

 < http://www.usip.org/programs/centers/center-post-conflict-peace-and-stability-
operations >

 အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မတည္ထားေသာ လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔အစည္းသည္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္၊ 
အေကာင္းဆုံးေသာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ 
ပညာေရးေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးရန္၊ ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ဆက္တဲြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဌာန ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ USIP သည္ ကမာၻႀကီးအတြင္း 
ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကုိခံရေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ျမင့္မားေစရန္အတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး  
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

http://www.usip.org/programs/centers/center-post-conflict-peace-and-stability-operations
http://www.undp.org/cpr
http://www.usip.org/programs/centers/center


61ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကြန္ယက္

 <http://www.constitutionnet.org>

 ConstitutionNet ဟူအမည္ရသည့္ ကမာၻအႏွကံ ၾကည့္ရႈႏိင္ုေသာ အင္တာနက္ရင္းျမစ္ကုိ ႏိင္ုငံတကာ 
IDEA ႏွင့္ Interpeace တုိ႔၏ ပူးေပါင္း၍ ကမကထ ျပဳမႈျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကုိ 
ေနာ္ေ၀းအစုိးရ၏ ဘ႑ာေငြ မတည္မႈျဖင့္ ႏိင္ုငံတကာ IDEA က ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ယင္းသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏ တုိးခ် ဲ႔ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္း၏ 
အသိအျမင္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အဆိုပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ 
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္အား အြန္လုိင္းအျမင္ျဖင့္ တည္းျဖတ္ျပဳျပင္မႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ 
အသိအျမင္နည္းလမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
သင္ရိုး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ 
စင္စစ္ထုတ္ေ၀ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ပ့ံပိုးကူညီေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း 

    <http://www.idea.int>

 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ 
IDEA) သည္ ကမာၻအႏံွ႔ အဓြန္႔ရွည္စြာ က်င့္သံုးလာသည့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
အစုိးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ အသိအျမင္မ်ားကုိ ေပးျခင္း၊ ဒမုိီကေရဒစံီနစ္အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကုိ ကူညီပ့ံပုိးျခင္း၊ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိင္ုေသာ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျချပဳသည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပံ့ပိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။ IDEA ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္ ေဒသႏၱရ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသူ ႏိင္ုငံသားမ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖမ်ားႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိငရ္ာ ရႈေထာင့္မွေန၍ ဒီမုိကေရစီစံနစ္၏ မျပည့္စုံမႈမ်ား၊ ဟာကြက္မ်ားအေပၚ 
ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အသိအျမင္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ 
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္ေရး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ 

 <http://www.constitutionmaking.org/>

 ConstitutionMaking.org သည္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား စီမံကိန္း (CCP) 
ႏွင့္ USIP တုိ႔၏ ပူးတဲြ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ ပန္းတိုင္မွာ ပံုစံခ်မွတ္သူမ်ားအား 
ပုံစံခ်မွတ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ စံနစ္က်ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ရင္းျမစ္မ်ား၊ မူၾကမ္း အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ညီညြတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္အသီးသီးႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ စုစည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္ကုိ 
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62 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဖန္တီးေပးပါသည္။ ယင္းတြင္ ကမာၻအႏံွ႔ အျပားရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခု ရွိပါသည္။ 

• ဗင္းနစ္စ္ ေကာ္မရွင္

 <http://www.venice.coe.int/site/main/Presentation_E.asp>

 တရားဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီေကာ္မရွင္သည္ ကပ္ဆုိက္မႈမ်ားအား 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပဋိပကၡ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ကုိ 
ကိုင္တြယ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက 
ႏိုင္ငံမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ဥေရာပ၏ တရားေရးဆုိင္ရာ 
စံမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ၀က္ဘ္ဆုိဒသ္ည္ ဥေရာပ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံကုိ အဓိကအေလးထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• ရစ္ခ်မြန္တကၠသုိလ္

 <http://confinder.richmond.edu/>

 ဗာဂ် ီးနီးယား ျပည္နယ္၊ ရစ္ခ်မ္ြန္တြင္ တည္ရွိသည့္ ရစ္ခ်မြန္တကၠသုိလ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိသူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ဘူမိနက္သန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ 
ပဋိဥာဥ္စာတမ္းမ်ား၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစသျဖင့္ 
ရွာေဖြမႈကုိ အားေပးေသာ စုစည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ တရား၀င္ေနရာခ်ထားမႈအား ခ်တိ္ဆက္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

စာစုစာရင္း 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာသဘာ၀မ်ားအရ - 

 ဂရစ္ဖစ္သ္၊ J.A.G ႏိုင္ငံေရးအရ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ေခတ္သစ္ ဥပေဒ သုံးသပ္ခ်က္၊ ၄၂/၁ 
(၁၉၇၉) စာ ၁-၂၁ (ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံဥပေဒမ်ားအၾကားကဲြျပားျခားနားခ်က္) 

 ထရိုက္ဘ္၊ ေလာရင့္စ္၊ မျမင္ႏိုင္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (ေအာက္စဖို႔ဒ္ႏွင့္ နယူးေယာက္၊ 
ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ပုံႏိပ္ွတုိက္၊ ၂၀၀၈)၊ စာ -၁၈-၁၉ ႏွင့္ ၂၅-၅၁ (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 
ထံုးတမ္းသဖြယ္ လုိက္နာလ်က္ ရွိေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အေရးပါမႈကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း )

အနာဂတ္ မေရရာမႈမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ -

 ဘာလ္ကင္၊ ဂ်က္ M ႏွင့္ ဆီဂယ္လ္၊ ရီဗာ B (eds) ၊ ၂၀၂၀ တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဳျခင္း 
(ေအာက္စဖို႔ဒ္ ႏွင့္ နယူးေယာက္၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ပံုႏိွပ္တိုက္။ ၂၀၀၉) ၊ စာ ၁-၇ 
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63ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

(အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား ၂၀၂၀ သုံးသပ္ခ်က္)

 ဘီႏိုမာ၊ J. ပဋိပကၡမ်ားအၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္း/ အီရတ္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ 
ဒီမိုကေရစီ မွတ္တမ္းမ်ား ၁၅/၂ (၂၀၀၄)

 ဖူကူယာမ၊ F. သမိုင္း၏ အဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလူ (လန္ဒန္/ပင္ဂြင္း စာအုပ္တုိက္၊ ၁၉၉၂)၊ စာ 
၁၉၉-၂၀၈ (အလားတူစြာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻအႏံွ႔တြင္တူညီေသာ 
ႏိုင္ငံေရးစံနစ္မ်ား၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ) 

 ေဟဇယ္လ္၊ ေရာဘတ္ (ed) ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အနာဂတ္မ်ားကုိ တစ္ေၾကာ့ျပန္ 
ေလ့လာျခင္း/ ၂၀၂၀ ထိ ၿဗိတိန္ႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (ေဘ့ဇင္းစတုတ္ခ္၊ ပါးလ္ ဂေရ႕ဖ္မက္က္ 
မီလီယန္၊ ၂၀၀၈) စာ ၁-၂၅ (အာဏာကုိ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္တြင္သာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းႏွင့္ အာဏာကုိ 
လႊဲေျပာင္း ခဲြေ၀ခ်ေပးျခင္းတုိ႔၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ အေနအထားေပၚမူတည္၍)

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါမႈ  - 

 အန္ဒိလီုနာ ၊ R ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ယင္း၏ ေလာင္းရိပ္/မဆဲႏၵရွင္ ညီလာခံ ႏွင့္ အက္ေကြေဒါရွိ 
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လက္တင္အေမရိက ေလ့လာခ်က္မ်ား ဂ်ာနယ္၊ ၃၅/၄ 
(၂၀၀၀၃)၊ စာ ၇၂၁-၅၀ (ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၇-၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း)

 ေအာ္စတင္၊ G ၊ အိႏိၵယ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ (ေအာက္စဖို႔ဒ္၊ 
ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ပံုႏိွပ္တိုက္၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၉၉ edn) စာ ၃၀၈-၂၉ (အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ၁၉၄၉ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအား ပုံစံခ်ထားမႈကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း)

 ဘာစန္ႏူ၊ ကာဆာဟြန္၊ အီသီယုိးပီးယားသည္ မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။ 
အာဖရိက ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးကုိ သုံးသပ္ျခင္း၊ ၂၂/၆၃ (၁၉၉၅)၊ စာ ၁၂၉-၃၅၊ 
၂၀၀၉၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ JSTOR မွ ကူးယူသည္။ (အီသီယုိးပီးယား ျပည္သူမ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္ေရး ဒီမိုကေရစီ စစ္မ်က္ႏွာအရ အီသီယိုးပိးယားႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေပၚတြင္)

 ဘာဟတ္ထာရီ၊ ဟာရီ. P ၊ႏွင့္ ဆူဘီဒီ၊ ဂ်ာဟာလာ့ခ္ (eds) ၊ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အေျခခံေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရး / နီေပါ၊ ကင္ညာ၊ ေတာင္ အာဖရိက ႏွင့္ သီရိလကၤာ (ကတၱမႏၵဳ/ 
အာရွ ေတာင္ပိုင္း နီေပါဌာန၊ ၂၀၀၇)တုိ႔ရိွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ စာ ၁၀၅-၃၈၊ <http://nesac.
org.np/main/publications/democracy _constitution.html> တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
(ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ 
သံုးသပ္ခ်က္)

 က်ဴးလစ္၊ I ၏ “၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရး” ၊ ရက္ဂီယုိ တစ္ႏွစ္တာ 
မွတ္တမ္းစာအုပ္၊ ၃ (၂၀၀၃)၊ စာ ၃၈-၅၈

http://nesac.org.np/main/publications/democracy
http://nesac.org.np/main/publications/democracy
_constitution.html


64 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

 အယ္စတာ၊ ဂၽြန္၏ “ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အင္အားစုမ်ားႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ”၊ ဂ်ဳ ဥပေဒ ဂ်ာနယ္၊ ၄၅ (၁၉၉၅-၆) (ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ 
အထူးအဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ စုစည္းသည္ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း)  (၂၀၀၉၊ 
ေမ၊ ၂၇ HeinOnline မွ ကူးယူရရိွသည္) 

 ဖာလီ၊ O ႏွင့္ ကာတာလီကာ၀ီ၊ J တုိ႔၏ “ယုဂနာရွိ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
/လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္” ၊ အာဖရိကေရးရာမ်ား ၊ ၉၆/၃၈၃ (၁၉၉၇ ဧၿပီ) ၊ စာ -၂၄၃-၆၀ (ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ခုခံမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ အႀကံေပး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေဆြးေႏြးျခင္း)

 ဂုိင္း၊ Y၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြင္း မဆဲႏၵရွင္ ညီလာခံမ်ား၏ က႑ ၊ (စေတာ့ခ္ 
ဟုမ္း/ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၊ ၂၀၀၆) ၊ http://constitutionnet.org တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 ဂိုင္း၊ Y၊ ႏွင့္ ဂါလီ G ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးျခင္း (စေတာ့ခ္ဟုမ္း/ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၊ ၂၀၀၆)၊ http://www.idea.int/publications/
cpb.../upload/cbp_democratization_eng.pdf တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 ဟာ့ထ္၊ V ၊ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္း ၊ အထူး 
အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၁၀၇ (၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔အစည္း၊ 
၂၀၀၃)၊ စာ ၄-၁၁ ၊ http://www. usip.org တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ (လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အေရးပါမႈ အေပၚတြင္) 

 ဟာဆင္၊ E ၊ ႏိုင္ငံ၏ အသက္၀ိဥာဥ္ /ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္း 
(ေအာက္စဖို႔ဒ္  ႏွင့္ ကိပ္ေတာင္း၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ပံုႏိွပ္တိုက္၊ ၁၉၉၉)၊ အထူးသျဖင့္ 
အခန္း ၁၄

 ကလပ္ဂ္၊ H ၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဒမုိီကေရစီစံနစ္။ ဥပေဒ၊ globalism ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက၏ 
ႏိုင္ငံေရး ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း (ကမ္းဘရစ္ခ်။္ ကမ္းဘရစ္ခ် ္တကၠသိုလ္ ပံုႏိွပ္တုိက္၊ ၂၀၀၀) 
စာ ၉၃-၁၁၇ (ေတာင္အာဖရီက၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေပၚ)

 လာ၀ုိတီ၊ N(ed) ၊ နီေပါႏိုင္ငံရိွ အျငင္းပြားဖြယ္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ က်င့္သုံးေရး 
၊ (အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ/တရားမွ်တေသာ ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဘာရီကူတီ 
ပညာရပ္ဆန္ေသာ ထုတ္ေ၀ မႈမ်ား၊ နီေပါ၊ ၂၀၀၇) ၊ စာ ၄၈-၇၂ (၁၉၉၀ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆီသုိ႔ 
ဦးတည္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း) 

 ဖုန္းပိုင္ခ်စ္ ၊ P ႏွင့္ ဘိတ္ကာ C တုိ႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ကပ္ဆုိင္ျခင္း ၊ (စကၤာပူ/ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ 
ေလ့လာေရး အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၁) ၊ စာ ၁၁၆-၂၇ (၁၉၉၇ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚတြင္) 

 စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈကုိ ဟန္ခ်က္ညီေစေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ 
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈအရ

 ကုိ၀င္ ၊ D.V ၊ဒမုိီကေရစီစံနစ္အတြက္ “ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖန္တီးျခင္း” ၊ အာဖရိကေရးရာမ်ား ၊ 

http://constitutionnet.org
http://www.idea.int/publications/cpb
http://www.idea.int/publications/cpb
cbp_democratization_eng.pdf
usip.org


65ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - နိဒါန္း

နိဒါန္း

၅၉/ ၂၃၈ (၁၉၆၁) ၊ စာ ၇၇-၁၀၈ ၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ JSTOR မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 
(၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဖရိက၏ လြတ္လပ္ေသာေဒသတြင္ ေတာင္အာဖရိကအား 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ ျဖစ္ေစျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း)

 ဒါးလ္၊ ေရာဘတ္၊ ဒမုိိကေရစီႏွင့္ ယင္းအား ေ၀ဘန္ေရးသမားမ်ား၊ (နယူးဟဗဲင္း၊ ကြန္း ႏွင့္ လန္ဒန္/ 
ေယးလ္ တကၠသုိလ္ စာပုံႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၈၉)၊ စာ ၁၃၅-၉၂ (ဒီမိုကေရစီစံနစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ 
ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ က် ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္လ်က္ အမွန္တရားကုိ စိစစ္ရွာေဖြႏိင္ုေသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား)

 အယ္လစတာ၊ ဂၽြန္၊ အုိဖီ၊ ကေလာက္စ္ႏွင့္ ပရူးရပ္စ္၊ အားလ္ရစ္ခ်၏္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း 
လူမႈအဖဲ ြ ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈ ၊ ပင္လယ္ျပင္၌ 
သေဘၤာျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ (ကမ္ဘရစ္ခ်/္ ကမ္ဘရစ္ခ် ္တကၠသုိလ္ ပံုႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၉၈) 
စာ ၆၃-၁၀၈ (ဥေရာပ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း) 

 မက္၀ိုင္နီ၊ E ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဖန္တီးျခင္း။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၊ (တုိရြန္တုိ။ တုိရြန္တုိ တကၠသုိလ္ ပုံႏိပ္ွတုိက္၊ ၁၉၈၁)၊ စာ -၆၇-၁၂၅ 
(ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပံုစံခ်မွတ္မႈအေပၚ) 

 မာဖီ၊ W ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီ ၊ ဘာလ္တီမုိး၊ Md ဂၽြန္ ေဟာ့ကင္းစ္ တကၠသုိလ္ 
ပံုႏိွပ္တုိက္၊ ၂၀၀၇) ၊ အပိုင္း ၁ (ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို ဖန္တီးရာတြင္)

 ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစံနစ္အတြက္ နယ္သာလန္ တကၠသိုလ္၊ NIMD ဗဟုသုတစင္တာ၊ “ႏိုင္ငံ၏ 
ရာဇ၀င္ကုိ ေရးသားျခင္း၊  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား  
ႏိႈင္းယွဥ္၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း” ၊ ၂၀၀၉၊ http://www.nimd.org တြင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိင္ုပါသည္။ 
ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံရိွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ေလ့လာျခင္း)

 ရမ္မာဖုိစာ၊ C ႏွင့္ မုိတာလာ၊ Z ၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ၊ (ကိပ္ေတာင္း။ အာဖရိကေတာင္ပိုင္း ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ ပံုႏိွပ္တုိက္၊ ၂၀၀၂) ၊ 
စာ ၁-၁၂ ၊ (ေတာင္အာဖရိက၏ ၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ဖန္တီးျခင္း)

 ဆာတုိရီ၊ G ၊ ႏိႈင္းယွဥ္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပညာရပ္ ၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ 
(နယူးေယာက္၊ နယူးေယာက္ တကၠသုိလ္ ပုံႏိပ္ွတုိက္၊ ၁၉၉၆)၊ စာ ၁၉၅-၂၀၁ (ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ပညာရပ္အား ရႈျမင္ သုံးသပ္ခ်က္) 

 စမစ္၊ S.A ႏွင့္ ဘရာဇီးယား ၊ R ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ 
ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ (လန္ဒန္။ ပင္ဂြင္း စာအုပ္မ်ား၊ ၁၉၉၈)၊ စာ- ၆-၁၃ (ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား) ႏွင့္ စာ ၂၇-၄၆ (ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား)

 ဆန္းစတိန္း ၊ C.R၊ ဒီမိုကေရစီအား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  
(ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ ႏွင့္ နယူးေယာက္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ပုံႏိပ္ွတုိက္၊ ၂၀၀၁)၊ စာ ၁၃-၄၇ ၊ (၀ိ၀ါဒ 
ႏွစ္ျခမ္းကဲြေနေသာ၊ ကဲြျပားျခားနားလ်က္ရွိေနေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ) 

http://www.nimd.org
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 တီလီ၊ ခ်ားစ္၊ ဥေရာပရိွ အေျခအတင္ ျငင္းခံုျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ ၊ ၁၆၅၀-၂၀၀၀၊ (ကမ္ဘရစ္ခ် ္၊ 
ကမ္ဘရစ္ခ် ္တကၠသုိလ္ ပုံႏိပ္ွတုိက္၊ ၂၀၀၃)၊ စာ ၄၂-၆၉ ၊ (အစုိးရစံနစ္မ်ားႏွင့္ ဒမုိီကေရစီစံနစ္အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အေျခအတင္ 
အျငင္းပြားျခင္း)

 တူလီ၊ J ၊ ဆန္းျပားေသာ အမ် ိဳးစံုလင္မႈ / ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရိွေနေသာ ကာလတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒျပဳျခင္း (ကမ္ဘရစ္ခ်/္ ကမ္ဘရစ္ခ် ္တကၠသုိလ္ ပံုႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၉၅)၊ စာ - ၁၈၃-၂၁၂ 
(ယဥ္ေက်းမႈအမ် ိဳးမ် ိဳးကြဲျပားတည္ရွိျခင္းအား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအား 
ေထာက္ခံေသာ အခ်င္းမ်ားမႈမ်ားအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္) 

ႏိုင္ငံတကာ IDEA တုိးတက္မႈ ေလ့လာခ်က္မ်ား 

 ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၊ ဖန္တီးေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ၊အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဓိက နည္းလမ္းမ်ား ၊ (စေတာ့ ဟုမ္း/ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၊ ၂၀၀၅) 
<http://www.idea.int.publications/ democratization_iraq/index.cfm> တြင္လည္း 
ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 ႏိုင္ငံတကာ IDEA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြ ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေကာ့ေကးဆပ္ 
အဖဲြ႔အစည္း၊ ေဂ်ာ္ဂ်ယီာ၊ အာေမးနီးယားႏွင့္ အဇာဘုိင္ဂ်န္တုိ႔ရိွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၊ (စေတာ့ဟုမ္း/ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၊ ၂၀၀၅)၊ 
http://www.idea.int/publications/cprp_ georgia/en.cfm တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

 စလန္တီနာ၊ ဆီနက္ဒ္၊ “ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနားတုိ႔ရိွ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အၿပီးသတ္ စစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာ” ၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA 
အတြက္ တိုးတက္မႈ ေလ့လာခ်က္ (၁၉၉၆)၊ <http://www.constitutionnet.org/vl/item/
final-analytical-report-constitutional-building-processes-bosnia-and-herzegovina> 
တြင္လည္း ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

http://www.idea.int.publications
index.cfm
http://www.idea.int/publications/cprp_
en.cfm
http://www.constitutionnet.org/vl/item/final
http://www.constitutionnet.org/vl/item/final
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နိဒါန္း
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၂အခန္း (၂)
အခ န္း (၂)
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

 ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ႏိုရာ ဟက္ဒလင္း

၁။ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္
တိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ 
လက္ေတြ႔ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
အသုံးျပဳၾကပုံကုိ ဤအခန္းက ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေပးပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပုံတုိ႔၏ အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈကုိလည္း 
ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ယင္းက ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ - စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 
မည္က့ဲသုိ႔ ေပၚေပါက္လာသနည္း၊ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ တိက်ျပတ္သားေသာ ေပါင္းစည္းျဖည့္သြင္းခ်က္
မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံျဖစ္ေပၚေစျခင္း ျဖစ္သလား၊  သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ၊ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔မွ ေနာက္ဆက္တဲြ ေပၚေပါက္လာျခင္းလား 
စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ထုိ႔အျပင္  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက 
အစုိးရမူ၀ါဒမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိက်ေသခ်ာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံမ်ားအား ခ်မွတ္ရာ၌ ပ့ံပုိးျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ယင္းသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ေရးဆဲြခ်မွတ္ေနစဥ္အတြင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အေရအတြက္ကုိ ေလ့လာတင္ျပေပးပါသည္။ 
ကဲြျပားျခားနားသည့္ အယူအဆ ၆ ခုမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ႏုိင္ငံအတြင္းကဲြျပားျခားနားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိျခင္းမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ 
က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟူ၍ 
ေတြ႔ရွိရႏုိင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အဆုိပါ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔ 
ရင္ဆုိင္ကုိင္တြယ္သည္ကုိ အတုိခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဤအခန္းသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္အတြင္းရွိ 
တြန္းအားမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားက ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား မည္သုိ႔ ပုံေဖာ္ႏုိင္သည္ကုိ 
ေလ့လာတင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ထင္ရွားစြာ သိရွိနားလည္ရန္ ရည္ရြယ္၍  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
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စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိ က်ိန္းေသလုပ္ရမည္ဟု 
အႀကံျပဳထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေနာက္ခံအေနအထားမ်ားကုိ ထပ္မံ၍ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးရန္ အားေပးထားေသာ္လည္း 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အသီးသီးရွိေနၿပီး ယင္းတုိ႔အား 
ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ျခင္းမျပဳပဲ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အေနအထားတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသုိ႔ 
ပုံတူပြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္းကုိလည္း မေမ့သင့္ပါ။ 

အဓိက အယူအဆမ်ား

• ဖဲြစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ လူ႔က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 
စံမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအသြင္ျဖင့္ 
ပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည့္စုံရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ၍ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ရရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေယဘုယ် သေဘာျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၀တၱရားရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 
အမ်ားဆုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ျပည့္မွီႏုိင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိသည့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တိက်ျပတ္သားစြာ 
သုိ႔မဟုတ္ အၾကြင္းမ့ဲ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ထားၾကသည့္  စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေရးဆဲြထားေသာ၊ 
ဥပေဒျပဳထားေသာ၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ၊ ထုိ႔ေနာက္ လက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ 
တရားေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

• ဤအခန္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔က ပ့ံပုိးထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းမွ ဆင့္ပြားေပၚေပါက္လာေသာ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစသျဖင့္ 
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက တိက်ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ရွိမရွိဟူသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈ 
ရွိပါသည္။

• မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာတြင္ အတိအက် 
ပါ၀င္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ပုံစံဖဲြ႔စည္းပုံႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈမ်ားမွ  ရရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကုိ အတိအက် 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊မရွိကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးေလ့ရွိပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

• ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေနအထားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
တရားဥပေဒမ့ဲျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခ့ဲရေသာ 
လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကားရွိ ေယဘုယ် စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားးရွိရန္ 
သေဘာတူညီျခင္းသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားလြန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ အထူးအားျဖင့္ ဤက့ဲသုိ႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိလွ်င္ေသာ္မွ  
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေျခခံအျဖစ္ သတ္မွတ္လာႏုိင္ပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္အညီ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါ၀င္သည့္ တိက်ေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်မွတ္က်င့္သုံးမႈမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း  ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသည္။

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ ခဲြျခားမႈမ်ား၊ ကြာဟခ်က္မ်ား ႀကီးမားလြန္းေသာ 
ေနရာမ်ား၌ပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကဲြျပား ျဖစ္ေပၚတည္ရွိမႈမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေယဘုယ် 
အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုအား ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား 
သေဘာတူညီေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအေနအထား ျဖစ္ပါက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တဲြ 
ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားက ယင္းတုိ႔ကုိ ပုိမုိျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ ဟူသည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 
သေဘာတူႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါတီအားလုံးသည္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အဆုိပါ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ 
ထိေရာက္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တိက်ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ စကားလုံးသုံးႏႈန္းမႈကုိ 
သေဘာတူညီမႈ ရွိခ်င္မွ ရွိႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ 
သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ႀကီးမားေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိခံရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေယဘုယ် 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈ မရွိျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးအား ေပါင္းစည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ထက္ ခဲြျခားေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္သုိ႔ 
အသြင္ေျပာင္းႏုိင္ပါသည္။
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• မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လကၡဏာရပ္၏ အေနအထားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 
တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစုံ၊ ႏုိင္ငံသား 
ေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု မဟုတ္ျခင္းဟူေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
ေပၚေပါက္ႏုိင္သည့္ ေ၀ါဟာရ အခ်ိဳ႕ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ အဆုိပါ ေ၀ါဟာရမ်ားက 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရွိေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အယူအဆမ်ားကုိ အေလးထားပါသည္။ တန္းတူညီမွ်ေရး 
အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ၊ က်ား/မ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ ကုိင္တြယ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားက  ေပၚထြက္လာေစပါသည္။

၂။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏  
    အေရးပါမႈက႑

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတုိင္းတြင္ ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စံႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အေျခခံ သေဘာ 
တရားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးေသာ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ အျပည့္အ၀နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ 
ညႊန္ၾကားေပးေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အဆုိပါဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ 
၏ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေယဘုယ်အား 

ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက စဲြကုိင္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
aလးစား လုိက္နာလ်က္ရိွေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ 
တာ၀န္၀တၱရားအရျဖစ္ေစ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ 
ပံုေဖာ္ျခင္း၊ ကုိင္စဲြထားျခင္းမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
အျခားေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ တုိင္းျပည္က ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
လတ္တေလာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိသာ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကုိ 
ပဋိပကၡမ်ားမွ ရရိွခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးလုိေသာ ဆႏၵမ်ားမွ တုိက္ရိုက္ရရိွပါသည္။

၂.၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စံမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတုိင္းတြင္ ယင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စံႏႈန္းကုိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ 

အေျခခံသေဘာတရားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ 
ေပးေသာ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 

အျပည့္အ၀ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ 
ညႊန္ၾကားေပးေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
တေလးတစား ထိန္းသိမ္းလ်က္ အဆုိပါ 

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈ၏ 
အဓိပၸါယ္ကုိ  ေပၚလြင္ေစၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ 
သံႏိၷဌာန္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကို 

တုိးျမွင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
ထမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ 
အေတြးအျမင္ပုိင္းႏွင့္ လကၡဏာရပ္ကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အေျခခံအက်ဆုံး အဆင့္၌ 
ယင္းတုိ႔သည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး၏ အယူအဆ၊ စံႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ထားရွိသည့္ 
သံႏိၷဌာန္၏ အမွတ္အသားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အျဖစ္သာမက လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ပါ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အလားတူစြာပင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းသည္လည္း 
ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစုိးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိေစပါသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအား တေလးတစား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
အမွတ္အသားမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ စည္းလုံးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ 
ဖြင့္ဆုိေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပတ္သားသည့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အေရးပါလွသည့္ အေျခခံ သေဘာတရားအျဖစ္ႏုိင္ငံသားမ်ား
အၾကား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ သံႏိၷဌာန္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ 

၂.၂။ သေဘာတူညီမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အားၿပိဳင္လ်က္ရွိေသာ၊ 
ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ားရွိေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိကပင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ရန္ ႀကီးမားေသာ 
စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရွိေနသည့္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံေလ့ရွိသည့္ ေယဘုယ် သေဘာတရားအဆင့္တြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈကုိ 
ရရွိေစပါသည္။ လမ္းညႊန္ေပးရန္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ၏ တိက်ေသခ်ာေသာပုံစံ စသျဖင့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအား ႀကိဳတင္၍ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကုိ ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ 
လႊမ္းမုိးမႈအားကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွင္းလင္းႏုိင္ပါသည္။ 
တိက်ေသခ်ာေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ 
မတုိးသာ မဆုတ္သာအေျခအေနကုိ 
ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ စံနစ္အရ 
အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵကုိ ရရွိေအာင္ 
ဖန္တီးရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
သေဘာတူညီၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ကုိက္ညီစြာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား 
ေရးဆဲြဖန္တီးရန္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ကဲြျပားျခားနားေနၾကသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
လက္ခံေလ့ရိွသည့္ ေယဘုယ် သေဘာတရား 
အဆင့္တြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ 
ႀကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ 
သေဘာတူညီမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တိက် 
ေသခ်ာေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ မတုိးသာ 
မဆုတ္သာအေျခ အေနကုိ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကုိ ရရိွေအာင္ ဖန္တီးရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
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လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးတုိ႔အား အားေပးေသာ အာမခံသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ နမူနာတစ္ခုကုိ သေဘာတူညီခ်က္ 
ပုံစံ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေသာ ပါတီမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈအျဖစ္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
သေဘာတူ ခ်မွတ္ေသာ ေတာင္အာဖရိက၏ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ပါတီအားလုံးသည္ သေဘာတူညီမႈ ု တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္၍မရပါ။ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ 
ခ်မွတ္ၿပီးေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တရားေရးအရ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တရားဥပေဒအရ အာဏာသက္ေရာက္ေစပါသည္။ (ဇယားကြက္ ၁ ကုိ ၾကည့္ပါ။) 

ဇယားကြက္ ၁။ ေတာင္အာဖရိက - ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ ခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအား ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ 
အေရးပါေသာ သီးသန္႔ တာ၀န္ ၀တၱရားကုိ ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ အေစာပုိင္း 
ႏုိင္ငံေရးအရ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး၊ က်ား/မ 
သာတူညီမွ်ရွိေရးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးမႈမ်ားျဖင့္ 
တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ 
သံႏိၷဌာန္မ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံျဖစ္ေသာ၊ တရားေရးအရ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၃၄ ခ်က္အေပၚ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္သာမက 
၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းအတြက္ 
အေျခခံမူေဘာင္အျဖစ္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
အာဏာမတည္ေသးမီက ၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ  အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္း 
၃၄ ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ အလုိ႔ငွာ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက 
အသစ္တည္ေထာင္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးကုိ 
ျပဌာန္းခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
သံႏိၷဌာန္က တရားေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အတြင္း တိက်ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ စဲြၿမဲက်င့္သုံးရမည္ကုိ 
ရွင္းလင္းျပဆုိပါသည္။ ပုိ၍အေရးႀကီးႏုိင္သည့္အခ်က္မွာ ညႊန္ၾကားထားသည့္ 
ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၃၄ ခ်က္ သည္ 
၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အၿပီးသတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အတုိင္းအတာကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးသည္ စည္းမ်ဥ္း 
၃၄ခ်က္လုံးကုိ အျပည့္အ၀ ထိန္းသိမ္္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
ပထမဆုံးမူၾကမ္းကုိ ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းသည္ 
ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားကုိလည္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္ 
မေအာင္ျမင္ခ့ဲပါ။ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားသည္ ဗဟုိအဆင့္မွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ အာဏာကုိ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားသုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းအား မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းကုိ အျပင္းအထန္ ေထာက္ျပျငင္းဆုိလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ အင္ကာတာ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီတုိ႔သည္ 
ဗဟုိအဆင့္မွ လက္ေအာက္အဆင့္သုိ႔ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာ 
စံနစ္ကုိ  က်င့္သုံးလုိၾကပါသည္။ မဲအမ်ားစု အႏုိင္ရရွိထားသည့္ ပါတီျဖစ္ေသာ 
အာဖရိက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ANC)သည္ ဗဟုိအဆင့္တြင္သာ အာဏာကုိ 
စုစည္းထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထားရွိလုိသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေမလ၌ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးတြင္ တင္ျပေသာ  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ANC ၏ သေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္သည့္ အာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္တြင္သာ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၃၄ခု သည္  “တရား၀င္ ေဒသႏၱရေရးရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္” 
အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ  အေလးေပးၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား၏အာဏာႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဤၾကားျဖတ္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း 
မရွိသင့္ပါဟု တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရားရံုးသည္ ANC က 
လက္ခံထားသည့္ ဗဟုိအဆင့္တြင္သာ အာဏာကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရွိမႈဘက္ ယိမ္းေသာစံနစ္ကုိ ရုပ္သိမ္းခ့ဲပါသည္။ ဗဟုိကအာဏာကုိ 
လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း စံနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသည္ မဲအမ်ားစုရရွိၿပီး အႏုိင္ရသြားသူမ်ားကသာ 
ႀကီးစုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းအေပၚ တရားေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈ ေပးပါသည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 
၃၄ ခုအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္ျခင္းမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္အတြင္းရွိ 
တိက်ေသခ်ာေသာ  စံႏႈန္းမ်ား စဲြၿမဲဲစြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

*၁၉၉၆ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳျခင္း၊ ေတာင္အာဖရိက 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုး၊ အမႈတဲြ CCT ၂၃/၉၆၊ အပုိဒ္ခဲြ ၄၇၁-၈၁

** ဆာကင္၊ ဂ်ရီမီ၊ “ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုး၏ ႏုိင္ငံေရး က႑” 

ေတာင္အာဖရိက ဥပေဒ ဂ်ာနယ္၊ ၁၁၄ (၁၉၉၇) ။ စာ-၁၃၈
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*** ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၃၀၊ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ စီမံခ်က္ ၄၊ ၁၉၉၃ ၏ 

ဥပေဒ ၂၀၀ ႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၁၈၊ ေတာင္ အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ စီမံခ်က္ ၄၊ 

၁၉၉၃ ၏ ဥပေဒ ၂၀၀ ၊ ၁၉၉၄ ၏ ဥပေဒ ၂၊  အပုိင္း ၁၃ (က) တြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္အတုိင္း၊ 

ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။

သေဘာတူညီမႈ အဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ အစုိးရအား ဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ 
အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကုိ ခ်မွတ္စီစဥ္ေပးပါသည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ယင္းတုိ႔သည္ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာ ျခင္းႏွင့္ 
အာဏာတည္ေစျခင္းအတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္ 
မည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိပင္ 
ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  သုိ႔ရာတြင္ အတုိက္အခံ 
ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ပါတီမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈ 

အဆင့္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးျခင္းသည္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေလးနက္သည့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း သက္သက္အတြက္သာလွ်င္ 
မဟုတ္ေပ။ ယင္းတုိ႔သည္မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေယဘုယ်သေဘာဆန္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိယ္စားျပဳေသာ 
အယူအဆမ်ားအတြက္ ပါးစပ္ျဖင့္ အေျပာသက္သက္ဟူ၍သာ ရႈျမင္၍မရပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားက 
ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းအား ဆုံးျဖတ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
အေသးစိတ္ဆန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိသည့္အခါ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ 
အားထားလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ သာမာန္ ဥေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားအတြက္ အေျခခံ သေဘာတရားတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆလ်က္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုအတြင္းရွိ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းတစ္ခု၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ရွင္းလင္းခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ဤသုိ႔ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ အဆုိပါ 

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ  ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အာဏာတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ တုိးျမွင့္ေပးပါသည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည့္အတုိင္း 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ အစုိးရပုိင္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာ၌ လမ္းညႊန္ေပးမည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ  မွီခုိ 

အားထားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ လႊမ္းမုိးမႈ အတုိင္းအတာကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

၂.၃။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း 

ေပၚေပါက္လာေသာ ပဋိပကၡတုိင္း၊  
ေတာင္းဆိုခ်က္တုိင္းအတြက္ အေသးစိတ္ဆန္ေသာ 

စည္မ်ဥ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမည္ 
မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ရံဖန္ ရံခါတြင္ ေယဘုယ် 

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေနအထားမ်ားအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
နားလည္ေရးအတြက္ တစ္ခု တည္းေသာ အေျခခံ 

သေဘာတရား ျဖစ္ပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ထိ ေရာက္ေသာ 

အစိုးရအား ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ကုိ ခ်မွတ္စီစဥ္ေပးပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အစုိးရပုိင္း ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
လမ္းညႊန္ေပးၿပီး တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကုိလည္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာေသာ ပဋိပကၡတုိင္း၊ 
ေတာင္းဆုိခ်က္တုိင္းအတြက္ အေသးစိတ္ဆန္ေသာ စည္မ်ဥ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမည္ 
မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေယဘုယ် ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေနအထားမ်ားအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
နားလည္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အေျခခံသေဘာတရား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒိြဟျဖစ္ေစေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ေရးသားခ်က္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မရွိျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္းထက္ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းကုိသာ 
ေရြးခ်ယ္မည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္သူမ်ား၏ ျငင္းဆန္ေထာက္ျပေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား မူၾကမ္း 
ေရးဆဲြေနသူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ မရရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မေရရာမႈမ်ား၊ မျပတ္သားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။  ပုံမွန္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုက တုံ႔ျပန္ျခင္း 
မရွိေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည့္သူမ်ားအား 
လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အဓိက ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

ေရးဆဲြၿပီး၍ မျပဌာန္းရေသးေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းရန္ လုိအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
တရားရံုးမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားအား ႀကိဳတင္တြက္ဆထား၍ မရႏုိင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအတြင္း တိက်ေသခ်ာစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ 
ယင္းတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။ တိက်စြာ လမ္းညႊန္ထားျခင္းမရွိသည့္ 
အေနအထားတြင္  ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးမႈရွိေသာ ဥပမာတစ္ခုကုိ ကေနဒါတြင္ 
ေတြ႔ရသည္။ ယင္းႏုိင္ငံ၌ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ျခင္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ 
အားထားလ်က္ရွိသည္။၁ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ  
တိက်ျပတ္သားစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ တရားရုံးက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား 
ဆန္းစစ္ေပးၿပီး တရား၀င္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မရွိေသး 
ေသာ္လည္း ဗဟုိအစုိးရစံနစ္၊ ဒီမုိကေရစီစံနစ္၊ 
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ လူနည္းစုအေပၚ ေလးစားျခင္းဟူသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၏ 
အေျခခံသေဘာတရား ၄ ခု ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားပါသည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 
တစ္ခုမွ်သာမဟုတ္ပဲ အင္းအားႀကီးေသာ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ တြန္းအားမ်ားျဖစ္ၿပီး တရားရံုးမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရမ်ားအား ျပဌာန္းေပးသည္ဟု တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ အဆုိပါ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
တစ္ဖက္သတ္ ခဲြထြက္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခု 
အတြင္းရိွ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု၏ 
အဓိပၸါယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ 
အထူး ဥေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားအတြက္ 
အေျခခံ သေဘာတရားတစ္ခုအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ 
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။



78 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီးကြးီဘက္၏ ျပည္သူမ်ားသည္ ခဲြထြက္ျခင္းအတြက္ မဲေပးရမည္ဆုိပါက ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ 
ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားက ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ျပဌာန္းထားေၾကာင္း 
တရားရံုးက သိရွိထားပါသည္။

အဆုိပါ စိန္ေခၚေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အေျဖထုတ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 
မွီခုိအားထားမႈ၏ အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ အူဘန္တု စည္းမ်ဥ္းကုိ ရည္ညႊန္း၍ အေျခခံထားေသာ 
ေသဒဏ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟူသည့္ ယင္း၏ မွတ္တုိင္ကုိ တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ 
ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံး ျဖစ္ပါသည္။၂ အူဘန္တု ဆုိသည္မွာ 
လူသားမ်ား ျဖစ္တည္ေနမႈႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္စပ္တည္ရွိေနမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ဒႆနဆုိင္ရာ သေဘာတရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအား 
တြန္းအားေပး ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ လုပ္အားဆုိင္ရာ 
ႏွီးႏြယ္ေနမႈမ်ား၃၊အေပၚ သက္ေရာက္ေနမႈမ်ား အပါအ၀င္မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္သည္။  အာဏာတည္လ်က္ရွိသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေသဒဏ္ကုိ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၏ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားရန္ 
လုိအပ္ခ်က္ကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိပဲ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တရားရံုး၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လမ္းျပေပးသည့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ေသာ အပုိင္းတြင္ ၄ အူဘန္တု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းကုိသာ 
ဖက္တြယ္ထားပါသည္။ ေသဒဏ္ေပးျခင္းသည္ အူဘန္တု စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသက့ဲသုိ႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းလည္း မရွိပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ခက္ခဲ၍ အျငင္းပြားေနေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏အဓိပၸါယ္အား နားလည္ေရးတြင္ အေရးပါလာပါသည္။ 

၃။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္႔  
    အာဏာတည္ေစျခင္း
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိၾကေသာ အဖဲြ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ တံု႔ျပန္သံမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေပၚထြက္လာႏုိင္ပါသည္။ 

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ၌ အင္အားႀကီး 
အဖဲဲြ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားကုိသာ အေလးေပး 
ထင္ဟပ္မႈရွိေစတတ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ 
ပါ၀င္ေသာ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာ
တူညီမႈမ်ားကုိလည္းကုိယ္စားျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္  ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာ၊ 
ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ားမွ 
ေပၚထြက္လာသည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျမစ္ဖ်ားခံပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စံတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ၾကြေသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပါ၀င္ေသာ 
အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိလည္း  

ကုိယ္စားျပဳေလ့ရိွပါသည္။ တက္ၾကြေသာ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ 

ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ကဲြလဲြေနေသာ 
အယူအဆမ်ားျဖင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ 

တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ပါ၀င္မႈကုိ အားေပးျခင္းသည္ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ၿပီး အဓြန္႔ရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖန္တီး ရန္အတြက္ 

ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ကဲြလဲြေနေသာ အယူအဆမ်ားျဖင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ပါ၀င္မႈကုိ 
အားေပးျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ၿပီး၊ အဓြန္႔ ရွည္ခုိင္ၿမဲေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖန္တီးရန္အတြက္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈကုိရရွိရန္ လြယ္ကူသည္ဟု ထင္ျမင္ႏုိင္သက့ဲသုိ႔  ႏုိင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ 
အျခားေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား သတ္မွတ္၍ ဤနည္းအတုိင္း သေဘာတူ ခြင့္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔သည္ အစမွ 
အဆုံးထိ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္တုိင္းကုိ ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ တိက်ေသာ အခန္းမ်ား၌ ေတြ႔ရၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ယင္းတုိ႔၏အာဏာတည္ေစျခင္းအတြက္ 
တိက်ေသခ်ာေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတုိင္းကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါအတုိင္း 
တိက်ျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ထားသည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းတုိ႔သည္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
ျပည္သူတုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တုိက္ရုိက္ ေပၚထြက္လာေကာင္း လာေပလိမ့္မည္။ 
ယင္းတုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအခါ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား ပုိမုိနက္နဲစြာ 
သေဘာေပါက္ နားလည္ၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးလာသည့္အခိ်န္တြင္ 
ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း ေလးစားစြာ 
ထိန္းသိမ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ယင္းတုိ႔အား 
အာဏာတည္ေစမည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း 
ယခု ဤအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

၃.၁။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 
အေလးေပးထားသည့္ က႑မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
ပထမအခန္းတြင္ ယင္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း (ေနာက္ဆက္တဲြတြင္ ၾကည့္ပါ။)ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး လူသားတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သာတူညီမွ် 
ျဖစ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီ မဆန္ျခင္း၊ က်ား/မ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစေရး၊ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား မဲေပးပုိင္ခြင့္၊ 
ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရစံနစ္စသည္တုိ႔အား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအခန္းသည္ ယင္းတုိ႔၏ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တရား၀င္အသုံးျပဳမည့္ 
ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အသုံးမ်ားသည့္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ 
အေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ ကနဦး 
အေျခအေနကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အေျခခံဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးသည့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
အေျခခံျခင္းမွ ရရိွလာေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ခ်မွတ္ေရး အသြင္ေဆာင္ပါသည္။



80 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဘာသာစကားအားလုံးအတြက္ ေလးစားမႈကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း 
ပါရွိပါသည္။၅ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း 
တစ္ခုလုံး၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးေပးျခင္း အပါအ၀င္ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား၊ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားအျပင္ 
ယင္း၏ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပထားသာတူရကီႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဦးတည္ထားသည့္ 
အပုိင္းကုိ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း ၿပီးသည္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။၆ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ  
ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဤအခန္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အေပၚ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးပါဆုံး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ဒိြဟျဖစ္ျခင္း မရွိေစသည့္ ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္ အလမ္းကုိ ေပးပါသည္။

၃.၂။ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း အဆင့္

မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အစဦးအဆင့္တြင္ 
သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္ အခန္းမ်ားတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေရးဆဲြေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ နိဒါန္းမ်ားသည္ကုိင္စဲြထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ သမုိင္းေၾကာင္းေပၚ အေျခခံ၍ 
ဆက္လက္ေရးဆဲြထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ကုိးကားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ မူၾကမ္း 
ေရးဆဲြသူမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အဆုိပါ 
အလားအလာမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြင္း၌ 
တရားေရးအရ ျပဌာန္းႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေလ့မရွိပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ နိဒါန္းမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔စည္းမ်ားႏွင့္ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ရည္မွန္းထားသည့္ ႀကီးမားေသာ 
စံမွတ္ေက်ာက္မ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ္လည္း 
တရားေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ 
ဧကန္မုခ် လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ မည္သုိ႔ဆုိေစ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ကနဦးအဆင့္မ်ားအေပၚတြင္ အားထားလ်က္ 

နိဒါန္းမ်ားသည္ကုိင္စဲြထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ 
သမိုင္းေၾကာင္းေပၚ အေျခခံ၍ 

ဆက္လက္ေရးဆဲြထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ကုိးကားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားႏွင့္ 

တရားသူႀကီးမ်ားသည္ 
အဆုိပါ အလားအလာမ်ားႏွင့္ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညီေသာ 
တရားေရးအရ အာဏာတည္ေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေလ့ မရိွပါ။ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစေရးကုိ 
အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 

အားထားလ်က္ရိွပါသည္။

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအေပၚ 
ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးအပါဆုံး 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒိြဟျဖစ္ျခင္းမရိွေစသည့္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ 

အခြင့္အလမ္းကုိေပးပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာ၌ တရားေရးအာဏာ၏ အတုိင္းအတာျဖင့္ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း 
အဆင့္ကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ အိႏိၵယ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္းအေပၚ ညႊန္းဆုိထားပါသည္။ ဥပမာ 
- ကီစာ ဗန္နာဒါ အမႈကိစၥတြင္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ပုံစံခ်ေပးသည့္ 
ပုဒ္မခဲြ  ၃၆၈ ကုိျပဌာန္းၿပီး ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အျခခံ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ ေျပာင္းလဲေစမည့္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိပါ။၇ တရားရုံးသည္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ  ေရာက္ရွိရန္ 
နိဒါန္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ မွီခုိအားထားေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တရားေရးအရ 
တုိက္ရုိက္ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ိဳး မရွိေသာ္လည္း နိဒါန္းမ်ားသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ နိဒါန္းမ်ားသည္ 
တရားေရး အေနအထားမ်ားတြင္ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း မရွိႏုိင္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနေသာ္လည္း 
ယင္းသည္ အစဥ္အၿမဲျဖစ္၍ မေနပါ။ နိဒါန္း အခန္း၌ ေတြ႔ရွိရသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသည့္ တိက်ျပတ္သားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စာတမ္းကုိ တားဆီးလ်က္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေသာ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔သည္ နိဒါန္းတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ 
အၿပီးသတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သူအျဖစ္ ယင္းတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ နိဒါန္းတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအား လမ္းညႊန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
စံနမူနာမ်ားအေပၚ တိက်ေသခ်ာသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးေသာ 
အမွတ္အသား တစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

၃.၃။ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရက ရရွိေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုံၾကမ္းေရးဆဲြ ခ်မွတ္ေပးေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ ရည္စူးထားသည့္ 
အခန္းမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။၈ ညႊန္ၾကားထားသည့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိၿပီး ဥပေဒျပဳျခင္း မူ၀ါဒကုိ အားေပးသည့္အျပင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ လူမႈစီးပြားေရး 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ခဲြျခားထားေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တရား၀င္ က်င့္၀တ္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
သုိ႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လႊမ္းမုိးမႈလည္း ရွိပါသည္။ ညႊန္ၾကားထားသည့္ 
ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တင္းၾကပ္စြာ 
ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမ်ိဳးထက္ ေနာင္လာမည့္ 
အစုိးရအား လမ္းညႊန္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ 

ညႊန္ၾကားထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေပးသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရိွၿပီး မူ၀ါဒကို 
အားေပးသည့္အျပင္ ေနာင္လာမည့္ 
အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားကို လမ္းညႊန္ရန္ (ဥပေဒျဖင့္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ရန္ မဟုတ္) ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
ယင္းတို႔ကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရား အေရးအရ 
အာဏာသက္ေရာက္ေစသည္ဟု 
မယူဆေသာ္လည္း တရားဥပေဒျပဳျခင္း၏  
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစနစ္အား 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သိေစအပ္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳပါသည္။
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ေပးပါသည္။ 

ညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အာဏာကုိ လမ္းညႊန္ရန္ႏွင့္ 
ႀကီးစုိးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ား 
ႀကံဳလာေသာအခါ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ၾကသျဖင့္ ယင္းတုိ႔အား ႏုိင္ငံေရးအရ 
အမ်ားသေဘာတူလက္ခံမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရးအရ အတည္ျပဳျပဌာန္းခ်က္သည္လည္း ဆက္လက္၍ 
ျဖစ္ေပၚလာေပမည္။ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိပါက ပုံမွန္အားျဖင့္ တရားေရးအရ အာဏာသက္ေရာက္ေစသည္ဟု ယူဆ၍မရပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
ယင္းသည္ အၿမဲတမ္း ဤက့ဲသုိ႔မဟုတ္ပါ။ ညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ တရားဥပေဒကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိပဲ တရားေရးဆုိင္ရာ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တိတိက်က် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါက ညႊန္ၾကားထားသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား အပါအ၀င္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရားေရးအရ 
အာဏာတည္ေစမည္ဟု လုိတုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဂါနာရွိ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။၉ အလားတူစြာပင္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒျပဳျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  သီရိလကၤာ၏ ဗဟုိတရားရုံး 
ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဗဟုိတရားရုံးသည္ ညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
အေရးပါျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲရံုသာမက ေလ့လာခ့ဲပါသည္။၁၀

ႏုိင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တရားေရးဆုိင္ရာ အာဏာသက္ေရာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
လႊမ္းမုိးမႈအားထုတ္ေဖာ္ျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အေထာက္အထားရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
အစုိးရ၏ ပုံမွန္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား တုိင္းတာႏုိင္မည့္ 
စံခိ်န္စံညႊန္းကုိ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား အစုိးရ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား တိက်ေသာ 
တရားဥပေဒအျဖစ္သုိ႔ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပ့ံပုိးမႈမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ရန္ 
ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက သာမာန္ျပည္သူလူထု၏ 
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေလးထားစရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေသာအခါ ဤသုိ႔ တက္ၾကြမႈ ရွိျခင္းက တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္မွ 
ၾကည့္လွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္  ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေပးပါကလည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခ်င္မွ ရရွိေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေမာင္းႏွင္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ လုိအပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပ့ံပုိးမႈကုိ  
မရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၃.၄။ ျပန္လည္ စုစည္းထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာသည္ ယင္းအား ဖြင့္ဆုိထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပျခင္း ရွိခ်င္မွ ရွိေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
ျပဌာန္းခ်က္သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံခ်မွတ္မႈအားလုံးသည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေျခခံသည့္ အေရးပါမႈကုိ 
ညႊန္ျပႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းအားလုံးသည္ တရားရုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆန္ေသာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လက္ခံလာေသာေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အယူအဆမ်ားအား လႊမ္းမုိးေစျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ 
ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္လည္း ျမင့္မားလာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စံႏႈန္းမ်ား 
ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္လည္း အဆုံးတြင္ တရားေရးအာဏာ သက္ေရာက္မႈ အသြင္ေဆာင္ေစႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔က ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာအခါ 
အဆုိပါ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပၿပီး 
တရားေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။၁၁ ဥပမာအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရစံနစ္ကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တရားသူၾကီးမ်ားကမူ ယင္းအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လာႏုိင္ေပသည္။ အဆုိပါ ညႊန္းဆုိထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ ကေနဒါႏုိင္ငံ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္က 
အေလးထားသည့္ ဥပမာကုိ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိျပဳထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရးသားၿပီးစီးေသာ္လည္း တရား၀င္ျပဌာန္းျခင္း 
မျပဳရေသးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား တစ္ျဖစ္လဲ စုစည္းထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းကုိ ျပည္သူ အားလုံးက လက္ခံမည္မဟုတ္ေပ။ တရားရုံးမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပန္လည္စုစည္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ မွီခုိအားထားေလ့ရွိၾကၿပီး 
အခ်ိဳ႕ကမူ  ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္သင့္/မလုပ္သင့္ ဟူ၍ 
ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကသူ အမ်ားစုက လက္ခံထားပါသည္။ ယင္းကုိ 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္ မဆန္ဟူ၍ ရႈျမင္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရာတြင္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္ႏုိင္ပါသည္။ 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားကေရြးေကာက္တ
င္ေျမွာက္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား အတည္ျပဳေသာအခါ 
ေရးသားထားၿပီး တရား၀င္ ျပဌာန္းျခင္း 
မျပဳလုပ္ရေသးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ေနာက္အခါတြင္ ေပၚေပါက္လာပါက မည္သည္ကုိ 
အတိအက် အတည္ျပဳရမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေသခ်ာျခင္း မရွိပါ။ အျခားတစ္ဘက္မွ 
ၾကည့္လွ်င္လည္း အနာဂတ္ကာလတြင္ 
ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အေနအထားမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ 
ခန္႔မွန္း၍ မရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး 
အဖဲြ႔အစည္းအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံသည့္ စစ္ေဆးျခင္းအေပၚတြင္ 

ေကာက္ႏုတ္စုစည္းထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
အဆုိျပဳထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေရးသားၿပီးစီးသာ္လည္း တရား၀င္ျပဌာန္းျခင္း 
မျပဳရေသးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟုလည္း 
ေခၚပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ 
အေၾကာင္းအရာသည္ ယင္းအား 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တိက်ျပတ္သားစြာ 
ေဖာ္ျပျခင္း ရိွခ်င္မွ ရိွမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနာဂတ္ကာလ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားသည္ အဆုံးတြင္ တရားေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာသက္ေရာက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ လာ 
ႏိုင္ပါသည္။ 



84 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

မွီခုိအားထားျခင္းျပဳရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား 
မူၾကမ္းေရးဆဲြေနၾကသူမ်ားက ေျဖရွင္းေပးရန္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္း
မွတ္ရာမ်ားထားရွိသင့္ပါသည္။ တရားရုံးမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ စုစည္းၾကသျဖင့္ မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုလုံးအတြင္းရွိ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္  
အထူးကိစၥရပ္မ်ား၏ အေျခခံေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္လ်က္ရွိသည့္  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ တည္ရွိမႈအား အျပည့္အ၀ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သက့ဲသုိ႔ ေကာင္းစြာ 
သိရွိနားလည္မည္မဟုတ္ပဲ အေလးထား စဥ္းစားျခင္းလည္း မရွိေပ။ သုိ႔ရာတြင္ မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ခံအေနအထားကုိ သတ္မွတ္ေသာ 
ယင္းကဖန္တီးေပးသည့္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ကုိလည္း သိရွိသင့္ပါသည္။ 

ဇယားကြက္ ၂ : အိႏိၵယ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ညႊန္ၾကားထားသည့္ 
ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ၁၉၅၀ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၃၇ က ယင္း၏ ႏုိင္ငံေတာ္မူ၀ါဒဆုိင္ရာ 
ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မည္သည့္ တရားရုံးကမွ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း 
မရွိေစရဟူ၍ ပါရွိပါသည္။ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရက 
ရရွိေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ 
အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (အာမခံခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ)
ကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏  
တရားေရးအရ အာဏာတည္ေသာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာတြင္ 
လႊမ္းမုိးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
ႏုိင္ငံေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္ရန္ စံမွတ္ေက်ာက္တစ္ခုအား 
ဖန္တီးေပးေသာ ႏုိင္ငံေရးကာကြယ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 
ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တေသာ 
အခြင့္အေရး၊ က်ား/မ ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားကုိျဖစ္ေစ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ 
လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး၊ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳခ်က္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အိႏိၵယ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔အေပၚ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ႀကီးမားစြာ 
သက္ေရာက္ လ်က္ရွိေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား အခမ့ဲ မသင္မေနရ 
ပညာေရးစံနစ္အား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ဟု တရားဥပေဒက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အြန္နီ 
ခရစ္ရွနန္ JP ႏွင့္ အန္ဒဟာ ပရာဒက္ရ္ွ ျပည္နယ္တုိ႔၏ ကိစၥတြင္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ 
ကေလးမ်ားတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္အထိ အခမ့ဲပညာေရးစံနစ္အား အာဏာတည္ေသာ 
အခြင့္အေရး ရရွိေစရန္ ကိစၥအားကုိင္တြယ္ရာ၌ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
တုိက္ရုိက္ကုိးကားခ့ဲသည္။ ျပဌာန္းခ်က္ ၿပီးေသာအခါ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
(NGOs) ႏွင့္ အျခားေသာ လြတ္လပ္သည့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ပညာေရးကုိ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တရားဥပေဒအတြက္ ေထာက္ခံေပးရန္ 
မဲဆြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကပါသည္။ ပညာသင္ၾကားရန္ 
အခြင့္အေရးကုိ အေျခခံ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈကုိ အစုိးရက အတည္ျပဳခ်က္ ခ်ေပးၿပီးသည့္အခါ ယင္းတုိ႔ကုိ 
၂၀၀၁ တြင္ ရရွိေအာင္ျမင္ခ့ဲပါသည္။ တရားရုံးမ်ားက တုိက္ရုိက္အာဏာသက္ေရာက္ 
ေစျခင္းမရွိသည့္အခါ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ သာ မက တရားဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားကုိပါ ႀကီးစုိးႏုိင္ေၾကာင္းကုိ 
ဤဥပမာက မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ ရွိပါသည္။ ႏုိးၾကားတက္ၾကြ သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမ်ားျဖင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဥပေဒအျဖစ္ မည္သုိ႔ 
အသြင္ေျပာင္းရမည္ကုိ ဤဥပမာကရွင္းလင္းေဖာ္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။

* အိႏိၵယ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၃၇ (၁၉၅၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

** အိႏိၵယ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၄၅ (၁၉၅၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

*** အြန္နီ ကရစ္ရွနန္ J.P ႏွင့္ အန္ဟာ၇ာ ပရာဒက္ရ္ွ ျပည္နယ္၊ ၁၉၉၃ SCC (၁) ၆၄၅၊ 
ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။

၄။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ႔လာျခင္း
ဤအခန္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အား 
ဆန္းစစ္ျခင္းအျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားက မၾကာခဏ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိၾကသည့္ 
အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕အေပၚ အတုိခ်ဳပ္ ေလ့လာခ်က္ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္းသည္ 
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
အသြင္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ား အသြင္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းတုိ႔ႏွင့္ 
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ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကုိ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 
အက်ံဳး၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္၊ 
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ကဲြျပားတည္ရွိမႈမ်ား၊ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အား အေျခခံေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေနအထား ၂ 
ရပ္ကုိ ဤအခန္းက ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ေသာ လံႈ႕ေဆာ္သူမ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အား ဗဟုိအဆင့္မွ အာဏာမ်ားကုိ လက္ေအာက္ရွိ 
အဖဲြ႔ခဲြမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ရာ၌ အသုံးခ်ျခင္းလား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္ကသာ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ၌ အသုံးခ်ျခင္းလား၊  ဗဟုိအစုိးရမွ အသုံးခ်ျခင္းလား၊ အထူး 
အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အသုံးခ်ျခင္းလားစသည္တုိ႔ကုိ ဦးစြာ  သိရွိရပါမည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအားက်င့္သုံးျခင္းလား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 
အာဏာတည္ေစရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ တာ၀န္ခံမႈအေပၚ မွီခုိအားထားျခင္းလား ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
သိရွိနားလည္ရေပမည္။ 

၄.၁။ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေခတ္သစ္ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပည္သူ႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႔၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔အား အစုိးရအာဏာ၏ ရင္းျမစ္အေနျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆုိပါ အာဏာကုိ က်င့္သုံးရန္အတြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္ရုိက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၁၉၉၃ ရုရွား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ရုရွား ဗဟုိအစုိးရ 
အဖဲြ႔အတြင္းရွိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အာဏာ၏ ရင္းျမစ္မ်ားဟူသည္  ႏုိင္ငံသားေပါင္းစုံျဖစ္ေသာ 
ျပည္သူတုိ႔သာျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။၁၂ အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖုံေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား တည္ရွိေနမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ားကုိလည္း 
အစုိးရအာဏာ၏ ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 

ဒီမုိကေရစီစံနစ္ႏွင့္ညီေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္အား 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တိက် 
ျပတ္သားသည့္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ိဳးအစား ေပါင္းစုံကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ စံနစ္မ်ားအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ားအား ေရးဆဲြဖန္တီးျခင္းစသျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ေနရာတက် 
ထားရွိခ့ဲသည့္ စံနစ္မ်ားႏွင့္ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ရွိပါသည္။ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ ျပည္သူ အားလုံး၏ 

မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျခင္းကုိ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ယင္းသည္ ဗဟုိအစိုးရစနစ္၊ အာဏာကုိ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 

တစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္  စသည့္ မ်ားစြာေသာ 
အစိုးရပံုစံမ်ား ေပၚထြက္လာေစသည့္အျပင္ 

ေဒသႏၱရ အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ားအား ဥပေဒျပဳေရး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအတြက္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ရရိွေစပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

မဲေပးပုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ျဖစ္ေသာ အစုိးရက ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟူသည့္ 
ေၾကျငာခ်က္မ်ားအား အာမခံေပးေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရွ႔တီေမာ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
အပုိဒ္ခဲြ ၇ သည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ေပးထားၿပီး ပါတီစုံစံနစ္၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အေလးေပးပါသည္။၁၃

ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အစုိးရစံနစ္ ပုံစံမ်ိဳးစုံကုိ ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္အား အစုိးရ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးသည့္ ဗဟုိအစုိးရ စံနစ္အသြင္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားမွာမူ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ ဗဟုိျပဳေသာ တစ္ဦးတည္းကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစံနစ္ျဖစ္သည့္ 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး ရွိႏုိင္ေပသည္။ အာဏာမ်ားကုိ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းသိမ္းျခင္း စံနစ္သုိ႔ ဦးတည္ေနသည့္ အလားအလာမ်ားရွိပါက ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၌သာ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ျဖစ္ၿပီး 
ရံဖန္ရံခါတြင္ အျခား အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္တဲြ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ရည္ရြယ္ထားေပလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္တြင္သာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားလုိသည့္ သေဘာထားရွိပါက တစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
အစုိးရစံနစ္ႏွင့္ အင္အားႀကီးမားေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ၊သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ႏွင့္ 
စစ္တပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္၏ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မည့္ အလားတူ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးအား ထိန္းခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ အထူး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကုိ ေဒသႏၱရ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားသုိ႔ ခဲြေ၀ေပးမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးဆဲြျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာအား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ခ်ေပးႏုိင္ေပသည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေအာက္ပုိင္းရွိ 
အစုိးရအဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပုိ၍ 
လုပ္ေဆာင္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၱရ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
ရဲဌာန သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးစံနစ္မ်ား အစရွိသည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဗဟုိအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
သီးျခားျဖစ္ေစ၊ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၌ရွိသည့္ 
အစုိးရ၏ ဌာနခဲြအသီးအသီးအတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာကုိ ခဲြေ၀ျဖန္႔ျဖဴးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ ခဲြျခားျခင္းဟုလည္း 
သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 

ဒီမိုကေရစီကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ကာကြယ္မႈမ်ားတြင္ 
အခိ်န္ကာလအလုိက္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ္လည္း တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား 
အလြန္အမင္းသက္ေရာက္ေနေသာ 
အင္အားႀကီးမားလွသည့္ သေဘာထားမ်ားကို 
ကာကြယ္ရန္ လုံေလာက္ျခင္း 
မရိွႏိုင္ပါ။ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္အျပင္ 
အစိုးရ အာဏာအား သတ္မွတ္ေပးေသာ၊ 
ကန္႔သတ္ေပးေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္မႈမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အ ျဖစ္ 
တံု႔ျပန္ႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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အာဏာကုိ ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္ ခ်မွတ္ျခင္း မရွိလွ်င္ေသာ္မွ 
အာဏာအား ျပင္းထန္စြာ ခဲြျခားထားရွိျခင္းသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ ဗဟုိအစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ 
အာဏာပုိင္ မရွိေၾကာင္းကုိ ညႊန္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးအရ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ကာကြယ္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားက ဥပေဒမ်ားအား မူၾကမ္းေရးဆဲြရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ကုိင္စဲြထားၾကသည့္ 
အခိ်န္ကာလအလုိက္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အာဏာကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရျခင္းသည္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ ေနရာတက် စီမံေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 
သမုိင္းေၾကာင္းအရ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အေထာက္ အထားပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ေဖာ္ျပေပးေသာအရာအျဖစ္ေသာ္လည္းေ
ကာင္း၊ အစုိးရ၏အာဏာအေပၚ ဆန္းစစ္ေသာ အရာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အစုိးရ၏အာဏာအား အသုံးခ်ရာတြင္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ 
ပုိမုိရရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးၿပီး မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူတုိ႔အား အမွားအယြင္း အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအား အမွန္ျပင္ဆင္ရန္ 
ကူညီေပးပါသည္။ တိက်ျပတ္သားေသာ ဒီမုိကေရစီသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အထူးမူ၀ါဒ ေမးခြန္းမ်ားအား အေျဖထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ 
ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားအား ျပဌာန္းေပးရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ တူညီေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု အတြင္းရွိ အားနည္းခ်က္ကုိ 
သမုိင္းေၾကာင္းက သရုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္းအေပၚ 
အထူး ယုံၾကည္အားကုိးေသာ ဒီမုိကေရစီစံနစ္သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခား 
တုိင္းျပည္မ်ား၏ အစုိးရမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလ  ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားတုိ႔၏ အင္အားႀကီးမားေသာ 
သေဘာထားမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစၿပီး မဲေပးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ လုိသည္ထက္ပုိေသာ 
လႊမ္းမုိးမႈမ်ား သက္ေရာက္ေစျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔မူ၀ါဒကုိ တိမ္းေခ်ာ္ေစပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ေရးသည္ အဆုိပါ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအားကန္႔သတ္
ထားႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မဲအသာစီးရရွိထားသည့္ အေရအတြက္၏ မ်ားျပားလြန္းေသာ တြန္းအားေၾကာင့္ 
လူနည္းစု၏ သေဘာထားသည္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အခြင့္မသာခ့ဲရပဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ေသာ၊ အစုိးရ၏အာဏာကုိ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းသည္ အဆုိပါမဲသာသည့္ဘက္သုိ႔ 
ယိမ္းႏုိင္ပါသည္။ တရားေရးအရ ကာကြယ္ျခင္းဟု ဆုိရာ၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
အခြင့္အေရးအေပၚ အစုိးရ၏ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အာဏာကုိ ခဲြျခားျခင္း၊ ကန္႔သတ္ထားျခင္းတုိ႔ 
မက်ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည့္ တရားေရးအရ အတည္ျပဳထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ စံနစ္တစ္ခုတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ 
ပုံစံခ်မ်တ္ျခင္း၊ အထူး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ သီးျခားအာဏာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ 
အခြင့္အေရး တစ္ရပ္အသြင္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ တရားရုံးမ်ားသည္ အဆုိပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အာဏာသက္ေရာက္ပါသည္။ 

၄.၂။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

ေခတ္သစ္ဒီမုိကေရစီစံနစ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ဖက္တြယ္ထားသည့္ 
အျခားစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒဟူသည္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကျဖစ္ေစ အစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
လမ္းညႊန္ေပးသည့္ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏုိင္ၿပီး ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ေရးသားထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရသည္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကုိ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား အပါအ၀င္ 
ျပည္သူတုိင္းအတြက္ တရားမွ်တစြာ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း  အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတုိင္းသည္ 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၏အာဏာတည္ေစမႈ အခြင့္အေရးကုိ ရရွိႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တရားဥပေဒအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အစုိးရအား ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ 
လူမႈေရးအရ ပ်က္စီးေစမည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အာဏာကုိ အလဲြသုံးစားျပဳမႈတုိ႔အား 
ႏုိးၾကားေသာ အသိရွိေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

သေဘာတရား သက္သက္ထက္စာလွ်င္ အမ်ားက 
လက္ခံထားၿပီး လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ရွိေသာ တရားဥပေဒ၏ အယူအဆသည္ 
တရားမွ်တမႈ၏ အေျခခံသေဘာတရားကုိ 
ျဖည့္စြက္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွန္းဆ၍ 
ရႏုိင္ေသာ၊ နားလည္ရ လြယ္ကူေသာ၊ 
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက လက္ခံထားေသာ ဥပေဒအျပင္ တရားဥပေဒသည္ မွ်တေသာ တရားေရးစံနစ္ကုိ 
လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဟူသည္ တရားဥပေဒအား လုိက္နာရုံမွ်သာရွိျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒသည္ တရား၀င္အာဏာ တည္ေစရုံမွ်သာျဖစ္ျခင္းထက္ ပုိ၍လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အက်ံဳး၀င္ၿပီး လူတုိင္း၏ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ 
မေလ်ာ္မကန္စြာ ခဲြျခား ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရပါ။ 

မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ တိက်ျပတ္သားေသာ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံအက်ဆုံးအျဖစ္ 
ယုတၱိရွိေသာ တရားေရး အေျခခံမူေဘာင္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လႊမ္းမုိးမႈ၏ အယူ၀ါဒ၊ တရားေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
ၾကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္ အဆုိပါ အေျခခံမူေဘာင္ကုိ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားအား အာဏာတည္ေစျခင္းသည္လည္း အဓိကက်ပါသည္။ 
မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္လွသည့္ အပုိဒ္ခဲြမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ရ၀မ္ဒါ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ နိဒါန္းအဆင့္ႏွင့္ သီးသန္႔ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။၁၄ မည္သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ 
ဥပေဒကုိမဆုိ ပယ္ဖ်က္၍ တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အေျခခံက်ေသာ ဥပ ေဒႏွင့္ အျမင့္ဆုံး 
ဥပေဒအခ်ဳပ္တို႔ပါ၀င္ၿပီး တရားဥပေဒသည္ 
အဆုိ ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဥပေဒအားလုံး၏ 
အထက္တြင္ရိွၿပီး အာဏာ တည္ေစျခင္းရိွရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည္။
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ညီညြတ္ျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္ဥပေဒမဆုိ  အာဏာမတည္ေၾကာင္း ေၾကျငာသည့္ အလားတူ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခ့ဲပါသည္။၁၅ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စုိးမုိးမႈသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ၊ တုိက္ဆုိင္ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အာမခံျခင္းစသျဖင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
ကာကြယ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခက္ခဲႀကီးေလးေစေအာင္ 
ဖန္တီးထားျခင္းျဖင့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္း ခ်မွတ္ 
ျခင္းထက္စာလွ်င္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းအတြက္ ျမင့္မားေသာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားသည္ 
အေျခခံဥပေဒအား မဆင္မျခင္ ေျပာင္းလဲမႈ  ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ တားဆီးကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
ဘရာဇီးလ္ ႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သည့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမဆုိ မဲဆႏၵရွင္ 
ထက္၀က္ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ လုိအပ္ပါသည္။၁၆ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားအား တားဆီးျခင္းျဖင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား အၿမဲတမ္း 
ရွိေနေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ 

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းမ်ားအား 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕ကုိ 
စဲြၿမဲစြာ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။၁၇ တရားဥပေဒသည္ 
စဲြၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနမည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ျပဌာန္းျခင္း မရွိပါ။ ယင္းအစား တရားဥပေဒကုိ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ လုိက္နာရန္ 
နည္းလမ္းအမ်ားႀကီးအနက္မွ တစ္ခုတည္းေသာ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခအျဖစ္ စဲြၿမဲေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိသာ 
ရႈျမင္သင့္ေပသည္။ ပုိ၍ ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိၿပီး ပုိမုိ 

အေသးစိတ္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခိ်န္ႏွင့္အမွ် ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ တုိးပြားျမင့္မားလာမႈမ်ား ရွိေစေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
နည္းပါးသည့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ ရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း အျမတ္တႏုိး ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကာကြယ္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမျပဳႏုိင္ေအာင္ အတားအဆီးမ်ား 
ျမင့္မားစြာ ဖန္တီးထားသျဖင့္  အက်ဥ္းသေဘာဆန္ေသာ အေျခခံမူေဘာင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ 
ေပၚထြက္လာႏုိင္ပါသည္။   

တရားေရးအဖဲြ႔သည္ ဥပေဒကုိ အမႈတုိင္းတြင္ က်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၏ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ သဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္ေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္မွ်တစြာ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ရွိရမည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းပါ၀င္ထားပါသည္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးသည္လည္း တရားမွ်တေသာ 
ၾကားနာျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရးအျပင္ တရားမွ်တမႈ အတြက္လည္း အခြင့္အေရးရွိရန္  ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ အပါအ၀င္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အစုိးရ၏ 
အျခားေသာ က႑မ်ားကပါ တရားဥပေဒကုိ လုိက္နာမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။ ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္၏ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားသည္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

ခက္ခဲႀကီးေလးေစေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖင့္ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္  ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ 

တားဆီးျခင္းျဖင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္ူးမ်ားအား  ထာ၀ရ 

တည္တ့ံေနေစပါသည္။ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ယခုအခန္းသည္ တရား စီရင္ေရးအေပၚတြင္ 
(အခန္း ၆) သုံးသပ္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ပုိမုိအေသးစိတ္ဆန္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးသည္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ေျခမႈန္းျခင္းႏွင့္ 
မ်ားစြာသက္ဆုိင္မႈ ရွိပါသည္။ အစုိးရ၏ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိကက႑မ်ားအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမင့္မားေစျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 
အာမခံျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းအား ေျခမႈန္းတုိက္ခုိက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အစုိးရ အဓိကအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အခ်င္းခ်င္း ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အစုိးရ၏ အဓိက 
က႑မ်ားအၾကား တုိက္ဆုိင္၍ စစ္ေဆးျခင္းသည္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ပါသည္။

၄.၃။ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ပဋိပကၡမ်ားၿပီးေနာက္ ေနရာခ်ထားမႈမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားတည္ရွိေနမႈအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး တန္းတူရည္တူ 
တည္ရွိေရး အယူအဆကုိ ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားစြာတည္ရွိေနျခင္းႏွ
င့္ တူညီစြာ ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကဲြျပားလ်က္ရွိေသာ အေနအထားတြင္ 
အေရးႀကီးလွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဳးစုံ ကဲြျပားတည္ရွိမႈအားမည္သုိ႔ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာဆႏၵမရွိပဲ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
အယူအဆမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
သိသိသာသာပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားတည္ရွိျခင္း 
မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသည့္ စံ 

တရားေရးအဖဲြ႔သည္ ဥပေဒကုိ အမႈတုိင္းတြင္ 
က်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး၏ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ သဖြယ္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္ေသာ၊ 
သင့္ေလ်ာ္မွ်တစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာ 
တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔တြင္ မွ်တေသာ ၾကားနာျခင္းႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈအတြက္ အခြင့္အေရး ရရိွေစမည့္ 
တရားမွ်တေသာ တရားေရးစနစ္ကို ျပဌာန္းထားသည့္ 
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ မရိွ မျဖစ္ရိွရမည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းပါ၀င္ထားပါသည္။

ပဋိပကၡမ်ားၿပီးေနာက္ 
ေနရာခ်ထားမႈမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားတည္ရိွေနမႈအား 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအရ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကဲြျပားလ်က္ရိွေသာ 
အေနအထားတြင္ အထူးသျဖင့္ 
အေရးႀကီး လွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
အမ်ိဳးစံု ကဲြျပားတည္ရိွမႈအား မည္သုိ႔ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာဆႏၵ မရိွပါ။ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကဲြျပားတည္ရိွျခင္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
လက္ခံေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုက 
ျမင့္မားေစပါသည္။ အျခားဘက္မွၾကည့္လွ်င္ 
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ 
တူညီမႈအားအေျခခံ၍ အာမခံႏိုင္ပါသည္။
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သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအား နည္းစံနစ္က်စြာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တိက်ျပတ္သားေသာ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္ျခင္း မရွိပါ။ ဤတြင္ 
အေလးထားသည့္ အခ်က္မွာ တူညီမႈမ်ားကုိ အေျချပဳသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးျခင္းထက္ 
စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္  ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားထက္စာလွ်င္ 
တန္းတူရည္တူျဖစ္မႈအား အေလးေပးျခင္းျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အဆုိပါ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိ အေလးထားပါသည္။ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမျပဳေရး စသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အားထားျခင္းျဖင့္ 
ကဲြျပားျခားနားလ်က္ရွိေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းရာ၌ 
ဤအယူအဆမွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစ္ခု ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာကုိ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္တြင္ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းသည္ အာဏာရရွိေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည့္ လူနည္းစု သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
အထူးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပား တည္ရွိေနမႈ ဟူေသာ အယူအဆအရ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခုိင္မာေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခုိင္မာေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ တရားေရးသုံးသပ္ခ်က္ က့ဲသုိ႔ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါကာကြယ္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

အျခားဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ သာမက 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ တူညီမႈစံနစ္ကုိ အေျခခံ၍ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အာဏာကုိ  ရရွိေစမည့္ 
အျခားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အဆုိပါ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ 
ပုိမုိႀကီးမားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အား ဖန္တီးေပးလ်က္ ဗဟုိအဆင့္က 
အာဏာကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္ထက္ ဗဟုိမွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း စံနစ္ကုိ ျမင့္မားေစပါသည္။ ကေနဒါသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ အေျခခံ၍ ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုကုိ က်င့္သုံးလ်က္ 
ရွိၿပီး ယင္းသည္ အခ်ိဳးမညီေသာ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အခ်ိဳးမညီေသာ 
အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ေဒသႏၱရအစုိးရ အသီးသီးတုိ႔အား အာဏာကုိ မညီမွ်စြာသုိ႔မဟုတ္ 
ကဲြျပားျခားနားစြာ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသႏၱရမ်ားသည္ တူညီေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိရရွိကာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးတြင္ ထူးျခားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထူးျခားေသာ လကၡဏာရပ္မ်ား ရွိေနသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အဆုိပါ ေဒသကုိ (အဆုိပါ ေဒသတစ္ခုတည္းကုိသာ သီးသန္႔) 
ယင္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ ခ်ေပးေပလိမ့္မည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ 
ေကြဘက္၌ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္သည္ တိက်ေသာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ ေကြဘက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအား ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲၿပီး အျခားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။ ၁၈

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားကုိ ညီတူညီမွ် ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ့စနီးယား ႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနားတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေဘာ့စနီးယား၊ ခရုိေအးရွားႏွင့္ ဆာဗီးယားတုိ႔မွ ေရြးေကာက္ထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးပါ၀င္သည့္ သမၼတစံနစ္ကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီသည္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

သမၼတေနရာတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ အလွည့္က်စံနစ္ျဖင့္ လည္ပတ္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။၁၉ 

အဆုိပါ ဖဲြ႔စည္းပုံမ်ားသည္ အဆုိပါ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ တူညီမႈကုိ အေျခခံေသာစံနစ္အရ ျခားနားေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဘာသာစကား မ်ိဳးစုံသုံးေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြ စံနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာခ်န္ ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ခဲြတမ္းစံနစ္ျဖင့္ ခ်ေပးျခင္းစသျဖင့္ လူနည္းစု၏ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ 
ရွိေသာ အျခားေသာ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံမ်ားကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ပါကစၥတန္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ၁၀ ေနရာစာကုိ မူစလင္ 
မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ခ်န္ထားပါသည္။ ၂၀

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ 
ႏုိင္ငံ၏ သေဘာတရားကုိ ပ့ံပုိးရန္အတြက္ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးကာကြယ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ အာဏာ 
တည္ေစျခင္းကုိ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ တရားဥပေဒက 
ျပဌာန္းျခင္းမရွိသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျချပဳထားႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ 
တရားဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ 
အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၊ အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးတြင္ အနည္းစုသာသုံးေသာ ဘာသာစကားမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းစသျဖင့္ ယင္းတုိ႔ မည္သည္ကုိ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားသည္ကုိ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပရွင္းလင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ေသာ တရားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
အာဏာတည္ေစျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအတြင္း သက္ဆုိင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကုိ 
ပုံေဖာ္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဲသဲကဲြကဲြ မရွိေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမႈကုိ လုိအပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အီရတ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၅ သည္ တာကုိမင္၊ ခ်ာလ္ဒင္းစ္၊ 
အစစ္ရီယန္ႏွင့္ အျခားေသာ မဲဆႏၵရွင္အားလုံး စသျဖင့္ ႏုိင္ငံသား အသီးသီးတုိ႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 
ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။၂၁ 
အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ လြယ္ကူရုိးရွင္းေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ေသာ္လည္း 
အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္မရွိျခင္းသည္ အရန္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ဖန္တီးရန္ႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 
အတုိင္းအတာႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားအေပၚ ျပႆနာရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား 
မရွိပဲ အဆုိပါျပဌာန္းခ်က္၏ မေရရာေသာ သေဘာသဘာ၀သည္ ယင္းကုိ မည္သုိ႔အသုံးခ်မည္ကုိ 
ခန္႔မွန္းတြက္ဆရႏုိင္ေသာ နားလည္မႈကုိ တားဆီးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၂ 

လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
သီးသန္႔ေနရာမ်ား ဖယ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္  
ခဲြတမ္းစနစ္ျဖင့္ ခ်ေပးျခင္းအျပင္ အျခားေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား တူညီေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းစနစ္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ 
ပါ၀င္ျခင္းရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
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ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အသီးသီးကဲြျပား ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနမႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြရန္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ တရားေရးအရ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးႏွင့္ တန္းတူရည္တူရွိေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား စီမံႏိုင္မည့္ တိက်ျပတ္သား၍ 
အေသးစိတ္ဆန္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသည္။ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစု၊ က်ား/မ အေလးေပးျခင္းဟူသည့္ အေျခခံသေဘာတရားအရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား 
တရား၀င္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဖိႏွိပ္ခံရေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အစုိးရအတြင္း ပါ၀င္ခြင့္ရရွိႏုိင္မႈကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးရန္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားစသျဖင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေပးပါသည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ပါက ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ရန္ အာဏာတည္ေစသည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ တရားေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္စသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

ရည္ရြယ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံေပးသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ပါ၀င္သည္။ တရားေရးဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ 
သီးသန္႔ ဖယ္ထားေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
ေနရာမ်ားရရွိျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္ႏွင့္အညီ 
ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာေပးေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္္ 
အားနည္း၍ နိမ့္က်ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီကသာ ထုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ အားနည္း နိမ့္က်ေနေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ေနရာမ်ား၏ 
သတ္မွတ္အေရအတြက္ကုိ ဖယ္ထားသည့္ 
ခဲြတမ္းစံနစ္ျဖင့္ ခ်ေပးျခင္း စံနစ္ျဖစ္ပါသည္။ 

တရားေရးဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား၏ အဓိက ၀ိေသသလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ တရားဥပေဒအရ အတည္ျပဳျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ျဖစ္ေစ  
ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ပယ္ခ်ရန္ အျခားလြတ္လပ္သည့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလုိ သည္မွာ 
အထူးနယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ရရွိ၍ က်င့္သုံး ေနလွ်င္ပင္ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္း 
အားလုံးသည္ ကဲြျပားျခားနားစြာ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနမႈကုိ အေလးထားၿပီး သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းထားပါလိမ့္မည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ခ့ဲပါက ဒုကၡသည္ဟု ေခၚဆုိရေသာ သူမ်ားအတြက္ ယင္းတုိ႔၏ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား စုံစမ္းတင္ျပရန္ 
ခန္႔အပ္ထားသူစသျဖင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မဆုိင္သည့္ အာဏာပုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ တင္ျပ 
ႏုိင္ေစရပါမည္။

ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနမႈအား 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တရားေရးဆိုင္ရာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္  
ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၊ 

က်ား/မ အေလးေပးျခင္းဟူသည့္ 
အေျခခံသေဘာတရားအရ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား 

တရား၀င္တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားပါသည္။ 
သမိုင္းေၾကာင္း အရ ဖိႏိွပ္ခံရေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားရိွေနေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ 

အစိုးရအတြင္း ပါ၀င္ခြင့္ ရရိွႏိုင္မႈကုိ ျမွင့္ 
တင္ေပးရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 

ခဲြျခားဆက္ဆံေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား စသျဖင့္ 
ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေပးပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက 

ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 
ကာကြယ္ရန္ အာဏာတည္ေစသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။



95

ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ဇယားကြက္ ၃။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားတည္ရွိမႈကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္း။ ေဘာ္လီးဗီးယား၏ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ 
ေနထုိင္ေနသာ ျပည္နယ္မ်ား

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အေမရိက ႏုိင္ငံမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံတုိ႔ အမ်ားဆုံး မွီတင္း 
ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ေဘာ္လီးဗီးယား၌ ယင္း၏ ပထမဆုံး တုိင္းရင္းသား သမၼတ 
အီဗုိမုိေရးစ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုံတုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးကုိ ရရွိထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ေရးဆဲြရန္ 
ရည္ရြယ္၍ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ရရွိခ့ဲသည္။ အာဏာ ရရွိေသာအခါတြင္ မုိးေရးစ္သည္ 
တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အာဏာကုိ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္ ပုံစံခ်မွတ္လ်က္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
စတင္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားေပါင္းစုံ 
ေနထုိင္ၾကေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အေလးေပး ခ့ဲပါသည္။ ႏုိင္ငံသားေပါင္းစုံ 
ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဘာ္လီးဗီးယားႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေဘာ္လီးဗီး 
ယား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားလ်က္ရွိေသာ ဇစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ၊ ပုိင္နက္စသျဖင့္ နီးကပ္စြာ 
ႏွီးႏြယ္လ်က္ရွိၾကေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အျခားအဂၤါရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ပါ၀င္ရန္ နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အျပင္ 
ေဘာ္လီးဗီးယားႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားစြာ ျဖစ္ေပၚေနထုိင္တည္ရွိမႈမ်ား၏ 
အေရးပါမႈကုိ အေလးေပးပါသည္။
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ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ကဲြျပား 
ျခားနားစြာ ေနထုိင္တည္ရွိေနမႈ အေရးကိစၥကုိ စီမံေျဖရွင္းပါသည္။ အားနည္းနိမ့္က်ခ့ဲေသာ၊ 
သာတူညီမွ်မႈ မရရွိခ့ဲေသာ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ေဘာ္လီးဗီးယား၏ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံ 
ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူလူထုအား အာဏာခဲြေ၀ေပးရန္မ်ားစြာေသာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းပါ၀င္ရမည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးေရးအတြက္ အေလးေပးၿပီး ဤအခန္းတစ္ခုလုံးသည္ 
“ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား” အတြက္ 
ရည္စူးထားပါသည္။ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာ 
ပါ၀င္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားအျပင္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္မ်ားၾကား သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ ဖန္တီးေပးလ်က္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုံတုိ႔၏ ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ျမင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ 
တရား၀င္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းအားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ပုိင္နက္နယ္ေျမအလုိက္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမင့္မားေစခ့ဲပါသည္။ 
ေဘာ္လီးဗီးယား၏ ေဒသႏၱရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ ခဲြေ၀ေပးေသာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းသည္ ခ်ိ ႔ဳတ့ဲအားနည္းေနသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
သမားရုိးက်အားျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းရန္ ထိေရာက္ေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ 
ေပးျခင္းအားကုိယ္စားျပဳပါသည္။

• အခန္း ၄။ ႏုိင္ငံသားေပါင္းစုံ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဘာ္လီးဗီးယားႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ,၂၀၀၉

၄.၄။ က်ား/မ အေနအထားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာတတ္ၾကေသာ္လည္း အဆုိပါ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ပုံစံမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအလုိက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြာျခားမႈမ်ား 
ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရးအတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ျပဌာန္းထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားမွာမူ က်ား/မ 
ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ပ့ံပုိးရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ေထာက္ခံအားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားပါသည္။ အျခားေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အာဏာသက္ေရာက္ေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအားျဖင့္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ၊ တိက်စြာ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ က်ား/မ အေနအထားနွင့္ 
ပါတ္သက္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 
ေယဘုယ် တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 
ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အသုံးျပဳသည့္ 
ဘာသာစကား အေနအထား စသည္တုိ႔တြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၄.၄.၁။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ေရးသားမႈတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဘာသာစကား 
အသုံးအႏႈန္းမ်ား

က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား တည္ၿမဲေစရန္ လွ်င္ျမန္ၿပီး ရုိးရွင္းေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ စာသားမ်ားတြင္ က်ား/မ ဘက္မလုိက္ေသာ 
အေခၚအေ၀ၚမ်ားကုိသာ သုံးႏႈန္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ား/မ ဘက္မလုိက္ေသာ ဘာသာစကားသည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
က်ား/မ ဘက္မလုိက္ေသာ ဘာသာစကား အစား အမ်ိဳးသားကုိ အသားေပးေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ ပုိ၍ 
အသုံးျပဳေလ့ရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးျခင္းအတြက္ ပုိ၍ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ယင္းက့ဲသုိ႔ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ိဳးကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပရာတြင္ ေယာက်္ားဆန္ေသာ နာမ္စားမ်ား (သူသည္၊ သူ႔ကုိ 
စသျဖင့္)ကုိ သုံးႏႈန္းေလ့ ရွိၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ ဥပေဒ တည္ေထာင္သူမ်ား 
အစရွိသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ေရးသားရာ၌ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုလုံးတြင္ ေယာက်္ားဆန္ေသာ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိသာ သုံးေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ေယာက်္ားေရာ မိန္းမပါ ၿခံဳငုံ၍ ကုိယ္စားျပဳျခင္းအေနျဖင့္ 
ေယာက်ာ္းဆန္ေသာ နာမ္စားမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆၾကေသာ္လည္း  အျခားေသာ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား၊ ေန႔စဥ္သုံးစကားမ်ားတြင္ ေယာက်္ားဆန္ေသာ နာမ္စားမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားအား 
ရည္ညႊန္းရန္အတြက္သာ သုံးႏႈန္းေနၾကေသာေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းဆန္ေသာ နာမ္စားမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ တြင္ က်ယ္စြာ ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွာ မသိသာေတာ့ပဲ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။၂၃ ေခတ္သစ္ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအခ်ိဳ႕သည္ က်ား/မ တန္းတူညီတူ မျဖစ္ျခင္း၏ အယူအဆမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ 
ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိျဖစ္ေစ၊ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကုိျဖစ္ေစ ရည္ညႊန္းလုိေသာအခါ 
နာမ္စားမ်ားပုိမသုံးပဲထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ား/မ 
ႏွစ္မ်ိဳးလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပမာအားျဖင့္ 
“သူသုိ႔မဟုတ္သူမ”၊ “လူတုိင္း” ဟူေသာ နာမ္စားမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳျခင္းစသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်ား/မ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကုိလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈ မျပဳေရးအတြက္ 
တင္းၾကပ္ေသာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ 
ျပဌာန္းထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားမွာမူ က်ား/မပါ၀င္မႈႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ပံ့ပိုးရန္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒမ်ားကို 
ေထာက္ခံအားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ 
က်ား/မ ဘက္လုိက္ျခင္း မရိွေသာ 
ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းသည္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။



98 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ က်ား/မ ဘက္မလုိက္ေသာ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဖီဂ်ီ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ယူဂန္ဒါ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂၄

၄.၄.၂။ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
အျခားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ 
တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ က်ား/မ အခြင့္အေရးမ်ားအား သီးျခား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ 
ျဖစ္ေပၚေစမည္မဟုတ္ပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ လူတုိင္း၏ အခြင့္အေရးအား ရရွိရန္ ေသခ်ာေစျခင္း 
ရွိပါသည္။ က်ား/မ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအ၀င္ တူညီျခင္း စံနစ္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကုိ 
တားျမစ္ထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ပူး တဲြေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားစသည့္ တိက်ေသာနယ္ပယ္မ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိက်ေသခ်ာစြာညႊန္းဆုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆြစ္ဇာလန္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သာတူညီမွ်ေရးကုိ အာမခံထားၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဇစ္ျမစ္၊ 
က်ား/မႏွင့္ ဘ၀ေနထုိင္မႈ အေနအထားအခ်ိဳ႕၌ ခဲြျခား ဆက္ဆံေရးျခင္းကုိ တားျမစ္ထားေသာ 
အပုိဒ္ခဲြတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။)  အလားတူ အပုိဒ္ခဲြ တစ္ခုကလည္း  
“အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိရမည္။ တရားေရးႏွင့္ အမွန္တရားဆုိင္ရာ၊ 
အထူးသျဖင့္ ပညာသင္ယူေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္  
သာတူညီမွ်မႈရွိရန္ ဥပေဒမ်ားကလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ တူညီေသာ လစာကုိရရွိရန္ တူညီစြာ အခြင့္အေရး ရရွိရမည္။” 
ဟူ၍ ေဖာ္ျပလ်က္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးေပးထားပါသည္။၂၅ 

အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုတြင္မူ ႏုိင္ငံေတာ္အားလည္းက်ား/မ သာတူညီမွ် 
ျဖစ္ေရးအား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ က်ား/မ ခဲြျခား ဆက္ဆံေရးအား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းျခင္းစသျဖင့္ 
တိက်ေသခ်ာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
တိက်ေသခ်ာစြာ ညႊန္းဆုိထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ပါရာေဂြး၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ဟန္႔တားေလ်ာ့ပါးေစေသာ အဆုိပါ အတားအဆီးမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀မ်ားတြင္ က႑စုံ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ျမင့္မားေစျခင္းျဖင့္ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေစျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ 
အေျခအေနမ်ားကုိ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လုံေလာက္မွ်တေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးရန္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။၂၆

၄.၄.၃။ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးတြင္ တူညီေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေလးထားစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ တရားဥပေဒ 
ခ်မွတ္ေရးဆဲြေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္ၾကေစရန္အတြက္ ခဲြတမ္းျဖင့္ ခ်ေပးေသာစံနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးပါသည္။ အဆုိပါ စံနစ္မ်ားသည္ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညီမွ်စြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 
မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စံနစ္မ်ားအရ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ သီးသန္႔ဖယ္ထားပါသည္။ 
နီေပါႏုိင္ငံ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံအသစ္အား မူၾကမ္းေရးဆဲြရန္ တာ၀န္ရွိေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး သုံးပုံတစ္ပုံသည္ 
အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။၂၇ ရ၀မ္ဒန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ၏ ၈၀ အနက္ ၂၄ ေနရာကုိလည္းေကာင္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
အမတ္ေနရာ ၃၀ ကုိလည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖယ္ထားရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။၂၈ ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္သည္ ခဲြတမ္း သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ အေရ အတြက္ထက္ ပုိေလ့ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရပါသည္။ အဆုိပါ ခဲြတမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး မၾကာမီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရ၀မ္ဒန္ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာ၏ ၅၆.၃% ကုိ 
ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားၿပီးကမာၻေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳျခင္း၏ 
အျမင့္ဆုံး အတုိင္းအတာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။၂၉

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း ခဲြတမ္းစံနစ္၏ 
အျခားပုံစံတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ 
အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ကုိယ္စားျပဳရန္ ပါ၀င္မည့္ 
တိက်ေသာ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ကုိ  
ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္
ခံမႈအားကန္႔သတ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
စာရင္း၏ ေအာက္ပုိင္း အဆင့္တြင္ထားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ 
ပါတီစာရင္းတစ္ခုလုံး သုိ႔မဟုတ္ ပါတီစာရင္း၏ ထိပ္ဆုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
၏ တိက်ေသာ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္မႈကုိ ထပ္မံျပဌာန္းထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ထားေသာ ရာထူးေနရာႏွင့္ 
ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္အတြက္ နည္းလမ္းကုိ ေနရာတက် 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အတုိင္းအတာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ သေဘာတူမွန္ကန္ေၾကာင္းျပသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာေပးထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္စံနစ္သည္ အာဂ်င္တီးနားတြင္ 
ရွိပါသည္။၃၀ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ျပင္ပတြင္ကုိယ္စားျပဳရာ၌ သာတူညီမွ်ရွိေရးကုိ ရရွိေစရန္အတြက္ 
ခဲြတမ္းစံနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အစုိးရ၏ 
အျခားေသာက႑မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္မ်ားရွိ အစုိးရပုိင္း ရာထူးမ်ားတြင္ က်ား/မ ဟန္ခ်က္ညီေစမႈအတြက္ 
အတုိင္းအတာကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခဲြတမ္းစံနစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
က်င့္သုံးလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ပါကစၥတန္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ ညီလာခံမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ပါ ျပဌာန္းထားပါသည္။၃၁ ကုိလံ 
ဘီယာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး ေနရာတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေလးထားစရာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ တရားဥပေဒ 
ခ်မွတ္ေရးဆဲြေရး အဖဲြ႔စည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရိွ အဆင့္အသီးသီးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ၾကေစရန္အတြက္ 
ခဲြတမ္းျဖင့္ ခ်ေပးေသာစနစ္ကုိ 
စတင္က်င့္သံုးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔သည္ 
ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္းကုိမူ အာမခံႏိုင္ျခင္း 
မရိွပါ။



100 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္မွ်တၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 
ထားရွိပါသည္။ ၃၂

အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒထက္စာလွ်င္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက 
ပုံစံခ်မွတ္ထားေသာ ခဲြတမ္းစံနစ္ကုိ 
အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ခဲြတမ္း စံနစ္ကုိ က်ိန္းေသ 
စတင္က်င့္သုံးရန္အတြက္ အလုိလားအပ္ဆုံးေသာ၊ 
တစ္ခု တည္းေသာအဆင့္မ်ား မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ 
အျပင္ ခဲြတမ္းစံနစ္သက္သက္က ႏုိင္ငံေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ျခင္းအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိပါ။ 
အခ်ိဳးမညီေသာ က်ား/မ ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ခုိင္မာစြာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
အေနအထားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ျခင္း အျပင္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ 
အေလးထားသင့္ပါသည္။၃၃ သုိ႔ရာတြင္ ခဲြတမ္းစံနစ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာတုိ႔၏ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အေပၚ ကန္႔သတ္ထားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း 
ယင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ကုိ အစဥ္သျဖင့္ တုိးျမွင့္ေစၿပီး ယင္းတုိ႔၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္လည္း ျမင့္မားလာပါသည္။

ဗဟုိမွ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းစံနစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအရ 
အစုိးရ၏ အာဏာကုိ ခဲြေ၀ခ်ေပးျခင္းသည္ က်ား/မ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ရႈပ္ေထြးေသာ 
အေျခခံအေၾကာင္းတရားကုိ  ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း 
ဗဟုိမွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ 
အစဥ္အလာအရ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား  လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာေပးရန္ 
အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထုတြင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းရွိ 
အမ်ိဳးအစားတူညီေသာ၊ သီးျခား ထီးတည္းေနတတ္ေသာသူမ်ား မပါ၀င္ေသာ္လည္း လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ 
အလႊာတုိင္း အဆင့္တုိင္း၊ တုိင္းရင္းစား လူမ်ိဳးစုံေသာ အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႔မ်ားတြင္ 
တည္ရွိေနတတ္ေပရာ  လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ခ်မွတ္ေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အလားတူစြာ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ 
မစြမ္းသာပါ။ အျခားတစ္ဘက္မွ စဥ္းစားၾကည့္ရလွ်င္ ဗဟုိမွ လက္ေအာက္သုိ႔ အာဏာ ခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ လူနည္းစု ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား မိမိကုိယ္တုိင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ 

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေလးထားစရာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ တရားဥပေဒ 
ခ်မွတ္ေရးဆဲြေရး အဖဲြ႔စည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရိွ အဆင့္အသီးသီးတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ၾကေစရန္အတြက္ 
ခဲြတမ္းျဖင့္ ခ်ေပးေသာစနစ္ကုိ 

စတင္က်င့္သံုးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔သည္ 
ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခြင့္ရိွျခင္းကုိမူ အာမခံႏိုင္ျခင္း 
မရိွပါ။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အား ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၏ 
မည္သည့္အတုိင္းအတာကမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အလားတူ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္း မရွိေပ။ တဖန္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဌာနတစ္ခု ထားရွိရနု္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ ဗဟုိ၏အာဏာကုိ 
လက္ေအာက္သုိ႔ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ေဒသႏၱရအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုိင္နက္နယ္ေျမ 
အရေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မခံရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ဥပကၡာ ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။၃၄ 
ထုိ႔အျပင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားကလည္း က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈကုိ 
အေျခခံသည့္ တိက်ေသာတာ၀န္မ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားတြင္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအား 
ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အမွန္တကယ္တြင္ အာဏာအား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကုိ အားေပးႏုိင္ပါသည္။ 
ဤသုိ႔ဆုိပါက ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းႏွစ္ခုသည္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ရွိေနပါက ထုံးတမ္းစဥ္လာဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားကုိ 
အသားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္္ အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဆင့္သုိ႔ ခဲြေ၀ေပးေသာ စံနစ္တစ္ခုတြင္ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ဌာနမ်ား၊ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ခ်မွတ္ၾကေသာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
မူတည္၍ နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြာျခားမႈရွိမည့္ပုံ ေပၚပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္မွ 
ၾကည့္ရလွ်င္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ ဗဟုိမွ အာဏာကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးသည့္ 
အစုိးရမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးထု၏ 
ပုံမွန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ပုိမုိမ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္တြင္ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအဆင့္၏အာဏာကုိ လက္ေအာက္သုိ႔ ခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ျခင္းဟူသည့္အတုိင္းအတာသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိဟူ၍ ထင္ရေသာ္လည္း 
ယင္းတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ သာတူညီမွ်ရွိျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္အာဏာကုိ 
အသုံးျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္  ဤအေရးကိစၥအေပၚ အတူတကြ ဂရုတစုိက္ 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

အာဏာတည္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ က်ား/မ တန္းတူညီတူရွိေရးအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ 
အပ္ႏွင္းထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသင့္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပါတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တားျမစ္ထားၿပီး 
ယင္းတုိ႔ကုိ တရားရုံးမ်ားတြင္ အတည္ျပဳထားပါသည္။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ 
ဘာသာေရး၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ က်ား/မ အေရးတုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ 
ခဲြျခားဆက္ဆံေရးကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ပုိလန္ႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ပညာေရးက့ဲသုိ႔ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။၃၅ 
မကၠဆီကုိႏုိင္ငံမွာက့ဲသုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက တူညီေသာ အလုပ္အကုိင္အတြက္ တူညီေသာ 
လစာရရွိရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အာမခံေပးလ်က္ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္တြင္  က်ား/မ 
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ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း 
ေၾကျငာခ့ဲပါသည္။၃၆ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားခ့ဲသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
ခဲြတမ္းစံနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေနရာ 
ဖယ္ထားျခင္းမ်ားစသည့္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ျပဌာန္းထားသည့္ အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အလားအလာမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အစုိးရအား 
တြန္းအားေပးေသာ တရားရုံးမ်ားက 

အာဏာသက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးမည့္ 
အသြင္ေဆာင္ေသာ အစုိးရတစ္ခုတြင္ အဆုိပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးႏွင့္ 
အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သီးသန္႔ေနရာ/ ေျပာဆုိခြင့္ျဖစ္သည့္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၏ 
တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ျဖစ္ေသာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအျဖစ္ ပ့ံပုိးႏုိင္ပါသည္။

အျခားတစ္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေပါင္းစည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သီးျခားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မွီခုိအားျပဳေနလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္အရ အႏွိမ္ခံရျခင္းမ်ားအားကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ခဲြျခားဆက္ဆံ ခံရသူမ်ားအတြက္ ပ့ံပုိးေပးေသာ မူ၀ါဒကုိခ်မွတ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း 
ယင္းတုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိက်ေသာ စံနစ္မ်ားကုိ ပုံစံခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္  
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီေအာင္ မည္သုိ႔ ထမ္းေဆာင္မည္ကုိ သိရွိရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ အစုိးရ၏ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 
အခ်က္ျပေသာ သုိ႔ေသာ္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ဥပေဒအရ 
ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိေသာ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အေလးထား၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
အဆုိပါ ေယဘုယ်ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ 
မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ စသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္ကုိ 
ေပးထားပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပုံစံသည္   သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ေပးအပ္ထားေသာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းျခင္းမ်ားအေပၚတြင္သာမက 
က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးကုိ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေသာဥပေဒကုိ 
ျပဌာန္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးကုိယ္စားမ်ားအေပၚ၌လည္း  မူတည္ေနပါသည္။ 

ဇယားကြက္ ၄။ က်ား/မ သာတူညီမွ်မႈရိွေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း။ 
အက္ေကြေဒါ၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

အတည္ျပဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
က်ား/မ သာတူညီမွ်ရိွေရးကုိ ျပဌာန္းထားေသာ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွသင့္ပါသည္။ 

ယင္းတို႔သည္ တရားရံုးမ်ားက 
အတည္ျပဳထားေသာ တရားေရးႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚတြ
င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

ပံ့ပိုးမႈတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မီွခို 
အားထားလ်က္ရိွပါသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

က်ား/မ သာတူညီမွ်ရရွိေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ 
အက္ေကြေဒါ ႏုိင္ငံရွိ ခက္ခဲလွေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ အေျဖရွာႏုိင္ခ့ဲၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ၏ 
က်ား/မ အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအရ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ပင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈေပါင္း 
(၅၀၇၉၄)မႈကုိ တင္ျပလာပါသည္။*

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၾကား လစာ ကြာျခားခ်က္သည္ ၃၀% 
ျမင့္မားလာပါသည္။ **

မာရီယာ ဆုိလီဒက္ ဗီလာသည္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအတြက္ မူၾကမ္းေရးဆဲြေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ယင္းကုိ တေလးတစား 
ထိန္းသိမ္းရန္ အက္ေကြေဒါ မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံအတြင္း ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ခဲြတမ္းစံနစ္ဥပေဒအၿပီးတြင္ က်ား/မ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားမွ ေနာက္ဆက္တဲြ 
ျမင့္မားလာေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထပ္တလဲလဲ 
ပ်က္ကြက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ အလြန္အေရးပါလာခ့ဲသည္။***

ရရွိလာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဳသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဆႏၵမဲေပးျခင္း၊ လူမႈဘ၀ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္တုိ႔ အပါအ၀င္ 
တူညီစြာ ျပဳမူဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိရံုမွ်မက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ 
တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မေပးပဲ 
ခ်ဳပ္ျခယ္ထားျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားၿပီး အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား၊ မစြမ္းႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျပည္တြင္းအႀကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ မတရား ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲဆႏၵျပဳရန္ မစြမ္းႏုိင္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 
****

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ က်ား/မ လကၡဏာရပ္မ်ားအၾကား 
ခဲြျခားျခင္းျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၏ မူလရင္းျမစ္အား နားလည္အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က်ား/မ ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ျခင္းအျပင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ၿပီးျပည့္စုံစြာ စီမံႏုိင္ျခင္းျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
သာတူညီမွ်ေရးအား ျပဌာန္းျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အေကာင္းမြန္ဆုံး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအားကာကြယ္ေရးအတြက္ကုိယ္စားျပဳပါသည္။



104 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

* အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ တင္ျပေသာ ႏုိင္ငံ၏ 

အစီရင္ခံစာမ်ား ၂၀၀၂၊ အက္ေကြေဒါ၊ ၃၁၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၃၊ <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18330.

html> တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

**  “အက္ေကြေဒါ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ က်ား/မ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေရး စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ” 

ယင္းကုိ <http://www.idea.int/americas/ecuador/legislators_face_gender.cfm> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ 

ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ (ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၀ တြင္ ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ ျဖည့္စြက္ထားပါသည္)

*** ရုိေဆးရုိ၊ ရုိဆီယုိႏွင့္ ဂြိဳ င္းစ္၊ ဆုိလန္ဒါ တုိ႔၏ “Los derechos de las mujeres en la constitution del 2008” , 

La Trendencia: Revisita de Analisis Politico, 8 (ေအာက္တုိဘာ/ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈)၊ စာ-၇၇-၈၂၊ <http://library.

fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108/tendencia2008,8.pdf> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ 

ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

**** ဥပမာအားျဖင့္ ဤအခန္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြတြင္ ပါ၀င္သည့္ အက္ေကြေဒါ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၁၁ 

(၂) (၂၀၀၈)ကုိ ၾကည့္ရႈပါ။

***** ရုိေဆးရုိ ဂေရ႕စ္၊ ရုိဆီယုိ ႏွင့္ ဂိြဳ င္းစ္ ကြာလာတုိ႔၏ “Los derechos de las mujeres en la constitucion del 

2008”၊ အက္ေကြေဒါ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁၁ (၂)ကုိ ၾကည့္ပါ။

၄.၅။ ဘာသာေရးႏွင္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ဆက္စပ္ပုံ

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားသည္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ကုိယ္ပုိင္သြင္ျပင္ 
လကၡဏာ မ်ားအျပင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ သိသိသာသာပင္ ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာေရးသည္ 
သမုိင္းအစဥ္အလာအရ မ်ားစြာေသာ တရားေရးစံနစ္မ်ား ေပၚေပါက္ ျမင့္မားလာေစသည့္ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအၾကားရွိ 
ခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ၊ ခဲြျခားမရေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္ ဘာသာ ေရးသည္လည္း 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ ဘာသာေရး အယူအဆသည္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ 
ရင္းျမစ္တစ္ခု အျဖစ္ပါ၀င္သျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းကုိင္တြ
ယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဘာသာေရးအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးဆဲြရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ ဘာသာေရး အယူအဆကုိ 
စဲြကုိင္ထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ဘာသာေရးအဆုံးအမမ်ားကုိ တရားေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
အသြင္အျဖစ္ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးသေဘာတရားမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔၏ ဥေဒမ်ားအား 
ပ့ံပုိးရန္ႏွင့္ ညႊန္ျပရန္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကုိ ရုိးရွင္းစြာ နားလည္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားတည္ရွိေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18330.html
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18330.html
http://www.idea.int
legislators_face_gender.cfm
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108
8.pdf
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ပဋိပကၡမ်ားရွိေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ကဲြျပားျခားနားသည့္ ယုံၾကည္ ခ်က္မ်ား 
ရွိေနေသာ လူသားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ 
ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအား 
ဖန္တီးေရးအတြက္ ပ့ံပုိးေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း ဘာသာေရး 
အယူအဆမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
ဦးတည္ထားႏုိင္ပါသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားက 
ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ဘာသာေရး အယူအဆႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအား ဘာသာေရး အယူအဆ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအရ ေလးစားလုိက္နာမႈမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဘာသာေရးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခအေန၏ ဆက္ႏြယ္မႈအား 
နားလည္သေဘာေပါက္ရာတြင္ အေလးထားစရာ က႑တစ္ခုမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ 
ဥပေဒကုိ ဘာသာေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ဘာသာတစ္ခု၏ အဆုံးအမမ်ားသည္ ဥပေဒအေပၚ မည္မွ် လႊမ္းမုိးႏုိင္မည္နည္းဟူသည့္ 
ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ တိက်ေသာ ဘာသာတရား တစ္ခုခုႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါသည္။ တဖန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္မ်ားစြာေသာ 
ဘာသာတရားမ်ားကုိ ကုိင္စဲြထားျခင္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားကုိမူ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပဲ ဘာသာတရားႏွင့္ ႏုိင္ငံအၾကားတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 
စည္းျခားထားျခင္းလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ဘာသာတစ္ရားတစ္ခုျဖင့္ အျပည့္အ၀ ခ်မွတ္ထားေသာ တရားေရးစံနစ္သည္ စံနမူနာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ဘာသာတရားတစ္ခုကုိ အျခားဘာသာတရားမ်ား 
ထက္ ဦးစားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေလးထားျခင္း 
ရွိပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ မ်ားစြာေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ပါ၀င္ရန္  
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာကုိ ညႊန္ၾကားျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ 
ကုိစတာရီကာ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
ရုိမန္ကက္သလစ္ဘာသာသည္ ႏုိင္ငံ၏ 
တစ္ခုတည္းေသာ တရား၀င္ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ 
ျဖစ္ပါသည္။၃၇ သုိ႔ရာတြင္ တရား၀င္ 

ဘာသာေရး အယူအဆသည္မ်ားစြာေသာ 
တရားေရးစနစ္မ်ားစြာကုိ ေပၚေပါက္လာေစၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကုိ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံ  သေဘာတရားမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔ သည္ 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လု
ပ္ငန္းစဥ္တြင္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အဓိက 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ဘာသာေရး 
အယူအဆ သို႔မဟုတ္ ဘာသာ ေရးအရ 
ေလးစားလုိက္နာမႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွေသာလည္း ဘာသာေရးႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခအေန၏ ဆက္ႏြယ္မႈအား 
နားလည္သေဘာေပါက္ရာတြင္ အေလးထားစရာ 
က႑တစ္ခုမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ 
ဥပေဒကုိ ဘာသာေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 
ႏိုင္မည့္ အတုိင္းအတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤေနရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ဘာသာတစ္ခု၏ 
အဆုံးအမမ်ားသည္ ဥပေဒအေပၚ မည္မွ် 
လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။
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ဘာသာတရားမ်ားကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ တုိင္းျပည္မ်ားအတြင္း၌ပင္လွ်င္ အစုိးရအေပၚ 
ဘာသာတရား၏ လႊမ္းမုိးမႈသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြာျခားတတ္ပါသည္။ ဘာသာေရး အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးသည္ အီရန္ႏုိင္ငံမွာက့ဲသုိ႔ အစုိးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရ၏ လုပ္
ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။၃၈ အီရတ္ႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ 
အျခားေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ တရား၀င္ ဘာသာတရားသည္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စံနစ္တစ္ခု၏ 
အေျခခံသေဘာတရားအေနျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဘာသာေရး အဆုံးအမမ်ားအား 
မွီခုိျခင္းမရွိပဲ အာဏာတည္ႏုိင္ပါသည္။၃၉ ထုိ႔အျပင္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၌ တရား၀င္ဘာသာတရား 
တစ္ခုအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ သမုိင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒအေပၚ သိသာေသာ 
လႊမ္းမုိးမႈမ်ား သက္ေရာက္ျခင္း မရွိႏုိင္ပါ။ ကဲြျပားျခားနား ျပန္႔ႏံွျခင္း၏ အျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ 
ဘာသာတရားေပါင္းစုံကုိ လက္ခံထားေသာ္လည္း ဘာသာတရားတစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခုထက္ပုိ၍ 
အခြင့္သာျခင္းမ်ိဳးမရွိေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ၄၀

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
မည္သည့္ တရား၀င္ဘာသာတရားကုိမွ် 
မီွျငမ္းထားျခင္း မရွိပါ။ ျပင္သစ္ က့ဲသုိ႔ေသာ 
အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
ဘာသာတရားကုိ တရားဥပေဒစံနစ္မ်ား၊ 
ျပည္သူ႔ေရး ရာမ်ားႏွင့္ တင္းၾကပ္စြာ ခဲြျခားထားေသာ 
ေလာကီေရးရာကုိ သီးသန္႔ထားေသာ 
စံနစ္ကုိ အေလးေပးထားပါသည္။၄၁ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဘာသာေရးအရ 
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဖန္တီးေပးထားေသာ္လည္း 
တရားဥပေဒ စံနစ္အေပၚ ယင္း၏လႊမ္းမုိးမႈကုိမူ  
ကာကြယ္ထားပါသည္။ အစုိးရမူ၀ါဒမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဘာသာတရားကုိ 
ထည့္သြင္းထားရွိေပးၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ 

ပုဂၢလိကေရးရာ  နယ္ပယ္မ်ားအၾကား နယ္သတ္မ်ဥ္းကုိ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ 
ပုဂၢလိကေရးရာ  ဘာသာေရး အယူအဆမ်ားအား လုိက္နာလ်က္ရွိျခင္းသည္ အဆုိပါ နယ္သတ္မ်ဥ္းကုိ 
ေက်ာ္လႊားရန္ ျဖစ္လာပါက တရားရုံးမ်ားအေနျဖင့္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အယူအဆတစ္ခုမွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ 
ဘာသာတရား၏ လြတ္လပ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
တရား၀င္ ဘာသာတရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ 
ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ဘာသာတရား၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ တင္းၾကပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ကာကြယ္ရန္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ တိက်ေသာ 
ဘာသာတရားတစ္ခုတည္း ႏွင့္ နီးကပ္စြာ 

ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ဘာသာတရားမ်ိဳးစံုကုိ 
စဲြကိုင္ထားျခင္း၊ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ 
ျပႆနာရပ္ကုိ မတံု႔ျပန္ျ့ခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဘာသာတရားႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ 

သတ္မွတ္ထားျခင္းလည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
ဘာသာတရား၏ လြတ္လပ္မႈရိွျခင္း ဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးတ
စ္ခုအျဖစ္ႏိုင္ငံတကာက ယူဆၾကပါသည္။ 
ဘာသာတရားတစ္ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏  

ဆက္ႏြယ္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္သူမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ လက္ခံ 

ယုံၾကည္ေနသူမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ 
ဦးတည္ျခင္း မရိွေစရပါ။ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

သိရွိနားလည္၍ ဖန္တီးစီစဥ္ေပးပါသည္။ ဘာသာတရား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္
အေရးတစ္ခုအျဖစ္ႏုိင္ငံတကာက ယူဆၿပီး ၁၉၆၆ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္က ကာကြယ္ေပးထားပါသည္ (ICCPR)။၄၂ ဘာသာတရားအေပၚ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ပဋိ ဥာဏ္အတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္အခြင့္အေရးကုိမဆုိ 
ရရွိပုိင္ဆုိင္ျခင္းအား ေလ်ာ့ပါးပ်က္စီးေစျခင္း မရွိသက့ဲသုိ႔ မယုံၾကည္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အယူအဆမ်ားကုိ လုိက္နာကုိင္စဲြထားသူမ်ားအားလည္း ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ၄၃

ဇယားကြက္ ၅။ ဘာသာေရးအရ ကဲြျပားေနေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း ေပါင္းစည္းျခင္း။ 
အင္ဒုိနီးရွား၏ ပန္ကာစီလာ

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ၁၉၄၅ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္းအဆင့္သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ 
ဥပေဒ၏ အေျခခံအဆင့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ႏုိင္ငံ၏ ဒႆနအျမင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ပန္ကာစီလာကုိ ကုိးကားထားပါသည္။ ပန္ကာစီလာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း 
၅ ခ်က္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြရာတြင္ သမၼတ ဆူကာႏုိသည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္တြင္ ကဲြျပားျခားနားလြန္းေနေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ကၽြန္းစုမ်ားကုိ 
ေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ၏ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကုိ 
ခ်မွတ္ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားခ့ဲပါသည္။

ပန္ကာစီလာ ၏ စည္းမ်ဥ္း ၅ ခုမွာ (၁) တစ္ခုတည္းေသာ အျခားမရွိသည့္ ဘုရားသခင္ (၂) မွ် 
တၿပီး အက်င့္သိကၡာ ျမင့္မားေသာ လူသားျခင္း စာနာမႈ၀ါဒ  (၃) အင္ဒုိနီးရွား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ 
(၄) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ (၅) လူမႈေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္မႈမ်ားကုိ 
လက္ခံေပးၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ျမင့္မားေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္း၏ မူလရင္းျမစ္မ်ားသည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ္လည္း ပန္ကာစီလာႏွင့္ ယင္း၏ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။

ပန္ကာစီလာသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈတုိ႔၏ 
အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးညွိ 
ႏိႈင္းေရး ညီလာခံ (Majelis Permusyawaratan Rakyat , MTR) သည္ တုိင္းျပည္၏ 
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၉၉၉-
၂၀၀၂) တြင္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္က်င့္သုံးခ့ဲပါသည္။ *
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MPR သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၁၉၉၉ တြင္ 
စတင္ခ့ဲေသာအခါ တြင္ ယင္းသည္ ယင္းစဲြကုိင္ထားသည့္ တစ္၀ွမ္းလုံးေသာ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ အယူအဆကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ပန္ကာစီလာ အား ထည့္သြင္းပါ၀င္ထားေသာ 
လက္ရွိ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္းအဆင့္ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအား အစမွ အဆုံး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြျခင္းထက္ ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္ မြမ္းမံရန္ 
အေရးပါေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ **
*ေမာ္ဖစ္၊ မုိက္ကယ္တုိ႔၏ “ညႊန္ၾကားခ်က္ အသစ္ အစုိးရႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံေတာ္၏ သေဘာတရား၊ 

ပန္ကာစီလာ” ၊ အာရွ စစ္တမ္း၊ ၂၁/၈ (၁၉၈၁) ၊ စာ ၈၃၈-၅၁၊ ၀ီသာဘီး ၊ ေဒၚနယ္လ္အီး၊ အာရွာ စစ္တမ္း၊ ၂၅/၂ 

(၁၉၈၅)၊ စာ ၁၈၇-၉၇ ၊ ပရာ၀ီယန္ ႏုိင္ဂ်ာရာ၊ ဆာဂ်ာ ဖရူဒင္၏ “တစ္ခုတည္းေသာ အေျခခံ သေဘာတရားျဖစ္သည့္ 

ပန္ကာစီလာ”၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ၃၈၊ ေကာ္နယ္ တကၠသုိလ္၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အစီအစဥ္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ား (၁၉၈၄)၊ စာ 

၇၄-၈၃ ၊ ဒင္နီ အင္ဒရာယာနာ ႏွင့္ ကြန္ပတ္စ္ တုိ႔၏ “အင္ဒုိနီးရွား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ 

၁၉၉၉-၂၀၀၂၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းအား သုံးသပ္ျခင္း” ၊ 

စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ဂ်ာကာတာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ <http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-544-1-30.pdf>  

၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ၾကည့္ပါ။

** ေမာ္ဖစ္၏ “ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ အစုိးရႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံေတာ္၏ သေဘာတရား၊ ပန္ကာစီလာ” 

၊ အာရွ စစ္တမ္းအတြင္း ၀ီသာဘီး ၊ ၂၅/၂၊ ပါရာ၀ီယန္ႏုိင္ဂ်ာရာ၏ “တစ္ခုတည္းေသာ အေျခခံ သေဘာတရားျဖစ္သည့္ 

ပန္ကာစီလာ” ႏွင့္ ဒန္နီ အင္ဒရာ ယာနာ၏ “အင္ဒုိနီးရွား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၁၉၉၉-၂၀၀၂”

 ၄.၆။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒသည္ ေခတ္သစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ သရုပ္ေဖာ္ေပးမည့္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕ကုိ 
ျပဌာန္းထားပါသည္။ တစ္ကမာၻလုံး အတုိင္းအတာရွိ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားျခင္းစသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၏  
အေျခခံ အက်ဆုံး စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
လက္ခံျခင္းကုိ ရရွိေစရန္ အနည္းဆုံး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေနာ
က္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ 
ယင္းတုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားမွာမူ ကြာျခားႏုိင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားက ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။  သုိ႔ရာတြင္ 
အဆုိပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ၏ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစလ်က္  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအၾကားတြင္ 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ တရားေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ တုိက္ရုိက္ 
ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ အေရွ႕တီေမာ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-544-1-30.pdf
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အခြင့္အာဏာရွိသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
ယင္းတုိ႔အား သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး တရား၀င္ 
အစုိးရျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီးသည္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ျပည္တြင္း၌ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။၄၄ တစ္ခုတည္းသာရွိျခင္း 
၀ါဒဟူ၍ ႏုိင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားသည့္ 
သေဘာတရားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ျပည္တြင္းဥပေဒအေပၚ 
လႊမ္းမုိးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္၏ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ထားရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေနရာမ်ား၌ပင္ အသုံးျပဳသင့္သည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာ 
ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း ဤက့ဲသုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။၄၅ ဟန္ေဂရီ၏ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း 
ယင္းတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိ လက္မခံပါ။ ယင္းအစား ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သဟဇာတျဖစ္ေစရန္  ျပည္တြင္း ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းထားပါသည္။၄၆ ထုိ႔အျပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒတုိ႔ကုိ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအား 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ပုံစံျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသင့္သည္ဟု ဟန္ေဂရီ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
တရားရုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။၄၇ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအရ သမားရုိးက် ႏုိင္ငံတကာဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒအား လႊမ္းမုိးမႈရွိေသာ္လည္း 
သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိမူ ျပည္တြင္းဥပေဒျဖင့္သာ အတည္ျပဳပါသည္။ 
သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒတုိ႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေသာအခါ 
ေနာက္ဆုံး ဥပေဒျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကသာ အသာစီးရပါသည္။ ၄၈

တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အစုိးရက တရား၀င္ျပဌာန္းျခင္းမျပဳမီ 
ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ  ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းခ်မွတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတရားႏွစ္မ်ိဳး ဒြန္တဲြေနေသာ ၀ါဒကုိ စဲြကုိင္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုအား ႏုိင္ငံအတြင္း ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းတရားဥပေဒ 
စံနစ္တြင္ အတည္မျပဳရေသးမီ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္္ေတာ္က 
ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရးအေပၚ ယင္းတုိ႔၏ 
သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ကဲြျပားျခားနားတတ္ၾကပါသည္။ 
အခ်ိဳ႔ေသာဥပေဒမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေသာ တရားေရး 
ညႊန္ၾကားခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ႏိုင္ငံတကာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ယင္းတို႔အား တရား၀င္ 
တာ၀န္ခံျခင္းမျပဳမီ ယင္းတုိ႔၏ ျပည္တြင္း 
ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္  ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
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ဇယားကြက္ ၆။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအေပၚ ျပည္တြင္းအတုိင္းအတာအရ 
ရႈျမင္ျခင္း

တစ္ခုတည္းသာရွိျခင္း ၀ါဒဟူသည္မွာ 
ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကုိ စံနစ္ 
တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းထားေသာ 
ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ အျမင္ကုိ ေခၚပါသည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္မ်ိဳး ဒြန္တဲြတည္ရွိျခင္း ၀ါဒ 
ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ 
တရားေရး ဆုိင္ရာ စံနစ္မ်ားသည္ ကဲြျပား ျခားနား 
သည္ဟူသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ အျမင္ကုိ 
ေခၚပါသည္။

• ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒကုိ ျပည္တြင္းဥပေဒ အျဖစ္ 
အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ မလုိအပ္ပါ။

•ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအား အတည္ျပဳလက္ခံ 
ျခင္း (ဥပမာ- သေဘာတူညီမႈအားျဖင့္)သည္ 
ဥပေဒအား ျပည္တြင္းတရားေရး ဖဲြ႔စည္းပုံ အျဖစ္ 
ေပါင္းစည္းေစပါသည္။

• လက္ခံထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒကုိ 
တရား သူႀကီးမ်ားက မွီခုိအားထားၾကႏုိင္ၿပီး 
ႏုိင္ငံသားမ်ားကလည္း လုိလားၾကမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

• အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုတည္းသာ 
ရွိျခင္းကုိ လက္ခံေသာ ၀ါဒီတစ္ဦး၏ အျမင္ျဖင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒအား 
အသာစီး ရႏုိင္ပါသည္။

• အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အတည္ျပဳ ထားသည့္ 
သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ 
ညီမွ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအက်ဆုံးဥပေဒ 
ျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကသာ အသာစီးရပါ 
သည္။

•ႏုိင္ငံအဆင့္ အတုိင္းအတာတြင္ အာဏာ 
တည္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအား 
ျပည္တြင္းဥပေဒအတြင္း ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေစရပါသည္။

•ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအား အတည္ျပဳျခင္းသည္ 
တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းအဆင့္တြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိေစရာ၌ 
လုံေလာက္ျခင္း မရွိပါ။ ျပည္တြင္းဥပေဒသည္ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအား လုိက္နာျခင္းျဖင့္ 
က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

•တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကုိ တုိက္ရုိက္အသုံးျပဳျခင္းထက္ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ 
မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒကုိသာ မွီခုိအားထားရေပမည္။

•ျပည္တြင္းဥပေဒသည္ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားစရား ျဖစ္ေနၿပီး 
အျငင္းပြားမႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ 
ျခင္းမ်ားရွိသည့္တုိင္ေအာင္  ျပည္တြင္း ဥပေဒကသာ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ တရား၀င္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုသည္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ အာဏာတည္ 
ေစေရးအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသာမက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား စသျဖင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ 
အမွန္တကယ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ တရားေရး အရ  
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အဆုိပါ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအေပၚရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
အားလည္း ပုံစံခ်မွတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ညႊန္းဆုိေဖာ္ျပရုံမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ အဆုိပါ ပဋိဥာဥ္ စာတမ္းမ်ားကုိ 
ယင္းတုိ႔၏ ဥပေဒအတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ နီကာရာဂြာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
၁၉၄၈ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေၾကျငာခ်က္၊ အေမရိကန္၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ လူသားတစ္ဦး၏ တာ၀န္မ်ား (၁၉၄၈) စသည္တုိ႔ အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလုံးအေပၚတြင္ 
အျပည့္အ၀ အသုံးခ်ျခင္းရွိပါသည္။၄၉ အလားတူစြာပင္ ဂါနာ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ဤနည္းအတုိင္း 
တေလးတစား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဂါနာႏုိင္ငံက အဖဲြ႔၀င္ထားသည့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏  
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ အစုိးရအား ျပဌာန္းထားပါသည္။၅၀ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ညႊန္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ကမ္မရြန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း အဆင့္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ေၾကျငာခ်က္၊ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဖရိက 
ပဋိဥာဥ္စာတမ္းတုိ႔က အျမတ္တႏုိး ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေျခခံ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈကုိ 
အတည္ျပဳထားပါသည္။၅၁

ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑သည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ အာဏာကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ အေရးအႀကီးဆုံး အာဏာပုိင္အျဖစ္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား ဥပေဒျပဳ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေရးတုိ႔၌ တရားေရးဆုိင္ရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ 
ျပဌာန္းထာပါသည္။ ဤက႑အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အေပၚ ထားရွိသည့္ 
အျခားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအရ မျဖစ္မေနလုပ္ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဆႏၵအရ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ဥေရာပသမဂၢက့ဲသုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားစြာကုိ လႊမ္းမုိးေသာ အင္အားႀကီး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ျခင္း စသျဖင့္  
ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ လႊမ္းမုိးေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းရွိႏုိင္ငံသား
မ်ားထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

အစုိးရ၏အာဏာကုိ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈတစ္ခုတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပုိမုိပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ အာဏာပုိင္မ်ားကပင္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အျခခံဥပေဒသည္ ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အေနအထားမ်ား၌ သေဘာတူညီမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္ဟု အာဂ်င္တီးနား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ေဖာ္ျပထားသည္။၅၂ 
အျငင္းပြားေစေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား၏ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ား 
ေပၚေပါက္ႏုိင္ၿပီး ေဒသမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ အလြန္အမင္း 
အသုံးျပဳပါက ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ အေျခအေန ၿပိဳကဲြမည္ကုိ စုိးရံြ႔ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
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ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္တပ္အား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇယားကြက္ ၇။ အာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္းအတြက္
                    နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ ။ 
                    နီကာရာဂြာႏွင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ား

နီကာရာဂြာ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ၁၉၈၆ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေၾကျငာခ်က္၊ အေမရိကန္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လူသား၏တာ၀န္မ်ား  ေၾကျငာခ်က္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း၊ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
အဖဲြ႔အစည္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း စသည္တုိ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ က်င့္သုံးလ်က္ ျပည္တြင္းဥပေဒရွိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ဥပေဒမ်ားကုိ စံနစ္တက် စီစဥ္ေပါင္းစုျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားလွစြာေသာ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။*

အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ နီကာရာဂြာတြင္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ျမင့္မားေစသည့္ အေရးပါေသာ 
အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ အညီ 
၁၉၈၆ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အာမခံေပးၿပီး 
ယင္းတုိ႔၏ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဗဟုိမွ အာဏာကုိ လက္ ေအာက္အဖဲြ႔မ်ားအား 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အစိုးရ၏ ပုံစံမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးခ့ဲပါသည္။** 

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ နီကာရာဂြာ၏ တရားရံုးမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ က်င့္သုံးသည့္ ဗဟုိမွ လက္ေအာက္သုိ႔ အာဏာခဲြေ၀ခ်ေပးေသာ စံနစ္၏ 
မူ၀ါဒကုိ ျမွင့္တင္ခ့ဲပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ အာ၀က္စ္တင္ဂ္နီႏွင့္ နီကာရာဂြာတုိ႔၏ 
တရားရုံး အမႈကိစၥတြင္ အထူးသိသာထင္ရွားခ့ဲပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီးျဖစ္သည့္ အာ၀က္စ္တင္ဂ္နီ သည္ အတၱလႏိၱတ္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသတြင္ 
မွီတင္းေနထုိင္ၾကပါသည္။

၁၉၉၅ တြင္ နီကာရာဂြာ အစုိးရက သစ္ပင္ခုတ္ လဲခြင့္ပါမစ္ကုိ အာ၀က္စ္တင္ဂနီ 
ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္းရွိ  ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုထံေပးလုိက္ရာ အာ၀က္စ္တင္ဂနီက 
ယုံၾကည္လက္ခံထားေသာ ဥပေဒသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေသာ ေျမယာႏွင့္ 
သယံဇာတလုပ္ပုိင္ခြင့္ ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲသည္။ အာ၀က္စ္တင္ဂနီသည္ 
ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NGO က႑မ်ားမွ ပ့ံပုိးမႈကုိ 
ရရွိၿပီးေနာက္ နီကာရာဂြာ၏ တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ အႏုိင္ရခ့ဲသည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေမရိကန္ ပဋိဥာဥ္ကုိ အေျချပဳ၍ 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတုိ႔၏ 
အစဥ္အလာအရ အမ်ားပုိင္ေျမမ်ား၏ ကံၾကမၼာအေပၚ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမရွိပဲ 
ယင္းကသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အဆုိပါ အေရးကိစၥသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒကုိ 
ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္ရံုမွ်မက တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ညီမွ်သည့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိလည္း တုိးျမွင့္ေပးပါသည္။

*    နီကာရာဂြာ သမၼတႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၄၆ (၁၉၈၆ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ခ့ဲသည္)

**  နီကာရာဂြာ သမၼတႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၈၁ (၁၉၈၆ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ခ့ဲသည္)

                   

၅။ နိဂုံး
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အေျခခံက်ေသာ အယူအဆႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အသုံးခ်ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ ေပး၍ လမ္းညႊန္ထားေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ အာမခံေသာ အမွတ္အသား 
သေကၤတတစ္ခု အသြင္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စံခိ်န္စံညႊန္းတစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အလားတူ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့မည့္ အခါ၌ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ တြန္းအားမ်ားသည္ အာဏာကုိ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေရး သုိ႔မဟုတ္ လက္ေအာက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ခ်ေပးေရးအတြက္ 
ရယူႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ အစရွိသျဖင့္ အလားအလာမ်ားေပၚ မူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိ၊ မရွိ ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္း ရွိ/
မရွိ၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အစုိးရပုိင္းမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ယင္းတုိ႔အား 
လုိက္နာရန္ႏွင့္ အာဏာတည္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ၊ အဆုိပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအျဖစ္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ရွိ/မရွိ စသည္တုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 
အဆုိပါ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း အဆုိပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 
ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိပုံတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း 
အခန္း၌ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံေသာ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိပုံ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု 
အျဖစ္ထက္ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္သာ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 
အလားတူစြာပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တရားေရးထက္စာလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအရ နည္းစံနစ္မ်ားျဖင့္ 
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ယင္းတုိ႔ကုိ အာဏာတည္ေစျခင္းျဖစ္ရန္ အတုိခ်ံဳး၍ ယူဆထားေသာ “ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား” 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ 
တရားေရးၾကားကြာျခားမႈသည္ လုံး၀ျခားနားေနျခင္း မဟုတ္သက့ဲသုိ႔ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရး အာဏာတည္ေစျခင္းအၾကားတြင္လည္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ေနျခင္းမ်ိဳးလည္း 
မရွိပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ၊ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ စုစည္းမႈ၊ တရားရုံးမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ပုိမုိနက္ရိႈင္းစြာ ေလ့လာျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းမ်ားမွ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္လာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ေပၚထြ
က္လာႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ စုစည္းေကာက္ယူထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တိက်ျပတ္သားစြာ 
ေရးဆဲြၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမႈအေပၚ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ရရွိေစပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ  
မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ ရုပ္လုံးေပၚရန္၊ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ရွိေစရန္ အေလးေပးသင့္သည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိက အနက္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားသည္ ယင္းက သတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ သာလြန္မႈရွိသည္။ 

တိက်ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုလုံးကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းပါသည္။ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ 
မည္က့ဲသို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည္နည္း။ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳပဲအားလုံးအတြက္ 
ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ၾကိဳးပမ္းရရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဓိက အေလးထားစရာမ်ားကုိလည္း 
စဥ္းစားၿပီး ကဲြျပားျခားနားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ တုိင္းျပည္၏ 
အေနအထားတစ္ခုအတြင္း၌ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ  မည္က့ဲသုိ႔ ပ့ံပုိးႏုိင္မည္ကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း 
ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား ခ်င့္ခိ်န္ျခင္းျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရေပမည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ဇယား ၁။ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္အရာမ်ား 

အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားက 
ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ 
အသီးသီးေသာ တာ၀န္မ်ား

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အစုိးရ၏ စံႏႈန္းမ်ား၊ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳ 
သနည္း။ 

•အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ၊ ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ တရား၀င္ 
ျဖစ္ေစေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ သေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသနည္း။

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကဲြျပား 
တည္ရွိေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ သေဘာတူညီမႈကုိ 
ဖန္တီးရာတြင္ မည္က့ဲသုိ႔ ပ့ံပုိးကူညီသနည္း။ 

•စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ မည္က့ဲသုိ႔ 
ပုံေဖာ္ ေပးသနည္း။

၂။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 
တေလး တစား 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ 
အာဏာတည္ေစျခင္း

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းခ်မွတ္ၾကသနည္း။

• ခ်မွတ္ထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသနည္း။

• နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း အဆင့္ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

• ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသနည္း။ 

• အခ်ိဳ႕ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေရးသားထားၿပီး တရား၀င္ျပဌာန္းခ်က္ 
မထုတ္ျပန္ရေသးျခင္းမ်ိဳး ရွိပါလား။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု မွ ေကာက္ႏုတ္စုစည္း ရရွိႏုိင္ပါသလား။

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အစုိးရမ်ားအား 
လမ္း ညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးပါသလား။ 

• ဖဲြစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တရားရုံးမ်ားက 
အတည္ျပဳျခင္း ရွိပါသလား။
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၃။ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ 
အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တုိင္းျပည္မ်ားအား 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျဖစ္ မည္က့ဲသုိ႔  
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစသနည္း။ 

•အစုိးရ၏ ပုံစံသည္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ဖြင့္ဆုိႏုိင္ျခင္း ရွိပါသလား။

•အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။

•အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ကာကြယ္ မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။

၄။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးျခင္း

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးျခင္းအား မည္က့ဲသုိ႔ 
ျမင့္ မားေစသနည္း။ 

•အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။

•အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ကာကြယ္ မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။

၅။ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကဲြျပားျခားနားစြာ 
တည္ရွိေနထုိင္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
ေနထုိင္တည္ရွိၾကမႈအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ မည္က့ဲသုိ႔ 
အေထာက္အကူျပဳ သနည္း။ 

•အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။

•အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ကာကြယ္မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

၆။ က်ား/မ ျဖစ္တည္ျခင္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ က်ား/မ သာတူညီမွ် 
ျဖစ္ေရးကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ ပ့ံပုိးမႈ ရွိပါသနည္း။ 

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရွိ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ 
က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
မည္က့ဲသုိ႔ ထင္ဟပ္ ေစသနည္း။ 

•ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳျခင္း စံနစ္မ်ားသည္ က်ား/မ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ မည္က့ဲသုိ႔ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္သနည္း။

•အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ က်ား/မ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးအတြက္ မည္က့ဲသုိ႔ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္သနည္း။

•အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။

၇။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ ဘာသာတရား၏ 
ဆက္စပ္မႈ

•ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ယင္းႏွင့္ ဘာသာတရားတုိ႔ 
အၾကား ဆက္စပ္ေနမႈကုိ  မည္က့ဲသုိ႔ ေဖာ္ျပေပးသနည္း။

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုသည္ ဘာသာတရား၏ လြတ္လပ္မႈအေပၚ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား မည္က့ဲသုိ႔ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သနည္း။ 

•အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ကာကြယ္ မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။

၈။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

•ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တြင္ မည္က့ဲသုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ျခင္း ရွိသနည္း။ 

•ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ျပည္တြင္းတရားဥပေဒဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္အျဖစ္ မည္က့ဲသုိ႔ 
ေပါင္းစပ္ထားသနည္း။

 

မွတ္စုမ်ား
၁ မက္လက္ခလင္း၊ ဘီဗာေလ တုိ႔၏ “ေရးဆဲြၿပီး တရား၀င္ျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ ဘာျဖစ္ေနသနည္း” ၊ ကေနဒါ ဗဟုိတရားရုံး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ 
ဘီဗာေလ မက္လက္ခလင္း၏ မွတ္ခ်က္မ်ား။ ၂၀၀၅၊ နယူးဇီလန္၊ ၀ယ္လင္တန္၏ ၂၀၀၅ ေလာဒ့္ကြတ္ခ္ 
ပုိ႔ခ်ခ်က္တြင္ေပးထားၿပီး <http://www.canadi anjusticereviewboard.ca/NZ_Speech.pdf> 

http://www.canadi
anjusticereviewboard.ca/NZ_Speech.pdf
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ဟူေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ (၂၀၁၀၊ ႏုိ၀င္ဘာ လတြင္ တင္ထားပါသည္။)

၂ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တီမာကြမ္ယန္း၊ အမ္မန္ခ်ႏူးတုိ႔ႏွင့္ အားၿပိဳင္မႈ ။ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံး။ အမႈတဲြအမွတ္ CCT /၃/၉၄။ 

၃ မာဆီနာ၊ ႏုိမြန္ဒီ၏ “ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံအတြက္ ရိႈဇာ၏ အူဘန္တု က်င့္သုံးမႈ”၊ ၀ီလီယံ ဇာတ္မန္ 
(တည္းျဖတ္ သည္) ၊ ေခတ္သစ္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းျခင္း။ 
အာဖရိက၏ ပဋိပကၡအတြက္ “ေဆး၀ါး” ၊ (လန္ဒန္၊ လင္းေနး ရီေယးနာ၊ ၂၀၀၀)

၄ ၂၀၀/၁၉၉၃ ဥပေဒကုိၾကည့္ပါ။ ေတာင္အာဖရိက၏ ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိင္း 
(၂၅၁)။ ေနာက္ ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။

၅ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း၁ (စာ ၁-၆)  (၁၉၉၆ တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆ င္မြမ္းမံခ့ဲသည္)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၆ တူရကီ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၅ ။ (၁၉၈၂ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ့ဲ သည္)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၇ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကက္ဆာဗန္နာဒါ ဘဟာရာတီႏွင့္ ကာရာလာျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၏ 
အားၿပိဳင္မႈ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ (AIR ၁၉၇၃ SC ၁၄၆၁)။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ 
နိဒါန္းအဆင့္အျပင္ တရားဥပေဒအရ အတည္ျပဳထားသည့္ လူသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ေၾကျငာခ်က္အေပၚ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခအေနဆုိင္ရာ တရားရုံး၏ မွီခုိအားထားမႈကုိ ၾကည့္ပါ။ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၇၇-၄၄ DC ၊ ၁၉၇၁၊ ဂ်ဴလုိင္လ၊ ၁၆ ရက္ 

၈ ဥပမာအားျဖင့္ ယုဂန္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ I-XXIX (၁၉၉၅၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ့ဲသည့္အတုိင္း)။ အိႏိၵယ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိင္း ၄ ကုိၾကည့္ပါ။ 
(၁၉၅၀၊ ၁၉၉၅ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံခ့ဲသည့္အတုိင္း)

၉ ဂါနာ လုိတုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေအာင္ဘာေလအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား 
အားၿပိဳင္မႈ။ ဂါနာ၏ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ (၂၀၀၇-၂၀၀၈)၊ SCGLR ၁၀၈၈။

၁၀ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအား တစ္ဆယ့္သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္၊ (၁၉၈၇)၊ ၂ Sri LR 
၃၁၂ ဥပမာကုိ ၾကည့္ပါ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကက္ဆာဗန္နာဒါ ဘဟာရာတီႏွင့္ ကာရာလာျပည္နယ္ႏွင့္ 
အျခားျပည္နယ္မ်ား၊ မီနာဗာ ေမးလ္စ္ႏွင့့္ အိႏၵယ ျပည္ေထာင္စု (AIR ၁၉၈၀ SC ၁၇၈၉)၊ ၁၉၈၁ SCR 
(၁) ၂၀၆။

၁၁ ဥပမာအားျဖင့္ ဟန္ေဂရီ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ‘ဥေရာပ၏ ဘုံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ’ သေဘာတရားအေပၚ မွီခုိအားထားလ်က္ရွိသည္။ 
စကက္ပီလီ၊ ကင္မ္လိမ္း၏  “လြြတ္လပ္ေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ား။ ႏုိင္ငံေရးဖိအားမ်ားသုိ႔ တရားေရးဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား” ကုိ ၾကည့္ပါ။ စတီဖင္ဘီဘား ဘန္႔ခ္ႏွင့္ ဘယ္ရီ ဖရက္ဒမန္ (တည္းျဖတ္သူမ်ား)၊ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

လမ္းဆုံမ်ားတြင္ တရားေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္ တစ္ခုမကႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေသာ 
နည္းလမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၊ (Thousand Oaks, CA , Sage, 2002) ၊ စာ - ၂၅၈

၁၂ ရုရွ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၃ (၁၉၉၃) ၊ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၁၃ အေရွ႔တီေမာ ဒီမုိကရက္တစ္ ရီပတ္ဘလစ္ ႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၇ (၂၀၀၂)၊ 
ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၁၄ ရ၀မ္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၂၀၀ (၂၀၀၃) ႏွင့္ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္းအဆင့္။ 
ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။

၁၅ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၆ (၁၉၉၇) ။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၁၆  ဘရာဇီး ဗဟုိအစုိးရ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၆၀ (၁၉၈၈ တြင္ ျပဌာတ္း၍ 
၁၉၉၃ တြင္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံထားသည္)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။

၁၇ ဂ်ာမနီ ဗဟုိအစုိးရ သမၼတႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၇၉ (၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ သည္) ။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည္ပါ။

၁၈ ဘီလန္၊ ဒန္နီယယ္ႏွင့္ လီေကာ့စ္၊ အန္ဒေရး တုိ႔၏ “ကေနဒါႏွင့္ ဘယ္လဂ်ီယံတုိ႔ရွိ ဖယ္ဒရယ္ 
ဗဟုိအစုိးရ၀ါဒ၊ အမ်ိဳး သား လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ လူမႈေရး မူ၀ါဒအား ထိပ္ပုိင္းမွ လက္ေအာက္သုိ႔ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း” ၊ ေဒသႏၱရႏွင့္ ဗဟုိအစုိးရဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ၁၇/၄ (၂၀၀၇)၊ 
စာ- ၄၀၅-၁၉၊ အထူးသျဖင့္ စာ ၄၁၂

၁၉ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ V (၁၉၉၅)၊ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ 
ၾကည့္ပါ။

၂၀ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၅၁ (၄) (၁၉၇၃ တြင္ ျပဌာန္း၍  ၂၀၀၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၂၁ အီရတ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏  အၿမဲတမ္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၅)

၂၂ မက္ဂယ္ရီ၊ ဂၽြန္ႏွင့္ အုိလယ္ရီ၊ ဘရင္ဒန္၊ “၂၀၀၅ အီရတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ။ ႏုိင္ငံေရး 
နည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ လြတ္လပ္ေသာ ပါတီစုံ စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံနစ္ (consociation)”၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ႏုိင္ငံတကာ မွတ္ တမ္း၊ ၅/၄ (၂၀၀၇)၊ စာ-၆၇၀-၉၈)။

၂၃ အုိင္ဗင္း၊ ဟယ္လင္တုိ႔၏ က်ား/မ တည္ရွိမႈ ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားအတြင္းရွိ မွ်တျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၊ (ကမ္ ဘရစ္ခ်္၊ 
ကမ္ဘရစ္ တကၠသုိလ္ ပုံႏွိပ္ တုိက္၊ ၂၀၀၈)၊ ဆန္ဒရာ ပက္တာဆန္အားကုိးကားသည့္ စာ-၄၁၊ 

၂၄ ဆြစ္ဇာလန္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေရး အဖဲြ႔အစည္း၏ ဗဟုိအစုိးရ ဖယ္ဒရယ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 



120 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

(၁၉၉၉)၊ ေတာင္ အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ 
တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္)၊ ယုဂန္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၅ တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္) ၊ ဖီဂ်ီ ကၽြန္းစုမ်ား၏ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ၁၉၉၇ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
(ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္) (၁၉၉၇ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၈ တြင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲ သည္။)

၂၅ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေရး အဖဲြ႔အစည္း၏ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
အပုိဒ္ခဲြ ၈ (၃) (၁၉၉၉)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။

၂၆ ပါရာေဂြးႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၄၈ (၁၉၉၂)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိ ၾကည့္ပါ။

၂၇ နီေပါ ဗဟုိဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ ၏ ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၆၃(၂၀၆၃)၊ 
၂၀၀၇။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၂၈ ရ၀မ္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၇၆ ႏွင့္ ၈၂ (၂၀၀၃)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၂၉ ၂၀၀၈။ <http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm>ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၌ တင္ထားပါသည္။ 

၃၀ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၃၇ (၁၉၉၄) (ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။) 
ႏွင့္ အပုိဒ္ခဲြ ၄၊ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၁၂၄၆။ 

၃၁ ပါကစၥတန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၆ (၁) ၊ (၁၉၇၃ တြင္ 
ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္) ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၃၂ ကုိလံဘီယာ၏ အစုိးရ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၄၀ (၁၉၉၁တြင္ ျပဌာန္း၍၂၀၀၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၃၃ အုိင္ဗင္း၏  က်ား/မ တည္ရွိျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ စာ - ၁၁၅

၃၄ အုိင္ဗင္း၏  က်ား/မ တည္ရွိျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ စာ - ၈၂၊ ေဂ်းလ္ ဗစ္ကာကုိ 
ကုိးကားညႊန္းဆုိထားသည္။

၃၅ ပုိလန္ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၃၃ (၁၉၉၇) ။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၃၆ ဆဌမ ေျမာက္ေခါင္းစဥ္ (လုပ္သားႏွင့္ လူမႈ ဖူလုံေရး)၊ မကၠဆီကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 
အစုိးရဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၃ (က) (၇) ၊ (၁၉၁၇၊ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္)။ 
ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၃၇ ကုိစတာရီကာ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၇၅ (၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ သည္)။ “ရုိမန္ ကက္သလစ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာတရားမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကုိယ္က်င့္သိကၡာ သုိ႔မဟုတ္ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ျခင္း 
ပုံစံမ်ားကုိပါ သမၼတႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းအား ဟန္႔တားျခင္းမျပဳပဲ ယင္း၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာကုိလည္း ထိန္းသိမ္းပါသည္။” ၊ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၂ ကုိလည္း ေနာက္ဆက္တဲြတြင္ၾကည့္ပါ။ (၁၈၁၄ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

၃၈ အီရန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၉ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

၃၉ အီရတ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂ (၂၀၀၅)၊ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၄၀ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၁၊ အပုိဒ္ခဲြ ၂၉ (၁၉၄၅ တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၂ တြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။) ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၄၁ ၁၉၅၈၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္၊ ျပင္သစ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁ ၊ (၁၉၅၈ 
တြင္ ျပဌာန္း၍  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလုိင္လ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၄၂ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း ၊ 
အပုိဒ္ခဲြ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ၊ ၁၉၆၆။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၄၃ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးမ်ားရုံး ၊ ေယဘုယ်မွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၂။ 
ေတြးေခၚယူဆျခင္း၊ အသိ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေရး (အပုိဒ္ခဲြ ၁၈) 
CCPR/C/၂၁/အညႊန္း ၁/ထပ္တုိး ၄) ။

၄၄ အေရွ႔တီေမာ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၉ (၂)၊ ၂၀၀၂။ 
ေနာက္ဆက္ တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၄၅ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၊ (၁၉၉၂ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၄၆ ဟန္ေဂရီ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၇ (၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ခ့ဲပါသည္။) ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၄၇ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္။ အမွတ္ ၅၃/၁၉၉၃ (X-၁၃) AB

၄၈ ဂ်င္းစဘတ္၊ တြမ္၊ အယ္လကင္စ္၊ ဇာခါရီ ႏွင့္ ခ်ာနစ္ခ္၊ ဆဗစ္တ္လာနာ တုိ႔၏ ‘ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ 
ပ်ံ႔ႏံွျခင္း။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ ေပါင္းစပ္ရမည္နည္း။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္း စပ္ရမည္နည္း။’ အီလီႏြဳက္စ္ တကၠသုိလ္ ဥပေဒ သုံးသပ္ခ်က္၊ ၂၀၀၈၊ စာ-၂၀၅၊ 
ကက္ေဆးအားကုိးကားရည္ညႊန္းပါသည္။ 

၄၉ ဂ်င္စဘတ္၊ အယ္လကင္စ္ႏွင့္ ခ်ာနစ္ခ္ တုိ႔၏ “ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း”၊ စာ-၂၀၇ ၊ 



122 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

နီကာရာဂြာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၄၆ ကုိ ကုိးကားထားပါသည္။ 

၅၀ ဂါနာ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၄၀ (ဃ) ၊ (၁၉၉၂ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)၊ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၅၁ ကမ္မရြမ္ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း အဆင့္ (၁၉၇၂ တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၁၉၉၆ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)။ ေနာက္ဆက္တဲြကုိၾကည့္ပါ။

၅၂ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၄-၁၂၅ (၁၉၉၄)။

အဓိက စာလုံးမ်ား

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံနစ္၊ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိး ေရး၊ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္မႈ၊ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရး၊ 
ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ တိက်ျပတ္သားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေကာက္ႏုတ္စုစည္းထားသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း အဆင့္၊ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား

• ကုလသမဂၢ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး

<http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=31>

ကုလသမဂၢ (UN) ၏ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးသည္ ျပည္တြင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မ်ားတြင္ 
ဥပေဒကုိ ခုိင္မာ တည္တ့ံေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းသည္ 
ပဋိပကၡမ်ားၿပီးေနာက္ ပုံစံခ်မွတ္ ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကူညီပ့ံပုိးမႈႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြမႈအေပၚ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အယူအဆ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

• iKnow Politics ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ 

<http://www.iknowpolitics.org/>

ႏုိင္ငံေရး ေလာကရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာ အသိပညာ ဗဟုသုတ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
iKNOW ႏုိင္ငံေရး၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ကမာၻတစ္လႊားရွိႏုိင္ငံေရးေလာကမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ဖလွယ္ျခင္း၊ အရင္းျမစ္မ်ား၊ အႀကံေပး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားအား 
ရယူသုံးစဲြျခင္းႏွင့္ စိတ္၀င္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တုိ႔ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

• ခဲြတမ္းစီမံကိန္း ၀က္ဘ္ဆုိဒ္

<http://www.quotaproject.org/>

http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=31
http://www.iknowpolitics.org
http://www.quotaproject.org
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခဲြတမ္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကမာၻအႏံွအျပားတြင္ စုစည္းထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ 
ခဲြတမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ခဲြတမ္းမ်ားအေပၚ 
အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ကမာၻ 
အႏွံ႔အျပားရွိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေနရာခဲြတမ္းအသုံးခ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွာေဖြရရွိႏုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပေပးပါသည္။ 

• UNDP ၏ ကပ္ဆုိက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ေရး။ က်ား/မ 
တည္ရွိျခင္းႏွင့္ ကပ္ဆုိက္မႈ

<http://www.undp.org/cpr/how_we_do//gender.shtml > 

ကပ္ဆုိက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာခ်ေပးေရး ႏွင့္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ရွိေရးတုိ႔အတြက္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 
ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP) သည္ ကပ္ဆုိက္မႈ၏ သက္ေရာက္ျခင္းကုိ 
ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ ဘ၀မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈဖန္တီးေပးရန္အတြက္ အေလးေပးပါသည္။ 

• က်ား/မ သာတူညီမွ်ရွိေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ ခ်ေပးေရးအတြက္ 
ကုလသမဂၢ၏  ရပ္တည္ခ်က္

<http://www.un-instraw.org/>

ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ား/မ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ တုိးျမွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ယင္းသည္ အစုိးရ အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား မူ၀ါဒမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ပ့ံပုိးေပးၿပီး 
အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလည္း အဆုိပါ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေရး
အတြက္ ကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ယင္းသည္ လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ာအားသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ထိေရာက္ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

• အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔အစည္း

<http://www.usip.org/>

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔အစည္း (USIP) သည္ ပဋိပကၡမ်ားအားကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
အဆုံးသတ္ ရန္တုိ႔အျပင္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ျမင့္မားေစရန္ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးခ့ဲပါသည္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အျခားေသာ 

http://www.undp.org/cpr/how_we_do
gender.shtml
http://www.un-instraw.org
http://www.usip.org


124 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• ၀က္စ္မင္စတာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာင္ေဒးရွင္း

<http://www.wfd.org>

၀က္မင္စတာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာင္ေဒးရွင္း (WFD) သည္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ပါ၀င္မႈကုိ ေသခ်ာေစေသာ အေနအထား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအေပၚ ပ့ံပုိးမႈႏွင့္အတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အားေပးမႈသည္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ WFD သည္လည္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး က႑ အတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္တြင္း သမဂၢ ၊ ႏုိင္ငံေရးေလာကအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

<http://www.ipu.org/iss-e/women.htm>

လႊတ္ေတာ္တြင္း သမဂၢသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ကုိယ္စာလွယ္တုိ႔ပါ၀င္ထားသည့္ 
ဒီမုိကေရစီစံနစ္အား ေလးစားစြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္အတူ 
ကမာၻအႏံွအျပား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က႑ ကုိ အေလးေပးေသာ 
အခန္းတစ္ခန္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

• ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား စုစည္းမႈ

<http://www.ipu.org/iss-e/women.htm>

ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က သိမ္းဆည္းထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းစုံ 
ပါ၀င္ေသာ၊ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ ခ်ဳပ္ဆုိၾကေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစုံႏွင့္ 
ယခင္က ႏုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးက သိမ္းဆည္းထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားစသည့္ ရွာေဖြႏုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ 

• ဥပေဒ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး စင္တာ

<http://cslr.law.emory.deu/>

ဥပေဒ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးစင္တာ (CLSR) သည္ ဥပေဒအား ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
အယူအဆမ်ားအရ ေလ့လာၾကည့္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအား ဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားအရ 
ေလ့လာၾကည္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဘာသာေရး အယူအဆမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္းတုိ႔ကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

http://www.wfd.org
http://www.ipu.org/iss-e/women.htm
http://www.ipu.org/iss-e/women.htm
http://cslr.law.emory.deu
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

• ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸပံညာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း

<http://www.unesco.org/most/rr2nat.htm>

လူမႈေရးအရ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (MOST) အစီအစဥ္သည္ လူမႈသိပၸံ 
သုေတသနျပဳေရးကုိ ျမွင့္တင္ အားေပးေသာ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸပံညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္း၏ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  ယုံၾကည္မႈေပါင္းစုံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးတုိ႔တြင္ ႀကီးၾကပ္ထိန္း ခ်ဳပ္ေသာ လူမႈသိပၸ ံသုေတသနတြင္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ အယူအဆကုိ ခုိင္မာေစရန္အတြက္ MOST အစီအစဥ္သည္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ 
မျပဳေရးႏွင့္ သာတူညီမွ်ရွိေရး၊ ဘာသာတရား သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုသာရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးရွိေရးတုိ႔အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ 

ေနာက္ဆက္တဲြ။ ဤအခန္းတြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ၊ 
ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမႈမ်ား

အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အဆုံးသတ္မွတ္စုမ်ားႏွင့္ ဤအခန္း၏ စာသားမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ 
ရည္ညႊန္းထားၾကသည့္ အစဥ္အတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားမရွိပါက ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 
(ICL) စီမံကိန္းမွ (<http://www.servat.unibe.ch /icl/info>) ျပန္လည္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀/၁၉၉၃ စည္းမ်ဥ္း ၂၀၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ 

အစုိးရ၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ လုံေလာက္မွ်တေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ရွိပါလိမ့္ မည္။ အစုိးရ၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ အဆင့္အသီးသီးအား အာဏာမ်ားကုိ 
ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသား စည္း လုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး 
ယင္းအား ျမွင့္တင္ေပးမည့္အျပင္ ေဒသႏၱရ၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအရ 
အသီးသီးကဲြျပားတည္ရွိမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးေသာ၊ အစုိးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္တုိင္းတြင္ 
ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ စံနစ္အရ 
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒ ၂/၁၉၉၄၊ အခန္း ၁၃ (က)၊ ၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္အတုိင္း ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀/၁၉၉၃ စည္းမ်ဥ္း ၁၈၊ လုပ္ငန္းစဥ္၄ ၊ 

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရတုိ႔၏အာဏာမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပါတ္သက္၍ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အျခားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ 

http://www.unesco.org/most/rr2nat.htm
http://www.servat.unibe.ch
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ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အား ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ားသည္ 
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ပုိမ်ားေသာ အမ်ားဆႏၵအရ သေဘာတူညီမႈကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးရွိၿပီး ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ ျပည္နယ္မ်ားကုိသာ 
အေလးထားပါက အဆုိပါ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကုိလည္း လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ခု၏ 
သုံးသပ္မႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ၾကပါသည္။ 

ဥပေဒ ၂၀၀/၁၉၉၃၊ ေတာင္အာဖရိက ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၂၅၁

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအားက်င့္သုံးျခင္းသည္ ေတာင္အာဖရိက၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခုိင္မာေသာ၊ 
ေသခ်ာေသာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ အမုန္းတရား၊ 
ေၾကာက္ရြ႕ံထိတ္လန္႔ျခင္း၊ အျပစ္မ်ားႏွင့္ လက္စားေခ်မႈမ်ား၏ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ ဆုိး၀ါးေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည့္ အတိတ္ကာလရွိ ခဲြျခားမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ယခုအခါ သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္သာျဖစ္ၿပီး လက္စားေခ်ျခင္း 
အတြက္မဟုတ္ေသာ၊ အမွားကုိျမင္၍ အမွန္ျပင္ျခင္းအတြက္သာျဖစ္ၿပီး လက္တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ 
မဟုတ္ေသာ၊ အူဘန္တူ သေဘာတရားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး မတရားဖိႏွိပ္မႈအတြက္ မဟုတ္ေသာ စံနစ္အရ 
ယင္းကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။ 

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁ ( ၁-၆) (၁၉၉၆ တြင္ ျပဌာန္းၿပီး ၂၀၀၇ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။) 

အခန္း ၁။ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ႏုိင္ငံ

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

   (က) လူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သာတူညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္ ရရွိေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊   
လြတ္လပ္ခြင့္ တုိ႔၏ တုိးတက္ျမင့္မားလာမႈ 

(ခ)   လူမ်ိဳး ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရးႏွင့္ က်ား/မ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈ မျပဳေရး 

(ဂ)   ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒတုိ႔၏ စုိးမုိးမႈ

(ဃ) တာ၀န္ခံျခင္း၊ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ တံု႔ျပန္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈရွိရန္အတြက္ တစ္ကမာၻလုံး 
အတုိင္းအတာျဖင့္ အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း မဲေပးပုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသား မဲေပးသူမ်ား၏ စာရင္း ၊ ပုံမွန္ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရစံနစ္ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အခန္း ၂။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ စုိးမုိးမႈ 

ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ သမၼတႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒတုိ႔၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ 
မညီညြတ္ေသာ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းက 
ျပဌာန္းထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခန္း ၃။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း

(၁) အမ်ားစုမွာ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

(၂) ႏုိင္ငံသားအားလုံးသည္- 

(က) ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ  တန္းတူရည္တူ 
ခံစားခြင့္ ရွိသည္။ 

(ခ) ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကုိ တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

(၃) ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ဆုံးရံႈးျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ရရွိျခင္းတုိ႔အတြက္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

အခန္း ၄။ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း

သမၼတႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိ သမၼတက ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 

အခန္း ၅။ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ 

သမၼတႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အလံသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁ တြင္ ပုံစံခ်မွတ္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
အနက္ေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ ၊အနီေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္း ၆။ ဘာသာစကားမ်ား 

(၁) သမၼတႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္ ဘာသာစကားမ်ားမွာ စီပီဒီ၊ ဆီဆုိသုိ၊ ဆက္ဆြာနာ၊ ဆြာတီ၊ ရီွဗင္ဒါ၊ ဇစ္ဆြန္ဂါ၊ 
အာဖရိက၊ အဂၤလိပ္၊  ဒီဘီလီ၊  ရိႈဇာ ႏွင့္ ဇုလု တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

(၂)ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ 
အသုံးျပဳမႈတုိ႔သည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကုိ သိရွိနားလည္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ 
အဆုိပါ ဘာသာစကားမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကုိ တုိးတက္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ အေျခအေနကုိ ျမွင့္တင္ရန္ 
လက္ေတြ႔ဆန္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ 

(၃) အျခားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသည္ ရံုးသုံးဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္းကုိသာ 
အသုံးျပဳျခင္းမရွိပါက အသုံးအႏႈန္း၊ လက္ေတြ႔က်မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမႈ၊ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ 
အေျခအေနမ်ားအျပင္  ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 



128 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အခြင့္အေရးမ်ား၏ ဟန္ခ်က္ညီမႈတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
အစုိးရမ်ားသည္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပုံမွန္ ရုံးသုံးဘာသာစကားမ်ားကုိသာ 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ကလည္း ေဒသခံမ်ား၏ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ 
သေဘာက် လက္ခံမႈကုိ ထည့္သြင္းစည္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၄) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအလုိက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
အစုိးရမ်ားသည္ အဆုိပါအစုိးရမ်ား၏ တရား၀င္ ဘာသာစကားမ်ားအား အသုံးခ်မႈကုိ ႀကီးၾကပ္၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ အခန္းခဲြ (၂)၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ နိမ့္က်ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းမရွိပဲ တရား၀င္ 
ဘာသာစကားအားလုံးသည္ ေလးစားျမတ္ႏုိးမႈကုိ တန္းတူရရွိၿပီး တရားမွ်တစြာ သေဘာထားျခင္းကုိလည္း 
ရရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၅) ေတာင္အာဖရိက တစ္ခြင္လုံး၏ ဘာသာစကား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔သည္ - 

(က) ေအာက္ပါဘာသာစကားမ်ား၏ တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ အသုံးခ်ျခင္းတုိ႔အတြက္ အေနအထားမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္    ေပးရမည္။

  (၁) တရား၀င္ ဘာသာစကား အားလုံး

  (၂) ခြဳ င္ိ၊ နာမ၊ ဆမ္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္

  (၃) လက္ သေကၤတ ဘာသာစကား

(ခ)  ဂ်ာမန္၊ ဂရိ၊ ဂူဂ်ာရာတီ၊ ဟင္ဒီ၊ ေပၚတူဂီ၊ တမီလ္၊ တီလူဂူ၊ အူရဒူ တုိ႔အျပင္ ေတာင္ဘာဖရိကရွိ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းက အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးျပဳေနၾကသည့္ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ အာရဘီ၊ ဟီဘရူး၊ 
သကၠတႏွင့္ ဘာသာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အသုံးျပဳေသာ ဘာသာစကားမ်ား အပါအ၀င္ အားလုံးေသာ 
ဘာသာစကားမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးၿပီး ေလးစား ျမတ္ႏုိးၾကရေပမည္။

တူရကီ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၅ (၁၉၈၂ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံၿပီး)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားမွာ တူရကီႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ 
တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမႈကုိ ကာကြယ္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အား ခဲြျခမ္း၍ မရႏုိင္မႈ၊ သမၼတစံနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္၊ 
တုိင္းသူျပည္သားတုိင္းႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး၏ လူမႈဖူလုံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းရန္၊ တရားဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူမႈဘ၀ အေနအထားဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိပဲ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကုိ 
ကန္႔သတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ရပ္တည္ရွင္သန္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာအေနအထားကုိ ဖန္တီးရန္ဟူ၍ ပါ၀င္ပါသည္။ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အိႏိၵယ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၃၇ ၊ (၁၉၅၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး) 

အပုိင္း ၄ ႏုိင္ငံေတာ္မူ၀ါဒ၏ ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္ တရားရုံးကမွ် အတည္ျပဳ၍ 
အာဏာတည္ေစျခင္းရွိမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ခ်မွတ္ထားေသာ ယင္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိကက်သည့္အျပင္ ဥပေဒေရးဆဲြရာ၌ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
အသုံးခ်ရန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

အိႏိၵယ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၄၅ (၁၉၅၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

ကေလးမ်ားအတြက္ အခမ့ဲ မသင္မေနရ ပညာေရးအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္

ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္း၏ ကနဦးအစႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ကေလးမ်ား 
အားလုံးအတြက္ အခမ့ဲ မသင္မေနရ ပညာေရးစံနစ္ကုိ ယင္းတုိ႔ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါသည္။ 

(ဤျပဌာန္းခ်က္သည္ ထုိစဥ္ကတည္းက ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားပါသည္။)

ရုရွ ဖယ္ဒရယ္ အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၃ (၁၉၉၃)

(၁) ရုရွ ဗဟုိအစုိးရအတြင္း ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားေပါင္းစုံတုိ႔သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုိင္ရာ 
ပ့ံပုိးေရး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရုရွ ဗဟုိအစုိးရ၏ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

(၂) ရုရွ ဗဟုိအစုိးရအဖဲြ႔၏အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစုိးရမ်ားျဖင့္ တုိက္ရုိက္က်င့္သုံးပါသည္။ 

(၃) ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စုိးမုိးႏုိင္ေသာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သရုပ္ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၄) ရုရွႏုိင္ငံ ဗဟုိအစုိးရအဖဲြ႔တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ပုိင္စုိးပုိင္းနင္း 
ျပဳမူျခင္း မရွိပါ။

အေရွ႕တီေမာ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၇ (၂၀၀၂) * 

အပုိဒ္ခဲြ ၇ တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာအရ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီစုံ အစုိးရစံနစ္

၁။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖစ္ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ညီမွ်ေသာ၊ ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားေသာ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ အခိ်န္ကာလအလုိက္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း 
ခ်မွတ္ထားေသာ အျခားပုံစံမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ပါသည္။ 
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၂။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု သေဘာထားမ်ားကုိ စုေပါင္းထားေသာ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္၌ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီစံနစ္အရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပါ၀င္အေထာက္အကူျပဳမႈကုိ တန္ဖုိးထားပါသည္။ 

* <http://www.constitutionnet.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရ၀မ္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္းအဆင့္ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၂၀၀ (၂၀၀၃) *

အပုိဒ္ခဲြ ၂၀၀

ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ မည္သည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမဆုိ တရားမ၀င္၊ ဥပေဒႏွင့္ 
မကုိက္ညီဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမွ ရရွိလာေသာ ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ရ၀မ္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ၏ 
ဥပေဒအခ်ဳပ္ အျဖစ္ က်င့္သုံးပါသည္။ 

* <http://www.mhc.gov.rw> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အခန္း (၆)၊ ၁၉၉၇ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးဥပေဒ အခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ 
ဥပေဒတြင္မဆုိ ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ မညီညြတ္ေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ 

ဘရာဇီး ဗဟုိအစုိးရ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၆၀ (၁၉၈၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၃ တြင္ 
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားသည္)

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ

(၀) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံႏုိင္ပါသည္။ 

 (က) ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး  
        သုံးပုံတစ္ပုံ 

 (ခ)  သမၼတႏုိင္ငံ၏ သမၼတ

 (ဂ)  ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုတုိ႔က မဲအသားစီးေပးထားသည့္ ဗဟုိအစုိးရ၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား  
        ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ညီလာခံမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ပမာဏ

http://www.constitutionnet.org
http://www.mhc.gov.rw
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

(၁) ဗဟုိအစုိးရ၏ ၾကား၀င္ျခင္း၊ ခံစစ္ဆင္ေနရျခင္း၊သုိ႔မဟုတ္ ၀ုိင္းထားခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ကာလတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 

(၂) လႊတ္ေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းတုိင္းတြင္ဤအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေဆြးေႏြးၿပီး မဲေပး၍ 
ယင္းသည္ အႀကိမ္တုိင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵေပါင္း ငါးပုံ သုံးပုံကုိ ရရွိပါက 
စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္၍ အတည္ျပဳပါသည္။ 

(၃) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တုိ႔ရွိ 
ဘုတ္အဖဲြ႔က သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမွတ္စဥ္မ်ားျဖင့္ ဥပေဒျပဳပါသည္။

(၄) ရုပ္သိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခုိင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ 
အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိပါ။ 

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဗဟုိအစုိးရစံနစ္။

 (ခ)  တိက်ျပတ္သားေသာ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာေပးရေသာ၊ တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာအရျဖစ္ေသာ၊  
        အခါအားေလ်ာ္ သည့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း

 (ဂ)  အစုိးရ၏ ဌာနမ်ား ခဲြျခားျခင္း

 (ဃ) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား

(၅) ပယ္ခ်ျခင္းခံရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ယူဆျခင္းခံရေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး အဆုိျပဳခ်က္တြင္ 
ဥပေဒျပဳ ကာလတစ္ခုတည္းအတြင္း အျခားေသာ အဆုိျပဳခ်က္တစ္ခု၏ အေၾကာင္းအရာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဗဟုိအစုိးရ သမၼတႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၇၉၊ (၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံၿပီး) 

အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္

(၁) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ အတိအက် 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံျခင္း သုိ႔မဟုတ္  ျဖည့္စြက္ျခင္းျပဳႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားအတုိင္းသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရး၊ ယင္းအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
အစုိးရစံနစ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လုံေလာက္မွ်တမႈရွိေသာ ဗဟုိအစုိးရ သမၼတႏုိင္ငံကုိ ကာကြယ္ေရးတုိ႔အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ သုံးသပ္အေျဖ ထုတ္ျခင္းအား ဟန္႔တားပိတ္ပင္ျခင္းမရွိသက့ဲသုိ႔ 
အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္လည္း ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းကုိ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစရာ၌  အက်ံဳး၀င္ျခင္း မရွိပါ။ 

(၂) အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
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(ဘန္ဒီစတက္) မွ သုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (ဘန္ဒီစရက္) မွ သုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ 
မဲဆႏၵကုိ ရရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

(၃) အပုိဒ္ခဲြ ၁ မွ ၂၀ အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗဟုိအစုိးရအား ျပည္နယ္မ်ား (လန္ဒါ) အျဖစ္ 
ခဲြျခားျခင္း၊ဥပေဒျပဳရာ၌ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ျပည္နယ္မ်ား (လန္ဒါ) ၏ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ သက္ေရာက္ေစသည့္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိပါ။ 

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ V (၁၉၉၅) 

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနား၏ သမၼတစံနစ္တြင္ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 
ဗဟုိအစုိးရ၏ နယ္ ေျမအတြင္း တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ေဘာ့စနီးရွားမွ တစ္ဦး၊ 
ခရုိေအးရွားမွ တစ္ဦးအျပင္ ဆာ့ပ္ဆကာ သမၼတႏုိင္ငံအတြင္း တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ 
ဆားဘီးယားမွ တစ္ဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။  

ပါကစၥတန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၅၁ (၁၉၇၃ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

၅၁။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ

(၁) အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားေသာ 
ေနရာမ်ားအပါအ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သုံးရာေလးဆယ့္ႏွစ္ ေနရာရွိပါသည္။ 

(၂) ျပည္သူတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

 (က) ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

 (ခ) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။

 (ဂ) ယင္း၏အမည္သည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရမည္။

(ဃ) ယင္းသည္ အခြင့္ အာဏာရွိေသာ တရားရုံးတစ္ခုခုက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ထားေသာသူ မျဖစ္ေစရ။

(၃) အပုိဒ္ခဲြ ၄ တြင္ တင္ျပထားသည့္အတုိင္းမွ လဲြ၍ အပိုဒ္ခဲြ ၁ တြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ 
အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္းရွိ ေနရာမ်ားကုိ ျပည္နယ္အသီးသီး၊ ဗဟုိအစုိးရစံနစ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ 
လူမ်ိဳးစု နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ခဲြေ၀ခ်ထားပါသည္။ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ေယ ဘု ယ်  
ေနရာမ်ား

အမ်ိဳးသမီး စုစုေပါင္း

ဘာလုိကစၥတန္ ၁၄ ၃ ၁၇

ကီဘာ ပါခ့္ထြန္ခါ၀ါ ၃၅ ၈ ၄၃

ပန္ဂ်တ္ဘ္ ၁၄၈ ၃၅ ၁၈၃

ဆင္းဒ္ ၆၁ ၁၄ ၇၅

ဗဟုိအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေဒသမ်ား ၁၂ - ၁၂

ဗဟုိအစုိးရ၏ ၿမိ ႔ဳေတာ္ ၂ - ၂

စုစုေပါင္း ၂၇၂ ၆၀ ၃၃၂
      

(၄) အပုိဒ္ခဲြ (၃) တြင္ ညႊန္းဆုိထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အေရအတြက္အျပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ 
အတြင္း မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ၁၀ ေနရာစာကုိ သီးသန္႔ဖယ္ထားပါသည္။ 

(၅) အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ေနရာမ်ားအား ျပည္နယ္အသီးသီး၊ ဗဟုိအစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ရွိေသာ လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားႏွင့္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအတြက္လည္း တရား၀င္ 
ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္  စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ လူဦးေရကုိ အေျခခံ၍  
ခဲြေ၀ခ်ေပးပါသည္။ 

(၆) အမ်ိဳးသား ညီလာခံအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ -

 (က) ေယဘုယ် ေနရာအတြက္ မဲဆႏၵနယ္သည္ တစ္ဦးတည္းေသာ     
မဲဆႏၵနယ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေနရာမ်ားကုိ ရရွိမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေသာ၊ 
လြတ္လပ္ေသာ မဲဆႏၵမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ 

 (ခ) အပုိဒ္ခဲြ (၃) အရ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားကို ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးမည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
သီးသန္႔ ဖယ္ထားေသာ ေနရာအားလုံးအတြက္ ျပည္နယ္တုိင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 (ဂ) မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ေနရာအားလုံးအတြက္ 
မဲဆႏၵနယ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

 (ဃ) အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ပါ၀င္မည့္ ျပည္နယ္ရွိႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုစီက ရရွိရန္ ေသခ်ာသည့္ 
ေယဘုယ် ေနရာ စုစုေပါင္းကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းမွ အခ်ိဳးက် 
ကုိယ္စားျပဳျခင္း စံနစ္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အပုိဒ္ခဲြ ၃ အရ ျပည္နယ္တစ္ခုသုိ႔ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးသည့္ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ 
ဤဥပေဒ အပုိဒ္ ခဲြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက အႏုိင္ရရွိသည့္ ေယ်ဘုယ်ေနရာ 
အေရအတြက္ စုစုေပါင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္ေတာ္ျပန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ တရား၀င္အစုိးရ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး ၃ 
ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီသုိ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ၀င္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

 (င) မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ဖယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ 
အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအသီးသီးက အႏုိင္ရရွိေသာ ေယဘုယ် ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ၏ 
စုစုေပါင္း အေရအတြက္ကုိ အေျခခံ၍ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္စာရင္းအေပၚ 
အခ်ိဳးက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းစံနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ဤဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ၍ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုက အႏုိင္ရရွိသည့္ ေယ်ဘုယ်ေနရာ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းတြင္ 
လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေတာ္ျပန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
အမည္မ်ားကုိ တရား၀င္အစုိးရ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး ၃ ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီသုိ႔ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ ၀င္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

*<http://www.pakistani.org> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အီရတ္ သမၼတႏုိင္ငံ ၏ အၿမဲတမ္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၅ (၂၀၀၅) *

ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တာကုိမန္၊ ခ်ာလ္ဒင္းစ္၊ အစစ္ရီယမ္ႏွင့္ အျခားမဲ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအ
ပါအ၀င္ႏုိင္ငံသားေပါင္းစုံတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အာမခံႏုိင္ၿပီး ယင္းကုိ ဥပေဒက ႀကီးၾကပ္ထားပါသည္။ 

*<http://aceproject.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေရး အဖဲြ႔အစည္း၏ ဗဟုိအစုိးရ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၈ (၁၉၉၉၊ 
၂၀၁၀ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

သာတူညီမွ်ေရး

(၁) လူသားအားလုံးသည္ ဥပေဒ၏ ေရွ႔ေမွာက္၌ တန္းတူရည္တူ ရွိရမည္။

(၂) မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ယင္း၏ ဇာတိ၊ လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ ဘာသာစကား၊ 
လူမႈေရး အေနအထား၊ ဘ၀ ေနထုိင္ေရး၊ အေတြးအျမင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္မ်ားအျပင္ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း မရွိေစရ။

(၃) အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပေဒက အထူးသျဖင့္ 
မိသားစု အတြင္း၊ ပညာသင္ယူေနစဥ္အတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တရားဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ 
တရားမွ်တ မွန္ကန္မႈ ဆုိင္ရာ သာတူညီမွ်ရွိေရးအတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တူညီေသာလစာကုိ ခံစားႏုိင္မည့္ 

http://www.pakistani.org
http://aceproject.org
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

(၄) ဥပေဒသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ရွိသူမ်ား၏ အခြင့္မသာမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အတြက္လည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

ပါရာေဂြး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၄၈ (၁၉၉၂) 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ တူညီေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ပိတ္ဆုိ႔ဟန္႔တား ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေရးရာမ်ား၏ 
က႑တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ 
အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚေစၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လုံေလာက္မွ်တေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။

နီေပါ ဗဟုိအစုိးရ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၆၃ (၂၀၆၃) ၊ 
၂၀၀၇ *

မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း

(၁) ဤ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ၊ နီေပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
ကုိယ္တုိင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံအသစ္တစ္ခုကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံကုိ ဖဲြ႔စည္း 
တည္ေထာင္ထားပါသည္။ 

(၂) ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ စတင္ၿပီးေနာက္ နီေပါအစုိးရက သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔ရက္တြင္ 
မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံ ၏ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

(၃) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒအရ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံတြင္ကုိယ္စားလွယ္ ေလးရာႏွစ္ဆယ့္ငါးဦး 
ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုိယ္စားလွယ္ ေလးရာ့ကုိးဦးကုိ ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ စံနစ္အရ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္၍ က်န္ ၁၆ ဦးကုိ အဆုိျပဳခန္႔ထားပါသည္။ 

 (က) ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ မစတင္မီ စုိးမုိးေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ရွိေနသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခ်င္းစီမွ မဲအမ်ားဆုံးလူ အႏုိင္ရေသာစံနစ္ကုိ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ႏွစ္ရာ့ငါးဦးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ 

 (ခ) ႏွစ္ရာ့ေလးဦးကုိမူ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးကုိ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ယူဆလ်က္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေပးမည့္ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အခ်ိဳးက် ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္အရ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။

 (ဂ)ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးကုိ အမ်ားသဘာဆႏၵကုိ အေျခခံလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္က႑၏ 
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အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားမွ ေရြခ်ယ္ၿပီး ၾကားျဖတ္အစုိးရ အဖဲြ႔မ်ားက အဆုိျပဳ သတ္မွတ္ပါသည္။ 

(၄) အထက္ေဖာ္ျပပါ အပုိဒ္ခဲြ ၃၏ အပုိဒ္ငယ္ (က) အရ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ျပည့္စုံမႈ ရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီး 
အထက္ေဖာ္ျပပါ အပုိဒ္ငယ္ (ခ) အတုိင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အတိတ္က ဖိႏွပ္ျခင္းခံရေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္သည့္ 
ဒါလစ္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၊ မက္ဒဟီဆီႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခ်ိဳးက် ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ ဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေသခ်ာေစရမည္။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤပုဒ္မတြင္ မည္သုိ႔ပင္ 
ပါ၀င္ေစကာမူ အပုိဒ္ခဲြ (၃) ၏ အပုိဒ္ခဲြငယ္ (ခ) အရ အခ်ိဳးက် ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳျခင္းအား အပုိဒ္ခဲြ (၃) 
၏ အပုိဒ္ခဲြငယ္ (က) အရ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္အား ထပ္တုိးျခင္းျဖင့္ 
ရရွိထားေသာ စုစုေပါင္းကုိယ္စားျပဳခ်က္မ်ား၏ အနည္းဆုံး သုံးပုံတစ္ပုံ ရွိသင့္ပါသည္။ 

(၅) မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားသည့္အတုိင္း 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးေသာ စံနစ္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္က်င္းပပါသည္။ 

(၆) မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ နီေပါ ျပကၡဒိန္အရ ၂၀၆၃ ခုႏွစ္ ၊ 
ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ (၂၀၀၆၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၅ ရက္)တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိသူ နီေပါ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ 
မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၇) ဤအပုိဒ္ခဲြ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ဤေနရာတြင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျခားအေရးကိစၥမ်ားကုိ ဥပေဒတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

*<http://www.constitutionnet.org> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရ၀မ္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၇၆ ႏွင့္ ၈၂ (၂၀၀၃) * 

အပုိဒ္ခဲြ ၇၆ 

လက္ေထာက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းကုိယ္စားလွယ္ (၈၀) 
ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။

(၁) ငါးဆယ့္သုံးဦးကုိ ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုိဒ္ခဲြ ၇၇ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားပါသည္။ 

(၂) ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ကီဂါလီၿမိဳ႕ေတာ္ တုိ႔မွ ၂ ဦးစီ ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္း၊ေဒသ၊ ခရုိင္၊ ၿမိ ႔ဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကီဂါလီ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ 
ျပည္နယ္၊ ကီဂါလီၿမိဳ႕ေတာ္၊ ခရုိင္၊ ၿမိ ႔ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔၊ ၿမိ ႔ဳနယ္ႏွင့္ က႑အလုိက္အဆင့္မ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ပူးတဲြညီလာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ 

(၃) အမ်ိဳးသား လူငယ္ေကာင္စီကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦး

http://www.constitutionnet.org
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

(၄) မသန္စြမ္းခ်ိဳ႕တ့ဲသူမ်ား အဖဲြ႔အစည္း၏ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး

အပုိဒ္ခဲြ ၈၂

အနည္းဆုံး ၃၀%မွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပါ၀င္သည့္ ရွစ္ႏွစ္တာ အခိ်န္ကာလအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခင္က ႏုုိင္ငံေတာ္ 
အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ဤ အပုိဒ္၏ စာပုဒ္ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ယင္းတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈအရ 
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္ -

၁။ ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ကင္ဂါလီ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးကုိ  နယ္ေျမေဒသ 
မ်ားႏွင့္ ခရုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားကီဂါလီ၏ ျပည္နယ္အသီးသီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႔အ၀င္မ်ားက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစံနစ္ 
အရ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ 

၂။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ပထုတ္ျခင္းခံထားရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားကုိယ္စားျပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
၈ ဦးကုိ သမၼတႏွင့္ သမၼတႏုိင္ငံေတာ္က ခန္႔အပ္ပါသည္။ 

၃။ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဖုိရမ္က ပုံစံခ်မွတ္ေရြးခ်ယ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦး 

၄။ ႏုိင္ငံပုိင္ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရွိ ပညာေရးပုိင္းႏွင့္ သုေတသနေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ အနည္းဆုံး တဲြဘက္ပါေမာကၡ သုိ႔မဟုတ္ သုေတသနျပဳသူ 
အဆင့္ရွိသည့္ တကၠသုိလ္မွ ပုိ႔ခ်သူ ကုိယ္စားလွယ္ ၁ ဦး

၅။ ပုဂၢလိကပုိင္ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရွိ ပညာေရးပုိင္းႏွင့္ သုေတသနေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ အနည္းဆုံး တဲြဘက္ပါေမာကၡ သုိ႔မဟုတ္ သုေတသနျပဳသူ 
အဆင့္ရွိသည့္ တကၠသုိလ္မွ ပုိ႔ခ်သူ ကုိယ္စားလွယ္ ၁ ဦး

အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကုိ ခန္႔ထားရန္ အဆုိျပဳျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ ဌာနမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူရည္တူ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလ်က္ 
ရွိပါသည္။

သက္တမ္းအျပည့္ သိကၡာရွိစြာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခ့ဲၿပီး မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခ့ဲသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲအေဟာင္းမ်ားသည္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ 
ပန္ၾကားခ်က္ကုိ ေလွ်ာက္တင္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အပုိဒ္ခဲြ ၈၂ ႏွင့္ ၈၃ တုိ႔အား အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 

*<http://www.mhc.gov.rw> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

http://www.mhc.gov.rw


138 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၃၇ (၁၉၉၄) 

(၁) ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံသည္ ျပည္သူလူထု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ယင္းမွ ဆင္းသက္ 
ရရွိလာေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အာမခံခ်က္ ရွိပါသည္။ မဲေပးခြင့္သည္ တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာအရျဖစ္ၿပီး တန္းတူရည္တူျဖစ္ေသာ၊ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ သုိသိပ္ေသာ၊ မေပးမေနရျဖစ္ေသာ စံနစ္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၂) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ သာတူညီမွ်ရွိေရးကုိလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
ႀကီးၾကပ္ေရးစံနစ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အရ အာမခံပါသည္။ 

ပါကစၥတန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၆ (၁) (၁၉၇၃ တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၄ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။) 

၁၀၆။ ျပည္နယ္ညီလာခံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ

(၁) ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းျပည္နယ္ညီလာခံ အသီးသီးတြင္ ေယဘုယ်ေနရာမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား ပါ၀င္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေယဘုယ် 
ေနရာမ်ား

အမ်ိဳးသမီး
မူစလင္ 

မဟုတ္သူမ်ား   
စုစုေပါင္း

ဘာလုိကစၥတန္ ၅၁ ၁၁ ၃ ၆၅

ခီဘာ 
ပတ္ခ္ထြန္ခါ၀ါ

၉၉ ၂၂ ၃ ၁၂၄

ပန္ဂ်တ္ ၂၉၇ ၆၆ ၈ ၃၇၁

ဆင္းဒ္ ၁၃၀ ၂၉ ၉ ၁၆၈
 

(၂) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ား ရွိပါက မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ 

 (က) ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

 (ခ) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။

 (ဂ) ယင္း၏ အမည္သည္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရမည္။
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

 (ဃ) ယင္းသည္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ တရားရုံးတစ္ခုခုက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ထားေသာသူ မျဖစ္ေစရ။

 (၃) ျပည္နယ္ညီလာခံအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ -

 (က) ေယဘုယ် ေနရာအတြက္ မဲဆႏၵနယ္သည္ တစ္ဦးတည္းေသာ 
မဲဆႏၵနယ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေနရာမ်ားကုိ ရရွိမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေသာ၊ 
လြတ္လပ္ေသာ မဲဆႏၵမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ 

 (ခ) အပုိဒ္ခဲြ (၁) အရ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားကို ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးမည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ေနရာအားလုံးအတြက္ ျပည္နယ္တုိင္းသည္ 
တစ္ခုတည္းေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 (ဂ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ဖယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ 
ျပည္နယ္ ညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအသီးသီးက အႏုိင္ရရွိေသာ ေယဘုယ် ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ၏ 
စုစုေပါင္း အေရအတြက္ကုိ အေျခခံ၍ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္စာရင္းအေပၚ 
အခ်ိဳးက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းစံနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။

ဤဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက အႏုိင္ရရွိသည့္ ေယ်ဘုယ်ေနရာ 
အေရအတြက္ စုစုေပါင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္ေတာ္ျပန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ တရား၀င္အစုိးရျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး ၃ 
ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီသုိ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ၀င္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

*<http://www.parkistani.org/> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကုိလံဘီယာ၏ အစုိးရ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၄၀ (၁၉၉၁၊ ၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)*

အပုိဒ္ခဲြ ၄၀။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆုိ ႏုိင္ငံေရး အာဏာခ်မွတ္ျခင္း၊ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ အဆုိပါညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ထိေရာက္ေစရန္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္  - 

၁။  ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိ၍ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရရန္ အခြင့္အေရးလည္း ရွိသည္။

၂။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၊ လူထုဆႏၵခံယူပဲြမ်ား၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ား၊ လူထုႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ခြင့္ ရွိသည္။ 

၃။ ပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ မည္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွ 
မရွိပဲ သတ္မွတ္ဖဲြ႔စည္းႏုိင္သည္။ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ 
အယူအဆမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားကုိလည္း ေ၀မွ်ႏုိင္သည္။
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140 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

၄။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုံစံသုိ႔မဟုတ္ ယင္းကုိ အသုံးျပဳသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသူတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ  ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသည္။ 

၅။ ျပည္သူပုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

၆။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔အားကာကြယ္ရန္ ျပည္သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ 
သည္။ 

၇။ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံသား ခံယူထားသူမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားခံယူထားသည့္  
ကုိလံဘီယာ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွလဲြ၍ ျပည္သူ႔အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ 
ဤၿခြင္းခ်က္ကုိ ႀကီးၾကပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚပါကလည္း ဆုံးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လုံေလာက္မွ်တ၍ 
ထိေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ ျဖစ္ေစေရးကုိ အာမခံပါသည္။ 

*<http://www.confinder.richmond.edu/> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုိလန္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၃၃ (၁၉၉၇)

(၁) ပုိလန္ သမၼတႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး 
စီးပြားေရးတြင္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးကုိ ရရွိရမည္။ 

(၂)  အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ရာထူးတုိးျမင့္ေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တူညီမႈ ရွိရပါမည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တူညီေသာ 
အလုပ္အကုိင္အတြက္ တူညီေသာလစာ ရရွိေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ အာဏာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိေရးတုိ႔တြင္လည္း တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရပါမည္။ 

 ဆဌမေျမာက္ေခါင္းစဥ္ (လုပ္သားႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး)၊ မကၠဆီကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အစုိးရ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၃ (က) (၇) ၊ (၁၉၁၇ တြင္ ဥပေဒ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္)။ * 

လူတုိင္းသည္ လူမႈေရးအရ အသုံးက်ေသာပုံစံျဖင့္ သိကၡာရွိရွိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး အဆုိပါ 
အခြင့္အေရးကုိ အတည္ျပဳရန္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားအင္အား 
စုစည္းျခင္းမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

ဤအပုိဒ္ခဲြ၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္သည္ လုိက္နာရမည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အလုပ္အကုိင္ သေဘာတူညီမႈ ကန္ထရုိက္မ်ား အလုပ္သမားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ လက္မႈပညာရွင္မ်ားသည္ ကန္ထရုိက္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၇။ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈကုိျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳပဲ အမ်ိဳးသမီးနွင့္ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အမ်ိဳးသား လုပ္ သားမ်ားသည္ တူညီေသာ လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ 
ရရွိေရး  စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳပါမည္။ 

*<http://www.biblio.juridicas.unam.mx;> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ကားလုိ႔စ္ ပီရက္ဇ္ ဗက္ဇ္ေကးက ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ 

အက္ေကြေဒါ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁၁ (၂၀၀၈) *

အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ 

၁။ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရွိသည့္ အာဏာပုိင္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ သီးသန္႔ျဖစ္ေစ၊ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး၊ 
အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အား အာဏာတည္ေစျခင္းအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါသည္။ 

၂။ ျပည္သူအားလုံးသည္ သာတူညီမွ်ရွိၿပီး အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ တူညီစြာ 
ခံစားခြင့္ ရွိရပါမည္။ 

မည္သူ တစ္ဦးတစ္ယာက္ကုိမွ် ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာသည့္ လူမ်ိဳး၊ ေမြးဖြားရာေနရာ၊ အသက္၊ လိင္၊ 
က်ား/မ ျဖစ္တည္ခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏာရပ္၊ ျပည္သူ႔ အေျခအေန၊ ဘာသာစကား၊ အယူအဆ 
သေဘာထား၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွီးႏြယ္မႈ၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းရွိမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား 
၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အေျခအေန၊ က်ား/မ အသားေပးမႈ၊ က်န္းမာေရး 
အေျခအေန၊ HIV ေရာဂါပုိးရွိသူျဖစ္ျခင္း၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ကဲြျပားျခားနားမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ ကဲြျပားျခားနားသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားရွိျခင္းတုိ႔အား တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အဖဲြ႕အစည္းလုိက္ျဖစ္ေစ၊ 
အၿမဲတမ္းျဖစ္ေစ ယာယီျဖစ္ေစ၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိပါးေစေသာ  ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး မရွိသင့္ပါ။ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔သည္  ဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္ပါသည္။ 

တန္းတူရည္တူ မရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ အခြင့္အေရး ရရွိရမည့္သူမ်ား၏ 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ သာတူညီမွ်ေရးကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ အသားအေရာင္အရ အႏွိမ္ခံရျခင္းကုိ ဖယ္ရွားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

*<http://www.pdba.georgetown.edu/> အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံေရး အခ်က္အလက္မ်ားမွ 
၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကုိစတာရီကာ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၇၅ (၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္။)

ရုိမန္ ကက္သလစ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာတရားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ 
ကမာၻ တစ္၀ွမ္းလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကုိယ္က်င့္သိကၡာ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအား 
ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ျခင္း ပုံစံမ်ားကုိပါ သမၼတႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ 

http://www.biblio.juridicas.unam.mx
http://www.pdba.georgetown.edu


142 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းအား ဟန္႔တားျခင္း မျပဳပဲ ယင္း၏ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာကုိလည္း ထိန္းသိမ္းပါသည္။

ေနာ္ေ၀း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၂ (၁၈၁၄ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

(၁) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားအားလုံးသည္ ယင္းတုိ႔၏ ဘာသာတရားကုိ လြတ္လပ္စြာ 
က်င့္သုံးခြင့္ ျပဳထားပါသည္။

(၂)  ဧ၀ံေဂလိ-လူသာရန္ ဘာသာတရားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ ဘာတာတရားတစ္ခုအျဖစ္တည္တ့ံ 
ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဘာသာတရားကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယင္းတုိ႔၏ 
သားသမီးမ်ားကုိ အလားတူ ဆက္လက္ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ၾကရန္ ပ်ိဳးေထာင္ၾကမည္မွာ ဧကန္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အီရတ္ သမၼတႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၂ (၂၀၀၅) *

ပထမ    ။ အစၥလာမ္သည္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာတရားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳျခင္း၏ အေျခခံက်ေသာ 
ရင္းျမစ္တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါသည္။

 က။ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ အစၥလာမ္ ဘာသာတရား၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 
အဆုံးအမမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိရပါ။ 

 ခ။  မည္သည့္ ဥပေဒကမွ ဒီမုိကေရဒီ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိရပါ။

 ဂ။ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အေျခခံ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိရပါ။

ဒုတိယ  ။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အီရတ္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု၏ အစၥလာမ္ဘာသာ လကၡဏာရပ္ကုိ 
အာမခံသည့္ အျပင္ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေစေရးႏွင့္ ခရစ္ယာန္၊ ယာဇီဒီစ္ႏွင့္ မန္ဒင္း ဆာဘင္းစ္စသည့္ 
ဘာသာတရားမ်ားအေပၚ  ႏုိင္ငံသား အသီးသီး၏ လက္ခံယုံၾကည္မႈ အတြက္လည္း အာမခံပါသည္။ 

*<http://www.uniraq.org> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အင္ဒုိနီးရွား သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၁၊ အပုိဒ္ခဲြ ၂၉ (၁၉၄၅၊ ၂၀၀၂ တြင္ ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံထားသည္။)

(၁)  ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အတုမရွိ ဘုရားသခင္အား ယုံၾကည္သက္၀င္မႈျဖင့္  အေျခတည္ထားပါသည္။

(၂) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူအားလုံးအား မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာေရး အယူအဆမ်ားအရ 
လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ  အာမခံခ်က္ ေပးပါသည္။ 

ျပင္သစ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁ (၁၉၅၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈ တြင္ ျပင္ဆင္ 

http://www.uniraq.org
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

မြမ္းမံထားပါသည္။)

(၁) ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ မရေသာ၊ ေလာကီေရးရာကုိ အသားေပးေသာ၊ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ 
အေျခခံေသာ၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သမၼတႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ဇစ္ျမစ္၊ မ်ိဳးႏြယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာတရားတုိ႔အား ခဲြျခားမႈမျပဳပဲ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ သာတူညီမွ်ေရးကုိ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ ယင္းသည္ ယုံၾကည္ခ်က္တုိ႔ကုိ အေလးထားၿပီး ဗဟုိမွလက္ေအာက္သုိ႔ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ခ်ထားေပးသည့္ စံနစ္ကုိ က်င့္သုံးပါသည္။ 

(၂) ဥပေဒသည္ ေရြးေကာက္ပဲြအာဏာမ်ားႏွင့္ ရာထူးမ်ားအျပင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာႏွင့္ လူမႈေရးအရ 
ေနရာရရွိရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ သာတူညီမွ် ရရွိေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ 

ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိဥာဥ္ မွတ္တမ္း၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁၈ 

၁။ လူတုိင္းသည္ အေတြးအေခၚ၊ အမွန္ကုိ ေ၀ဘန္ပုိင္းျခားႏုိင္သည့္ အသိစိတ္ႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးဟုဆုိရာ၌ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာတရား သုိ႔မဟုတ္ 
ယုံၾကည္မႈအား ထားရွိရန္ သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သုံးရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း 
တစ္ခုလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည္ျဖစ္ေစ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကုိးကြယ္ျခင္း၊ လုိက္နာေစာင့္ထိန္း 
အေလးထားျခင္း၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာတရားႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္စသျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

၂။ မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာတရား သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္အတြက္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အတင္းအၾကပ္ေစခုိင္းျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရပါ။ 

၃။ မိမိ၏ ဘာသာတရားသုိ႔မဟုတ္ အယူအဆမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ားရွိရန္ 
ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ားရွိသက့ဲသုိ႔ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ 
ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

၄။ လက္ရွိ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပါတီမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ 
တရားဥပေဒအရ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ခုိင္မာေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ကေလးမ်ား၏ 
ဘာသာေရးႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ အသိပညာေပးရာ၌ လြတ္လပ္မႈကုိလည္း အေလးထားရေပမည္။ 

*<http://www.ohchr.org> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိဥာဥ္ မွတ္တမ္း၊ အပုိဒ္ခဲြ ၂၇

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအရ လူတည္းစုသာ တည္ရွိေနေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆုိပါ လူနည္းစုအတြင္းမွ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ယင္း၏ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေပ်ာ္ေမြ႔ၾကရန္၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာတရားကုိ 
ေလးစားလုိက္နာ၍ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳရန္ 

http://www.ohchr.org


144 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အခြင့္အေရးအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရပါ။ 

*<http://www.ohchr.org> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေရွ႕တီေမာ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၉ (၂) (၂၀၀၂) *

အခန္း ၉ (ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ)

၁။ အေရွ႕တီေမာ၏ တရားေရးစံနစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ ေယဘုယ် သုိ႔မဟုတ္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးပါသည္။ 

၂။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း၏ သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံမႈရရွိၿပီးေနာက္၊ အစုိးရ၏ တရား၀င္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီးသည္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ပဋိဥာဥ္မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းတရားေရးစံနစ္တြင္ အသုံးခ်မည္ျဖစ္သည္။

၃။ အေရွ႕တီေမာ၏ ျပည္တြင္းတရားေရးစံနစ္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ 
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိဥာဥ္မ်ားမွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တရားမ၀င္ပါ။

*<http://www.constitutionnet.org> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခ်က္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀ (၁၉၉၂ တြင္ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္) *

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီထားၿပီးခ်က္ 
သမၼတႏုိင္ငံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈသည္ ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားလွ်င္ေသာ္မွ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈကုိ အသုံးခ်ပါမည္။ 

*<http://www.hrad.cz/en/czech-republic/index.shtml> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

ဟန္ေဂရီ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၇ (၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံထားသည္။)

(၁) ဟန္ေဂရီ သမၼတႏုိင္ငံ၏ တရားေရးစံနစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လက္ခံထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ထားရွိသည့္ တုိင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္လည္း သဟဇာတျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၂) လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲ သုံးပုံႏွစ္ပုံအရ ျပဌာန္းခ်က္ 
လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဥပေဒအရသာ ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ 

http://www.ohchr.org
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ဂါနာ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၄၀ (၁၉၉၂ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

၄၀။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး

ယင္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းျပဳရာတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ - 

 (က) ဂါနာ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ကာကြယ္ေပးသည္။

 (ခ) တရားမွ်တ၍ တန္းတူရည္တူျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 
ခ်မွတ္ ဖဲြ႔စည္းေပးပါသည္။ 

 (ဂ) ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္  ေလးစားလုိက္နာပါသည္။

 (ဃ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအရ အျမတ္တႏုိး ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္။ 

  (၁)ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္

  (၂) အာဖရိက စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အဖဲြ႔စည္း၏ ပဋိဥာဥ္

  (၃) ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယအသင္း 

  (၄) အာဖရိက အေနာက္ပုိင္း ျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္း    
       သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္

  (၅) ဂါနာ အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္သည့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း 

*<http://www.constitutionnet.org> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကမ္မရြမ္း သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ နိဒါန္း (၁၉၇၂တြင္ ခ်မွတ္၍ ၁၉၉၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။) *

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကမ္မရြမ္းႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားသည္

အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကုိ တန္ဖုိးျမင့္မားေစသည့္ အဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ အျဖာျဖာကုိ ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအား 
ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ အလြန္ အေရးပါေသာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ သိရွိနားလည္ၿပီး၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ခရီးပန္းတုိင္တစ္ခုတည္းကုိ ဦးတည္၍ သြားေနၾကေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းတြင္ 
တည္ရွိၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၾကျငာပါသည္။ သဟာယစိတ္ဓါတ္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စံနမူနာမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ကမ္မရြမ္း မိခင္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 

http://www.constitutionnet.org
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ခုိင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလည္း အခုိင္အမာ ဆုိအပ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အႀကိတ္အနယ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္၍ ရရွိထားေသာ လြတ္လပ္ေရးကုိ အသက္ႏွင့္ရင္း 
ကာကြယ္လ်က္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။ အာဖရိကကုိ ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္သည္ 
အာဖရိကျပည္သူမ်ားအၾကား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ အစဥ္သျဖင့္ ျမွင့္တင္၍ ေရွ႕သုိ႔ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သေဘာထားသည္ 
ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္အတြင္း တေလးတစား ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အည၊ီ အျခားေသာ 
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ညီေနာင္ရင္းခ်ာပမာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလ်က္၊ 
စည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ အာဖရိက ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာမႈကုိ ပ့ံပုိးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ရန္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳပဲ ေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ ဖန္တီးေပးရာ၌ ဖြၿံဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကင္မရြမ္းႏုိင္ငံေတာ္၏  လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလးစားမႈႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိလားေသာ ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ 
အတူလက္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္အေနအထားရွိေနမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ 
ရည္စူးေဖာ္ျပသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကမ္မရြမ္းႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားသည္

လူသားတစ္ေယာက္သည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အယူအဆမ်ားကုိ ခဲြျခားျခင္းမရွိပဲ 
ဖယ္ရွား၍ မရေသာ၊ အေလးထားအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ေၾကျငာထားပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ထပ္ေလာင္း အားထုတ္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ေၾကျငာခ်က္၊ 
ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္ႏွင့္ လူသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဖရိက ပဋိဥာဥ္တုိ႔တြင္ 
ေလးစားစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ အတည္ျပဳထားေသာ  အေျခခံ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္  အေကာင္အထည္ေပၚေစပါသည္။

- လူသားတုိင္းသည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိရမည္။ 
ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးတုိ႔အေပၚ ယင္းတုိ႔၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အေနအထားမ်ား ဖန္တီးေပးမည္။

- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ လူနည္းစုသာရွိေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးၿပီး တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးေပါင္းစုံတုိ႔ ၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 

- ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးကုိ ဖန္တီးေပးၿပီး အျခားသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ပုိမုိျမင့္မားေသာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေလးထားပါသည္။ 

- ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

အေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ လူသားတုိင္းတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ 
အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိရပါမည္။ 

- ေနအိမ္ကုိ ထာ၀ရေလးစားရပါမည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မဟုတ္ပါက မည္သည့္ ရွာေဖြမႈကုိမွ် 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။ 

- စာေရးသားေပးပုိ႔ျခင္း၏ (သတင္းေရးျခင္း)ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ကုိလည္း ထိပါးခ်ိဳးေဖာက္၍ 
မရပါ။ တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားမွ ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရမဟုတ္ပါက 
ၾကား၀င္စြက္ဖက္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ 

- ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိပဲ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် အတင္းအၾကပ္ ခုိင္းေစျခင္း 
မရွိေစရပါ။

- အမႈကိစၥမ်ားမွလဲြ၍ ဥပေဒက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိပဲ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် 
တရားစဲြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိေစရပါ။

- ဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး မရွိေစရပါ။ ျပဌာန္းထားေသာ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ မဟုတ္ပဲ၊  ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္မီက ခ်မွတ္ထားျခင္း မျပဳရေသးေသာ ဥပေဒျဖစ္ပါက၊ 
မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ တရားစီရင္ျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း မရွိရပါ။

- ဥပေဒသည္ တရားရုံးမ်ား၌  မွ်တေသာ ၾကားနာခြင့္အတြက္ လူတုိင္း၏ အခြင့္အေရးကုိ 
အာမခံေပးပါသည္။

- စြပ္စဲြခံထားရသူမ်ားကုိ ေခ်ပမႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အတူ တင္းၾကပ္ေသာ ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အျပစ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း အတည္မျပဳရမခ်င္း 
အျပစ္မရွိသူမ်ားအျဖစ္ ယူဆထားပါသည္။

- မည္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးမဆုိ လူတုိင္းတြင္ ရွင္သန္မႈအတြက္၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ 
ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ လူသားဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈအတြက္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ 
မည္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္မွ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း၊ 
လူသားမဆန္ျခင္းႏွင့္ သိကၡာခ်ျခင္း  မျပဳရပါ။ 

- မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ယင္း၏ ဇစ္ျမစ္၊ ဘာသာတရား၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆ 
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔မူ၀ါဒအေပၚ ထားရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏုိင္မႈ 
အေနအထားမ်ားအရ ဒုကၡေပး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိေစရပါ။ 

- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေလာကီေရးရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားအားလုံးအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
သမာသမတ္က်ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းကုိ အာမခံသင့္ပါသည္။

- ဘာသာတရားႏွင့္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိလည္း အာမခံေပးပါသည္။



148 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

- ဆက္သြယ္မႈ၊ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားတင္ျပမႈ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ညီလာခံ၊ အဖဲြ႔အစည္း၊ ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢ ဖဲြ႔စည္းျခင္းတုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္မႈမ်ားအျပင္ ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားေသာ အေနအထားမ်ားႏွင့္အညီ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးကုိလည္း ေပးရပါမည္။ 

- ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး၏ သဘာ၀က်ေသာ အေျခခံအခ်က္အျဖစ္ 
မိသားစုမ်ားအား ကာကြယ္၍ ျမွင့္တင္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ 
မသန္မစြမ္း ခ်ိ ႔ဳတ့ဲေနသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ အခြင့္အေရးကုိလည္း ေပးပါသည္။ 
အေျခခံ ပညာေရး အဆင့္သည္ မသင္မေနရ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္အလႊာ အသီးသီးရွိ ပညာေရးအတြက္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

- ပုိင္ဆုိင္မႈ ဆုိသည္မွာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သုံးစဲြျခင္း၊ ရယူပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ 
ထုခဲြေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔အတြက္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားတုိင္းက ရရွိေသာ အခြင့္အေရးကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ျပည္သူ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွအပ ခံစားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိေစရပါ။ 
သုိ႔မဟုတ္ပါက ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားေသာ အေနအထားအရ နစ္နာေၾကးေပးရဖြယ္ရွိပါသည္။

- ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ တပါးသူမ်ား၏ လုံၿခံဳမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ရပ္တည္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာေစလ်က္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ထိပါးေစျခင္း မရွိရပါ။

- လူတုိင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုရွိရပါမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြၿံဖိဳးတုိးတက္ေစေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

- လူတုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား 
ရွိရပါမည္။

- လူတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အသုံးစားရိတ္၏ ႀကီးေလးလွေသာ၀န္ကုိ မိမိတုိ႔၏ ေငြေၾကးရရွိမႈမ်ားျဖင့္ 
ခဲြေ၀ ထမ္းေဆာင္ရေပမည္။

- ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ အမိႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ရမည္။

- က်ား/မ မေရြး ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

*<http://www.confider.richmond.edu> ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

နီကာရာဂြာ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၄၆  ႏွင့္ ၁၈၁ (၁၉၈၆ တြင္ အတည္ျပဳၿပီး 
၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။) 

အပုိဒ္ခဲြ ၄၆ 

http://www.confider.richmond.edu
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ဥပေဒ စည
္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က

ဲြျပားျခားနားေသ
ာ အ

ယ
ူအ

ဆ
မ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္း ျပည္သူအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ 
ရွိရင္းစဲြ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ 
ေလးစားလုိက္နာေရး၊ ျမွင့္တင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ေၾကျငာခ်က္၊ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ တာ၀န္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ေၾကျငာခ်က္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိဥာဥ္၊ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိဥာဥ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ပဋိဥာဥ္တုိ႔အားျဖင့္ ေလးစားစြာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည့္အ၀ အသုံးခ်ခြင့္ ရရွိေရး စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိရပါမည္။

အပုိဒ္ခဲြ ၁၈၁

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အတၱလႏိၱတ္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
အဆုိပါစံနစ္တြင္ ယင္းတုိ႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏အာဏာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၊ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔အၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသုံးခ်ျခင္းမ်ားစသည့္ အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤဥပေဒက 
အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တည္ေဆာက္ရန္ အမ်ားစု၏ မဲဆႏၵကုိ လုိအပ္ပါသည္။

အတၱလႏိၱတ္ ကမ္းရုိးတန္းရွိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအတြင္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့့္ အသုံးခ်ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က စီစဥ္ဖန္တီးေပးသည့္ 
လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏၱရေကာင္စီက 
သေဘာတူ ခြင့္ျပဳေပးရသည္။ 

အတၱလႏိၱတ္ ကမ္းရုိးတန္းအတြင္းရွိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေသာ ေဒသႏၱရေကာင္စီ၏ အဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔၏ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ အေနအထားမ်ား 
ဆုံးရံႈးႏုိင္ပါသည္။
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၃အခန္း (၃)
အခ န္း (၃)
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို
တည္ေဆာက္ျခင္း

၀င္းလတ္ခ္ ၀ါဟီယူ

၁။ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ျခင္း 
ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်မွတ္တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အစုိးရ အာဏာအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား 
ညႊန္ျပေပးသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ 
ခ်မွတ္ေပးၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေရးအတြက္ ယင္းတုိ႔ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
ယင္းတို႔၏ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္ 
အေရးမ်ား ခ်မွတ္ ေပးပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ သာမာန္ျပည္သူတုိ႔အား အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၏ အရည္အခ်င္းကုိ အကဲစမ္းရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ ယင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးက 
မည္ကဲ့သုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအျပင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ 
အျခားေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ရႈေထာင့္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုိင္တြယ္ေပးပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ လူသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ၊ ရုပ္သိမ္းဖယ္ရွား၍ 
မရေသာ၊  ခဲြ ျခား၍ မရေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း 
အခ် ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား ကာကြယ္ေနရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းတရားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ သေဘာသဘာ၀၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ အလားတူစြာပင္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ရိွ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားစြာတုိ႔အတြက္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ နည္းလမ္း မ်ားစာရင္းမွ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က အတည္ျပဳထားေသာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ားမွ 
ေကာက္ႏုတ္ ရရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲရန္သာမက 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားတည္ရိွေနေသာ၊ သေဘာထားမ်ား ကဲြျပားလ်က္ရိွေသာ 
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အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္သည္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ပံုစံခ်မွတ္မည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အမ် ိဳးအစားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္၏ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ပံုေဖာ္မည့္ 
ပထမဆုံး အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အမ် ိဳးမ် ိဳး ေသာ အခန္းက႑မ်ားၾကားရိွ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍  ရံဖန္ရံခါ ခက္ခဲေလ့ရိွေသာ အေခ်အတင္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ၾကရသကဲ့သုိ႔ 
လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ပန္းတုိင္ကုိ လြယ္ကူစြာ ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ 
အက် ိဳးအျမတ္အျဖစ္ရရိွသည့္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ားအေပၚ 
ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေအာင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး 
မ်ား၊ မိသားစုအေရးတြင္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ရန္အတြက္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း 
အဆုိပါ အေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ယခင္က ဥပေဒ 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုိင္တြယ္ေျဖ ရွင္းျခင္း အာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္မွ လက္ေအာင္အဆင့္သုိ႔ လႊဲေျ
ပာင္းခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းစနစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း၊ သင့္ ေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းဥပေဒေၾကာင္းအရ ႀကိဳးပမ္းျခင္းတုိ႔ အၾကား ဟန္ခ်က္မညီမွ်မႈေၾကာင့္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု မွာ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပဌာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ေနသားတက်ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကဲြ ျပားျခားနားလ်က္ရိွသည့္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အက် ိဳးစီးပြား မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ  
ရယူခံစားၾကမည္ဆုိပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္သုိ႔ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရိွမည္နည္းဟူသည္မွာ ေသခ်ာေရရာျခင္း မရိွပါ။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ လူ႔အခြင္အ့ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အာဏာႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း၏ ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ ပို၍ လက္ေတြ႔က်ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား တရားဥပေဒအရ အတည္ျပဳျပဌာန္းရာတြင္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ 
ထုံးတမ္းစဥ္လားမ်ားႏွင့္အညီ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းၿခံဳထားေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္အရ 
ေတြ႔ရိွရသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီမႈကုိ ႀကီးမားစြာ ရရွိရန္ႏွင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာင္းလမဲႈကုိ အားေပးေမာင္းႏွင္သည့္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရေပမည္။ တရားဥပေဒကုိ အေျချပဳထား သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
အမ်ားသေဘာတူညီမႈဆႏၵကုိ ရရွိထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအၾကား လက္ေတြ႔က်ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ 
ရရိွပိုင္ဆိုင္ႏုငိ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္ သည့္ အေကာင္အထည္ေ
ဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားသင့္သနည္း။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

၂။ လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိျခင္း
၁၉၄၈ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာေၾကျငာခ်က္၏ နိဒါန္းမွ အပိုဒ္ခဲြ ၁ အရ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီးတြင္ 
မီွတင္းေန ထုိင္ၾကေသာ လူသားအားလံုး၏ ရိွရင္းစဲြ သိကၡာတရားႏွင့္ တန္းတူရည္ရိွရိွၿပီး အၿမဲတမ္းအတြက္ 
ျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးတို႔ အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ကမာၻႀကီး၏ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔၏ အေျခခံသေဘာတရားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဟူသည္မွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳမည္၊ အထူးသျဖင့္ ဤသုိ႔ အသုံးျပဳမႈကုိ ျပည္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခ်င့္ခိ်န္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ထားမည္ စသည္တုိ႔အား ခ်မွတ္ေရးအတြက္ 
အေျခခံစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရားေရးဆုိင္ရာ၊ ကုိယ္က်င့္တရား 
ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘာသာေရး ရႈေထာင့္တစ္ခုမွၾကည့္လွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
လူသားတုိ႔ အားကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္မႈရိွေစေသာ ဖန္တီးမႈတစ္ခုအျဖစ္ နတ္ဘုရားတို႔က 
အပ္ႏွင္းထားေသာ  အရာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေလာကီေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္က်င့္တရားပိုင္းဆုိင္ရာ 
အယူအဆအရ ၾကည့္ရေသာ္ ယင္းတုိ႔သည္ သဘာ၀ဓမၼအရ လူသားတုိ႔၏ သိကၡာတရားကုိ လႊမ္းၿခံဳလ်က္ရွိသည့္ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သေဘာတရား ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
လူတို႔ဖန္တီးထားသည့္ ဥပေဒ၏ အေျခခံမူေဘာင္အရ ဆုိသည္ထက္ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီျ
ဖစ္ေစ၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုလုံးကျဖစ္ေစ ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားပိုင္ ခြင့္မ်ား၏ အယူအဆမ်ားအျဖစ္ 
ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ဥပေဒအရ  ဖယ္ရွားလဲႊေျပာင္း၍ မရျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ယင္း၏ ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လူ႔အဖဲြ႔ 
အစည္းတစ္ခုက အေျခခံသေဘာတရားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားအား 
ဆက္ လက္တည္တ့ံေစပါသည္။ 

ျပည္သူလူထုဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သေဘာတရားအရ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပည္သူလူထုကသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ယံုၾကည္အပ္ႏွထံားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 

ႏို င္ငံေတာ္မွ ဆင္း သက္ရရိွလာျခင္း 
မဟုတ္ေပ။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 
အခြင့္ အေရးမ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ခ်င္းကုိ 
ရရိွေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 
တရားေရးႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက 
စီစဥ္ဖန္တီး ေပးသည့္အရာေပၚတြင္ 
အေျခတည္ေနသည့္အျပင္ အမွန္တကယ္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထက္ သာလြန္သည္ဟု 
ျမင္ႏိင္ုပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ား၌ တိက်ျပတ္သားစြာ 
သုိ႔မဟုတ္ လုံး၀ဥႆုံ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ 
ကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳမည္၊ အထူး 
သျဖင့္ ဤသို႔ အသံုးျပဳမႈကို ျပည္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခ်င့္ခိ်န္၍ မည္ကဲ့သို႔ 
ကန္႔သတ္ထားမည္ စသည္တို႔အား 
ခ်မွတ္ေရးအတြက္ အေျခ ခံစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရားေရး 
ဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္ 
မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ေလးစားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေသာအခါ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒသည္လည္း အသံုးမ၀င္လွေပ။



154 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ ႏိင္ုငံ သားမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ လြယ္ ကူရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပႏိင္ုေသာ၊ 
အခ်င္း မ်ားဖြယ္ရိွေသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကုိ စတင္ျခင္းထက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခ ခံဥပေဒ တစ္ခုအတြင္း 
အခြင္အ့ေရး မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ ဦး တည္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရရွိရန္ လုိအပ္ ေသာ အေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုဆုိသည္မွာ အားလံုးမဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ အမ်ားစုေသာ တရား၀င္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ တန္ဖုိးထားေသာ အတုိင္းအတာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း လႊမ္းမုိး ႀကီးစုိးလ်က္ရိွေသာ အျခားလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အခြင့္အေရးမ်ားအား တန္ဖုိးထားေလး စားျခင္း၊ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ဒကုၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေရးတုိ႔ကုိ  ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ပါက ခုိင္ မာေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ပါေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္သည္လည္း တုိးတက္ေျပာင္းလလဲာပါ သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္လည္း အသုံးမ၀င္လွေပ။

ဇယားကြက္ ၁။ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
• အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုံး အတုိင္းအတာအရ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈကုိ 

အေျခခံ ပါသည္။ 

• ယင္းတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အလြသဲံုးစားလုပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၏ အေလ့အထေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းမ် ိဳး မရိွသင့္ပါ။

• ယင္းတို႔သည္ လူသားအားလုံးအေပၚ လူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာအရ သာတူညီမွ်ရိွစြာ 
သေဘာထားရမည္။ 

• အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ 
အမီွသဟဲ ျပဳေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ခဲြထုတ္၍ မရေပ။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရျခင္းႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ တိက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပဌာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အျငင္းပြားစရာမ်ား 
ရိွေနႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားသည္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဓိက အယူအဆမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ် ိ႕ဳေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဤသုိ႔ အားၿပိဳင္ျခင္းမ်ားသည္ 
ျပင္းထန္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ 
ၾကားေစ့ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္သည့္ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ဦးတည္ ႏိုင္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးကုိ လူတုိ႔ဖန္တီးထားသည့္ ဥပေဒ၏ 
အေျခခံမူ ေဘာင္အရ ဆိုသည္ထက္ လူသားတ
စ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း 
တစခ္လုံုးကျဖစ္ေစ ရသင္ရ့ထုိက္ေသာ ခစံားပိငုခ္ြင္ ့
မ်ား၏ အယူအဆမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ 
တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ 
အတည္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားသည္ 
ဥပေဒ၏ ဖန္တီးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အာဏာကုိ သမားရိုးက် ကန္႔သတ္ထား 
ျခင္းထက္ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ရည္ရြယ္ထား ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ တရားမွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ဘ၀ သာယာ ေရးတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒအတြင္း ခ်မွတ္ ထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားႏွင့္ ခ်တ္ိဆက္ေပးရန္အတြက္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အသုံးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ ထားပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ မ်ားစြာတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္း၊ ယင္းတုိ႔၏ 
အရင္းခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု 
ယူဆ ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထား သည့္ ယင္းတုိ႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ(UN)ကလည္း ႏိုင္ငံတကာက ပူးတဲြ ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးၿပီး အထူးသျဖင့္ အဓိကက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္ ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ (ဇယားကြက္ ၂ ကုိ ၾကည့္ပါ။)

ဇယားကြက္ ၂။ ကုလသမဂၢက ေဆာင္ရြက္သည့္ အဓိက ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ ခုနစ္ရပ္

• လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေၾကျငာခ်က္ (UDHR)၊ ၁၉၄၈ (တရား၀င္ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းထား သည့္  သေဘာတူညီခ်က္ မဟုတ္ပါ)

•  လူမ် ိဳးေရးခဲြျခားမႈ ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးအား ဖယ္ရွားေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ 
(CERD) ၊ ၁၉၆၅

•  ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားအေပၚ ႏိင္ုငံတကာ သေဘာတူညီမႈ 
(ICCPR) ၊ ၁၉၆၆

•  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေကး်မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ႏိင္ုငံတကာသေဘာတူညီမႈ 
(ICESCR) ၊ ၁၉၆၆

•  အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလံုးကို ဖယ္ရွားေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
(CEDAW) ၊ ၁၉၇၉

•  ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (CRC) ၊ ၁၉၈၉

•  ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ အျခားေသာ ရက္စက္မႈ၊ လူသားမဆန္မႈႏွင့္ သိကၡာခ်ျခင္း 
အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ အျပစ္ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ (CAT) ၊ ၁၉၈၄ 

 

 



156 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

၃။ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္ျခင္း သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
၏ အတုိင္းအတာကုိ 

(က) ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား ပံုစံခ်မွတ္ 
ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ် ိဳးအစား 

(ခ) ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အမ် ိဳးအစား၏ 
သေဘာသဘာ၀ျဖင့္ ပုံေဖာ္ပါသည္။

၃.၁။ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ် ိဳးအစား

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ေသာ အလြန္အေရးပါသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
သေဘာတူညီရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ အခိ်န္ကာလ အသီးသီးတြင္ ကဲြျပားျခားနားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးတုိ႔ကုိ  အသုံးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ ဆက္တုိက္ တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အျဖစ္ 
စီမံခန္႔ခြဲရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး 
၏ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတြင္းရွိ မတူညီေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ရယူခံစားခြင့္ရွိရန္ 
ဖန္တီး ေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ ပုံစံခ်မွတ္မႈ၏  အေၾကာင္းအရာ အာလုံးကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာရပါတီက ခ်မွတ္သည့္အခါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 

အ ျခာ းေသာ အဖဲ ြ ႔အစည္ းမ ် ာ းႏ ွ င့္ 
လူ ႔အဖဲ ြ ႔အစည္း၏ က႑မ်ားအတြက္ 
လူ႔အခြင့္အေရး၏ အတုိင္းအတာကုိ ယင္းတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္ ျပဌာန္းထား ပါသည္။ 
အခ် ိ႕ဳေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးသည္ တိက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ 
သို႔ မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမရိွေသာ 
ပဋိပကၡတစ္ခုအတြင္း အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းကုိ 
ခ်မွတ္ေပးရန္ ပဓာနက်ေသာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္မႈသည္ 
ပဋိပကၡ၏ အေျဖထုတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းတုိ႔၏ အေနအထား သီးျခားစီရွိေနၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အမ်ိဳးအစားသည္ 
လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္၏ 
အတိုင္းအတာကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ေသာ ပထမဆံုး 
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ 
တိက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ သို႔ မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမရိွေသာ မရိွ ေသာ 
ပဋိပကၡတစ္ခုအတြင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို 
အခြင့္အေရး မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ထိန္ခ်န္ထားခံရျခင္းတို႔အေပၚ 
မူတည္၍ ေအာင္ႏိုင္သူ သို႔မဟုတ္ 
ရံႈးနိမ့္သူမ်ားအျဖစ္ ယူဆထားပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်န္ရစ္ထားခံရ ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ ေနသည့္ ေအာင္ႏိုင္သူႏွင့္ ရံႈးနိမ့္သူ မ်ားအျဖစ္ ယူဆထားေသာ ေပၚထြက္ လာသူမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႔က် ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိၾကပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္မႈကို ပိုမိုလုိအပ္လာျခင္းသည္ 
တြန္းအားမ်ား ႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ အခ် ိ႔ဳေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
အခြင့္အေရးမ်ား၏ အေရး ပါမႈအေပၚ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရိွရန္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ 
ရွိၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအား တရား ၀င္ျဖစ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ 
ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ျခင္းသည္ အာဏာရပါတီမ်ား၏ အျမင္အရ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အတုိင္းအတာအေပၚ ျပည္သူမ်ားအၾကား သေဘာမတူညီမႈမ်ား 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစပါသည္။ ဥပမာ - အယ္လ္ဆာဗာေဒါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
အားလုံးနီးပါးသည္ ကက္သလစ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာ ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ စစ္မွန္သည့္ တစ္တပ္ တစ္အား ပါ၀င္မႈကုိ 
အေျချပဳ၍ ႏိုင္္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ တရား၀င္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒကုိေရးဆဲြရန္ ပူးတဲြႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိင္ုငံသား အမ်ားစုသည္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း 
အား ျပစ္မႈအျဖစ္ ဥပေဒျပဌာန္း သတ္မွတ္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း အသက္ရွင္ခြင့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ 
ဤအယူအဆကုိ လက္ခံခဲ့သည့္ ကာလမွစ၍ 
လူသားဘ၀ကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏိင္ုရန္ အတြက္ 
၁၉၉၉ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒအတြင္းရိွ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 
အနည္းငယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခ ခံဥပေဒအသစ္ႏွင့္အညီ အာဏာကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါက  ဤျပ ဌာန္းခ်က္ကုိ 
အတုိက္အခံ ျပဳလုပ္လာ ႏိင္ုပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအေပၚ ဘာသာေရး၏ လႊမ္းမုိးမႈ၊ 
စီးပြား ေရး အေနအထား၊ ေနရာအႏွအံျပားတြင္ 
စာမတတ္သူ မ်ားျပားျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ေတြ႔ႀကံဳခံစားရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သမုိင္းေၾကာင္း စေသာ အခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 
အက် ိဳး သက္ေရာက္မႈသည္ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တဲြေနပါသည္။ 

၃.၂။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အမ် ိဳးအစား

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ ၀ိေသသလကၡဏာ ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀၊ ယင္းက အလြန္အေရးပါစြာ 
သက္ေရာက္ေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းသည္  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္၏ ပံုစံ၊ အတုိင္းအတာႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းအား  အေျခတည္လ်က္ ရွိပါသည္။ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံုအေျခခံ ဥပေဒအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါ အဓိက 

အခ်ိ ႔ဳေသာ ကစိၥရပမ္်ားတြင ္ဖဲြ႕စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ 
ေရးဆဲြေရးအတြင္း ျပည္သူ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တရား၀င္ျဖစ္ရန္ ကုိလည္း 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ 
ျပ ည္ သူ မ်ား  ပါ ၀ င္ေ ဆာ င္ ရြ က္ျ ခ င္း ၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ အေကာင္းဆိုးဒြန္တြဲ 
လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္အရ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 
အတုိင္းအတာတြငလ္ည္း သေဘာတူညမီႈ မရိွျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ သည္။ 
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ေျပာင္းလဲေသာအရာမ်ားအား နားလည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ အမ် ိဳးအစားမ်ား မ် ိဳးစုံရွိၾကၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတုိင္းတြင္ ကြဲျပားျပားနားေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအတြက္ ကဲြျပားျခားနားေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ယခင္ကာလ မ်ားက ခ်မွတ္ခဲေ့သာ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင္ ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိင္ုငံမွာ 
ကဲ့သို႔)မွ အျမစ္တြယ္ ေနၾကၿပီး ကာလၾကာရွည္စြာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ယင္းတုိ႔ကုိ စနစ္တက် 
ဖဲြ႔စည္းထားသည္ဟု ရႈျမင္တတ္ၾကသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ အစိုးရ၏ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတြက္ အေျခခံပုံစခံ်မွတ္မႈမ်ား 
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရစနစ္အတြင္း 
ယင္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
နည္းလမ္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ တရား၀င္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား အလဲြသုံးစား လုပ္ျခင္း မွ 
ကာကြယ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိ 
အဓိက အသုံးချ်ခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားလွသည့္ 
ဥပမာတစ္ခုမွာ ယခင္ကတည္းက ရွိေနခဲ့ေသာ 
ျပည္နယ္ ၁၃ ခု၏ အက် ိဳးတူ ပူးေပါင္းေရးအဖဲြ႔ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
မူၾကမ္းေရးဆြဲထားၾကသည့္ ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
(၁၉၈၉) ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ အက် ိဳးရလာဒ္မ်ားအားရည္ရြယ္ၿပီး လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိပါ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔အား ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုအသြင္ 
ေဆာင္သည္ဟူ၍ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား သမၼတ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
လံႈ႔ေဆာ္ထားေသာ မူၾကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဘာ္လီးဗီးယား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၉) အရ 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဖဲြစည္းတည္ေဆာင္ထားသည္ဟူသည့္ အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံ မႈကုိသာမက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစံု 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မားလာ ေစျခင္းအတြက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကုိပါ အေျခတည္ထားပါသည္။ 
ယခင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေဟာင္းကုိ လုံး၀ဖယ္ ရွားပစ္ၿပီး ‘လူမ် ိဳးေရး ခဲြျခားမႈ မရိွေရးႏွင့္၊ က်ား/မ ခဲြျခားမႈ 
မရိွေရး’ (အပိုဒ္ခဲြ ၁ (ခ)) တုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ဒီမိုကေရ စီ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ 
အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ ညႊန္ၾကားရန္အတြက္ ေတာင္အာဖရိက၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆) ကုိ 
မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံက ပံုစံခ်မွတ္ပါသည္။ ယင္း ၏ ေျခာက္ႏွစ္တာ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြအၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ 
နီေပါႏိင္ုငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္ၾကာ က်င့္သုံးလာခဲ့သည့္ သက္ဦးဆံပုိင္ စနစ္ ၏ ေနရာတြင္  ဗဟုိအစုိးရ 
သမၼတႏိုင္ငံ စနစ္ကုိ တည္ေထာင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ 
ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ နီေပါႏိုင္ငံသစ္အား ျပန္လည္ပံု ေဖာ္ေရးအတြက္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ၀ိေသသလကၡဏာ ႏွင့္ 
သေဘာသဘာ၀၊ ယင္းက အလြန္အေရးပါစြာ 
သက္ေရာက္ေနေသာ လူ႔အဖဲြ ႔ အစည္းသည္  
လူ ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္၏ ပံုစံ ၊ 
အတုိင္းအတာႏငွ္ ့အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ျခင္းအား  
အေျခတည္လ်က္ ရိပွါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
အမ်ိဳးအစား တစခ္ခု်င္းစသီည ္တိက်ေသခ်ာေသာ 
ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ စံ 
သတမ္တ္ွခ်က္မ်ားကုိ ပ့ပံိုးေပးၿပီး အျပနအ္လွနအ္ားျဖင္ ့
ယင္းတုိ႔က လည္း ျပန္လည္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 
ဤဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကုိ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေနအထားမ်ားတြင္ အသံုးခ်သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္ အား ပုံစံခ်မွတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားပါ သည္။ 

ေဘာ္လီးဗီးယား၊ နီေပါႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံတြင္း 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚေပါက္ႏိုင္ၿပီး တိက်ျပတ္သားေသာ လူမႈေရးအရ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ကုိ 
နမူနျပေသာ ႏိင္ုငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါ သည္။ အဆုိပါ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
လူမႈေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္း 
ေပးေသာ အရာမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ 
စံနမူနာ ျပယုဂ္တစ္ခု အျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ပင္မ ဥေရာပတုိက္၏  ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 
ဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန္၊ ထိန္းသိမ္းကန္႔သတ္ထားရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ ‘စည္းမ်ဥ္း အစု’ အျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အမ် ိဳးအစားတစ္ခု ခ်င္းစီသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ ကုိယ္က်င့္ တရားပုိင္းဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကလည္း ျပန္လည္အေထာက္အကူ 
ျပဳပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ကုိ မည္သည့္ 
အေနအထားတြင္ မည္သုိ႔ အသုံးခ်မည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၌သာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၏ စာရင္းကို စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပျခင္းကုိသာ အေလးေပးျခင္းမျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ 
သတိထားေကာင္း ထားပါလိမ့္မည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ လူမ် ိဳးေရးမဆန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္’ ၊ 
ေဘာ္လီးဗီးယားႏွင့္ အက္ေကြ ေဒါတြင္ ‘တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုေပါင္းစံု’ ႏွင့္ နီေပါတြင္ ‘ျပန္လည္ပံုစံခ်
မွတ္ဖဲြ႔စည္းျခင္း’ စသည့္ ဥပေဒေရးရာ အသုံး အႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ 
ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ခံထားမႈမ်ားကုိ အတုိဆုံးႏွင့္ အရွင္းဆုံး ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒစနစ္မ်ားအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရး ျပဳမူေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပံုေဖာ္ေသာ အဆုိပါကုိယ္က်င့္တ
ရားပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ ေပးၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကုိ ‘သက္ရိွ မွတ္တမ္း’တစ္ခုအျဖစ္ 
ညႊန္းဆုိခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အမွန္တကယ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ယင္းမွ ခဲြထုတ္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းတြင္ ၿပိဳကဲြေနေသာ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိင္ုငံမ်ားရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္တည္ေဆာက္ေရးကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤဖဲြ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ မတုိးသာ မဆုတ္သာ အေနအထားတစ္ခုအတြင္း၌ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ယခင္ကာလ 
မ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ 
ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားမွ ကာလၾကာရွည္စြာ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္။ သို႔မဟုတ္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအား 
ေဖာ္ေဆာင္ရရိွရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားကိုေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိပါ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကို လူမႈေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
အပ္ႏွင္းေပးေသာ အရာမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ပါသည္။
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တိက်ျပတ္သားေသာ၊ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ ယခင္ကတည္းက 
ရိွေနေသာ လူထုညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ညီ ညြတ္ေစရန္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အာဏာစနစ္မ်ား၊ 
တရားေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ အားၿပိဳင္ေနေသာ ရင္း ျမစ္မ်ားရိွေသာ နယ္ေျမအလိုက္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ယင္းတို႔အား ပုံစံခ်မွတ္ပါသည္။ 

၄။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္မႈအတြင္းရွိ 
လူ႔အခြင္႔အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွ မ်ားစြာေသာ 
တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ မရိွျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားစုတြင္ 
ေအာက္ပါတုုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

(က) ယခင္က မတရားသျဖင့္ ဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းမ်ားအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ခ်က္

(ခ) အာဏာ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း၏ ေယဘုယ်စနစ္

(ဂ) ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ တရားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

(ဃ) ျပည္တြင္း တရားေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ 

၄.၁။ ယခင္က မတရားသျဖင့္ ဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းမ်ားအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

ယခင္က ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မတရားေသာ ဥပေဒခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကုိသာမက ယင္းတုိ႔ကုိ ပုံမွန္ 
တရားရုံး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မပါ၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အထူးရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရိွႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးစြာျဖစ္ေစ၊ 
တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ျဖစ္ေစ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ရိွလာခဲ့ေသာ တရားမွ်တမႈ မရိွျခင္းကုိ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေေဆာက္ ေရးကုိ စဥ္းစားရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ယခင္က မတရားခဲ့သည့္ 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မရွိ ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ ေရး၏ 
ႀကိးဳပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္အသစ္ အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ 
ခ်မွတ္ျခင္းအား တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လမ္း ေခ်ာ္ေစျခင္းဟူသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ 
ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ 
ယခင္ က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မတရားမႈမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သစ္ကုိ ေဘးသင့္ေစၿပီး အလြန္ 
ခဲြျခားေသာ စနစ္မ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ 
အသက္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ကိစၥမ်ားစြာတို ႔တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး၌ အေရး အပါဆံုးေသာ 
စဥ္းစားခ်င္ခ့ိ်နမ္ႈမ်ား ရိမွသွာ ပဋပိကၡမ်ားကုိ ေျဖရငွ္းခ်က္ 
ထတ္ုျခင္းႏငွ္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ 
ပ့ံပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစြာျဖစ္ေစ၊ 
တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ျဖစ္ေစ သမိုင္းေၾကာင္း အရ 
ရိွလာခဲ့ေသာ တရားမွ်တမႈမရိွျခင္းကို ေျဖရွင္းျခင္း 
မျပဳပ ဲဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တည္ေဆာက္ရန္ 
မျဖစ္ႏိငုပ္ါ။ ဖဲြ႕စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားအျဖစ္ ဒုကၡသည္မ်ား ေပၚေပါက္လာရပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

နည္းစနစ္က်ေသာ၊ ျဖစ္တည္မႈ လကၡဏာကုိ အေျချပဳေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ ဖိႏိပ္ွမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္သူလူထုအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က အႀကမ္းဖက္ျခင္းတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ဆုိးရြားလြန္းေသာ 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါ သည္။ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
အရင္ဦးဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အေမရိက အလယ္ပိုင္းႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ႏိင္ုငံေတာ္က အတည္ျပဳ ထားေသာ ‘အတုိက္အခံႏိင္ုငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမွ အဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ 
အလစ္တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း’  ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအတြက္ 
အလြန္အေရးပါသည္။ ရ၀မ္ဒါတြင္ ၁၉၉၄ လူမ် ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ မႈ၏ အေတြ႔အႀကံဳကလည္း ၂၀၀၃ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်မွတ္စီမံမည့္ လမ္းေၾကာင္း အေပၚ အေထာက္အကူျပဳၿပီး 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္ကလည္း အလားတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယခု အခိ်န္ထိ 
လမူဆန္စြာ ဖိႏိွပ္ျခင္းခံေနရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားက ၂၀၀၅ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
အား ပုံစံခ်မွတ္ၾကသူမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား သက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံ ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား ေထာက္ခံသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို မတရားသျဖင့္ 
ခ် ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ အေရးပါေသာ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါသည္။ 

အဆိုပါ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္ခ်င့္ရေသာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ 
ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ သာရွိေသးေသာ ႏိင္ုငံအခ် ိဳ႕သည္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ 
တရားမွ်တေရး အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အထူးလုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါသည္။ အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မႈခင္းေဆးပညာအရ ျပစ္မႈေဟာင္းမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္၍ 
အမွတ္ရျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေန အရ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားရံုး တြင္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား၊ ၾကားျဖတ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခင္ကပင္ ရိွေနခဲ့သည့္ မူလရိွရင္းစဲြ အေျခအေနမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ပယ္ရွားၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အသစ္မ်ားကို စတင္ျခင္းအတြက္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ 
‘ေန၀င္ခိ်န္’ ႏွင့္ ‘ေနထြက္ခိ်န္’ ဥပေဒမ်ား စသည္တို႔ကုိ အသုံးျပဳၾကပါသည္။

၄.၂။ အာဏာခဲြေ၀ျခင္း၏ ေယဘုယ်စနစ္

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား ႀကီးမားစြာ ႀကိဳးပမ္းရယူရသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေသာ၊ အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ သတ္မွတ္အပ္ႏွင္းထားပါသည္။  ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
သေဘာသက္ေရာက္ပါသည္။ ယခင္ကတည္းက ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား မႈ၏ပုံစံမ်ားအား 
ဖယ္ရွား၍ မရႏိင္ုေအာင္ အာဏာ၏စနစ္ကုိ ပုံေဖာ္ေနပါသည္။ အက္ေကြေဒါ၏ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဤအယူအဆကုိ အေလးေပးပါသည္။ ၁၉၉၅ 
မွ ၂၀၀၆ ထိ ၁၁ ႏွစ္ အတြင္း သမၼတ ၈ ဦးကုိ ေပၚထြန္းေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အမွန္အတုိင္း သိျမင္လာမႈေၾကာင့္ အက္ေကြေဒါျပည္သူတုိ႔၏ ၈၂%သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္ကုိ 
ပံစုံခ်မွတရ္န္ ၂၀၀၇ ဧၿပလီတြင္ မဲဆႏၵရွင ္ညလီာခကံိ ုစေု၀းက်ငး္ပရန္ ဆႏၵမဲေပးခဲသ့ည။္ သမၼတအေနျဖင့္ 
ရာထူးမွ အနားယူၿပီး အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚပါက သက္တမ္းတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ဖ်က္သိမ္းမည့္ 
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ကြန္ဂရက္စ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေပးမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာကုိ တုိးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသစ္သည္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အၾကား မတုိးသာမဆုတ္သာ 
အေျခအေနကုိ အဆုံးသတ္ရန္ သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ 
ဥပေဒသစ္အရ သမၼတသည္ ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ သက္တမ္းတစ္ခုအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရၿပီး 
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ စိုက္ပ် ိဳး၍ မျဖစ္ထြန္းေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ခဲြေ၀ျဖန္႔ျဖဴးရန္ 
အာဏာအပါအ၀င္ လယ္ယာေျမပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူႏိုင္ေသာ အာဏာကုိ က်င့္သုံးႏိုင္ေသာ ဗဟုိဘဏ္ 
အေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ ရရိွပါသည္။ လူထု၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကုိ 
ေဒသႏၱရအဆင့္ ထိ ေရာက္ရွိေစရန္ ႏိင္ုငံသားမ်ား ညီလာခံမ်ားကုိလည္း ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 
ေပးထားပါသည္။ ထုိ႔ အျပင္ ႏိုင္ငံကိုလည္း ႏိုင္ငံသားေပါင္းစံုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သ
ည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ဘုိး ဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
မလုပ္ေဆာင္မီ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ 
(ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မျဖစ္မေန ရရိွစရာ မလုိအပ္ေသာ္လည္း) ဗဟိုအစိုးရအား ျပဌာန္း ထားပါသည္။ ၂၀၀၈၊ 
စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵမဲေပးေသာ အက္ေကြေဒါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၆၃.၉% သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား မ်ားျပားမႈ ႏွင့္ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ၿပိဳကဲြမႈ တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ခိုင္မာေသာ အဖဲြ႔အစည္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက 
လက္ခံသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 
တုိင္းျပည္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျပဌာန္းျခင္းရိွပါသလားဟူသည့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့့္ အာဏာအား 
ေျပာင္းလေဲစျခင္းကုိ အားေပးေမာင္းႏွင္သည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးက႑ကုိ ပုံေဖာ္ႏိင္ု 
ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ 
ရိွေနထုိင္ေနၾကေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 

လူ႔ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထုံတမ္းမ်ားအေပၚ ညီတူညီမွ် ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ အာဏာကုိ ဗဟုိ အဆင့္မွ 
ေဒသႏၱရအဆင့္ အသီးသီးသုိ႔ လဲႊ ေျပာင္းခဲြေ၀ ခ်ေပးျခင္းကုိသာ ေထာက္ခံသည့္ ယင္းတုိ႔၏ ကိုယ္စားျပဳ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကိုသာ သစၥာရွိၾကပါသလား။ 

၄.၃။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ တရားေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
အၿပီးသတ္ ေျဖရွင္းေလ့ မရိွပါ။ အထူးသျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
သေဘာထားမ်ား ကဲြျပားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အခြင္အ့ေရးေပးေသာ ေယဘုယ် လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လူ႔ခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ 
အာဏာအရ လူ႔အခြင့္အေရး ထုံး တမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ မည္သူက ပုံေဖာ္မည္ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေပသည္။ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူ  
မ်ားသည္ အေျခခံအား ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ 
ေဆာင္ပါသည္။ ယခင္ကတည္းက ရိွခဲ့ ေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားမႈမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
စနစ္ကို စြဲၿမဲစြာ ပံုေဖာ္ေနပါသည္။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥ မ်ားကို 
ပိုမိုႀကီးမားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ 
တြန္းအားမ်ား၏ အေနအထားမ်ားက ပံုေဖာ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

 ဤသုိ႔ ေျဖရွင္းေပးရာတြင္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အတည္ျပျဳပဌာန္းသည္ဟု 
ယူဆၾက သျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္ဆုံး ေနရာခ်ထားမႈဟုလည္း 
ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ ေခတ္၏ အမ်ားစုေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ဥပေဒမ်ား၏ အခ်ဳပ္ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပၾကၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 
တြန္းအားေပးထားသည့္ ‘ျပည္သူ႔ အက် ိဳးစီးပြားကုိ ဥပေဒျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း’ အပါအ၀င္ ယင္းတုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ တရားရံုးမ်ား၌ ဥပေဒႏွင့္ညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ 
ႏိင္ုငံသားမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဤ လမ္းေၾကာင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကုိယ္စားျပဳေစပါသည္။ ယင္းေနာက္ကြယ္ရိွ 
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႈေံဆာ္ၾကသူမ်ား သည္ အနာဂတ္၏ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက မိမိတုိ႔၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ထိခိုက္ေစႏိုင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားသည္ ခ်႕ဲကားလြန္းၿပီး အလြန္ၾကာျမင့္သည့္အျပင္ အလားတူ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 

တစ္ခုအတြင္းရိွ အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရေသာ္ ယင္းတုိ႔သည္ ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာလ်က္ 
ရိွပါသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း 
အေရအတြက္မ်ား တုိးပြားမ်ားျပားလ်က္ရွိလာေသာ 
ႏိင္ုငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
အတည္ျပဳထားၿပီး အတည္ျပဳခ်က္သည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား 
တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းအေပၚ အက် ိးဳသက္ေရာက္မႈ 
ရိွပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား တရား၀င္ 
ျဖစေ္စေရးအတြက္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ရိ ွပါသည္။ တရား စီရင္ေရးအဖဲ ြ ႔သည္ 
အမွီအခုိကင္းေသာ၊ ကုိယ္ ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေသာ၊ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ  အရည္ အခ်င္းရိွေသာ အေနအထားျဖစ္ေနေသးသေရြ႕ ယင္းကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ စစ္မွန္ေသာ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ ေငြအရင္းအႏွ ီးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ သူမ်ား 
ႏွင့္ အမႈကိစၥ တုိင္းကုိ အႏိုင္ရရိွ သူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား မ်ားျပားလြန္းေသာ အေနအထားတြင္ ယခင္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိင္ုငံေရး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ႏိင္ုသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ အရည္အေသြးသည္ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
တည္ရွိေနထုိင္ေနၾကသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အမ်ားဆႏၵ ရရွိေစရန္ 
မူတည္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လက္ေတြ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက နား လည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ 
ဤအျခင္းအရာသည္ တရားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုထက္စာလွ်င္ ႏိင္ုငံေရး သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအား ပုံစံခ်မွတ္ရန္အတြက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အခန္း က႑မ်ားပါရွိသည့္ 
လူထု၏ပါ၀င္မႈသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးက အထက္ပိုင္းအဆင့္ ေရွ႕ေနမ်ား ၏ 
သီးသန္႔နယ္ပယ္ တစ္ခုသာ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၏ အလြန္အေရးပါေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အၿပီးသတ္ 
ေျဖရွင္းေလ့ မရိွပါ။ ယင္းတို႔သည္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခြင့္ 
အေရးေပးေသာ ေယဘုယ် လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို 
မည္သူက ပံုေဖာ္မည္နည္း။ 
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မ်ားျပားစြာရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ား၌ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြသူမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ 
ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားစြာ သာတူညီမွ် မရိွျခင္း 
စသည့္ အလြန္အမင္း ခဲြျခားမႈမ်ား၏ ဖိအားမ်ား 
သက္ေရာက္ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ 
စီရင္ထုံးမ်ား ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ 
ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
တရားေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၏ ၿပီးျပည့္စံုမႈ 
မရွိျခင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ 
အေရးပါေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ 
အေျခ ခံေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္က်င့္ သုံးသင့္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အား 
ေထာက္ခံ အားေပးသူမ်ားက သံုးသပ္ေကာင္း သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အဓိက 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ တာ၀န္ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားၿပီး ပံုေသခန္႔အပ္ 
ထားျခင္း မရိွေသာ အာဏာပုိင္မ်ားပါ အပါအ၀င္အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵကုိ ရရိွေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

၄.၄။ ျပည္တြင္း တရားေရးစံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ယေန႔ေခတ္တြင္ အာဏာတည္လ်က္ရိွသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုကုိ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ ၁၉၆၆ (ICCPR) ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ ၁၉၆၆ (ICESCR) 
တုိ႔ ေရးဆြဲျပဌာန္းစဥ္ကတည္းက ပုံစံခ်မွတ္ပါသည္။ မူစလင္ အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အစၥလာမ့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုိင္ရို ေၾကျငာခ်က္ (၁၉၉၀) 
အေပၚတြင္ အေျချပဳထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားရိွ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရိွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔သည္ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ဘာသာတရားစသည့္ တရားေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏  ျပည္တြင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ  
ပုံစံက်ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စနစ္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအား  ပုံစံတက် 
နားလည္သေဘာေပါက္ ရန္ အသုံးျပဳေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ အက် ိဳးရလာဒ္အေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိင္ုငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားၿပီး ျပည္တြင္းတရားေရးဆုိင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ တရား၀င္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ပုံစံတက် နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျပည္တြင္းရိွ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျမင့္မားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းတရားေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားသည္ 
မတူညီေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား တရား၀င္ျဖစ္ 
ေစႏိုင္ရန္ အလားအလာရိွေသာ္လည္း ဖဲြ ႕ 
စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္မႈသည္ 
ကဲြျပားျခားနားစြာ  တည္ရိွေနထုိင္ ၾကေသာ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ားအၾကား အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာဆႏၵ 
အေျမာက္အမ်ား ရရိွ ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ေနႏိုင္ၿပီး 
ယင္းသည္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ဆိသုညထ္က ္ႏိငုင္ံေရးသေဘာ ပိ၍ုသက္ေရာက္ပါ 
သည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ညီမွ်ရမည္၊ တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရမည္၊ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ခ်င္းစီမွ 
လႊဲေျပာင္းဖယ္ရွား၍ မရေစရ စသျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္က 
ၾကည့္လွ်င္လည္း ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဥပေဒသည္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အဆင့္ဆင့္ကုိ 
ခိုင္မာေစေသာ ထုံးတမ္း စဥ္လာအရ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ အားၿပိဳင္ေနေသာ အယူအဆ ႏွစ္ခုအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအေပၚတြင္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရား 
ဥပေဒဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 
အားၿပိဳင္ ေနေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ 
လည္းေကာင္း ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္အေပၚ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားစ ြာတုိ ႔က ဖဲ ြ ႔စည္း ပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ အျမင့္ဆုံး ဥပေဒအခ်ဳပ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ ယင္းကုိ တိက်စြာ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းတုိ႔တြင္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရိွရပါက ယင္းတုိ႔ကုိ တရားမ၀င္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ ေသာ ပုဒ္မငယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
တဖန္ အကယ္၍ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္းရိွ အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ျခြင္းခ်က္မ်ား 
အေနျဖင့္ အတုိက္အခံသေဘာေဆာင္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား ပါ၀င္ပါက ယင္းသည္ 
လြယ္ကူရွင္းလင္းျခင္း သိပ္မရိွလွေပ။

၅။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား
ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္မ်ားအား လုိက္နာေစေသာ အစိုးရ၏စနစ္ 
သို႔မဟုတ္ ပံုစံ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ဒီမုိကေရစီ 
က်င့္သုံးျခင္းစနစ္အား ႏိုင္ငံေရးအရ ၀ိ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားျခားနားမႈကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ခိုင္ၿမဲစြာ 
အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အတြင္း အာဏာ၏ မွ်တမႈ အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေရး အာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔ေရးရာ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား၊ 

ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ႏိငုင္တံကာ ဖဲြ႕ စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒမ်ားရိ ွႏိငုင္တံကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါ သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရား 
အစရိသွည္ ့တရားေရးဆိငုရ္ာ စသံတ္မတ္ွခ်က္မ်ား၏ 
အားၿပိငဳ္ေနေသာ အျခား ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း 
ရိွႏိငုပ္ါသည။္ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏငွ္ ့ည ီေသာ ဥပေဒကုိ 
စနစ္က်စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအတြင္း ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ျခင္းရွိပါက 
ယင္းသည္ အားၿပိဳင္ ေနေသာ အယူအဆမ်ားအတြက္ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းတစခ္ ု
ျဖစ္ပါသည္။ 



166 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊ 
အေရးေပၚအာဏာႏွင့္ မာရွယ္ေလာ အသုံးခ်ျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းေသာ 
မီဒီယာေလာကအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရိွေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အစိုးရအျဖစ္ 
ျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစသျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

မဲေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းပံုိုင္ခြင့္၊ အဖဲြ႔၀င္ ျဖစ္ပိုင္ခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ေရးသားတင္ဆက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္ (လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး သတင္းစကားမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း)၊ လြတ္လပ္ေသာ မီွခိုျခင္းကင္းေသာ မီဒီယာအတြက္ 
အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ မရိွပါပဲ ‘ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ား၏ နယ္ပယ္’ တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ မရိွပါ။  ‘ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား’ ရရိွရန္ လုိအပ္ခ်က္သည္ 
အမွန္စင္စစ္ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ သုိ႔ အသြင္းကူးေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ ေယဘုယ် အဂၤါရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ပြင့္လင္းေသာ ၿမိဳ႕ျပ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ လုိအပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရ 
လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈ ရိွျပီး အသိအျမင္မ်ားေသာအခါ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမွ ကင္းေ၀းျခင္း၊ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ သာတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ လူပုဂၢ ိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
အတြက္ အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားတုိင္းအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းကင္း ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရး၊ ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ တရားမွ်တေသာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တရားစီရင္မႈအား 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အခြင့္ အေရးမ်ား၊ ကၽြန္လူတန္းစားဘ၀မ်ားႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ေစခုိင္းျခင္း ခံရေသာ 
အလုပ္သမား ဘ၀မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ အျပစ္မရိွေၾကာင္း 
ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးကုိ သက္ေရာက္မႈရွိေနေသာ အေနအထားအားလုံးတြင္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားစသည့္ ျပည္သူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုပါသည္။

မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး 
အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
ပါ၀င္လာမႈ၏ အေရးႀကီးပုံကုိလည္း အသိအမွတ္ 
ျပဳ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ တုိက္ရုိက္ ဒမုိီ 
ကေရစီႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္ေသာ ဒီမိုကေရစီတုိ႔၏ ေရပန္းစားလာ 
ေသာ ပံုစံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ 
အယူအဆမ်ားသည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ 

တြင္သာ မီွခိုအားထားေနျခင္းထက္ အဓိက က်ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးမ်ားတြင္ တုိက္ရိုက္ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိင္ုငံ သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား အေန 
ျဖင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြကုိ အသုံးျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအား ပါ၀င္လာေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားတည္ရိွမႈကို 
ကာကြယ္ေပးရန္ ခိုင္ၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးမႈကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းကို 
တိုးျမွင့္ရန္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဒမုိီကေရစီ စနစ္အတြက္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္အစုိးရအဆင့္၌ ျပည္သူ႔ညီလာခံမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေရး 
ရင္းျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြမႈတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
ခုံသမာဓိအဖဲြ႔၏ တရားစီရင္စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္သူ႔ တရားရုံးမ်ား၊ အစဥ္အလာအရ ျဖစ္ေသာ၊ 
အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ 
ညီညြတ္ေသာ တရားရုံးမ်ားရွိျခင္းကုိ အသိအ
မွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း  အထူးသျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ကဲ့သုိ႔ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ လ်ာထားေလ့ရိွေသာက႑မ်ား၌ပင္ ျပည္သူ 
အမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။

၆။ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ႏိင္ုငံတကာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခြင့္အေရးပုံစံမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ ႏိင္ုငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရေသာ္ 
ေျပာင္းလဲ ျခင္းကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ား၏ 
အတည္ျပဳခ်က္တြင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဥပမာ အားျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဖဲြ႔စည္းျခင္းအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစသည္ဟု ယူဆထားသျဖင့္ ႏိင္ုငံအား ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ အရာမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားရိွရန္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ယင္းတို႔အား 
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျမင္ၾကပါသည္။ အဆုိပါ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအား အခ်က္ျပေသာ ပထမမ် ိဳးဆက္ 
အခြင့္အေရး မ်ားအျဖစ္ ျမင္ႏိင္ုပါသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကလည္း 
ႏိင္ုငံေတာ္အား အျပဳ သေဘာျဖင့္သာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ရည္ညႊန္းပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားဟု ေခၚဆုိႏိုင္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံသားအားလံုး အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက် ိဳးအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးဟူ၍ ေဖာ္ျပၾကပါ သည္။ တတိယေျမာက္ အမ် ိဳးအစားခဲြျခားရာတြင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္၊ 
လူ႔အသုိင္း၀ိုင္းမ်ားအတြက္ အသက္တမွ် အေရးပါေၾကာင္း ယူဆထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ စည္းလံုးညီညြတ္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ားဟု ေခၚပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၊ လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ား၊ 
လူနည္းစုမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ မသန္မစြမ္း ခ် ိဳ႕ယြင္းေနေသာသူမ်ား စသည္တုိ႔၏  အခြင့္ 

ႏ ိင္ုငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခြင့္အေရးပံုစံမ်ားသည္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ား အားျဖင့္ 
ပါ၀င္တတ္ၾကပါသည္။ ယင္းတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ တရား 
သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည္ဟု 
မည္သည့္ အဖဲြ ႕အစည္းကမွ်  ေစာဒက 
တက္ျခင္းမရွိၾကေစရန္အတြက္ ဘက္မလုိက္ေသာ 
အခြင့္အေရးရင္း ျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
အားသာခ်က္ ရိွပါသည္။



168 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အေရးမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား လြန္စြာ ရိွေနၿပီး ပဋိပကၡမ်ားမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဤနည္းလမ္းတြင္ 
လက္ေတြ႔ဆန္ဆန္ ဆဲြေဆာင္ေသာ အရာႏွစ္ခု 
ရိွပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ဘာသာစကား 
အသုံးအႏႈန္းကုိ ပုံစံခ်မွတ္ထားၿပီး လုိအပ္ပါက 
အနည္းအက်ဥ္းသာ ညိွႏိႈင္းျပင္ဆင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ပုိ၍ 
အေရးပါသည့္အခ်က္မွာ ဤနည္းလမ္း၌ 
အခ ြ င့္အေရးမ ် ာ းသည္ ယင္ း တုိ ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရား သုိ႔မဟုတ္ 
ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည္ဟု 
မည္သည့္ အဖဲြ ႔အစည္းကမွ် ေစာဒက 
တက္ျခင္းမရိွၾကေစရန္အတြက္ 
ဘက္မလုိက္ေသာ အခြင့္အေရးရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏ ြ ယ္ေနသည့္  အာ းသာခ ် က္ 
ရိွပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေသခ်ာတိ က်စြာ သုိ႔မဟုတ္ 
နားလည္ရလြယ္ကူစြာ ယင္းတုိ႔၏ အေနအထားကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္တရားေရးစနစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံး 
ဥပေဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း 
ႏိင္ုငံတကာ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားျခင္း 
စာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႔သည္  ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြသူမ်ားက သိရိွနားလည္သင့္ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆဲြဖန္တီးရာတြင္ တုိးတက္မႈ ရိွလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ 
ညီညြတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ၏ လက္ေတြ႔ 
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက လက္မခံပါ။ ဤအေျခခံက်ေသာ ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးရန္ ညွဥ္းပန္းႏိပ္ွစက္မႈ၊ 
ကၽြန္လူတန္းစား ဘ၀၊ လူမ် ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကုိ 
ခ် ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားစသျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
လုံး၀လက္သင့္မခံသည့္ ႏိင္ုငံမ်ားအၾကားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီမႈကုိ ႀကီးမားစြာ လုိအပ္ပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ တကာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာကုိ စိုးမိုးႏိုင္ေသာ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဘာ္လီးဗီးယား ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ  (အပိုဒ္ခဲြ ၂၅၇) ၊ အက္ေကြေဒါ (အပိုဒ္ခဲြ ၁၁) ႏွင့္ ဂြာတီမာလာ 
(အပုိဒ္ခဲြ ၄၆) စသည့္ အေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္ ေတြ႔ ႏိုင္ပါသည္။

ျပညသ္ူ႔ေရးရာႏွင္ ့ႏိငုင္ံေရးဆုိငရ္ာ အခြင္အ့ေရးမ်ားသည ္
ႏိုင္ငံေတာ္ရိွ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ 
အခြင္အ့ေရးမ်ား ျဖစၾ္ကပါသည။္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏငွ္ ့
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကလည္း 
ႏိငုင္သံားအားလံုး အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ပညာ ေရးဆိုင္ရာ 
အခြင္အ့ေရးစသျဖင္ ့ ႏိငုင္ံေတာအ္ား အျပဳသေဘာျဖင္သ့ာ 
ကစိၥ ရပမ္်ားကုိ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျပဳရန ္လုိအပ္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ  ရည္ညႊန္းပါ  သည္။ 
တတိယေျမာက္ အုပ္စတုြင္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက္၊ 
လူ ႔အသုိင္း၀ိုင္း မ်ားအတြက္ အသက္တမွ် 
အေရးပါေၾကာင္း ယူဆထားသည္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ား 
အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းတုိ ႔ကုိ 
စည္းလံုးညီညြတ္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားဟု 
ေခၚပါသည။္ ယင္းတုိ႔တြင ္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစမု်ား၊ 
လမူ်ိဳးေပါင္းစံ ုပါ၀င ္ေသာ ႏိငုင္သံားမ်ားႏငွ္ ့ဘာသာေရး 
အပုစ္မု်ား၊ လူနည္းစမု်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ 
မသန္မစြမ္းခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာသူမ်ား စသည္တို႔၏  
အခြင့္အေရး မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေရွ႕ေျပးသာဓကမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
မည္ သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ပါ၀င္သင့္သည္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိအခါ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ 
အတြင္း စိတ္အား ထက္သန္စြာ  ေထာက္ခံၾကသူမ်ား၏ မဆဲႏၵနယ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေအာင္ ႏိင္ုငံေရး 
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အိႏိၵယႏွင့္ နီေပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္  ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၌ အနိမ့္ဆုံး အမ် ိဳးဇာတ္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ 
ယင္းတုိ႔ ရရွိမည့္အခြင့္အေရးကုိ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ အလားတူစြာပင္ အျခားေသာႏိင္ုငံမ်ားတြင္လည္း 
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပညာသင္ေရး ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးသည္။  အက္ေကြေဒါတြင္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြင္း ထာ၀ရတည္ၿမဲသည့္ 

‘သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး’ 
အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေတာင္းဆုိႏို င္ခဲ့ ၿ ပီး ေဘာ္လီးဗီးယားရိ ွ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း 
အမိကမာၻေျမဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
စဥ္းစားခိ်န္ဆထားခဲ့ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား၏ 
အေမြအႏွစ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖဲ ြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားကရရိွရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဆက္ လက္ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ရိွပါက ယင္းတုိ႔သည္ 
အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တံ့ႏိုင္ပါသည္။ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ မသန္မစြမ္း ခ် ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ား၊ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား သီးျခားျဖစ္ေစ၊ 
တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းပါ ၀င္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ဆႏၵကုိ 
ရရိွေစရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူအခ် ိဳ႕သည္ ယင္း၏ အေရးပါပံုကုိ သိရိွနားလည္ထားၾကပါသည္။ 

ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အေနအထားမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြရာ၌ ေပၚေပါက္လာႏိင္ုသည့္ 
အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ- 

(က) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားႏွင့္

(ခ) အေျခခံက်ေသာ သို႔မဟုတ္ အဓိကက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ် အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား 
ကြာျခားခ်က္ မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

၆.၁။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ား

ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ အဓိကက်ေသာ အခြင့္အေရး၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာ 
ေ၀ါဟာရ မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ျပင္ပတြင္ အဓိပၸါယ္တူ ေ၀ါဟာရမ်ားအျဖစ္ 
အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အမည္ေပးထားပုံစနစ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ကာကလၾကာရွည္စြာ 
ျဖစ္ေလ့ရိွသည့္ ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 
မ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ  အခြင့္အေရး 
မ်ားစသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးသာဓကအျဖစ္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ရေပမည္။ 
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အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား အတြက္ ကဲြျပားျခားနားေသာ ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ညႊန္ျပပါသည္။ ပဋိပကၡ အေနအထားမ်ားအရ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈအား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ  ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 
ႏိႈင္းခိ်န္စဥ္းစားလ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အေရွ႕ဥေရာပအသစ္၏ သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ားစုသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ၁၉၈၉ 
ခုႏ ွ စ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏို င္ ငံသားတုိ ႔၏ 
ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ႏိင္ုငံသား ျဖစ္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သားခ်င္းေတာ္စပ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ေသြးသား ဆက္ႏြယ္ေပါင္းစည္းမႈ 
စည္းမ်ဥ္ းကုိ ႏို င္ ငံသား ျဖစ္ ျခင္းအား 
သယ္ေဆာင္ေပးသည့္အရာအျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းထားရွိလ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 
ဂရိ၏ ႏိင္ုငံေတာ္သစ္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္မွာပင္ 
အက်ပ္ရုိက္ျခင္း ႀကံဳခဲ့ရေသာ ယင္းတုိ႔၏ 
အေနအထားမွ  ‘ေခတ္ သစ္ ဂရိႏိုင္ငံေတာ္ကုိ 
တည္ေထာင္ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဂရိႏိင္ုငံသား မ်ားကုိ 
ရွာေဖြၾကရေအာင္’ ဟူ၍ ေႀကြးေၾကာ္ႏိင္ုေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။၁ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ 
ေဂ်ာ္ဂ်ယီာ၊ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ယူကရိန္း အစရွိသည့္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သည္  ေရာမကဲ့သုိ႔ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကုိ လ်စ္လ်ဴရႈေသာ သဟဇာတျဖစ္ေရး 
ဥပေဒမ်ားကုိ အသုံး ျပဳေသာ္လည္း ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ျပန္လာရန္အတြက္ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိင္ုငံသား အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ အမ် ိဳးသားေရး လကၡဏာရပ္ကုိ ပုံေဖာ္ႏိင္ုရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ 
သီးျခားႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဟနေ္ဂရီ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
(၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၉ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္) တြင္  ‘ဟန္ေဂရီ သမၼတႏိုင္ငံသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ 
နယ္နိမိတ္ ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေသာ ဟန္ေဂရီႏိင္ုငံသားမ်ား၏ ကံၾကမၼာအတြက္ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ 
တာ၀န္ယူပါမည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိလည္း ျမွင့္တင္ေပးပါမည္။’ (အပိုဒ္ခဲြ 
၆) ဟူသည့္ ပုဒ္မငယ္တစ္ခု ပါ၀င္ ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိထားေသာ ဤအပုိဒ္သည္ 
ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္း ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနေသာ အေနအထားတြင္ (ပိုဒ္ ခဲြ ၁၁၆) တုိင္းျပည္သုိ႔ 
ျပန္လာေသာ ဂ်ာမန္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ားကုိ ဂ်ာမန္ လူမ် ိဳးတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဂ်ာမနီ၏ အေျခခံဥပေဒရိွ ျပဌာန္းခ်က္ တြင္လည္း ထပ္မံေတြ႔ရိွရပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမ်ားႏွင့္ 
မတူညီသည့္ အခ်က္မွာ ယခင္ က ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်က္ကုိစလုိ ဗက္ကီးယားႏိုင္ငံတုိ႔သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ႏွစ္ခု အသြင္ ျဖင့္ ႏွစ္ျခမ္းကဲြသြားပါသည္။ 

ဥေရာပသမဂၢ၏ အဖဲြ႔၀င္အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာင္တြင္ အဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိသူတုိ႔ အေနျဖင့္  
ေလးစားလုိက္နာ လ်က္ ရိွသည့္ ဥေရာပ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတုိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၾကေသာ 

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ အဓိကက်ေသာ 
အခြင့္အေရး၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည ္အဓပိၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိၿွပီး 
အခြင့္အေရးမ်ားအား အမည္ေပးထားပံုစနစ္ သည္ 
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ 
ကြဲျပား ျခားနားေသာ ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု
ညႊန္ျပပါသည္။ ပဋိပကၡအေနအထားမ်ားအရ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာကသူ္ မ်ားသည ္ႏိငုင္ံေတာ္ 
ျဖစ္တည္မႈအားရရိွျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ျပနလ္ညအ္ဓပိၸါယ္ ဖြင္ဆုိ့ျခင္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္
ႏိုင္ငံေတာ္ကို  ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္အတြက္ 
ႏိငုင္သံားမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးကုိ ႏႈငိ္းခိ်နစ္ဥ္းစားလ်က ္
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။  
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

အဆုိပါ ႏို င္ငံမ်ားႏွင့္အတူ တရား၀င္ 
ဘာ သာစကားမ်ားႏွင့္ မိရိုးဖလာဘာသာ 
တရားတုိ ႔ကတစ္ဘက္၊ တုိင္းရင္းသား 
လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ၏ ၀ိေသသလကၡဏာရပ္ 
မ ်ားကတစ္ဘက္ျဖင့္ ပ့ံ ပုိ းထားသည့္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 
အဂၤါရပ္မ်ားးအၾကား သိသာထင္ ရွားေသာ 
အက္ကဲြမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာပါသည္။ 
အ လ ာ း တူ  ျ ပ ႆ န ာ ရ ပ္ က လ ည္ း 
အင္ဒီးစ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အလြန္ႀကီးမား  
မ်ားျပား၍ ယခုခိ်န္ထိေအာင္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း 
ခံရေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့္ 
ဖိစီးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ 
ဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ယခင္က 
ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ျခင္း ခံရေသာ လူ႔အဖဲြ ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား 
ခိုင္မာစြာ ရရိွေစရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ 
ရိွပါသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာရပ္သည္  ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြသူ အမ်ားစုကုိ 
ဖိစိးလ်က္ရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နယ္စပ္တြင္ခြလ်က္ တည္ရိွ 
ေနၾကသည့္ အေနအထားမ် ိဳး ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသည္ အလယ္တြင္ 
တည္ရွိေနေသာ အေနအထားမ် ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းျဖင့္သာ ဤျပႆနာရပ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 
မၾကာေသးမီက ေပၚေပါက္ထားေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားမွ 
ထြက္ခြာ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ မ်ားျပားလွစြာေသာ အေရအတြက္၏ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာ 
အျပဳအမူမ်ား ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒတိုယအခ်က္အေနျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ 
အစၥေရး ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ ဂ်ဴးလူမ် ိဳးမ်ား၏ မ်ားျပားစြာ ျပန္႔ႏံွ႔ေရာက္ရိွေနမႈမ်ားေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း အေနအထားကုိ ပုိ၍ ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စနစ္သည္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ အဖဲြ႔အ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ေနုျခင္းထက္ 
ႏိင္ုငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္သာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းကုိ ဦးစားေပးႏိင္ုပါသည္။ လက္ေတြ႔ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားက ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကုိ အခြင့္အေရးမ်ား မေပးပထဲားရွိရန္ ရည္ရြယ္ေသာအခါ 
ဤသုိ႔ကြာဟမႈသည္ အေရးႀကီးလွၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား အျဖစ္ 
ေပၚေပါက္ေစႏိင္ုပါသည္။ ကုိလံဘီယာႏိင္ုငံတြင္ ႏိင္ုငံျခားသားမ်ားသည္ ႏိင္ုငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ 
ျပည္သူ႔ေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိမူ 
ႏိင္ုငံသားမ်ားကုိသာ ေပးပါသည္။ (တရားဥပေဒအရ ႏိင္ုငံျခားသားမ်ား အား အထူးမေဲပးခြင္ကုိ့ ေပးထား လွ်င္ေသာ္မွ) 
ႏုင္ိငံသားမ်ားသည္ ႏိင္ုငံ၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမ ျပင္ပတြင္လည္း မိမိႏိင္ုငံႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ အခိ်န္ကာလ သတ္မွတ္မႈတစ္ခုအတြင္း  
အခ် ိ႔ဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အခ် ိဳ႕ကုိမူ အသိအမွတ္ 

တရား၀င္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္  မိရိုးဖလာ 
ဘာသာတရားတို႔က တစ္ဘက္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏ ၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားက 
တစ္ဘက္ျဖင့္  ပံ့ပိုးထားသည့္  ဖဲြ ႕စည္းပံု  
အေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ညညီြတ္ေသာ အဂၤါရပမ္်ားအၾကား 
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အက္ကဲြမႈမ်ားလည္း 
ေပၚေပါက္လာပါ သည္။  အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား 
နယ္စပ္တြင္ ခြ လ်က္ တည္ရွိေနၾကသည့္အေနအထားမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ ျပႆနာရပ္သည္  ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြသူအမ်ားစုကို ဖိစီးလ်က္ 
ရိွေနဆဲျဖစၿ္ပီး ႏိငုင္သံားျဖစ္ျခင္းကုိသာ ဤျပ နႆာရပကုိ္ 
အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာအရာအျဖစ္ ဆက္လက္၍ 
အသံုးျပဳပါသည္။
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မျပဳေပးသည့္ စနစ္အရ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ တည္ရိွေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳရာ၌  
ျပႆနာ အနည္းငယ္ ေပၚေပါက္လာႏိင္ုပါသည္။  ဤတြင္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ျခင္း၊ 
အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အရြယ္ အစားပမာဏႏွင့္ စုစုေပါင္းဦးေရကုိ 
ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲေစသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အသြင္ျဖင့္ ထြက္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ 
ျပည္သူလူထုအတြင္း ပုံစံေျပာင္းလဲျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသိရိွႏိုင္ပါသည္။

 ရံဖန္ရံခါတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထပ္ေဆာင္း 
ရရိွသည့္  သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ 
ႏိင္ုငံသားအခြင္အ့ေရးမ်ား အျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္းရိွ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾက သူမ်ားသည္ 
(၁၉၈၈ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒ) လက္ရိွ 
ႏိင္ုငံသား အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ လူနည္းစုႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ သုိ႔မဟုတ္ 
လူမ် ိးဳစုမ်ားတြင္ အထူးလူနည္းစု ဘာသာစကားကုိ 
အသုံးျပဳခြင့္၊ ယင္းတုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 
ထားရိွခြင့္စေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေခတ္ကုန္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတြင္ပါရိွသည့္ အေျခခံက်ၿပီး အာဏာတည္ေစေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
‘ညႊန္ၾကား ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း’ အရ နီေပါႏိုင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၇) တြင္ 
အနိမ့္ဆုံး အမ် ိဳးဇာတ္မ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ တူညီေသာ ဘာသာစကားကုိ 
အသုံးျပဳပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ဟုတ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ 
လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားအေပၚ ယင္းတုိ႔၏ အသက္ ရွင္ရပ္တည္မႈကုိ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိပ ဲအခြင့္ေရးေပးရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပ ျဳခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိင္ုငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးက 
ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ အၿမဲတမ္းအေနျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္မရွိဟူသည့္ 
အဆုိကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံုံ ုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ 
ယခင္က ခ်ဳပ္ကုိင္ခံရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အျပည့္အ၀ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ယူဆသည့္ ပုံစံကုိ ေျပာင္းလသဲင့္ပါသည္ (ဥပမာ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ 
ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည့္ ‘အလုပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ပိုင္ခြင့္’ အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း)။  
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္အတြင္း  
‘ႏိုင္ငံေတာ္ပန္းတုိင္’ အျဖစ္ ျပဌာန္း ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိင္ုငံသားမ်ားအေပၚ၌ အေျခတည္ထားသည့္  ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ား မရိွေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ 
အေသအခ်ာ စဥ္းစားေပးၿပီး လူအမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လုံေလာက္မွ်တေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ပုံစံခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ႏိင္ုငံသား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စနစ္သည္ 
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ အဖဲြ႕၀င ္ျဖစ္ျခင္းထက္စာလွ်င္ 
ႏိငုင္သံား တစဥ္ီးအေနျဖင္သ့ာ လူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ားအား 
ကာကြယ္ေပးႏိငုပ္ါ လိမ္မ့ည။္  ထုိအခါ လက္ေတြ႕ပါ၀င ္
ေဆာငရ္ြက္ၾကသူမ်ားက ႏိငုင္သံားမဟုတ္သူမ်ားကုိ 
အခြင္အ့ေရး မ်ား မေပးပထဲားရိရွန ္ရညရ္ြယ္ေသာအခါ  
ခဲြျခား ဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာ ႀကီးမားေသာ 
ျပႆနာရပ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

သူစိမ္းကုိ လက္မခံလုိေသာ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ား၏ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ားမရိွသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးျခင္းကုိ 
ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားရိွပါက အဆုိပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ 
ငန္းစဥ္သည္ စြန္႔စားရမႈ မ်ားရွိပါသည္။ အစုိးရသည္ ႏိင္ုငံသားအျဖစ္ အလြယ္တကူ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံျခင္း 
မရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ ပါတီ အမ်ားအျပားကလည္း အျခားေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 
လက္ခံရန္ မသင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္း ေထာက္ျပလ်က္ရိွပါက ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡအသစ္တစ္ခုကုိ စတင္ရန္ စနက္ မီးပ် ိဳးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ႏိင္ုငံသားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါက အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမရွိသူ ႏိုင္ငံသားတုိင္းအတြက္ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ျခင္း အေထာက္အထားကုိ 
ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအေနျဖင့္ 
ႏိင္ုငအံတြင္း တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ မိဘတစ္ဦးဦးသည္ ႏိင္ုငံသားျဖစ္ေနပါက သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ခဲ့ ပါက ႏိင္ုငံသား 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိပါ တိုးခ်႕ဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 
မွတ္ယူျခင္းႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားႏွင့္ ႏိင္ုငံသားအျဖစ္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ခံရသူမ်ားအား ႏိင္ုငံသားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

၆.၂။ အေျခခံက်ေသာ သို႔မဟုတ္ အဓိကက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
တရားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ား

‘အဓိက အခြင့္အေရးမ်ား’ သုိ႔မဟုတ္ ‘အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား’ကုိ လြတ္လပ္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
အဖဲြ႔ အစည္း၏ တရားေရးဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏိင္ုငံေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား မခံရေစရန္ 
ကာကြယ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ပုိမုိတင္းၾကပ္ေအာင္ထားရိွသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကုိ စဲြကုိင္ထားလ်က္ 
အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ခေလာက္ဆန္မႈမ်ားမျပဳႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးထားၾကသည္။  
လူ႔အခြင့္အေရးဟူသည္မွာ ေယဘုယ် ေ၀ါဟာရတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ ပါ၀င္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အနက္ေဆာင္ေသာ္လည္း 
တရားေရးအရ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား 
ထက္ သာလြန္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
နိဒါန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
စီမံေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ပုံစံခ်မွတ္မႈ၊ 
လုံၿခံဳေရးက႑ဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ပင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သေဘာ 
အားျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိက 
က်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရားဥပေဒမွ 
ေကာက္ႏုတ္ရယူထားျခင္း မဟုတ္ပဲ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးမႈအတြင္း ႏိင္ုငံေရးႏွင့္ အာဏာဆုိင္ရာ လုပ္ ေဆာင္မႈ 
မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သျဖင့္ တရားဥပေဒထက္ 

အဓိကက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
တရားဥပေဒမွ ေကာက္ႏုတ္ရယူထားျခင္း 
မဟုတ္ပဲ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအတြင္း ႏိုင္ငံ 
ေရးႏွင့္ အာဏာဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ သျဖင့္ တရားဥပေဒထက္ 
တစ္ပန္းသာပါသည္။ ‘အဓိက အခြင့္ 
အေရးမ်ား’ သို႔မဟုတ္ ‘အေျခခံက်ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ား’ ကို လြတ္လပ္ေသာ 
တရားေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း၏ 
တရားေရး ဆိုင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္မႈမ်ားမွ 
ကာကြယ္ထားပါသည္။
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တစ္ပန္းသာပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ သာတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္း၊ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔အျပင္  အလားတူအေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လုိက္နာရမည့္ တရားေရးဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ပါတီမ်ားအၾကား 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ အဆုိပါ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္သည္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္ တစ္ခု မဟုတ္ေပ။

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္းင့ံထားရိွျခင္း 
အေျခအေနမ်ားကုိ တိက် ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
ခ်ေပးသင့္ပါသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ အားလုံးေသာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေျပာင္းလ၍ဲ မရႏိုင္ေပ။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ႏိင္ုငံတကာ ဥပေဒသည္ ႏိပ္ွစက္ ညွဥ္းပန္းမႈအား တားဆီးျခင္းကုိ ေျပာင္းလဖဲယ္ရွား၍ရေသာ 
အခြင့္အေရးဟူ၍ ဟုယူဆထားျခင္း မရိွပါ။ ႏိုင္ငံအသီးသီး တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ 
အသုံးျပဳေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲထားရိွသည့္  မတူညီ ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ရိွၾကပါသည္။ အကယ္၍ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အေရးေပၚအာဏာ က်င့္သုံးမႈက တုိက္ရုိက္ သက္ေရာက္မႈ 
ရိွေသာအခါ၊ ဆုိလုိသည္မွာ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ 
ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္ 
ခ် ိဳးေဖာက္ ထိပါးေနေၾကာင္း ေျပာဆုိလာေသာအခါ 
တရား စီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ 
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားရွိပါ သည္။ ေခတၱ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဆုိသည္မွာ 
တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ သည့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အား အနည္းဆုံး ယာယီစနစ္ျဖင့္ပင္ 
အသုံး မျပဳပဲ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ဆုိင္းငံ့ 
ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ 
ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
မလုပ္ ေဆာင္သင့္ပါ။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက 
အေရးေပၚ အေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံး 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိင္ုငံ၏ အခ် ိဳ႕ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ 

ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
က်ေရာက္ေနသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဥပမာ -  လူမ် ိဳး ေရးစသျဖင့္ 
ျဖစ္တည္ခ်က္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားအေပၚ ပုတ္ခတ္ထိပါး ေျပာဆုိျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္၊ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားတင္ျပခြင့္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမျပဳႏိုင္ေစရန္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားက ျပဌာန္းထားသင့္ပါသည္။ ဤသုိ႔မဟုတ္ပါက လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ေရးသားတင္ျပခြင့္အား ပိတ္ပင္ေသာအခါ သူတစ္ပါးအား ပုတ္ခတ္ထိပါး ေျပာဆုိျခငး္သည္ 
ယင္းတုိ႔၏ အတုိက္အခံမ်ားအေပၚျဖစ္ႏိုင္ၿပီး (ဥပမာ- ပုတ္ခတ္ထိပါး ေျပာဆုိျခင္း၏) အက် ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
ဘက္ေတာ္သား ႏိင္ုငံေရးသမားမ်ားအား ေရြးေကာက္ ပဲြနယ္ပယ္ကုိ မမွ်ေစျခင္း ဟူသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ရိွရေစပါသည္။  

အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြင္း၌ ပင္လွ်င္ 
အားလံုးေသာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေပ။ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုသည္ မည္သည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေျခခံ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 
ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္သည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဥပမာအားျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားအေပၚ 
ပုတ္ခတ္ထိပါးေျပာဆိုျခင္း မ်ားမွ 
ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသား တင္ျပခြင့္ဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္ကို  တိက်ျပတ္သားစြာ 
ေဖာ္ျပသင့္ေပသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ခ်မွတ္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳ ႏိင္ုငံေရး 
နယ္နိမိတ္အတြင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ၊ အားလုံးျဖစ္ေစ ေနရာယူႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ား၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လုိအပ္ႏိုင္ ပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ တရားေရး အေျဖထုတ္ခ်က္ မ်ားကုိ 
တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ မျဖစ္ႏိင္ုေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
‘ႏိုင္ငံေရးကုိ တရားေရး သေဘာ သက္၀င္ေစျခင္း’ 
ျဖစ္ေအာင္ ႀကိးဳပမ္းေနေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားက ယင္းကုိ တားဆီးလုိၾကပါသည္။ 
ယင္းသည္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ အစုိးရ၏ အျခားေသာ 
ဌာနမ်ားအၾကား အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ ေပၚေစရံုမွ်မက အေျခခံက်သည့္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အသံုးမ၀င္ေတာ့သည့္ 
အထိအရွမခံေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ထိခိုက္ေစလ်က္ 
ႏိုင္ငံေရး ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳျခင္းမ်ားကုိ ျပႆနာေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရိွ ၿပီး 
အေျခခံမက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဟူ ေသာ ေမးခြန္းသည္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကုိ ဖိစီးေစလ်က္ ရွိပါသည္။ 

၇။ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္း
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီးသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ 
အဘယ္နည္း။ သိရိွမွတ္သားခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ကမာၻေပၚရိွ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အားလံုးနီးပါးသည္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
စဲြၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေစျခင္း သည္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေလးစားလိုက္နာမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအျဖစ္ 
အၿမဲတမ္း အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွမေနပဲ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္းရိွ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ဘ၀အတြင္းရိွ အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား ႀကီးမားသည့္ ကြာဟမႈမ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေပါင္းစပ္ ပါ၀င္ထားျခင္းသည္ 

အခိ်န္ႏွင့္အမွ် အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏိင္ုပါသည္။ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ တုိးျမွင့္ခ်ေပးသည္ ႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္  
ဤအခြင့္အေရးမ်ားအား အတည္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ 
အေသအခ်ာ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္သင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အတည္ျပဳရာတြင္ ကနဦး 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံေတာင္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးအား အာမခံခ်က္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ထိေရာက္မႈရိ ွေစရန္ႏွင့္ ဒုကၡ သည္မ်ားအား 
ထိေရာက္ေသာ လက္တဲြေခၚယူ ေဖးမမႈမ်ားေပးသည့္ 
တရားေရးစနစ္တြင္လည္း ႏိင္ုငံေတာ္က အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

အျငင္းပြားဖြယ္ရိွၿပီး အေျခခံမက်ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို 
ဖိစီးေစလ်က္ ရိွပါသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဤအခြင့္ 
အေရးမ်ားအား အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ 
အေသအခ်ာ စဥ္းစားခ်င့္ ခိ်န္သင့္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာ 
ကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွေသာ္လည္း အေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ားစြာ မရိွေပ။ 
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အပ္ႏွင္းထားပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေဖာ္ျပၿပီး ယင္းတုိ႔အား အေတာ္အတန္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိး တက္ေစႏိင္ုေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
မရွိေသးပါ။ သုိ႔ရာ တြင္ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ 
ပ့ံပုိးရန္ႏွင့္ အာဏာတည္ ေစျခင္းရွိရန္ မ်ားစြာေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားၾကပါလိမ့္မည္။ 

၇.၁။ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အရင္းခံ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနႏိင္ုျခင္း မရွိပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္ အခ် ိဳ႕ သည္ အေသးစိတ္ဆန္ၿပီး  တိက်ျပတ္သားေသာ္လည္း အခ် ိဳ႕မွာမူ ပံုေသကားက် 
ပုံစံခ်မွတ္ထားေသာ၊ ေယဘုယ် သေဘာဆန္ေသာ၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေယဘုယ်က်င့္သံုးလ်က္ရိွသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အရ 
ၿခံဳငုံေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းကုိလည္း လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေယဘုယ် ပုံစံခ်မွတ္ျခင္း မ်ားအား 
အတည္ျပဳရာတြင္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္  ျပႆနာ ရိွႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ နိဒါန္းပ် ိဳးျခင္း အဆင့္ရွိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒ၏ ကုိယ္က်င့္ သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္းကုိ 
မလုပ္မေနရ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ လူ႔က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတရားကုိ 

ႏိင္ုငံေတာ္အတြင္း တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာအရ သတ္ 
မွတ္ျခင္း မရိွလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔ က်င္ျခင္းရွိေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ ယင္းသည္ 
ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အခ်တ္ိ အဆက္မရွိပ ဲသီးျခားစီ 
ေဆာင္ရြက္ေနမည့္အစား ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ခုိင္မာေသာ 
အသုံးခ်မႈအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ  ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ရွိပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား လက္ေတြ႔က်ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ လမ္း ညႊန္ခ်က္အျဖစ္ ေရးဆဲြျခင္းျဖင့္ 
အတည္ျပဳခ်က္အား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္၊ ဥပမာ - လူနည္းစုသာရွိေသာ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္စသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ကုိလည္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။ 

၇.၂။ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေယဘုယ် ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းမ်ားအား 
အတည္ျပဳရာတြင္ ရွင္းလင္း 
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သျဖင့္  
ျပႆနာ ရိွႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႕ စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေရးအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါ 
သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

 လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ အခ် ိဳ႕ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ 
စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ တရားရံုးမ်ားကုိသာ လုိအပ္သည္ မဟုတ္ေပ။ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းရန္အတြက္ 
အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ ေသလည္း မေသခ်ာ၊ အယူအဆမ်ားမွာလည္း အမ် ိဳးမ် ိဳး အဖံုဖံု 
ကြဲျပားလ်က္ရိွသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပတ္ျပတ္သားသား စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ 
လိုအပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ (၁၉၉၄-၆) ညိွႏိႈင္းေဆာင္ 
ရြက္ေနစဥ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ေသဒဏ္ေပးျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲၾ့ကပါ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္သာ အမ်ားအျပား သက္ဆုိင္မႈရွိၿပီး ျပည္လုံးကၽြတ္ 
ဆႏၵခံ ယူပဲြမ်ားသည္ ယင္းအား ေထာက္ခံေပးႏိုင္ပါသည္။ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ဤျပႆနာရပ္၏ 
အေျဖထုတ္ခ်က္ အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးကို အသစ္တည္ေထာင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 
ေသဒဏ္ဟူသည္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တကယ္ ဤတရားရုံးက ေၾကျငာေပးခဲ့ပါသည္။ တရားရုံးသည္ 
အဖဲြ႔အစည္းသစ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက လူမႈေရးအရ ယုံၾကည္လက္ခံမႈ 
မရိွၾကေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္း၏ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမ်ားေၾကာင့္  အမ်ား လက္ခံေသာ ဆုံးျဖတ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွ
သူအျဖစ္ ရပ္တည္ေစပါသည္။ ၂၀၀၅ မဆဲြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ တုိင္းျပည္အတြင္း တရိပ္ရိပ္တက္လာ 
ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ခုိင္မာေသာလမ္းစဥ္ျဖင့္ အေရးယူလ်က္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ ခံႏိုင္မႈကုိ ယင္းတုိ႔ 
ကုိယ္ပုိင္တည္ေဆာက္ရန္  နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္လုံးကၽြတ္ 
လူထုဆႏၵခံ ယူပဲြျပဳလုပ္ရန္  ဆဲြေဆာင္ လ်က္ ရွိပါသည္။

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ 
တရားရုံးမ်ားအား ဥပေဒကုိ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိျခင္းထက္  
‘ဥပေဒျပဳ ျခင္း’ အျဖစ္ ေတြ႔ျမုင္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဒီ မုိကေရစီစနစ္အရ အတည္ျပ ဳခ ်က္မပ ါပဲ 
တာ၀န္ေျပာင္းလျဲခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါ ယင္းသည္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
တရားရံုးမ်ားအား လူနည္းစုႏွင့္ အဓိက မဟုတ္သည့္ 
အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေပးရန္  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ေလ့လာစစ္ေဆးထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႔သည္ 
‘ဥပေဒျပဳျခင္း’ အာဏာကုိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ရန္ႏွင့္ 
ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္မဆဲႏၵနယ္အား တစ္ဘက္သတ္က်ေသာ 
ကာကြယ္ျခင္းမ် ိဳးျဖစ္ ေစရန္ ဆႏၵရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အီသီ ယုိးပီးယား၏ ပရိယာယ္ ႀကြယ္၀ေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစုမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ ပံ့ပိုး ရန္ ၊တရားရံုးမ်ားရိွ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား အပါအ၀င္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ မည္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိမဆို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ 

ေသလည္း မေသခ်ာ၊ အယူအဆမ်ားမွာလည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု ကဲြျပားလ်က္ရိွသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ျပတ္ျပတ္သားသား စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ 
တရားရံုးမ်ားကို လိုအပ္ျခင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ ေဆာင္သူမ်ားသည္ တရားရံုးမ်ားအား 
လူနည္းစုႏွင့္ အဓိက မဟုတ္ သည့္ 
အျခားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ထုတ္ ျပန္ေပးရန္  
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေလ့လာစစ္ေဆးထားပါသည္။ 
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အခြင့္ရွိသည္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒက 
တိက်ျပတ္သားစြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားပါသည္။ 

၇.၃။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း တိုင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မည္သူသည္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဦးစီးကုိင္တြယ္၍ အခြင့္အေရးမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ ယင္းသည္ တုိက္ရုိက္ထိခုိက္နစ္နာရေသာ ႏိင္ုငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္သာ 
ျဖစ္သလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းက အမႈကိစၥအတြက္ 
ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွသလား။ ျပည္သူ႔အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
အေနအထားမွာ အဘယ္နည္း။ ယင္းတုိ႔သည္ တရား စီရင္ေရးဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ လူ႔အခြင့္အေရး အတည္ျပျဳပဌာန္းေရးအတြက္ 

တရားရုံးမ်ားက ခ်မွတ္ေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း ေယ်ဘုယ်အဆင့္၌သာ 
ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ပါ၀င္ ေသာ 
အေၾကာင္းအရာ၏ အေသးစိတ္အဆင့္အလုိက္ 
တင္ျပခ်င္မွ တင္ျပေပလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ ရုိးရွင္းၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ရ လြယ္ကူေစေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ခ်မွတ္ေရးအတြက္ တရား ရံုးမ်ားအား လမ္းညႊန္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခ ခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ေနာင္လာမည့္ကာလ၏ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုး၏ ဥပေဒမ်ားအား ရရိွခံစားပိုင္ ခြင့္ကုိ 
ေရႊ႔ဆိုင္းျခင္းထက္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ခ် ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားရိွပါက ႏိုင္ငံသားတုိင္း၏ တိုင္ၾကားပိုင္ခြင့္ ကုိ  
တိက်ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

၇.၄။ ျပဌာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ အာမခံျခင္းမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ပုိမုိ၍ မ်ားျပားလာၿပီး မ်ားစြာေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အမ် ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢက အတည္ျပဳေထာက္ခံထားေသာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းအရာမွာ အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
တုိင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ ျပည္သားတုိင္းႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား  ‘ထိေရာက္ေသာ ေဖးမလက္တဲြေခၚယူမႈ’ 
ကို အဆုိပါအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လႊမ္းၿခံဳမႈ အတိုင္းအတာအရ နစ္နာခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ကုစားမႈမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ အထူးတာ၀န္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွစ၍ အျခားျပည္သူ႔ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အတြက္ အသုံးခ်၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိသာ 
ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း မ်ားအထိ ပါ၀င္ပါသည္။

၈။ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ 
တင္းမာမႈမ်ား
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း ‘ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏’ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ‘အျခားေသာ 

လမ္းေၾကာင္းအရ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ သူမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ရ လြယ္ကူေစေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ခ်မွတ္ေရးအတြက္ တရားရံုးမ်ားအား 
လမ္းညႊန္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

အခြင့္အေရး မ်ား’၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားက အျခားအခြင့္အေရးမ်ားထက္ ပုိသည့္ အခ် ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာေစသည္ဟု 
ဆိုလိုပါသည္။  ယင္းတို႔တြင္ -

(က) လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ား

(ခ) အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

(ဂ) စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ (ECOSOC) 
အခြင့္အေရးမ်ား 

ဟူ၍ ပါ၀င္ပါသည္။ 

၈.၁။ လူနည္းစု၏ အခြင္႔အေရးမ်ား

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ကဲြျပားျခားနားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ တရားေရးႏွင့္ 
ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားအား ေထာက္ျပျငင္းဆုိျခင္းသည္ အမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိ 
ေနထုိင္လ်က္ ရွိၾကသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစုံတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
အျငင္းပြား မႈ အသြင္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဘရာဇီး (၁၉၈၈)၊ ေဘာ္လီးဗီးယား (၂၀၀၉) ႏွင့္ အက္ေကြေဒါ 
(၂၀၀၈) တုိ႔တြင္ တုိင္းရင္း သား လူမ် ိဳးေပါင္းစုံတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအရ  လႈေံဆာ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အင္ဒိနီုးရွားႏိင္ုငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အက္ခ္ႏွင့္ အျခားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားရိွ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 
လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ား၏ ပန္ကာစီလာ သေဘာတရားႏွင့္ ေရာယွက္ေနပါသည္  (ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ား အခန္း ၂ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ နီေပါႏိုင္ငံ၌ လက္နက္ကုိင္ 
တုိင္ပဲြမ်ား ၁၀ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ တြင္မွ ရပ္ဆုိင္း သြားၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
တည္ေဆာက္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ လူနည္းစု 
အဖဲ ြ ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ 
အဓိက်အက်ဆံုး အေနအထားတြင္ရိွေနပါ သည္။ 
အီရစ္ထရီးယားႏွင့္ အီသီယုိးပီးယားတုိ႔တြင္ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားအားျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
တုိင္းရင္းသား လူမ် ိးဳစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား မိမိတုိ႔ဘာသာ 
ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိၾကရာမွ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိင္ုငံတြင္ လူမ်ားစုရွိေသာ 
လူမ် ိးဳမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာရလွ်င္ လူနည္းစုသာရွိေသာ လူမ် ိးဳမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းသည္ 
‘လူမ် ိဳးေရး ခဲ ြ ျခားမႈမရိွေသာ’ ဒီမုိကရက္တစ္ 

အျခားအခြင့္အေရးမ်ားထက္ ပိုသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ မ်ားကို 
ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ECOSOC 
အခြင့္အေရးမ်ား ဟူ၍ ပါ၀င္ပါသည္။

လူနည္းစုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာတရား 
မ်ားသည္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ညႊန္းဆိုရံု 
သာမက သတ္မွတ္ထားေသာ 
လူနည္းစု အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး 
သည္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳပဲ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ သာတူညီမွ်စြာ 
တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ရပိုင္ခြင့္ ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
လူနည္းစုအဖဲြ႕အစည္းသည္ 
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို တရား၀င္ 
တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆) အျဖစ္ ေပၚထြက္လာေစ သည့္ ၁၉၉၀-၆ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ 
အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံ သုိ႔ မဟုတ္ လုိယာဂ်ရ္ီဂါအတြင္း ၂၀၀၃ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမ်ားမွ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏီွးႏြယ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီးထု ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ေပးထားပါသည္။ ယခင္က ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေနေၾကာင္းျပေသာ အေရး ပါသည့္ အျပဳအမူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ကိစၥရပ္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ လူနည္းစုသာရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား 
ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ အခရာျဖစ္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည့္ 
အႀကီးမားဆုံး ရင္းျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာပါသည္။ 

လူနည္းစုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာတရားမ်ားသည္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကုိ ညႊန္းဆုိပါသည္။ 
ပထမအခ်က္ မွာ- သတ္မွတ္ထားေသာ လူနည္းစု အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံ 
သားတစ္ဦးသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳပ ဲအျခားသူမ်ားႏွင့္ သာတူညီမွ်စြာ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ရပိုင္ခြင့္ရိွေနဆဲပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းသည္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
တရား၀င္ တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ သည္။ ဒုတိယေျမာက္ အဆုိျပဳခ်က္အား အျခားေသာ ရႈေထာင့္ တစ္ခုမွ 
ရႈျမင္ၾကည့္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ လူ နည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းျခင္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ဆုံးရံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး 
ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင္ ့ဦး စြာ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ‘လူနည္းစု’ ျပႆနာရပ္၏ 
သေဘာသဘာ၀မွာ အဘယ္ နည္း။ ‘လူနည္းစု’၏ အေရးကိစၥသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္သည့္ ႏိင္ုငံ၏ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရွိရသနည္း။ မည္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္သနည္း။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခ ခံဥပေဒအတြက္ မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိအပ္သနည္း။ ယင္းတုိ႔သည္ ျပႆနာတစ္ရပ္အား ေလ်ာ့ပါး ေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ပ့ံပုိးႏိင္ုသနည္း။ 

၈.၁.၁။ ‘လူနည္းစု’ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

လူနည္းစုတြင္ မည္သူမ်ား ပါ၀င္သနည္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္းကပင္လွ်င္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ လြယ္ကူေသာ 
အရာ မဟုတ္ေပ။ အခ် ိဳ႕ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဤေ၀ါဟာရကုိ အေသးစိတ္ ဆန္လြန္းသည္ဟူ၍ 
ယူဆသျဖင့္ ျငင္းဆန္ၾကေသာ္ လည္း ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ကိုယ္စားျပဳသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ ‘နယ္ နိမိတ္’ ကုိ ကန္႔သတ္ထားရိွရေပမည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လူနည္းစုမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ထားရိွေသာ အမ် ိဳးအစား ခဲြျခားမႈ အမ်ားစုတြင္ အယူအဆအေပၚ 
အေျခတည္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈေဗဒ သုိ႔မဟုတ္ မႏုႆေဗဒ နယ္ပယ္ မ်ားအတြင္း 
တုိးပြားလာေသာ အမ် ိဳးအစားမ်ားအျပင္ ကဲြျပားျခားနားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း တရားေရး 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အျခားေသာ 
အမ် ိဳးအစား မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအမ် ိဳးအစားမ်ားတြင္ မည္သူ ပါ၀င္သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေနသည့္ က႑မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ ေယဘုယ် သုိ႔မဟုတ္ မ်ားျပားသည့္ 
အမ် ိဳးအမည္မ်ားႏွင့္ ရာထူးေနရာ မ်ား ေၾကာင့္ သေဘာထား ကဲြလြမဲႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

မိမိတို႔ဘာသာ သတ္မွတ္ထားေသာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိွ၊မရိွ ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ လူမ်ားစု ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ အဖဲြ႔၀င္ မဟုတ္ၾကသူမ်ားက စစ္ေဆးျခင္းေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ စဥ္းစားစရာမလုိဟု သမံကာလွ် ံကာ ယူဆထားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
မိမိတို႔ဘာသာ သတ္မွတ္ထားေသာ လူ နည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ေတာင္းဆိုျခင္းအျပင္   ‘ကုိယ္က်င့္ တရားပိုင္းဆုိင္ရာ 
စံေသြမႈ ’ အျဖစ္ အေလးမထားေသာ အယူအဆကုိ 
ေက်ာ္လႊားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ ႔ရာတြင္ 
လူနည္းစုအဖဲြ႕အစည္းရွိ လူဦးေရပမာဏစသျဖင့္ လြန္စြာ 
‘ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ’ စံမွတ္ေက်ာက္မ်ားကုိ ေသခ်ာက်နစြာ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ လူနည္းစုမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ 
အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ကိန္း ဂဏန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အိႏိၵယသား 
မူစလင္မ်ားသည္ လက္ရိွအေန အထားအရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
၁၉၄၉ တြင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံသည္ ယင္းတုိ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လူနည္းစုအေနျဖင့္ 
စဥ္းစားျခင္း မျပဳပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာေရးအရ ဇာတ္နိမ့္ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး အမ် ိဳးဇာတ္မ်ားသည္ 
ဟိႏၵ ိဴ ယုံၾကည္ခ်က္၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအရ လူမ်ားစုျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အား လူနည္းစုအျဖစ္ ယူဆ 
ထားပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ လူနည္းစု၏ 
အေနအထားကို ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ စာရင္းသြင္း ေဖာ္ျပေသာအခါ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား၊ 
လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ဆတုိးမ်ားျပားလာျခင္းစသည္တုိ႔က အေရးပါေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
လႊမ္းမုိးထားျခင္းဟူသည့္  ျပႆနာတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒသည္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ အခ် ိဳ႕ေသာ လူနည္းစု အဖြဲ႔အစည္း၏ က႑မ်ားကုိသာ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ လုံေလာက္မွ်တျခင္း မရိွပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားအရ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ေၾကျငာခ်က္ တြင္  ‘လူမ် ိဳးေပါင္းစံု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား’ ဟူသည္ထက္ 
‘တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား’ ဟု သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပလွ်င္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အာဏာ ရအဖဲြ႔အစည္းသည္ 
မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္ သည္ျဖစ္ေစ ကိန္းဂဏန္းအရ လူနည္းစုျဖစ္ ေနေသာအခါ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ 
ေနထုိင္ၾကၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္းရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ 
ေရြးေကာက္ပဲြ၏ လႈေံဆာ္ မႈအရ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းသြားၾကေသာအခါ ကိန္းဂဏန္း 
အေရအတြက္အရ အင္အားႀကီးေသာ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ 

ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ၾကာရွည္ေစေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မျဖစ္ေပၚေစရန္  ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ 
လိုအပ္ ပါသည္။  လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ် ိဳးအစား ခဲြျခားျခင္းသည္ လူမ်ားစု 
အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအား အမ် ိဳးအစားခဲြျခားသည့္ အလားတူ နည္းလမ္းအတုိင္း ကြာျခားမႈမ်ားရိွသည္ကုိ 

လူနည္းစုတြင္ မည္သူမ်ား 
ပါ၀င္သနည္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုျခင္းကပင္ လွ်င္ လြယ္ကူေသာ 
အရာမဟုတ္ေပ။ လူနည္းစုအဖဲြ႕အစည္းရိွ 
လူဦးေရပမာဏစသျဖင့္ လြန္စြာ 
‘ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ’ စံမွတ္ေက်ာက္မ်ားကို 
ေသခ်ာက်နစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ 
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း လံုေလာက္မွ်တျခင္း 
မရိွပါ။
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သိရွိနားလည္ရန္ အေရး ႀကီးလွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ္လီးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းက 
တည္ရွိေနေသာ၊ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးေပါင္း စံုပါ၀င္ေသာ လယ္သမားထုႀကီးကုိ တစ္ခုတည္းေသာ 
ထူးျခားလွသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါ သည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစၿပီၤး ဤအေနအထား အတြင္း အခ် ိဳ႕ေသာ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
တည္ရွိေနထုိင္လ်က္ရိွသူမ်ားသည္ လူနည္းစု အဖဲြ႔ အစည္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ေယဘုယ် အမ် ိဳးအမည္ 
ခြဲျခားျခင္းမ်ားသည္ မပါ၀င္ေသာ လူနည္းစုအဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ားစုမ်ားကုိ ျမင္သာႏိုင္ျခင္း မရွိေစပဲ 
ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဖန္တလဲလဲျဖစ္ေနေသာ 
ပဋိပကၡ ယႏၱယားကုိ ၿဖိဳခြင္းလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ က် ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
ခဲြျခားေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
အဖဲြ႔အစည္းအားလုံးတုိ႔အား စံခိ်န္စံညႊန္းႏွင့္ ကုိက္ ညီေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏိင္ုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 

အေျခခံဥပေဒအတြင္းသုိ႔ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ 
လက္ခံအသိ အမွတ္ျပဳေသာ စကားရပ္မ်ား၊ ေ၀ါဟာရမ်ား 
ထားရိွျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ သုံး ႏႈန္းေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားအေပၚ 
တားျမစ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုပါသည္။  
တကယ္ တမ္းတြင္ အဆုိပါ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ လူနည္းစု-
လမူ်ားစ ုသေဘာတူညီမႈမ်ားအရ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားႏိုင္ ပါသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းသည္ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး 
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ ကိန္းဂဏန္း အရ သက္ႀကီးရြယ္အုိ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနေသာ 
အမ် ိဳးသားအေရအတြက္မွာ နည္းပါးေသာ္လည္း 
ဇစ္ျမစ္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ ျဖစ္ တည္မႈစေသာ 
ေ၀ါဟာရမ်ားအလုိက္ အမ် ိဳးမ် ိဳး သုံးႏႈန္းျခင္းျဖင့္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ 
အမွန္ စင္စစ္ ‘လူနည္းစု’ အဖဲြ႔အစည္းတုိင္း သည္ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ လႈ ံ႔ေဆာ္ ေမာင္းႏွင္ေပးႏိင္ုၿပီး 
လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၌ပင္ လူ နည္းစုမ်ားကုိ 

ထပ္မံေတြ႔ရိွရႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ လူနည္းစုဆုိင္ရာ အမ် ိဳးအစား ခဲြျခားမႈမ်ားသည္ အျခားေသာ 
အမ် ိဳးအစား ခဲြျခားမႈမ်ားအေပၚ တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား စည္းရံုးရာတြင္ သေဘာထားကဲြလြမဲႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ 
ေတြ႔ရွိရၿပီး  ယင္းကုိ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  
တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား (ယင္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံအႏွအံျပားတြင္လည္း တည္ရိွႏိုင္ပါသည္)ႏွင့္ လိင္တူျခင္း 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အဖန္တလဲလဲျဖစ္ 
ေနေသာ ပဋိပကၡယႏၱယားကို 
ၿဖိဳခြင္းလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ 
က်ိဳးေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ခဲြျခားေသာ 
ေ၀ါဟာရမ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ယင္းတို႔အေနျဖင့္ 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရိွေနေသာ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဖာ္ထုတ္ေနေသာ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွ 
ေပၚေပါက္လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ား 
ၾကာရွည္ေနေသာ ေဆြးေႏြးမႈ က႑မ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအား ေရွာင္ရွားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဆက္ဆံၾကသူမ်ားစသည့္ လူနည္းစု အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားသည္ သီးျခားသာ ရပ္တည္ေနထုိင္ၾကၿပီး 
သတ္မွတ္ထားေသာ ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္း၌သာ စုေ၀းေနထုိင္ ၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူမႈေရးအရ 
အလြန္အမင္း ကဲြျပားျခားနားေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရြးခ်ယ္မႈအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ‘တစ္သမတ္တည္း’ တူညီ ေသာ 
နယ္နိမိတ္မ်ားအရ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို စည္းရံုးႏိုင္ပါသည္။ 

• ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ။  ဘာသာတရား အသီးသီးအား ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ျခင္းကို လက္ခံသည္ဟု ယူဆလ်က္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ဘာသာေရး အရ လူနည္းစုအား ကာကြယ္ရန္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ စီမံဖန္တီး လ်က္ရွိပါသည္။ လူနည္းစုအတြက္ အထူးကာကြယ္ျခင္းကုိ အမည္ခံအားျဖင့္ 
ေလာကီေရးရာဆန္ေသာ ဖဲြ႔စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒ စနစ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘာသာေရးတြင္ 
အျမစ္တြယ္ေနေသာ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း မရွိပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဘာသာတရား တစ္ခုခုကုိ ‘တရား၀င္’ သုိ႔မဟုတ္ ‘မိရုိးဖလာ’ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဖိအားသက္ေရာက္ျခင္းကုိ ခံ ရေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအေပၚ ဘာသာတရားတစ္ခုက အမွန္တကယ္ လႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေ
ကာင္း တိက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါသည္။ မွားမွန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အသိတရား 
၏ လြတ္လပ္ခြင့္ အစရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသက္သက္ထက္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္ရပါမည္။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာေရး အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ က႑မွာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး 
တစ္ခုလုံး၏ ကုိယ္စားျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ (ေဆးရုံမ်ား၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ ရိပ္သာ၊ ေဂဟာမ်ား စသျဖင့္) စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
ဘာသာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေရး ႀကီးလွၿပီး တိက်ျပတ္သားမႈ ရိွ 
ရပါမည္။ ဘာသာေရး အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားတြင္ ကဲြျပားျခား နား၍ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ ေသာ 
အေျခခံမူေဘာင္မ်ားရိွ ပါက ဘာသာတရားကုိ အေျခ ခံေသာ ဥပေဒမ်ားကို အသုံးခ် ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း စဥ္းစားပါသည္။ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
အက် ိဳး ျပဳႏိုင္ေသာ ဘာသာတရားကို အေျချပဳသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံုစံက်ေသာ 
တရားေရးဆုိင္ရာ စနစ္ အသြင္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ တူညီေသာ 
တရားေရးစနစ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္း စားရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ 
ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္ (၂၀၁၀) အရ ပံုစံက်ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ 
စနစ္တစ္ခုအတြင္း အစၥလာမ္ဥပေဒ ပါ၀င္ျခင္းသည္ အျငင္းပြားမႈ အမ်ားဆုံးေသာ ေျဖရွင္းရ 
ခက္ခေဲသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအနက္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၉% ခန္႔ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ မူစလင္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား သည့္အေနျဖင့္  ကာဒီတရားရံုးမ်ားအား 
ဖြဲ႔စည္းတည္ ေထာင္ခြင့္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္က ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ယင္းတရားရုံးတြင္ 
ႏွစ္ဘက္စလုံး မူစလင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ပုဂၢလိက ပါတီမ်ားပါ၀င္ေသာ မိသားစုေရးရာ ဥပေဒ အျငင္း
ပြားမႈမ်ားကိုအထူးေျဖရွင္းေပးမည့္ စနစ္ကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔၌ ေလာကီသီးသန္႔ 
၀ါဒႏွင့္ ယင္း၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
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ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ပါ သည္။ 

• လူမ် ိဳးေရးဆုိင္ရာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ။ လူမ် ိဳးေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား 
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေသာ  ႏိင္ုငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒသည္ ဂ်ဴ းမ် ိဳးႏြယ္၀င္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ဆန္႔က်င္မႈကုိ တံု႔ျပန္ခ်က္အေနျဖင့္ ၁၉၆၉ တြင္ စတင္အက် ံဳး၀င္ သည့္ အေဟာင္းဆုံး ဥပေဒ 
အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိကာလအား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ ၾကည့္ရေသာ္ လူမ် ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၏ ပံုစံအားလံုးကုိ ဖယ္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ (CERD) 
ျဖစ္ပါသည္။ CERD ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၁ အရ လူမ် ိဳးေရးအရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းဟူသည္မွာ ‘ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ဘ၀ အတြင္း မည္သည့္ က႑တြင္မဆုိ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၏ တူညီေသာ အေျခအေနတစ္ခုေပၚတြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ရရိွခံစားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ က်င့္သုံးျခင္းကို တရားမ၀င္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ထိခုိက္ေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေနသည့္ လူမ် ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ 
မ် ိဳး ႏြယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးဇစ္ျမစ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ 
ခဲြျခားျခင္း၊ ပထုတ္ ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဦးစားေပးျခင္း အျပဳအမူမ်ား’ ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ မျပတ္သား ေသာအရာတစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသား ဇစ္ျမစ္မွ ခဲြထုတ္ျခင္း 
မျပဳႏိုင္ေသာ ‘လူမ် ိဳး’ ဟူသည့္ စကားလံုး၏ အမွန္တကယ္ အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ CERD အရ 
လူမ် ိဳးေရးဆုိင္ရာ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား၊ 
လူမ် ိဳးေရးဆုိင္ရာ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ 
လူမ် ိးဳေရး ခဲြျခားမႈမ်ားသည္ လုံး၀လက္မခံႏိင္ုပါဟု 
ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခဲြျခားမႈ၏ 
လက္မခံႏိင္ုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ 
သေဘာထားေသာ္လည္း ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္တြင္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အတြက္ ‘လူမ် ိးဳ’ ကုိ အေျခခံ၍ ေဆာ္ဩစည္းရုံးရန္ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ဖန္တီးထားပါသည္။ 
ေတာင္အာဖရိ ကႏိုင္ငံက ဤအခ်က္ကုိ 
မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ‘လူမ် ိဳးေရး ဘက္မ 
လုိက္ေသာ ဒမုိီကေရစီ စနစ္’ အရ ႏိင္ုငံေတာ္ကုိ 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 
တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ 
မဆဲႏၵရွင္ ညီလာခံကုိ ဖဲြ႕စည္းရန္ ဦးတည္ေသာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူမ် ိဳးကုိ အေျချပဳသည့္ 
အမ် ိဳးအစား ခဲ ြ ျခားမႈမ်ားကုိထားရိ ွရန္ 
တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္သည့္ ‘လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ’ 
ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ပယ္ခ်ခဲ့ပါ သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမ် ိဳးေရးကုိ 

လူနည္းစုအတြက္ အထူးကာကြယ္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အမည္ခံ 
အားျဖင့္ ေလာကီေရးရာဆန္ေသာ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စနစ္မ်ားအတြင္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘာသာေရးတြင္ 
အျမစ္တြယ္ေနေသာ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း မရိွပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ဘာသာတရား တစ္ခုခုကို ‘တရား၀င္’ 
သို႔မဟုတ္ ‘မိရိုးဖလာ’ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရန္ ဖိအားသက္ေရာက္ျခင္းကို 
ခံ ရေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအေပၚ 
ဘာသာတရားတစ္ခုက အမွန္တကယ္ 
လႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာ
င္း တိက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
လိုအပ္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

အေျချပဳသည့္ ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္မလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ပံုစံခ်မွတ္ရမည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ လူမ် ိဳးေရးခဲြျခားျခင္း မရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ စီမံဖန္တီးရမည္ဟူသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကုိ အဓိက ပါတီမ်ားအၾကား သေဘာ 
တူညီခဲ့ပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ လူျဖဴမ်ားပါ၀င္ေသာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ လူမဲမ်ား 
အေျမာက္ အမ်ားပါ၀င္ေသာ လူမ်ားစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား သာတူညီမွ် မရိွျခင္းကုိလည္း 
စဥ္းစား သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား ခ်မွတ္ဖဲြ႔စည္းခိ်န္မွစ၍ 
ေတာင္အာဖရိကသည္ လူမ် ိဳးေရး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ‘လူမ ဲေတာင္အာဖရိကသားမ်ား’ကုိ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာခ်ေပးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အေခ်အတင္ ျငင္းခုံရေသာ၊ အားၿပိဳင္ေနေသာ 
မူ၀ါဒမ်ားကုိ လက္ကုိင္ျပဳခဲပ့ါသည္။ မေလးလူမ် ိဳးမ်ားကုိ လူမ် ိဳးစုတစ္ခုအေနျဖင့္ သေဘာထားေသာ 
မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ အဆိုပါ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ပုံေဖာ္ထားပါသည္။ ယင္းမူ၀ါဒသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ လူမ်ား
စုရိွေသာတုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးမ်ားထံ လဲႊေျပာင္းေပးရန္ ပံုစံခ်မွတ္ထားသည္။  ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ား သည္ လူမ် ိဳးေရးဆုိင္ရာ ပုတ္ခတ္ထိပါးေျပာဆုိမႈကုိ 
အထူးတားျမစ္ ကန္႔သတ္ထားၿပီး လူမ် ိဳးေရးအရ သဟဇာတ မျဖစ္ေသာ၊ ညီညြတ္ျခင္းမရိွေသာ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း မရိွပါ။

• လူမ် ိဳးစုဆုိင္ရာ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္း ။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္  
လူမ် ိဳးေရးႏွင့္  ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သဟဇာတျဖစ္ေရး ၀ါဒီမ်ား၏ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး’ 
မ် ိဳး မျဖစ္ေစလုိပါက လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ မ် ိဳးႏြယ္စုမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ျခင္းအတြက္ ျပည္သူမ်ားအား စုစည္းရန္ႏွင့္ 
မဲဆြယ္ေဆာ္ဩရန္ လက္ခံထားသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တရား၀င္ျဖစ္ၿပီး 
လက္ခံႏိုင္စရာ ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
သည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုအား 
ဘာသာစကားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ရရိွခံစားရန္၊ သယံဇာတ ရင္း ျမစ္မ်ားကုိ 
ထုတ္ယူသုံးစဲြႏိင္ုေသာ နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားမွ 
အက် ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေစရန္၊ အစုိးရ၏ အဆင့္ 
အသီးသီးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး၌ 
ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳရန္၊ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဥပေဒမ်ား 
ဓေလ့ထုံးတမ္း မ်ားကုိ အသုံးခ်ခြင့္ရရန္၊ 
အစုိးရ၏ ပုံစံက်ေသာ စနစ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စနစ္၏ ျပင္ပတြင္ ယင္းတုိ႔၏ အစဥ္ အလာအရ 
အာဏာ၏ ပံုစံမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ 
ခြင့္ျပဳထားပါ သည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
သည္ ျပင္ပမ ွ  ဆက္စပ္ေနေသာ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား 
လူ နည္းစုအား ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွခံစားရန္၊ နယ္ 
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရိွေစရန္၊ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီး 
သီးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး၌ 
ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳရန္၊ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ 
ပိုင္ဥပေဒမ်ား ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
အသံုးခ်ခြင့္ရရန္၊ အစိုးရ၏ ပံုစံ က်ေသာ 
စနစ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ စနစ္၏ ျပင္ပတြင္ 
ယင္းတို႔၏ အစဥ္ အလာအရ အာဏာ၏ 
ပံုစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ခြင့္ျပဳထားပါ 
သည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
အေနအထားမ်ား၏ ထိခိုက္မႈကို 
ခံႏိုင္ရည္မရိွပါ။
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အေနအထားမ်ား၏သက္ေရာက္မႈကုိ အလြယ္တကူ ခံရပါသည္။  အခ် ိဳ႕ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ႏိုင္ဂ်းီရီးယားတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔ သာ 
ေခ်ာင္ထုိးထားေသာ္လည္း ပုံစံက်ေသာ အစုိးရတစ္ခုအတြင္း တုိင္းရင္သားမ်ား ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၏ 
သက္ ေရာက္မႈသည္ အမွန္စင္စစ္ ႀကီးမားလွပါသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ယင္းတုိ႔၏ က႑မ်ားအေပၚ ပုံစံက်ေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္လည္း ပုံစံက်ေသာ အစုိးရအေပၚ ယင္းတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမွာ အေရးမပါလွေပ။ 
(ဥပမာ-ေတာင္အာဖရိက) ဤနည္းလမ္းမ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပန္းတုိင္သည္ အမ် ိဳးသား 
ႏိုင္ငံေရးမ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈအေပၚ ပံုစံမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု 
အား ခြင့္ျပဳေပးျခငး္ ရွိ၊မရွိ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈရိွ၊မရိွကုိ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈအေပၚ ပံုစံ မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ တိုင္း ရင္းသား လူနည္းစုအား ခြင့္ျပဳေပး 
ျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား ။ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လူမ် ိဳးေပါင္းစံု လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ 
ေပါင္းစည္းလုိက္ပါသည္။ တုိင္းရင္း သား လူမ် ိဳးစုမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ လူမ် ိဳးေပါင္းစံုျဖစ္တည္မႈ 
အေနအထားကုိ ညႊန္ျပျခင္းျဖင့္ အမ် ိဳးအစား ခဲြျခား ႏိင္ုပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြင္း 
ကနဦး မီတွငး္ေနထုိငၾ္ကသမူ်ား (နယေ္ျမ တစခ္လုံးု ျဖစ္ေစ၊ တစစ္တိတ္စေ္ဒသျဖစ္ေစ) ျဖစၾ္ကၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒကုိ  ပံုစံခ်မွတ္လုိက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ယခုအခါ 
ထည့္သြင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆုိလိုပါသည္။ အဆိုပါ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနသည့္ 
မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေျမယာမ်ားအေပၚ 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းအျပင ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္စီရင္ ဆုံးျဖတ္ႏိင္ုခြင့္စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ 
ေရာ ယွက္လ်က္ ရိွပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ 
တစ္သားတည္းျဖစ္ ေနေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ ယင္းတို႔ ႏွစ္မ် ိဳးကုိ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဖိလစ္ပိင္ုႏိင္ုငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ႏိင္ုငံေရးအရ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ 
ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားျခင္း သည္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း တုံ႔ျပန္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ အတိ အက်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖဲြ႔အစည္း (ILO) ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ ၆၉ ကုိ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ရန္ အသုံးျပဳပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔ဘ၀မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း 
စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုိယ္စားျပဳျခင္းအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ တန္ ဖိုးရိွေသာ 
သယံဇာတပစၥည္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ တူးယူျခင္းမ်ားရိွပါက မည္သို႔ အက် ိဳး 
သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကုိ ျပဌာန္းသင့္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ တူညီစြာ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ရပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပ ၾဳကပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ မူလေျမယာမ်ားအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါက ဆက္လက္ ေနထုိင္ ရန္  ခြင့္ျပဳေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ 
ယင္းေျမယာေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားေစျခင္းျပဳပါက 
ဤနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ မူလေျမယာမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တရားဥပေဒျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မထားရိွသည္ျဖစ္ေစ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ 
ထုတ္ယူတူး ေဖာ္ျခင္းမွ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ခဲြေ၀ခံစားခြင့္ေပးျခင္းစသျဖင့္ အျခားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါ သည္။

• ဒကုၡသည္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပးခုိလႈေံနရသူမ်ား ။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဒကုၡသည္မ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏အိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပး၍ တိမ္းေရွာင္ လာၾကသူမ်ားအတြက္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွသည္မွာ အံအားသင့္စရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္သည္ 
အလြန္မ်ားေလ့ရိွသျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ မစဥ္းစားျခင္းမွာ အံဩစရာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားသည္လည္း တစ္ေနရာရာတြင္ အေျခက်မည္ျဖစ္သျဖင့္ 
ဤကိစၥကုိ ‘ယာယီ’ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္သာ ယူဆၾကျခင္းသည္ ျပႆနာ၏ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ သစၥာေစာင့္သိမႈကုိရယူသည့္ 
ႏိင္ုငံေရး သေဘာသက္ေရာက္ေစျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ားအျပင္ 
မ်ားစြာေသာ ျပည္သူတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔အား 
ႏို င္ ငံသားအျဖစ္ လက္မခံေသာအခါ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခုိလႈ ံၾကသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ 
အေနျဖင့္ မိသားစုမ်ားက ဆင္းသက္လာျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားခံယူျခင္းစသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား မ်ားျပားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိလႈသူံမ်ားႏွင့္ ဒုကၡ သည္မ်ားတြင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ 
သူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိင္ုငံသားျဖစ္မွသာလွ်င္ ႏိင္ုငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ 
သည္ဟူ၍ လက္ေတြ႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနပါသည္။ အဆုိပါ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
အားနည္မႈ၊ ခ် ိဳ႕တဲ့မႈတို႔အား စီမံေျဖ ရွင္းေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
အား အသိၾကြယ္ေစသည့္အေျခအေန ကုိျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးယူေသာ လုပ္ ငန္းစဥ္ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 

၈.၁.၂။ ခဲြျခားဆက္ဆံေရးအား တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပဌာန္းျခင္း

တိက်စြာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္း 
ဆိုရန္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း 
လူနည္းစု အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား 
ေဆာ္ဩမဲဆြယ္ျခင္းသည္ အလြန္ 
ခဲြျခားျခင္းမ်ားရိွေနၿပီး ပဋိပကၡမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာ 
နယ္ပယ္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေတြ႔ရေလ့ရိွေသာ လကၡဏာ ရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။



188 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ  အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအား 
တြန္းအားေပး ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက တင္ျပေတာင္းဆုိလာေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္ အမ် ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 
ယခုအခိ်န္အထိ အတုိက္အခံ ျပဳလာျခင္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
နည္းလမ္းႏွစ္မ် ိဳးကုိ စဥ္းစားႏိုင္ပါ သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

• ခဲြျခားဆက္ဆံမႈအား တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ 

• အထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပဌာန္းျခင္း (အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ မေရာႏိင္ုေစရန္)

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈအား တားျမစ္ျခင္း

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရး သို႔မဟုတ္ တူညီစြာ သေဘာထား ဆက္ဆံခံရေရးအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ 
ပင္ကိုယ္အား ျဖင့္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအားလုံးသည္ ဇစ္ျမစ္၊ ဘာသာစကား၊ 
က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ၊ အသက္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳး၊ မ် ိဳးႏြယ္စု စသည့္ အေနအထားမ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ တား ျမစ္ရန္ ပါ၀င္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ျဖစ္ရပါမည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ သူမ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ 
ပံုေသကားခ်ပ္ တူညီမႈမွ ေျပာင္းလဲႏိုင္ ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
ဥပမာတစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသား ေ၀ါဟာရမ်ားအတြင္း သီးျခားကုိယ္စားျပဳျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစု တစ္စုတည္းျဖင့္သာ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ားအား တားျမစ္ျခငး္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္း အမ် ိဳးအစားမ်ားက မရရိွႏိုင္သည့္ အခြင့္ အေရးမ်ားအား ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ 

အက် ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိင္ုရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
ဖဲြ႔စည္းျခင္းအတြက္ ဖဲြ႔စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
အားေပးမႈမ်ားျဖင့္  အတုိင္အေဖာက္ညီစြာျဖင့္ ယင္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ အယူ အဆမွာ 
ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္မ်ား ခုိင္ၿမစဲြာ တည္ရွိေနၾကေသာ 
လူ႔အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိေသာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအား ခံစားခြင္ေ့ပးျခင္းထက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ 
လူ သားတုိင္းသည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ရရွိခံစားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ 
ဘာသာတရားမဟုတ္ပ ဲအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိျခင္းအတြက္ 
ေယဘုယ ်အေျခခံသေဘာတရားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ၊ 
အခြင့္အေရးမ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဒတိုယ အေနျဖင့္ ဤနည္းလမ္းသည္ ၿခံဳငုံခ်က္ အျဖစ္ 
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ လူ နည္းစု အဖဲြ႔အစည္းအား 
ကာကြယ္ျခင္း သည္ လူသားတုိင္းကုိပါ ၿခံဳငုံမိေစေသာ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ 
ဇစ္ျမစ္၊ ဘာသာစကား၊ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ 
၊ အသက္၊ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳး၊ 
မ်ိဳးႏြယ္စုစသည့္ အေနအထားမ်ားအေပၚ 
မူတည္၍ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကို 
တားျမစ္ေပးရမည့္အျပင္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား 
အား လက္ခံေသာ  ေ၀ါဟာရမ်ားကို 
ပံုေသကားက် တူညီမႈမွ ေျပာင္း လဲႏိုင္ေသာ 
ေ၀ါဟာရမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါ သည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ 
တိုင္းရင္းသား ေ၀ါဟာရမ်ားအတြင္း 
သီးျခားကိုယ္စားျပဳျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 
တစ္စုတည္းျဖင့္သာ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား တား ျမစ္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ကာကြယ္ျခင္း၏ အေရးပါေသာ အေျခခံ သေဘာတရား ျဖစ္ပါသည္။ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေဆာင္ ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အထူးလူ႔အဖဲြ႔အစည္း မ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ အထူး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဖန္တီးေပးျခင္း ထက္ လူသားအားလုံးအတြက္ အက် ံဳး၀င္ ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားသည္ သေဘာတူညီၾကရန္ 
ပို၍လြယ္ကူပါသည္။

သာတူညီမွ်ရိွေရး ဟူသည့္ ပုဒ္မခဲြအေပၚ ယုံၾကည္အားထားျခင္းသည္ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လုံေလာက္မွ်တေသာ ျပည္သူ တုိ႔၏ အသိပညာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေန ရေသာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ အဆုိပါ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သိရိွနားလည္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
တရားရုံးကုိ ပ့ံပုိးကူညီႏိုင္ေသာ အေနအထားမ် ိဳး အမွန္တကယ္ ရွိႏိုင္ေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္ျခင္းကုိခံရေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ 
ျပဳရာတြင္ အျခားေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ႏိပ္ွစက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔အား 
ဖယ္ ၾကဥ္ပထုတ္ခံရေသာ အေနအထားမ် ိဳးမွ ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း 
အတူတကြ ပါ၀င္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ၾကရန္အတြက္ 
အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ လူနည္းစု အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၏ 
ကုိယ္ပုိင္အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခြင့္ ျပဳထားပါသည္။ 
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအား သေဘာတူညီေပးျခင္းသည္ 
လူနည္းစု အဖဲ ြ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
လူ႔အဖဲ ြ ႔အစည္းအတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးတြင္ ကဲြျပားျခားနားမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကုိ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား 
လက္ခံနားလည္ေစရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ 
ဆက္ဆံျခင္းတြင္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကုိ 
ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအား တည္ေဆာက္ရ 
ျခင္းအေပၚ ၿခံဳငံုထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ သာတူညီမွ် 
ရိွေစေရး ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိင္ုပါသည္။  

အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားက အေနအထားေပၚ 
မူတည္၍  တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ ဦးစားေပး 

လူနည္းစု အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္း အတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးတြင္ ကဲြျပားျခားနားမႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူ မ်ားအား 
လက္ခံနားလည္ေစရန္ အႀကံျပဳထားပါက 
လူနည္းစု အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိုင္အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ 
လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရန္ 
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ ဆက္ဆံျခင္းတြင္ 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား 
တည္ေဆာက္ရျခင္းအေပၚ ၿခံဳငံု 
ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ သာတူညီမွ်ရိွေစေရးႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ပါသည္။



190 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ပုံစံမ် ိဳးစံု ပါ၀င္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းတုိ႔တြင္- 

• နယ္ေျမအလုိက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိမွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ 
လႊဲ ေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ‘အာဏာကုိ ေဒါင္လုိက္ အေနအထားျဖင့္ ခဲြျခားျခင္း’ 
(ဗဟုိမွ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ ခ်ေပးျခင္းကုိ  ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္အတြင္းရိွ အခန္း ၇ တြင္ 
ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။)

• အာဏာခဲြေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခန္း ၄ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ ၾကည့္ပါ။)

• ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ် ိဳးမ် ိဳး ကြဲျပားျခားနားစြာ တည္ရွိျခင္းအား 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္)

• လူမ် ိဳးေပါင္းစုံပါ၀င္ၿပီး အာဏာကုိ ခဲြေ၀ခ်မွတ္သည့္ ႏိင္ုငံေရးစနစ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ပဋိပကၡမ်ား 
သက္ေရာက္ျခင္းခံေနရသည့္ ျပည္နယ္အခ် ိဳ႕အတြက္ စဥ္းစားေပးေသာ အာဏာခဲြေ၀ျခင္း၏ 
အထူးပံုစံ ျဖစ္သည္)

• ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကုိ အေျချပဳေသာ အာဏာခဲြေစျခင္း (အထူးသျဖင့္ ပါတီစုံ အခ် ိဳးက် ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳ 
ျခင္းစနစ္၏ တုိးျမွင့္ထားေသာ ပံုစံမ်ား- ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ လက္စဲြစာအုပ္မွ ေရြးေကာက္ပဲြ 
စနစ္၏ ပုံစံ ကုိ ၾကည့္ပါ)၂

• မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္

• ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား ကာကြယ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား

 မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔သည္ 
အခြန္အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေစေသာ သေဘာထား ကဲြလဲြေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ယင္းတို႔အား 
နား လည္မႈလဲြေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသေဘာေဆာင္ သည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ 

မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္

မိမိတို႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ဆုိသည္မွာ သမားရိုးက် လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
အလားသ႑ာန္ မတူပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒက လက္ရိွႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ တရား၀င္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္  
ဤအခြင့္အေရးရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ အျခားေသာ အထူးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိပါ။ 
ဤသေဘာတရားတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး၏ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳး ပါ၀င္ႏိင္ုပါသည္။ ယင္းသည္ အစြန္းတစ္ဘက္တြင္ 
လံုး၀ခဲြျခားေရးႏွင့္ ျပည္မမွ ခဲြထြက္ျခင္းကုိ လက္ခံၿပီး အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ပုံစံမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားႏိင္ုပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ 
ယင္း၏ မည္သည့္ ပံုစံမ်ားတြင္မဆုိ အျငင္း ပြားစရာမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ပါသည္။ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
ျပင္ပရိွ လူမ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္ဟု 
ယူဆပါက လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္း၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ 
ပံုစံခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔ဘာ သာ စိတ္တိုင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္သည္ 
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိင္ုသည္ဟု ညႊန္းဆုိေနျခင္း မဟုတ္ သကဲသုိ့႔ ယင္းအား  ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ရရိွျခင္းအား မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ 
မိမိတို႔ဘာ သာ စိတ္တိုင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ ဆိုင္ရာ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာ 
ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အလြန္ရႈပ္ ေထြးလွၿပီး ယင္းတုိ႕၏ေျဖရွင္းခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံ တကာရွိ 
(တုိက္ရုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိ သည့္) တတိယ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ပါ၀င္ေစလ်က္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ 
ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနတတ္ပါ သည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြမ်ား 
ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အဆင့္မ်ား၌သာ ရိွေသးသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ပံုစံမ်ားႏွင့္ အာဏာခဲြေ၀ျခင္းတုိ႔တြင္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးမွ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ႏိင္ုပါသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ- 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ထေျမာက္ရာ ေသာၾကာေန႔ 
သေဘာတူညီမႈကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည့္ 
အုိင္ယာလန္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိင္ုင၊ံ ၁၉၉၅ ေဒတြန္ 
သေဘာတူညီမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဘ့စနီးယားႏွင့္ 
ဟာဇီဂုိဗီးနား (ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနား 
ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ဆာ့ပ္ဆကာ သမၼတႏိုင္ငံ) ကုိ 
ဖဲြ ႔စည္းသည့္ အဓိက အေဆာက္အအုံႏွစ္ခု၏ 
ရႈပ္ေထြးမႈ မ်ား၊ ပါပူအာ နယူဂီနီမွ ဘုိဂိုင္းဗီလီ၏ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အာဏာ 
ခဲြေ၀ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ မာလီႏိုင္ငံရိွ အဇာ၀ပ္ 
လူမ် ိဳးစုမ်ားပါ၀င္သည့္ လူနည္းစု အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
(၁၉၉၆ သေဘာတူညီမႈ) ႏွင့္ ၂၀၁၁ တြင္ 
ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အစည္းအေ၀းျဖင့္ 
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကုိ ရရိွေစခဲ့သည့္ မၾကာေသး မီ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၏ 
ဆူဒန္ေတာင္ပုိင္းအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား စသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားရိွ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ယခုထုိင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ ၂၀၀၈ တြင္ 
ကိုဆိုဗုိ အယ္ေဘးနီးယား၏ မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဆုိပါႏွစ္မွာပင္ 
ေဂ်ာ္ဂ်ယီာမွ အုိဆီတီ ယာေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အက္ဘ္ခါးဇီးယားတို႔၏ ခဲြထြက္ျခင္းတုိ႔တြင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားၿပီး 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ မိမိတုိ႔ဘာသာ ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လက္လွမ္းမီွေန ေသးေသာအခါ 
အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္ေစပါသည္။ လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္မႈသည္ ႏိုင္ငံႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿပိဳကဲြပ်က္စီးႏိုင္ေသာ 
အေနအထားမ် ိဳးတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္လ်က္ ရိွပါသည္။ အေနအထား အမ် ိဳး မ် ိဳးတြင္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒက 
လက္ရိွႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ 
မိမိတို႔ဘာ သာ စိတ္တိုင္းက် 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ 
ျပဳထားပါသည္။ ဤသေဘာတရားတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
အစြန္းတစ္ဘက္တြင္ လံုး၀ခဲြျခားေရးႏွင့္ 
ျပည္မမွ ခဲြထြက္ျခင္းကို လက္ခံၿပီး 
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံမ်ားကို 
ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔ 
တြင္မူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ယင္း၏ မည္သည့္ 
ပံုစံမ်ားတြင္မဆို အျငင္းပြားစရာမ်ားအျဖစ္ 
ရႈျမင္ပါသည္။



192 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ရိွႏိုင္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးလာ ျခင္းသည္လည္း 
အလြန္အသံုး၀င္ပါသည္။ 

 ၁၉၉၄ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အီသီယုိးပီးယား ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ လူနည္းစု 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ 
လူနည္းစု လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ကုိ အက် ိဳးျပဳေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအျဖစ္ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ 
ေဆာင္ပါသည္။ အာဏာရ လက္၀၀ဲါဒဂုိဏ္း ကုိ စစ္ေရးအရ အာဏာသိမ္း၍ ျဖဳတ္ခ်ထားေသာ လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔က ႀကီးစိုးထားသည့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံက ယင္းကုိ 

ပံုစံခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ 
ဆူပူ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားတြင္ တစ္ခ် ိဳ႕တစ္၀က္လည္း 
ပါ၀င္ခဲ့ဘူးေသာ အီသီယုိးပီးယား၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
တိုင္းရင္း သား လူမ် ိဳးစုတုိ႔အၾကား ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒကုုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ 
ညီလာခံက အီသီယုိးပီးယားႏိုင္ငံကုိ တိုင္းရင္းသား 
လူမ် ိဳးေပါင္းစံုတုိ႔၏  ဖယ္ဒရယ္ အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္း 
လဖဲန္တီးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒအသစ္က အီသီယုိးပီးယားႏိုင္ငံရိွ 
တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳး 
အဖဲြ႔အစည္း တုိင္းအတြက္ မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္မွ ခဲြထြက္ျခင္းအထိ 
အခြင့္အေရးကုိ သတ္မွတ္ထားပါသည္ (အပုဒခ္ဲြ ၃၉၊၁)။ 
ယင္းသည္ အီသီယုိးပီးယားက အတည္ျပဳထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ အီသီယုိးပီးယား၏  ‘ႏိုင္ငံေတာ္၊ 
ႏိင္ုငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား’ သည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ပါ၀င္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ် ိဳးစုမ်ားအား ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ၀ိေသသလကၡဏာရပ္၏ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပတ္သားစြာ 
ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အေပၚ တာ၀န္ရိွၿပီး လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားအားလုံး၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ တစ္ဦး 
လည္းျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအမ်ားစုကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ား 
ရရိွပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ ဗဟိုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး 
အေဆာက္အအုံကုိ ခုိင္မာေစေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အမ် ိဳးသားညီလာခံရွိ တရားရုံးမ်ားအတြင္း 
အျငင္းပြားမႈမ်ား အပါအ၀င္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္တုိင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာကုန္ 
ေပးအပ္ ထားပါသည္။  မိမဘိာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမွာက္ပိုငခ္ြင့္အား လုပပ္ိုင္ခြင့္ေပးသည့္ 
အီသီယုိးပီးယား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အျခားႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေတြ႔ရမည္မဟုတ္ပါ။

စပိန္ႏိုင္ငံတြင္မူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ကာတာလုိးနီးယား၊ ဘာ့စ္ခ္၊ ႏွင့္ 
ဂေလစီယာဟူသည့္ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္အသား လကၡဏာမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အမ် ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွေသာ  

ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈအေပၚ 
ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳေရး 
အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ 
မိမိတို႔ဘာသာ စိတ္ တိုင္းက် ေရြးေကာ
က္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သေဘာထားကဲြ လြဲမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ အလြန္ 
ရႈပ္ေထြးလွၿပီး ယင္းတို႔အား ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာရိွ (တိုက္ ရိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း 
မရိွသည့္) တတိယ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို 
ပါ၀င္ေစလ်က္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ 
ဆက္လက္ေပၚ ေပါက္ေနတတ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

‘သမိုင္း ၀င္ ႏိုင္ငံ’ သုံးခုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၈) သည္ 
အဆုိပါ သမုိင္း၀င္ ႏိုင္ငံ သုံးႏိုင္ငံအတြင္း ေတာင္းဆုိထားသည့္ အျခားေသာ နယ္ေျမမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရကုိ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းသည္ အဆုိပါ 
သမုိင္း၀င္ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံႏွင့္ စပိန္ ၏ က်န္ရိွေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္  ကဲြျပားျခားနားေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္အဆင့္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားၿပီး ယင္း အဆင့္မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ စည္းမ်ဥ္းအရ တူညီေနရမည္။ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္လွၿပီး ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရ ၁၇ ခု 
ေပၚထြက္လာပါသည္။ အဆုိပါႏိင္ုငံမ်ား၏ စြ ဲၿမခုိဲင္မာေနေသာ သေဘာသဘာ၀ကုိ သိရွိနားလည္ထားေသာ္လည္း 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ မပါရိွသည့္ တရားေရးဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္း အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိမူ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြၾကသူမ်ားက 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ  ေျပာင္းလဲမႈကုိ တြန္းအားေပးေသာ အမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားက လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္ေပးျခ
င္းေၾကာင့္မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ခြင့္ရိွသည့္ အေနအထားမ် ိဳး ကိုမ်ားစြာ 
ရရိွႏိုင္ေသာ္လည္း  လက္ေတြ႔ တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားကမူ မိမိတုိ႔ဘာသာ 
စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္သည္ အရင္းခံ အခြင့္ေရးမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလမဲႈကုိ 
ျဖစ္ေစေသာ ပုံေသ ကားခ်ပ္ မဟုတ္ေသာ တရားေရးႏွင့္ ႏိင္ုငံေရး အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေနအထားတစ္ခုအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားကုိ အေလးအနက္ထားလ်က္ 

အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရိွသည့္ မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ေသာ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ရႈပ္ေထြးေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ 
ရိွေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကားရိွ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
စီစဥ္ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ အခက္အခဲကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ 

လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ လူမ် ိဳးေရးအရ 
အႏိွမ္အခံရသူမ်ားအေပၚ ခဲြျခား အသားေပးျခင္း

ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
ဦးစားေပး၍ ဆက္ဆံ ျခင္း၊ ေဒသသုံး ဘာသာစကားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
မတည္ပ့ံပုိးျခင္းစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ 
၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းစသျဖင့္ အထိမ္း အမွတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစသျဖင့္ လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းတြင္ ပံုစံ မ် ိဳးစံု ရိွပါသည္။ ဤပံုစံမ်ားအတြင္း အျခားေသာ 
ခြဲျခားမႈမ် ိဳးကုိလည္း ေတြ႔ရွိရႏိုငပ္ါသည္။ ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ 
ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ အျခားအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအား ထိခိုက္ နစ္နာေစျခင္း မရိွရပါ။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
- ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးကုိ ေဒသသုံး ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳ ျခင္း) ဒုတိယအေနျဖင့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္သည္ အထူးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္မ်ားစသျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားလ်က္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ 
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ခဲြေ၀ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ လူမ် ိဳးေရးအရ အႏိမ္ွအခံရသူမ်ားအေပၚ ခဲြျခားအသားေပးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုပါသည္။ 
ယင္းသည္ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အၾကား ေငြအရင္းအႏွ ီးမ်ားကုိ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခဲြေ၀ေပးျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္ ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ဦးစြာ အဓိကက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။  ။ ႏိငုင္ေံတာသ္ည ္သမိငုး္ေၾကာငး္အရ 
လူ႔ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုခုကုိ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားျခင္း ရွိပါသလား။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ အက်ပ္အတည္း ဒုကၡမ်ားကုိ ကုစားေျပေပ်ာက္ၿပီး သာတူညီမွ် 
ရွိပါသလား။ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး အေကာင္းမြန္ဆုံး ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား မွာ အဘယ္နည္း။ (ဥပေဒက အတည္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
စြမ္းေဆာင္ႏိင္ုၿပီး ရရွိ ႏိင္ုေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚမူတည္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
တရားဥပေဒမွခြင့္ျပဳခ်က္)

လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါက အလိုရိွေသာ 
ပန္းတုိင္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရရိွရန္ မည္သည့္ပံုစံမ်ား သင့္ေလ်ာ္မႈရန္မွာ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါ သည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္သင့္ပါ သည္။ 

• ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ခဲြတမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါ 
သလား။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသင့္ပါသလား။

• လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းတြင္ မည္သည့္ပံုစံ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ် ိဳး အစားကုိ က်င့္သုံးသင့္ပါသနည္း။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အခိ်န္ကာလကန္႔သတ္ထားသင့္ပါသလား 
သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရိွပဲ ထားသင့္ပါသလား။ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရိွပါသနည္း။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ရံုမွ်ႏွင့္ 
ရရိွႏိုင္ပါသလား။

• လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ လူမ် ိဳး အသားအေရာငအ္ရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းမွ 
အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ တစ္ခိ်န္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိၾကပါသလား။ 

• တရားရုံးမ်ားက လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္း၏ လႊမ္းၿခံဳမႈမ်ားကုိ  
အတည္ျပဳသင့္ပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ ညႊန္ျပသင့္ပါသလား။

ခဲြတမ္းမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားသည္ လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္မ် ိဳး ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ 
သတ္မွတ္ ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အထူးအေနအထားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း 
ကြဲျပားျခားနားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား သာတူညီမွ် ရရွိေရး 
စည္းမ်ဥ္းအေပၚ ထိေရာက္မႈ ရိွေစရန္အတြက္ ခဲြတမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ လူနည္းစု လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူတုိင္းသည္ ‘အမီွလုိက္’ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ခဲြတမ္းမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားကုိ အာဏာ၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ အတြင္း ပါ၀င္ႏိင္ုသျဖင့္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ခံခဲ့ရ သျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေၾကာက္ရြ ံ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စုစည္းျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သီးသန္႔ေနရာမ်ား ဆုိသည္မွာ အဆုိပါ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အတြက္ အာဏာကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း 
မရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
လူနည္းစု လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကသာ အဓိက လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ သီးျခားနယ္ပယ္မ်ားကုိ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
ရလာဒ္မ်ား၏ ညီမွ်မႈမ်ားကုိ ကဲြျပားေစပါသည္။ 
လက္ေတြ႕တြင္ ဖဲ ြ ႔စည္း ပုံုံ  အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ထုံးလုပ္နည္းအရ 
သာတူညီမွ်မႈရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာ 
သာတူညီမွ်ရွိျခင္းအတြက္သာ လူမ် ိးဳ အသားအေရာင္အရ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ဦးတည္ထားၾကပါသည္။ 

လူမ် ိးဳ အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ား 

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အပူတျပင္း အျငင္းပြားေနရဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ လူမ် ိဳးအသား 
အေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္း မူ၀ါဒမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အခိ်န္ႏွင့္အမွ် 
ထြက္ေပၚ လာေစပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုလုံးအား အမွတ္အသားမ်ား၊ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖင့္ 
အမ် ိဳးအစား ခဲြျခားျခင္းမ်ား မျပဳေရးဟူသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ေနၾကပါသည္။ ေလ့လာမႈမ်ားကလည္း တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အား 
ျမွင့္တင္ေပးရန္ ယင္းတုိ႔၏ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရာေထြးေနသည့္ ရလာဒမ္်ားကုိ ေဖာ္ျပ 
လ်က္ ရိွၾကပါသည္။ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအရျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ တရားေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအျဖစ္ 
အက် ိဳးဆက္ျဖစ္ ေပၚမႈက ပုိမ်ားပါသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္အရ လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းကုိ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ က ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္း၏ ကုိယ္ပုိင္ႏိုင္ငံေရး တြန္းအားမ်ားကုိ 
ရရိွပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အက် ိဳး ဆက္အားျဖင့္ ယင္းကုိ လုိအပ္ျခင္း မရိွႏိုင္ေတာ့ပါက ဖ်က္သိမ္းရန္ 
ခက္ခဲလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စတင္၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည္ႏွင့္ လူထုကေပးသည့္ ဖိအားမ်ားသည္ 

လူမ်ိဳး အသားအေရာင္အရ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ 
ကာကြယ္ျခင္းတြင္ ပံုစံမ်ိဳးစံု ရိွပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ 
အက်ိဳးစီးပြားကို ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ 
အျခားအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအား 
ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း မရိွရပါ။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
- ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးကို ေဒသသံုး 
ဘာသာ စကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳျခင္း) 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အထူးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို 
တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မ်ားစသျဖင့္ 
ကန္႔သတ္ထားလ်က္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
ခဲြေ၀ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ 
အႏိွမ္အခံရသူမ်ားအေပၚ 
ခဲြျခားအသားေပးျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
အျခားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား 
ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။



196 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

လူမ် ိဳးအသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ တားဆီးၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္မႈအား ႏွစ္ေပါင္း 
၃၀ အထိ ဆက္လက္က်င့္သုံးရန္ မူလ က ရည္ရြယ္ထားခဲ့ပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ စီမံခ်က္မွာ ႏွစ္ေပါင္း 
၄၀ အထိ ဆက္လက္တည္ရိွလာခဲ့ၿပီး ယခုတုိင္ ေအာင္ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တတိယညႊန္းဆုိခ်က္မွာ ေယဘုယျ်ဖစ္ေသာ ‘မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အက် ိဳးဆက္မ်ား ဥပေဒသ’ ျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒ 
မာ်းသည္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မည့္အစား 
အခ် ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ /အရံႈး ညီမွ်ျခင္းခ်မႈမ်ား 
ေျပာင္းလဲျခင္းအျဖစ္ အဖဲ ြ ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခ် ိဳ႕အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
နိမ့္ပါးေသာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားသည္ မ်ားျပားေသာ 
ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားအသစ္မ်ားကုိ ေပၚထြက္လာေစၿပီး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ  (ဥပမာ 
ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ျခင္း) အမွန္တကယ္ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 
လူမ် ိဳးအသားအေရာင္အရ ခြဲျခားဆက္ဆံ ျခင္းအေပၚ 
ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေနအထားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ 
အခိ်န္ဆဲြေနပါက ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခ ခံဥပေဒသည္ 
တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ 
ထိုအခါ  ထိခိုက္နစ္နာေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
မေက်မခ်မ္ းမ ႈမ ်ားကုိ ျဖစ္ ေပၚေစေသာ 
သာတူညီမွ်မႈမရိွျခင္းကုိမူ ဆက္လက္ေတြ႔ရိွမည္ 
ျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္မ်ားသည္ သမိုင္းအစဥ္ အဆက္ 
အခြင့္မသာခဲ့ရေသာ အဖဲ ြ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 

ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနရန္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳ သည္ျဖစ္ေစ လူမ် ိဳးအသားအေရာင္အရ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၏ မေျပာင္းလေဲသာ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
စနစ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအခ်က္အရ ေဘာ္လီးဗီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက အစရိွ သည့္ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ သမုိင္း အစဥ္အဆက္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံရၿပီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လည္း 
မရရိွခဲ့ရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သည္ အေရအတြက္မ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။ လူမ်ားစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူမ် ိဳးအသားအေရာင္ အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ ေရးသည္ 
လူနည္းစုတြင္ က်င့္သုံးသည္ ထက္စာလွ်င္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ အဆင့္၌ အလြန္ကဲြျပားျခားနားေသာ 
သက္ ေရာက္မႈမ် ိဳး ရွိပါသည္။

လူမ်ိဳး အသားအေရာင္အရ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အပူတျပင္း 
အျငင္းပြား ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ားစြာတို႔သည္ 
အခိ်န္ႏွင့္အမွ် အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ေလ့လာမႈမ်ားကလည္း 
ေရာေထြးေနေသာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ လူမ်ိဳးအသား အေရာင္အရ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း အေပၚ ကာကြယ္ျခင္းကို 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ခ်မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံေရး တြန္းအားမ်ားကို ရရိွပိုင္ဆိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ျပန္လည္ရင္ၾကား 
ေစ့ေရးကို ေဆာင္ရြက္မည့္အစား တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အႏိုင္/
အရံႈး ညီမွ်ျခင္းခ်မႈမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းအျဖစ္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

၈.၂။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ား

အမ် ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆုိရျခင္းမွာလည္း 
လြယ္ကူေသာ အရာတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ပဋိပကၡမ်ား၏ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားမႈအတြင္း၌ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္မွသာ အဆုိပါ ခက္ခမဲႈမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရသည္ မဟုတ္ 
ပါ။ အဆုိပါ အခြင့္အေရး မ်ားစြာတုိ႔ကုိ လူတုိင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ အထူးသျဖင့္ 
၁၉၈၁၊ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အတည္ျပဳသည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံသည့္ 
ပုံစံအားလုံးကုိ တုိက္ဖ်က္ဖယ္ရွားေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီမႈ (CEDAW) ၏ အေျခခံမူေဘာင္အတြင္း 
ခ်မွတ္ေလ့ရိွပါသည္။ (ဇယားကြက္ ၃ ကုိၾကည့္ပါ။) 

အႀကီးမားဆုံးေသာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ  သီးသန္႔ေနရာမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ 
သေဘာ သဘာ၀အလုိက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရးအပါဆုံးေသာ သီးသန္႔ေနရာမ်ားကုိမူ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာတြင္ သာတူညီမွ်ရွိေရး၊ အလုပ္အကုိင္တြင္ သာတူညီမွ်ရွိေရး၊  ဥပေဒတြင္ သာတူညီမွ်ရွိေရး ၊ 
လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိသားစု ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ သာတူညီမွ် ရွိေရး အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ဇယားကြက္ ၃။ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားေရး 
သေဘာတူညီခ်က္(CEDAW) 

CEDW သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို စီစဥ္ဖန္တီးေပးပါသည္။

• ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ား၌ (ယင္းတုိ႔အား လက္ေတြ႔ 
အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အပါအ၀င္) အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအၾကား 
သာတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ေပးျခင္း။

• အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား မလုိမုန္းထားျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိွမ္ခ်ဆက္ဆံလ်က္ရိွေသာ အရိုးစြေဲနသည့္ 
ပံုစံမ်ားကုိ ဖယ္ ရွားျခင္းရန္  ယဥ္ေက်းမႈ ပုံစံမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း။

• အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္း ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳဳးႏွင့္  အမ် ိဳးသမီးမ်ားကုိ တရားမွ်တမႈမရိွစြာ 
အသုံးခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ေစျခင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားပေပ်ာက္ေစျခင္း။ 

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ားတြင္ ညီတူညီမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

• အလုပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းနယ္ပယ္တြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား ပေပ်ာက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။

• လက္ထပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မီးဖြားျခင္း၏ အေနအထားမ်ားအေပၚတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေအာင္ 
ေဆာင္ ရြက္ျခင္း။

• က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ တူညီေသာ ခံစားခြင့္ ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း။ (မိသားစု စီမံကိန္းမ်ား 
အပါ အ၀င္)

• ဥပေဒႏွင့္အညီ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွျခင္းႏွင့္ 
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• လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိသားစု ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သာတူညီမွ်ရိွေရး။

၈.၂.၁။ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ သာတူညီမွ်ရိွျခင္း

အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးၾကား သူတူညီမွ်ရွိေရးကုိ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ 
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံ ၾကပါသည္။ သာတူညီမွ်ရွိေရး 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ စနစ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေပၚေပါက္လာတတ္ပါသည္။ အီဂ်စ္ႏို င္ငံ၏ 
ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၁) သည္ 
အစၥလာမ့္ တရားေရး စနစ္ႏွင့္အညီ အမ် ိဳးသားႏွင့္ 
အမ် ိဳးသမီးတုိ႔အၾကား သာတူညီမွ်ရိ ွေရးကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံ ေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တေရးကုိ အာမခံေပးပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ အေရွ႕ပုိင္း ေရွးရိုးခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းကုိ 
အင္အားႀကီးမားေသာ ဘာသာတရားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၅)
ကလည္း ဂရိ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားသည္။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ဘုရင္စနစ္ကုိ ခ်မွတ္ထားၿပီး 
အေတာ္ အတန္ သစ္ေနေသးသည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၅) တြင္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားကုိ ညီတူညီမွ် သေဘာထားရန္ ၊ ႏိင္ုငေံရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
တူညီေသာ အခြင့္အေရးကို ရရိွေစရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ယင္းတုိ႔ သေဘာဆႏၵမပါသည့္ ဓေလ့ထုံးစံကုိ 
လိုက္နာေစျခင္းအတြက္ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း မရိွေစရဟု ဆုိထားသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအတြက္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြ၀င္ စစ္သည္ေတာ္ မ်ားပင္ ျဖစ္ေနၾကေသာ 
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ ပံုစံခ်မွတ္ထားေသာ အေရွ႕တီေမာ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၂) က 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ားသည္ မိသားစုဘ၀ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္မ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာ၀န္ ၀တၱရား မ်ား ရရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႔အသုံးခ်ရာတြင္မူ 
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွေန ေၾကာင္း လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးေလာကကို သက္ေရာက္ေစသည့္ 
အာဏာ၏ ေျပာင္းလေဲစေသာ အင္ အားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အတုိင္းအတာက ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈကုိ ဘက္မလုိက္ေသာ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ 
အားေပး ထားပါသည္။ ယင္းသည္ ‘က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ’ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကုိ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းျခင္းသည္ 
ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ မ်ားအတြက္ သာမာန္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံေရးကုိ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ေ၀ါဟာ ရကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္းမရွိေပ။ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ အစြန္းေရာက္ႏိင္ု ပါသည္။ နီေပါႏိင္ုငံရွိ မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံသုိ႔ 

ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ယဥ္ေက်း မႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား 

ထက္စာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ တူညီစြာ ပါ၀င္ခြင့္ရရိွျခင္းအတြက္ 

အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
အခက္အခဲ၊  အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ 

စိန္ေခၚမႈ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ မ်ားစြာတို႔ရိွ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရိွပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

တင္ျပသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ က်ား/မ ႏွစ္မ် ိဳးလုံး 
ပါ၀င္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္၍ က်ား/မအျပင္ 
ေယာက္်ား လ်ာ၊ မိန္းမလ်ာႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကုိပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
အမွန္တကယ္ ရရွိခံစားရမည့္ အခြင့္အေရးကုိ ခ် မွတ္ရန္ 
ဤကဲ့သုိ႔ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈကုိ ဘက္ မလုိက္ေသာ 
မူႀကမ္းေရးဆဲြရုံမွ်ႏွင့္ လုံေလာက္ ျခင္း မရိွပါ။

ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားထက္စာလွ်င္ ႏိင္ုငံေရးတြင္ 
အမ် ိဳး သမီးမ်ား၏ တူညီစြာ ပါ၀င္ခြင့္ရရိွျခင္းအတြက္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အခက္အခဲ၊ 
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔ရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တြင္ ေတြ႔ရေလ့ရိွပါသည္။ 
ယခင္က ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္း မရိ ွပါ။ ဘရာဇီးႏွင့္ 
ရ၀မ္ဒါတို႔သည္ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ (အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ရိွအခိ်န္ အထိ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ် ိဳးက် ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား အလြန္ျမင့္မ်ားလ်က္ ရွိပါသည္။) 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အမ် ိဳး သမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအေပၚ 
လိုက္နာမႈမရိွေသာ ပါတီမ်ား အား အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳျခင္းအတြက္ ခဲြတမ္းမ်ားသည္ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခလူတန္း စားမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမပါလွ်င္ေသာ္မွ  အေရးပါေသာ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ တည္ရိွမႈကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ျဖစ္ေပၚေစပါ သည္။  
ယင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ရရိွေအာင္ ျမင္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၈.၂.၂။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ မိသားစုေရးရာမ်ားတြင္ သာတူညီမွ်မႈရိွျခင္း

တစ္ဘက္တြင္ မိသားစုေရးရာမ်ား၌  အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးတုိ႔၏ သာတူညီမွ်ေရးအတြက္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္၌ 
မိသားစုေရးရာႏွင့္ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားၾကား 
တရားမွ်တမႈ မရိွျခင္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးလ်က္ရိွသည့္ 
တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုံစံတက် 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔အၾကား အားၿပိဳင္ျခင္းေၾကာင့္ 
အဓိက တင္းမာမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအား 
ႏိုင္ငံတကာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ- 
CEDAW အရ) ကုိ ပံုေဖာ္ရာတြင္ အသုံး ျပဳရန္ 
ရည္ရြယ္သင့္ပါသည္။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အတြင္းရွိ အဓိက 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကုိ ရရိွေစရန္ အထူးသျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳျခင္းအတြက္ 
ခဲြတမ္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ေရးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တည္ရိွမႈကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္း အတာအရ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

တစ္ဘက္တြင္ မိသားစုေရးရာမ်ား၌  
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ 
သာ တူညီမွ်ေရးအတြက္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျခားတစ္ဘက္၌္ မိသားစုေရးရာႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား 
တရားမွ်တမႈ မရိွျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးလ်က္ရိွသည့္ 
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ပံုစံတက် အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔အၾကား 
အားၿပိဳင္ျခင္းေၾကာင့္ အဓိက တင္းမာမႈမ်ား 
ရိွေနပါသည္။



200 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ပုံစံတက် အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္းကုိ လုိအပ္ေသာအခါ 
တစ္ ခိ်န္တည္းမွာပင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အေျဖထုတ္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း 
ဆန္႔က်င္ကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေရွ႔ေနာက္မညီေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားထက္  အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးရန္သာ ေရြးခ်ယ္ေကာင္း 
ေရြးခ်ယ္ႏိင္ုပါလိမ့္မည္။ ႏိင္ုငံေတာ္အတြင္း ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္ေနၾကေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံေသာနည္း မ်ားအား တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား 
ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္ ယင္းကုိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိင္ုပါသည္။ ဦးစြာဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ပါဟူသည့္ တိက်ျပတ္သားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ လုိပါသည္။ ဤသို႔ ခ်မွတ္ရန္သည္သည္ 
တရားေရးဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္သာ ရိွေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း တစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းရိွသည္ဟူသည့္ အခ်က္အေပၚ အေျခခံလ်က္ အျခားေသာ 
တရားေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ တရားရုံးမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အား 
ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေလးစားလုိက္နာရန္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက တရားရံုးမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု လက္ခံနားလည္ေစရန္ လုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ  
တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

လက္တင္အေမရိကမွ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစု မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား  လက္ေတြ႔ သေဘာအျဖစ္ 
စဥ္းစားႀကံဆရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အသုံးခ်သည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပံုစံက်ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ယင္း၏ အယူခံ၀င္ျခင္း ပံုစံမ်ားအတြက္ 
အျငင္းပြားမႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တရားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအျဖစ္ စုစည္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တရားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေစၿပီး တရားေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေလးေလးနက္နက္ သေဘာထားသည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္တင္အေမရိကတြင္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးျခင္းအေပၚ ဆုံးျဖတ္စီရင္ျခင္းသည္ ပုံစံက်ေသာ တရားစီရင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
တရားရံုးသည္ ေယာက်ာ္းႀကီးစိုးမႈကုိ အေျချပဳေလ့ရိွသည့္ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ေရးဆဲြပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိပါသည္။ အလြန္ထူးျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေယာက္်ားေလးမ်ားရွိေသာ မ် ိဳးႏြယ္စုတြင္ 
ပိငု္ဆုိငမ္ႈပစၥည္းမ်ားကုိ သားႀကီးဩရသက ဆက္ခံျခင္းစနစ္အား က်င့္သုံးေနျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ 
တရားရုံးသည္ ယင္း၏ အာဏာ ကုိ အသုံးျပဳၿပးီ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္အတြက္ 
ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ သက္ဆုိင္ ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ျပဌာန္းထားပါသည္။ တရား 
စီရင္ေရးအဖဲြ႔တြင္ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပား တည္ရွိမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
ေလ့က်င့္ သင္ၾကားဖူးျခင္း မရိွေသာ၊ ယင္းတုိ႔အား ေထာက္ခံၿပီး လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရိွေသာ တရားသူႀကီးမ်ားက ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ခ်ႏိုင္ 
ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားတြင္ မည္သည္တုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ ရြက္သင့္သနည္း။ ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါ၀င္မႈသည္ လက္ငင္းအက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ ေပးရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါက ယင္းတုိ႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားအား အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ တရား ဥပေဒဆုိင္ရာ၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ အေနအထားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ပါလိမ့္မည္။ ဤအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းရိွ ခက္ခဲေသာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အပါ အ၀င္ အမ် ိဳးသမီးေရးရာ 
က႑မ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ အခြင့္အလမ္းကုိ ဖန္ တီးေပးပါသည္။

ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရသည္ အဆုိပါ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတုိင္း 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက အတုိက္အခံ လုပ္လွ်င္ေသာ္မွ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
အေရး မပါဟု သေဘာထားပါက အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ျမင့္မားလာႏိုင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု တြင္ မ် ိဳးႏြယ္စုမ်ားအလုိက္ လူမ် ိဳး 
အသီးသီး၊ လူမ် ိဳးစု အသီးသီးျဖင့္ ၿပိဳကဲြေနပါက အမ် ိဳးသား 
ႏိင္ုငံေရးသမားမ်ားသည္ တစ္ႏိင္ုငံလုံးအတုိင္းအတာအရ 
ယဥ္ေက်းမႈ/လူမႈ ဘ၀မ်ား၏ အမ် ိဳးအစားတစ္ခုတည္းကုိ 
တရားဥပေဒအရ ျမွင့္တင္ေပး ရန္ စိတ္ဆႏၵရွိမည္မဟုတ္ပဲ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈလည္း နည္းပါးပါလိမ့္မည္။

အမ် ိဳးသမီးမ်ားအားႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 
မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါက 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ကုိ ဖန္တီးေပးသည့္ 
တရားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။  အခ် ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တရားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးသေဘာ သက္၀င္ေနပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ႏိင္ုငံေရးသမားမ်ားအား ႏိင္ုငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ တရားေရးဆုိင္ရာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ 
ပံုစံမ်ားကုိ ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ယင္းသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ 
လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ သူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တြင္း သာတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ား  တည္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ 
ျခြင္းခ်က္မ်ား၏ အတုိင္းအတာကုိ စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အဆိုပါ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အတိုက္အခံ 
လုပ္လွ်င္ေသာ္မွ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေရးမပါဟု 
သေဘာထားပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ျမင့္ မားလာႏိုင္ဖြယ္ 
ရိွပါသည္။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအလိုက္ လူ မ်ိဳး အသိးသီး၊ 
လူမ်ိဳးစု အသီးသီးျဖင့္ ၿပိဳကဲြေနပါက 
အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားသည္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ 
ယဥ္ေက်းမႈ/လူမႈ ဘ၀မ်ား၏ အမ်ိဳး 
အစားတစ္ခုတည္းကို တရားဥပေဒအရ 
ျမွင့္တင္ေပးရန္ စိတ္ဆႏၵရိွမည္မဟုတ္ 
ပဲ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈလည္း 
နည္းပါးပါလိမ့္မည္။
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ဖဲြ႔စည္းပံုံ ုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စနစ္ကုိ အာဏာရရွိသည့္ 
ဌာနအေရအတြက္မ်ားသာ တုိးပြားလာေစရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ ထားပါက အမ် ိးဳသမီးမာ်း၏ အခြင့္အေရးမာ်းအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ 
ကဲြ ျပားျခားနားမႈမ်ား ရိ ွေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဒသႏၱရာဆုိင္ရာ သာမက 
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလုံးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ညိွႏိႈင္း ရရိွရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသည္ အတန္အသင့္ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး 
အာဏာသုံးျခင္းကုိ အတုိက္အခံ လုပ္ႏိုင္မည္ဆုိပါက 
ဤသို႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေဒသ အလုိက္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚ 
မူတည္ေနႏိင္ုပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္ အေရးမ်ားအား 
အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 

ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးေပးသည့္ ေယဘုယ် ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
တည္ရွိျခင္းသည္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားက လုိက္နာရန္ တြန္းအားေပးေသာ အေျခခံသေဘာ တရားတစ္ခုကုိ 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ေဒသ 
အလိုက္ပါ၀င္ျခင္းမ်ားသည္ အမ် ိဳးသမီးထု၏ေနရာကုိ အခိုင္အမာ ရရိွေစပါသည္။ ေဒသမ်ားသည္ 
လူမ် ိဳးအသားအေရာင္ အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ 
အသင့္ ေလ်ာ္ဆုံး အေကာင္းမြန္ဆုံးအျဖစ္ က်င့္သုံးရန္ စဥ္းစားျခင္းျပဳပါက ‘နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ပိုမိုရရိွ 
ေစသည့္ အခြင့္အေရး’ကုိ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ေဘာ္လီးဗီးယားႏိုင္ငံမွာကဲ့သုိ႔ အမ် ိဳးသမီးထု ၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ထိပ္ပုိင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ေဆာ္ဩစည္း ရုံးမႈမ်ားကုိ 
ျပဳေလာက္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ် ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ 
ျပည္သူလူထုႀကီး၏ သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသာအခါ က႑အလုိက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ေဒသအလုိက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ကုိင္ကြယ္ေျဖရွင္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ 
ခိ်န္ဆၾကည့္ရေပမည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အမ် ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ ရည္စူးထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အထူးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ 
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း တုိ႔၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အတုိင္းအတာသည္ ကိစၥရပ္တုိင္းကုိ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသူမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအား အႀကံေပးရန္ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္ ကဲြျပား ေစပါသည္။ အစုိးရအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္တင္ျပရန္ အစုိးရက ခန္႔အပ္ထားသည့္ အရာရွိမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးတာ၀န္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစသျဖင့္ အဖဲြ႔အစည္း မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းသည္  ျပည္သူ႔အာဏာပုိင္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာစိစစ္ထားေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ေဒသအလိုက္ ဓေလ့ထံုးစံ မ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚ 
မူတည္ေန ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေဒသအလိုက္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ 
ေအာက္ေျခအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ 
ထိပ္ပိုင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ 
ေဆာ္ဩစည္းရံုးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ 
ေနရာကို အခိုင္အမာ ရရိွေစပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

အတုိင္းအတာအရ  အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိသာ အဓိကထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း ရိွ၊မရိွ၊ သုိ႔ မဟုတ္ အမ် ိဳးသားႏွင့္ 
အမ် ိဳးသမီးအၾကား သာတူညီမွ်ရိွေရးကုိ အေလးထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရိွမႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ ေပးရန္ 
ျပည္သူပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းအားလုံးကုိ ျပဌာန္းျခင္းရိွ၊မရိွကို အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
ျပည္သူပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းမႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ကင္ညာ ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ျပည္သူပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းအားလုံး၏ 
စုစုေပါင္း အေရအတြက္တြင္ အမ် ိဳးသား သုိ႔ မဟုတ္ အမ် ိဳးသမီးထုသည္ သုံးပံုးတစ္ပံု ပါ၀င္ရမည္ဟု  
ျပဌာန္းျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူပိုင္ ဌာနမ်ား အတြက္ ယင္းတုိ႔၏ အရာရွိခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဒတိုယ အရာရွိခ်ဳပ္သည္ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိ အသီးသီး ကုိယ္စားျပဳ ရန္ အားေပးမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

၈.၃။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကုိခံရေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၌ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြင္း တာ၀န္၊ 
အေန အထားႏွင့္ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား 
က်င့္သုံးရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားသည္လည္း 
တင္းမာမႈ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
မည္သူကပုိရသည္၊ မည္သူက ေလ်ာ့ရသည္ 
စသျဖင့္ မေျပလည္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လုံေလာက္မွ်တစြာ ရရွိမည္ ဆုိပါက 
ဤသို႔ေသာ မေျပလည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေပ။ တုိင္းျပည္အေနျဖင့္ ေရနံမွ ၀င္ေငြမ်ားစြာ 
ရရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိႏိင္ုမႈ အေနအထားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွပဲ အီရတ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒက အီရတ္ႏိုင္ငံသား အားလုံးအတြက္ 
လြတ္လပ္စြာ ပညာ သင္ၾကားခြင့္၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
လူႀကီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ သဘာ၀ ပတ္ ၀န္းက်င္ 
(ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွ)၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀င္ေငြ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေနရာထုိင္ခင္း ႏွင့္၊ ေကာင္မြန္ေသာ ဘ၀ေနထိုင္မႈစသည္တုိ႔ အပါအ၀င္ အတည္ျပဳထားေသာ ECOSOC 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံ ခ်က္ေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ အရည္အခ်င္းမရိွပဲ 
စာမတတ္မႈကုိ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းရန္အတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ တဖန္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္ထားသည့္အေျခအေနတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ယင္းတုိ႔ ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေနထုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ ခံစားခြင့္မ်ားစသည့္ 
အေရးေပၚ အေလးထားစရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ အာမခံခ်က္ေပးပါသည္။

အဓိက ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု ရိွပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 

ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
မေျပလည္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လံုေလာက္မွ်တစြာ 
ရရိွမည္ ဆိုပါက ဤသို႔ေသာ မေျပလည္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
ရင္းျမစ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
အေျခအေနတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ 
ႏိုင္ငံသား မ်ားအား ယင္းတို႔၏ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေနထိုင္ေရးတို႔အတြက္ 
ခံစားခြင့္မ်ားစသည့္ အေရးေပၚ 
အေလးထားစရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သာ 
အာမခံခ်က္ေပးပါသည္။
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အေျခခံဥပေဒတြင္ အဆုိ ပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ 
မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ ခ်န္လွပ္ထားရမည္ဆုိေသာ အေရးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံအတြင္း ယင္းတုိ႔အား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား 
ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္၊ ပဋိပကၡအသစ္မ်ားျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပး လ်က္ရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ 
ကိုင္တြယ္ရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

၈.၃.၁။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္မည္နည္း။

ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခလွဲသည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။ 

• ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုသည္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရယူသုံးစဲြပုိင္ခြင့္၊ 
အက် ိဳး အျမတ္ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေသာအခါ ရင္းျမစ္မ်ားအား ဖံံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း၊ 
အသုံးခ်ျခင္း ႏွင့္ ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အက် ိဳးသက္ေရာက္ေနေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ အေျခခံမူ ေဘာင္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္။ 

• ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားအား ရင္းျမစ္မ်ား သုံးစဲြျခင္းအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းအသစ္မ်ားဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ထားရိွရန္။

• ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား ၏ အေရးပါေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားက တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ၊ မ် ိဳးႏြယ္စုဆုိင္ရာ အဖဲြ႔မ်ား၊ 
ႏိင္ုငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္း မ်ားတြင္ အားေပးမႈမ်ားကုိ မွီခုိေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 
ညႊန္ျပရန္။

• တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာတြင္ အခြင့္မသာပ ဲတရားမွ်တမႈ မရွိစြာ 
ဖယ္ၾကဥ္ခံေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း သုိ႔ တြန္းပုိ႔ခံရသည့္ တခ် ိဳ႕ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

• အားလုံးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခြဲျခားမႈမျပဳျခင္း သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 
အညီ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပဌာန္းေသာ၊ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ ‘လူမႈေရး သေဘာတူညီခ်က္’ 
အသစ္တစ္ခု ကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုကုိ တရား၀င္ ျဖစ္ေစရန္။ 

• ၁၉၇၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္၍ အာဏာတည္သည့္ ICESCR ႏိုင္ငံတကာ ကုလသမဂၢ 
သေဘာ တူညီခ်က္တြင္ အဓိကက်ေသာ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ 
(ဇယားကြက္ ၄ ကုိ ၾကည့္ပါ။)
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဇယားကြက္ ၄။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားအေပၚ 
ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ (ICESCR) 

ICESCR သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

• မိမိတုိ႔ဘာသာ စိတ္တုိင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
(မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ သယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားအား ပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ား အပါအ၀င္) 

• လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ (အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အပါအ၀င္)

• တရားမွ်တၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ရရိွႏိုင္ခြင့္ 
(ေကာင္းမြန္ေသာ လစာ၊ တူညီေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္အတြက္ တူညီေသာ ၀န္ေဆာင္ခ၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထုိင္ေရး စံခိ်န္ စံညႊန္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္းေပၚ 
အေျချပဳ၍ ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အနားယူျခင္း၊ ပိတ္ရက္ရွည္မ်ားေပး 
ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္)

• ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢမ်ား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ အသင္း၀င္ျဖစ္ခြင့္ (သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
တရားဥပေဒမ်ားအရ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္)

• လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး (အၿငိမ္းစား လစာ၊ လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အာမခံစနစ္) 

• မိသားစုမ်ားအား ကာကြယ္ေရး (သင့္ေလ်ာ္၍ လစာေပးေသာ မီးဖြားခြင့္၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
လူငယ္မ်ားအား လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ မတရားသျဖင့္ အသုံးခ်မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
အပါအ၀င္)

• သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရိွရန္ အခြင့္အေရး (ငတ္မြတ္ျခင္းမွ 
လြတ္ေျမာက္ေရး၊ သင့္ေလ်ာ္မွ်တ ေသာ စားနပ္ရိကၡာ၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ေနထုိင္ေရး)

• ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး၏ အျမင့္မားဆုံး စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ 
ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ (က်န္းမာေရး မေကာင္းပါက ျပည္သူအားလုံးအတြက္ ေဆး၀ါး ကုသျခင္းႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈ) 

• ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး (ျပည္သူအားလုံးအတြက္ မသင္မေနရႏွင့္ အခမဲ့ မူလတန္း 
ပညာေရး အပါအ၀င္)

• ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ႏွင့္ သိပၸဆုိံင္ရာ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားမွ 
အက် ိဳးခံစားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း (စာေရးသူမ်ား၏ သိပၸဆုိံင္ရာ၊ စာေပဆုိင္ရာႏွင့္ 
အႏုပညာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္)

ယခုအခါ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အား ထည့္သြင္းပါ၀င္ 
ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ျခြင္းခ်က္တစ္ခုဆုိသည္ထက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေနျဖင့္သာ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ 
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မ်ားစြာေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ICESCR ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တင္ 
ျပပံုနည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးထားပါသည္။  ICESCR ထက္ ေစာသည့္ ၁၉၄၉ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒကုိ 

ခ်မွတ္ခဲ့ သည့္ အိႏိၵယကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ 
အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒက 
ကာကြယ္ထားသည့္ ဘ၀ ေနထုိင္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေလးထား ေသာ ဤႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္ရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ရွာ ေဖြေတြ႔ရွိထားပါသည္။ ICESCR 
သည္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အျမန္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ 
ေပၚေပါက္လာေသာ အခက္အခ ဲအတားအဆီးမ်ားအား 
ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႏိင္ုငံမ်ားအား ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ တုိးျမွင့္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း အယူအဆမ်ားကုိ လည္း အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားရပါမည္။ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံခိ်န္၊ စံညႊန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီျခင္းမရွိပါက ပဋိဥာဥ္ကုိ ခ် ိဳးေဖာက္ သည္ဟု ဆုိႏိင္ုပါသည္။ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ပုိမုိျမင့္မားစြာရရိွေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။ ရင္းျမစ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ 
ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ စုစည္းထိန္းသိမ္းထားျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးလုိက္သည္ႏွင့္ အေနအထားမ်ား၏ ပုံမွန္ ျမင့္မားတုိးတက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 

ICESCR သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ပုံစံခ်မွတ္မႈ တစ္ခုဆုိသည္ထက္ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား အေနအထားမ်ား၊ 
ယင္းတုိ႔၏ တရားေရးဆုိင္ရာ စနစ္ႏွင့္ ရရွိႏိင္ုေသာ နည္းလမ္းမ်ားအရ လုိအပ္ေသာ ေျပာင္းလမဲႈအတုိင္းအတာ 
အတြက္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ရရိွေစပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ နီေပါႏိုင္ငံ၏ 
ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ေသာက္သုံးေရ သန္႔စင္မႈ စေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ထပ္မံဖန္တီးေပးႏိင္ုရန္ ယင္းကုိ ပုိ၍ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ 

ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း က်င့္သုံးရာတြင္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စီးပြားေရး စနစ္အား (လြတ္လပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိက စီမံခ်က္ ေရးဆဲြထားေသာ စီးပြားေရး) မျဖစ္မေန 
ရည္ ညႊန္းေဖာ္ျပေပးရမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စတင္က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္း၏ အက် ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ဧကန္မုခ်၊ 
အၾကြင္းမဲ့  ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာကုိ စီစဥ္ေရးဆဲြၾကသူမ်ားအတြက္ 
အေျခခံက်ေသာ ေမးခြန္းမွာ ျပည္သူ လူထုအား ကာလလတ္ သုိ႔မဟုတ္ ကာလရွည္ စီးပြားေရး 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ရရိွေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ေျခ ရိွပါသလား ဟူေသာ 
ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဤအယူအဆကုိ ပ့ံပုိးေပး 

လက္ရိွ ဖဲြ႕စည္းပံု တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ဖဲြ႕ စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်း မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ထည့္သြင္းပါ၀င္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ 
ျခြင္းခ်က္တစ္ခုဆိုသည္ထက္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေနျဖင့္သာ ေဖာ္ျပ ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ျခင္း မရွိၾကသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အက် ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ ဆုိးက် ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈမ်ားရွိ 
ေသာ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္သင့္သည္ 
ဟူ၍ အခုိင္အမာ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။     

အလားတူစြာပင္ စီးပြားေရးစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံတစ္မ် ိးဳအား 
လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးမႈ နယ္ပယ္မ်ားအား 
ဆက္လက္တည္ရိွေနရန္ တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းကုိ 
ဦးတည္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒ ကုိ တိက်ေသာ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါက 
ေရွာင္လဲြ၍ မရႏိုင္ပါ။ 

၈.၃.၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသနည္း။ 

အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
အထူး သျဖင့္ ယင္းတုိ႔အား မည္ကဲ့သုိ႔ အတည္ျပဳ၍ မည္ကဲ့သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ 
အေရးကိစၥ မ်ားကုိ အပူတစ္ျပင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ 

ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သူမ်ားက အမွန္တကယ္ ရရိွခံစားၾကမည္နည္း။ 

ဦးဆံုးအခ်က္မွာ မည္သူ႔ကုိ ဦးတည္၍၊ မည္သူ႔ကုိ ကိုယ္စားျပဳ၍ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွေအာင္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ စဥ္းစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ ေနထုိင္ေနၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏  
အထူးအေျခအေနမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား ရွိၾကပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ္လီးဗီးယား၏ 
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ စြဲၿမ ဲျဖစ္ေပၚေနေသာ အာဟာရခ် ိဳ႕တဲ့ျခင္း ျပႆနာတစ္ခုကုိ 
တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ အတြင္း ျပည္သူမ်ားအား အာဟာရျဖည့္တင္းရန္ 
ဟုိက္ဒရုိကာဗြန္ ျဒပ္ေပါင္းကုိ အင္တုိက္အားတုိက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကုိ ပ့ံပုိးေရးကုိ ရည္ရြယ္သည့္ 
အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ သုိ႔မဟုတ္ က်ား/မ သာတူညီမွ် မရိွျခင္းတုိ႔ကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ညွိႏိႈင္းသည့္ လူမႈဖူလုံေရး ကြန္ယက္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ရည္ ရြယ္ပါသလား။ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆုိေနေသာ 
အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားက ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္ၾကပါက 
အလြန္အေရး ႀကီးပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ  
ညႊန္ၾကားထားသည့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံ ဥပေဒအတြင္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ျပည္လံုး 
အတုိင္းအတာျဖင့္ မူလတန္း ပညာေရးကုိ ရရိွေအာင္ျမင္ေရး ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း ေဖာ္ေ

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ စနစ္ က်ေသာ 
အစိုးရပိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုအပ္ၿပီး 
ယင္းတို႔အား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အရင္းအႏီွးမ်ား ရရိွမႈေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။ ICESCR အရ ယင္းတို႔ကို 
အဆင့္ဆင့္ တိုးျမွင့္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေသာ္လည္း အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံေရး အယူ အဆမ်ားကို 
အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအား 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။



208 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဆာင္ေပးရမည့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ ပန္းတုိင္မ်ားအျပင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ကုိ စီမံဖန္တီးမည့္ ယင္း၏ အဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအၾကား 
ေပါင္းစည္းထားေသာ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ ဦး တည္ေစပါသည္။ 

အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိင္ုငံသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသင့္ မထားသင့္ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အလြယ္ 
တကူ အေျဖထုတ္ႏိင္ုမည့္ ေမးခြန္းမဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
သည္ ျပည္သူတုိင္းအေပၚ ေယဘုယ် ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္းရွိသင့္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအေနျဖင့္လည္း 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အေနအထားမ်ားျဖင့္ လူမ် ိဳး၊ အသားအေရာင္ 
စသည္တုိ႔အရ ခြဲျခားမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ရည္ရြယ္ထားသင့္ပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သူမ်ားက အမွန္တကယ္ ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ ရွိသနည္းဟူေသာ 
ကိစၥရပ္သည္ အလြန္အမင္း အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိင္ုငံသားမဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္မွ်တေသာ အိမ္ယာမ်ားအား ရပုိင္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား အရင္းအျမစ္မ်ားအား သင့္ေလွ်ာ္မွ်တေသာ ခြဲေ၀ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိင္ုငံသားမ်ားအေပၚ ရပုိင္ 
ခြင့္မ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကုိသာ ပုိ၍လုိလားၾကပါသည္။ ဤကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ အမ် ိဳးသားေရး 
စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ခုိင္မာစြာပ့ံပုိးထားၿပီး ယင္းသည္ ႏိင္ုငံျခားသားကုိ 
အလုိမရိွေသာ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္းကို မလုိလားေသာ သေဘာထားမ်ားအတြင္း အဓိကက်ေသာ 
အေၾကာင္း တရားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္ျခင္းကုိ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအတြက္ 
အဓိက အေရး ပါေသာ ပ့ံပုိးၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိင္ုငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက ပ့ံပုိးၾကသူမ်ားကုိ  
အက် ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွေစေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ အာဏာပုိင္မ်ားအၾကား လူမႈေရး သေဘာတူညီမႈ 
တစ္ခုအျဖစ္ ထပ္မံ၍ ပံုစံ ခ်မွတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အခြန္ေငြမ်ားကုိ 
ထမ္းေဆာင္၍ အစုိးရအား ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အပ့ံေပးၾကသူမ်ား၏ 
ပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ သစၥာေစာင့္သိမႈမ်ားကုိ ရရွိေစရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ ဘက္ေပါင္းစုံ ထည့္တြက္စဥ္းစားရမည့္ 
ျပႆနာတြင္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သက္ေသအေထာက္အထား မျပႏိုင္ေသာသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
အျခားႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ား စသည့္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရိွပါ။ 

ထုိ႔အျပင္ ႏိင္ုငံသားျဖစ္ျခင္း၏ အေရးပါေသာ ယူဆခ်က္အျဖစ္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ကဲြျပားျခားနားေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း 
မရိွပါ။ ႏိုင္ငံ့ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အဖဲြ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ လက္ေတြ႔က်က ်ရရွိခံစားႏိင္ုၾကေစရန္ ရည္ညႊန္းခ်က္ကုိ အတုိက္အခံမ်ား 
ျပဳလုပ္လ်က္ ရိွပါ သည္။ အခ် ိဳ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ဤအခြင့္အေရးကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ ရန္ မည္သူက ထုိက္တန္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ICESCR အတြင္း 
ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾက သည္။ ကဲြျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 
ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားမွ အဖဲြ႔၀င္ မ်ားသည္ ဆႏၵျပခြင့္ရိွသည္ဟု တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား၏ 
သက္ေရာက္ျခင္းကုိ ခံရေသာ အေနအထားမ် ိဳးတြင္ စစ္တပ္အဖဲြ႔၀င္မ်ားက ဆႏၵျပခြင့္ရိွသည္ဟူေသာ 
အယူအဆသည္ အထူးသျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ် ိဳးသားေရး 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံသားတုိင္း၏ တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ 
အေလးထား စဥ္းစားေသာအခါ အလြန္အံအားသင့္စရာေကာင္းသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား (က) တရားဥပေဒအရ           
(ခ) ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အတည္ျပဳေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားထားပါသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒျပဳျခင္း၏ ေ၀ဖန္ေရး စစ္စစ္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ စနစ္က်ေသာ 
အစုိးရပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
အရင္းအႏီွးမ်ား၏ ရရိွေနမႈအေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ 
ရွားပါးႏိင္ုပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား သည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ထိ ၾကာေအာင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ 
ေနာက္ျပန္ဆဲြထားသည္ဟူ သည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခ်င့္ရေသာ္ ပဋိပကၡမ်ား၏ 
သက္ေရာက္ျခင္းကုိ ခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျခင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
ပုိ၍ရ ွားပ ါ းေစေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရဖြယ္ရိွသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ 
ဒုတိယအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ရွားပါးေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ခဲြေ၀ခ်ေပးျခင္း 
သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀အေနအထားရရိွရန္ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အခ်င္းမ်ားလ်က္ရိွေသာ 
အယူအဆမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ခံရေသာ ႏိင္ုငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤသေဘာ ထားအရ 
ရွားပါးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ေတာင္းဆုိႏိင္ုရန္ 
အခြင့္အေရးအတြက္  ‘အနည္းဆုံး ရပုိင္ခြင့္ ပမာ ဏ’ ကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းကုိ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါက အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တတိယအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အခြင့္အေရးကို အေျချပဳသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအရ အသုံးျပဳသင့္သည္ဟု သေဘာတူလက္ခံမည္ ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ အခြင့္အေရးကုိ အေျချပဳသည့္ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ ျငင္းခုံေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား အၿပိဳင္ ျဖစ္လ်က္ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ အထူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေပးျခင္း မရိွသင့္ပါ။ 
စတုထၳအခ်က္အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္း မရိွေသာ တရားသူႀကီး မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 
ထို႔အျပင္ ယင္းတုိ႔သည္ အသိဥာဏ္ျပည့္၀ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ကိန္းဂဏန္းအရ 
စုစည္းစားရင္းသြင္းထားသည့္ အခ်က္မ်ားစသျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ 

အဆုိပါ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈအတြင္းရွိ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခုိင္မာေစရန္အတြက္ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္ကဲ့ သို႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္နည္း။ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတြင္း ယင္းတို႔ 
ပါ၀င္ျခင္းသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ 
အၿပိဳင္အဆိုင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ 
အခ်င္းမ်ားမႈမ်ားကို အဆံုးမသတ္ေစပါ။ 



210 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ကန္႔သတ္ထားေသာ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ 
ခြင့္ရိွသည့္ ခ် ိဳ႕ယြင္းအားနည္းမႈမ်ား ရိွေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ား အား တရားေရးအရ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသုံးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ၏ အခ်င္းမ်ားမႈမ်ားကုိ သာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ပုိ၍လုိလားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ယင္းတို႔အား အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ယင္းတို႔အား အတိုက္အခံ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒျပျဳခင္း ကုိယ္တုိင္ကပင္ ဤအခ်င္းမ်ားမႈမ်ားကုိ 
အဆုံးမသတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွနားလည္သင့္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ICESCR အရ 
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အျဖစ္ အခ် ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ဥပေဒအရ အတည္ျပဳထားပါသည္။ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
(ဆႏၵျပခြင့္၊ အလုပ္သမား သမဂၢႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ အတင္းအၾကပ္ေစခုိင္းျခင္းမ်ား 
မရိွရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္) ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
တရားဥပေဒအရ အတည္ျပဳထားပါသည္။

တရားဥပေဒအရ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္း

တရားဥပေဒအရ အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းအား ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၏ တုိက္ရုိက္အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ 
အမႈျဖစ္ေနေသာ ပါတီမ်ားအၾကား ယင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ECOSOC 
အခြင့္အေရးမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ျပဌာန္းႏိင္ုျခင္း 
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ ပုိ၍ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုင္ိရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စဥ္းစားလ်က္ရိွပါသည္။

• ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအတြင္း ကဲြျပားမႈမ်ား မပါရိွပဲ 
ႏိုင္ငံ ေရးအရ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အတိုင္းအတာျဖစ္ေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အနည္းငယ္ျဖင့္ 
တိက်ရွင္း လင္းစြာ စာရင္းသြင္း ေဖာ္ျပျခင္း။

• ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္တုိင္းတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 
ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးအစရွိသည့္ တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔အစည္း၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း။ 

• ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားရာတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား လုံး၀ 
မရိွေစရန္၊ ICESCR က အျမန္ဆုံး အေကာင္ထည္ေဖာ္ခ်က္အရ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ရရိွခံစား ရာတြင္ ခဲြျခားမႈမ်ား မျပဳရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

• ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆဲြရန္ႏွင့္ ECOSOC ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခ်ေပးျခင္း။ 
(အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ား တြင္ အခိ်န္ကုိက္ ပုံစံခ်မွတ္မႈကိုလည္း အသုံးျပဳပါသည္။)

• ECOSOC ၏ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ခုိင္မာေစရန္ အတြက္ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ား 
အေပၚ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ လမ္းညႊန္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သား 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

စြာ ေရးသားျခင္း။ 

• တရားရံုး အမႈကိစၥမ်ားကုိ ဦးစီးရန္ႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အၿမဲအသင့္ျဖစ္ေနေသာ 
တရား ဥပေဒရွိရန္အတြက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ အေလးထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ 
တိက်ျပတ္ သားစြာ ပံ့ပိုး ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။

• ျပည္တြင္းဥပေဒကုိ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေဖာ္ျပေပးျခင္း။ 

တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားကုိ  ‘အခ်က္အခ်ာက်ေသာ 
မူ၀ါဒ’ ၏ မွ်တေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလမဲႈကုိ ပ့ံပုိးေသာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တရားဥပေဒ စနစ္ အသီးသီးရွိေသာ ႏိင္ုငံအသီးသီးက အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ယူဆသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာ စံသတ္မွတ္ျခင္းကို ရရိွရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ 
မူ၀ါဒသည္ အနာဂတ္တြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ICESCR သည္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ ‘အဆင့္ဆင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ 
အေကာင္အထည္ေပၚေပါက္ေရး’ ကုိ ျဖစ္ေစၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈကုိ ထည့္မတြက္ပဲ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေႏွာင့္ ေႏွးမႈမရိွပဲ အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ရမည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ခု ရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈမရိွေရးအား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဆုိပါ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား အေကာင္အထည္ေပၚလာရန္အတြက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အတည္ျပျဳပဌာန္းျခင္းတြင္ ဥပေဒျပျဳခင္းအသစ္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပဒကုိ အတည္ျပဳရာ၌ အခိ်န္အကန္႔အသတ္ 
မရွိေသာ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းကုိ လက္ခံသည့္ ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းအား အသုံးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ရရိွေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ 
လက္ရွိက်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတြင္း အကျဲဖတ္ခိ်န္ဆျခင္း မရွိပါက ICESCR ကုိ ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ 
အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚႏိင္ုပါသည္။ ICESCR အရ ႏိင္ုငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အရ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ စံသတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိင္ုရန္အတြက္ ပ့ံပုိးေပးမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ ခိ်န္ဆျခင္းျပဳရန္ႏွင့္ ခ်မွတ္ ဖန္တီးေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးျခင္းစသျဖင့္) ယင္း သည္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္းကုိ ICESCR ေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
ယင္းတို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာစစ္ေဆးေသာအခါ လုိအပ္ မည္ျဖစ္သည့္ ရလာဒ္မ်ား အပါအ၀င္ 
တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၏အထူး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ပံု ေဖာ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
အက် ိဳးရလာဒ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း ICESCR ကို 
ပံုေဖာ္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းက ျပဌာန္းထားေသာ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ ျမွင့္တင္ရာတြင္ အသုံး၀င္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး 
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အဖဲြ႔မ်ားအား တုိးတက္ေရးဆဲြထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ ျပည္တြင္း၌ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း အက် ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ 
ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ 
လက္ရွိ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားႏွင့္ ထုံး တမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ လုိက္နာရေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒအရ 
အတည္ျပဳခ်က္အတြင္း ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ ျမင္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ 

တရား၀င္ျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ေတာင္အာဖရိကက မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ 
ရွိပါ သည္။ ၁၉၉၆ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အသိ အမွတ္ျပဳေပးထားရုံမွ်မက တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည့္အျပင္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ထိန္းသိမ္းေစာ
င့္ေရွာက္ျခင္းအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးကုိလည္း ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္မွစ၍ တရားရံုးသည္ လုံေလာက္မွ်တေသာ ေနထုိင္မႈစနစ္၊ HIV ေဆး၀ါး တုိ႔ကုိ ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္အျပင္ 
တစ္ေန႔လွ်င္ လူတစ္ဦး ခံစားခြင့္ ရွိေသာ ေရလီတာေပါင္းအရ စံခိ်န္ကုိက္ညွိေနရေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရိွခြင့္  စသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္း၏ အေစာဆုံးခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ တရားရံုးသည္ စနစ္တက် 
‘အနည္းဆုံး ရပုိင္ခြင့္ပမာဏ’ စည္းမ်ဥ္းမွ ခြဲထုတ္ခဲၿ့ပီး ‘မွ်တ၍ က် ိဳးေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ’ တရားစီရင္ေရး 
စံခိ်န္စံညႊန္းအသစ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အခြင့္အေရး တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရ၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားမ်ားအရ ယင္းသည္ အက် ိဳးအေၾကာင္း 
သင့္ေလွ်ာ္မွ်တမႈ ရိွ၊မရိွ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ရန္ တရားရံုးက ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ မွ်တ၍ က် ိဳးေၾကာင္း 
သင့္ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ဥပေဒကို က်င့္သုံးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်ားစြာေတြ႔ 
ရေလ့ရွိေသာ တရားစီရင္ေရး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ‘အနည္းဆုံး ရပိုင္ခြင့္ပမာဏ’ 
မရိွဟူ ေသာ သေဘာတရားကုိ လက္ခံထားပါသည္။ 

ေတာင္အာဖရိက၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ယင္း 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးကပင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ မျပဳမီ အတည္ျပဳပါသည္။ ECOSOC အခြင့္ 
အေရးမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိႏိင္ုမႈ ကိစၥရပ္အေပၚ ခိ်န္ဆရန္ တရားရုံးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အေရး တစ္ခု 
ရွိပါသည္။ ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ သတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တရား 
ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလလဲာျခင္းေၾကာင့္ အတည္ျပဳေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ယင္း၏ အယူအဆမွ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လာသည္။ တရားရုံးသည္ 
တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အခြင့္အေရး၏ နမူနာအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ 
ေရးသားေျပာဆုိ ထုတ္ေဖာ္တင္ဆက္ခြင့္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 
အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေသာ တရားရုံးမ်ားသည္ ပါတီမ်ားအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေသာ 
အထူးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပုိလြန္၍ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ လုံး၀ဥႆုံ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအက်ဆုံး စည္းမ်ဥ္းကုိ 
လုိက္နာၾကသည္ဟုဟူ၍လည္း ယင္း က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ အဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခုကုိ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
တရားဥပေဒအရ မည္ကဲသုိ့႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ညႊန္ျပေသာ ႏိင္ုငံတကာ တရားစီရင္ေရး 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

စနစ္ေပၚတြင္ အေျချပဳျခင္းဆုိသည္ထက္ ယင္းတုိ႔၏ တာ ၀န္၀တၱရားမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းဥပေဒျပဳေရး 
လိုအပ္ခ်က္အရ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ 
တာ၀န္ျဖင့္ တြန္း အားေပးမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္အား တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး တရားရံုး ျဖစ္သည့္ အိႏိၵယ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္အား အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အာဏာတည္ေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ICESCR ထက္ အရင္က်ေသာ ၁၉၄၉ အိႏိၵယႏိင္ုငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ အံ့အားသင့္ စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္ထားျခင္း မရွိပါ။ မဆဲႏၵရွင္ ညီလာခံက ႏိင္ုငံေတာ္သစ္၏ ဆုိရွယ္လစ္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ပံပုိးရန္ ျပဌာန္းထားေသာ တုိက္ရုိက္ ညႊန္ၾကားသည့္ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ 
မူ၀ါဒ ေရးဆဲြသူမ်ားအား လႊမ္း မုိးေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးျခင္းကို သေဘာတူ ခြင့္ျပဳပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါ အခြင့္ အေရးမ်ားသည္ ျပည္သူတုိင္း၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ပံုေဖာ္ၿပီး ဤသုိ႔ဆိုပါက ယင္းတုိ႔သည္ လူေနမႈ ဘ၀မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအရ အတည္ျပဳသည့္ 
တစ္သားတည္းျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု ဆုံး ျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္း၏ က႑အေပၚ 
ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ ယူဆခ်က္သည္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ မလြတ္ႏိုင္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ လူ႔အခြင့္အေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္တုိ႔အၾကား 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါ။ ေျပာင္းလခဲြဲေ၀ေသာ တရား၀င္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 
ဥပေဒကုိ ဖယ္ရွား၍ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုိက္နာလြန္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အစားထုိး သုံးစဲြရန္ 
ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာအခါ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာခဲ့ရသည္။ အခိ်န္ၾကာေအာင္ အီေလးဆဲြေနေသာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အိႏိၵယ၏ 
မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံသည္ အတည္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းထက္ အပုိဒခ္ဲြမ်ားတြင္ ‘ညႊန္ၾကား 
ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား’ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တရား၀င္ပိင္ုဆုိင္ခြင့္ကုိ လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆန္ကာရီပရာဆပ္ဆင္းႏွင့္ အိႏိၵယျပည္ေထာင္စုတုိ႔အၾကား အားၿပိဳင္မႈအတြင္းရွိ စီရင္ထုံး 
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈမရိွဟု ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ 
အဆုိအရ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏြမ္းပါးေသာ အိႏိၵယလူမ် ိဳး အမ်ားစုအား ေျမယာ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ 
တရားမွ်တေသာ ပံုစံျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိမူ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ 
တရားရုံး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ လယ္ ယာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ယင္းႏွင့္ အျခား ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားရိွ တရားရံုးမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအားကုိးႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၁၉၅၁) 
ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အဆုိအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
စပ္ လ်ဥ္းသည့္ လက္ခံႏိင္ုေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ 
စဥ္းစား ခ်င့္ခိ်န္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ တရားမွ်တေအာင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိင္ုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်သည့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေသာ အပုိဒခ္ဲြမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ 
အေတြ႔မ်ားပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ စံခိ်န္စံညႊန္မ်ားသည္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
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သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္လ်က္ ရွိပါသည္။

အေလးထားစရာ တစ္ခုမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေကး်မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္း 
သည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရေသာ 
တရားစီရင္ေရးအဖဲ ြ ႔အား ၀န္ပိေစႏို င္ပါသည္။ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရား၀င္ အတည္ျပဳထားေသာ 
ေတာင္အာဖရိက၏ အေရးကိစၥတြင္ တာ၀န္ယူထားသည့္ 
ပုိမုိႀကီးမားေသာ အစိတ္ အပုိင္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
၁၉၉၆ မွစ၍ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ 
တရားရုံးမ်ားရိွ အလုပ္တာ၀န္က ေဖာ္ျပလ်က္ 

ရိွပါသည္။ သို႔ရာ တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ 
အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ သိရွိနား လည္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔သည္ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကုိ မွီခိုအားထားေနရပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားထက္ ပိုလြန္၍ 
ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္လ်က္ရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက စိီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
ဂလုိဘယ္လုိက္ ေဇးးရွင္း၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထား၍ မရေပ။ 
တစ္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ားအား တုိးတက္မ်ားျပားလာေအာင္ 
ေထာက္ပ့ံအားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡ မ်ား၏ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက မွီခုိအားထားေနရသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ရင္းျမစ္အခ် ိဳ႕သည္ ယခုအခါ အေျမာက္အမ်ား ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ ရိွပါသည္။ 
အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုး ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားခ်င္း ကုိက္ညီမႈ 
အေနအထားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ား က အေလးထားလ်က္ရိွသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈကို က်င့္
သံုးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ထက္စာလွ်င္ ပုဂၢလိက လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္၏ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအား တြန္းအားေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကန္႔ 
သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏွသံူမ်ားအား အက် ိဳးျပဳသည့္ အခြန္ေကာက္ခံေရး စနစ္မ်ား၊ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ေသာ 
ျပည္သူ႔ အသုံးစားရိတ္ ဆုိင္ရာ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပံုေသမဟုတ္သည့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္ 
အလုပ္သမား အသုိင္းအ၀ုိင္းဟူေသာ အေျခအေနတစ္မ် ိဳးမ် ိဳး ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာပါက 

တရားရံုးမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ားအား 
အတည္ျပဳရာတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ 
အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ အေနအထားတြင္ 
အၿမဲတမ္း ရိွမေနပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
အဆိုပါ အခြင့္အေရး 
မ်ားအားကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚ 
မီွခိုအားထားေနရေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုအပ္ေနဆဲပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သည့္ 
အတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္း။ စီးပြားေရးအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 
ပညာရပ္ ထိပ္တန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရစနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည့္၊ ႏိုင္ငံတကာကုိ 
လႊမ္းမုိးေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက တာ၀န္ယူခဲြေ၀ သတ္မွတ္ၾကေသာအခါ စီးပြားေရး မူ၀ါဒအား ေရြး ခ်ယ္ျခင္း 
အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လူ႔အဖဲြ႔ 
အစည္း၏ အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ ပ့ံပုိးရန္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး မည္မွ်ရွိသနည္း။ အဆုိပါ ေမးခြန္းမ်ားသည္ 
အလြန္အေရးပါပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ၊ သေကၤတ အမွတ္အသားမွ်သာျဖစ္ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဦးတည္ရန္ မလုိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ ရရိွႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပို၍ 
ေနရာေပးရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။ 

ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား အဓိကအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ တရားေရးဆုိင္ရာထက္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ 
အေျခခံအုတ္ျမစ၏္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာထားျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာင္ၾကသူမ်ားသည္ 
သာမာန္ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံလကၡဏာရပ္မ်ားက တရားစီရင္ေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ အာဏာတည္ေစေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္အားထားျခင္းရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ၾကပါသည္။ 
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

• တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ်က္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ 
အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႀကမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒ၏ 
ညႊန္ၾကား ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား’ အျဖစ္ အခြင့္အေရးမ်ား  ပါ၀င္ပါသည္။ 

• ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျခားေသာ ျပဌာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားက အားေပးေထာက္ခံ 
လ်က္ ရွိပါသည္။ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရွိခံစားခြင့္သည္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားအား 
အသုံးခ်မႈအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရ၏ 
မူ၀ါဒမ်ား၊ စားရိတ္သုံးစဲြမႈမ်ားႏွင့္ ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာစစ္ေဆးႏိုင္မႈကုိ ခိ်န္ဆႏိုင္ပါသည္။ တရား၀င္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒအား ယင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ယင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

• လုပ္ငန္းစဥ္၏ အျခားေသာ အဖဲြ႔ခဲြတစ္ခုမွာ သာမာန္ျပည္သူမ်ားကုိ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေပးႏိင္ုမည့္ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအေနျဖင့္ အဆိုပါ 
အဖဲြ႔ အစည္းသည္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအား ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳရသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑မွ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား၏ ေလာင္းရိပ္မွ ကင္းလြတ္ပါသည္။ ယင္း၏ 
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ထူးျခားေသာ အဂၤါရပ္တစ္ခု မွာ တရားစီရင္ေရး သေဘာသက္ေရာက္မႈ မရိွျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အစုိးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားအား စုံစမ္းတင္ျပရန္ အစုိးရက ခန္႔ထားေသာ အရာရွိမ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္သူျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ယင္းတုိ႔သည္ 
ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အႀကံျပဳပါသည္။

ဤနည္းလမ္း အမ် ိဳးအစားမ်ားသည္ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားအား ေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက တာ၀န္ယူကုိင္တြယ္ရန္  
မည္သူကုိ ခန္႔အပ္ထားရွိရမည္ကုိ အလြန္အေလးထားလ်က္ ရွင္းလင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိင္ုပါသည္။ ညႊန္ၾကားထား 
သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ မည္သူက တာ၀န္ရွိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပႏိင္ုပါသည္။ တရားဥပေဒအား တိက်ျပတ္သားစြာ ျပဌာန္းထားပါက လႊတ္ေတာ္မ်ားအေပၚ 
လႊမ္း မုိးရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလ်ယ္မ်ား၏ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ခ် ိဳ႕ယြင္း အားနည္းေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားအဓိပၸါယ္ရွိေသာ ‘စီးပြားေရးအရ အက် ိဳးအျမတ္ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တည္မႈ’  အတြက္ တြန္းအားေပးေနသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား တရား၀င္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၌ ေတာင္းဆုိရန္ 
ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲၾ့ကသည္။ ကဲြျပားျခားနားလ်က္ရွိၾကသည့္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစု အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ရိွ ေျပာင္းလဲမႈကုိ လံႈ႕ေဆာ္သူမ်ားအတြက္ ECOSOC 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ အေနအထားမွ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း သေဘာထားကုိ သီးသန္႔ခဲြထုတ္ရန္စသျဖင့္ ခဲြျခား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္သည့္ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
စီစဥ္ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မည္။ 

တည္ျငိမ္ေသာ၊ ပုံေသကားခ်ပ္ မဟုတ္ ေသာ 
အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ 
ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ မႈမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ 
ဖန္တီးႏိုင္ ရန္ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
မ်ားကုိလည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ECOSOC 
ႏွင့္အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ ပန္းတုိင္မ်ားကုိပါ 
ခ်တ္ိဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီး အခြင့္အေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ 
စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ 
သုိ႔မဟုတ္ အားလုံးေသာ ျပည္သူ႔ အာဏာပုိင္မ်ားအား 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား အတိအက် ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း 
မရိွေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအား 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
စသည့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား အတိအက် 
ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအား 
လမ္း ညႊန္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုမူ 
ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ အဓိ 
ပၸါယ္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
အျပင္းအထန္ အျငင္းပြား မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစပါက ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း အဆိုပါ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို တစ္ေလးတစ္စား 
ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ျဖစ္ေစ ခ်င္သည့္ 
အရာမ်ားႏွင့္ တစ္ျခားစီသာ 
ရရိွလာေစႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

လမ္းညႊန္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိမူ ခ်မွတ္ႏိင္ုပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါက ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခု အတြင္း ECOSOC 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တစ္ေလးတစ္စား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ တစ္ ျခားစီသာ 
ရရိွလာေစႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွသေရြ႕ ဤသေဘာထား ကဲြလဲြမႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ၾကာရွည္ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက လက္လွမ္းမမီွႏိုင္ေသာ အက် ိဳးရလာဒ္မ်ားကိုလည္း ရရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေျခအေနအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါက ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔အၾကား 
သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမ်ား ႏွင့္ လႊတ္တာ္မ်ားအၾကား အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ သေဘာထား ကဲြလဲြမႈမ်ားကုိလည္း 
ပို၍ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၉။ နိဂံုး 
လူ႔အဖဲြ ႔အစည္းဆုိင္ရာ ခဲြျခားမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားရိွေနမႈမ်ားအတြင္း အခြင့့္အေရးမ်ားအတြက္ 
ေတာင္ဆုိမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရိွခံစားခြင့္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး အၾကားရွိ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ က႑မွ 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားလ်က္ရိွေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း 
ယင္းတုိ႔အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါက တင္းမာမႈမ်ား ဧကန္ 
ရွိေနေပလိမ့္မည္။ အခိ်န္ႏွင့္အမွ် လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ 
အတုိင္းအတာႏွင့္ အေရးပါမႈကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါ 
သည္။ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းရွိ 
ျပည္သူျပည္သားတုိင္းႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ယင္းတုိ႔သည္ 
အစုိး ရ၏အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ထားရုံမွ်မက 
ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားျခင္း ခံရေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အား ႏိင္ုငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအရာမ်ား အျဖစ္ ရပိုင္ခြင့္ကုိ 
ဖန္တီးေပးႏိင္ုပါသည္။ လူမႈေရးအရ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
တည္ရိွေနထုိင္ၾကၿပီး ခဲြျခားမႈ မ်ားျပား ေသာ 
ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္ ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀မ်ားကုိ ရွင္သန္ေနထုိင္ႏိင္ုမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အခ်င္းမ်ားဖြယ္ အေျခခံမူေဘာင္ 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒအား သာမာန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း တစ္ခုအျဖစ္ 
က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ရႈျမင္ျခင္းသက္သက္ မကေပ။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား 
ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ 
က႑မွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလ်က္ရိွေသာ္လည္း 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၏ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း ယင္းတို႔အား 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါက တင္းမာမႈမ်ား 
ဧကန္ရိွေနေပလိမ့္မည္။လူမႈေရးအရ 
ကဲြျပားျခား နားစြာ တည္ရိွေနထိုင္ၾကၿပီး 
ခဲြျခားမႈ မ်ားျပားေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚ 
ေပါက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ သားမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
ဘ၀မ်ားကို ရွင္ သန္ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အခ်င္းမ်ားဖြယ္ 
အေျခခံ မူေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
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အေၾကာင္းမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဘာသာ မိမိ ကာကြယ္ႏိင္ုျခင္းကုိပင္ အာမခံေပးႏိင္ုျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားကုိ လုိအပ္ၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားထက္ ပိုလြန္၍ အေလးထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းမွ ခဲြထြက္ျခင္းထက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အာဏာ၏ ပံုစံအတြင္း အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေရးအတြက္  ပုိ၍အေလးထားရန္ ျဖစ္ႏိင္ုပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရး အာဏာအား မည္ကဲ့သုိ႔ အသီးသီး တာ၀န္ေပးအပ္သည္၊ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ အျမင္မ်ားက လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားရရိွမႈကုိ ပံုေဖာ္ရာတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ပ့ံပိုးေပးသည္ကုိ 
စဥ္းစားရေပမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒစနစ္၏ တရားဥပေဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ က်င့္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခတည္မႈႏွင့္အၿပိဳင္ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္ေနမႈမ် ိဳးထက္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားမႈ ႀကီး မားျခင္းသည္ ခိုင္ၿမဲေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခ ခံဥပေဒတစ္ခု၏ 
ေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ ျခင္း၏ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ပိုမိုဆုိးရြားေစ 
သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ 
ၿပိဳကဲြမႈမ်ား၊ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာလၾကာရွည္စြာ ဆုိင္းင့ံထားရေသာ 
အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအရ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ၾကာရွည္ေသာ အခိ်န္မ်ား၊ အားနည္းေသာ တရားစီရင္ေရး 
ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ သာမာန္ျပည္သူမ်ား၏ စာ တတ္ေျမာက္မႈ မရိွျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
အားေပးျခင္းမ် ိဳးမရိွပါက ဦးတည္ထားေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ နည္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ေတာင္းဆုိေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား မရိွျခင္း၊ ကုိယ္ပိုင္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအရ ရရိွေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းစံုတုိ႔၏ ျပႆနာအစရိွ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားစြာတုိ႔က 
ရင္ဆုိင္လ်က္ရွိသည့္ အခက္အခမဲ်ားကုိ ညႊန္ျပေနပါသည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ျခင္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အျပင္ ယခင္ကမရွိခဲဘူ့းေသာ 
အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ယခင္က မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာ္ဩစည္းရံုးမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေပးရပါမည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ဇယား ၁။ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

အေၾကာင္းအရာမ်ား ေမးခြန္းမ်ား

၁။ လူ႔အခြင့္အေရး 
ျပဌာန္းခ်က္ကို 
သတ္မွတ္ျခင္း

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
အဘယ္ ေၾကာင့္ ပါ၀င္သင့္သနည္း။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္ 
သင့္သနည္း။

• ပဋိပကၡမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အေနအထားမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒအတြင္း မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္၊ 
မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မထည့္သင့္ပါဟူ၍ မည္ကဲ့သို႔ 
ဆံုးျဖတ္ အေျဖထုတ္ႏိုင္သနည္း။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုသာ အေလးေပးထားျခင္းထက္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ရရိွခံစားမႈအရ စဥ္း စားျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအား တစ္ ခုလံုး ၿခံဳငံုလ်က္ သို႔မဟုတ္ 
ၿပီးျပည့္စံုမႈရိွစြာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သနည္း။

 ၂။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု
 အေျခခံ ဥပေဒ
 တည္ေဆာက္ေရး
 လုပ္ငန္းစဥ္
 ႏွင့္ လူ႔အခြင့္
 အေရးဆိုင္ရာ ျပ
ဌာန္းခ်က္

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား ပံုစံခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ေနသနည္း။

• ယင္းက ခ်မွတ္ထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ အေျခခံ 
သေဘာတရားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အမ် ိဳးအစားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ 
အတိုင္းအတာကို ပံုေဖာ္ရန္အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ 
ေဘာင္ကို မည္ကဲ့သို႔ ဖန္တီးေပးမည္နည္း။
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၃။ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေနအထားတြင္ 
လူ႔အခြင့္ အေရး 
သတ္မွတ္ခ်က္

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္ကို 
တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ယခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ 
ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို မည္သို႔ 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္း။

• လူ႔အဖဲြ႔စည္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ အာဏာ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း စနစ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ လူ႔ 
အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႔ ပံုေဖာ္မည္နည္း။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ 
ေပးပါက သို႔မဟုတ္ (တစ္နည္းအားျဖင့္) တရားစီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ 
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ 
လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား အေျဖထုတ္ျခင္းအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္  သေဘာထားပါက 
လူ႔အခြင့္အေရးအား အေကာက္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးပါသလား။ 

• ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ား 
အၾကား သေဘာထား ကဲြလဲြမႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ 
ခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႔ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွသနည္း။

၄။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံ ဥပေဒ 
မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ 
နည္းလမ္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး နည္းလမ္း 
မ်ားအား ခ်မွတ္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
မည္သည့္ စံမွတ္ေက်ာက္မ်ားကို စဥ္းစားၾကသနည္း။ 

• ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား 
ခဲြျခား ျခင္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ မည္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။

 ၅။ လူ႔အခြင့္
 အေရးမ်ားအား
 အတည္ျပဳ
ျပဌာန္းျခင္း

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္ေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခ်က္အား 
ႀကိဳတင္၍ အေလးအနက္ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးပါသနည္း။ 

• အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အေရးကိစၥမ်ား 
သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သနည္း။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

၆။ လူ႔အဖဲြ႔ 
အစည္းအတြင္း 
တင္းမာမႈ၏ 
အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ 
မ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေစ 
ျခင္းထက္စာလွ်င္  ပိုမိုတိုးပြားလာေစမႈ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါ 
သလား။

• ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာ ႏိုင္ပါသနည္း။ 

• မည္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရိွေနသည့္ 
အေနအထား၌ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပိုမို 
ႀကီး  က်ယ္သည့္ တင္းမာမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း ရိွပါသနည္း။ 

• အလြန္အမင္း အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားရိွသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
အာမခံေပးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရာတြင္ မည္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ပူးတဲြျဖစ္ေပၚလာတတ္သနည္း။ 
အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္နည္း။

၇။ အထူးသတ္မွတ္ 
ထားသည့္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအား 
သေဘာထား 
ကဲြေစျခင္းမ်ား 
အၾကားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားအေပၚ အမ်ား၏ 
သေဘာ တူညီမႈ 
ဆႏၵ

• အျခားအခြင့္အေရးမ်ားထက္ ပို၍သေဘာထားကဲြျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစ 
သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရိွပါသလား။ 

• လူနည္းစု လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံေပးျခင္း 
ေၾကာင့္ မည္သည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသနည္း။ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအေပၚ အမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈဆႏၵကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္ 
မည္နည္း။

• အမ် ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံေပးျခင္းေၾကာင့္ မည္ 
သည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသနည္း။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ 
ဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
အမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈဆႏၵကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္မည္နည္း။

• စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
အာမခံ ေပးျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာေစ 
သနည္း။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္အဆိုပါ 
အခြင့္ အေရးမ်ားအေပၚ အမ်ား၏သေဘာတူညီမႈဆႏၵကို မည္သို႔ 
ရယူႏိုင္မည္နည္း။



222 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

၈။ နိဂံုး

• လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ 
တည္ေဆာက္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အား အသံုးျပဳမည္ဆိုပါလွ်င္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ား 
အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္  
အေရးႀကီးပါသနည္း။

မွတ္စုမ်ား

၁ ဂလင္နီ မီရွာ၏ ေဘာ္လကန္သားမ်ား ၁၈၀၄-၁၉၉၉။ အမ် ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္၊ စစ္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ 
အင္အား မ်ား (လန္ဒန္၊ ဂရန္တာ၊ ၂၀၀၀)၊ စာ-၃၂-၃၈ မွ မွီျငမ္းေဖာ္ျပျခင္း။

၂ ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း။ ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စဲြစာအုပ္ အသစ္ 
(စေတာ့ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ ၂၀၀၅) ။   

အဓိက စာလံုးမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရး၊ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိခံစား မႈ၊ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ECOSOC 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ လူမ် ိဳးအသား အေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ျခင္း၊ 
လူမ် ိဳးေရးအရ အႏိွမ္အခံရသူမ်ားအေပၚ ခဲြျခားအသားေပးျခင္း၊ အမ် ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေရးေပၚ အေျခအေန၊ အစိုးရအေပၚ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပရန္ အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားသည့္ အရာရွိမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ 
အထူးတာ၀န္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အားနည္းခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရိွေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ 
ျခင္းခံရေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဆုိးရြားေသာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈကို တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ျခင္း။ 

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား

• ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး

 <http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx>

 ဤအထူးတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အရာရွိျဖစ္ၿပီး 
သုေတသန၊ ပညာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ျပန္ၾကားေရး၏ ၀ါဒမ်ား ျဖန္႔ျဖဳဴးေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ယင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒတ္ြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ ဖုိရမ္တစ္ခုလည္း ပါရိွပါ သည္။ 

• ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ

 <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/>

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ႏိင္ုငံေပါင္း ၄၇ ႏိင္ုငံျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ကုလသမဂၢစနစ္အတြင္းရွိ 
အစုိးရ အခ်င္းခ်င္းၾကား အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ေကာင္စီကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈ 
အေျခအေနမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား အႀကံျပဳေပးရန္ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  
၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက တည္ေထာင္ခဲ့ပါ သည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အေလးထားသည့္  ဒီမုိကရက္တစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေလးထားမႈ ကုလသမဂၢ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ 

        <http://www.undp.org/governance/focus_human_rights.shtml>

 ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP) သည္ လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
စြမ္း ေဆာင္ရည္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားေရး စနစ္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ 
ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ UNDP ၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ပ့ံပိုး ေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအေပၚ အာဖရိက အထူးတာ၀န္ အဖဲြ႔

 <http://www.achpr.org/>

 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအေပၚ အာဖရိက ပဋိဥာဥ္အရ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက 
ယင္းပဋိဥာဥ္ ကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေစရန္ ဤအထူးတာ၀န္အဖဲြ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားပါသည္။ 

• ဥေရာပသမဂၢ၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း

         <http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_en.htm>

 ဥေရာပ သမဂၢ (EU) ၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးတို႔အား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဏာတည္သည့္ 
အေျခခံ အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းက ဥပေဒအရ လုိက္နာေစပါသည္။ EU ၏ 
အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လစၥဘြန္း သေဘာ တူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး 
လူသား၏ သိကၡာတရား၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာေရး စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

• အာရပ္ လူ႔အခြင့္အေရး ညႊန္ကိန္း

 <http://www.arabhumanright.org/en/>

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
http://www.undp.org/governance/focus_human_rights.shtml
http://www.achpr.org
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_en.htm
http://www.arabhumanright.org/en


224 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

 အာရပ္ေဒသအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္က ကမကထ 
ျပဳသည့္ အာရပ္ႏိင္ုငံ မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးညႊန္ကိန္း (UNDP-POGAR) သည္ အာရပ္အဖဲြ႔၀င္ 
ႏိုင္ငံမ်ားက အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုလသမဂၢမွတ္တမ္းအားလုံး၏ ဘဏ္တုိက္သဖြယ္ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အခ်င္းခ်င္းၾကား  အထူးအဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.cidh.oas.org/what.htm>

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အခ်င္းခ်င္းၾကား အထူးအဖဲြ႔အစည္း (IACHR) သည္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ အဖဲြ႔အစည္း ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ အခ်င္းခ်င္းၾကား စနစ္အတြင္းရွိ အဖဲြ႔အစည္း ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ (<http://www.oas.org> တြင္ၾကည့္ ပါ။) ဤအဖဲြ႔အစည္း၏ ရုံးခ်ဳပ္မွာ ၀ါရွင္တန္ဒီစီတြင္ 
ရွိပါသည္။ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုမွာ ကုိစတာရီကာႏိင္ုငံ ဆန္ဟုိ႔ေစးရွိ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အခ်င္းခ်င္းၾကား အထူးအဖဲြ႔အစည္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

• လႊတ္ေတာ္မ်ား သမဂၢ

 <http://www.ipu.org/english/whatipu.htm>

 လႊတ္ေတာ္မ်ား သမဂၢ (IPU) သည္ ကမာၻအႏံွ ႔ရိ ွ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းအပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ 
တည္ေဆာက္ျခင္းစသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားရာ ဗဟုိခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ IPU သည္ 
အေၾကာင္းအရာအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ 
သည္။ 

• ကမာၻ႔ တရားဥပေဒေရးရာ ျပန္ၾကားေရး ဌာန

 <http://www.worldlii.org/>

 ကမာၻ႔ တရားဥပေဒေရးရာ ျပန္ၾကားေရးဌာနသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အဓိက 
တရားေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းတြင္ 
ႏိုင္ငံအလုိက္ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္ အလုိက္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

• အစိုးရ၏ တရားဥပေဒ ျပန္ၾကားေရး ကြန္ယက္

 <http://www.glin.gov/search.action>

 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒေရးရာ စာၾကည့္တုိက္သည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ် ိဳ႕မွ 
တရားဥပေဒဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ ဤအြန္လုိင္းကြန္ယက္ကုိ 

http://www.cidh.oas.org/what.htm
http://www.oas.org
http://www.ipu.org/english/whatipu.htm
http://www.worldlii.org
http://www.glin.gov/search.action
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ိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က
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္ျခင္း

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ထားရိွၿပီး ယင္းကို အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

• စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ယက္

 <http://www.esr-net.org/>

 အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ 
ကမာၻအႏံွ႔အျပားထိ လက္ လွမ္းမမီ ျဖစ္ေနၾကေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား အရင္းအျမစ္တစ္ခုကုိ 
ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း ႏွင့္ သာတူညီမွ်မရွိျခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ESCR 
သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈမ်ားအၾကားရိွ လင့္ခ္တစ္ခုကုိ 
လူသိရွင္ၾကား ပံ့ပိုးထားပါသည္။ ယင္းသည္ အက် ိဳးအျမတ္ ရရိွေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ၊ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ချုဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္လႊားရွိ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ပံံ့ပိုးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ ရြက္သူမ်ား၏ အျပန္အလွန္ အက် ိဳးသက္ေရာက္ေနေသာ ကြန္ယက္ကုိ ယင္း၏ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ စီစဥ္ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ 

• ဥေရာပ ေကာင္စီ 

 <http://www.coe.int>

 ဥေရာပ ေကာင္စီသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း၊ ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေသာ ကိုးကားခ်က္ စာတမ္းမ်ားစသည္တုိ႔ကို အေျခခံ၍ ဥေရာပတစ္လႊား၌ 
သာမာန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေရးဆဲြခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ရိွပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အတည္ျပဳ ျပဌာန္းမႈကုိ 
ခိုင္မာေစရန္  ပံုစံခ်မွတ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေရးဆုိင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

• HUDOC – လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ တရားရုံး၏ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီရင္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံေသာ 
ဥပေဒ 

 <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database>

 HUDOC သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရားရံုးႏွင့္ ယခင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဥေရာပေကာ္မရွင္ေဟာင္း တုိ႔က ခ်မွတ္သည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

• အာရွ တရားဥပေဒေရးရာ ရင္းျမစ္မ်ား စင္တာ

 <http://www.alrc.net/>

 အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည့္ အာရွ တရားဥပေဒေရးရာ ရင္းျမစ္မ်ား စင္တာ (ALRC) သည္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိင္ုငံတကာ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏိင္ုငံေတာ္၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အေလးထားျခင္း ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

http://www.esr-net.org
http://www.coe.int
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC
http://www.alrc.net


226 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ လူ႔အခြင့္ အေရး အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ 
တရားဥပေဒ စုိးမိးုေရးကုိ ခုိင္မာေစရန္ တရားေရးဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈကို တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဌာန            

 <http://www.ictj.org>

 လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈကုိ တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဌာနသည္ 
ျပည္တြင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အား လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ အားထားယုံၾကည္မႈကုိ 
တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေရးကုိ အကူအညီေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အက် ိဳးအျမတ္ကုိ ေရွးရႈျခင္းမရွိေသာ 
ႏိင္ုငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ႏိင္ုငံမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈအား တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကုိ အႀကံေပးၿပီး အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားအား 
စာၾကည့္တုိက္ တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး အဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.humanrights.com/home.html>

 လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး အဖဲြ႔အစည္း (UHR) သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ရည္စူး ထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၊ 
ျပည္တြင္းအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသႏၱရအဆင့္ အသီးသီး တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကျငာစာတမ္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

စာစုစာရင္း

အဗ္ဗဒလူာ၊ E၊ ‘မေလးရွားႏိင္ုငံ၏ လူမ် ိဳး အသားအေရာင္အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒ။ 
လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းအား ျပန္လည္ပံုစံခ်မွတ္ရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းရန္’၊ ၁၉၉၇၊ <http://
www.ices.lk/ publications/esr/articles_jul97/Esr-Abdullah.PDF> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

အန္ဒိုလီနာ၊ R၊ ‘အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ယင္း၏ေလာင္းရိပ္။ အက္ေကြေဒါ ႏိုင္ငံ၏ မဲဆႏၵရွင္ညီလာခံႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား’ ၊ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးမ်ားအၾကား ၁၉၉၇-၈ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အား တရား၀င္ေစျခင္းကုိ ေဆြးေႏြးေသာ လက္တင္အေမရိက 
ေလ့လာမႈမ်ား မွတ္တမ္း၊ ၃၅ (၂၀၀၃)၊ စာ-၇၂၁-၅၀၊ ၂၀၀၉၊ ႏိုင္၀င္ဘာ ၁၈ ကမ္းဘရစ္ခ် ္မွတ္တမ္းမွ 
ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။

http://www.ictj.org
http://www.humanrights.com/home.html
http://www.ices.lk
http://www.ices.lk
Esr-Abdullah.PDF
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ေအာစတင္၊ ဂရနွ္ဗီလီ၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိႏိၵယႏိင္ုငံရွိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ 
အၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈကုိ ေဖာ္ျပသည့္  ‘ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း’၊ (ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ ႏွင့္ နယူးေဒလီ။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ပုံႏိပ္ွတုိက္၊ 
၁၉၉၉)၊ စာ ၉၉-၁၂၂၊ 

ဘက္ဂ်ပုိ္င္၊ R၊ အိႏိၵယႏိင္ုငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ အခြင့္မသာခဲ့ရေသာ ဇာတ္နိမ့္လူမ် ိဳးမ်ားအတြက္ 
အထူး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဖန္တီးရန္ ‘မဆဲႏၵရွင္ ညီလာခံ၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရး’  
စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အပတ္စဥ္ ၊ ၃၅ (၂၁/၂၂ ေမ၊ ၂၀၀၀)၊ စာ ၁၈၃၆-၄၅၊ ၂၀၀၉၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ တြင္ 
JSTOR ၌ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ ကေနဒါ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း၊ <http://www.charterofrights.
ca/en/26_00_01> ဟူသည့္၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

ကာတာ စင္တာ၊ ‘အက္ေကြေဒါႏိင္ုငံ၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ၊ ၂၀၀၇၊ စက္တင္ဘာ ၃၀၊ မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၊ ၂၀၀၇၊ စာ-၂၊ <http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/EC/
reports/ ecuadors-constituent-assembly-elections-2007-final> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။  

ဒုိ၀ါ၊ J ၊ W ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အႀကမ္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အက် ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားေသာ ေအာင္ႏိင္ုမႈကုိ စဲြကုိင္ျခင္း။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ေနာက္ပုိင္း 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (နယူးေယာက္၊ ေနာ္တန္ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္၊ ၂၀၀၀)၊ စာ ၃၆၄-၃၇၃၊ 

ဂလင္နီ၊ M၊ ေဘာ္လကန္သားမ်ား ၁၈၀၄-၁၉၉၉။ အမ် ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္၊ စစ္ႏွင့္ မဟာအင္အားမ်ား 
(လန္ဒန္၊ ဂရန္ တာ၊ ၂၀၀၀)၊ စာ ၃၂-၃၈

ဟာ့ထ္၊ H.L.A ၊ သဘာ၀တရားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ဥပေဒ၊ တရားဥပေဒအရ က် ိဳးေၾကာင္းခိုင္လုံျခင္း၊ 
ကိုယ္က်င့္တရား မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေသာ တရားဥပေဒ၏ အယူအဆ၊ ကလာရင္ဒန္ ဥပေဒ စီရင္ထံုးမ်ား 
(ေအာက္စဖို႔ဒ္။ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠ သုိလ္ ပုံႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၆၁)၊ စာ၁၉၅-၂၀၇၊ 

ဟာ့ထ္၊ V ၊ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အခြင့္အေရးကုိ အေျခခံေသာ 
နည္းလမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အထူးအစီရင္ခံစာ ၁၀၇ (၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၃)၊ စာ-၄-၁၁၊ <http://www.usip.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ 

ဟန္႔ထ္၊ လင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပရန္ မလိုေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ဖန္တီးျခင္း။ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ (နယူးေယာက္။ ေနာ္တြန္ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္မ်ား၊ ၁၉၉၇)၊ 
စာ- ၂၆-၃၄၊ 

ကင္ေနဒီ၊ ေဒးဗစ္၊ ျပႆနာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေသာ 
ေကာင္း ကြက္မ်ား၏ ေမွာင္ေသာ အျခားတစ္ဘက္။ ႏိုင္ငတံကာ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ ၀ါဒအား 
အျခားေသာ ရႈ ေထာင့္တစ္ခုမွ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျခင္း။ (ပရင့္စ္တြန္။ N.J။ ပရင့္စ္တြန္ တကၠသိုလ္ ပံုႏိွပ္တုိက္၊ 

http://www.charterofrights.ca/en
http://www.charterofrights.ca/en
http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/EC/reports
http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/EC/reports
http://www.usip.org
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၂၀၀၄)၊ စာ ၃-၃၅။ 

မက္၀င္နီ၊ E ၊ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပ ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျခင္း။ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
(တုိရြန္တုိ။ တုိရြန္တုိ တကၠသုိလ္ ပုံႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၈၁)၊ စာ ၆၇-၁၂၅။ 

မာမူဒီ၊ S ၊ အာဖဂန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္အတြင္းရိွ အစၥလာမ္ဘာသာ တရားဥပေဒ။ ‘ဆန္႔က်င္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ (ႏိင္ုငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ဟိန္ဒဘီာ့ဂ္ မွတ္တမ္း။ ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း)၊ ၆၄ (၂၀၀၄) ၊ စာ-၈၆၇-၈၀ 
(စာေရးသူ၏ လက္၀ယ္ရိွထားသည့္ ပံုစံအတုိင္း PDF ျဖင့္) 

စတင္နီယာ၊ J ႏွင့္ အယ္စတန္၊ P ၊ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကုိယ္က်င့္တရားဟူသည့္ အေနအထားမ်ားအတြင္း 
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ (ေအာက္စဖို႔ဒ္၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ပံုႏိွပ္တိုက္၊ ၂၀၀၀) 
၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ စာ ၂၄၃-၃၁၉ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သမုတိသစၥာကုိ ေဖာ္ျပသည့္ စာ ၃၂၄-၄၀၂ 

တူလီ၊ J ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မ် ိဳးစုံ ကဲြျပားတည္ရွိမႈကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းအား 
ေထာက္ ခံျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ၿခံဳငုံသုံးသပ္ျခင္းကုိ 
ေဖာ္ျပသည့္ အံ့အား သင့္စရာေကာင္းေသာ ေပါင္းစံုျခင္း၊ အမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားစြာ တည္ရိွေနထိုင္ေသာ 
အခိ်န္ကာလအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒစနစ္ကုိ က်င့္သုံးမႈ (ကမ္းဘရစ္ခ်။္ ကမ္းဘရစ္ခ် ္တကၠသိုလ္ 
ပံုႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၉၅)၊ စာ-၁၈၃-၂၁၂၊

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ား 

(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ <http://confinder.richmond.edu> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒတ္ြင္လည္း 
ၾကည့္ ရႈႏိုင္ပါသည္။)

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၈၈

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၁

ဗင္နီဇဲြလား ေဘာ္လီးေဗးရီးယန္း သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၉

အက္ေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈

ေဘာ္လီးဗီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၉

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၄၉

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၅၇

အေရွ႔တီေမာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၂

အာဖဂန္ နစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊၂၀၀၄

http://confinder.richmond.edu
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

နီေပါႏိုင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၇

အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၅၊ အပိုဒ္ခဲြ ၂၀၊၃၀၊ ၃၇

ဟန္ေဂရီႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၈၉ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာ ပုံစံအား ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၄၉

ဂရိႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၅

စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၈

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၁

အီသီယုိးပီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၄

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၆

ႏိုင္ဂ်းီယီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၆

ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၃

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၅

ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၁၀
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ႏိုင္ငံေတ
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ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
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၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၁။ နိဒါန္း
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အစိုးရ၏ အဓိက က႑သုံးခု အနက္မွ တစ္ခုေသာ က႑ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ဟူသည့္ အစိုးရ၏ က႑သုံးခုအၾကား 
အာဏာကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ စပ္ေနမႈမ်ားသည္ ဤသို႔ ပံုစံခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒ မ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ရသုံးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းကုိ အတည္ျပဳရသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ တရားဥပေဒမ်ားအေပၚ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ တရား စီရင္ေရးအဖဲြ႔ဟူသည့္ 
အဆုိပါက႑သုံးရပ္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေယဘုယ်သေဘာျဖစ္ေသာ ကဲြျပားမႈမ်ားအတြင္း သင့္ 
ေလ်ာ္မွ်တေသာ ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ ပံုစံခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပႆနာရပ္မ်ားစြာကုိ ရင္ဆိုင္ၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
လိုအပ္ပါ သည္။ ယင္းက႑သုံးခုအား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု သီးျခားထားရိွသင့္ေသာ အတုိင္းအတာႏွင့္ 
က႑မ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၏  ကဲြျပားျခားနားခ်က္ 
ပမာဏသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ခု အား မူၾကမ္းေရးဆဲြေရး သုိ႔မဟုတ္ လက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အၿမဲတေစ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၏ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံ ခ်မွတ္မႈကုိ လက္ေတြ႔တြင္ 
သီးသန္႔အေနအထားအတြင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္း၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအတြင္း 
အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ပုံစံအား နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အတြက္ ပုံစံခ်မွတ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုိ၍ အေသးစိတ္က်စြာ စဥ္းစားျခင္း မျပဳမီ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ က႑သုံးရပ္အၾကား အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားအေပၚ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္သည္ 
အေထာက္အကူ ျပဳမည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔အၾကားရိွ အဖဲြ႔ အစည္းဆုိင္ရာ ဟန္ခ်က္ညီမႈသည္ အမ် ိဳးစံုကဲြျပားျခားနားေသာ 

အခန္း ၄

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ 

မားကပ္စ္ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္
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စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံစံခ်မွတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပးစြမ္းႏိင္ုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာ၍ 
ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားသည္ သမၼတစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္ 
စနစ္ ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ ႏွစ္ခု၏ အဂၤါရပ္မ်ားရိွေနေသာ 
ေရာေထြးထားသည့္ ၾကားစနစ္ဟူသည့္ အမ် ိးဳအစားသုံးခု 
အသြင္အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စီစဥ္ထားသည့္ 
စနစ္မ်ားကုိ ခဲ ြ ျခားသတ္မွတ္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ 
သမၼတစနစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ စနစ္ အၾကား 
အေျခခံကြာျခားခ်က္မွာ သမၼတစနစ္ တစ္ခုတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲတုိ႔ကုိ 
ပံုေသ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုအတြက္ 
တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ္ လည္း 
လႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိသာ တုိက္ရိုက္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ၍ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲကုိ 

လႊတ္ေတာ္က ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး ယင္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏ အၿမတဲမ္းပ့ံပုိးမႈကုိ လုိအပ္ပါ သည္။ 
စနစ္မ်ားအတြင္းရွိ အျခားေသာ အမ် ိဳးအစား ခြဲျခားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ 
သမၼတစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ က်င့္သံုးေသာ သမၼတစနစ္စသျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခုအား အမ် ိဳးအစား ခဲြျခားရန္ ပ့ံပုိးႏိင္ုျခင္း ရွိ၊မရွိ ေပၚမူတည္၍ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။

၂။ အစိုးရ၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ပုံစံ ခ်မွတ္ျခင္း၏ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံုံအား ပုံစံခ်မွတ္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားက ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ သမၼတစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အေရာ စနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကေၾကာင္း 
တိကျ်ပတ္သားစြာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပါ။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒတုိင္း သည္ အစုိးရ၏ က႑ႏွစ္ရပ္အၾကား 
ယင္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ၊ 
အေနအထား အခ်င္းခ်င္း ဆက္ စပ္ေနေသာ 
ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကုိ ပုံစံခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသိပၸ ံ 
ပညာရွင္မ်ားသည္ တိက်ေသာ နမူနာပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ 
ေအာက္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အမ် ိဳးအစား ခဲြျခားပါသည္။ 
ပညာရွင္ အသီးသီးသည္ အဆုိပါ ပုံစံမ်ားကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၊ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
အဖဲြ႕ဟူသည့္ အစိုးရ၏ က႑သံုးခုအၾကား 
အာဏာကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ ေပးျခင္းႏွင့္ 
အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားသည္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ အဓိကက်ေသာ 
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
အဆိုပါက႑သံုးရပ္အၾကားရိွ  
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုခ်င္းစီ 
သည္ ယင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ၊ အေနအထား 
အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနေသာ 
ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကို ပံုစံခ်မွတ္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရ အား 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ၊ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ျခင္းသည္ 
အစိုးရ စနစ္အသီးသီး၏ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အဆိုးအေကာင္း၊ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားအား 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဒြန္တြဲေနေလ့ ရိွပါ 
သည္။
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္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

သတ္မွတ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္ အမ် ိဳးမ် ိဳးအေပၚ မီွခိုအားထားလ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ စာေရးဆရာ 
အသီးသီးတုိ႔က အခ် ိဳ႕ေသာႏိင္ုငံမ်ားကုိ ကဲြျပား  ျခားနားစြာ အမ် ိဳးအစားခဲြျခားထားပါသည္။ စနစ္တစ္ခုအတြင္း 
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္  ဤမေရရာမႈသည္ 
အလြန္ခက္ခေဲစပါသည္။ ၁ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ဤအခ်က္မ်ားအား ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရန္ သတိေပးခ်က္ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာပုိဒ္မ်ားသည္ စနစ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးၿပီး 
ေယဘုယ် သုံးသပ္ခ်က္ကုိလည္း ေပးပါသည္။ တိက်ေသာ အစုိးရ စနစ္ကုိ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပႏိုင္ ရန္အတြက္ 
ေယဘုယ်လက္ခံထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အျဖစ္ အမ်ားစုက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည့္ 
အဆုိပါ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ စာလုံးအမဲမ်ားျဖင့္ ဇယားကြက္ ၁ မွ ၃ အထိတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားၿပီး အခ် ိဳ႕ကမူ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရိွဟူ၍ 
ယူဆထား ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ေသာ အစိုးရစနစ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခ 
ခံသေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ ယူဆထားေသာ္ လည္း ယင္းတုိ႔အား ထပ္မံ၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

၂.၁။ သမၼတ စနစ္

ဇယားကြက္ ၁။ အစိုးရ သမၼတစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား

သမၼတစနစ္၏ အဓိက လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သီးျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ 
ရပ္တည္မႈမ်ားသည္လည္း ကဲြျပားျခားနားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ (ယင္းတုိ႔သည္ ထြက္ေပါက္ 
မရွိေသာ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ နည္း လမ္းမရွိပဲ 
အဆုိပါက႑ ႏွစ္ရပ္အၾကား ေခ်ာင္ပိတ္မိေသာ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။)

- သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

- ျပည္သူလူထု၏ မဲဆႏၵျဖင့္သာ သမၼတကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ (သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္သူ႔ သေဘာထားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည့္ ၾကားခံအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ)

- သမၼတ၏ အာဏာတည္ေသာ အခိ်န္ကာလကုိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  ယင္းအေနျဖင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ ႏိင္ုငံေရးအရ တာ၀န္မ်ား မရွိသကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေနေရးအတြက္ 
ယင္း၏ပါတီမွ ပ့ံပိုးမႈအေပၚ မွီခိုျခင္းလည္း မရိွပါ။

- ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႕သည္ ယင္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ သမၼတထံမွသာ 
ရရိွပါသည္။ 

- သမၼသည္ ရံဖန္ရံခါ၌ ဥပေဒျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ ႏိင္ုငံေရးအရ အာဏာသက္ေရာက္မႈ 
အနည္းငယ္ ရွိပါသည္။



234 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ပံု ၁။ အစိုးရ၏ သမၼတစနစ္ 
သမၼတ စနစ္

ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ  

သမၼတ 

၀န္ႀကီးအဖဲြ႔/ ၀န္ႀကီးမ်ား

အစိုးရ  အႀကီးအကဲ

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

ျပည္သူလူထု

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္

*၀န္ႀကီးမ်ားကို ေယဘယ်အားျဖင့္ သမၼတကသာ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ရင္းျမစ္။ ေဒလီ၊ ကက္သရင္းနားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ ရယူ ကုိးကားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား 
ေဖာ္ျပသည့္ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ဒတိုယအႀကိမ္  (ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာ၊ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္၊ 
မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၉)
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ႏိုင္ငံေတ
ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၂.၂။ လႊတ္ေတာ္စနစ္ 

ဇယားကြက္ ၂။ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္စနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား

အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အာဏာကုိ ထပ္ပုိင္းအဆင့္၌သာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၀ါစဥ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
လက္ေအာက္တြင္ရွိရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္း၏ ေနာက္ခံအေနအထားမ်ား ႏွင့္ ရပ္တည္မႈသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ၌ မူတည္ေနပါသည္။

- အစုိးရ၏ အႀကီးအကဲကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။

- အစုိးရ၏ အႀကီးအကဲသည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ တာ၀န္ရိွၿပီး ယင္း၏ပါတီမွ ပံ့ပိုးမႈအေပၚ 
မီွခိုျခင္း မရိွပါ။  (အယုံအၾကည္မရိွအဆုိကို တင္သြင္းျခင္းျဖင့္)

-  ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ အႀကီးအက ဲ(ဘုရင္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွိေသာ သမၼတ ျဖစ္ေစ) 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲတုိ႔သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါ။



236 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ပံု ၂။ အစုိးရ၏ လႊတ္ေတာ္စနစ္

လႊတ္ေတာ္စနစ္

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ
 အဓိကအားျဖင့္ အာဏာရိွေသာ ပံုစံက်ေသာ
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕/၀န္ႀကီးမ်ား

အစိုးရ အႀကီးအကဲ

ျပည္သူမ်ား

ေရြးေကာက္သည္

ေရြးေကာက္သည္ ထုတ္ပယ္သည္

သမတ / ဘုရင္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း

 သုိ႔မွဟုတ္ အျခားေသာ
 အဖဲြ႕အစည္း အထုူူ

အဖဲြ႕အစည္းကေရြးခ်ယ္သည္။ ဥပေဒျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

*၀န္ႀကီးမ်ားကို  အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲက ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈကုိ ရယူ ရပါသည္။ 

ရင္းျမစ္။ ေဒလီ၊ ကက္သရင္းနားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ ရယူ ကုိးကားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား 
ေဖာ္ျပသည့္ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ဒတိုယအႀကိမ္  (ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာ၊ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္၊ 
မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၉)
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ႏိုင္ငံေတ
ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၂.၃။ ေရာထားသည့္စနစ္ (သမၼတစနစ္ကို တစ္ခ် ိဳ႕တစ္၀က္သာ က်င္႔သုံးသည္ စနစ္ဟု 
ရည္ညႊန္းထားပါသည္) 

ဇယားကြက္ ၃။ ေရာေထြး ေပါင္းစည္းထားေသာ အစိုးရစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား

အေရာ စနစ္၏ အဓိက အဂၤါရပ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ႏွစ္ခုရိွျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ အဆင့္တစ္ခုတည္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍ 
က႑ႏွစ္ခု၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ 

- ႏိင္ုငံေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေသာ သမၼတကုိ ျပည္သူလူထု၏ မဆဲႏၵျဖင့္သာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါ သည္။ 

- သမၼတျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႔အား 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကသာ အျပည့္ အ၀ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

- အစုိးရအဖြဲ႕၏ အႀကီးအကျဲဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ 
(အယုံအၾကည္မရိွ အဆုိ ကုိ တင္သြင္းႏိုင္သည္)။ 

- ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမၼတသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈအာဏာ၏ ႀကီးမားသည့္ အစိတ္အပုိင္းကုိ 
ရရိွပါသည္။ 



238 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ပံု ၃။ အစိုးရ၏ ေရာေထြးေပါင္းစည္းထားသည့္ စနစ္

ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ

သမၼတ

ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္
အစုိးရအဖဲြ႕/၀န္ႀကီးမ်ား

အစုိးအရ အႀကီးအကဲ

ျပည္သူမ်ား

ေရြးေကာက္သည္။

ေရြးေကာက္သည္

ေရြးေကာက္သည္ ထုတ္ပယ္သည္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

* အစုိးရအဖဲြ႔၏ အႀကီးအကဲအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း/ထုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ အသံုးျပဳ၍ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႔၏ 
အႀကီးအကကဲ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေစ/ ထုတ္ပယ္ျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိင္ုၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရပါသည္။ 

ရင္းျမစ္။ ေဒလီ၊ ကက္သရင္းနားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ ရယူ ကုိးကားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား 
ေဖာ္ျပသည့္ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ဒတိုယအႀကိမ္  (ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာ၊ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္၊ 
မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၉)
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၂.၄။ အစိုးရ၏ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စနစ္မ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ 
(အႀကိမ္မ်ားစြာ) ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းတုိ႔အျပင္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
ကို အလဲြသံုးစား မလုပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ အစိုးရကို ေဖာ္ေဆာင္ရရိွေစမည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ 
ဥပေဒတစ္ခုကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အစုိးရစနစ္အား 
ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ျခင္းသည္ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရိွေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရစနစ္မ်ား၏ 
ဆက္စပ္ေနေသာ အဆိုးအေကာင္း၊ အက် ိဳးအျပစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ အကဲ ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဒြန္တဲြေနေလ့ 
ရွိပါသည္။ အမွန္စင္စစ ္စနစ္တစ္ခုျခင္းစီ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေလ့လာ တင္ျပထားသည့္ 
မ်ားစြာေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ဇယား ၁ သည္ အစိုးရ၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စနစ္မ်ား 
အေပၚ အမ်ားစုက ေထာက္ခံၾကသည့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၁။ အစုိးရ၏ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စနစ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္ႏိင္ုေျခရွိေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား

အားသာခ်က္မ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ား

သမၼတ

စနစ္

တိုက္ရိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ။ 
တိုက္ရိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ယင္းတို႔၏တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးစားေပး 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပို၍ 
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ အစိုးရအဖဲြ႔၏ 
အႀကီးအကဲႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ 
အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို ဖန္တီး 
ေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား တာ၀န္ရိွေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ပိုမို၍ တိက်ျပတ္သား 
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ 
ပါသည္။

 အာဏာရွင္စနစ္ဆီသို႔ ယိမ္းႏိုင္ေျခ
 ရိွျခင္း။ အနည္းငယ္သာ မဲပိုရေသာ
 အေရအတြက္ျဖင့္ သမၼတမ်ားကို
 ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေလ့ မရိွ
 ေသာ္လည္း သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ
 စနစ္မ်ား၏ ‘အႏိုင္ရယူ အားလံုးယူ’
 ဟူေသာ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္
 ႏိုင္ငံေတာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ
 ပိုင္ဆိုင္မႈ ရာထူးေနရာျဖစ္ေသာ၊
 ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားၿပီး အင္အား
 ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို
 တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာအခိ်န္
 ကာလတစ္ခုအတြက္ ရရိွပိုင္
 ဆိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္
 အနည္းငယ္သာ ေထာက္ခံမဲ
 ပိုမိုရရိွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး၏
 ကိုယ္စားျပဳျခင္းဟူသည့္ အဓိပၸါယ္အရ
သမၼတသည္ အတိုက္အခံမ်ားကို
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တည္ၿငိမ္မႈ။ သမၼတ၏ 
အာဏာတည္ေသာ သတ္မွတ္ 
ကာလမ်ားသည္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍ 
ရႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ျခင္းကို ရံဖန္ရံခါ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္စနစ္မ်ားထက္ပို၍ 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။တစ္စတစ္စ 
ႏွင့္ စနစ္တက်ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ 
မၾကာခဏ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရအဖဲြ႔၏ တည္ၿငိမ္မႈ မရိွျခင္းသည္ 
အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို 
ထိ ခိုက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုလည္း 
မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစပါသည္။အာဏာ 
ကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ဥပေဒ 
ျပဳ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္အားၿပိဳင္ေန 
ေသာ ပံုစံႏွစ္မ် ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး 
ပံုစံတစ္မ် ိဳးျခင္းစီသည္ အျခားပံုစံ 
တစ္မ် ိဳးကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
မူ၀ါဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခံုႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း 
ပို၍ ဖန္တီးေပးပါသည္။ အစိုးရအေပၚ 
အတိုက္အခံ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္အစိုးရ၏ 
ရပ္တည္ခ်က္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း 
မရိွသကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပဲြအသစ္မ်ား 
ထပ္မံက်င္းပရန္ လိုအပ္မႈလည္း 
မျဖစ္ေပၚေစပါ။

 လက္မခံပဲ ေရြးေကာက္ပဲြ
 ျပန္လည္က်င္းပ ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္
 အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အာဏာမ်ားကို
 အလဲြသုံးစားလုပ္မႈဘက္ကုိယိမ္းေန
 လ်က္ ဥပေဒ၏ အေပၚတြင္ ရိွေနသည္
 ဟူေသာ အယူအဆကိုပင္ ဖန္တီး
 ႏိုင္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ေစႏိုင္ပါသည္။
 ႏိုင္ငံေရးအရ ေခ်ာင္ပိတ္မႈ။ သမၼတ
 အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ မွတစ္ဆင့္
 ယင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္
 ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ အသာရ
 သည့္ ဆႏၵမဲပမာဏကို မရရိွပါက
 က႑ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ တရား၀င္
 ျဖစ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ မတိုးသာ
 မဆုတ္သာ အေျခအေနမ် ိဳးကို ျဖစ္ေပၚ
ေစပါသည္။
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္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

လႊတ္ေတာ္

စနစ္

ၿပီးျပည့္စံုမႈ ရိွျခင္း။ လႊတ္ေတာ္ စနစ္ 
သည္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ႀကီးမားစြာ 
တည္ရိွေနသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခု 
အတြင္း က်ယ္ျပန္႔၍ ျပည့္စံုေသာ 
အစိုးရစနစ္ကို  ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ 
အလားအလာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွျခင္း။ 
အစိုးရအဖဲြ႔၏ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး၏ 
ႏိုင္ငံေရး စီမံခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ 
လူထု အမ်ားစု၏ သေဘာထားကို 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရိွပါကယင္းအား 
ရာထူးမွ အခိ်န္မေရြး ထုတ္ပယ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲသည္ 
လႊတ္ေတာ္အား ပ့ံပိုးေပးမႈ မရိွပါက 
ေရြးေကာက္ပဲြ အသစ္မ်ားကို က်င္းပ 
ႏိုင္ပါသည္။
ထိေရာက္မႈမ်ား။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ ေဆာင္ 
ေသာ ဗီတိုအာဏာက ယင္းတို႔၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ 
ၾကာေစျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမရိွပါက 
ပို၍ျမန္ဆန္ႏိုင္ပါသည္။

တည္ၿငိမ္မႈ မရိွျခင္း။ အစိုးရသည္ 
အမ်ားစု၏ ဆႏၵမဲအရ 
ၿပိဳကဲြသြားႏိုင္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ 
သည္ အစိုးရအဖဲြ႔အား 
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အခက္အခဲ 
မ်ား ပိုမို၍ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ 
အာဏာကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
အေနအထားမ်ား မရိွျခင္း။ 
ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို 
ေထာက္၍ လႊတ္ ေတာ္သည္ 
အစိုးရအား ေ၀ဖန္ျခင္း မျပဳပါ။ တဖန္ 
အစိုးရ သည္ ျဖဳတ္ခ်ခံရမည္ကို 
စိုးရိမ္သျဖင့္ ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒ 
မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား က်င့္သံုးႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားလည္း 
ရိွပါသည္။ 

အေရာစနစ္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ ရိွျခင္း။ အေရာစနစ္သည္ 
အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအၾကား 
အာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္းကို  
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ပါတီတစ္ခု 
သည္ သမၼတေနရာကို ရရိွႏိုင္ၿပီး 
အျခားတစ္ခုသည္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ 
ရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ခုစလံုး 
သည္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ 
စနစ္မ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာ ေနရာကို 
ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ

မတိုးသာ မဆုတ္သာအေျခအေန။ 
အေရာစနစ္တစ္ခုတြင္ 
အထူးသျဖင့္ ‘အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္’  
ရမည့္ကာလမ်ားတြင္ သမၼတႏွင့္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔သည္ မတူညီေသာ 
ပါတီႏွစ္ခုမွ ကိုယ္စားျပဳ 
တင္ေျမွာက္ခံရသာအခါ သမၼတႏွင့္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အၾကား ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တြင္း သေဘာထား 
ကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 
အလားအလာမ်ား ရိွပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္မႈ
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အေကာင္းဘက္မွရႈျမင္၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
ခန္႔မွန္းရပါက ယင္းသည္ က်န္ 
စနစ္ႏွစ္ခုလံုး၏ အားသာခ်က္အခ် ိဳ႔ကို 
ေပါင္း စည္းထားႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ သမၼတေရာ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကပါ ယင္းတို႔တြင္ 
ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေျပာၾကားရန္ 
အာဏာရိွေၾကာင္း တရား၀င္ 
အတည္ျပဳေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ 
(သမၼတစနစ္ႏွင့္ အလားတူစြာ) 
ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ အဆိုး၀ါးဆံုး ရႈ 
ေထာင့္တစ္ခုမွ ခန္႔မွန္းရမည္ဆိုပါက 
ယင္းသည္ က်န္ စနစ္ႏွစ္ခုလံုးမွ 
စိန္ေခၚမႈအခ် ိဳ႔ကိုလည္း ေပါင္းစည္း 
ထား ႏိုင္ပါသည္။

၂.၅။ အစိုးရ၏ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စနစ္မ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စိန္္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားေသာ အညႊန္းမ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ား

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံအေရးေလာကအေပၚ အစိုးရ၏ စနစ္မ်ားမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း သည္ ခက္ခဲေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ စနစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စာေရးဆရာမ်ား၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားကုိ 
စုစည္းေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယား ၁ ကုိ အေၾကာင္း အမ် ိဳးမ် ိဳးအရ သတိထား၍ ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါသည္။ 

ပထမဦးစြာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဖြင့္ဆုိရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေယဘုယ်  အတည္ျပဳ သေဘာတူညီခ်က္ 
မရိွပါ။ လက္ရိွတြင္ အေရာစနစ္/ သမၼတစနစ္ကုိ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ က်င့္သုံးေသာ စနစ္၏  အနည္းဆုံး 
ကဲြျပားျခားနားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ သုံးမ် ိဳးကုိ 
လက္ခံအသုံးျပဳလ်က္ရိွၾကၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
ႏိုင္ငံမ်ားကို ကဲြျပားျခားနားစြာ အမ် ိဳးခဲြထားပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိင္ုငံမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္စနစ္က်င့္သုံးေနဆဲ 
ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္ကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
က်င့္သုံးလ်က္ရိွသည္ (ဩစႀတီးယား၊ အုိင္ယာလန္) 
သို႔မဟုတ္ အေရာစနစ္အစား သမၼတစနစ္ကုိသာ 

က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္စသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ 
သတ္မွတ္ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သေဘာတရား တစ္ခုခ်င္းစီအား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ရန္ အမ်ားစု၏ 
သေဘာတူညီမႈ သာ မရွိပါက သမၼတစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကုိ တစ္၀က္တစပ္်က္သာ လက္ခံက်င့္သုံးသည့္ 
အေရာစနစ္တုိ႔သည္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏိင္ုမည္ဆုိသည္ကုိ အက် ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေျပာဆုိရန္မွာလည္း 
ခက္ခဲလွပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အမ်ိဳးအစား ပံုစံ မ်ားကို သမၼတစနစ္၊ 
လႊတ္ေတာ္စနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္ႏွစ္ ခု 
ေပါင္းစပ္ထားသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား 
ရိွေနေသာ  အေရာစနစ္ဟူ၍  ၃ မ်ိဳး 
ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။  စနစ္တစ္ခု ခ်င္းစီ၏ 
ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအေပၚ ေယဘုယ် 
အတည္ျပဳ သေဘာတူညီခ်က္ မရိွပါ။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဒုတိယအေနျဖင့္ သမၼတစနစ္၏ ပံုစံမ်ားအတြင္း သမၼစနစ္၏ အမ် ိဳးအစားမ်ားအရ သမၼတ၏ အာဏာႏွင့္ 
တာ၀န္၀တၱရား မ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားေသာ အတုိင္းအတာမ်ားအေပၚ ၿခံဳငုံထားေသာ မ်ားျပားလွသည့္ 
အမ် ိဳးစုံလင္မႈမ်ားရွိေနပါ သည္။ ေယဘုယ် အမ် ိဳးအမည္အရ သမၼတစနစ္အား စဥ္း စားျခင္းႏွင့္ သမၼတစနစ္၏ 
အက် ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿခံဳငံုေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ တိက်ျပတ္သားျခင္းမရိွေသာ ပံုစံကုိသာ 
ေပးစြမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာတြင္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ပုိမိုအေလးထားရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

တတိယအခ်က္မွာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားအေပၚကုိသာ အေလးေပးျခင္းျဖင့္ 
(အစုိးရစနစ္) ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ အလားအလာအေကာင္းျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ 
အစုိးရ ေပၚထြက္လာရန္ ယင္း၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အထင္ႏွင့္ အျမင္လဲြေစတတ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေနေသာ ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္စနစ္၊ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား 
မ်ားျပားေသာ လႊတ္ေတာ္စနစ္တုိ႔သည္ ‘အႏိုင္ရသူ 
အားလုံးယူ’ လမ္းစဥ္ကုိ သမၼတစနစ္ မ်ားစြာတုိ႔က 
ေဆာငရ္ြက္ၾကသည္ထက္ ပုိ၍ အားေပးေထာက္ခံပါသည္။ 
အမွန္စင္စစ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား၏ 
အက် ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အစုိးရစနစ္ အမ် ိဳးအစားမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ အမွန္တကယ္ 
အက် ိဳးသက္ ေရာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်င္းမ်ားမႈမ်ား 
ရွိပါသည္။ သုေတသနျပဳသူ အခ် ိဳ႕က သမၼတစနစ္မ်ား 
သည္ လႊတ္ေတာ္စနစ္မ်ားထက္ မေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ရန္ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးႏိုင္ သည္ဟု အခ်င္းမ်ားႏိုင္ေသာ္လည္း၂ 
အခ် ိဳ႕ကမူ အတုိက္အခံျပဳ၍ ျငင္းဆန္ၾကၿပီး၃ အခ် ိဳ႕က မည္သုိ႔ဆုိေစ ယင္းတုိ႔ႏွစ္ခုၾကား မည္သုိ႔မွ ဆက္စပ္မႈ 
မရိွဟူ၍ အျငင္းပြားၾကပါသည္။ ၄

စတုတၳအခ်က္မွာ တုိင္းျပည္၏ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အေနအထားအျပင္ သီးသန္႔လႈပ္ရွားသည့္ 
အဖြဲ႔အစညး္ မ်ားသညလ္ညး္ အေရးႀကးီပါသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့ရရွုတြင ္သမၼတႏွင္ ့၀နႀ္ကီးခ်ဳပ ္ပါ၀ငေ္သာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ က်င့္သုံးပါသည္။ ေဘာရစ္စ္ယက္ဆင္ 
သမၼတ ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း အခ် ိဳ႕ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈတြင္ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား သက္ေရာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ဗလာဒီမာပူတင္ သမၼတျဖစ္ေနစဥ္ ယင္း၏ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား  ႏုတ္ထြက္ ေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ 
ပံုစံက်ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံုျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး သိပၸပံညာရွင္မ်ားက ပူတင္၏ အစိုးရကို တရား လြန္ 
သမၼတစနစ္ ဆန္ေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ပူတင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ဒီမစ္ထရီ မက္ဒ္ဗီဒက္အား 
သမၼအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာအခါ ဤယူဆခ်က္သည္ ထပ္မံ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ ရုရွ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ မရိွပဲ တစ္သီးပုဂၢလ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ လကၡဏာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 

ပဥၥမအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ပုံစံတစ္ခုႏွင့္ အျခားေသာ ပုံစံမ်ားအၾကား 

အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ 
အဂၤါရပ္မ်ားအေပၚကိုသာ အေလးေပးျခင္းျဖင့္ 
(အစိုးရစနစ္) ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တစ္ခု ၏ အလားအလာအေကာင္းျခင္းႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ေသာ 
အစိုးရေပၚထြက္လာရန္ ယင္း၏ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ဆံုးျဖတ္ ျခင္းသည္ အထင္ႏွင့္ 
အျမင္လြဲေစတတ္ပါသည္။



244 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ မလုိပါ။ လက္ေတြ႔တြင္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
သမၼတစနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ျခင္း ရိွမရိွ ဥပမာမ်ားစြာ 
ရွိ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ထိေရာက္မႈရွိမည့္ စနစ္အား 
ရွာေဖြမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္တြင္ 
တည္ရွိေနသည့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ၊ သမုိင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရိွၿပီး 
တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အေနအထားမ်ားအရ 
အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ စနစ္တစ္ခုမွ  လုိက္နာမည့္ အျခား 
ေသာ စနစ္တစ္ခုသုိ႔ ရုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မွသာ 
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

အဆုိပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဤအခန္းသည္ 
အစုိးရ၏ က႑တစ္ခုအတြင္းႏွင့္ အစိုးရ၏က႑မ်ား 
အခ်င္းခ်င္းၾကား အျပန္အလွန္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ 

ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ တိက် ေသာ ရႈေထာင့္မ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ 
အေလးထားပါသည္။ အထူးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္းျဖင့္ 
(ဥပမာအားျဖင့္- ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႔အား ေရြးခ်ယ္ ျခင္း၊ သမၼတသက္တမ္း 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ အစည္းအေ၀း အတြက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စသျဖင့္) ဤအခန္းသည္ အဆုိပါ ရႈေထာင့္မ်ားက ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ၏ 
အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ယင္းတုိ႔ အက် ိဳးသက္ေရာက္ေနသည့္ ပံုစံသည္ 
ယင္းတို႔အား က်င့္သုံး သည့္ အေနအထား၏ က်ယ္ျပန္႔မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ယင္းတို႔အား ဦးစြာခဲြျခားေရြးထုတ္ျခင္းႏွင့္ အဆုိပါ နည္းပါးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္စနစ္က အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္ကုိ 
သတ္မွတ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အာဏာမ်ား၊ 
အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္းရွိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ 
အတည္ျပဳျခင္းသည္ အမ် ိဳးအစားစံုလင္စြာ ပံုစံခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤသုိ႔ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ ေသာ 
နည္းလမ္းသည္ အထူးသီးသန္႔ အသုံးခ်ရန္ ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ မည္သည့္ အစုိးရစနစ္ကုိ 
ေရြးခ်ယ္ရမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦး ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ 
အေျခအေနအတြင္း ေရာက္ရိွျခင္းကုိ  ေရွာင္ရွားရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

အစုိးရ၏ စနစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ မရရွိႏိင္ုေသာ္လည္း စစ္ေဆး၍ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
အဖဲြ႔၏ တာ၀န္၊ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ယင္း၏ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္ လည္ဆန္းစစ္ရန္  သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာစသျဖင့္ အာဏာမ်ားကုိ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား အတြင္း အေရးပါေသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ 
အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္လည္း ရိွသည္။ ယင္းကုိ ဤလမ္းညႊန္ စာအုပ္အတြင္း အခန္း ၆ တြင္ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ပံုစံတစ္ခုႏွင့္ 
အျခားေသာ ပံုစံမ်ားအၾကား 
မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ မလိုပါ။ 
လက္ေတြ႕တြင္ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လႊတ္ ေတာ္စနစ္ 
သို႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ျခင္း 
ရိွမရိွ ဥပမာ မ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ 
ငန္းစဥ္၏ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အေနအထားအရ လက္ေတြ႔ 
ထိေရာက္မႈရိွမည့္ စနစ္အား  ရွာေဖြမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္/ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က မူၾကမ္းေရးဆဲြၿပီး တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔က 
လုပ္ေဆာင္မည့္ ဥပေဒအား အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူသည့္ 
အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကဲြျပားေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အစုိးရ၏ အလားအလာမ်ားရွိေသာ က႑သုံးရပ္အနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သက္ဆုိင္ေသာ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း သည့္ အာဏာရွိေသာ က႑တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး  
ယင္းအား ႏိင္ုငံေတာ္၏ ပုံရိပ္ကုိ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ႏိင္ုငံတကာတြင္ပါကုိယ္စားျပဳ ျမွင့္တင္ေသာ၊ ႏိင္ုငံတစ္ႏိင္ုငံ 
အတြင္းရွိ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဟူ၍ ျမင္ႏိင္ုပါသည္။ 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ က႑၏ အႀကီးအကအဲား ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခငး္သည္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ် ိဳးေပါင္းစံုတုိ႔၏ စဲြၿမဲေသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ အဆင္မေျပမႈမ်ားကုိ  ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အလြန္ အေရးပါေသာ 
ကိစၥရပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္မွာ အ့ံအားသင့္စရာ တစ္ခုမဟုတ္ေပ။  ေရြးေကာက္ပဲြသည္ အႏိုင္ရသူႏွင့္ 
ရံႈးနိမ့္ သူမ်ားကုိ ခဲြျခားေပးပါသည္။ ရံႈးနိမ့္သူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္အသစ္က  ဦးစားေပးအေနျဖင့္  
ယင္းအား ေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေပး၍ အတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းျခင္းမရိွေသာသူမ်ားအား  နစ္နာေစမည္ကုိ ထုိက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စိုးရိမ္ ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အမွန္စင္စစ္ မ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
ဗဟုိအဆင့္၌သာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းႏွင့္ အင္အား ႀကီးမားေစျခင္း အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စတင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္ ရွိပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကုိ မူႀကမ္း ေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားက 
မိမိတုိ႔၏ တုိင္းျပည္အတြက္ ရရွိႏိင္ုေသာ အေကာင္းဆုံး 
နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြၾကသည့္ 
ပညာရပ္ဆန္ေသာ လုပ္ ငန္းစဥ္ သက္သက္တစ္ခုမွ်သာ 
မဟုတ္ေပ။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲၾကသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾက သူမ်ားသည္ 
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ 
ေျပာငး္ရန္  ရည္ရြယ္ထားေသာ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား/ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈသည္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈအမ် ိးဳမ် ိးဳ၊ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အမ် ိဳးမ် ိဳး ရိွၾကသည့္ မ်ားစြာေသာ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈကုိ 
ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ အဖ်က္သမားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ က်ဴ းလြန္သူမ်ား အပါအ၀င္ ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း 
မ်ားစြာေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္  ညိွႏိႈင္းေျပလည္မႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
အႀကီးအကဲအား ေရြးေကာက္ တင္ 
ေျမွာက္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏  စြဲၿမဲေသာ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ 
အဆင္ မေျပမႈမ်ားကို  ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
အလြန္အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အေကာင္းမြန္ဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ရရွိေအာင္ျမင္ရန္ ျဖစ္ႏိင္ုမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 
အက် ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရိွမရိွအေပၚ မူတည္၍ ကဲြ ျပားျခားနားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
လမ္းေၾကာင္းကုိ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ၊ ပုံစံခ်မွတ္ထားေသာ၊ ယုတၱိတန္ေသာ 
ပုံစံမ် ိဳး ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ဤအခန္းသည္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈအေပၚ 

အားၿပိဳင္ေနေသာ သေဘာထားမ်ားအား ညိွႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ 
သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားအား အေထာက္အကူ 
ျပဳပါသည္။ ဤအခန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရန္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ 
အေလးေပးပါသည္။ ဤအခန္းသည္ အေၾကာင္းအရာ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးတြင္ ခုိင္မာေသာ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ၏ 
ရရွိႏိင္ုေသာ အက် ိးဳအျမတ္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္း မျပဳပါ။  
အာဏာကုိ လူနည္းစုကသာ စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး 
အမ်ားစုကုိ ဖယ္ၾကဥ္ထားသည့္ ဗဟုိအဆင့္တြင္ 
အလြန္အမင္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက 
အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ 
ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားစြာတုိ႔အား ျဖစ္ေပၚေစသည္ 
သို႔မဟုတ္ ႀကီးထြားလာေစ သည္ဟု ယူဆပါသည္။ 

ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာအား ဗဟုိအဆင့္မွ လက္ေအာက္ အဆင့္သုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း၏ ေအာက္ေျခ 
အဆင့္သည္ လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပုိမုိ၍ ပါ၀င္ၾကေရးအတြက္ 
ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း စနစ္၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္းတြင္ 
ရွိပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား ႀကီးၾကပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ အာဏာမ်ားကုိ စစ္ေဆးေရးတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ျခင္းသည္ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကုိ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစလ်က္ ဗီတုိအာဏာသုံးရန္ အလားအလာမ်ား ပုိမုိ၍ဖန္တီးေပးႏိင္ုပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာၿပီး 
ျပည့္စုံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံႏွင့္ ထိေရာက္ေသာပုံစံတုိ႔အၾကား သတိရွိေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကုိ 
ရရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ပုံစံ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္း အသီးသီးကုိ ပုံ 
၄ က ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြႏိင္ုပါသည္။ ပထမအပုိင္းသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ က႑၏ ပုံစံက်ေသာ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာအား 
ဗဟိုအဆင့္မွ လက္ေအာက္ 
အဆင့္သို႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း၏ 
ေအာက္ေျခအဆင့္သည္ လုပ္ 
ေဆာင္ၾကသူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမို ၍ ပါ၀င္ၾကေရးအတြက္ 
ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းစာလွ်င္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ စစ္ 
ေဆးျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း 
စနစ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္းတြင္ 
ရိွပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအပိုင္းမွာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား အမွန္တကယ္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ ခိုင္မာေသာ 
အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေလးေပး ေဖာ္ျပပါသည္။

၁။ ပထမအပုိင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈ၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ ရႈေထာင့္ႏွစ္ခုအား အေလး 
ေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္းရွိ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ အစုိးရ၏ အျခားက႑မ်ားအၾကား အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈဟူ၍ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္းရွိ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈတြင္ အလ်ားလုိက္ႏွင့္ ေဒါင္လုိက္ 
ဟူေသာ ရႈေထာင့္ ႏွစ္မ် ိဳးရွိပါသည္။ အလ်ားလုိက္ ရႈေထာင့္သည္ တစ္ႏိင္ုငံလုံးအဆင့္အရ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ 
၏ ဖြဲ႔စည္းပုံုံအား ဗဟုိစနစမွ္ လက္ေအာက္သုိ႔ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ သတ္မွတ္ေပးေသာ စနစ္အတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ျပၿပီး တာ၀န္မ်ားကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ထားေသာ သမၼတစနစ္ ( သမၼတစနစ္ႏွင့္ဆုိင္ 
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူပုဂၢ ိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထက္ပုိ၍ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္)၊ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ထားရွိ 
ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) သုိ႔မဟုတ္ သမၼတ၏ အာဏာတည္ေသာ သတ္မွတ္ကာလ 
အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ ေဒါင္လိုက္ 
ရႈေထာင့္ တြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းစနစ္၏ ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးအရ 
အစုိးရ၏ အဆင့္ အသီးသီးသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈအျပင္ အစုိးရ၏ က႑မ်ားၾကားရွိ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ 
လည္း အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အစိုးရ၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ စနစ္မ်ားတြင္ အာဏာခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ 
စစ္ေဆး၍ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ၿခံဳငုံ၍ ပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အေပၚ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ် ိဳးမ် ိဳး ရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပို၍တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အတုိင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ဆန္းစစ္ရန္ အခြင့္အလမ္း အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

၂။ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ ေပးအပ္ထားသည့္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အာဏာသည္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အာဏာမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိင္ုေသာ 
အတုိင္းအတာ ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ ေၾကျငာျခင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းေစျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေၾကျငာျခင္း အစရွိသည့္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ အေပၚတြင္သာ တည္မွီေနသည့္ အဆုိပါ အာဏာမ်ားအၾကား ကဲြျပားျခားနားမႈကုိ 
ေဖာ္ျပႏိင္ုပါလိမ့္မည္။ ယင္းတာ၀န္မ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာအရ ထမ္းေဆာင္ရေသာ 
တာ၀န္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑က ယင္းတုိ႔အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ အဓိက 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအား ပယ္ခ်ရန္၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳရန္၊ အခ် ိဳ႕ေသာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ ျပဳရန္၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြ သုိ႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြမ်ားကုိ 
က်င္းပရန္ႏွင့္ ရသုံးမွန္း ေျခ ေငြစာရင္းအတြက္ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။
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ပံု ၄။ အာဏာမ်ားကုိ ဗဟိုအဆင့္မွ လက္ေအာက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားႏွင္႔ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ  နည္းလမ္းမ်ား 

အာဏာမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္မွ လက္ေအာက္သို႔ လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားႏွင္႔ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ  နည္းလမ္းမ်ား

သမားရိုးက်နည္းလမ္း (အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ)            

ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အတြင္း  

(၅.၂ ကို ၾကည့္ပါ)

အလ်ားလိုက္  ေဒါင္လိုက္ အစိုးရ၏ စနစ္မ်ား  ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား  

•တာ၀န္မ်ား 

 ခဲြေ၀ ေသာ 

 ႏိုင္ငံေတာ္ 

 အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑

• ေခါင္းေဆာင္

 ႏွစ္ဦး ပါ၀င္

 အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

  ႏိုင္ငံေတာ္ 

 အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ 

• တာ၀န္ထမ္း

  ေဆာင္ရန္ သတ္ 

 မွတ္ကာလ

• စဲြခ်က္တင္ျခင္း

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ 
အေပၚ အာဏာႏွင့္ သမၼာန္စာ 
ဆင့္ေခၚျခင္း

• ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ 
အႀကီးအကဲကို ျပည္သူမ်ားက 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း

• ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အႀကီး 
အကဲ/ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ား၏ လြတ္လပ္ 
ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒျပဳျခင္း 
အာဏာ

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
တရားစီရင္ေရးအရ ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ျခင္း

•ႏိုင္ငံေတာ္

 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

 
အာဏာအား 

အစိုးရ

အဆင့္အသီး 

သီးတြင္

ခဲြေ၀ 

သတ္မွတ္

 ေပးျခင္း

•သမၼတစနစ္

ကို တစ္စိတ္

တစ္ေဒသသာ 

က်င့္သံုးသည့္ 

စနစ္

• 
လႊတ္ေတာ္စနစ္

•ဥပေဒကဲ့သို႔ 
အာဏာတည္ေသာ 
အမိန္႔မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ျခင္း

• ဗီတိုအာဏာ

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ

ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ျခင္း

• စစ္ေၾကျငာျခင္း

• အေရးအေပၚ အေျခ 
အေန ေၾကျငာျခင္း

• အျပစ္ဒဏ္မွ 
ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္း/ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ 
ခြင့္ျပဳျခင္း

• တိက်စြာ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားအား ခန္႔အပ္ 
ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ အစိုးရ၏ အျခား 
ေသာ က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ား အၾကား 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အျခား 

ေသာက႑မ်ား၏ ပါ၀င္မႈ (၅.၄.၁ ကို 
ၾကည့္ပါ)

ဥပေဒေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

က႑၏ ပါ၀င္မႈ (၅.၄.၂ ကို 
ၾကည့္ပါ)

ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္း

၄။ ေနာက္ခံအေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ား

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ျပည္သူ႔မူ၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ 
စသည္တုိ႔ အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈ၏ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား၏ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက် ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိႀကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။၅ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔အေနအထားက 
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ႏိုင္ငံေတ
ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဤနယ္ပယ္အတြင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ထားေသာ ၿခံဳငံေုကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း အလြန္နည္းပါးသည္ဟု 
သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။ စာေရးဆရာတစ္ဦးက ေရး သားထားသကဲ့သုိ႔ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈ နယ္ပယ္သည္ အရာမေရာက္ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ အက် ိဳးရလာဒမ္်ားျဖင့္ 
ျပန္႔ကဲ်ေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။၆ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာ၏ စကားလုံး 
သုံးႏႈန္းမႈႏွင့္ ယင္း၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအၾကား ၾကား၀င္ေသာ ႏိင္ုငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစသည့္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။၇ ဤေျပာင္းလဲေစေသာ တြန္းအားမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဤအခန္းသည္ မူၾကမ္းေရးဆဲြထားသည့္အတုိင္း၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းသို႔ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာခဲ့သည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္အေနအထားတြင္မဆုိ  ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းအရ 
အစဥ္အဆက္ တည္ရွိခဲေ့သာ တရား၀င္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိပ ဲ  ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ား၏ အတုိင္းအတာအေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ တင္ျပပါသည္။ မတူညီေသာ 
အေနအထားအမ် ိဳးမ် ိဳးတြင္ တူညီေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္မ် ိဳးတည္းကုိ အသုံးျပဳေသာအခါ မတူညီေသာ 
ရလာဒအ္သီးသီး ထြက္ေပၚလာႏိင္ုပါ သည္။ ထုိနည္းတူ အမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားလ်က္ရွိေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳပါက အလားတူ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ် ိဳးကုိသာ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

‘ဆုိၾကပါစုိ႔။ တီးမႈတ္တဲ့ ဂီတတူရိယာေတြရယ္၊ တီးမႈတ္သူေတြရယ္က မတူေတာ့ဘူဆုိရင္ 
တရားဥပေဒဆုိတဲ႔ ဂီတသံစဥ္ဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္’ 

ဒမ္ဆာကာ မီရ္ဂ်န္ (ပါေမာကၡ၊ ေယးလ္ တကၠသုိလ္)၊ ‘အေထာက္အထားဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ 
မေရရာေသာ ကံၾကမၼာ။ အင္ဂလုိ-အေမရိကန္ႏွင့္ တုိက္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား’ 

                                                 ၄၅ Am/မွတ္တမ္းမ်ား၊ စုစည္းမႈ ၈၃၉ (၁၉၉၇)

ထပ္တူညီေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွစ္ခု မရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခုမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ အျခားေသာ 
အေနအထားမ်ား၊ အျခားလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံအေနအထားမ်ားတြင္ 
ကြဲျပားစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္  လူမႈေရး 
အေျခအေနတစ္မ် ိဳး တြင္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္စြာ ထိေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ ေသာ္လည္း အျခားေသာ အေနအထား 
တစ္မ် ိဳး တြင္ အသုံးမ၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာ ေစျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခ 
ခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိယ္တုိင္ 
ကပင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ ေျပာင္းလေဲစႏိင္ုမည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ထုိင္းႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ဘုရင္ကုိသာ အဓိကအားျဖင့္ အာဏာအရိွဆုံး 
က႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ယင္းအား ခ်င္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ 
ေလးစားမႈတုိ႔ျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ႏိင္ုငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ညႊန္ၾကားရန္ ပုံစံတက် သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ 
အာဏာမ်ားကုိ ႏွင္းအပ္ထားပါသည္။ အလားတူစြာပင္ 
အျခားေသာ ႏိင္ုငံမ်ားတြင္လည္း  ျပင္ပမွ မသိရွိႏိင္ုသည့္ 
အၾကြင္းမဲ့ျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာ၏ 
စကားလံုး သံုးႏႈန္းမႈ ႏွင့္ ယင္း၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအၾကား 
ၾကား၀င္ေသာ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးစသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားစြာ ရိွပါသည္။ မတူညီေသာ 
အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တူညီေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္မ်ိဳးတည္းကို 
အသံုးျပဳေသာအခါ မတူညီေသာ 
ရလာဒ္အသီးသီး ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။



250 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ အတုိင္းအတာထက္ပို၍ အာဏာမ်ားကုိ 
လဲႊေျပာင္း ခြဲေ၀ႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြင္း ေရးဆြဲ 
ဖန္တီးထားျခင္း မရိွသကဲ့သုိ႔ ေထာက္ခံျခင္းမ်ား မရိွေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ပုံစံခ်မွတ္ ႏိင္ုပါသည္။ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ႏိင္ုငံမ်ား တြင္ ပုိ၍ သိသာပါသည္။ 
ဩစေတးလ် တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ အက်ပ္ရိုက္ျခင္း 
အေျခအေန၈သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဥပေဒကုိ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ္လည္း ယခင္ကတည္းက ၾကာရွည္စြာ 
တည္ရွိလာခဲ့ေသာ ဩစေတးလ် သေဘာတူညီမႈ မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒမ်ားစြာကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
အားျဖင့္ ဤအေနအထားကုိ ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။

အစုိးရ၏ စနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏အာဏာကုိ ကဲြျပားေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ 
ပုံစံခ်မွတ္ႏိင္ုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေနအထား 
မ်ားကုိ အေျခတည္၍ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာသည့္ 
အာဏာကုိသာ ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါသည္။ ခိုင္မာေသာ 
ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အာဏာမ်ားကုိ 
အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ သမၼတတစ္ဦးသည္ အပုိင္းပုိင္း 
ကြဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း အားထား၍မရေသာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရာတြင္ 
အားနည္းႏိုင္ပါသည္။ အလားတူစြာပင္ အတန္ငယ္ 
အားနည္းေသာ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
အာဏာရွိသည့္ သမၼတ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ယင္း၏ 
ပါတီသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာ၏ 
အမ်ားစုကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိုင္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

ေလးစားလုိက္နာမႈရွိပါက မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လႊမ္းမုိးႏိင္ုပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားဆုံးဆႏၵမဲျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ စနစ္မွာပင္ 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ားသည္ အျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ား ထက္ 
ယင္းတုိ႔ေခါင္းေဆာင္၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးႏွင့္ စရုိက္လကၡဏာအေပၚတြင္သာ မူတည္၍ စည္းရုံးၾကပါသည္။ 
ေရြးေကာကပ္ြဲ ရလာဒမ္်ားကုိ ေၾကျငာေသာအခါ မဒီယီာက အႏိုငရ္ရိသွအူား ေၾကျငာပါသည။္ စစမွ္နေ္သာ 
အာဏာ၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ ရရွိပါက တစ္သီးပုဂၢလ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 

(ရုရွ၏ ဥပမာကုိ အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ား၏ အမွန္တကယ္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ဆုံးျဖတ္ ေပးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား၏ 
အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈကုိ စဥ္းစားရပါလွ်င္ 
ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားတစ္ခုအား 

အစိုးရ၏ စနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏အာဏာကို ကဲြ ျပားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ 
ပံုစံခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ 
အေန အထားမ်ားကို အေျခတည္၍ 
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာသည့္ အာဏာကိုသာ 
ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါ သည္။ အျခားေသာ  
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း  ျပင္ပမွ မသိရိွႏိုင္သည့္ 
အၾကြင္း မဲ့ျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား 
သည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အတိုင္းအတာထက္ပို၍ အာဏာမ်ားကို 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ႏိုင္ပါသည္။

ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထား 
တစ္ခုအား ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္စြာ သိနားလည္ 
ျခင္းမရိွပဲ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
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ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ရင္းႏီးွကၽြမ္း၀င္စြာ သိနားလည္ျခင္းမရွိပ ဲအဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခန္႔မွန္းႏိင္ုမည္ 
မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ပံုစံသည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည္ကို ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ခ်ရာ၌ 
ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုအား ခ်မွတ္ေသာ အေနအထားႏွင့္ အဆုိပါျပဌာန္းခ်က္အား လက္ေတြ႕အသုံးခ်ျခင္း 
အေနအထားမ်ားကို အေသအခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရိွပါက မေအာင္ျမင္ျခင္း ဆုိးက် ိဳးမ်ားႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ 
အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ ပံုစံခ်မွတ္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသင့္ၿပီး 
ဤအခန္းသည္ အေျခအေန တုိးတက္မႈေလ့လာခ်က္ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္မ် ိဳးမ် ိဳးကုိ တင္ျပရန္ 
ႀကိဳးပမ္းထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ျမင္ရံုမွ်ပင္ လက္ခံေလာက္ပါက အသုံး၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္၍ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ တိက်ေသာ အေနအထား 
တစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ပုိမိုနက္ရိႈင္းစြာ ၾကည့္ရႈရန္  အႀကံျပဳေပးပါ သည္။ 

၅။ ပံုစံခ်မွတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

၅.၁။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပံုစံခ်မွတ္ရာ၌  ဗဟိုအဆင့္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အတြက္ ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

ဗဟုိအဆင့္တြင္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တစ္ခုတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ 
အဖဲြ႔ အစည္းတစ္ခုတည္းက အစိုးရႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ကုိယ္စားျပဳလ်က္ အာဏာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ အႀကီးအကဲ၏ 
အာဏာသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ယင္းအား 
အယုံအၾကည္မရိွ အဆုိကုိ တင္သြင္းျခင္းအား ျဖင့္ ဖယ္ရွားခြင့္ မရိွပါ။ ထုိ႔အျပင္ အႀကီးအကဲသည္ 
၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ကုိလည္း အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမွလဲြ၍ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကီးၾကပ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အတုိက္အခံျပဳျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဤလကၡဏာရပ္မ်ားသည္ 
သမၼတစနစ္ ၏ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈတြင္ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ဗဟုိအဆင့္တြင္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑မ်ားကုိ သမၼတစနစ္က်င့္သုံးေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား၌သာ ေတြ႔ရိွရသည္ မဟုတ္ပါ။ တစ္စိတ္တစ္ ေဒသအားျဖင့္ ယင္းသည္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ အေရးပါမႈေၾကာင့္သာမက ႏိုင္ငံေရး ပါတီစနစ္၏ ခိုင္မာမႈ ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု (အပိုင္း ၂.၅ ကုိ 
ၾကည္ပါ) သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ လႊတ္ေတာ္စနစ္အတြင္းရိွ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ 
မ်ားသည္ ဗဟုိအဆင့္တြင္ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာအေပၚ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရႈေထာင့္တစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္စနစ္တစ္ခုအတြင္း 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အေပၚ မည္သည့္အတုိင္းအတာျဖင့္ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သနည္း 
ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ (၅.၃.၂ ကုိ ၾကည့္ ပါ။) သုိ႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္စနစ္၏ အဓိကက်သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမွာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ မီွခိုျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ အားလုံးသည္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းမွာပင္ အလြန္ ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ (ဂ်ာမနီ၏ ဥပမာကုိ ၾကည့္ပါ)၉ 
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အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ၏ အႀကီးအကဲအား ခ်မွတ္ထားေသာ 
တာ၀န္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္၌ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ေၾကျငာျခင္း (ယင္းႏွင့္အတူ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ ျမင့္မားေစျခင္း)၊ လြတ္ၿငိမ္းေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေၾကျငာျခင္းစသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
အင္အားသက္ေရာက္မႈကုိ ညႊန္ျပေနေသာအရာမ်ားတြင္ ယင္းက ပါ၀င္သည့္ အတုိင္းအတာသည္ ဥပေဒ 
ေရးဆဲြေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။

ျပင္းထန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ သေဘာသဘာ၀အရ  
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ 
တည္ၿငိမ္မႈကုိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး သေဘာထား ကဲြလဲြ 
ေနေသာ အင္အားစုမ်ားစြာရွိသည့္ ႏိင္ုငံေတာ္ကုိလည္း  
တစ္ခုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ (ဘရာဇီး၏ 
ဥပမာကုိ ၾကည့္ပါ။) ယင္းသည္ မူ၀ါဒမ်ားအား 
တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းရိွၿပီး ကာလရွည္ စီမံကိန္း 
အတြက္လည္း ပ့ံပုိးေပးရာတြင္ ႏို င္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ကုိ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု (USA) တြင္ 
ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘား မား၏ 
အစုိးရအတြင္း လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား အတုိက္အခံျပဳျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပမာသည္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ 
က႑မ်ားမွ ဗီတုိအာဏာ က်င့္သုံးသူမ်ားအား 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑က ရင္ဆုိင္လ်က္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ 
ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ သက္ဦးဆံပိုင္ 
စနစ္သုိ႔မဟုတ္ ဒမုိီကေရစီ စနစ္ မဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ ေျပာင္းလသဲြားေစႏိုင္သည့္ ယင္း၏ ဖြဲ႕စည္းမႈ 
ပုံစံအား ကာကြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈမွ 
လံုး၀လြတ္လပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ အျမင့္ဆံုး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အၾကား 
ဆက္စပ္မႈသည္ အလြန္နီးစပ္ပါက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရးမ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈက႑၏ 
လက္၀ယ္တြင္သာရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဦးဆံပုိင္ စနစ္ဘက္ကုိ ယိမ္းလုိဟန္ ရွိျခင္းကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းသည္ 
ပို၍ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

အီဂ်စ္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ယင္း၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈသည္ 
ဗဟုိအဆင့္တြင္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ စနစ္ကို အလြန္အမင္း က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိး ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကုိ 

ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ဆိုင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြက္ 
အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ သက္ဦးဆံ 
ပိုင္စနစ္သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ မဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည့္ ယင္း၏ ဖဲြ႕စည္းမႈ 
ပံုစံအား ကာကြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ 
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈမွ 
လံုး၀လြတ္ လပ္ပါက သို႔မဟုတ္ အျမင့္ဆံုး 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑အၾကား ဆက္စပ္မႈသည္ 
အလြန္နီးစပ္ပါက သက္ဦးဆံပိုင္ 
စနစ္ဘက္ကို ယိမ္းလိုဟန္ရိွျခင္းကို 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းသည္ ပို၍ ႀကီးမားေသာ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ကနဦးအေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေစၿပီး အဖဲြ႔အစည္း ဆုိင္ရာ ဟန္ခ်က္မညီမွ်မႈတုိ႔ ေၾကာင့္ မ်ားမၾကာမီ 
ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေသာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑က တြန္းအားေပးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလ ဲမႈတုိ႔ျဖင့္ ပုိ၍ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစပါသည္။ ယင္း၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ပုံစံတြင္ အီဂ်စ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ သမၼတ၏ အာဏာသက္ေရာက္ေသာကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရိွပဲ အာဏာကုိ 
ဗဟုိအဆင့္၌ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားရံုမွ်မက (သမၼတစနစ္ကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ က်င့္သုံးေသာ 
အေရာစနစ္အေနျဖင့္ ပံုစံတက် သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း) လိုအပ္ပါက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ 
ဖ်က္သိမ္းရန္၊ ပထမဆုံး ဥပေဒျပဳေရး ညီလာခံအတြင္း အခ် ိဳ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ကာ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါ၀င္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အနည္းငယ္ကုိ ခန္႔အပ္ ရန္ (သုံးပုံ 
တစ္ပံု) လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားၿပီး ခိုင္မာေသာ ဥပေဒျပဳျခင္း ဗီတုိအာဏာအျပင္ ‘အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
တုိက္ဖ်က္ျခင္း’ ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲဌာန၏ 
အရာရွိခ်ဳပ္ တုိ႔အျပင္ အေရးပါ၍ ထိေရာက္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးထားပါသည္။ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရိွ ပံုစံ တူညီေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ လက္ေအာက္ခံ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေလးေပးလုိၾကေပလိမ့္မည္။ 

၅.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္း အာဏာမ်ားကို ေအာက္ပိုင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
အဆင္႔သို႔ ခဲြေ၀ေပးျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား 

မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာအား 
လႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ သတ္မွတ္ေပးရန္ နည္းလမ္းႏွစ္မ် ိဳးကုိ 
ေတြ႔ရိွထားပါ သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (က) တာ၀န္ခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ေသာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ သုိ႔မဟုတ္ 
ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ 
ပုံစံခ်မွတ္သည့္ အလ်ားလုိက္နည္းလမ္းႏွင့္ (ခ) 
အစုိးရ၏ အဆင့္ အသီးသီးကုိ ထပ္မံဖဲြ႔စည္းသည့္ 
ေဒါင္လုိက္နည္းလမ္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

၅.၂.၁။ တာ၀န္ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑

 တာ၀န္ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေသာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ႏိင္ုငံေတာ္ အႀကီးအက/ဲ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ အႀကီးအက၏ဲ အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း အမ် ိဳးစုံေသာ လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ 
တာ၀န္ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပံုစံမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ အၿပီးတြင္ ဆူဒန္ႏိင္ုငံသည္ သမၼတတစ္ဦး၊  အႀကီးတန္း 
ဒတိုယ သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ကုိ တိကျ်ပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အျခားေသာ ဒုသမၼတတစ္ဦး 
ပါ၀င္သည့္ အေတာ္အတန္ ခိင္ုမာမႈမရွိသည့္ ပုံစံကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲပ့ါသည္။ (ပုံ ၅ ကုိ ၾကည့္ပါ။) ဆူဒန္ 
ေတာင္ပုိင္း လြတ္လပ္ေရး မရရွိမီ ၂၀၁၁၊ ဂ်ဴလုိင္လ အထိ ဆူဒန္ သမၼတသည္ တုိင္းျပည္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ 
အႀကီးအကအဲျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက သမၼတစနစ္၏ သုိ႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားကို 
တာ၀န္ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ သို႔မဟုတ္ 
ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ မ်ိဳး ပါ၀င္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ဖဲြ႕စည္းျခင္းျဖင့္လည္း 
ေကာင္း အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးကို 
ထပ္မံဖဲြ႕စည္းျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း  
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
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အႀကီးတန္း ဒုတိယသမၼတ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရန္ လုိအပ္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတသည္ 
ယင္း၏ လက္ေအာက္ခံ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ တစ္ဦးကုိ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေခၚယူခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးကုိ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွ (ယခုအခါ ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသည္ လြတ္လပ္ေရး 
ရၿပီး ျဖစ္သည္) ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အႀကီးတန္း ဒုသမၼတသည္ သမၼတႏွင့္ ဇာတိေျမျခင္း 
မတူညီရပါ။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအရ ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
သက္တမ္းကုိ ႀကိဳတင္ ျပဌာန္းေသာ္လည္း အႀကီးတန္း ဒုသမၼတသည္ သမၼတ၏ သေဘာဆႏၵမရိွပဲ 
အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထား၍ မရႏိုင္ပါ။

ပံု ၅။ ခဲြျခားမႈမျပဳလုပ္မီက အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ေ၀မွ်ခဲြေ၀ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑

အႀကီးတန္း  ဒုသမၼတ  

ဒုသမၼတ

 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

(ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ထားေသာ)အမ် ိဳးသားညီလာခံတြင္ 
ေျမာက္ပိုင္းအတြက္ 
အမတ္ ေနရာအမ်ား 
ဆံုးျဖင့္ပါတီက 
ေထာက္ခံ တားေသာ 
ပုဂၢ ိဳလ္ 

ေတာင္ပုိင္းမွ

ျဖစ္ပါက

ေျမာက္ပုိင္းမွ

ျဖစ္ပါက

ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း 
သမၼတ 

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနားရွိဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ တဲြဘက္အုပ္ခ်ဳပ္

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနားရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲၾကသူမ်ားသည္ တြဲဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ သုံး ရပ္စလံုးသုိ႔ အာဏာကုိ ညီတူညီမွ် ရရိွၾကေစမည့္ တာ၀န္ခဲြေ၀သတ္မွတ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ခိုင္မာေသာ ပံုစံကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ (ပံု ၆ ကုိ ၾကည့္ပါ။) သမၼတစနစ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစု ေပါင္းစုံမႈေပၚမူတည္၍ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ခရုိေအးရွားမွ တစ္ဦး၊ 
ဆာဘီးယားမွ တစ္ဦးႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားမွ တစ္ဦး စသျဖင့္ နယ္ေျမတစ္ခုျခင္းစီက ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ တစ္ဦးစီသည္ ျပည္ပေရးရာ မ်ားတြင္ တုိင္းျပည္ကို ကုိယ္စားျပဳေသာ 
အမည္ခံ သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ အလွည့္က် စနစ္အရ အႀကီးအကဲအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑သည္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ 
သေဘာဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ားဆုံးကုိ ခ်မွတ္ရၿပီး ဤသုိ႔မဟုတ္ပါက မပုိဲသာသည့္ အေရအတြက္ ဆုံး 
ျဖတ္ခ်က္ကုိသာ ရယူပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ားသေဘာထားႏွင့္  ဆန္႔က်င္ေသာ သမၼတသည္ ယင္း၏ 
နယ္ေျမ အတြင္း  အလြန္အေရးပါေသာ သေဘာထားမ်ားအေပၚ ‘ထိခုိက္နစ္နာေစသည္’ ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ကာ  
ေၾကျငာႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵကုိသာ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ အဆုိပါ ေဒသ၏ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ သုံးပံု ႏွစ္ပံု မဲသာေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ 
ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ပံု ၆။ ေဘာ႔စနီးယားႏွင္႔ ဟာဇီဂိုဗီးနားတုိ႔၏ တာ၀န္ေ၀မွ်ခဲြေ၀ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑

သမၼတရာထူး

 (၂း၁ မဲသာသည့္ အေရအတြက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား)

ေဘာ့စနီးယား  ခရိုေအးရွား    ဆားဘီးယား

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား ဖယ္ဒေရးရွင္း

ေဘာ့စနီးယားကိုယ္စားလွယ္မ်ား           ခရိုေအးရွားကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(မဲဆႏၵရွင္၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုက  (မဲဆႏၵရွင္၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုက
ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္)   ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္)

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အေရးပါလွသည့္အ 
က် ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္ ပါေစပါက 
ဆႏၵမဲ အသာရ၍ အႏိုင္ ရရိွသြားေသာ
ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ေဒသႏၱရ အဆင့္ 
၌ ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရည္ 
ညႊန္းပါသည္။

တာ၀န္ခဲြေ၀သတ္မွတ္၍ ထမ္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ပုံစံမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား 
မ် ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားအၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ ရပ္ျဖစ္သည္။ (ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၅ ျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈ ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနားတို႔၏ ၁၉၉၅ ေဒတြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ) 
ယင္းတို႔ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကုိ ခဲြတမ္းခ်ရာ၌  ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင္ရိွေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမပါပဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ စစ္ဖက္ၿပိဳင္ေနၾကေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားအၾကားရိွ 
ရန္လိုမႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ အလြန္အေရးပါလွေသာ္လည္း အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ သိသာစြာပင္ ပို၍ ခက္ခဲေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနားတြင္ 
တုိင္းရင္းသား လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကားရိွေနသည့္ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ႔ျခင္းသည္ ရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
ဆက္လက္ခ်တီက္ရမည္ လမ္းခရီးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ 

တာ၀န္ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ တတိယေျမာက္ပံုစံကုိ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ 
က်င့္သုံးပါ သည္။ (ပုံ ၇ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ အျမင့္ဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဆာပါစ့ကာ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ညီလာခံ
(မဲဆႏၵရွင္၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္)

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား ဖယ္ဒေရးရွင္းမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
(သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ၿပီး ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ခရိုေအးရွားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို သမၼတက 
ေရြးခ်ယ္ပါသည္။)

    ဆာပါစ့ကာ သမၼတႏိုင္ငံမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား
(ညီလာခံ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆားဘီးယား ၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သမၼတက ေရြးခ်ယ္ပါ သည္။)



256 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ အစည္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ အစုိးရပါ၀င္ၿပီး ႏိင္ုငံေတာ္၏ အႀကီးအကအဲျဖစ္ စုစည္း၍ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ရပါသည္။ ယင္းတြင္ ဘာသာစကား အမ် ိဳးမ် ိဳး ေျပာဆုိၾကသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ 
လံုေလာက္မွ်တစြာ ကိုယ္စားျပဳ ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စဥ္းစားမႈမ်ားရိွေသာ မတူညီေသာ လက္ေအာက္ခံ 
ျပည္နယ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္ (၇) ဦးပါ၀င္ပါသည္။ ၁၀ ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ၀င္  ၇ 
ဦးကုိ ေလးႏွစ္တာ လုပ္ပုိင္ခြင့္သက္တမ္းျဖင့္ အယုံအၾကည္မရွိ အဆုိကုိ တင္ျပျခင္းမျပဳပ ဲဖယ္ဒရယ္ ညီလာခံ 
(ဥပေဒျပဳသူ) က သီးျခားစီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ အဓိကအား ျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းဆိုင္ရာ၊ 
အာဏာဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းတြင္ ယင္းတုိ႔အနက္မွ တစ္ဦးကုိ သမၼတအျဖစ္ 
အဆုိျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကုိ ညီတူညီမွ် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီက 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ေကာင္စီ၀င္တုိင္းသည္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ အတုိင္းအတာအရ အုပ္ခ်ဳပ္ရပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက အာဏာကုိ 
ခ်ေပးထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၁၉၅၉ မွ စတင္၍ အႀကီးဆုံးေသာ ပါတီေလးခုသည္ ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီတြင္ 
ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳထားၾကပါသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ား 
မွာ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အက် ိဳးဆက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

  ပံု ၇။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ေ၀မွ်ခဲြေ၀ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑

ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ/အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ

အဖဲြ႔၀င္ ၇ ဦး

အသာစီးရေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

      ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္ 
(ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာ ပါ၀င္သည္။ ဘာသာစကား အသီးသီးေျပာၾကေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း မ်ား၏ လံုေလာက္မွ်တေသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္း)  

ဖယ္ဒရယ္ ညီလာခံ (ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) + ျပည္နယ္မ်ား ေကာင္စီ (အထက္လႊတ္ေတာ္)

ဥပမာ ၃ ခုက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တာ၀န္ခဲြေ၀ ထမ္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑သည္ အျခားေသာ အစိုးရစနစ္ တစ္မ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္း မရိွပါ။ ယင္းကုိ သမၼတစနစ္ 
(ဆူဒန္)၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ က်င့္သုံးသည့္ သမၼတ စနစ္ (ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား) ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ဆန္ေသာ စနစ္ (ဆြစ္ဇာလန္) တုိ႔တြင္ အသုံးခ်ပါသည္။ 

၅.၂.၂။  အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စား ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္

အလ်ားလုိက္ နည္းလမ္းအရ အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေ၀ျခင္းသည္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ အႀကီးအကႏွဲင့္ အစုိးရ၏ အႀကီးအကတုိဲ႔ျဖင့္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထား သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚႏိင္ုပါသည္။ သာမာန္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ 
‘ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္’ 
သည္ ႀကီးမားေသာ အစဥ္အလာ မ်ားရိွၿပီး ယင္းကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ သည္ 
အစုိးရ၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိင္ုငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ 
(သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဘုရင္) သည္ အနည္းငယ္ေသာ 
ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ အာဏာရွိေသာ 
ေနရာကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ (ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အႀကီးအကဲသည္ အုပ္စိုးမင္းမူ၍ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ 
ေက်ာ္က ပို၍ ညီညာစြာလုိက္ဖက္မႈရိွၿပီး သမၼစနစ္ကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ က်င့္သုံးေသာ စနစ္အျဖစ္ 
ရည္ညႊန္းႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ အသုံးမ်ားပါသည္။ သမၼတစနစ္ 
တစ္ ၀က္သာ က်င့္သုံးသည့္ အေရာစနစ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ လြတ္လပ္စြာ တရား၀င္ျဖစ္ေစၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒစနစ္အရ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ အဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ခု အျဖစ္ ခဲြျခားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း 
မဟုတ္ပ ဲဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ေထာက္ခံမ ဲအမ်ား စု၏ ပ့ံပုိးမႈကုိရရွိေသာ အစုိးရ၏ အႀကီးအကျဲဖစ္သူ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ သမၼတတုိ႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အႀကီး အက ဲႏွစ္ရပ္အၾကား အာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈသည္ 
ႀကီးမားစြာ ကြာဟႏိုင္ပါသည္။ အာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈေပၚတြင္ မူတည္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ သူႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အခ် ိဳ႕ေသာ ပံုစံမ်ားသည္ သမၼတစနစ္ဆန္ေနၿပီး အျခားေသာ ပံုစံ မ်ားမွာမူ 
လႊတ္ေတာ္ စနစ္ဆန္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက 
အစုိးရ အား ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အျမင့္ဆုံးအဖဲြ႔အစည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ထိပ္ ပုိင္းအဆင့္ဟူ၍လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္က 
အစုိးရ၏ အဓိက လုပ္ငန္း တာ၀န္သည္ သမၼတအား ယင္း၏မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ပံ့ပိုးကူညီရန္ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္း မရိွပါ။ အေရးပါေသာ မူ၀ါဒေရးရာ 
အားလုံးအေပၚ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သမၼတ ေပၚတြင္သာ တည္မွီေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ယင္း၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ အားထားလ်က္ ရိွပါသည္။ ( ဥပေဒျပဳ ညီလာခံ၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ အျပင္) 
အုိင္ယာလန္ႏိင္ုငံတြင္ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ သမၼတအေပၚ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည့္  
အာဏာႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားသည္ ယင္း၏အႀကြင္းမဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အရ လုပ္ေဆာင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒက ဖန္တီးေပးထားေသာ ေနရာမွလဲြ၍ အစိုးရ၏ အႀကံေပးခ်က္အရသာလွ်င္ က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အႀကီးအကႏွဲစ္ဦးအနက္ 
တစ္ဦးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း ဗီတုိအာဏာကုိ အသုံးခ်ပုိင္ခြင့္ မရိွပါ။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ သက္ ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲႏွစ္ဦးတို႔အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးရာတြင္ 

‘အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္’ တြင္ 
ႀကီးမားေသာ အစဥ္အလာမ်ားရိွပါသည္။  
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ အစိုးရ၏ 
အႀကီးအကဲသည္ အစိုးရ၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားကို 
ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အႀကီးအကဲသည္ အနည္းငယ္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာျဖင့္ အာဏာရိွေသာ ေနရာကို 
ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။



258 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ပိုမို၍ဟန္ခ်က္ညီေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားပါ သည္။ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအျပင္ 
(မည္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သမၼတအတြက္ထား၍ မည္သည္တုိ႔ ကုိ အစိုးရအတြက္ ထားရမည္ကုိ  
အေလးအနက္ စဥ္းစားရမည္ ဟူ၍) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သမၼတ၏ ပါ၀င္မႈသည္ အလြန္အေရး ႀကီးပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ တာ၀န္ရိွေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္မ် ိဳးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ 
ပံုစံမ်ားကုိ အပိုင္း ၅.၃.၁ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ (အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲအား (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) ေရြးခ်ယ္ /

ခန္႔အပ္/ထုတ္ပယ္ရန္ အာဏာ)

အာဏာမ ် ာ း ကုိ  ခဲ ြ ေ၀သတ္မ ွ တ္ေရ းတ ြ င္ 
ေခါင္းေဆာင္ႏ ွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ် ဳ ပ္ေရး 
စနစ္အား အားထားျခင္းျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ 
ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး ပဋိပကၡမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ႏွင့္ ‘ညြန္ ႔ေပါင္းအစုိးရ’ ကုိ 
ဖန္တီးရန္အတြက္ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ယင္းစနစ္အား ၾကားျဖတ္ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
စတင္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံ (၂၀၀၈) ႏွင့္ 
ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ (၂၀၀၈) တို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ 
ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အတုိက္အခံ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ 
ခန္ ႔အပ္ထားရိ ွရန္ စဥ္းစားထားေသာ္လည္း 
ေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းတြင္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
၏ အႀကီးအကဲႏွင့္ အစုိးရ၏ အႀကီးအကဲတုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွပါသည္။ 
ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ တစ္ခုတည္းတြင္ အတူေပါင္းစည္း၍ 

အုပ္ခ်ဳပ္မည့္အစား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ အေရးပါသည့္ ႏိင္ုငံေတာ္ အနည္းငယ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိသာ 
ရရိွေစရန္ သမၼတစနစ္၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြင္း ဖိအားေပး၍ ပုံစံသြင္းခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၉၆ ႏွင့္ ၂၀၀၁ အတြင္း အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ စနစ္သည္ ယင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဥိးပါ၀င္ေသာ 
အစုိးရစနစ္၏ ေျပာင္းျပန္ေရြးေကာက္ပဲြ နည္းလမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚတြင္ အားထားလ်က္ ရိွပါသည္။ 
ဤနည္းလမ္းအရ ႏိင္ုငံေတာ္၏ အႀကီးအက ဲ(အာဏာရွိသူ)ကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္၍ 
အစုိးရ၏ အႀကီးအကဲ (၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္)ကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကသာ တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုက္ရို
က္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ အစၥ ေရးႏိုင္ငံတြင္ တစ္စစီၿပိဳကြဲေနေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေၾကာင့္ 
တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရကုိ ဖန္တီးရာတြင္ ဤစနစ္ 
သည္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲပ့ါ။ အေၾကာင္းမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
ပါတီသည္  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အလြန္အားနည္း 
ေနၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ အစုိးရျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အေနအထားမ်ားက 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က 
ပို၍ ညီညာစြာလိုက္ဖက္မႈရိွၿပီး သမၼ 
စနစ္ကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ 
က်င့္သံုးေသာစနစ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းႏိုင္ 
သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကို အသံုးမ်ားပါ 
သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ 
အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး ပဋိပကၡမ်ား 
ေလ်ာ့ပါး ေစရန္ ႏွင့္ ‘ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ’ 
ကို ဖန္တီးရန္အတြက္ ယင္းစနစ္အား 
အထူးကိစၥရပ္အတြက္ ေရးဆဲြထားသည့္ 
ၾကားျဖတ္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ 
စတင္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႕အား 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သမၼတ၏ 
ပါ၀င္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါပါသည္။
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 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

(ဥပမာ- ပါတီအသီးသီး၏ ေျပာင္းလေဲနေသာ ႏိုင္ုငံေရးျမင္ကြင္း) ဤနည္းလမ္းအတြက္ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစေသာ္လည္း အစၥေရး၏ ကိစၥတြင္မူ ယင္းသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။

၅.၂.၃ သမၼတ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ အႀကီးအကဲ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခိ်န္ကာလကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈအာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္မွ လက္ေအာက္ခံ 
အဆင့္မ်ားသို႔ လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ 
အခိ်န္ကာလ၏ ရႈေထာင့္ကုိ အေရးပါေသာ 
အခ်က္အလက္အေနျဖင့္ စဥ္းစားပါလိမ့္မည္။ 
အခိ်န္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သူ႔ကုိ 
အာဏာတည္ေစလုိသည္စသျဖင့္ ဒမုိီကေရစီစနစ္အရ  
ျပည္သူလူထု ၏ အျပည့္အ၀ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ  
ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံေသာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အာဏာရွင္စနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တည္ေထာင္ကာစ 
ဒမုိီကေရစီ စနစ္မ်ား၏ ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းေစမႈအတြက္ 
ပ့ံပုိးသည့္ အေရးအပါဆုံးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ‘မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ အာဖရိကတြင္ 
မူလ အစိုးရစနစ္၏ နည္းလမ္းမ်ားေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာင္းလဲ၍ ပုံမွန္တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္  အခိ်န္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပုံမွန္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက အာဏာသိမ္းျခင္းနစ္ကုိ ဖယ္ရွား၍ 
အစားထုိးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္’ ဟု စာေရးဆရာႏွစ္ဦးက 
ဆုိထားပါသည္။၁၁ အထူးသျဖင့္တူနီးရွားႏွင့္ 
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားရိွခဲ့သည္ အခိ်န္ကာလ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑မွ အႀကီး အကဲ၏ ေနရာေျပာင္းလဲျခင္းကုိ အေၾကာင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ အေရးႀကီး 
သည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ ကနဦး အဆင့္မွာပင္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အႀကီးအကကဲ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ အခိ်န္ကုိ ကန္႔သတ္ထားေသာ္ လည္း သတ္မွတ္ခိ်န္အတြင္း မည္သည့္ အေနအထားတြင္မွ 
ယင္း၏အာဏာကုိ  ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ သို႔ရာတြင္ အခိ်န္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မရိွပါက 
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အႀကီးအကသဲည္ အာဏာရွင္စနစ္အရ ယင္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ အၿမတဲမ္း 
ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ေသာ အေနအထားတစ္ခုကို ဖန္တီးေရးအေပၚ ယင္း၏အာဏာကုိ အသုံးခ်လုိမႈကုိ 
တြန္းလွန္ႏိင္ုစြမ္း မရွိတတ္ၾကေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ အႀကီးအကအဲား အခိ်န္ကန္႔ သတ္ခ်က္မရွိပဲ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အခိ်န္ကာလ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားအား က်င့္သုံးျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ အခိ်န္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ ပုံစံ ႏွစ္မ် ိဳးရွိပါသည္။ 
ပထမ ပံုစံတစ္မ် ိဳးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဆက္ တိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ 

အခိ်န္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ေထာင္ကာစ 
ဒီမိုကေရစီ စနစ္မ်ား၏ ခိုင္မာေတာင့္တင္း 
ေစမႈအတြက္ ပံ့ပိုးသည့္ အေရးအပါဆံုးေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
အခိ်န္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
မရိွပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၏ 
အႀကီးအကဲသည္ အာဏာရွင္စနစ္အရ 
ယင္းတို႔၏ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို 
အၿမဲတမ္း ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ေသာ 
အေနအထားတစ္ခုကို ဖန္တီးေရးအတြက္ 
ယင္း၏ အာဏာကို အသံုးခ်လိုမႈကို 
တြန္းလွန္ႏိုင္စြမ္း မရိွတတ္ၾကေပ။



260 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အႀကိမ္အေရအတြက္ ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။  ဥပမာအားျဖင့္- ရုရွ ၁၂ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဩစႀတီးယား ၁၃ 
ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ဆက္တုိက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရန္ ႏွစ္ႀကိမ္ထိသာ ခြင့္ျပဳသည္ဆုိေသာ္လည္း 
ယခင္က သမၼတေဟာင္းကုိ ကာလတစ္ခု ရပ္နားၿပီး ပါက ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ 
အေရြးခံရန္ တားျမစ္ထားျခင္း မရိွပါ။ ပနားမား ႏိုင္ငံ၁၄တြင္ ဤသုိ႔ ရပ္ နားသည့္ကာလကို သမၼတတစ္ဦး 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ သက္တမ္းႏွစ္ခုစာထိ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဒုတိယ အမ် ိဳးအစားမွာမူ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ လုံး၀ကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတသက္တမ္းတစ္ႀကိမ္ စနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးၿပီး (ဥပမာ ပါရာေဂြး၁၅ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီး 
ယား၁၆) အမ်ားစုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ သက္တမ္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။ (ဥပမာ 
ေတာင္အာဖရိက ၁၇ ႏွင့္ တူရကီ ၁၈)  

ကမာၻအႏံွ႔အျပားတြင္ သမၼတ၏ အခိ်န္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားေလာက္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရေသာ၊ အစားထုိးရေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပရေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မရိွပါ။ (ဥပမာ- အယ္ဂ်းီရီးယား၊ 
ဘီလာရုစ္၊ ဘာကီနာ ဖာဆုိ၊ ကုဒ္ဒီအီဗိြဳင္း၊ ဂါဘြန္၊ ကာဇာခါစတန္၊ နမ္ဘီးယား၊ ပီရူး၊ သီရိလကၤာ၊ ယူဂန္ဓါ) 
တရား၀င္အားျဖင့္ ယင္းတုိ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
အဓိက လုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေလ့မရိွေသာ္လည္း သမၼတေနျဖင့္ အထူးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ ရပါသည္။ အဆုိပါ 
ေျပာင္းလဲေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရာ၌ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြ 
ၾကသူမ်ားသည္ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံ၍ စီမံထားပါသည္။ အယ္လ္ဆာဗာေဒါ၁၉၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၂၀ ႏွင့္ 
နစ္ဂါ ၂၁ တုိ႔တြင္ သမၼတ၏ သက္တမ္းကာလ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲ၍ မရဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ဟြန္ဒူးရပ္စ္၂၂ တြင္ ဤသုိ႔ တည္ၿမဲေနရန္အတြက္ 
ကာကြယ္ရန္ စစ္တပ္ကုိပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပး အပ္ထားပါသည္။ ေတာင္ကုိရီးယား၂၃ ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ ဤတြင္ သမၼတ၏ အာ ဏာတည္ေသာ သက္တမ္းကုိ 
တိုးခ်႕ဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ားအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္တင္ျပေသာ အခိ်န္တြင္ အာဏာရွိေသာ သမၼတအတြက္ 
ထိေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။

၅.၂.၄။ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း

ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ပုံစံမ်ားသည္ လူ ပုဂၢ ိဳလ္အသီးသီးတုိ႔အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အတူတကြ ခ်မွတ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမ်ားကုိ ပုဂၢ ိဳလ္၊ ဌာန 
အသီးသီးတုိ႔အား အပ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္ အစုိးရ၏ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္၌ အျမင့္ဆုံးေသာ ႏိင္ုငံေတာ္အာဏာကုိ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ထက္ ပုိေသာသူမ်ားအၾကား ခဲြေ၀သတ္မွတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ အျခားေသာ 
တစ္ နည္းမွာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကုိ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းသတ္မွတ္ေပးေသာ 
ေဒါင ္လိကုန္ညး္အရလညး္ ခြဲေ၀ေပးႏိုငပ္ါသည။္ အစိးုရ၏ အဆင္အ့သီးသီး၌ရိေွသာ (တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ 
ျပည္နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား စသျဖင့္)  ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 
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ႏိုင္ငံေတ
ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑တြင္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားပါ ပိုမိုပါ၀င္ၾကရန္၊ ပိုမို 
၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္အတြက္ အျခား ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
တစ္ရပ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားသုိ႔  လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း/ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ အေရးပါေသာ အာဏာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑မွ လက္ေအာက္သုိ႔ သြယ္ျဖာစီးဆင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ားစုေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအား ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ သာ 
တာ၀န္ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ကုိ က်င့္သုံးေသာ 
အဆုိပါျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေသဒဏ္က်ခံရမည့္ ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္သူမ်ား၏ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အပါအ၀င္ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ ပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရေပမည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း 
ႏိင္ုငံေတာ္ ရာဇ၀တ္မႈမ် ိဳးတြင္  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ရပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိေပးရန္ သမၼတ၏ 
အခြင့္အေရးကုိ တရားဥပေဒျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳပ ဲအာဏာမ်ားကုိ လက္ေအာက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းသည္ 
သမၼတ၏ အာဏာကုိ ေလ်ာ့ပါးသြားေစပါသည္။

ႏိင္ုငံေတာ္အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၏ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေပၚတြင္ ကဲြျပား 
ျခားနားစြာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါ သည္။ ယင္းသုိ႔ 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အတုိင္း အတာႏွင့္ အတိမ္အနက္သည္ 
ေမးခြန္း ႏွစ္ခုအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/အစိုးရ၏ 
အျခားေသာအဆင့္ အသီးသီးသုိ႔  မည္သည့္ 
တာ၀န္အမ် ိဳးအစားမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးသနည္း။ 
ႀကီးၾကပ္ေရးအတုိင္းအတာ မည္မွ်ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑က ထိန္းသိမ္းထား မည္နည္း။ 
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ရဲ၊ ပုလိပ္မ်ား၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္စသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ 
လဲႊ ေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အာဏာ ပို၍ႀကီးမားလာေလ၊ အာဏာကုိ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္ 
အတုိင္းအတာ ျမင့္မားလာေလ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတုိင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌သာ အာဏာကုိ 
တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာစနစ္မွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ႀကီးမားစြာ 
လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း စနစ္အထိစနစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အခိ်န္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သိသာျခားနားလာ 
ေသာ ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။ 

အာဏာကုိ လက္ေအာက္သုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးေသာ ပမာဏကုိ ပိုမိုတိက်စြာ တုိင္းတာရန္အတြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာခဲြေ၀ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အာဏာခဲြေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
အာဏာခဲြေ၀ေပးျခင္းဟူ၍ အဓိက က်ေသာ အေျခခံသေဘာတရား သုံးမ် ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာ ခြဲေ၀ ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေဒသႏၱရ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကို  
အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးသို႔ 
လဲႊေျပာင္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ခဲြေ၀ေပးႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ၏ အဆင့္ 
အသီးသီး၌ ရိွေသာ (တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ 
ျပည္နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား စသျဖင့္)  
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑တြင္ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားပါ ပိုမိုပါ၀င္ၾကရန္၊ ပိုမို 
၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္အတြက္ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
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အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေသာ အတုိင္းအတာကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ 
ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ အာဏာခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ေဒသႏၱရ 
အစုိးရ မ်ား အဖဲြ႔မ်ားအား ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳျခင္းစသည့္  
ႏို င္ ငံေရးဆုိ င္ရာ လုပ္ငန္ းတာ၀န္မ ်ာ းတြ င္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုရန္ ဗဟုိ အစုိးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ 
အတုိင္းအတာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ခဲြေ၀ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ ဗဟို အစိုးရက ေဒသႏၱရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ဘ႑ာေရး 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေပးအပ္ထားသည့္ အတုိင္းအတာ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ 
အဆုိပါ အေျခခံသေဘာတရား သုံးခုကုိ အခန္း ၇ တြင္ ပို၍ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပိုင္း ၃.၂.၁

အဆိုပါ အေျခခံသေဘာတရား သုံးခုအၾကား ခဲြျခားျခင္းသည္ တုိင္းတာမႈအေပၚ ပုိမုိလြယ္ကူေစေသာ္လည္း 
ထိေရာက္ ေသာ အာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔သံုးမ် ိဳးကုိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာ ခဲြေ၀ျခင္းသည္ ႏိင္ုငံေရး အာဏာခဲြေ၀ျခင္းအေပၚ 
ပ့ံပုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုိက္နာျခင္းမရွိပါက အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဆင့္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ 
အေလးအနက္ရိွသည္ မေခၚဆုိ ႏိုင္ပါ။ 

၅.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေပၚ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ စစ္ေဆးေသာစနစ္မ်ားကုိ 
ပံုစံခ်မွတ္ ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ားအေပၚ မီွခိုအားထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္း၏ 
အစပိုင္းတြင္ အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွစ္မ် ိဳးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ ပုံေဖာ္ရာတြင္ အလြန္ထိေရာက္လွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္စနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ကုိ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ က်င့္သုံးေသာ စနစ္ျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္မ် ိဳးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 

တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အာဏာကုိ ထိမ္းသိမ္းရန္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိ ထိခုိက္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ စနစ္မ်ားတြင္မူ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ (က) ဥပေဒျပဳလႊတ္ 
ေတာ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ (ခ) 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အစိုးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ သည့္ 
အယုံအၾကည္မရိွ အဆုိကုိ တင္သြင္း ႏိုင္သည္။ 
ေဖာ္ျပပါ ေျပာင္းလဲေစေသာ တြန္းအားမ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈအတြင္း အစိုးရ၏ 
က႑မ်ားအၾကား ၀ါစဥ္အလုိက္ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ 
ဖန္တီးပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အား 
ဖဲြ႔စည္းမႈအေပၚ တိုက္ရိုက္အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွပါ
က ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ ထပ္ေလာင္း၍ 
ထိန္ းခ ် ဳ ပ္ထားႏို င္ပ ါသည္။ သမ ၼတစနစ္ကုိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာ 
ခဲြေ၀ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ 
ဗဟိုအဆင့္မွ ေဒသႏၱရ အဆင့္သို႔ 
အာဏာကို ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္းႏွင့္ 
တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္း 
တစ္ခုမွာ စစ္ေဆးေသာစနစ္မ်ားကို 
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ 
က႑မ်ားအေပၚ မီွခိုအားထားျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွစ္မ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ 
အလြန္ကၽြမ္းက်င္လွပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ 
လႊတ္ေတာ္စနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ကို 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ က်င့္သံုး ေသာ 
စနစ္ျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ က်င့္သုံးေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား လြတ္လပ္စြာ တရား၀င္ ျဖစ္ေစေသာ၊ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ခုအျဖစ္ ခဲြျခားထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ပဲ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆုံးရရိွ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ အစိုးရ၏ 
အႀကီး အကဲျဖစ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈသည္ ႀကီးမားစြာ 
ကြာဟ ႏိုင္ပါသည္။ အညႊန္းေလးခုက ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ အတုိင္းအတာကုိ သတ္မွတ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 
(က) ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြင္း အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)ကုိ 
ခန္႔အပ္/ေရြးခ်ယ္/ထုတ္ပယ္ႏိုင္ေသာ အာဏာ (ခ) ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အေပၚ ႀကီးၾကပ္ေရး (ဂ) အယုံအၾကည္မရိွ 
အဆုိတင္သြင္းႏိုင္ရန္၊ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ႏိုင္ရန္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခ  (ဃ) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္မည့္ 
အာဏာတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

၅.၃.၁။ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) အား ခန္႔အပ္/ေရြးခ်ယ္/ထုတ္ပယ္ႏိုင္ေသာ 
အာဏာ

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ သမၼတအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ (ဥပမာ- ျပင္သစ္၊ 
မြန္ဂိုလီးယား၊ မိုဇမ္ဘိခ္၊ နမ္ဘီးယား၊ ပီရူး၊ ပိုလန္၊ ရုရွ၊ ဆီနီေဂါ တုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ား) 
အခ် ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ‘အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ ရလာဒမ္်ားအတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုိက္နာမႈျဖင့္ ရီပတ္ဘလစ္၏ ညီလာခံ 
အတြင္း ကုိယ္စားျပဳေသာ  ပါတီမ်ား၏ အျမင္ကုိ လက္ခံရန္’ 
သမၼတအား သတ္မွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ သမၼတ၏ 
ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ေလ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ (ေပၚတူဂီ)၂၅  ရံဖန္ရံခါတြင္ ၀န္ႀကီး 
ခ်ဳပ္အား ထုတ္ပယ္ရန္ အာဏာသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
မဲအသာစီးရေသာ အေရအတြက္ေပၚတြင္သာ လုံး၀ 
မူတည္ေနပါသည္။ (ဥပမာ- ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဆီနီေဂါ) 
အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ သမၼတ၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ 
တာ၀န္ ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအေနျဖင့္ 

စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ သမၼတအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ပံ့ပိုးမႈ (အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ 
သေဘာတူညီမႈ)ကုိ ရရွိေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ သတ္မွတ္ႏိင္ုသည့္ အတုိင္းအတာအရ 
ယင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ 
ယင္းသည္ သမၼတ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေတာ့ပ ဲသမၼ၏ လက္ေအာက္ခံလည္း မဟုတ္ေတာ့ေတာ့ပါ။ 
သုိ႔ရာ တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၏ 
မူ၀ါဒမ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဘက္ကုိသာ ယိမ္းပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အေပၚ 
တည္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ 
အတိုင္းအတာ၏ ညႊန္ျပခ်က္တစ္ခုမွာ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္အတြင္း အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ 
(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)ကို ခန္႔အပ္/ေရြးခ်ယ္/ ထုတ္ပယ္ 
ႏိုင္ေသာ သမၼတ၏ အာဏာ ျဖစ္ပါသည္။
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အေျခခံဥပေဒမ်ား၌ သမၼတအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ထုတ္ပယ္ရာတြင္ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရိွေစရန္ 
ဖန္တီးေပးျခင္းအား ျဖင့္ သမၼတ၏ ေနရာကုိသာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစပါသည္ (ဥပမာ- မိုဇမ္ဘိခ္၊ နမ္ဘီးယား၊ 
ပီရူး၊ ရုရွ)။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတႏွင့္ ဥပဒျပဳလႊတ္ေတာ္အျပင္ ယင္းတုိ႔၏ 
ႏိုင္ငံေရးနည္းစနစ္မ်ားတြင္ ၾကားညပ္ေနၿပီး ယင္းတို႔ကုိ လည္း မွီခိုအားထားေနရပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္စနစ္မ်ားတြင္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားေပၚတြင္ 
မူတည္ေနေသာ္ လည္း  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေရြးခ်ယ္သည့္ ပံုစံမ်ားမွာလည္း ကြာျခားပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ လက္ထဲတြင္သာ 
လံုး၀ဥႆုံ ရိွေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြဒီင္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠဌက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ 
အဆုိျပဳ ခန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ သမၼတက မည္သုိ႔ပင္ 
အဆုိျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း သမၼတ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အမ်ားစုေသာ ဆႏၵမဲမ်ားက ေထာက္ခံျခင္း မရိွၾကပါက 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အျခားေသာ ပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
(ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ) ထုိအခါ သမၼတကလည္း အဆုိပါ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသူကုိသာ ခန္႔အပ္ရပါသည္။ 
တဖန္အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ သမၼတသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကုိ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ 
ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း အမတ္ေနရာ အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ရရိွထားေသာ ပါတီမွ အဆုိျပဳႏိုင္ပါသည္ 
(ဂရိႏိုင္ငံ)။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာသူကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲက ခန္႔အပ္ေပးရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားပါသည္ 
(ဂ်ပန္)။ အကယ္၍ သမၼတသည္ အခိ်န္ကာလ တစ္ခုတိုင္ေအာင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသူကုိ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မရိွပါက အခ် ိဳ႕ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္မူ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ယင္းအား ခန္႔အပ္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ (အီသိယုိးပီးယား)

၅.၃.၂။ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အေပၚ ႀကီးၾကပ္ေရး

၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အေပၚ ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ ပုံစံခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ 
အၾကား ဆက္စပ္မႈကုိ လႊမ္းမိုးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ခိ်န္ညိွရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 
သမၼတ စနစ္ အမ်ားစုတြင္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ကုိ သမၼတကသာ ခန္႔အပ္၍ ယင္း၏ သေဘာအတုိင္းသာ အျပည့္အ၀ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ 
သမၼတစနစ္မ်ားက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အတြင္း ႏိင္ုငံေရးအရ ၾကား၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုိလံဘီယာတြင္ 
၀န္ႀကီးမ်ားအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ျပင္းထန္စြာ 
ေ၀ဖန္ေျပဆုိႏိင္ုၿပီး၂၆ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔၏ 
အႀကီးအကဲအား အလားတူ ျပဳမူႏိုင္ပါသည္။၂၇ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ 
စိနေ္ခၚမႈတစ္ခမွုာ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔မွ အဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း/ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ အက် ိးဳသက္ေရာက္မႈမ်ားအၾကား 

အား ထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ ရိွရန္ ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ 

၀န္ႀကီးအဖဲြ႕အေပၚ ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ 
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အၾကား 
ဆက္စပ္မႈကို လႊမ္းမိုးရန္ သို႔မဟုတ္ 
အေသးစိတ္ခိ်န္ညိွရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႕၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို 
လႊမ္းမိုးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ 
ဦးတည္ခ်က္ကိုလည္း ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ခန္႔ အပ္ရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ရမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ 
သမၼတထံ အႀကံျပဳထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အယုံအၾကည္မရွိအဆုိ တင္သြင္းမႈသည္ အစုိးရအေပၚသာ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ယင္းတုိ႔၏ အဖဲြ႔ အစည္းကုိ သက္ေရာက္မႈ မရွိပါ။ ပီရူးႏိင္ုငံတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ 
၀န္ႀကီးအဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပင္း ထန္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိရန္ အာဏာရွိေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
ေနရာကုိ အားနည္းေစပါသည္။ မြန္ဂိုလီးယားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ 
၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အား ဖဲြ႔စည္းျခင္းကို အဆိုျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္က ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
အတည္ျပဳခန္႔အပ္ေပးပါသည္။၂၈တဖန္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ လႊမ္းမုိးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ဦးတည္ ခ်က္ကိုလည္း ပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ပါ သည္။ 

၅.၃.၃။ အယံုအၾကည္မရိွ အဆိုတင္သြင္းျခင္း

ႏိင္ုငံေရး ပုံစံခ်မွတ္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္  အစုိးရ၏ အႀကီးအကအဲား ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေျပာဆုိရန္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာကုိ ေျပာင္းလႏဲိင္ုေသာ တြန္းအားမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ 
ပုံစံ ခ်မွတ္ႏိင္ုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာအေနျဖင့္ ယင္း၏ 
အဆုိကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳ ပ္ထံမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ကုိ စတင္က်င့္သုံးေဖာ္ျပေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
ရုရွႏိုင္ငံတြင္ ေနာင္သုံးလအၾကာတြင္ အယုံအၾကည္မရိွ အဆုိကုိ ထပ္မံတင္သြင္းျခင္းျဖင့္ သမၼတသည္ 
လႊတ္ေတာ္၏ ဆႏၵမဲကုိလည္း ပယ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား 
ထုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ယင္းအား သတ္မွတ္ကာလအထိ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီးေသာအခါမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ကာလတစ္ခုတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအား ကန္႔သတ္ထား 
ေသာ အေရအတြက္အရသာလွ်င္ ထုတ္ပယ္ႏိင္ုသည္ဟူ၍ 
ပါ၀င္ပါသည္။၂၉ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား 
သည္ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ပင္ က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ 
အယုံအၾကည္ မရွိအဆုိသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
အသာစီးရေသာ ဆႏၵမ ဲအေရအတြက္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ထုတ္ပယ္ရန္ ညႊန္ျပေနပါက တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးရပါမည္။ (ဂ်ာမနီ၃၀၊ ဟန္ေဂရီ၃၁၊ လီဆုိ သုိ၃၂၊ ပိုလန္၃၃၊ 
စပိန္၃၄)။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ အယုံအၾကည္မရိွအဆုိအား တင္သြင္းျခင္းသည္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အား 
အလုပ္မွထြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ မလဲြမေသြ ဖိအားေပးျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ဤသုိ႔ အသစ္ခန္႔ထားရန္ ဆန္႔က်င္မႈျပဳျခင္းကုိ သေဘာတူညီႏိုင္ျခင္းမရိွပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္း အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္လက္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ သည္။ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးပါ၀င္သည့္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ ႏိင္ုငံတြင္ (ပုိလန္) အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အယံုအၾကည္မရိွ အဆုိတြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ ႏွစ္မ် ိဳး ရိွပါသည္။ ယင္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္/ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အား 
ထုတ္ပယ္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ကနဦး ခန္႔အပ္မႈတြင္ သမၼတ၏ လြတ္ လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ပိုမိုႀကီးမား 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရိွပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း အယံု အၾကည္မရိွအဆိုကုိ 
တင္သြင္းၿပီးေနာက္ အစိုးရသစ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သမၼတသည္ ေဘးထြက္ေနရပါ သည္။

အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲအား 
ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေျပာဆိုရန္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာကို 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ တြန္းအားမ်ားအား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံုစံခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
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၅.၃.၄။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ညီလာခံကုိ ဖ်က္သိမး္ရန္ သမၼတ၏ အာဏာသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တုိ႔အၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္အေျဖထုတ္ေပးသည့္ အရာ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ 
ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ သမၼတအား အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းသည္ မူလကပင္ မဲဆႏၵရွင္အားလုံးက တာ၀န္ 
ေပးအပ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ သတ္မွတ္ကာလသက္တမ္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ဖ်က္သိမ္းေရးအာဏာ၏ 
အမွန္ တကယ္ ပံုစံခ်မွတ္မႈအေပၚ မူတည္၍ အာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈအေပၚ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
အခ် ိဳ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈတြင္ 
ေလးနက္စြာ ေဖာ္ညႊန္းေသာ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားမရွိပါက သမၼတအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈကုိ 
ရယူျခင္းမျပဳပဲ အစိုးရကုိ ခန္႔အပ္ႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အယုံအၾကည္မရိွအဆိုကုိ 
ႀကိဳတင္ဟန္႔တားလ်က္ အဆုိျပဳရန္  ရည္ရြယ္ထားပါက ဖ်က္သိမ္း ျခင္းကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဖ်က္ 
သိမ္းရန္အာဏာသည္ သမၼတအား ယင္း၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုိက္ ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၏ အခိ်န္ကာလမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရိွေစရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ အစုိးရ၏ အႀကီးအကကုိဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အစုိးရ၏ 

စနစ္မ်ားတြင္ ဖ်က္သိမ္းေရးအာဏာသည္ ယင္း၏ ကုိ
ယ္ပုိင္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိင္ုမည့္ (ဥပေဒျပဳလႊတ္ 
ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာ အမ်ားဆုံးရေသာ 
ယင္း၏ပါတီျဖင့္) အလားအလာကုိ ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ 
ပုိ၍နည္းဗ်ဴဟာ ေျမာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာႏုငိ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အခိ်န္မေရြး ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း 
(အႀကီးအကဲ၏ အာဏာအရ ဥပေဒ အားျဖင့္) 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေလးႏွစ္တာကာလအၿပီး 
ေနာက္အက်ဆံုးအခိ်န္မွသာ ယင္းကုိဖ်က္သိမ္းရန္ 

လုိအပ္ပါ သည္။ ေလးႏွစ္တာကာလအဆုံးတြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း တစ္ႀကိမ္သာ 
ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အျခားေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကို သက္တမ္းမေစ့မီ ႀကိဳတင္၍ ဖ်က္သိမ္းပါသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအရ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ 
ဖ်က္သိမ္းရမည့္ အခိ်န္ကာလအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ မ်ားစြာရွိႏိုင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သမၼတအား လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အာဏာ ေပးအပ္ထားပါသည္ (ေပၚတူဂီတြင္ 
လႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ပထမေျခာက္လအတြင္း၌ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳရပါ)။ ဖ်က္သိမ္းရန္ 
အခိ်န္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရိွသည္။ 
ဂါဘြန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ကုိ ေပးထားေသာ္ လည္း သမၼတသက္တမ္း တစ္ခုအတြင္း 
ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ဖ်က္သိမ္းခြင့္မျပဳပါ။ ဖ်က္သိမ္းရမည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဩစတီးယားတြင္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္မ် ိဳးအတြက္ တစ္ႀကိမ္သာ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အစရိွသျဖင့္ မရိွမျဖစ္ထားရိွရမည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
ညီလာခံကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သမၼတ၏ 
အာဏာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔အၾကားရိွ 
ဆက္စပ္မႈကို ဆံုးျဖတ္အေျဖထုတ္ေပးသည့္ 
အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈအေပၚ မူတည္၍ အာဏာ၏ ဟန္ 
ခ်က္ညီမွ်မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
အခ်ိဳ႕ရိွႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

သိမ္းရျခင္းျဖစ္သည္ (မိုဇမ္ဘိခ္၊ ပိုလန္)။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား သမၼတက 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း သည္ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ သမၼတ၏ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပရန္ စနက္မီး ပ် ိဳးေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္(နမ္ဘီး ယား၃၅)။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ သမၼတသည္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြအတြင္း 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မူတည္၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ 
ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ (အီဂ်စ္ ၂၀၀၅ ၃၆)။ 

၅.၃.၅။ စဲြခ်က္တင္ျခင္း 

စဲြခ်က္တင္ျခင္းဟုဆုိရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အျခားေသာနည္းလမ္း 
ပါ၀င္ပါသည္။ စဲြခ်က္တင္ျခင္းသည္ အယံုအၾကည္မရိွ အဆုိကုိ တင္သြင္းျခင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ မတူညီပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ အႀကီးအကဲသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး 
မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ေနပါက ယင္းအား ထုတ္ပယ္ ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ ေပးပါသည္။ သမၼတ 
စနစ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ၏ အႀကီးအကဲအား ႏိုင္ငံေရးအရ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အခန္းက႑ မဟုတ္သျဖင့္ 
စဲြခ်က္တင္ျခင္းသည္ ႀကီးမားစြာ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိွပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုကုိ 
ထည့္ သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ စဲြခ်က္တင္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
ျပစ္ဒဏ္အမ် ိဳးအစားႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈစသည့္ ႀကီးမားေသာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား စဲြခ်က္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ၾကၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒတစ္ခုခုအား 
ယင္းတို႔ အာဏာတည္ေနစဥ္ ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပင္ ျပဌာန္းထားပါသည္ (ဟန္ေဂရီ)။ 
အစြန္းေရာက္ျပင္းထန္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ  
သမၼတ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ စဲြခ်က္တင္ထားေသာ 
တာဇန္းနီးယား၏ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါ သည္။ 
ဤကဲသုိ့႔ေသာ မေရရာေသာ သုိ႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
တုံ႔ျပန္မႈ အတုိင္းအတာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ 
အျပည့္အ၀ မူတည္ေနပါက စဲြခ်က္တင္ျခင္းကုိ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ 
ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ (ေမာ္လ္ဒုိဗာ)။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားစီရင္ေရး က႑သည္ 
သမၼတ၏ အျပဳအမူမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္မႈရိွေစျခင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
တခါးမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ 
ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိင္ုငံတြင္ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္မ် ိဳးကုိ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အႀကီးအကဲသည္ 
တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရိွပဲ 
မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါက ယင္းအား 
ထုတ္ပယ္ျခင္းဟူ သည့္ စြဲခ်က္တင္ျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အျပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏ အႀကီးအကဲအား ႏိုင္ငံေရးအရ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 
အခန္းက႑မဟုတ္ သျဖင့္ 
စြဲခ်က္တင္ျခင္းသည္ ႀကီးမားစြာ 
သင့္ေလ်ာ္္မႈရိွပါသည္။



268 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

လိုက္နာက်င့္သုံးပါသည္။ အကယ္၍ သမၼတသည္ အျခားေသာ အရာမ်ားအၾကား ယင္း၏အာဏာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံလ်က္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 
နာမည္ပ်က္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစပါက ‘ယင္းတုိ႔ကို (စစ္တပ္ကုိ) ပိုင္နက္ နယ္ေျမ၏ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ 
သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အမိန္႔၊ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ၏ အုပ္စုိးမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ မေဲပးပုိင္ခြင့္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ 
သမၼတစနစ္က်င့္သံုးမႈ၏ တစ္လွည့္စီ ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္’  ဟူသည့္  ဖဲြစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၂၇၂ (၂) အရ တပ္မေတာ္သည္ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၅.၃.၆ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္မႈမ်ား

အစုိးရ၏ အခန္းက႑အသီးသီး အတြင္းရွိ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားရွိ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအျပင္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အႀကီးအကဲအား ယင္း၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကာလ မၿပီးဆုံးမီ ဖယ္ရွားခြင့္ရိွသည့္ 
ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးသည္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈအာဏာကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံး အဆင့္တြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ 
အေရာေရြးေကာက္ေသာ စနစ္ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ေရြးေကာက္ေသာ စနစ္ဟူ၍ အမ် ိဳးအစား ႏွစ္မ် ိဳးရိွပါသည္။ 
အျပည့္အ၀ ေရြးေကာက္ေသာစနစ္ ဆုိသည္မွာ ပဏာမ ေျခလွမ္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚတြင္သာ လုံး၀ဥႆုံ တည္မီွေနေသာ စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအမ် ိဳးအစားျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ အသုံးနည္းၿပီး 
အခ် ိဳ႕ေသာ လက္တင္အေမရိ ကႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ယင္းစနစ္ကုိ အသုံးခ် သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ (ဥပမာ- 
အက္ေကြ ေဒါ၃၇) အေရာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း စနစ္မွာမူ ျပည္သူလူထုကလည္း အဆင့္ တစ္ခုတြင္ 
ပါ၀င္ၾကၿပီး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံ ယူပြဲအတြင္း ဆုံးျဖတ္သည့္  လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတ၏ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ပါ၀င္မႈသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ဆိုင္းငံ့ထားေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ျဖစ္ရပါသည္။ (ရိုေမးနီးယား၃၈)။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ လူထုသည္ သမၼတအား ျပန္လည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ 
သေဘာ တူညီမႈေပးရန္အတြက္  ႏိုင္ငံေရးသီးသန္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္ 
(အိုက္စလန္ ၄၀)။

ျပည္သူလူထု၏ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းအားလုံးကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ 
ထိေရာက္ေသာ  ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား 
သယဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား သည္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ရပါမည္။ အျခားတစ္ဘက္က 
ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း မၾကာခဏ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက အဖဲြ႔အစည္းအားလုံးကုိ 
ကိုယ္စားျပဳေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ သေဘာတရားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား 
ယင္း၏ ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစမည္ ျဖစ္သည္။ အလြန္အကၽြ ံ အသုံးခ်မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ အား 
အလြန္အမင္း ၀န္က်ယ္ေစေအာင္ ဖန္တီးျခင္းသည္ ႏိင္ုငံသားမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ 
တုိက္ ရုိက္တာ၀န္ယူႏိင္ုေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ယင္း၏မူရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ကန္႔သတ္ထားႏိင္ုပါသည္။ 
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ႏိုင္ငံေတ
ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၅.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ သီးျခား အာဏာမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားအရ 
အဆင့္ အသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အျခားေသာ ႏိင္ုငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းထားလုိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
နည္းလမ္းႏွစ္မ် ိဳးရိွပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ အစဥ္အလာအား ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္တြင္သာ ရိွရန္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အခ်က္မွာ အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ားအတြင္းရိွ အေရးပါေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ ရွိေနေသာ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ လႊမ္းမုိးမႈအား ကန္႔ သတ္ထားရန္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၄.၁။  ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အား ခဲြေ၀ယူမည့္  ပထမအမ် ိဳးအစားတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာျခင္း၊ 
အျပစ္ဒဏ္ မွ ကင္းလြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ စစ္ေၾကျငာျခင္း 
စသည္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ 
လြတ္ၿငိမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အခန္း 
(၅) ၏ အပုိင္း ၄.၃.၁ ႏွင့္ ၄.၃.၂ တုိ႔တြင္ ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ လႊမ္းမိုးမႈ 
အေပၚ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က သမားရိုးက်အားျဖင့္ 
ကာကြယ္တားဆီးထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားဟု 
ေခၚဆုိႏိင္ုသည့္ ဒုတိယ အမ် ိဳးအစားတြင္ တရားဥပေဒ 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒကဲသုိ့႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔မ်ား 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ၏ 
အာဏာႏွင့္ ပံုမွန္ဥပေဒေရးဆဲြေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
စီစဥ္ဖန္တီးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား 
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

အေရးေပၚ အေျခအေန

အေရးေပၚအေျခအေနကုိ မည္သူက ေၾကျငာမည္နည္း၊ 
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း 
ဟူသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ထက္စာလွ်င္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၌ ပါ၀င္ျခင္း အတုိင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဳးကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ အစိုးရသည္ 
ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ် ိဳးသားေရး ကပ္ဆုိဒ္မႈမ်ားစျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ 
ေၾကျငာႏိုင္ေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဤအေၾကာင္းတရာ မ်ားကုိသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 
အေသးစိတ္ခ်ျပႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ မူႀကမ္းေရးဆဲြ ၾကသူမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ အာဏာကို 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
ပါ၀င္မႈ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
(ဥပမာအားျဖင့္ - အေရးေပၚ အေျခအေန 
ေၾက ျငာျခင္း) ၊ အစိုးရ၏ အျခားေသာ 
က႑မ်ားအတြင္းရိွ အေရးပါေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ ရိွေနေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ လႊမ္းမိုး မႈအား 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
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ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ထားရိွလုိၾကပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔က်န္း 
မားေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက)။ အဆုိပါ 
အေနအထား အားလုံးကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရိွသကဲ့သုိ႔ 
ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ မရွိရာလည္း က်ပါသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အတုိင္းအတာသည္ အေရးေပၚ အေနအထားသုိ႔ 
ျမင့္မားေရာက္ရိွလာေသာအခါ အခ် ိဳ႕ေသာ မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ၾကရေပမည္။ 
အလဲြသုံးစား ျပဳလုပ္မႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ဆန္းစစ္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရေပမည္။ ပီရူးႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ အႀကီးအကကဲ 
အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ ေၾကျငာျခင္းမျပဳမီ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အတြင္း အာဏာမ်ားကုိ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းအရ ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစြာအတည္ျပဳေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေမာ္လ၀ီ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာေပးရန္အတြက္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား ခြင့္ျပဳထားေသာ္ 
လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုအတြင္း၌ အခိ်န္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မည့္ 
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိလည္း လုိအပ္ပါသည္။ အီသီယုိးပီးယားႏွင့္ ဖီဂ်တုိီ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ ေၾကျငာျခင္းမျပဳမီ 
လႊတ္ေတာ္ကဦးစြာ အတည္ျပဳရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာ ဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ေၾကျငာေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑မွ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေသာ အာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးမႈမ်ား 
ပါ၀င္သည့္ မြန္ဂိုလီးယား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ကသာလွ်င္ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ 
ေၾကျငာႏိင္ုသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ယာယီအားျဖင့္ ဆုိင္းင့ံကာလအတြင္း ရွိေနပါက 
သမၼတက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သည္ မည္သည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မွ မျပဳလုပ္ပါက 
ဤသို႔ ေၾကျငာျခင္းသည္ အခိ်န္ကာလအားျဖင့္ ၇ ရက္သာ ၾကာရွည္ၿပီး ပ်က္ျပယ္သြားပါသည္။ 

မည္သုိ႔ဆုိေစ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာျခင္းသည္ အျခားေသာ ႏိင္ုငေံတာ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မတူပဲ 
ပုံစံ ခ်မွတ္မႈမ်ားစြာကုိ ဖယ္ရွားလ်က္ တစ္ဘက္သတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚၿပိးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳထားသည့္ အေရးေပၚဥပေဒ၏ ဒဏ္ကုိ 
ျပင္းထန္စြာ ခံစားၾကရသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ 
သေဘာတုိ႔အေပၚတြင္ သတိထားလ်က္ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူ မ်ားစြာတုိ႔သည္ 
အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာျခင္းအတြက္ အလြန္ 
အမင္း သတိႀကီးစြာထားေသာ မရိွမျဖစ္ ရိွရမည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ လြန္ကဲတတ္ၾကပါသည္။ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ား တကယ္တမ္း ေပၚ ေပါက္လာေသာအခါ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
မရွိပါက လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မွီ ေစျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိင္ုေပ။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေဟတီႏိင္ုငံတြင္ သမၼတ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
အတုိင္းအတာႏွင့္ လုိအပ္မႈတုိ႔ကုိ အေလးထားလ်က္ 
လႊတ္ေတာ္က ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိပ ဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

မည္သို႔ဆိုေစ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ေၾကျငာျခင္းသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မတူပဲ ပံုစံ 
ခ်မွတ္မႈ မ်ားစြာကို ဖယ္ရွားလ်က္ 
တစ္ဘက္သတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ 
အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူ မ်ားစြာတို႔သည္ 
အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာျခင္းအတြက္ 
အလြန္အမင္း သတိႀကီးစြာ ထားေသာ 
မရိွမျဖစ္ရိွရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တရား၀င္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ 
လြန္ကဲတတ္ၾကပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ခ်မွတ္ျခင္းအျပင္ မည္သည့္ အေရးေပၚ ေၾကျငာခ်က္မဆုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရ၀န္ႀကီး 
အားလုံးက ထပ္ဆင့္ထုိးထားေသာ လက္မွတ္မ်ားရိွရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ မၾကာေသးမီက ေဟတီႏိုင္ငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမပါပဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ 
ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမ်ားကုိသာ အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မႀကံဳစဖူး 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးမ်ားစြာ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာတုိ႔ ေသေၾက 
ပ်က္စီးခဲ့ရေသာအခါ ဤသုိ႔ ကန္႔သတ္ထားေသာ စကားလုံး သုံးႏႈန္းမႈႏွင့္ လတ္တေလာ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဟတီအစိုးရသည္ သက္ဆုိင္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၿပီး မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 
ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေလးမေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ အာဏာတည္ေစခဲ့ရပါသည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း/ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ အာဏာ

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေနျဖင့္ ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္မွာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေပးရန္အာဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား အၿပီး 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ထိပ္တန္း အေရးပါလွၿပီး သမိုင္းသစ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စတင္ရန္ 
မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာအခါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းကုိမူ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွ ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသက္တမ္း၏ သာမာန္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုသာ ဤအခန္း၌ 
ေလ့လာတင္ျပသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဤအေနအထား၌ပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးျခင္း/ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ အာဏာသည္ အမွား မခံေသာ ေၾကာင့္ 
စဥ္းစား ေျမာ္ျမင္ဥာဏ္မရိွပဲ အသုံးခ်ပါက တရားေရး 
ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအေပၚ အတုိင္းအတာ ႀကီးႀကီးမားမား 
လႊမ္းမုိးႏိင္ုေသာ အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္/လြတ္ေျမာက္ 
ခြင့္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား 
၏ သင္ေ့လ်ာ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈအား သတ္မွတ္ျခင္း 
သည္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ ဤတြင္ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွအစ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း 
(ဘာကီ နာဖာဆုိ၊ ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္) သုိ႔မဟုတ္ 
အျပစ္ဒဏ္မွ ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း (ေဂ်ာ္ဂ်ယီာ၊ 
ကင္ညာ)ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား 

ပဋိပကၡမ်ားအၿပီး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအရ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္ဟူသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ထိပ္တန္းအေရးပါလွၿပီး သမိုင္းသစ္ကို  
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စတင္ရန္ မရိွမျဖစ္ 
လိုအပ္ပါသည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး 
ျခင္း/ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ အာဏာသည္ 
အမွားမခံသျဖင့္ စဥ္းစားေျမာ္ျမင္ 
ဥာဏ္မရိွပဲ အသံုးခ်ပါက တရားေရးဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအေပၚ အတိုင္း အတာ 
ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ 
အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါ သည္။



272 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳျခင္း (ဟန္ေဂရီ) အထိ အတုိင္း အတာ အသီးသီးအရ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ် ိဳးစံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါကြာျခားမႈ အတုိင္း အတာမ်ားအၾကား နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ျပသထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အလားတူ ျပစ္ဒဏ္ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
အာဏာတုိ႔ကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
(မုိဇမ္ဘိခ္၊ ၁၉၉၀)၊ ကန္႔သတ္ထားေသာ အေနအထားမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မွ 
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ (ေဟတီ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ကုိ အတည္ျပဳေပးရန္ 
ျပဌာန္းထားေသာ ပူးတြဲအာဏာမ်ား (အင္ဒုိနီးရွား၊ ေတာင္ကုိရီးယား) စသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆုံး 
စီမံေဆာက္ရြက္ခ်က္ႏွစ္မ် ိဳးကုိ ေပါင္းစည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ဂရိႏိင္ုငံတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္သာ သတ္မွတ္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္တုိ႔က အတည္ျပဳမွသာ ယင္းအခြင့္အေရးကုိေပးျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

၅.၄.၂။  ဥပေဒေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြရန္အာဏာသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ မဆုိင္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ဥပေဒေရးဆဲြျခင္း အစရိွသည့္ 

အစုိးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ားမွ အဓိက 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးျခင္းျပဳရန္ အာဏာမ်ားကုိ ဗဟုိအဆင့္ ၌ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိင္ုပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မွ ၀င္ေရာက္လႊမ္းမုိးႏိင္ုမည့္ 
အတုိင္းအတာကုိ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ 
အျခားေသာ စဥ္းစားယူဆခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑က ပါ၀င္သည့္ ပံုစံ ႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စား ရိွပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ (က) အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာႏွင့္ (ခ) ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပါ၀င္မႈတုိ႔ ျဖစ္ ၾကပါသည္။ 

အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာသဘာ၀အရ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ႏိင္ုေသာ အာဏာႏွင့္ 
အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအာဏာ ႏွစ္မ် ိဳးအၾကား ေရာေထြးမႈ မရိွေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အႀကီးအကကုိဲ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အမိန္႔မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ အာဏာကုိ ရရိွၾကပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ သမၼတတြင္ 
ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မွ ၀င္ ေရာက္လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ 
အတိုင္းအတာကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ အျခား 
ေသာ စဥ္းစားယူဆခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
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္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ၄၁ 

အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳရာတြင္ ပံုစံႏွစ္မ် ိဳးရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (က) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ 
အပ္ႏွင္းသည့္ အာဏာႏွင့္ (ခ) ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ မူလရရိွေသာ အာဏာမ်ားဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အပ္ ႏွင္းသည့္ အာဏာအရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ယင္းအာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းကုိ 
ႀကီးၾကပ္ၿပီး အခိ်န္မေရြး ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္ 
(ခရိုေအးရွား)။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမဲ 
အမ်ားစုျဖင့္ ယင္းအာဏာကုိ ယာယီေပးအပ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ သတ္မွတ္ထားေသာ  အေၾကာင္းအရာကုိ 
အေလးေပး၍ ကန္႔သတ္ထားပါက ယင္းသည္ 
နယ္ ပယ္က႑ တစ္မ် ိဳးမ် ိဳး၌ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဥပေဒျပဳထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိင္းကို ခ်မွတ္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳ ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑တြင္ တုိက္ရုိက္ အပ္ႏွင္းထားေသာ 
ဥပေဒျပဳေရး အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ် ိဳးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ 
ျခြင္းခ်က္အေနအထားမ်ားတြင္သာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ အထူးကိစၥ ရပ္မ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုေသာ ျခြင္းခ်က္ အေနအထားမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္က 
အစည္းအေ၀းက်င္းပေနျခင္း မရိွေသာ ကာလမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ အမိန္႔မ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔အား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အစည္းေ၀းက်င္းပၿပီးေနာက္  တိက်ေသာ အခိ်န္ကာလတစ္ခုအတြင္း 
အတည္ျပဳျခင္းမရွိေသာ အခါ အမ်ားအားျဖင့္ ပ်က္ျပယ္သြားေလ့ရွိပါသည္ (ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံ)။ အျခားေသာ 
ျခြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ အေရးေပၚ အေျခ အေန ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ပံုစံခ်မွတ္ထားျခင္း 
မရွိပါက (အခန္း ၅၊ အပုိင္း ၄.၃.၁ ႏွင့္ ၄.၃.၂ တုိ႔ကုိ ၾကည့္ပါ) အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၏ 
အေတာ္အတန္ က်ယ္က်ယ္ေသာ ပုံစံကုိ တံခါးကုိ ဖြင့္ေပးႏိုင္ေသာ အလားအလာမ်ားရွိေနၿပီး အီဂ်စ္၊ ဆူဒန္ 
ႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ အတိငု္း အာဏာ အား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းမ် ိဳး ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား အထူးေသာမူ၀ါဒ 
က႑မ်ားတြင္ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ ခြင့္ျပဳထားႏိုင္သျဖင့္ အဆုိပါ 
နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အား ကင္းလြတ္ေစႏိုင္ပါသည္။ (ျပင္သစ္)

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ ပါ၀င္မႈ

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဥပေဒျပဳျခင္း၏ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကုိ စတင္ျခင္းမွအစ ဥပေဒမူၾကမ္းအား 
ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းအဆုံးထိ အဆင့္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ထိေရာက္ေသာ ပါ၀င္မႈသည္ (က) ကနဦး အဆင့္ႏွင့္ (ခ) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ ျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းအဆင့္ဟူသည့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 

(က) ဥပေဒျပဳရန္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အမ်ားစု၌  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ကိစၥရပ္အားလုံးတုိ႔တြင္ ဥပေဒျပဳေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္ရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္မရိွေသာ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ 

အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အာဏာဆိုသည္မွာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အပ္ႏွင္း ထားေသာ 
အာဏာ သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ မူလအာဏာကို ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။



274 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

သီးသန္႔ပင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပါသည္ (ဥပမာ- အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔၌ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအား ေရးဆဲြပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ 
စာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္ ဥပေဒျပဳျခင္းတုိ႔ကို က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ရန္ သီးသန္႔အာဏာ ရိွပါသည္ (ဥပမာ - ဘရာဇီးလ္၊ ခ်လီီႏွင့္ ကုိလံဘီယာ)။ တံခါးမွဴးအျဖစ္ 
ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား အထူးမူ၀ါဒ 
နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း မူလ ရိွရင္းစဲြ အေနအထားကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 
အတုိက္အခံအဖဲြ႔အစည္းက ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ေနေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား က႑တစ္ခုအတြင္း 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းလုိေသာ သမၼတတစဦ္း သည္ ဥပေဒျပဳေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ပါသည္။

(ခ) သမၼတ၏ ဗီတုိအာဏာမ်ား

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား အတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ သမၼတအေနျဖင့္ ယင္းအား 
၀င္ေရာက္လႊမ္း မုိးရန္၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစရန္ႏွင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔က 
ခြင္ျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက ဗီတုိအာဏာအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံသည္ 
အာဏာအား ဗဟုိအဆင့္တြင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသုိ႔ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း ႏွစ္မ် ိဳးစလုံး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သမၼတ ၏ ၾကား၀င္စြက္ဖက္ျခင္း အမ် ိဳးအစား ႏွစ္ခုကုိလည္း 

ႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စား ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ သမၼတအေနျဖင့္ 
(က) ႏိုင္ငံ ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆန္ပယ္ခ် 
ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ (ခ) ဥပေဒ မူၾကမ္း၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈအေပၚ အကစဲမ္းႏိင္ုပါသည္။ 
ပထမအခ်က္ကုိ ႏိုင္ငံေရး ဗီတိုအာဏာ ဟုေခၚ၍ 
ဒုတိယအခ်က္အား ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈဆုိင္ရာ ဗီတုိအာဏာဟု 
ေခၚဆုိပါ သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထက္စာလွ်င္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သမၼတကုိ တုိက္ရိုက္ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ၾကသည့္ သမၼတစနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ကုိ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ က်င့္သုံးေသာ စနစ္မ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေရး ဗီတုိအာဏာမ်ားကုိ ပို၍ အသံုးမ်ားပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ မအဲသာစီးရေသာ အေရအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိေသာ 
ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ကနဦးအေနျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ေထာက္ခံမအဲမ်ားစုထက္ သာလြန္မႈအရ ဗီတုိ အာဏာကုိ 
ေက်ာ္လြန္၍ပယ္ခ်ႏိုင္သည္ (ဥပမာ ေဘာ့စ္၀ါနာ၊ အိႏိၵယ၊ တူရကီ)။ ထုိအခါ သမၼတ၏ ဗီတုိအာဏာကုိ 
အားေပ်ာ့ေစၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ 
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း မျပဳမီ ဗီတုိအာဏာတစ္ရပ္သည္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေညာင္းႏိင္ုပါသည္။ ျခားေနေသာ 

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ပါ၀င္မႈသည္ 
ဥပေဒျပဳျခင္း အာဏာ သို႔မဟုတ္ 
ဗီတိုအာဏာ ကို ဆိုလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံ 
မ်ားစြာတို႔၌ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအား 
ေရးဆဲြပိုင္ခြင့္အာဏာကို အနည္းဆံုး 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ႏွင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက 
ဗီတိုအာဏာကို အေန အထား အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
အသံုးခ်ကာ ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္ပါသည္။
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ႏိုင္ငံေတ
ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ၾကားကာလသည္ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မီဒယီာ၏ အာရံစုိုက္မႈမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစႏိင္ုပါသည္ 
(ဥရုေဂြး)။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဗီတုိအာဏာကုိ ေက်ာ္လြန္ပယ္ခ်ရန္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း 
သမၼတ၏ ဗီတုိအာဏာက ပုိ၍အေရးပါပါသည္။ ျမင့္မားေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သိသိသာသာ 
ကြာျခားႏိင္ုပါသည္။ ဥပမာအခ် ိ႔ဳမွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အမွန္ တကယ္ တက္ေရာက္ေသာ အဖဲြ႔၀င္အားလုံး 
တို႔၏ ေထာက္ခံမဲ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္ရန္လုိအပ္ေသာ ပီရူး၊ မဲအသာရႏိုင္မႈႏႈန္း ၆၀% လုိအပ္ေသာ ပိုလန္၊ 
မဲအသာရႏိုင္မႈႏႈန္း ၆၇% လိုအပ္ေသာ ခ်လီီ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အဖဲြ႔၀င္အားလုံး အနက္ ၆၇% 
ေထာက္ခံမဲ အသာစီးရရိွရမည့္ အီဂ်စ္ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံုႏွင့္ အတုိက္အခံ 
ပါတီတုိ႔၏ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈအေပၚ မူတည္၍ သမၼတ၏ ဗီတိုအာဏာသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလုံးကုိ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားမည္ျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႔တြင္ က်င့္သုံးေနေသာ လုံ၀ဥႆုံ 
ဗီတုိအာဏာ ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ရာႏႈန္းျပည့္ ဗီတုိအာဏာကုိ ေတြ႔ရေလ့ 
မရိွပါ။ ရိွပါကလည္း ယင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း၌သာ ယင္းကုိ အသံုးခ်မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

သမၼတအေနျဖင့္ လက္ခံသည္၊ မခံသည္ကုိသာ ေဖာ္ျပရန္လုိေသာ ‘မူၾကမ္းတစ္ခုလုံးကုိ ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာ’ အျပင္ 
သမၼတအား ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ခြင့္ ေပးထားေသာ ‘တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
ပယ္ခ်ခြင့္ အာဏာ’ လည္းရိွပါသည္ (ဥရုေဂြး)။ မည္သုိ႔ဆုိေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာသည္ 
တရားဥပေဒ၏ အေသး စိတ္ အေၾကာငး္အရာမ်ားအတြင္း ပို၍ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ ၾကား၀င္မႈမ်ားကုိ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သမၼတအား ပို၍နီးကပ္စြာ ပါ၀င္ေစပါသည္။ 
ဤသို႔ ကန္႔သတ္ထားေသာ ၾကား၀င္မႈမ်ားသည္ တစ္စတစ္စျဖင့္ တရားဥပေဒ၏ အၿပီးသတ္ပံုစံအေပၚ 
ႀကီးမားေသာ လႊမ္းမိုးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ သမၼတက အဆုိျပဳထားေသာ ဥပေဒအတြက္ လုိအပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္၏ 
နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္  ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵမဲအေရအရ  သေဘာတူညီမႈ 
သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်မႈ ျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လႊမ္းမုိးႏိင္ုပါသည္။ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြ 
သို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ကုိ က်င္းပရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ သမၼတ၏မူ၀ါဒ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ 
သေဘာတူညီေစေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖိအားေပးရန္ သမၼတကသာ အသုံးျပဳသည့္ 
အေရးပါေသာ အရာျဖစ္သည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု၏ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာသက္သက္အေပၚ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထုဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း အတြက္ သမၼတက 
အတည္ျပဳေပးပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကုိ သင့္ေလ်ာ္ရာတရားရုံးသုိ႔  ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈျပဳရန္ 
လက္ဆင့္ကမ္း၍ ေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္  ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွမရိွကို အကဲစမ္းရန္ 
သမၼတအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထား ပါသည္။ (ခရုိေအးရွား၊ ေတာင္အာဖရိက)။ ဤတြင္ ယင္းကုိ သင့္ေလ်ာ္ရာ 
တရားရံုးက ပံ့ပိုးထားပါက ဥပေဒအား ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွမရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼတ၏ 
အေလးထားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာအစား တရား ဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအေပၚ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစၿပီး အဆုံးသတ္ေစပါသည္။ သမၼတအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံ ုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား ပယ္ခ်ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွျခင္းသည္ 
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အေစာပုိင္း အဆင့္မ်ား၌ တရားေရးဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၆။ နိဂံုး
အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား ပံုစံခ်မွတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အမ် ိဳးစံုလွၿပီး အထက္တြင္ 
အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားက မ်ားျပားျပည့္စုံသည့္ ဥပမာမ်ားကုိလည္း တင္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာအား လက္ေအာက္အဆင့္ အသီးသီးသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရန္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကလည္း ႏိင္ုငံ ေရးအယူအဆမ်ားကုိ တရားေရးဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလရဲန္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္းတြင္ 
ရိွေသာ၊ အစိုးရ၏ အဓိက က႑သုံးခုအၾကား တြင္ရိွေသာ အာဏာႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအၾကား 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေစမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ ႏိင္ုငံေရးအရ ေျပာင္းလေဲစေသာ 
တြန္းအားမ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုံ ုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားက ရည္မွန္းထားသည္ႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ရလာဒ္မ်ားကုိ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑က 
ဥပေဒအား အလြန္အမင္းခ် ဲက့ား၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ေဆာင္ သူမ်ားထံမွ တစ္သတ္မတ္တည္းျဖစ္ေသာ ပ့ံပုိးမႈႏွင့္ တက္ႀကြႏိုးၾကားမႈမ်ားကုိ လုိအပပ္ါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒက ‘သက္ဆုိင္မႈရွိၿပီး အေရးေပၚ’ အေျခအေနမ်ားတြင္  
‘ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား’ကုိ ထုတ္ျပန္ရန္ အာဏာကုိ သမၼတအား ေပးအပ္ထားပါသည္။ ၁၉၈၈ 
ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အဆုိ ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒက အတည္မျပဳပဲ 
ရက္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ပါက တရားမ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤျပဌာန္းခ်က္သည္ 
အခိ်န္အကန္႔အသတ္မရိွေသာ ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထုတ္ ျပန္ရန္ သမၼတမ်ားအား 
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ၂၀၀၁ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက သက္ဆိုင္ေသာ အခိ်န္ကာလကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အထိ 
တုိးျမွင့္ခဲ့ရုံမွ်မက ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္သာ သက္တမ္းတုိးရန္ သတ္မွတ္ထားခဲပ့ါသည္။ 
သို႔ရာ တြင္ ရံဖန္ရံခါ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပံုစံခ်မွတ္ထားသည့္ အာဏာကုိ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေသာ စည္း မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆး၍ ဟန္ခ်က္ညီေစမႈမ်ားသည္ အကယ္၍ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ရိွအခိ်န္တြင္ ယင္း၏ ပါတီကုိ ႀကီးၾကပ္ေနလ်က္ရိွပါက သင့္ေလ်ာ္မႈ မရိွေၾကာင္း 
သက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားအား  ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္းကာလမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
မတုိးသာ မဆုတ္သာ အေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံေရး ပံ့ပိုးမႈမရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘာင္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး လုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေလ့ 
မရိွၾကေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ သက္တမ္းမ်ား တုိးျမွင့္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ 
အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားရန္ တစ္သမတ္တည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရပါသည္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

(ဘာကီနာဖာဆုိ၊ ကိုတီဒီအီဗိုရီ၊ ဂါဘြန္၊ ယုဂန္ဓါ)။ ဤရလာဒ္မ် ိဳး မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားက သမၼတ၏ သက္တမ္းကာလကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရဟူ၍ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး 
(အယ္လ္ဆာဗာေဒါ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ နီဂါ) ဟြန္ဒူးရပ္စ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္အား 
ဤျပဌာန္းခ်က္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) ကုိ အတည္ျပဳရန္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏွင့္ 
နီဂါတို႔တြင္ ဤကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ သမၼတမ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အခါ ယင္းတုိ႔၏ 
ႀကိဳးပမ္ခ်က္သည္ မေအာင္ျမင္ၾကပဲ အာဏာရုပ္သိမ္းခံရသည္မွာလည္း တုိက္ဆုိင္မႈ တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ 
ယင္းကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ေသာ 
မေလးစားမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ားမွ ၾကား၀င္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ 
အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ခုခံတြန္းလွန္ျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အဆုံးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ သမၼတမ်ား၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာသိမ္းလိုမႈမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ ၾကား၀င္မႈေၾကာင့္ အဆင့္အသီးသီး 
၌သာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ 

ဇယား ၂။ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္းမ်ား

၁။ အစိုးရ၏ စနစ္ 

• အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲအား သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုတြင္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရန္အတြက္  ျပည္သူလူထုက တိုက္ရိုက္ေ
ရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ရိွပါသလား သို႔ မဟုတ္ ယင္း၏ 
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ရပ္တည္မႈကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ 
တည္မီွေနျခင္းအားျဖင့္ ယင္း၏ တရား၀င္မႈကို လႊတ္ေတာ္ကသာ 
ခ်မွတ္ေပးပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲသည္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ ဤသို႔ျဖစ္ႏိုင္ ပါက ယင္းကို ျပည္သူလူထုက 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ (သမၼတစနစ္) ပါသလား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသလား (ေတာင္အာဖရိက၊ 
ေဘာ့စ၀ါနာ)။ 

• ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အႀကီးအကဲတစ္ဦး၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အၾကီးအကဲက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ 
တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းအပ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္မ် ိဳး ရိွပါသလား။  
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၂။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး က႑အား ပံုစံ 
ခ်မွတ္ျခင္း

• အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ (ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ) တို႔၏ 
ေနရာမ်ားကို လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္းကသာ ရရိွႏိုင္ပါသလား 
သို႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္အား ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး တာ၀န္ခဲြေ၀သတ္မွတ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖဲြ႔က ရရိွၾကပါသလား။ 

• တာ၀န္ခဲြေ၀သတ္မွတ္ၾကပါက သမၼတစနစ္အတြင္းရိွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အာဏာကို ညီတူညီမွ် ရရိွပါသလား 
သို႔မဟုတ္ ယင္းစနစ္အတြင္း သမၼတအား အေရးႀကီးေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ပို၍အေလးသာ ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရိွပါသလား။ 

• ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရစနစ္ကို က်င့္သံုးပါက 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲသည္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲအား 
ခန္႔အပ္/ေရြးခ်ယ္/ထုတ္ပယ္ရန္ အာဏာရိွပါသလား။

• ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အႀကီးအကဲသည္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔၀င္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း/
ထုတ္ပယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း ရိွပါသလား သို႔မဟုတ္ 
ဤအခြင့္အာဏာသည္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲကိုသာ အပ္ႏွင္းထားပါ 
သလား။

၃။ သမၼတ၏ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ရမည့္ 
ကာလအေပၚ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

• ျပည္သူလူထုက တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
သမၼတ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခိ်န္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ရိွပါသလား။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍မရေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သနည္း။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၄။ ႏိုင္ငံေတာ္   
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အာဏာကို လက္ 
ာက္အဆင့္မ်ားသို႔ 
လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း

• ေဒါင္လိုက္ စနစ္အရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳး 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ အဆင့္အမ် ိဳးမ် ိဳး ရိွပါသလား။ 

• အစိုးရ၏ အဆင့္အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွပါက ယင္းက႑၏ သက္ဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အႀကီးအကဲ ကို ျပည္သူလူထုက 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑က ေရြးခ်ယ္ပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲသည္ အမ် ိဳးသား 
မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း ရိွပါသလား 
သို႔မဟုတ္ ယင္းအား အေၾကာင္းအရာ တစ္မ် ိဳး မ် ိဳးကို 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ (ဤအဆင့္တြင္ ယင္းကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္ ညီလာခံမွ ျဖစ္ေစ) မူ၀ါဒမ်ားအား 
ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ဤအဆင့္ကို ကိုယ္စား ျပဳရန္ 
အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသလား။ 

• အစိုးရသည္ ယင္း၏ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြမ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ျခင္း 
ရိွပါသလား။ 

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ 
အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
အာဏာမ်ား

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ 
အာဏာရိွပါသလား။ ရိွမည္ဆိုပါက မည္သည့္အေနအထားမ် ိဳးတြင္ 
ဖ်က္သိမ္းႏိုင္မည္နည္း။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ 
အေပၚ အဖဲြ႔အစည္း 
ဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ 
မ်ား

• ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အႀကီးအကဲသည္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အေပၚ 
အျပည့္အ၀ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တဲြဖက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ရပါသလား။ 

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲအား ႏိုင္ငံေရးအရ 
အယံုအၾကည္မရိွအဆို တင္သြင္းျခင္း ရိွႏိုင္ပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ/အစိုးရ အႀကီးအကဲတို႔အား  စဲြခ်က္တင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သူတို႔က ပါ၀င္ၾကမည္နည္း။ 

• တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အႀကီးအကဲကို ျပန္ လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရန္ ျပည္သူမ်ားတြင္ 
အခြင့္အလမ္း ရိွပါသလား။  



280 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

၇။ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
အေရးပါေသာ 
အာဏာမ်ား

• ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ေၾကျငာရန္ သီးသန္႔အာဏာ ရိွပါသလား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
က႑မ်ား (ဥပမာ- ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္) က ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ရိွႏိုင္ပါသလား။

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တြင္ စစ္ေၾကျငာရန္ သီးသန္႔အာဏာ 
ရိွပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ က႑မ်ား (ဥပမာ- 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္) က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွႏိုင္ပါ သလား။

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တြင္ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္/
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရန္ သီးသန္႔အာဏာ ရိွပါသလား။ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ က႑မ်ား (ဥပမာ- ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္) က 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွႏိုင္ပါသလား။

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑သည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွပါသလား။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳရန္ 
အခြင့္အလမ္း ရိွပါသလား။ မည္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ထားရိွပါသနည္း။

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑သည္ အခ် ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားအတြက္ 
သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းကို ဦးေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္း 
ရိွပါသလား။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑သည္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို 
ပယ္ခ်ပိုင္ခြင့္ ရိွပါသလား။ ဤသို႔ရိွပါက ယင္းသည္ ဆိုင္းငံ့ 
ထားသည့္ ပယ္ခ်ခ်က္ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ 
သမၼတ၏ ပယ္ခ်ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ရန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
မ်ားစြာပိုသာေသာ ေထာက္ခံမဲမ်ားကို လိုအပ္ပါ သလား သို႔မဟုတ္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ရာႏႈန္းျပည့္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်မႈမ်ား ရိွပါ 
သလား။

• ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑တြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား 
တရား၀င္အတည္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္မီ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ ကို ေမးျမန္းပိုင္ခြင့္ ရိွပါသလား။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

မွတ္စုမ်ား
၁ မိန္း၀ါးရင္း၏ S ႏွင့္ ဆူဂါတ့္ ၏ M.S ကုိ ၾကည့္ပါ။ ‘ဂ်ဳရန္ လစ္ဇ္၊ သမၼတစနစ္ ႏွင့္ ဒီမိကုေရစီ- အေရးပါေသာ 
ဆန္း စစ္ခ်က္’ ၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ႏိုင္ငံေရး ၊ ၂၉/၄ (၁၉၉၇)၊ စာ-၄၄၉-၇၁

၂ လင့္ဇ္၊ J.J၊ ‘သမၼတစနစ္၏ အႏၱရာယ္’၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ မွတ္တမ္း၊ ၁။၄ (၁၉၉၀)၊ စာ ၅၁-၆၉

၃ ဟုိရို၀စ္ဇ္၊ D၊ ‘ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ။ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈ ’၊ A 
တြင္ ေရးႏိုးစ္ (တည္းျဖတ္သည္)၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ- ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ ၊ ပဋိပကၡ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ (ေအာက္စဖို႕ဒ္ႏွင့္ နယူးေယာက္၊ ေအာက္စဖို႔ 
တကၠသုိလ္ ပုံႏိွပ္တိုက္၊ ၂၀၀၂)၊ စာ ၁၅-၃၆

၄ ကာေရး J ႏွင့္ ဆူဂါတ့္ M.S၊ သမၼတႏွင့္ ညီလာခံမ်ား- ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ တြန္းအားမ်ား (ကမ္ဘရစ္ခ် ္၊ ကမ္ဘရစ္ခ် ္တကၠသုိလ္ ပုံႏိွပ္တုိက္၊ ၁၉၉၂) 

၅ ဆီမီယြန္၊ R ၊ ‘ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား- 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား’ ၊ ‘ဖယ္ဒရယ္စနစ္၏ မွတ္တမ္း’၊ ၃၉/၂ (၂၀၀၉)၊ စာ ၂၄၁-၆၁၊ 

၆ ဟုိရုိ၀စ္ဇ္၊ ‘ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈ- အဆုိျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈ’ 

၇ ဆီမီယြန္၊ ‘ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္မ်ားအတြင္းရိွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား’

၈ ‘ထုတ္ပယ္ျခင္း’ အေပၚ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရိွေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ကယ္လီ.P ၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း (မဲလဘုန္း-
အန္းဂတ္စ္ႏွင့္ ေရာဘတ္ဆန္၊ ၁၉၈၃)၊ အလားတူေျပာင္းလဲေစေသာ တြန္းအားတစ္ခုကလည္း 
အထက္လႊတ္ေတာ္ရိွ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားက အစပ် ိဳးသည့္ ၂၀၀၈-၉ ကေနဒါ လႊတ္ေတာ္၏ 
အျငင္းပြားမႈအေပၚ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံး၏ စုစုေပါင္း အမတ္ဦးေရေအာက္ အမတ္ဦးေရရိွေသာ 
အစုိးရအား အယုံအၾကည္မရိွအဆိုကုိ တင္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ပုံစံခ်မွတ္ ေပးထားပါသည္။ 

၉ ဂ်ာမန္ အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၆၄ (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၁၀ ဆြစ္ဇာလန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၁၇၅။

၁၁ ပို႔စနာ၊ D.N ႏွင့္ ယန္း၊ D.J ‘အာဖရိကတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္း’ ၊ ဒီမိုကေရစီ 
မွတ္တမ္း၊ ဂ်ဴလုိင္ ၂၀၀၇၊ စာ-၁၃၁။

၁၂ ရုရွ ဖယ္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ၊အပိုဒ္ခဲြ ၈၁ (၃)(၁၉၉၃) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 

၁၃ ဩစတီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၆၀ (၅)၊ (၁၉၂၀) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 

၁၄ ပနားမား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၇၈၊ (၁၉၇၂) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 
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၁၅ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ၂၂၉၊ (၁၉၉၂)

၁၆ ကုိရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၇၀၊ (၁၉၄၈) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇ တြင္ 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 

၁၇ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၈၈ (၂)၊ (၁၉၉၆) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 

၁၈ တူရကီ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၁ (၂)၊ (၁၉၈၂) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 

၁၉ အယ္ဆာဗာေဒါႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၂၄၈ (၁၉၈၃)

၂၀ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၃၇၄ (၁၉၈၂)

၂၁ နီဂါ ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၃၆ ႏွင့္ ၁၃၆ (၁၉၉၉)

၂၂ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံ ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၂၇၂ (၁၉၈၂)

၂၃ ကုိရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၈(၂)၊ (၁၉၄၈) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 

၂၄  ‘အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ ဗဟိုအဆင့္မွ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ အာဏာကုိ 
ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၏ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းရန္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ေ၀ါဟာရအေနျဖင့္ ဤအခန္းတြင္ သုံးစဲြျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းတြင္ 
အသုံးမျပဳပါက ဤေ၀ါဟာ ရကုိ ပုိ၍ ေယဘုယ်ဆန္စြာ သုံးစဲြႏိုင္ပါသည္။ 

၂၅ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၈၇ (၁)၊ (၁၉၇၆) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္။ 

၂၆ ကုိလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၃၅ (၉) (၁၉၉၁) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္။ 

၂၇ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၁၊ (၁၉၉၄) 

၂၈ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၈၈ (၁၉၉၄-၉၆)

၂၉ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ၊ ၈၇ (၁၉၉၆) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။ 

၃၀ ဂ်ာမန္ အေျခခံဥပေဒ ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၆၇/၆၈၊ (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။ 

၃၁ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၃၉ က၊ (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္။ 
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၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၃၂ လီဆုိသိုႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၈၇ (၈) (၁၉၉၃)

၃၃ ပုိလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၅၈ (၁)၊ (၁၉၉၇)

၃၄ စပိန္ႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ခဲြ ၁၁၃ (၁၉၇၈) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၂ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။ 

၃၅ နမ္မီးဘီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၅၇ (၁၉၉၀) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၈ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္။ 

၃၆ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၃၆ (၁၉၇၁) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။ (၂၀၀၇ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား မတုိင္မီ)

၃၇ အက္ေကြေဒါ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၅၊ (၁၉၉၈) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။ 

၃၈ ရိုေမးနီးယား ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၉၅ (၁၉၉၁) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္။ 

၃၉ ဩစႀတီးယား ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၆၀(၆)၊ (၁၉၂၀) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္။ 

၄၀ အုိက္စလန္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၁ (၁၉၄၄) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၉ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္။ 

၄၁ ပါရ္နီ၊ J.M အပါအ၀င္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္မ်ား- လက္တင္အေမရိကတြင္ 
ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ အေမရင္ကန္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာ 
IDEA အပါအ၀င္ အျခားေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား (၂၀၀၇)

အဓိက စာလံုးမ်ား

တာ၀န္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၊ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္မ် ိဳးပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈအာဏာကုိ ေဒါင္လုိက္စနစ္ျဖင့္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ မွီခုိအားထားမႈ 

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

 <http://www.peacebuildinginitiative.org/index.cfm?pageId=1759>

 ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲၿ့ပီးေနာက္ပုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေနေသာ 
အေနအထား မ်ား၌ ဒမုိီကေရစီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ 

http://www.peacebuildinginitiative.org/index.cfm?pageId=1759


284 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေလ့လာသုံးသပ္ တင္ျပေပးပါ သည္။ ယင္းသည္ ဒမုိီကေရစီစနစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒတုိ႔၏ 
အယူအဆမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ယင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံ မူေဘာင္ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အေျချပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံကုိ 
ဆန္းစစ္ေပးၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ရည္ညႊန္း၍ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

• ACE ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ ကြန္ယက္

 <http://aceproject.org/ero-en/index_html?filter&topic=&country=&type=Essaysan
dPapers>

 ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ အာဖရိက ေတာင္ပိုင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း (ESIA)၊ 
ကေနဒါ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၊ မကၠဆီကုိ၏ ဖယ္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အဖဲြ႔အစည္း၊ 
ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္မ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒး ရွင္း (IFES)၊ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးရာမ်ား ဌာန (UNDESA)၊ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP)ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးေရးဌာန (UNEAD) ဟူေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္ျဖစ္ေသာ ACE ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ ကြန္ယက္သည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိအျမင္မ်ား၊ ပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ဖန္တီးေပးထား ေသာ အြန္လုိင္း ဗဟုသုတ ဘဏ္တုိက္ႀကီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရိွေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းသြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြေပါင္းစုံကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံ၏ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေန႔စဥ္ ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္းမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပဲြ ေန႔စဲြမ်ား၊ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ကြန္ယက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

• ဖယ္ဒရယ္မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0>

 ဖယ္ဒရယ္မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းသည္ ဖယ္ဒရယ္မူ၀ါဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ၀ိ၀ါဒ 
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား အေပၚတြင္ အေလးေပးေသာ သုေတသနႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖန္တီးေရးအေပၚ အေလးေပးသည့္ ႏိင္ုငံ တကာ သုေတသနႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ စင္တာတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

• ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံ၍ တပ္မေတာ္အား ႀကီးၾကပ္ ခ်ဳပ္ထိန္းေရး ဂ်နီီဗာ စင္တာ

 <http://www.dcaf/ch>

http://aceproject.org/ero-en/index_html?filter&topic=&country=&type=Essays
http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0
http://www.dcaf/ch
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ႏိုင္ငံေတ
ာ္ အ

ုပ္ခ်ဳပ္မႈက
႑

၏
 ပံုစံခ်မွတ

္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

 ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံ၍ တပ္မေတာ္အား ႀကီးၾကပ္ ခ်ဳပ္ထိန္းေရး စင္တာ (DCAF)သည္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ႏွင့္ ႏိင္ုငံသားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ မူ၀ါဒ စာတမ္းမ်ား (‘ဥေရာပရိွ အေရးေပၚ အာဏာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္။ ဒမုိီကေရစီ စနစ္အား ကာကြယ္ျခင္း’ 
(၂၀၀၉)) အပါအ၀င္ စာအုပ္မ်ား၊ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• အမ် ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.ndi.org/>

 အမ် ိဳးသား ဒမုိီကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္း (NDI) သည္ ႏိင္ုငံသားတုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ 
အစုိးရ၏ တာ ၀န္၀တၱရားတုိ႔ျဖင့္ ကမာၻအႏွအံျပားရိွ ဒီမိုကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးသည့္ 
အျမတ္အစြန္းကုိ ေရွးရႈျခင္း မရိွ ေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ အဓိကက်ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အျပင္ အျခားေသာ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိ
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

• ဒမုိီကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဥေရာပရွိ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
အဖဲြ႔အစည္း

 <http://osce.org/odihr>

 ဥေရာပရွိ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔အစည္း (OSCE) သည္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္၊ 
ပဋိပကၡမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ဖုိရမ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ ေဒသႏၱရ လုံၿခံဳေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံ 
မ်ားမွ မတည္ထားရေသာ ဤအဖဲြ႔အစည္းသည္ ယင္း၏ ကြင္းဆင္းအထူးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေရး 
ကြန္ယက္ျဖင့္ ပါ၀င္ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္ စြယ္စံုတင္ဆက္ထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ 
သတင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၏ 
စုစည္းမႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

• သမၼတ စနစ္ကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ က်င့္သုံးေသာ စနစ္ဆုိင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္

 <http://www.semipresidentialism.com/The_Semi-presidental_One/Blog/Blog.html>

 ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒတ္ြင္ ႏိင္ုငံေရး သိပၸပံညာရွင္ ေရာဘတ္အယ္လ္ဂ်၏ီ သမၼတစနစ္ကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
သာ က်င့္သုံး ေသာ စနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္၏ အစုိးရမ်ားဆုိင္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

http://www.ndi.org
http://osce.org/odihr
http://www.semipresidentialism.com/The_Semi-presidental_One/Blog/Blog.html
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၁။ နိဒါန္းႏွင့္ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးက႑၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားေရးက႑ဟူသည့္ အစုိးရ၏ က႑သုံးရပ္အၾကား 
အာဏာ မ်ားကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေနမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တစ္ခု၏ အဖဲြ႔အစည္း ဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ပံုစံ ခ်မွတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈကုိ သီးသန္႔ 
အေနအထားအတြင္း ေဆြးေႏြးမည္ မဟုတ္ေသာ္ လည္း ယင္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အစိုးရ၏ 
ဖဲြ႔စည္းမႈ ပံုစံအား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုအတြင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ အခန္း ၄ တြင္ အစိုးရ၏ သမၼတစနစ္၊ 
လႊတ္ေတာ္စနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္ႏွစ္ခုလုံး၏ အဂၤါရပ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အေရာစနစ္ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံအား ပုံစံခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ 
အခန္း ၄၏ ပံု ၁ မွ ၃ အထိႏွင့္ ဇယားကြက္ ၁ မွ ၃ အထိ တုိ႔တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းတုိ႔၏ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ဤအခန္း၏ ဇယား ၁တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ယခု အခန္း ၅ မွာမူ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အခန္းက႑အား ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ သံုးခုမွာ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတုိ႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ် ိဳးအစားေပါင္းစုံကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ သေဘာထား 
မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစမႈ အရိွဆုံး အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးရႈေထာင့္အရ 
ယင္းသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး 
နယ္ပယ္တစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ ေပၚၿပီး ေနာက္ပုိင္း ပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ ယခင္က 
စစ္ဖက္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ား၏ ေနရာတြင္ ႏိင္ုငံေရး 
သေဘာတရားမ်ားကုိ အစားထုိးႏိင္ုရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ အယူအဆ၊ သေဘာထား အသီးသီးကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္၊ 

အခန္း ၅

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ

 မားကတ္စ္ ေဘာ့ကင္ေဖာ့ဒ္
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စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ရန္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစရန္အတြက္ ဖိုရမ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ အေန 
အထားအဆင့္ဆင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္ ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ပို၍ လက္ေတြ႔ဆန္ဆန္ျဖစ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပံုစံ်မွတ္မႈသည္ သေဘာထား အမ် ိဳးမ် ိဳး၊ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွၾကေသာ အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးအၾကား သေဘာတူညီမႈကို ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္ ပုိင္း အဖ်က္သမားမ်ား၊ အႀကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားအပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ 
အုပ္စုမ်ားသည္ ညိွႏိႈင္းေျပလည္မႈကုိ ေတာင္းဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းမြန္ဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအား  
ရရွိေအာင္ျမင္ႏိင္ုမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေကာင္းမြန္ဆုံး အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ 
အဓိကအားျဖင့္ ႏိင္ုငံေရး ပါတီမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားအျပင္ 
ယင္းတုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပုံစံခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လႊမ္းမုိးႏိင္ုပါသည္။ 
အင္အားႀကီးပါတီမ်ားသည္ ‘အႏိုင္ရသူ အားလုံးယူ’ သည့္ပုံစံကုိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာမက 
ေထာက္ခံမဲ အသာစီးရသည့္ အေရအတြက္အား အႏွအံစပ္ ျဖန္႔ၾကက္တည္ရိွသည့္ အာဏာကုိ ရရိွရန္ 
ခြင့္ျပဳ ေပးေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းစသျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တစ္ခုလုံး၏ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ပါ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆုံး ရသည့္အဖြဲ႔အစည္းကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေသာ ပါတီမ်ားသည္ ဘာသာေရးျဖစ္ေစ၊ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေစ ကဲြျပားျခားနားေသာ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ် ိဳးကုိ 
ပို၍ သေဘာက်ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းမႈပံုစံအတြင္း ယင္း၏က႑အေပၚ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
ရိွႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာကုိ ျပင္းထန္စြာ 
ခ်ဳ ပ္ကုိင္ထားေသာ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ က႑ စနစ္ ကုိ 
အေျခခံ၍ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာရွင္ 
မ်ား၏ ဒဏ္ကုိ ျပည္သူမ်ားက ခံစားေနရေသာ အေနအထား 
မ် ိဳးျဖစ္ပါက ယင္းအေျခအေန မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ 
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိသာလွ်င္ 
ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားၾကေပမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ 
လုိက္နာ က်င့္သုံးသူမ်ားသည္ အာဏာမ်ားကုိ 
အတုိင္းအတာအေတာ္မ်ားမ်ား ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ျပႆနာတစ္စံုတရာ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္ကုိ ေထာက္ခံမမဲ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သည့္ 
ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ လက္ရိွခ်မွတ္ 

က်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားေပးေသာ က႑ တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆထားပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရးက႑အား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ခံမဲ အသာစီးရေသာ အေရအတြက္ကုိ ရရိွသူသည္ 
ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အာဏာကုိ ရရိွရမည္ဟူသည့္ စည္းမ်ဥ္းအရ အဟန္႔အတားမရိွေသာ ဥပေဒျပဳေရး 

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ပါ၀င္မႈသည္ 
ဥပေဒျပဳျခင္း အာဏာ သို႔မဟုတ္ 
ဗီတိုအာဏာ ကို ဆိုလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံ 
မ်ားစြာတို႔၌ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအား 
ေရးဆဲြပိုင္ခြင့္အာဏာကို အနည္းဆံုး 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ႏွင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက 
ဗီတိုအာဏာကို အေန အထား အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
အသံုးခ်ကာ ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အာဏာသည္ မွ်တစြာကုိယ္စားျပဳျခင္း မခံရေသာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ႀကီးစိုးဖိစီးမႈမ်ားက 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္ဟု စဥ္းစားသုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

‘အႀကြင္းမဲ့ အာဏာကုန္ကို ပိုင္ဆုိင္ရရိွထားေသာ လူပုဂၢလ္ိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ယင္း၏ 
အတိက္ုအခမံ်ားအေပၚ မတရားမႈမ်ား ျပဳလပုလ္်က္ အဆုိပါအာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳလုပႏ္ိုငေ္ျခ 
ရိွပါက အမ်ားစုအေနျဖင့္ အလားတူ အမဲစက္ မ် ိဳးကုိ မက်ဴးလြန္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း အဘယ္မွာ 
ရိွမည္နည္း။ လူသားမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ 
ပုိင္လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွၾကသကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားေပၚ 
စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းငွာ မတတ္စြမ္းႏိုင္ၾကေပ။ ကၽြႏုပ္္အဖုိ႔မူ ဤအခ်က္ကုိ မယုံၾကည္ပါ။ ကၽြႏုပ္္ႏွင့္ 
တန္းတူရည္တူမ်ားအား ျငင္းဆန္သင္ေ့သာ အရာရာကုိ ဖန္တီးႏိင္ုသည့္ အာဏာကုိ ကၽြႏုပ္္အေနျဖင့္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ မွ မေပးႏိုင္ပါ။’ 

ရင္းျမစ္။ အဲလက္စ္ ဒီ ေတာ့ကီဗီလီ၊ ‘အမ်ားစု၏ ႀကီးစိုးဖိစီးမႈ’၊ အခန္း ၁၅၊ ပထမတဲြ

                                                            အေမရိက၏ ဒီမိုကေရစီ စနစ္

ဤအခန္းတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အယူအဆအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ 
ဆန္း စစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ အဆုိပါ အမ် ိဳးအစား စုံလင္မႈမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေရး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳေရး ဟူသည့္ အေျခခံ လုပ္ငန္းတာ၀န္ သံုးရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရိွသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအျပင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ထိေရာက္၍အေရးပါေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဟူသည့္ အျခားေသာ 
အေျခခံသေဘာတရား ႏွစ္ခုလည္း ရိွပါသည္။ ပံု၁ သည္ ဤအခန္း၏ စုစည္းထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းမႈပံုစံကုိ 
ပို၍အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤအခန္း၏ အပိုင္း၃တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈကုိ (က) ကိုယ္စားျပဳမႈ 
ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳး အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား 
(ခ)ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေပၚ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ေရး၏ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ (ဂ)ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ပံုစံခ်မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးဟူ၍ အေၾကာင္းအရာ 
သံုးမ် ိဳးျဖင့္ ေလ့လာေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

(က) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း လူထု၏ အျပည့္အ၀ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကို လက္ခံေသာရႈေထာင့္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳး ရိွၾကပါ သည္။ ရႈေထာင့္တစ္မ်းိမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမဲမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း 
အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ေပၚတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ မူတည္ေနသည့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းမႈကုိ သုံးသပ္ပါသည္။ အျခားေသာ ရႈေထာင့္တစ္မ် ိဳးအရ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာသည္ ခဲြတမ္း သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားေသာ အမတ္ေနရာမ်ားက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံုကုိ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွ၊ မရိွဟူသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ တတိယရႈေထာင့္မွာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵမမဲ်ားကုိပါ ပါ၀င္ေစသည့္ နည္းလမ္း အမ် ိဳးမ် ိဳး 
ကုိ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ လူနည္းစုကုိ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မေဲပးျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္္ 
က်င့္သုံးသင့္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ (ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဆႏၵမေဲပးသည့္ စနစ္)။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ 
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ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ 
တစ္ရပ္သာ ပါ၀င္သင့္ျခင္း ရွိမရွိ၊ ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သင့္ျခင္း 
ရွိမရွိကုိေမးရန္ အျခားရႈေထာင့္တစ္ခုက်န္ပါေသးသည္။ 
ဥပေဒျပ ဳအထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ကဲြျပားျခားနားသည့္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း ပုံစံကုိ ခြင့္ျပဳမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏိင္ုငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ကုိယ္စားျပျဳခင္း အတုိင္းအတာ 
ကို ျမွင့္တင္ရန္အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း 
ေရးဆဲြၾကသူမ်ားကလည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အားကုိ
ယ္ပုိင္ကြဲျပားျခားနားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 
အပ္ႏွင္း လ်က္ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ထားရွိရန္ 
(ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရ) စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

(ခ) ႀကီးၾကပ္ေရးသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အျခားေသာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အသြင္သ႑ာန္အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ေပၚ 

ေပါက္လာတတ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ ေနာက္ခံအေနအထားသုိ႔မဟုတ္ 
ရပ္တည္မႈ သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရိွသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ 
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း (၂) ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑၏ မမွန္မကန္ လုပ္ေနျခင္းကုိ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္ တရားေရးဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
(စဲြခ်က္တင္ျခင္း) ႏွင့္ (၃) ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ 
အေပၚ ေန႔စဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေရး ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း  ေပၚ 
ေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ ၾကပါသည္။ 

(ဂ) အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတုိင္းအတာကုိ 
ဆုံးျဖတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စစ္ေဆး၍ ဟန္ခ်က္ညီမွ် 
ေစျခင္း စနစ္အားလုံးတြင္ ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
ပုံစံခ်မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ 
စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

အခန္း ၄သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အေရးပါေသာ 
အာဏာမ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံျခင္း အပါအ၀င္ ဥပေဒျပဳ ေရးအာဏာ 
အေပၚ အေလးေပး ပါသည္။ ဤတြင္အဆုိပါ အေရး 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ 
ဖဲြ႕စည္းမႈပံုစံအတြင္း ယင္း၏ က႑အေပၚ 
ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ား၏ 
ဒဏ္ကို ျပည္သူမ်ားက ခံစားေနရေသာ 
အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ပါက ပို၍ 
ေမွ်ာ္မွန္းၾကႏိုင္ပါသည္။ ေထာက္ခံမဲ 
အသာစီးရေသာ အေရအတြက္ စည္း 
မ်ဥ္းအရ အဟန္႔အတားမရိွေသာ 
ဥပေဒျပဳေရး အာဏာသည္ မွ်မွ်တတ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း မခံရေသာ လူနည္းစု 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႀကီးစိုးဖိစီးမႈ မ်ားက 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ သေဘာထား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကေသာ 
အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးအၾကား 
သေဘာတူညီမႈကို ကိုယ္ စားျပဳပါသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း 
အဖ်က္သမားမ်ား၊ အႀကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္ထားသူမ်ား အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ 
အုပ္စုမ်ားသည္ ညိွႏႈိင္းေျပလည္မႈကို 
ေတာင္းဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ား 
အေနျဖင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား  ရရိွေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း အေကာင္းမြန္ဆံုး 
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို 
ရရိွႏိုင္မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ပါေသာ အာဏာသည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိသာ လုံး၀ဥႆုံ မူတည္ေနျခင္းမ် ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္းမ် ိဳးလည္း ရွိႏိင္ုပါသည္။ ေနာက္ဆုံး တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
၏ အေရးပါေသာ အာဏာမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳရန္အတြက္သာ ကန္႔သန္႔ထားသည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
အျခားေသာ က႑မ်ား၌ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ထိေရာက္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပ 
ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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ပံု ၁။ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး က႑အား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး က႑အား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

(၁) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ စနစ္က်ေသာ/ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္းရိွ ကိုယ္စားျပဳ 
ျခင္း  ပံုစံမ်ား  (၃.၁ကို 

ၾကည့္ပါ) 

အလ်ားလိုက္ ေဒါင္လိုက္

• ေရြးေကာက္  
ပဲြ စနစ္

• ခဲြတမ္းမ်ားႏွင့္ 
သီးသန္႔ လ်ာ 
ထားေသာ ေန 
ရာမ်ား

• ႏွစ္ထပ္ကြမ္း 
ဆႏၵမဲေပးျခင္း

• လႊတ္ေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္ရိွေသာ 
ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္

• ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ အား 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း

• ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ 
ဖဲြ႔စည္းမႈ 
အတြက္ ျပင္ပ 
မွ ခန္႔အပ္ေရြး 
ခ်ယ္မႈ မ်ား

• ဘ႑ာေရး 
အေပၚ 
ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား

• ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား

• ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ 
၏  ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား အား 
ျပည္သူ လူထုက 
ျပန္လည္ 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ျခင္း

• ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ 
ေတာ္၏ 
ကိုယ္ စားျပဳ 
ျခင္းကိုအစိုး 
ရ၏အဆင့္ 
အသီးသီးသို႔ 
ခဲြေ၀သတ္ 
မွတ္ေပးျခင္း

• (ပံုစံခ်မွတ္မႈ 
ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အရ)

• အယံု အၾကည္ 
မရိွ  အဆိုတင္ 
သြင္းျခင္း

• စဲြခ်က္ တင္ျခင္း
• စံုစမ္း စစ္ေဆး 

ျခင္း
• သမၼာန္ စာမ်ား

• အျပစ္ဒဏ္မွ 
လြတ္ေျမာက္ 
ခြင့္/ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း

• သာခြင့္ 
ေပးျခင္း

• အထူးသီးသန္႔ 
အာဏာပိုင္ 
မ်ားကိုေရြး 
ခ်ယ္ခန္႔ 
အပ္ျခင္း

• အေရးေပၚ 
အေျခ အေန 
ေၾကျငာ ျခင္း

• စစ္ေၾက 
ျငာျခင္း

• ဥပေဒျပဳေရး  အာ 
ဏာ (တစ္ဦး  
တည္း ဥပေဒ 
ျပဳေရးအာ ဏာကို 
ကန္႔သတ္ ျခင္း၊ 
ဥပေဒ မ်ားကို 
က်င့္သံုးရန္ 
ကန္႔ သတ္ျခင္း၊ 
သမၼတ ၏ဗီတို 
အာဏာမ်ား၊ 
တရား စီရင္ေရး 
သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား)

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒအား 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံေရး 
အာဏာ

ဥပေဒျပဳေရး  
ႀကီးၾကပ္မႈ 

(၃.၂ကိုၾကည့္ပါ) 

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
အေပၚ ပံုစံခ်မွတ္ 

မႈမ်ား(၃.၃ကိုၾကည့္ပါ) 

ဥပေဒျပဳျခင္း 
 (၄.၁-၄.၂ ကို 

ၾကည့္ပါ) 

အျခားက႑မ်ား   
(၄.၃ကိုၾကည့္ပါ) 

(၂) အေရးပါေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
အာဏာမ်ား
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၂။ ေနာက္ခံအေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ား
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပုိင္း ျဖစ္လာႏိင္ုေျခရွိေသာ အေနအထားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္အား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈ အမ် ိဳးမ် ိဳး ရိွေနပါသည္။ လက္ေတြ႔မ်က္ျမင္ကို အေျခခံေသာ 
အေထာက္အထား ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳသည္ ေယဘုယ် ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားဆုိင္ရာ 
ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးေလ့မရွိပါ။ အကယ္၍ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရ၏ အျခားေသာ 
က႑မ်ားအတြင္းရိွ အာဏာ ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳး ကို သတ္မွတ္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ယင္းတုိ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအရ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္ကဲ့ သုိ႔ ဆက္စပ္ေနသည္ကုိ အေလးေပးပါက 
ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲေစေသာ တြန္းအားမ်ားစသည့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ပရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စဥ္းစားမိမည္ မဟုတ္ ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
စနစ္မ်ားသည္ သေဘာတရားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အႀကီးအကဲကုိ ျပည္သူမ်ားက 
တိုက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္၍ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းတရား အေျမာက္အမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီစနစ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဥပေဒျပဳ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။ ႏိင္ုငံ မ်ားစြာတုိ႔၌ စည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ႏိင္ုငံေရး 
ပါတီမ်ားသည္ ‘လႊတ္ေတာ္စနစ္၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈ’ ဟူေသာ အယူ၀ါဒကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ လူမ်ားစုပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္က မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေသာအခါ ယင္းသည္  ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
စစ္ေၾကာမည့္အစား ယင္းတုိ႔အား အေထာက္အကူေပးေသာ တရားဥပေဒမ်ားကုိသာ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အတြင္းရိွ ယင္းတုိ႔၏ ေနာက္ခံပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ မီွခိုအားထားျခင္းျဖင့္ 
မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

‘အာဏာရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းရိွေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး 
ကဲြျပားတည္ရိွမႈကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
အာဏာတုိ႔ေၾကာင့္ ၀က္စ္မင္စတာ စနစ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အေရးအပါဆံုးေသာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈကုိ အလြန္အားေပ်ာ့ေစပါသည္။ အေျခခံ သေဘာတရားအရ အာဏာရပါတီ၏ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႕ကုိ ႀကီးၾကပ္ႏိင္ုေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ 
ပဲြဆုိင္ရာ ကံၾကမၼာသည္ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ လက္ေတြ႔တြင္မူ 
ယင္းတို႔သည္ အျခား ေသာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ ရိွေစကာမူ ယင္းတုိ႔ကုိယ္ပိုင္ ပါတီ၏ 
ဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိသာ ပ့ံပိုး ပါသည္။’ 

ရင္းျမစ္ ။ မိန္း၀ါရင္း၊ စေကာ့ႏွသ့္ ဆူးဂါထ့္၊ မက္သရူး J ၊ ‘ဂ်ဴရန္ လစ္ဇ္၊ သမၼတစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ။ 
အေရးပါေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္’၊ ႏႈငိ္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ၂၉/၄ (၁၉၉၇ ဂ်ဴလုိင္)

သက္ဆုိင္ရာ ပါတီ၏ ေၾကျငာထားေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ထက္စာလွ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ ကုိယ္စားျပဳေသာ 
ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးႏွင့္ ေဖာ္ေရြမႈကသာလွ်င္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ရလာဒ္မ်ားကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာပါတီသည္ ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးကုိ ရရိွပါက 
အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ အႀကီးအကဲေနရာအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ မဆဲြယ္စည္းရုံးေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ က႑ႏွစ္ရပ္အၾကား အမွန္တကယ္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ 
အေျခခံသည့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ပါသည္။ သမၼတစနစ္မွာပင္ 
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ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပ့ံပုိးမႈသည္ အားထား၍ 
မရႏိုင္ေသာအခါ ကဲြျပားမႈမ်ား မ်ားျပားလြန္းေသာ 
ႏိင္ုငံေရးပါတီစနစ္တစ္ခုအတြင္း ခုိင္မာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ သမၼတ 
တစ္ဦးသည္ အားနည္းေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
ဆုိင္ရာ အာဏာမ်ားကုိ ထိန္းသိန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ အာဏာရပါတီ၏ 
ပ့ံပုိးမႈကုိရရွိေသာ သမၼတတစ္ဦး ထက္ ပုိ၍ ေလ်ာ့နည္းေသာ 
အာဏာကုိ ရရွိထိန္းသိမ္းထားရႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ တည္ရိွေနရုံသာ ျဖစ္သည့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္  ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေရွ႕ေျပး လကၡဏာရပ္ 
ျဖစ္ သည့္ လူမႈေရး အေနအထားမ်ားမွ မ်က္လွည့္ျပ 
သကဲ့သုိ႔ ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ယူဆ၍ မရႏိုင္ပါ။ 
ပုံစံမက်ေသာ ယဥ္ေကး်မႈဆုိင္ရာ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစဥ္အလာမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
က်င့္သုံး၍ ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အာဏာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ 

လႊမ္းမိုးမႈအခ် ိဳ႔ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္အား ရာႏႈန္းျပည့္ ဗီတုိ အာဏာကုိ အပ္ႏွင္းထားေသာ္လည္း သေဘာတူညီ မႈအရ 
ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ယင္းအာဏာကုိ က်င့္သုံးေလ့ မရိွတတ္ပါ။၁ အတုိခ်ဳပ္ ေျပာရပါမူ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခ ခံဥပေဒ၏ မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ နည္းလမ္းအခ် ိဳ႕ကုိ ရယူပါက 
မူရင္းႏိင္ုငံမ်ားတြင္ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာထားမႈမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခား နားေသာ ႏိင္ုငံေရးအရ ေျပာင္းလေဲစ ေသာ 
တြန္းအားမ်ားႏွင့္ ရလာဒမ္်ားကုိ ျဖစ္ေပၚႏိင္ုေၾကာင္း သိရွိနားလည္ထားသင့္ပါသည္။ တဖန္ ႏိင္ုငံတစ္ႏိင္ုငံတြင္ 
ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အျခားႏိင္ုငံ၏ အေနအထားမ်ားႏွင့္ 
အံ၀င္ခြင္ က် ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ သက္ဆုိင္ရာ မူလႏိုင္ငံ၏ အေနအထားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ ျခင္း၊ ယင္း၏ ႏိုင္ငံအတြင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းသည္ 
မရိွမျဖစ္ေသာ ဒုတိယအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈနည္းလမ္းမ်ား
၃.၁။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားျပဳထားေသာ ပံုစံမ်ား

ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ အေျချပဳသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္တစ္ရပ္မွာ ျပည္သူမ်ားအားကုိယ္စားျပဳရန္ 
ဆိုသည္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ခံထားပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကုိယ္စား ျပဳျခင္း၏ ရႈေထာင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳး ပါ၀င္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ 
အသြင္သ႑ာန္အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ တည္ရွိေနႏိင္ု ပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား နယ္ေျမတစ္ခုခုႏွင့္ ယင္းနယ္ေျမ 
အတြင္းရွိ မဆဲႏၵရွင္မ်ားကုိ ခ်တ္ိဆက္ေပးလ်က္ ပထ၀ီ သေဘာတရားမ်ား သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ကုိယ္စားျပျဳခင္း 

ဆက္စပ္ေနေသာ 
အေနအထားမ်ားသည္လည္း 
အေရးႀကီးလွပါသည္။ ပါတီ၏ စည္း 
မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစေသာ တြန္းအား မ်ား၊ 
ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ ပံုစံမက်ေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစဥ္အလာမ်ားစသည့္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ပရိွ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အတိုင္းအတာ 
ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုး ႏိုင္ပါသည္။ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို 
ရယူပါက မူရင္းႏိုင္ငံမ်ား တြင္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထားမႈမ်ားႏွင့္ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ေျပာင္းလဲေစေသာ တြန္းအားမ်ားႏွင့္ 
ရလာဒ္မ်ားကို  ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

သည္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးမ်ားႏွင့္ လူမ် ိဳးစုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိလည္း အေျခ ခံပါသည္။ 
ယင္းသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ် ိဳးသားေရာ အမ် ိဳးသမီးပါ 
ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳေစလ်က္ ပါတီႏိင္ုငံေရး အသြင္ေဆာင္ 
ၿပီး လက္ေတြ႔ဆန္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပုံစံ 
ခ်မွတ္မႈသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ သမိုင္းေၾကာင္း 

ဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေနအထားအတြင္း မည္ သည့္ကုိယ္စားျပဳျခင္း ပံုစံမ်ားသည္ အေရးအပါဆုံး 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းျဖင့္ 
ရရွိေအာင္ ျမင္ႏိင္ုပါသည္။ အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
သီးသန္႔လ်ာထား ေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း မရိွပဲ ‘အႏိုင္ရသူအားလုံးယူ’ ဟူသည့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ျဖင့္ ေထာက္ခံ ထားျခင္းျဖင့္ ပါတီတစ္ခုတည္းကသာလွ်င္ အစိတ္အပိုင္းႀကီးမ်ားစြာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္မည္ဟု ယူဆဖြယ္ရိွသည္။ အထူး သျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနေသာ၊ သေဘာထား ကဲြလြမဲႈမ်ား အလြန္အမင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ 
အဆုိပါနည္းျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၏ ပံုစံသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွ ေနထုိင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သေဘာထားအမ် ိဳးမ် ိဳးအတြက္ ရပ္တည္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဥပေဒျပဳေရးအာ ဏာကုိ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ 
လဲ ႊ ေျပာင္းခဲ ြေ၀သတ္မွတ္ ေပးႏို င္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ- (က) ဥပေဒျပဳေရး၏ အလြန္သတိထား၍ 
ကုိင္တြယ္ရေသာ က႑မ်ားတြင္ ယင္းတုိ ႔၏ 
လႊမ္းမုိးႏိင္ုမႈအား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း 
လူနည္းစုအဖဲြ ႔အစည္းမ်ား၏ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ကုိယ္စားျပဳေရးကုိ ပုိ၍ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လ
ည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း အမ် ိဳးအစား 
ေပါင္းစုံမႈႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္မႈမ်ားကုိ 
ပုိမုိရပ္တည္ေပးရန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
ျပဌာန္းထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုအား လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ 
(ခ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္ျဖင့္ တစ္ပါတီ 
အစုိးရကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ (ဂ) 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြငး္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ 
ထားရိွေသာ  အလ်ားလုိက္စနစ္အရ သုိ႔မဟုတ္ (ဃ) 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ 
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ၏ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေနအထား အတြင္း 
မည္သည့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ပံုစံမ်ားသည္ 
အေရး အပါဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္မည့္အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။

ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ 
အသြင္သ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
တည္ရိွေနႏိုင္ပါသည္။ 
ပထ၀ီသေဘာတရားမ်ား သက္ေရာက္ေသာ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
လကၡဏာရပ္မ်ားအားကိုယ္စားျပဳ ျခင္းမ်ား 
ရိွၾကပါသည္။  ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ၊ သေဘာထား 
ကဲြလြဲမႈမ်ား အလြန္အမင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ‘အႏိုင္ရသူ 
အားလံုးယူ’ နည္းစနစ္ျဖင့္ ကိုယ္စား 
ျပဳျခင္း၏ ပံုစံသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ 
ရပ္တည္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။



296 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးအတြင္း ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားစြာကုိ တည္ေထာင္ဖဲြ႔စည္းေသာ 
ေဒါင္လုိက္စနစ္ အရ အာဏာမ်ားကို တရား၀င္လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးမႈ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၏ 
ရႈေထာင့္အသီးသီးကုိ ညွိႏိႈင္းေျပ လည္မႈ ရရိွေစေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတုိ႔ကုိ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

၃.၁.၁။ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္၏ တာ၀န္သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵမမဲ်ားအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
၏ ေနရာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ရန္ စနစ္မ်ား၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ မည္သည့္ပါတီမ်ားက ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရရိွမည္၊ 
ယင္းတုိ႔ရရွိသည့္ ေထာက္ခံမဲႏွင့္ ညီမွ်မည့္ အမတ္ေနရာကုိ မည္သည့္အတုိင္းအတာထိ ရရွိမည္စသည္ကုိ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးအား မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုအတြင္းရိွ 
ျပည္သူလူထုက ဆႏၵမဲ အမ်ားဆံုးေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ သည့္ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားဆုံး ရရိွသူသာ 
အႏိင္ုရေသာစနစ္သည္ လုံေလာက္မွ်တစြာ ကုိယ္စားျပ ျဳခင္း မခံရသည့္ လူ နည္းစု အဖဲြ႔အစည္း၏ ပါတီမ်ားအား  
တိုက္ရုိက္အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ ဤစနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးပါက ယင္းတို႔၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ 
အျခားပါတီမ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ တစ္ႏိင္ုလုံးညီတူညီမွ် ေပးႏိင္ုမည္ဆုိပါက အဆုိပါ ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ႏိင္ုငံလုံး၏ 
ေထာက္ခံမဲ ၁၀% သုိ႔မဟုတ္ ၂၀% ထိ ရရိွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္တုိင္ေအာင္ ယင္းတုိ႔သည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္တစ္ေနရာစာကုိပင္ ရရိွပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။၂ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အားျဖင့္ ႏိင္ုငံေရးပါတီ အခ် ိဳ႕ကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ပါတီစုံ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ စနစ္ကုိ အားေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခ် ိဳးက် ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ 
အေျချပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မ်ားသည္ သေဘာထားမ်ား၏ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္ လည္း ပါတီမ်ားစြာတုိ႔သည္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရရွိေနပါက အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ေလာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရိွႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ 
ထိုအခါ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား လုိအပ္ ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳရာတြင္ 
အမ်ားသေဘာတူညီမႈ တစ္ခုရရွိရန္ ပုိ၍ခက္ခေဲစပါသည္။ 
ထို႔ ေၾကာင့္ ပါတီစံု အခ် ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳျခင္းစနစ္ကုိ 
ေထာက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပဲ ြစနစ္မ်ားသည္ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရိွျခင္းတုိ႔  ဟန္ခ်က္ 
ညီေစရန္ အတိုင္းအတာ ႀကီးမားစြာ လုိအပ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔သည္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းအတြက္ အနည္းဆုံး 
သတ္မွတ္အဆင့္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 
ယင္းသတ္မွတ္အဆင့္ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ ျပန္ ႔ 
ကိုယ္စားျပဳေရး ဟူသည့္ ယင္း၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မပ်က္ျပယ္ေစရန္အတြက္ အေသအခ်ာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မ ွတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ ႔မဟုတ္ပါက 
တူရကီႏိုင္ငံကဲ့သို႔ (၂၀၀၂) အနည္းဆုံး ေထာက္ခံမဲ 
၁၀% ရွိရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ ပါတီ အမ်ားစု ကုိ 
ပယခ္်လုိကမ္ညျ္ဖစၿ္ပးီ ဤပယခ္်သည္ ့ပမာဏသည္ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၏ 
ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ညိွႏႈိင္းေျပလည္ေစပါသည္။ 
တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ျဖင့္ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုရသူကိုသာ 
အႏိုင္ေပးေသာစနစ္သည္ လူနည္းစု 
ပါတီမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နည္းပါးေစၿပီး 
ပါတီစံု၏ အခ်ိဳး က် ကိုယ္စားျပဳျခင္း စနစ္ကို 
ေထာက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္မ်ားမွာ 
မူ ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ျခင္းအၾကား 
ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ အတိုင္းအတာ 
ႀကီးႀကီးမားမား လိုအပ္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ေထာက္ခံမဲအားလံုး၏ ၄၆% ကုိ ရရိွခဲ့ပါသည္။ အျခားတစ္ ဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ 
လက္ရွိ ၂% သတ္မွတ္ခ်က္ (၁၉၉၂ ထိ ၁% ဟု သတ္မွတ္ခဲၿ့ပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ၁.၅% သတ္မွတ္ခဲသ့ည္) 
က ပါတီ ၁၂ ခုကုိ ေခတ္သစ္အစၥေရး လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာမ်ား ရရိွေစၿပီး (အမတ္ ၁၂၀ 
ဦး) တည္ၿငိမ္ ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
အဆုိပါကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံမဲ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရိွမႈ၏ အက် ိဳးဆက္မ်ား 
ျဖစ္ရံုမွ်မက ပါတီ ၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္း အျပင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ 
စနစ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရိွပါသည္။ ဒီမို ကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖဲြ႔အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) သည္ အဆုိပါ စနစ္မ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး 
ဤစနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ကဲြျပားျခားနားစြာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ကုိ 
အေလးေပးတင္ျပထားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လက္စဲြစာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။၃

၃.၁.၂။ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနရာမ်ား

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကုိ  
ျမွင့္တင္ႏိင္ုမည့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ခဲြတမ္း 
စနစ္ မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ 
လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား/ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ ေနရာအေရအတြက္ကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ကုိလံဘီယာ (‘လူမဲအဖဲြ႔အစည္းမ်ား’)၊ ခရိုေအးရွား (တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား)၊ 
အိႏိၵယ (လူမ် ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဇာတ္နိမ့္၊ ဇာတ္ျမင့္စာရင္း တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား)၊ ေဂ်ာ္ဒန္ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 
ေကာ့ေကးဆပ္ စြႏၷမီူဆလင္မ်ား)၊ နီဂါ (အာဖရိက ေျမာက္ ပိုင္း တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစုမ်ား)ႏွင့္ ပါကစၥတန္ 
(အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မူစလင္မဟုတ္သူမ်ား) စသျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳပါသည္။ အဆုိပါ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အမတ္ေနရာမ်ားမွ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားကုိ  
အျခားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္သည့္ပံုစံအတုိင္းသာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ေလ့ရိွေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ/ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ် ိဳ႕ေသာ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္သာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။၄ 
ပါကစၥတန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အပိုဒ္ခဲြ ၅၁ သည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သီးသန္႔ဖယ္ထားသည့္ 
အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ 
ယင္း၏ေပါင္းစပ္ ပါ၀င္ျခင္းကို မီးေမာင္းထုိးျပပါ သည္။ (ဇယားကြက္ ၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ 

 

ဇယားကြက္ ၁။ ပါကစၥတန္၏ အမ် ိဳးသားညီလာခံတြင္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အမတ္ေနရာမ်ား

ပါကစၥတန္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၅၁ 

အမ် ိဳးသားညီလာခံ

(၁) အမ် ိဳးသား ညီလာခံအတြင္း အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ 
သီးသန္႔ဖယ္ထားသည့္ အမတ္ေနရာ မ်ား အပါအ၀င္  ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ သုံးရာ ေလးဆယ့္ႏွစ္ 
ေနရာရိွပါသည္။ 
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(၁က) 

(၃) အပိုဒ္ခဲြ (၂က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မွ လြ၍ဲ အပိုဒ္ခဲြ (၁) က ရည္ညႊန္းထားသည့္ 
ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၊ ဗဟိုအစိုးရ စနစ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔အတြက္ ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးေသာအမ် ိဳးသား 
ညီလာခံအတြင္း ေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။

ပံုမွန္ေနရာမ်ား အမ် ိဳးသမီးမ်ား စုစုေပါင္း

ဘာလိုကစၥတန္ ၁၄ ၃ ၁၇

အေနာက္ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္ျပည္နယ္ ၃၅ ၈ ၄၃

ပန္ဂ်ပ္ ၁၄၈ ၃၅ ၁၈၃

ဆင္းဒ္ ၆၁ ၁၄ ၇၅

ဗဟိုအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွ 
တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၏ ေဒသမ်ား

၁၂ - ၁၂

ဗဟိုအစိုးရ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၂ - ၂

စုစုေပါင္း ၂၇၂ ၆၀ ၃၃၂

(၂က) အပိုဒ္ခဲြ (၁က) တြင္ ညႊန္းဆုိထားေသာ အမတ္ေနရာအေရအတြက္အျပင္ အမ် ိဳးသား 
ညီလာခံအတြင္း မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ေနရာ ၁၀ ေနရာ ရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၄) အမ် ိဳးသား ညီလာခံအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ -

 (က) ေယဘုယ်ေနရာမ်ားအတြက္ မဆဲႏၵနယ္မ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ပါ၀င္သည့္ 
ပုိင္နက္ဆုိင္ရာ မဆဲႏၵ နယ္ျဖစ္ၿပီး အဆုိေနရာမ်ားကုိ ရရွိမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
တိုက္ရိုက္ ျဖစ္ေသာ၊ လြတ္လပ္စြာေပးႏိုင္ ေသာ ဆႏၵမဲ ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။

(ခ) အပုိဒခ္ဲြ (၁က) အရ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ခဲြေ၀ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေသာ အမ် ိးဳသမီးထုအတြက္ 
သီးသန္႔ဖယ္ ထားသည့္ အမတ္ေလာင္းေနရာအားလုံးအတြက္ ျပည္နယ္တုိင္းသည္ မဆဲႏၵနယ္ 
တစ္ခုစီ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(ဂ) မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အမတ္ေနရာ ၁၀ ေနရာ၏ 
မဲဆႏၵနယ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) အပုိဒခ္ြဲ (၁က) အရ ျပည္နယ္တစ္ခုခုသုိ႔ ခြဲေ၀ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေသာ အမ် ိဳးသမီးထုအတြက္ 
သီးသန္႔ဖယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အမ် ိဳးသား ညီလာခံအတြင္း 
သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းက ရရိွေစရမည့္ ေယဘုယ်ေနရာ စုစုေပါင္းကို 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား  အခ် ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳသည့္ စနစ္ ျဖင့္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
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 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဤအပိုဒ္ခဲြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံရး ပါတီတစ္ခုက အႏိုင္ရရိွေသာ ေယဘုယ် 
အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္းတြင္ လြတ္ လပ္ေသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ အမတ္ေလာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို တရား၀င္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး သံုးရက္အတြင္း 
အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လားသည့္ အမတ္ေလာင္း 
မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

(င) မူစလင္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားသည့္ေနရာမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
အမ် ိဳးသား ညီလာခံအတြင္း သက္ဆုိငရ္ာ  ျပည္နယ္၏ ႏိင္ုငံေရးပါတီတုိင္းက အႏိင္ုရရွိေစရမည့္ 
ေယဘုယ်ေနရာ စုစုေပါင္းကုိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား  အခ် ိဳးက် 
ကိုယ္စားျပဳသည့္ စနစ္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဤအပိုဒ္ခဲြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံရး ပါတီတစ္ခုက အႏိုင္ရရိွေသာ ေယဘုယ် 
အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္းတြင္ လြတ္ လပ္ေသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ အမတ္ေလာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို တရား၀င္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး သံုးရက္အတြင္း 
အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လားသည့္ အမတ္ေလာင္း 
မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ရင္းျမစ္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒ။ စာေရးဆရာက ျပန္လည္မြမ္းမံေရးဆဲြထားသည့္ 
ဇယားကြက္

သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား၏ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈအေပၚ အယူအဆမ်ား ကြာျခားပါသည္။ 
တစ္ ဘက္တြင္ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားကုိယ္စားျပဳရန္ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အက် ိဳးအျမတ္တစ္ခု 
အျဖစ္ ယင္း ကုိ ယူဆထားၿပီး အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း အမတ္ေလာင္းေနရာမ်ား သီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္းသည္ 
အမ်ားစုေသာ လူဦး ေရ၏ တစ္ခ် ိဳ႕တစ္၀က္အေပၚတြင္ မေက်မခ်မ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ အမ် ိဳးမ် ိဳး 
ကဲြျပားျခားနားလ်က္ရွိၾကေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိင္ုသျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္အား ေျဗာင္က်ေသာ ႀကိဳးကုိငျ္ခယ္လွယ္ျခင္းမရွိပ ဲအမ် ိဳးအစားေပါင္းစုံကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစမည့္ ပုံစံခ်မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု အျငင္းပြားလ်က္ ရွိၾကသည္။

၃.၁.၃။ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ေနရာခဲြတမ္းမ်ား

အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ခြဲတမ္းမ်ားေပးျခင္းကုိ အမ် ိဳးသမီးထု၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းအား ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ 
ေယဘုယ် အားျဖင့္ အသုံးျပဳပါသည္။  ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ အနည္းဆံုး 
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
အမတ္ေလာင္း စာရင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ အသုံးျပဳရမည္ဟု ယင္းတို႔က သတ္မွတ္ေပးၾကပါသည္။ 
အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ခဲြတမ္းမ်ား အဓိကအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္း မရိွပါ။

ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ - ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ လက္စဲြစာအုပ္ အသစ္ 
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(၂၀၀၅) ၅ သည္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အမတ္အေနရာႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ခဲြတမ္းမ်ားအေပၚတြင္ 
ပုိ၍အေသးစိတ္ဆန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိင္ုငံတကာ IDEA သည္ ေလ့လာမွတ္သားရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား- ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ (၁၉၉၈၊ ၂၀၀၅ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္) ဟူသည့္ 
ေနာက္ထပ္ လက္စဲြစာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ 

၃.၁.၄။ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းဆႏၵမဲေပးျခင္း စနစ္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းျခင္းအျပင္ ယင္းအတြင္းရိွ ဆႏၵမဲေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္ 
ဘာသာ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိသျဖင့္ အထူးေသာ အမွားမမခံသည့္ အေလးေပးဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
လူနည္းစု၏ ပါ၀င္မႈ ကုိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ပံုမွန္မဲအသာရသည့္ 
ေထာက္ခံမအဲေရအတြက္အျပင္ အဆုိပါ ေထာက္ခံသူမ်ားအတြင္းမွ  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းကိစၥရပ္
မ်ားအေပၚကုိင္တြယ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ လူနည္းစု ကေပးသည့္ အသာစီးရေသာ ေထာက္ခံမအဲေရအတြက္ 
ကိုလည္း ျပဌာန္းထားႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းမဲေပးျခင္း စနစ္ သည္ ေထာက္ခံမဲအသာစီးရသူကသာ 
အာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏိင္ုသည္ဟူသည့္ စည္းမ်ဥ္းကုိ ပယ္ခ်ရန္အတြက္ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းအား ဗီတုိအာဏာ 
ကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဇယားကြက္ ၂ သည္ ယခင္ ယူဂုိဆလဗ္ မက္ဆီဒိးုနီးယား သမၼတ ႏိင္ုငံတြင္ (FYROM) 
က်င့္သုံးေသာ က႑ႏွစ္ရပ္မွ မဲေပးေသာ စနစ္၏ သေဘာတရားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ္ လည္း 
ယင္းစနစ္ကုိ ဘယ္လဂ်ယံီႏိင္ုငံတြင္ ေတြ႔ရႏိင္ုပါသည္ (ဘာသာစကား အမ် ိဳးမ် ိဳး သုံးႏႈန္းေျပာဆုိေနၾကေသာ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ နယ္နိမတ္မ်ားကုိ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍)။ 
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဇယားကြက္ ၂။ ယခင္ ယူဂိုဆလပ္ဗ္ မက္ဆီဒိုးနီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဆႏၵမဲေပးျခင္း၏ 
သေဘာတရား                      

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဆႏၵမဲေပးေသာ စနစ္

မက္ဆီဒိုးနီးယား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၆၉ (၂)

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္း၊ ပညာေရး၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မွတ္တမ္း 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အထိမ္း အမွတ္ သေကၤတမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔အေပၚ တုိက္ရုိက္
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ တက္ ေရာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
အမ်ားစုေသာ ေထာက္ခံမ ဲအေရအတြက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ေထာက္ ခံမ ဲအမ်ားစု 
ေပးသူမ်ား အတြင္းတြင္မွ တက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ မက္ဆီဒိုးနီးယား 
ျပည္သူမ်ား မဟုတ္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ေရာက္ရိွလာၾကသည့္  ေထာက္ခံမဲအမ်ားစု 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ညီလာခံသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပါသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္ကို 
အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ အျငင္းပြားမႈမဆုိ လူမႈအဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား 
ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီက ေျဖရွင္းေပးပါသည္။

ညီလာခံ
တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳး 
အမ်ား စုအဖဲြ႔စည္း၏ 
၇၀%၊ လူ နည္းစုအုပ္စု 
၁ ၏ ၂၀%၊ လူနည္းစု 
အုပ္စု ၂ ၏ ၁၀% တို႔ျဖင့္ 
ဖဲြစည္းထား ျခင္း

တက္ေရာက္လာေသာ  ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀%+ ၁
ဥပေဒမူၾကမ္းမွ ဥပေဒ 
ျဖစ္လာျခင္း

အေရးပါ၍ အမွားမခံေသာ က႑မ်ားအတြက္ 
ထပ္မံလိုအပ္ခ်က္မ်ား- လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမွ  
ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀% + ၁ဦး (လူနည္းစု အုပ္စု 
၁ + ၂) သည္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳရမည္ 
(ညီလာခံမွ ၁၅% ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္ ညီမွ်သည္) 
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၃.၁.၅။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပ ဳအထက္လႊတ္ေတာ္အား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာက္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအား 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္း ပံုစံမ်ားကုိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္ရန္အ
တြက္ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ညီလာခံတုိ႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းအပ္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္  တူညီေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လူတန္းစား၊ 
နယ္ေျမေဒသ သုိ႔မဟုတ္ အက် ိဳးအျမတ္ကုိ ေရွး ရႈျခင္း မရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေနၾကေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္တုိင္းျဖင့္ (အထူးအားျဖင့္)  ကုိယ္စားျပဳျခင္းသည္ အခ် ိဳးက်စနစ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ 
အေျချပဳသျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႀကီးစိုးထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္ 
ကမာၻအႏံွ႔အျပားရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္မွ လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ အမ်ားသုံး နမူနာ ပုံစံျဖစ္ပါသည္။ 

သမုိင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာအရ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ မ် ိဳးရိုးျမင့္ျမတ္သူမ်ား 
ႏွင့္ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားအၾကား အက် ိဳးစီးပြားမ်ား 
ခဲြျခားမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
ပါ၀င္ေသာ စနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ 
ၿ ဗိတိ န္အစုိ းရသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ 
အႀကံေပး အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုနီးပါး အသြင္ေျပာင္း 
လ်က္ ယင္း၏အာဏာကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေက်ာ္လာၿပီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
သည္ အဆိုပါ ျခားနားဆန္႔က်င္ေသာ အရာမ်ား 
အား ခဲြျခားျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 
ၿဗိတိန္ႏုငိ္ငံအျပင္ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ မင္းမ် ိဳး 
မင္းႏြယ္၀င္ဆန္ေသာ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားတည္ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ- လီဆုိသို) မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဥပေဒျပဳ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ အခ် ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ား အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ 
သီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္းမ်ား ရွိလာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ့စ၀ါနာတြင္ ရုိးရာ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ားမွ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္၍ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစု လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ား 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရိွေသာ္လည္း လူမ် ိဳးစုဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား 
အဆုိျပဳထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ယင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
ေမာ္ေရာ့ကုိ ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၊ စိုက္ပ် ိဳးေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ငါးပံုႏွစ္ပံုကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ အုိင္ယာလန္ 
ႏိုင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ် ိဳးေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာ၊ ၊ စက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ 

အလ်ားလိုက္နည္းစနစ္အရ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဖဲြ႕စည္းျခင္းအားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ေဒါင္လိုက္ နည္းစနစ္အရ 
ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကို 
ဖဲြ႕စည္းျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏အာဏာကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကိုလည္း 
ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။ နယ္ ေျမ/ေဒသအလိုက္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရိွ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ 
အဓိက အက်ဆံုး ေသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းစနစ္ 
ပါ၀င္ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အစုိးရ၏  ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားမွ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ၇၀% ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ 
ေမာ္လ၀ီႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ သုံးပံုတစ္ပံုသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ေဒသ မ်ားမွ 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
လိုက္သည့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ သုံးပံုႏွစ္ပံုကုိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
အက် ိဳးအျမတ္ ေရွး ရႈျခင္း မရိွေသာ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (အမ် ိဳးသမီး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ 
မသန္စြမ္း ခ် ိဳ႔တဲ့သူမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ် ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢမ်ား) အျပင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (ဂုဏ္သေရရိွေသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ား) ႏွင့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား စသည္ 
တို႔၏ အဆုိျပဳထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ နယ္ေျမအလုိက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ 
အဓိက အက်ဆုံးေသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းစနစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရိွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ခရိုင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ ၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ျခင္းကို ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ 
တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းရွိေသာ ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ အႀကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေလးပုံတစ္ပုံအတြက္ အထက္ပါအခ်က္သည္ 
မွန္ကန္ပါသည္။ 

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ စတင္က်င့္သံုး 
လာခဲ့ပါသည္ (ခ်က္ဇ္ ရီပတ္ဘလစ္၊ ပုိလန္)။ တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ အျခားေသာ ႏိင္ုငံမ်ားသည္လည္း ယင္းတုိ႔၏ 
ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္ (ခရိုေအးရွား၊ ကီဂ်စ္စတန္၊ ဆီနီေဂါ)။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ထားရိွျခင္း၊ မရိွျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
အမ် ိဳးအစားသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေသာ ပုံစံခ်မွတ္ေရး နည္းလမ္းရွိ သည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္သည္ ႏိင္ုငံတစ္ႏိင္ုငံ၏ 
အေနအထားအေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။
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ဇယား ၁။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ ပင္မလႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္သာရိွေသာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွေသာ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္သည္ - 

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာရိွေသာ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္သည္

• ကုိယ္စားျပဳျခင္း ပုံစံမ်ားကုိ ျမင့္မားတုိးတက္ 
လာေစပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတည္း၏ ေအာက္တြင္ 
အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း 
အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးေပးျခင္းထက္ 
ပိုမိုအဆင္ေျပ လြယ္ကူေစေသာ၊ ေျပာင္း 
လြယ္ျပင္လြယ္ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ေျဖရွင္းခ်က္ကို အနည္းဆံုး အေနျဖင့္ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။

• ဥပေဒတစ္ခုအား အတည္ျပဳခ်က္မရပါက 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြား 
မ်ားကို ဥပကၡာ ျပဳထားပါက အျပစ္တင္စရာ 
အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ မရိွသျဖင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ 
ပိုမိုႀကီးေသာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ 
ရပါသည္။ 

• ေမွ်ာ္မွန္းမထားပဲ ရုတ္ခ်ည္းစိတ္လိုက္ 
မာန္ပါ ျပဳမႈမ်ား၏ တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ 
ေပၚေပါက္လာသည့္ အေဆာတလွ်င္ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား 
အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းကို  
ဟန္႔တားပါသည္။ စဥ္းစားခ်င္းခိ်န္မႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ထပ္မံ၍ ဆန္းစစ္ေပးရန္ 
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။  

• အဆိုျပဳထားသည့္ တရားဥပေဒကို 
အခ်နိ္တိုတို ႏွင့္ ခရီးေရာက္ေအာင္ 
အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

• အသာစီးရေသာ ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္ 
၏ ဖိႏိွပ္ႀကီးစိုးမႈမ်ားကို မခံရပါ။

• အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြယ္ကူ 
ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒမ်ားအား အတည္ျပဳ 
ျပဌာန္းေပးၿပီး ယင္းတို႔အား မ်ားစြာေသာ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ႀကီးၾကပ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျမင့္မားေစပါသည္။

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အမတ္အေရအတြက္ 
မွာ ပိုမိုနည္းပါးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ဆးရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

• ႀကီးမားသည့္ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားအား 
မဆိုင္းမတြ တံု႔ျပန္ႏိုင္ေစပါသည္။ 
အာဏာကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေသာအခါ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွေသာစနစ္ 
အေနျဖင့္ ျမင့္မားေသာ 
အက် ိဳးစီးပြားမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
မဲဆြယ္ တရားေဟာသူမ်ားသည္ 
ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို 
ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

• လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္သာရိွေသာ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ စနစ္မ်ား၏ 
ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွျခင္းသည္ 
ျမင့္မားေသာ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ မဲဆြယ္တရား ေဟာသူမ်ား၏ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါ သည္။

ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ သေဘာထားအမ် ိဳးမ် ိဳး၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကို 
ထိေရာက္စြာ ဖန္တီး ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္မ် ိဳးကုိ စဥ္းစားသင့္ ပါသည္။ ပထမသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက 
ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ပံုစံ 
ခ်မွတ္ ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒက ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
အား ေပးအပ္ ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ 
တူညီေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကုိ အသုံးျပဳပါက 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္းရိွ အမ်ားစုကုိ ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္က်င္းပမည္ 
ဆိုပါက ယင္းမွာ ပို၍ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရိွပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာကုိ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးမႈျဖစ္ရန္ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ အား အပ္ႏွင္းထားေသာ အမွန္တကယ္ အာဏာမ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးမႈ၏ အတုိင္းအတာကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ဤအခန္းသည္ ယင္း၏ အာဏာကုိ အျခားေသာ 
အစုိးရ၏ က႑မ်ား၏ အာဏာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ တရားစီရင္ေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မ်ားကုိ 
အတည္ျပဳပါ သည္) အဓိကထားသည္ မဟုတ္ပဲ ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းစသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္း ေဆာင္ရာတြင္ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အရည္အခ်င္းအရ ပါ၀င္မႈအေပၚတြင္ အေလးထားပါသည္။

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ နည္းလမ္း ေလးခုကုိ မရိွမျဖစ္ 

ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ သေဘာထား 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို 
ဖန္တီးေပးရန္  ဥပေဒျပဳအထက္ 
လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္  
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 
စဥ္းစားသင့္ေပသည္။
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လိုအပ္ပါသည္။ 

၁။ နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ ခံရေသာ 
ယင္းနယ္ေျမဆိုင္ရာ အဖဲြ႔ ခဲြမ်ား (ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား) ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္ (အာဂ်င္တီးနား၊ ဩစေတးလ်၊ 
အင္ဒိုနီးရွား၊ အီတလီ၊  ႏိုင္ဂ်းီရီးယား၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)။ ျပည္သူမ်ား၏ 
တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္မႈမ်ားတြင္လည္း ပုံစံႏွစ္မ် ိဳး ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိင္ုဂ် ီးရီးယားတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဒသႏၱရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ မဆဲႏၵနယ္ သုံးခုခဲြပါသည္။ 
မဆဲႏၵနယ္ တစခု္ခ်င္းစီအတြက္ အမ်ားဆုံးေသာ ေထာက္ခံမအဲေရအတြက္ ရရွိသူ ကုိယ္ စားလွယ္ကသာ 
အမတ္ေနရာရရိွပါသည္။ ဩစေတးလ်တြင္မူ ျပည္သူလူထုသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ ကုိယ္စား 
လွယ္ေျခာက္ဦးကုိ အခ် ိဳးက်စနစ္အရ ေရးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ယင္းေျခာက္ဦးအနက္မွ 
ေထာက္ခံမဲ အမ်ား ဆုံးရရိွသည့္ တစ္ဦးသည္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာပါသည္။ 

၂။ အခ် ိဳ႕ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ က်နိ္းေသျဖစ္မည္မွာ 
မေသခ်ာေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္ (ဩစေတးလ်၊၆ 
အီသီယုိးပီးယား၊၇ အိႏိၵယ၈)။ ယင္းတြင္လည္း ပုံစံ ႏွစ္မ် ိဳး ရွိျပန္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ 
ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အသာစီးရေသာ ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္က ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ အက် ိဳးဆက္ အားျဖင့္ ေဒသႏၱရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း လူမ်ားစု ပါတီမ်ား (တစ္ဖဲြ႔တည္းျဖစ္ေစ၊ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ) သည္ ယင္းတုိ႔၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ကုိ သီးျခားေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ အခ် ိဳးက် 
ကုိယ္ စားျပဳျခင္းနည္းလမ္းကုိ က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၾကပါသည္။ 
ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳမည့္ ယင္းတုိ႔၏ အမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္ 
(ဥပမာ- အကယ္၍ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အမတ္ေနရာ 
သံုးေနရာစီရိွပါက ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လ်က္ရိွသည့္ အင္အားအႀကီးဆံုး 
ပါတီသုံးခုကသာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသည္)။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ဤ နည္းလမ္းအေပၚတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား 
ရိွပါသည္။ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကုိ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီး ရိွ (တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတုိင္းအတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ား၊ ၿမိ ႔ဳနယ္ အဆင့္မ်ား) သက္ ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒျပဳ ညီလာခံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ အဖဲြ႔အစည္းကသာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအဖဲြ႔အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၉၅%သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ သို႔တုိင္ေအာင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား က ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါသည္။ (ဥပမာ-ဂ်ာမနီ)

၄။  ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဗဟုိအစုိးရသည္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါသည္။      
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

   

ပုံ ၂။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း       

(၁) (၂) (၃)

(၄)

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္

ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္

ေဒသႏၱရ အစိုးရ

ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ေဒသႏၱရ ျပည္သူမ်ား ေဒသႏၱရ ျပည္သူမ်ား ေဒသႏၱရ ျပည္သူမ်ား

ေရြးေကာက္သည္

ေရြးေကာက္သည္

ေရြးေကာက္သည္

ခန္႕အပ္

တိုက္ရိုက္

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း                                                            

ေရြးေကာက္သည္

ေရြးေကာက္သည္

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္ကုိ အေျခခံ၍ စာေရးဆရာက ေရးဆဲြထားပါသည္။ M၊ ဗဟိုအစိုးရ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ပါ၀င္သည့္ အမ် ိဳးအစားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ကုလသမဂၢဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္၏ 
လက္စဲြစာအုပ္။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံအေပၚ အထူးအေလးေပး၍ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဆန္းစစ္ ခ်က္ (ကုလသမ
ဂၢဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္၊ ၂၀၀၇) 

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးသည္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သစၥာေစာင့္သိမႈကုိ ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ မည္သူတုိ႔၏ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုိယ္စားျပဳမည္နည္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သူတုိ႔၏ အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရပ္တည္ေနသည္ဟု ျပည္သူတုိ႔က ယူဆၾကသနည္းဟူ၍ ေမးစရာ ရိွလာပါသည္။ 



308 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္က တုိက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
(ပံု ၂ စာတုိင္ ၁) သည္ ေဒသႏၱရ အစိုးရ တစ္ခုအျဖစ္ထက္ ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္သာ 
ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ အျမင္မ်ားကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ပံုစံ ခ်မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ယင္းတုိ႔ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းဘက္ကုိ 
ပို၍တိမ္းညြတ္ေစပါ သည္။ တဖန္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ (စာတုိင္ ၂) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးမည့္ ခ်တ္ိဆက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေဒသႏၱရ အစိုးရႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
ခ်တ္ိဆက္မႈကုိ ဖန္တီးထားေလ့ရွိပါသည္။ ေဒသႏၱရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔၏ ပူးတဲြလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား သည္ 
ႏွစ္ဦးစလုံး၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ႏိင္ုသည့္ 
ပူးတဲြတာ၀န္၀တၱရား ထမ္းေဆာင္မႈအျဖစ္ အက် ိးဳဆက္မ်ား 
ေပၚေပါက္လာေစပါ သည္။ 

ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္အား ဖဲြ႔စည္းျခင္းျဖင့္ 
ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ခ်တ္ိဆက္မႈတစ္ခုကုိ 
ဖန္တီးျခင္း သည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံေရး 
သေဘာတရားမ်ား၏ ဆက္စပ္မ ႈကုိ တစ္ 
ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာတြင္ ျမွင့္တင္ေပး ပါသည္။ 
ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ ဥပေဒ ျပ ဳအထက္လႊတ္ေတာ္ ၏ 
ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအား ခန္႔အပ္၍  ညႊန္ႀကားပါက(စာတုိင္ 
၃) ယင္းတုိ႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ နယ္အစုိးရမ်ား၏ 
သေဘာထားမ်ားကုိ ဗ်ဴရုိကရက္အရာရွိမ်ား အျဖစ္သာ 
ကုိယ္စားျပၾဳကၿပီး ျပည္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စား ျပျဳခင္း  မရွိၾကေပ။ 
ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရသည္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ (စာတုိင္ ၄) ခန္႔အပ္ပါက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အတြက္ 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ႏိုင္ငံေရးအရ အားထား ယုံၾကည္၍ မရႏိုင္ေပ။ 

ဤကဲ့သုိ႔ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား အၿပိဳင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ 
ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ဆႏၵမဲေပးျခင္း စနစ္မ်ားကုိ အတုိင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဳးအရ ေပါင္းစည္း၍ 
အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက (၆၀ရာခုိင္ႏႈန္း : ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ရုရွ (၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း : ၅၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ အိႏိၵယ (၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း : ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) တုိ႔သည္ စာတုိင္ (၂) ႏွင့္ (၃) ၏ စနစ္မ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးၾကပါသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံ (၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း : ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) သည္ စာတုိင္  (၁) ႏွင့္ (၂)ကုိ 
စုစည္းအသုံးျပဳရန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ (၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း : ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) သည္ စာတုိင္ 
(၂) ႏွင့္ (၄) ကို အသုံးျပဳပါသည္။ စာတိုင္မ်ားကို တစ္ခုထက္ပို၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသုံးျပဳျခင္း သည္ 
အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲေရး တြန္းအားမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း မရိွပါ။ ဤနည္းလမ္းသည္ 
ဥပေဒ ျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တစ္ၿပိဳင္နက္မွာပင္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူ 
အသီးသီးႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေျပ လည္မႈ ရယူရန္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည့္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သစၥာေစာင့္သိမႈကို 
ခဲြျခား ႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ မည္သူတို႔၏ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳမည္နည္း သို႔မဟုတ္ 
မည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရပ္တည္ေနသည္ဟု 
ျပည္သူတို႔က ယူဆ ၾကသနည္းဟူ၍ ေမးစရာ 
ရိွလာပါသည္။
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ပုံ ၃။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း နမူနာမ်ား

ေဒသႏၱရ ျပည္သူမ်ားက 
တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမွာက္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ 
ဆြစ္ဇာလန္၊မက္ဆီကို၊ 

အီတလီ၊ၾသစေတးလ်စသျဖင့္

ဆူဒန္၊ၾသစတီးယား 
အီသီယိုးပီးယား

 ဂ်ာမနီ                               ကေနဒါ

ေဒသႏၱရ အစိုးရက 
ခန္႔အပ္ျခင္း/ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း

ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ ေတာ္က  
ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမွာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက 
ခန္႔အပ္ျခင္း

စပိန္ ေတာင္အာဖရိက၊ရုရွ၊

အိႏိၵယ

မေလးရွား

 ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္ကုိ အေျခခံ၍ စာေရးဆရာက ေရးဆဲြထားပါသည္။ M၊ ဗဟိုအစိုးရ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
 လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ပါ၀င္သည့္ အမ် ိဳးအစား မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
 အစီအစဥ္၏ လက္စဲြစာအုပ္။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံအေပၚ အထူးအေလးေပး၍ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္
 ((ကုလသမဂၢဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္၊ ၂၀၀၇

ေဒသႏၱရ မဆဲႏၵရွင္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမာက္ ေသာအခါ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္မ် ိဳးျဖင့္ ကုိယ္စားျပ ျဳခင္းကုိ စဥ္းစားပါက အမတ္ေနရာမ်ားအား 
သတ္မွတ္ရာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 
ေဒသႏၱရ လႊတ္ေတာ္မ်ား တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ပုံစံ 
အရြယ္အစားႏွင့္ လူဦးေရကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
မျပဳပ ဲတူညီေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အေရ အတြက္ကုိသာ 
စဥ္းစားပါသည္။ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားကမူ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဤကဲသုိ့႔ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ 
သတ္မွတ္ေသာ ပုံစံသည္ တစ္ႏိင္ုငံလုံး အတုိင္းအတာအရ 
ဥပေဒျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္က ႏိုင္ငံသား  အေယာက္စီတိုင္းကုိ ညီတူညီမွ် ကုိယ္စားျပဳသင့္သည္ဟူသည့္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကုိ ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းဟူ၍ အခ်င္းမ်ားလ်က္ ရိွၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင၉္  အေသးငယ္ဆုံး ေဒသစိတ္ နယ္ေျမ ၂၃ ခုမွ (လူဦးေရ၏ ၂၀% ကုိသာ ကုိယ္ 

ေဒသႏၱရ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ 
ပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ 
ႏွစ္ဦးစလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို 
ကိုယ္စားျပဳ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ထိေရာက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ သည့္ 
ပူးတြဲတာ၀န္၀တၱရား ထမ္းေဆာင္မႈအျဖစ္ 
အက်ိဳးဆက္ မ်ား ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။
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စားျပဳေသာ) မည္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုမဆုိ မိမိတုိ႔အယူအဆမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ 
ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာမ်ားကို ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အပ္ႏွင္းျခင္း 

ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပုံစံကုိ ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳေသာ 
အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား အယူအဆအမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ သေဘာထား အမ် ိဳးမ် ိဳးကို မည္သုိ႔ 
ကုိင္တြယ္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါသည္။ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ မည္သည့္ကိစၥမ် ိဳးမဆုိ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သေဘာထားျခင္း တူညီ ရန္ လုိအပ္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဗီတုိအာဏာ က်င့္သုံးသည့္ 

အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ ပုံစံခ်မွတ္သင့္ပါသလား သုိ႔မဟုတ္ 
တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိသာ 
ေဆြးေႏြးပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္၏ က႑သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဟန္႔တားႏိင္ုသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစမည့္ 
အာဏာမရိွပဲ သေဘာထားမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကုိ 
ထပ္မံ၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ 
အႀကံေပး သေဘာေဆာင္ပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ တာ၀န္မွ်မရိွျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ႏိုင္ငံ 
အမ်ားစုရွိ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အႀကံေပးတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအား အတည္ 
ျပဳခ်က္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ဗီတုိအာဏာကုိ က်င့္ သုံးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳ 
အထက္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ထည့္သြင္းဖဲြ႔စည္းထားပါ သည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာစနစ္မ်ားသည္ ေဒသႏၱ ရလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
အက် ိဳးစီးပြားမ်ား အေပၚ တုိက္ရုိက္အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရိ ွ ၿပီး ဘ႑ာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအတြက္ 
သက္ေရာက္ျခင္းမရိ ွေသာ တစ္ခုတည္းေသာ 

တရားဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္အား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဟန္႔တားရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္အား ရာႏႈန္းျပည့္ ဗီတုိအာဏာက်င့္သုံးရန္ 
ခြင့္ျပဳေပး သည့္အျပင္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။

၁။  တရားဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ ပယ္ခ်ေသာအခါ 
ဥပေဒျပဳ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဆႏၵမဲထပ္မံေပးရပါသည္။ (ဩစႀတီးယားႏွင့္ 
ေတာင္အာဖရိက၏ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ ထိခိုက္ျခင္း မရိွေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား) 

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို 
ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
ပံုစံကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳေသာ 
အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား 
အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သေဘာထား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း။ 
ႏိုင္ငံအမ်ားစုရိွ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အႀကံေပးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ 
ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအား အတည္ျပဳခ်က္ကို 
ေရြႊ႕ဆိုင္းရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
ဗီတိုအာဏာကို က်င့္သံုးရန္အတြင္ျဖစ္ေစ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို 
ထည့္သြင္းဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၂။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ခံမဲေပးျခင္းကုိ 
ျပဌာန္းထားၾကေသာ္ လည္း အခိ်န္အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ ကြာျခားၿပီးမွသာ (မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ 
တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားသည္) ျပန္ လည္မေဲပးခြင့္ရွိသည္။ ဤတြင္အယူအဆတစ္ရပ္မွာ ျပည္သူလူထုအား 
ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားႏွင့္ အျမင္သစ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤနမူနာပံုစံသည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကန္႔ၾကာေစၿပီး ဥပေဒျပဳေအာက္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ 
ေက်ာ္လႊား၍မရႏိုင္သည့္ ျမင့္မားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ ခု မဟုတ္ပါ။ 

၃။  ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားသည္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိင္ုပါသည္။ အုိင္ယာလန္ႏိင္ုငံတြင္ 
ဥပေဒျပဳ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ သုံးပုံတစ္ပုံက ႏိင္ုငံေတာ္အတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ 
ယူဆထားပါက ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား ပယ္ခ်ႏိင္ုေသာ ဆႏၵမတဲစ္ခုသည္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု တရား၀င္ဥပေဒ ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းရိွမရိွကုိ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ 
ျပည္လုံးကၽြတ္ လူထုအစည္းအေ၀းကုိ စတင္ေပးႏိုင္ ပါသည္။ 

၄။ စတုတၳေျမာက္ ပံုစံမွာမူ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစု၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (ရုရွ) သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ခုအား ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္၏ ပယ္ခ်ျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံမဲ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 
ညီတူညီမွ် ရရွိျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း (ဂ်ာမနီ၏ ႏိင္ုငံေတာ္၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရွိသည့္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား) ဥပေဒျပဳ အထက္ လႊတ္ေတာ္၏ ဗီတုိအာဏာကုိ ေက်ာ္လြန္ပယ္ခ်ႏိုင္သည့္ 
ဥပေဒျပဳေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။  ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ အျခားေသာပုံစံမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ပူးတဲြ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခိ်န္တြင္ 
သေဘာထားကြဲလြဲေသာ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္အား နည္းပါးစြာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္ (အိႏိၵယႏွင့္ 
ႏိုင္ဂ်းီရီးယား တုိ႔၏ ဘ႑ာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား)ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ 
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ပုံ ၄။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳအခြင္႔အာဏာ၏ 
နမူနာမ်ား

ညီတူညီမွ် ပါ၀င္ျခင္း  အေလးသာေသာ   အေလးသာေသာ

             ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း          ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(အႀကြင္းမဲ့ ဗတီိုအာဏာ)         (သတ္မွတ္အဆင့္မ်ားထားရွိသည့္               (သတ္မွတ္အဆင့္မ်ားမရွိသည့့္္

             ကန္႔သတ္ဗီတိုအာဏာ)        ကန္႔သတ္ဗီတိုအာဏာ)

အၿမဲတန္း

အေမရိကန္၊
အိတလီ

 ၾသစေၾတးလ်
ကေနဒါ

ႏိုင္ဂ်းီရီးယား
ဆြဇ္ဇာလန္

 ႏိုင္ငံေတာ္၏
 အက် ိဳးစီးပြား

 မ်ားကို
 ထိခိုက္ပါက

 (ဂ်ာမနီ
(ေတာင္အာဖရိက

ပူးတဲြ
တာ၀န္

ထမ္းေဆာင္
ျခင္း

(အိႏိၵယ)

ရုရွ စပိန္ အိုင္ယာလန္ မေလးရွားၾသစေၾတးလ်

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္ကုိ အေျခခံ၍ စာေရးဆရာက ေရးဆဲြထားပါသည္။ M၊ ဗဟိုအစိုးရ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ပါ၀င္သည့္ အမ် ိဳးအစား မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္၏ 
လက္စဲြစာအုပ္။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံအေပၚ အထူးအေလးေပး၍ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (ကုလသမဂၢ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္၊ ၂၀၀၇) 

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အၾကြင္းမဲ့ ဗီတုိအာဏာကုိ ရရွိပါက ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ အေျခအေနမွ 
လြတ္ေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းသုံးမ် ိဳးရိွပါသည္။  ယင္းတို႔မွာ - 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

• ဖ်န္ေျဖေရးေကာ္မတီသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အႀကြင္းမဲ့ ဗီတုိအာဏာ ခ်မွတ္ျခင္း ။ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ ေတာ္က ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကုိ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ခဲ့ေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွ 
တူညီေသာ ကုိယ္စား လွယ္အေရအတြက္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႔စည္းၿပီး 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးက လုိက္ နာက်င့္သုံးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ သေဘာတူညီမႈကုိရရိွ 
ေျပလည္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါ သည္။ အကယ္၍ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ပါတီသည္ 
အခိ်န္အတုိင္းအတာတစ္ခု ၾကာျမင့္သည္အထိ သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည္အထိ 
အၾကပ္အတည္းတစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ မည္သည့္နည္းလမ္း ကုိမွ မေတြ႔ရိွေတာ့သည့္အခါ 
ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဆုိင္းင့ံထားပါသည္။ (ဂ်ာမနီႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက၏ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အက် ိဳးစီးပြားကုိ ထိခိုက္ေစေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား။ ဆြစ္ဇာလန္တြင္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္)။

• ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ က်င့္သုံးေရး စနစ္ျဖင့္ အႀကြင္းမဲ့ ဗီတုိအာဏာ ခ်မွတ္ျခင္း ။ ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္ အျငင္းပြားလ်က္ရိွေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုသည္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွ ညိွႏိႈင္းရရိွ၍ သေဘာတူစြာ က်င့္သုံးမည့္ပံုစံကို ရရိွသည္အထိ သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းအား ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္အထိ ယင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား လူးလားေခါက္တုံ႔ 
က်င့္သုံးပါသည္။

• လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ အႀကြင္းမဲ့ ဗီတုိအာဏာ ခ်မွတ္ျခင္း ။ ဩစေၾတးလ်တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ  
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ အေနအထားတြင္ ေရာက္ရိွေနၿပီး ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္မွ လာေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ 
ပ်က္ကြက္ပါက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံး အား ဖ်က္သိမ္းရမည့္ အေျခအေနမ် ိဳးသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး 
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ အမ် ိဳးသား ေရြးေကာက္ပဲြကို ျပန္လည္က်င္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံရာတြင္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ပုံမွန္ တရားဥပေဒကုိ 
အတည္ျပဳျခင္းထက္ အၾကြင္းမဲ့ ဗီတုိအာဏာအသြင္ျဖင့္ ပို၍ အာဏာရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္သည္ ေဒသႏၱရလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အက် ိဳးစီးပြားကုိ 
ထိခုိက္ေစေသာအခါမွသာ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈကုိ လုိအပ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားစု၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ 
အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားႏိုင္ပါသည္။ (အေရး ပါေသာ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားအား 
ခဲြေ၀ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အပိုင္း ၄ ကုိၾကည့္ပါ)

၃.၁.၆။ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ရိွေနၾကေသာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္၌ ဥပေဒျပ ဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ထပ္မံဖဲြ႔စည္း 
ျခင္းအားျဖင့္သာမက အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ 



314 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ကုိယ္စား ျပဳျခင္းပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္ၾကမႈမ်ား 
တည္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌ ရိွေသာ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ေဒသႏၱရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အထင္ကရ ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳရန္ႏွင့္ ယင္းေဒသမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ကုိယ္စား ျပဳမည့္ 
တရားဥပေဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းျဖင့္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသနၱရအဆင့္ 
တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားျပျဳခင္းသည္ အမ် ိးဳမ် ိးဳ 
ကဲြျပားျခားနားလ်က္ရွိၾကေသာ လုိလားမႈမ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းေျပ 
လည္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ အေထာက္အကူျပဳသည္ကုိ ပုံ ၅က 
မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ ဘယ္ဘက္တြင္ ရွိေသာပုံသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာအတြင္း တည္ရိွေနသည့္ 
သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒစုိးမုိးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကုိ 
ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္၏ ေဒသအသီးသီးရွိ 
အယူအဆအသီးသီးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ တုိင္းေဒသ ႀကီးမ်ားအတြင္း 
အမ်ားစုေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
အျမင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါက ႏိင္ုငံေတာ္ 
ဥပေဒသည္ တုိင္းေဒသႀကီး ေလးခုစလုံးတြင္ 
သက္ေရာက္ေနပါသည္။ အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ 
ထက္၀က္နီးပါး (၄၀၀ အနက္မွ ၁၉၉) ကုိ 
အေထာက္အကူျပဳျခင္း မရွိပါ။ တဖန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကုိ 

ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ လဲႊ ေျပာင္းေပးအပ္ပါက (ညာဘက္ရိွ ပံုကုိ ၾကည့္ပါ)  ခ်မွတ္ေသာ 
ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေထာက္ အကူမေပးႏိုင္ေသာ အေရအတြက္ မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရ၏ 
ေလးပံု တစ္ပံုေအာက္ထိ ေလ်ာ့နည္းသြား ပါသည္ (၄၀၀ အနက္မွ ၉၈)။ ေအာက္ပါ ဥပမာအတုိင္း စဥ္းစား 
ၾကည့္ပါ။ ဆုိၾကပါစို႔။ တုိင္းျပည္ X တြင္ ဘာသာေရး အဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ခုရိွၿပီး တစ္ခုသည္ေျမာက္ပိုင္းကုိ 
ႀကီးစိုး၍ က်န္ တစ္ခုမွာ ေတာင္ပိုင္းကုိ ႀကီးစိုးထားသည္။ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႀကီးစိုးေသာ အဖဲြ႔အစည္း၏ 
ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ 
အရက္ေရာင္းခ်ျခင္းအား ကန္႔သတ္ထားျမစ္လုိၾကသည္။ တဖန္ေတာင္ပုိင္းရိွ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ 
ပုိ၍လြတ္လပ္ၾကၿပီး ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္အရက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ျပဌာန္းရန္ 
ဥပေဒျပဳအာဏာသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရျဖစ္ပါက အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ကုိ အျခားတစ္ခုက 
မဲအသာျဖင့္ အႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရိွ ေဒသႏၱ 
ရ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကပါက လူအမ်ားစုသည္ 
ယင္းတို႔၏ စိတ္ သေဘာထားမ်ားအတုိင္း ျပဳမူေနထုိင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ 
အစိုးရ၏ အဆင့္အသီး သီးတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကို 
ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွ ေနထိုင္ၾကမႈမ်ား 
တည္ရိွေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌ ရိွ ေသာ 
လူနည္းစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ေဒသႏၱရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အထင္ ကရ 
ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳရန္ႏွင့္ ယင္းေဒသမ်ား၏ 
ထူးျခားေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳမည့္ တရားဥပေဒမ်ားကို 
ခ်မွတ္ ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းျဖင့္ 
ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။



315

ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ပံု ၅။ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ေဒသနၱရအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း

 ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းတရား သုံးမ် ိဳးသည္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကုိ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္  အတုိင္းအတာကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္ (ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ 
အခန္း ၇ မွ အာဏာမ်ားအား လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း
ကို ၾကည့္ပါ)။ ယင္းတုိ႔မွာ (က) ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒက ေဒသနၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ရိွ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအား ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္ အာဏာ၊ (ခ) ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၏ အမ် ိဳးအစားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႀကီးစိုးမႈ (ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ သီး သန္႔အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ရရိွေသာ အာဏာ ရိွပါသလား၊ တပ္တူက်မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားရိွပါက မည္သည့္ အဆင့္၏ 
ဥပေဒသည္ ပုိ၍အင္အားႀကီးမားပါသနည္း)ႏွင့္ (ဂ) ေဒသနၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
ဥပေဒေရးရာ ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(၁) လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ အတိုင္းအတာ

ေဒသနၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအား အာဏာမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ႏိင္ုငံတစ္ႏိင္ုငံအတြင္း ကဲြျပား 
ျခားနားစြာ တည္ရွိေနထုိင္မႈ အတုိင္းအတာအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ပထ၀ီ၊ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာတရား၊ 
စီးပြားေရး ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုအတြင္း ေမြးဖြား၊ေသဆုံး၊ ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားမႈစသည္တုိ႔အား ေလ့လာမႈ စေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာတုိ႔သည္ အဓိက အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအား  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
အာဏာမ်ားအား လဲႊ ေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၏ အတုိင္း အတာကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ 
ေနသူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရိွပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း စသည့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ 
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ထိန္းသိမ္း ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ အာဏာမ်ားကုိ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ အေန အထားမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၏ 
ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဘရာဇီး၊ 
အိႏိၵယႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတုိ႔တြင္ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ  ျပည္နယ္အစုိးရ၊ အစုိးရ၏ 
အဆင့္မ်ားသို႔ အာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ ေပးပါသည္။

(၂) ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေ၀ျခင္း ပံုစံမ်ား၏ အမ် ိဳးအစားမ်ား 

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ သီးသန္႔အေနျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစုိးရအဆင့္မ်ားသုိ႔ 
ဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာကုိ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ထားရာတြင္လည္း 
စိန္ေခၚမႈႏွစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရပါသည္။ ပထမ စိန္ေခၚမႈမွာ အခ် ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားအား ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပင္းထန္ ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအၿပီး အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ ဂိုဏ္းဂဏကဲြမ်ားသည္ 
အစုိးရအဆင့္ တစ္ခုခုသုိ႔ အာဏာကုိ သီးသန္႔ အပ္ႏွင္းရန္အတြက္ သေဘာတူညီၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ဒုတိယ စိန္ေခၚမႈမွာ သီးျခားအာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးမႈအေပၚ ပုိ၍လက္ေတြ႔ဆန္ပါသည္။ 
သီးသန္႔ရရိွေသာ အာဏာအေပၚတြင္သာ မီွခိုအားထားေနျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းေရးရာ နယ္ ပယ္မ်ားတြင္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ထပ္တူက်မႈမ်ားသည္ မလဲြဧကန္ ရိွတတ္သည္ 
ဟူေသာအခ်က္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားႏိင္ုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ 
ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခဲြေ၀လဲႊေျပာင္းေပးရန္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တူညီစြာ ရရိွေသာ အာဏာမ်ားကုိ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။  
ႏိင္ုငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရအၾကားရွိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ညီတူညီမွ်ရရွိေသာ အာဏာ၏ ေဒါင္လုိက္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားက လႊမ္းမုိးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အမ် ိဳး သား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားက တစ္ၿပိဳင္နက္ 
တူညီစြာ ရရိွေသာအာဏာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၏ 
က႑မ်ားသည္ အမ် ိဳးသား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
ႀကီးစုိးၿပီး ေရရွည္ တြင္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ 
ကာကြယ္မည့္ က႑မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ 
တြန္းအားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ အခ်င္းမ်ားဖြယ္ရွိပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ဒြန္တဲြေနသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာ- 

ေဒသနၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအား 
အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း ကဲြျပားျခားနားစြာ 
တည္ရိွ ေနထိုင္မႈ အတိုင္းအတာအေပၚ 
မူတည္ေနပါသည္။ မူ၀ါဒေရးရာ မ်ားတြင္ 
အာဏာမ်ားကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ 
အေနအထား မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေသာ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ် မႈ 
အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ 
ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားအၾကား မည္ကဲ့သို႔ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးမည္နည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ေဒသႏၱရ အစိုးရအၾကားရိွ Concurrent 
power ၏ ေဒါင္လိုက္ overlap မ်ားေၾကာင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားက လႊမ္းမိုးထားေသာ 
ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဂ်ာမန္ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ‘လုိအပ္’ၿပီး ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက် ိဳးစီးပြား’အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေသာ 
အမ် ိဳးသား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိသာ ႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ‘ဗဟုိ အစိးုရ၏ နယ္ပယ္ 
တစ္၀ွမ္းလုံး သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္း ထားရိွေရး သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းျခင္း 
ျဖင့္ တူညီေသာဘ၀ေနထိုင္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ဤသုိ႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ 
အတုိင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက် ိဳးစီးပြား အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဗဟုိအစုိးရဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။’ ၁၀

အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံမ်ားကမူ ကဲြျပားျခားနားစြာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ကေနဒါသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႀကီးစိုး လႊမ္းမိုးမႈအတြက္ ထင္ရွားေသာ ျခြင္းခ်က္တစ္ခုကုိ  ဖန္တီးေပးပါသည္။ သက္ႀကီးပိုင္း 
အၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္စဥ္က ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒတုိ႔သည္ 
သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၾကေသာအခါ ျပည္နယ္ဥပေဒက ပုိ၍အင္အားႀကီးမားခဲပ့ါသည္။၁၁ အျခားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္အား အမ် ိဳးသား အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကုိ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္ထားၿပီး ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသည္ ျပည္နယ္/ေဒသမ်ား၏ 
အေနအထားမ်ားအလုိက္ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရမည္ (ရံဖန္ 
ရံခါတြင္ အေျခခံ မူေဘာင္ဥပေဒအျဖစ္ ရည္ညႊန္းပါသည္)။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ တူညီစြာ ရရိွေသာ အာဏာမ်ားအား ခဲြထုတ္ရန္ အစိုးရ၏ အဆင့္ႏွစ္မ် ိဳးလံုးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မႈအား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစမည့္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကုိ 
က်င့္သုံးၾကပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ 
သေဘာထား ကဲြလဲြၾကေသာအခါမွသာ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု ေျဖရွင္းသည့္ စနစ္အရ  
တရားသူႀကီးမ်ားက အသုံးျပဳၾကသည့္အတုိင္း ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ၏ အေျဖထုတ္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အက် ံဳး၀င္မည္ ျဖစ္သည္(ဆူဒန္)။

ေတာင္အာဖရိက၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက တစ္ၿပိဳင္နက္ တူညီစြာ ရရိွေသာအာဏာ အသံုးျပဳေသာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိင္ုေခ်ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္ အေလးေပး၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ မူၾကမ္းေရးဆဲြထားရေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားပါသည္။ (အခန္း ၇၊ ဇယားကြက္ ၅) 

(၃) လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား၏ တရားဥပေဒအရ 
လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားကုိ ေဒါင္လုိက္နည္းအရ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံအေျခခံဥပေဒက 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းကုိ ကာကြယ္ထားသည့္ အတုိင္းအတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအား အာဏာကုိ 
လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ထားေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ အနည္းဆုံး သတ္မွတ္ထားေသာဦးေရျဖင့္ 
အာဏာကုိ တစ္ဘက္သတ္ ျပန္လည္ရုပ္ သိမ္းႏိင္ုပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အတိုက္အခံျပဳျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ ရုပ္သိမ္းျခင္းအတြက္ 
တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား မရိွပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳအာဏာအား ေဒါင္လုိက္နည္းစနစ္အရ ခဲြေ၀ေပးအပ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးလွ်င္ ေသာ္မွ ေဒသနၱရ 
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ကုိယစ္ားလွယ္မ်ားမပါ၀င္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ က႑ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံႏိုင္မည္ဆုိပါက အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ စိတ္ေျဖသာမႈ အနည္းအက်ဥ္းကို ဖန္တီးေပး 
ႏိုင္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ တရားေရး ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းတြင္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
ေ၀းရာေနရာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ေသာ အာဏာမ်ားကုိ ျပန္လည္ခ်မွတ္သည့္ မည္သည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိမဆုိ  
ေဒသႏၱရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကုိ လုိအပ္ပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပး 
အပ္ထားေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းအာဏာမ်ားအား 
တစ္ဘက္သတ္ ျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းကုိ တရားေရးအရ 
ကာကြယ္ႏိုင္လွ်င္ေသာ္မွ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္ မႈမ်ားတြင္ အစိုးရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေဒသႏၱရလႊတ္ေတာ္၏ တရားဥပေဒမ်ားအား ေက်ာ္ 
လြန္၍ ပယ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသုိ႔ 
ဆိုလွ်င္ေသာ္မွ ဤအခြင့္အာဏာအေပၚ တိက်ေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ 
အာဖရိက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ စည္း 

လံုးညီညြတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အမ် ိဳးသားေရး စံခိ်န္စံညႊန္း မ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္၏ တရား 
ဥပေဒကုိ  ေက်ာ္လြန္ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။ 

၃.၂။ ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ  ႀကီးၾကပ္ေရး 

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ  ႀကီးၾကပ္ရန္ အာဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ 
အႀကီးအကဲအား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အယံု အၾကည္မရိွအဆို တင္သြင္းရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ႀကီးၾကပ္မႈမွလဲြ၍ တရားေရးႀကီးၾကပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ တရားေရး ႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း တည္ရွိေနႏိင္ုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑မွ သမၼာန္စာ ဆင့္ေခၚေရး အရာရွိမ်ားအား ႀကီး ၾကပ္ရန္အာဏာႏွင့္ စဲြခ်က္တင္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး က႑တုိ႔ အပါအ၀င္ တရားေရးဆုိင္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ 
ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ သမၼာန္စာမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား အစရိွသည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 
ႀကီးၾကပ္ေရး၏ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ 
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အယုံအၾကည္ မရွိ အဆုိကုိ တင္သြင္းသည့္နည္း လမ္းျဖင့္ အစုိးရ၏ အႀကီးအကဲ အား 
ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေျပာဆုိရန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အား အျခားေသာ 
နည္းလမ္း တစ္ခုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စဲြခ်က္တင္ ျခင္းတုိ႔အား အခန္း ၄ ၏ အပိုင္း ၅.၃.၃ ႏွင့္ ၅.၃.၅ 
တို႔တြင္ အသီး သီး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား ေ၀ဖန္ဆန္႔က်င္ရန္ အခြင့္အလမ္း 

ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ 
အာဏာေပးအပ္ျခင္းကို ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒက မည္ကဲ့သို႔ 
ကာကြယ္ႏိုင္မည္နည္း။ အခ်ိဳ႔ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား 
တြင္ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ 
အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရ 
လႊတ္ေတာ္၏ တရားဥပေဒမ်ားအား 
ေက်ာ္လြန္၍ ပယ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးၿပီး ယင္း၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္လည္း တြန္းအားေပးပါသည္။ 
အခ် ိဳ ႔ေသာ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားမွာ မူ 
လက္ရွိခ်မွတ္က်င့္သုံးေနသည့္ မူမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ တိကျ်ပတ္သား 
ေသာ အခိ်န္ကာလ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္ 
(အယ္လ္ေဘးနီးယား) ၁၂။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံ ဥပေဒမ်ားအရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေပၚ လြတ္လပ္စြာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ခု အတြင္းရွိ ကုိယ္စားလွယ္အခ် ိ႕ဳက 
ေတာင္းဆုိပါက (ပုံမွန္အားျဖင့္ ၁၀% မွ ၃၀%အတြင္း) 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကုိ ဖဲြ ႔ 
စည္းခြင့္ျပဳပါသည္။ အလြန္နိမ့္ပါးသည့္ သတ္မွတ္အဆင့္အရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ အတုိက္အခံမ်ားအား 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ 
ဦးေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ႏို င္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ေနာက္ ခံအေနအထားႏွင့္ ရပ္တည္မႈသည္ 
ယင္း၏အစုိးရအေပၚ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္ သေဘာထားရိွသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုတြင္ 
မူတည္ေနေသာ အဆိုပါ စနစ္မ်ားတြင္ ယင္း သည္ အေရးပါေသာ ႀကီးၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အား နည္းေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးပံုစံမ်ားကုိ 
က်င့္သုံးလ်က္ ရိွၾကပါသည္။ ယင္းစနစ္မ်ားအရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေပၚ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆး ေပးရန္အတြက္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အျခားအဖဲြ႔ 
အစည္းတစ္ခုကုိ (ဥပမာအားျဖင့္ အစုိးရဌာနမ်ားအေပၚ 
မေက်နပ္ ခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းတင္ျပေရးေကာ္မရွင္) ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃.၃။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္/ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင္႔အေပၚ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား

လႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ 
တိုက္ရုိက္ေရြးေကာက္မႈျဖင့္ တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းမရိွေသာ ဥပေဒျပဳေရးက႑ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရ စနစ္မရိွပါ (အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ 
တစ္ရပ္)။ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
ျခင္း အေပၚတြင္ မွီခုိအားထားလ်က္ရွိေသာ (အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္) အစုိးရ၏ စနစ္မ်ားသည္ 

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ 
အျခားေသာ က႑ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္  
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကို  ႀကီးၾကပ္ရန္ 
အာဏာပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၏ အႀကီးအကဲအား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 
အယံု အၾကည္မရိွ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ႀကီးၾကပ္မႈမွ 
လြဲ၍ တရားေရး  ႀကီးၾကပ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ တရားေရး 
ႀကီးၾကပ္ မႈ အာဏာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
တည္ရိွေနႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား တရားေရးဆိုင္ရာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆး ျခင္းမ်ားကို 
ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို 
ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။

ျပည္သူလူထု၏ တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္မႈျဖင့္ 
တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းမရိွေသာ ဥပေဒျပဳေရး 
က႑ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ 
အစိုးရ စနစ္မရိွပါ။
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ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ 
လြတ္ေျမာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစပါ သည္။ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ႏွင့္စာလွ်င္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
မီ ွ ခုိအားထားမႈသည္ ကဲ ြ ျပား ျခားနားေသာ 
နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း အတုိင္းအတာအနည္းငယ္သာ 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားက အသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ မွီခုိအားထားမႈ/ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ၏ 
ပံုစံေလးမ် ိဳးကုိ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
(အပုိင္း ၃.၃.၃)၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသုိ႔ ျပင္ပမွ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားမႈမ်ား (အပိုင္း ၃.၃.၂)၊ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပ့ံရန္ 
လိုအပ္ေသာ မတည္ေငြ ရွာေဖြျခင္းအေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈ 
(အပုိင္း ၃.၃.၃) ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 

ပံုမွန္အတုိင္းအတာတစ္ခု အတြင္း ခ်မွတ္ေသာဥပေဒမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (အပိုင္း ၃.၃.၄) တုိ႔ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခ ခံဥပေဒမ်ားသည္ ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္သာမက 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အား စစ္ေဆးရန္ မဆဲႏၵရွင္ မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါ သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ဥပေဒမ်ားကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ ဆင္မြမ္းမံျခင္းစသျဖင့္ 
အေရးပါေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကုိ ခဲြေ၀၍ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား မပါ၀င္ပါ။ 

၃.၃.၁။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ အာဏာတြင္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ 
ေႏွာင့္ယွက္ထိပါးမႈ ပါ၀င္ပါသည္။ ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ပုံစံသုံးမ် ိဳး (ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း အျပင္) ရွိပါသည္။ 
ပထမပုံစံအရ ဖ်က္သိမ္းျခင္း သည္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရေသာ အဂၤါ ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘယ္လ္ဂ်ယံီႏွင့္ နယ္သာလန္တုိ႔တြင္ 

ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ယင္းကုိ 
အျမန္ဆံုး ဖ်က္ သိမ္းလုိက္ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ထပ္မံ က်င္းပၿပီးေနာက္ 
အသစ္ျပန္လည္ ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ထားေသာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္တုိင္းကုိ 
ေထာက္ခံမ ဲသုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပး ရပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖ်က္သိမ္းရမည္ 
ဆိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္လွ်င္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးအတြက္ 
ပန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သေဘာတူေပးရမည့္ 
အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တရားစြဲဆိုျခင္းမွ 
လြတ္ကင္းသည့္ အတိုင္းအတာအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ 
ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေပၚ 
မီွခိုအားထား ႏိုင္ပါသည္။

ဖ်က္သိမ္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားကို  တိက်ျပတ္သားစြာ 
သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခ 
ခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ႏိုင့္ ထက္စီးနင္းျပဳရန္ 
လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္း မွ  
ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခု၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ဒုတိယ ဖ်က္သိမ္းမႈ 
ပံုစံကို က်င့္သုံးပါသည္။ ယင္းပံုစံသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑မွ ၀န္ႀကီးမ်ားအားလည္းေကာင္း (ပီရူး)၊  
သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း (အက္စတုိးနီးယား)၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အစုိးရကုိ 
ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ မေအာင္ျမင္ ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း (ဂ်ာမနီ) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အယုံအၾကည္မရွိ 
အဆုိကုိတင္သြင္းပါက အသုံးျပဳေသာ ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည္ဆုိေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္း၏ အလုပ္မလုပ္ျခင္းသည္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ စတင္ရန္ စနက္မီး ပ် ိဳး ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖ်က္သိမ္းရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ  တိက်ျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ႏိုင့္ထက္ 
စီးနင္းျပဳရန္ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ ႏိင္ုပါသည္။ တတိယေျမာက္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းပုံစံမွာ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္အာဏာကုိ အျခားေသာက႑ မ်ားသုိ႔ အျပည့္အ၀ အပ္ႏွင္းျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ သမၼတ၏ 
ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ေပးအပ္ထားပါ သည္။ (ဥပမာ- အိႏိၵယ)

၃.၃.၂။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ျပင္ပမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားမႈမ်ား 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဆႏၵမေဲပးသူမ်ားထက္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ကုိသာ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ လႊမ္းမုိး မႈမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရးအာဏာ ပံစံုအမ် ိဳးမ် ိဳး 
ရိွပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး အာဏာ ၏ ပထမပံုစံတစ္ခုမွာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ 
ဆႏၵမေဲပးပုိင္ခြင့္မရွိျခင္း (ဘယ္လ္ဂ်ယံီ၏ ဥပေဒျပဳအထက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ယံီ ဘုရင္၏ မ် ိဳးဆက္မ်ား) 
သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးေရး တာ၀န္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေသာ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အာဏာအသင့္အတင့္ရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကပါက (လီဆိုသုိ) ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္မ်ားအေပၚ 
အနည္းဆံုး အတုိင္းအတာတစ္ခုအေနျဖင့္သာ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ ခန္႔အပ္ ျခင္း ပံုစံအရ 
ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္ လည္း 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မာ်းအေပၚ အက် ိးဳသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ 
ပုိ၍ႀကီးစုိးႏိုင္ပါသည္(အုိင္ယာလန္၊ မေလးရွား)။ 
တတိယေျမာက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ပုံစံအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ဥပေဒျပဳေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အဓိကအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားေသာ 
ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
အၾကြင္းမဲ့ ဗီတုိအာဏာကုိ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ 
ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားထက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကိုသာ 
ခြင့္ျပဳထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခု သည္ 
အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ လြတ္လပ္မႈကို 
ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ 
ခန္႔အပ္ေရးအာဏာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါသည္။
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ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီး (ကေနဒါ၊အီတလီ) လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္တည္း ထားရိွေသာ စနစ္တြင္မူ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ပါသည္ (ဂမ္ဘီးယား)။ အဆုိပါ တတိယ 
ပံုစံသည္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေသာ အာဏာကုိ က်င့္သံုး လ်က္ 
အႀကီးမားဆုံး ခ် ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

၃.၃.၃။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္ပုိင္မတည္ေငြ ရွာေဖြျခင္း

အခြန္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ စားရိတ္သံုးစဲြရန္ အာဏာသည္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အတြက္ 
တည္တ့ံခုိင္ၿမ ဲေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေငြမတည္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏  
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားသည္ (ကမ္မရြမ္း၊ 
လာအုိ၊ ရုရွ) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ ဩဇာအာဏာမ်ား အေတာ္အတန္ သက္ေရာက္မႈ 
ရိွႏိုင္ပါသည္။ 

၃.၃.၄။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရရွိေစရန္အတြက္ ယင္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ ေပးအပ္ထားသင့္ပါသည္။ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အက် ိးဳဆက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္  
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာဆုိခြင့္၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမေဲပးပုိင္ခြင့္ 
အာဏာ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို သိသိသာသာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကသာလွ်င္ 
ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ဖယ္ရွားခြင့္ရွိသည္ 
(အက္စတုိးနီးယား)။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ 
အာဏာကုိ တရားစီရင္ေရးသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားၿပီး 
(ဂြာတီမာလာ) ယင္းသည္ ကာကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ 

ခိုင္မာေသာ အျခားပံုစံ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

၃.၃.၅။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈ

အဖဲြ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းၾကား စစ္ေဆးမႈမ်ားအျပင္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ညီလာခံအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ သက္တမ္းကာလ 
မၿပီးဆံုးမီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို  ျပန္ လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္းဟူ၍ ပံုစံႏွစ္မ် ိဳးရိွပါသည္။ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 
စနစ္ဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထုက အဆင့္တစ္ခုတြင္ 
ပါ၀င္ၾကၿပီး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြအတြင္း 
ဆုံးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရရိွေစရန္အတြက္ 
ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို 
ေပးအပ္ထားသင့္ပါသည္။

ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္း စဥ္သည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ 
သည့္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရန္ 
တာ၀န္ရိွ သည္ဟူေသာ အယူအဆႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနပါ သည္။
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အျပည့္အ၀ ေရြးေကာက္ေသာစနစ္ ဆုိသည္မွာ ပဏာမေျခလွမ္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚတြင္သာ လုံး၀ဥႆုံ တည္မွီေနေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ဤစနစ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္းစနစ္ ထက္စာလွ်င္ ပုိ၍ 
အသုံးမ်ားပါသည္။ (ယုဂန္ဓါႏိုင္ငံတြင္ စဲြခ်က္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သာ 
ယင္းစနစ္ကုိ သုံးပါသည္။)

သေဘာတရားအားျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ 
ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္သည့္ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ 
တာ၀န္ရိွသည္ဟူေသာ အယူအဆ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 

အစအဆုံး ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႀကီးမားစြာ ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိင္ုငံမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ မဆဲႏၵရွင္မ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခြင့္ျပဳထားၿပီး (ေဘာ္လီးဗီးယား၊ အက္ေကြေဒါ၊ အီသီယုိး ပီးယား၊ 
ႏိုင္ဂ်းီရီးယား၊ ဗင္နီဇဲြလား) အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူထုအစည္းအေ၀းပဲြမ်ားတြင္သာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ျပဳထားပါသည္ (လစ္ခ္တန္စတိန္း)။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
ရႈေထာင့္သုံးမ် ိဳးရိွပါသည္။

(က) သတ္မွတ္အဆင့္အရ လူထု၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈသည္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း စာရင္းသြင္းထားေသာ 
ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္မည့္သူမ်ား၏ ၁၀% ႏွင့္ (အက္ေကြေဒါ) ၅၀% +၁ (ႏိုင္ဂ်းီရီးယား) ဟူ၍ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။

(ခ)  ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လုိအပ္ေသာ မအဲသာရရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အမ် ိဳး အစားႏွင့္ မဲေပးသူမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ေထာက္ခံမဲ အသာစီးရေသာ အေရအတြက္ကုိ 
သတ္မွတ္ထားေသာ (မုိက္ခရုိနီးရွား)၊ ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ခံမဲရရိွရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
(အက္ေကြေဒါ)၊ မဲေပးသူအေရအတြက္သည္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ၂၅% ရိွေနရန္လုိအပ္ၿပီး 
အာဏာပုိင္တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ ဆႏၵမဲေပးသူအေရအတြက္ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ပိုမ်ားေသာ ဆႏၵမဲ ရရိွရန္လုိအပ္သည့္ (ဗင္နီဇဲြလား)ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း စာရင္းရိွ 
မေဲပးသူဦးေရအနက္မွ ေထာက္ခံမသဲာေသာ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ထားရန္ လုိအပ္သည့္ (ႏိင္ုဂ် ီးရီး 
ယား) ဟူ၍ အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။

(ဂ)  ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ အခိ်န္ကာလ က်ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္လည္က်င္းပရျခင္း 
ျဖစ္ပါ သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ တစ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီး မည္မွ်အၾကာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္လည္က်င္းပ၍ 
ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ မည္မွ်နီးစပ္စြာ ေဆာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပေတာင္းခံႏိင္ုမည္နည္း။ 
ေဘာ္လီးဗီးယားတြင္ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအတြင္း တစ္ႀကိမ္သာက်င္းပ၍ 
သတ္မွတ္ကာလ တစ္၀က္ေက်ာ္သည့္ အခိ်န္ကုန္သြားမွ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၿပီး သတ္မွတ္ကာလ 
ကုန္ဆုံးကာနီးအခိ်န္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေလ့ မရိွပါ။ အက္ေကြေဒါတြင္ အလားတူ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းအတြင္း ပထမ ႏွစ္အၿပီး 
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ေနာက္ဆုံးႏွစ္မတုိင္မီအခိ်န္တြင္ လူထု၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ ေထာက္ခံေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔ က်င္ေသာ အျငင္းပြားမႈ 
အမ် ိဳးမ် ိဳး ေပၚ ထြက္လာပါသည္။ ေ၀ဖန္ေရးသမား 
မ်ား၏ အျမင္အရ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစရုံမွ်မက ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ထားသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္းရိ ွ 
ပုံမွန္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိပါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ 
အယူ၀ါဒ ႏွစ္ျခမ္းကဲြေစႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ 
က႑အေပၚ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေရးကုိ အားေပးသျဖင့္ 
ေဒါင္လုိက္စနစ္အရ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။

အဆုံးတြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစရပါမည္။ ဟန္ခ်က္ညီေစမႈကုိ 
ရရိွရန္မွာ ခက္ခဲလွၿပီး ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ မရိွပါက 
ျပင္းထန္ေသာ အက် ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိင္ုပါသည္။ 
တုိက္ရုိက္ဒမုိီကေရစီ -ႏိင္ုငံတကာ IDEA လက္စဲြစာအုပ္ 
တြင္ ေဖာ္ျပထား သကဲ့သုိ႔ ‘တစ္ဘက္တြင္ ျပန္လ
ည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္လြယ္ကူပါက ယင္းအား အေရးမပါေသာ၊ 
အေလးအနက္မရိွေသာ အရာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားေပလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ျပန္ 
လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ခက္ခဲျပင္းထန္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွေနပါက ႏိုင္ငံေတာ္ 
အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ဆႏၵမဲျဖင့္ဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္ေသာ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဓါတ္က်ေစမည္ျဖစ္ၿပီး 
အက် ိဳးမရိွ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။’ ၁၃

၄။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ သီးျခားအာဏာမ်ား
အေျခခံအားျဖင့္ ဥပေဒေရးဆဲြခ်မွတ္ေရး အာဏာႏွင့္ အျခားေသာ အာဏာဟူ၍ ဥပေဒျပဳအာဏာ 
အုပ္စုႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စားရိွပါ သည္။ ဥပေဒခ်မွတ္ေရးဆဲြေရး အာဏာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရ၏ က႑မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ပုံမွန္အားျဖင့္ 
ႀကီးၾကပ္လ်က္ရိွေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ အာဏာမည္ေရြ႕မည္မွ်ရိွမည္ကုိ 
ဆုံးျဖတ္အေျဖထုတ္ရေပမည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာျခင္း၊ 
စစ္ ေၾကျငာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း အစရိွသည့္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ားမွ 

ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ား၏ အျမင္အရ 
ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 
သည္ ျပင္းထန္ေသာ 
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစရံုမွ်မက 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ပါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ 
အယူ၀ါဒႏွစ္ျခမ္းကဲြေစႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က 
ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ က႑အေပၚ 
အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေရးကို အားေပး သျဖင့္ 
ေဒါင္လိုက္စနစ္အရ ထိေရာက္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖန္တီးေပးပါ သည္။ ျပ
န္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း
သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအၾကား 
ဟန္ခ်က္ညီေစရပါမည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ပုံမွန္အားျဖင့္ ႀကီး ၾကပ္ထားသည့္ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိသာ 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ 

၄.၁။ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲဖန္တီးႏိုင္ေသာ 
အာဏာမ်ား 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားေသာ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမခံရေသာ အၾကြင္းမဲ့ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာသည္ ၿဗိတသ်ွလႊတ္ ေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 
ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ နည္း လမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ 
ဤကဲ့သုိ႔ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားျခင္းသည္ ယခုမူ မရိွသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာတြင္ ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ် ိဳးအစား 
ငါးခုရိွပါသည္။ (က) ပထမအခ်က္မွာ ဥပေဒအား က႑မ်ားခဲြျခား၍ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ထံ 
တာ၀န္ခဲြေ၀ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ခုတည္း ေသာ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ကန္႔သတ္ထားရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ (ခ) ဒုတိယအခ်က္မွာ- တရားဥပေဒကုိ ေရးဆဲြ စီမံရန္ အာဏာျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ယင္းအာဏာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိသာ သီးသန္႔ အပ္ႏွင္းထားပါက 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ တရားဥပေဒကုိ ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရးဆဲြဖန္တီးျခင္းမျပဳပဲ စဥ္းစားေပးရံုသာ 
စဥ္းစားေပးၿပီး အာဏာကုိ သိသိသာသာ ဆုံးရံႈးပါသည္။ (ဂ) တတိယအခ်က္မွာ- ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
စီမံေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအား သမၼတ၏ ဗီတုိအာဏာျဖင့္ တုိက္ရိုက္တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းတစ္ခုကုိ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔သုိ႔ ရည္ညႊန္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္လုံးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ မဆဲႏၵရွင္မ်ားအား ရည္ညႊန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဃ) ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္မခံသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္သည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ 
လူထုဆႏၵခံယူပဲြႀကီးကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းေစႏိုင္ပါသည္။ (င) 
ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရား စီရင္ေရးသည္ 
ဥပေဒမ်ားအား အတည္မျပဳမီႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီးအခိ်န္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း 
ရိွမရိွကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေပးပါသည္။ 

၄.၁.၁။ သီးသန္႔အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအား ကန္႔သတ္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အား အခ် ိဳ႕ေသာ ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာမ်ားကုိ တာ၀န္ခဲြေ၀ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ 
ႏိင္ုသည့္အျပင္ ဤကဲသုိ့႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းကုိလည္း အခိ်န္မေရြး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိင္ုေသာေၾကာင့္ 
ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသက္သက္ ျဖစ္ေနပါသည္ 
(ခရိုေအးရွား)။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အား အေရးေပၚ 

ဥပေဒျပဳအာဏာတြင္ ဥပေဒေရးဆဲြခ်မွတ္ေရး 
အာဏာႏွင့္ အျခားေသာ 
အာဏာဟူ၍  ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရိွပါသည္။ 
ဥပေဒခ်မွတ္ေရးဆဲြေရး အာဏာ ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ 
က႑မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ လ်က္ရိွေသာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ 
အာဏာမည္ ေရြ႕မည္မွ်ရိွမည္ကို ဆံုးျဖတ္ 
အေျဖထုတ္ရေပမည္။



326 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
အစည္းအေ၀း ကာလမဟုတ္လွ်င္ေသာ္ျဖစ္ေစ 
ခၽ ြင္း ခ်က္အေနအထားမ်ား၌သာ ဥပေဒျပဳ 
ေရးအာဏာကုိ ေပးအပ္ရန္ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ 
ဥပေဒ ျပ ဳလ ႊ တ္ေတာ္သည္ အခိ ် န္ကာလ 
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု အတြင္း အတည္ျပဳျခင္းမရွိပါက 
ယင္း အာဏာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပ်က္ 
ျပယ္ပါသည္ (ဥပမာ-ဘရာဇီးလ္)။ တနည္းအားျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑အား အထူးေသာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ 
ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားႏိုင္သျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ 
ေခါင္းေရွာင္ ေနႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအာဏာသည္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္း အာဏာကုိျပင္းထန္စြာ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထား ျခင္းမ် ိဳးကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ 

ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳအာဏာအား အလြန္အကၽြ ံ လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္းပံုစံကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ေခါင္းစဥ္၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ခုအေပၚ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား  ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
စီမံေဆာင္ရြက္ရန္  လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းမျပဳပါက 
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းမျပဳမီ  ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပပါသည္ (ဥပမာ-လာ့တ္ဗီးယား) ၁၄

၄.၁.၂။ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးေရး အာဏာအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ဥပေဒျပဳေရး အာဏာတြင္ ဥပေဒကုိက်င့္သုံးေရး အာဏာလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သည္ အေၾကာင္းအရာတုိင္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ 
အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အာဏာကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားၾကၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ သီးျခားအာဏာကုိပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိင္ုပါသည္ 
(အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိင္ုငံမ်ားစြာတုိ႔၌ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သုံးရန္ အာဏာကုိ 
လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခ ခံဥပေဒသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒေရးရာ အခ် ိဳ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ 
အခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑တြင္ ရသုံးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သမဂၢႏွင့္ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သီးသန္႔အာဏာ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာကို က႑မ်ားခဲြျခား၍ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ထံ တာ၀န္
ခဲြေ၀ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာ
င္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြကို 
က်င္းပ၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ အာဏာကို ခဲြေ၀သတ္
မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ 
သမၼတအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္၊ 
ဆိုင္းငံ့ထားရန္ႏွင့္ တားဆီး ပိတ္ပင္ရန္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွေစျခင္းျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ ေရးဆိုင္ရာ 
သံုးသပ္ခ်က္ကို ဖန္တီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ ပါသည္။
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၄.၁.၃။ သမၼတ၏ ဗီတိုအာဏာ
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာအရ 
သမၼတသည္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္၊ ဆိုင္းငံ့ထားရန္၊ တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ အခြင့္အာဏာမ်ား ရိွပါသည္။ 
သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအေနျဖင့္ 
(က) ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား ႏိင္ုငံ ေရး အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
(ခ) ဥပေဒသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိွ၊မရိွကုိ အကဲစမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထက္ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကသာလွ်င္ သမၼတကုိ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေ
သာ သမၼတစနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ကို တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာ က်င့္သုံး ေသာ စနစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ဗီတုိအာဏာမ်ားကုိ ပုိ၍အသုံးမ်ားပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိေသာ  ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ 
ယခင္ကအတည္ျပဳခဲ့ဘူးေသာ ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ ထက္မ်ားသည့္ 
ေထာက္ခံမဲ အသာစီးရေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ ဗီတိုအာဏာတစ္ရပ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ပယ္ခ်ပါက (ေဘာ့စ္ 
၀ါနာ၊ အိႏိၵယ၊ တူရကီ) သမၼတ၏ ဗီတုိအာဏာသည္ အားနည္းသြားၿပီး ဥပေဒတစ္ရပ္အေပၚ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္သာ 
လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရိွေတာ့သည္။ ျမင့္မားေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားစြာ 
ကြာျခားတတ္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ ကုိ နမူနာျပရမည္ဆုိလွ်င္ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ခံမဲ (ပီရူး)၊ ဆႏၵမဲစုစုေပါင္း၏ 
၆၀% (ပိုလန္)၊ တက္ေရာက္ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ဆႏၵမဲစုစုေပါင္း၏ 
၆၇% (ခ်လီီ)ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးေပးေသာ ေထာက္ခံမဲစုစုေပါင္းမွ အသာစီးရေသာ အေရအတြက္ 
(အီဂ်စ္)ဟူ၍ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံႏွင့္ အတုိက္အခံျပဳသူမ်ား၏ အင္အားတုိ႔အေပၚ 
မူတည္၍ သမၼတ၏ဗီတုိအာဏာသည္ ဥပေဒျပဳေရး စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ ဟန္႔တားႏိုင္သည့္ 
မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ အႀကြင္းမဲ့ ဗီတုိအာဏာတစ္ရပ္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေသာ အၾကြင္းမဲ့အာဏာဟူသည္မွာ ေတြ႔ရခဲပါသည္။ ရိွမည္ဆုိလွ်င္လည္း ယင္း 
သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္သာ အသံုးခ်ပါသည္။ (ဥပမာ- ဆုိက္ပရပ္စ္) 

သမၼတအေနျဖင့္ လက္ခံသည္၊ မခံသည္ကုိသာ ေဖာ္ျပရန္လုိေသာ ‘မူၾကမ္းတစ္ခုလုံးကုိ ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာ’ 
အျပင္ သမၼတအား ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ 
‘တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပယ္ခ်ခြင့္ အာဏာ’ လည္းရွိပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာသည္ 
တရားဥပေဒ၏ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္း ပို၍ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ ၾကား၀င္မႈမ်ားကုိ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သမၼတအား ပို၍နီးကပ္စြာ ပါ၀င္ေစပါသည္။ 
ဤသို႔ ကန္႔သတ္ထားေသာ ၾကား၀င္မႈမ်ားသည္ တစ္စ တစ္စျဖင့္ တရားဥပေဒ၏ အၿပီးသတ္ပံုစံအေပၚ 
ႀကီးမားေသာ လႊမ္းမိုးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ အဆုိျပဳထားေသာ ဥပေဒအတြက္ လုိအပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္၏ 
နယ္ပယ္ က်ယ္ ျပန္႔လာေစရန္  သမၼတအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သမၼတ၏ 
အေရးပါေသာ လႊမ္းမိုးမႈကုိ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကုိ သင့္ေလ်ာ္ရာတရားရုံးသုိ႔ ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈျပဳရန္ 
လက္ဆင့္ကမ္း၍ ေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္  ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွမရိွကို အကဲစမ္းရန္ 
သမၼတအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား ပါသည္။ (ခရိုေအးရွား၊ ေတာင္အာဖရိက)။ ဤတြင္ ယင္းကုိသင့္ေလ်ာ္ရာ 
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တရားရံုးက ပံ့ပိုးထားပါက ဥပေဒအား ဖဲြ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွမရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼတ၏ 
အေလးထားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အစားတရား ဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအေပၚ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစၿပီး အဆံုးသတ္ေစပါသည္။ 

၄.၁.၄။ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္

အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိင္ုငံသားမ်ားအား ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈ 
မျပဳမီတြင္ ကန္႔ကြက္၍ ပယ္ခ်ရန္ (ဆြစ္ဇာလန္) သုိ႔မဟုတ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ ဥပေဒတစ္ခုအား 
ျပန္လည္ပယ္ ဖ်က္ရုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ 
ဥရုေဂြးတြင္ ၁၅ ဥပေဒကုိ ရုပ္ သိမ္းရန္အတြက္ က်င္းပသည့္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ယင္းဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး 
တစ္ႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ရပါ မည္။ အီတလီတြင္ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳၿပီး အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွသာ 
ဤကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အမ် ိဳး အစားေပါင္းစံုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ 
အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိင္ုငံ သားမ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအျပင္ 
ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ 

၄.၁.၅။ တရားစီရင္ေရး ဆန္းစစ္ခ်က္ 

ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား ပယ္ခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ သမၼတ၏ 
ဗီတုိ အာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာအား 
ႏိင္ုငံေရးအရ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးေသာ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအေနျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရး သုံးသပ္ခ်က္ အရ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကုိလည္း တရားေရးဆုိင္ရာ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ တရား ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ေရးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾက
သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈတြင္ ရွိရင္းစဲြျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္ကုိ 
ေလွ်ာ့တြက္မထားသင့္ပါ။ သိသာထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ ေသဒဏ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္ျခင္းမရိွဟူသည့္ ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ေသဒဏ္အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ 
လံုး၀ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ 
ေလ့လာထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔အက် ိဳးေမွ်ာ္၀ါဒစသည္တုိ႔ကုိ 
အေျခခံ လ်က္ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသည္ ရာဇ၀တ္မႈ စီရင္ထုံး ဥပေဒတြင္ သင့္ေလ်ာ္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ၁၆

ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑က ေတာင္းဆုိပါက ဥပေဒတစ္ခုအား တရား၀င္ 
အတည္ မျပဳမီ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ျပန္လွန္ဆန္းစစ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အျခားေသာ တုိင္းျပည္မ်ားက 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္သည္ တရား၀င္အတည္မျပဳမီ ဥပေဒကုိ သက္ဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔စည္းအား 
ရည္ညႊန္းရမည္ဟု ျပဌာန္း ထားပါသည္ (ျပင္သစ္)။ အမ်ားစုမွာ ဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ဥပေဒတစ္ခုအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အကဲစမ္းရန္ အခြင့္ အလမ္းကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားရံုးသည္ ကိစၥတစ္ခုခုအတြင္း သို႔မဟုတ္ တရားရံုးတြင္ အမႈစစ္ေနစဥ္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အျငင္းပြားျခင္းျဖစ္ေသာအခါ အခက္ႀကံဳရေစပါက ဥပေဒတစ္ခုအား ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္း 
ရိွမရိွကုိ ဆန္းစစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

၄.၂။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ အာဏာမ်ား

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံႏိင္ုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ 
အခ် ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား (မကၠဆီကုိ၊ ႏိုင္ဂ်းီရီးယား၊ ရုရွႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု))အဆင့္သံုးဆင့္မွ 
အတည္ျပဳခ်က္ကုိ လုိအပ္လွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု သည္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းအတုိင္း လုိက္နာၾကပါသည္။ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမၼတ၏ ဗီတိုအာဏာကုိ ေက်ာ္လြန္ပယ္ခ်ရန္ 
ျပဌာန္းထားေသာ သတ္မွတ္အဆင့္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ျမင့္မားေသာ ေထာက္ခံမရဲရွိရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မထားရိွပါက 
ဗီတုိအာဏာသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ၏ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ဆုိင္းငံ့ထားႏိုင္ေသာ 
သက္ေရာက္ မႈ ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားေသာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အီတလီ ႏိင္ုငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွ 
ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံမကုိဲ ရရွိမွ သာ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးရွိ သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာ 
ေထာက္ခံမေဲပးသူမ်ားက ေက်ာ္လြန္ ပယ္ခ်ျခင္း မျပဳပါက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၀% 
သည္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကို က်င္းပႏိုင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္အား 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဗဟုိျပဳေသာနည္း လမ္းကုိသာ ထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္ 
ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကုိ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ခဲြေ၀၍ တာ၀န္ေပးအပ္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈကုိ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၌သာ အတည္ျပဳပါသည္ 
(ဂြာတီမာလာ၊ ဆြစ္ဇာလန္)။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတသည္ ဤျပဌာန္းခ်က္ကုိ သက္ညွာခြင့္ေပးပါ သည္။ 

၄.၃။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အျခားေသာ အာဏာမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ ႀကီးၾကပ္ေရးေအာက္တြင္သာ ရွိေလ့ရွိသည့္ အနည္းငယ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
အတုိင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဴးျဖင့္ ပါ၀င္ ၾကပါသည္။ 
အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာျခင္း၊ စစ္ေၾက ျငာျခင္း၊ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္/အျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ 
ခြင့္ေပးျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျမင့္မားေစျခင္း 
သည္ ယင္း၏အာဏာကုိ ခုိင္မာေစပါသည္။

၄.၃.၁။ အေရးေပၚ အေျခအေန
အေရးေပၚအေျခအေနကုိ မည္သူက ေၾကျငာမည္နည္း၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္းဟူသည့္ 

အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာျခင္း၊ 
စစ္ေၾကျငာျခင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္/
အျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး ျခင္းစသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ 
ေတာ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ျမင့္မားေစျခင္းသည္ ယင္း၏ အာဏာကို 
ခိုင္မာေစပါသည္။



330 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဖဲြ႔စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ထက္စာလွ်င္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၌ 
ပါ၀င္ ျခင္း အတုိင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ အစိုးရသည္ ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အမ် ိဳးသားေရး ကပ္ ဆုိက္မႈမ်ားစသျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ ေၾကျငာႏိုင္ေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ဤအေၾကာင္းတရား မ်ားကုိသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အေသးစိတ္ခ်ျပႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ မူႀကမ္းေရးဆဲြ ၾကသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထားရိွလိုၾကပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမားေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း
အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက)။ အဆိုပါ အေန အထားအားလုံးကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိသကဲသုိ့႔ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ မရွိရာ လည္း 
က်ပါသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အတုိင္းအတာသည္ အေရးေပၚ အေနအထားသုိ႔ ျမင့္မားေရာက္ရွိလာေသာအခါ 
အခ် ိဳ႕ေသာ မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ၾကရေပမည္။ အလဲြသုံးစား ျပဳလုပ္မႈကုိ 
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရေပမည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ မ်ားတြင္ ယင္းအာဏာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑အား 
အျပည့္အ၀အပ္ႏွင္းၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ 
ရိွတတ္ပါသည္။ ပီရူးႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ အႀကီးအကဲက 
အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ေၾကျငာျခင္းမျပဳမီ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြင္း အာဏာမ်ားကုိ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းအရ ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစြာအတည္ျပဳေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ လက္ေတြ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း 
သတ္မွတ္ထား ေသာ ကာလတစ္ခုအတြင္း၌ အခိ်န္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မည့္ 
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိလည္း လုိအပ္ပါသည္ (ေမာ္လ၀ီ)။ အီသီယုိးပီးယားႏွင့္ ဖီဂ်တုိီ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွအေရးေပၚ အေျခအေနကုိ ေၾကျငာျခင္းမျပဳမီ 
လႊတ္ေတာ္ကဦးစြာအတည္ျပဳရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ေၾကျငာေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑မွ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေသာ အာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးမႈမ်ား 
ပါ၀င္သည့္ မြန္ဂိုလီးယား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ကသာလွ်င္ အေရးေပၚ အေျခ အေနကုိ 
ေၾကျငာႏိင္ုသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ယာယီအားျဖင့္ ဆုိင္းင့ံကာလအတြင္း ရွိေနပါက 
သမၼတက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သည္ မည္သည့္တုံ႔ျပန္ခ်က္မွ မျပဳလုပ္ပါက 
ဤသို႔ ေၾကျငာ ျခင္းသည္ အခိ်န္ကာလအားျဖင့္ ၇ ရက္သာ ၾကာရွည္ၿပီး ပ်က္ျပယ္သြားပါသည္။ 

မည္သုိ႔ဆုိေစ အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာျခင္းသည္ အျခားေသာ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မတူပဲ 
ပုံစံ ခ်မွတ္မႈမ်ားစြာကုိ ဖယ္ရွားလ်က္ တစ္ဘက္သတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားစြားတုိ႔သည္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳထားသည့္ အေရးေပၚဥပေဒ၏ ဒဏ္ကုိျပင္းထန္စြာ ခံစားၾကရသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္တတ္ေသာ 
သေဘာတုိ႔အေပၚတြင္ သတိထားလ်က္ ဖဲြ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားစြာတုိ႔သည္ 
အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာျခင္းအတြက္ အလြန္အမင္း သတိႀကီးစြာထားေသာ မရိွမျဖစ္ရိွရမည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ လြန္ကဲတတ္ ၾကပါသည္။ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ား တကယ္တမ္း ေပၚေပါက္လာေသာအခါ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
မရိွပါက လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီွေစျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတုိင္းအတာႏွင့္ လုိအပ္မႈတုိ႔ကုိ အေလး ထားလ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိပဲ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအျပင္ မည္သည့္အေရးေပၚ 
ေၾကျငာခ်က္မဆုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာ 
အစုိးရ ၀န္ႀကီးအားလုံးက ထပ္ဆင့္ထုိးထားေသာ 
လက္မွတ္မ်ားရွိရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ မၾကာေသးမီက 
ေဟတီႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ အရ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မပါပဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ 
က်ဴ းေက်ာ္ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမ်ားကုိသာ 
အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ မႀကံဳစဖူးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚခဲၿ့ပီး 
၀န္ႀကီးမ်ားစြာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစြာတုိ႔ 
ေသေၾကပ်က္စီးခဲရ့ ေသာအခါ ဤသုိ႔ကန္႔သတ္ထားေသာ 
စကားလုံးသုံးႏႈန္းမႈ ႏွင့္ လတ္တေလာ အေရးယူေဆာင္ 
ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဟတီအစုိးရသည္ သက္ဆုိင္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၿပီး မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ 
ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေလးမေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ အာဏာတည္ေစခဲ့ရပါသည္။

၄.၃.၂။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း/ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္ အာဏာ

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အေနျဖင့္ ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္ရပ္မွာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ အာဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားအၿပီး 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ထိပ္တန္းအေရးပါလွၿပီး သမိုင္းသစ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစတင္ရန္ 
မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာအခါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းကုိမူ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွ ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ သက္တမ္း၏ သာမာန္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိသာ ဤအခန္း၌ 
ေလ့လာတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤအေနအထား၌ပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း/ 
အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္ အာဏာသည္ အမွားမခံေသာေသာေၾကာင့္ စဥ္းစားေျမာ္ျမင္ဥာဏ္ မရိွပဲ 
အသုံးခ်ပါက တရားေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား အေပၚ အတုိင္းအတာ ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ 
အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္/ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈအား သတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ ဤတြင္သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း (ဘာကီနာ ဖာဆုိ၊ ခ်က္ 
ရီပတ္ဘလစ္) သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္မွ ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း (ေဂ်ာ္ဂ်ယီာ၊ ကင္ညာ) ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳျခင္း (ဟန္ေဂရီ)
အထိ အတုိင္း အတာ အသီးသီးအရ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ် ိဳးစံကုို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ေၾကျငာျခင္းသည္ အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
မတူပဲ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား 
မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားစြာတို႔သည္ 
အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာျခင္းအတြက္ 
အလြန္ အမင္း သတိႀကီးစြာထားေသာ 
မရိွမျဖစ္ရိွရမည့္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို 
တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ၾကပါသည္။



332 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အဆုိပါကြာျခားမႈ အတုိင္း အတာမ်ားအၾကား နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ 
အလားတူ ျပစဒ္ဏ္ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အာဏာတုိ႔ကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (မိုဇမ္ဘိခ္၊ ၁၉၉၀)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ကုိ အတည္ျပဳေပးရန္ 
ျပဌာန္းထားေသာ ပူးတြဲအာဏာမ်ား (အင္ဒုိနီးရွား၊ ေတာင္ကုိရီးယား) စသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆုံး 
စီမံေဆာက္ရြက္ခ်က္ႏွစ္မ် ိဳးကုိ ေပါင္းစည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ဂရိႏိင္ုငံတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္တုိ႔က အတည္ျပဳမွသာ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅။ နိဂံုး
ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ပုံစံခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးရန္ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းလမ္း မ်ားကုိ ေပးပါသည္။ ဤသုိ႔ မ်ားျပားစံု 
လင္မႈသည္ လြယ္သေယာင္ ဖန္တီး ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းအမ်ားစုထက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ 

ပုံစံ ခ်မွတ္မႈတစ္ခုကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ ရန္ 
အၿမဲထာ၀စဥ္ လုိအပ္ေနမႈကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ကဲြ 
ျပားေသာ လုိလားခ်က္မ်ားရွိေနၾကသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း 
အမ် ိဳးမ် ိဳးတုိ႔အား ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစျခင္းသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္အား ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား မူၾကမ္းေရးဆြဲၾကသူမ်ားက 
ျဖည့္ဆည္းရမည့္ စိန္ေခၚမ ႈ  ျဖစ္ပ ါသည္။ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအား 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ယင္းအတြင္း 
အဆုံးသတ္သြာ း ျခ င္ း  မဟုတ္ေသာ္လည္း 
အေရအတြက္မ်ားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာလွ်င္ 
အာဏာကုိ  ထိ န္ း ခ ် ဳ ပ္  ထာ းႏို င္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းကုိက်င့္သုံးျခင္းထက္ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
ျဖစ္ေပၚတည္ရွိမႈမ်ား၏ ပုိ၍တိက်ေသာ ကုိယ္စားျပ ျဳခင္း 
ႏွင့္ ပါ၀င္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ 

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း 
အေျခအေနမ်ားကို စိတ္မွန္းျဖင့္ ခ်င့္ခိ်န္ 
ၾကည့္ရေသာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုင္ရာ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည့္ 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ထိပ္တန္း အေရးပါ လွၿပီး 
သမိုင္းသစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စတင္ေရးအတြက္ 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျပစ္ ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ 
အေရးပါလြန္းၿပီး အမွားမခံသည့္အျပင္ 
စဥ္းစားဥာဏ္မရိွပဲ အသံုးျပဳပါက 
တရားစီရင္ေရး၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚကိုပင္ 
ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
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 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဇယား ၂။ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

အေၾကာင္းအရာမ်ား ေမးခြန္းမ်ား

၁။ အစိုးရ၏ စနစ္

• အစုိးရ အႀကီးအက၏ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္တုိ႔သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ 
ေတာ္အေပၚ မွခီိုျခင္း ရိွပါသလား။ 

• သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရ အႀကီးအကဲတို႔၏ လုပ္ငန္း 
တာ၀န္မ်ားကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကသာ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသလား၊ 
ယင္းပုဂၢ ိဳလ္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ေနပါ 
သလား (ေဘာ့စ၀ါနာ၊ ေတာင္အာဖရိက)။ 

• သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
ႏိင္ုငံေတာ္ အႀကီးအကတဲစ္ဦးႏွင့္ အစုိးရ၏ အႀကီးအကတဲစ္ဦးတုိ႔အၾကား 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ 
ႏွစ္ဦးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၌ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အစုိးရ၏ 
အႀကီးအကဲအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း/ထုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႔တြင္ မည္သည့္ 
တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္သနည္း။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
လုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွပါသလား။ ထုတ္ပယ္ရန္ 
အခြင့္အာဏာ သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔အာဏာ ျဖစ္ပါသလား။

• သုိ႔မဟုတ္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ အႀကီးအကကုိဲ (ႏိင္ုငံေတာ္ႏွင့္ 
အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ခဲြျခားထားပါသလား။ 
ယင္းအား ျပည္သူလူထုမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပါသလား။

၂။ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု၊ 
ေရြးေကာက္ပဲြ 
စနစ္ မ်ား၊ သီးသန္႔ 
ဖယ္ထားသည့္ 
အမတ္ေနရာမ်ား၊ 
အမတ္ ေလာင္းမ်ား၏ 
ေနရာခဲြတမ္း မ်ား၊ 
ျပင္ပမွ ေရြးခ်ယ္ 
ခန္႔အပ္ မႈမ်ားအား  
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

• မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းမည္ 
နည္း။ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားတည္ရွိမႈ စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီစုံ အခ် ိဳးက် ကုိယ္ 
စားျပဳေရးစနစ္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယင္းစနစ္ႏွစ္မ် ိဳးလုံးအား ေရာထားသည့္ 
စနစ္ ရိွပါသလား။

• ပါတီစုံ အခ် ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳေသာ စနစ္မ်ားအရ ကိုယ္စားျပဳေရးအတြက္ 
အနည္းဆံုး သတ္မွတ္အဆင့္မ်ား ရိွပါသလား။

• လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ် ိဳသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ 
ထားေသာ အမတ္ေနရာမ်ား ရွိပါသလား။ ဤသုိ႔ ရွိပါက ဤေနရာမ်ားအတြက္ 
မည္သည့္နည္းကို အသံုးျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။ 

• အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမတ္ေလာင္းေနရာ ခဲြတမ္းမ်ား ရိွပါသလား။ 
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• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား သီးသန္႔အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကသာ တုိက္ရုိက္ေ
ရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသလား၊ အခ် ိဳ႕ေသာ အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ 
ေရြး ခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါသလား။ (လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာ ထားရွိေသာ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ ေတာ္မ်ားတြင္)

၃။ မဲေပး ျခင္ း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ခံမအဲရ 
ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳေပးပါသလား၊ လူနည္းစုအား ကာကြယ္ရန္ 
အေရးပါ ၿပီး အမွားမခံႏိုင္သည့္ အခ် ိဳ႕ေသာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ႏွစ္ထပ္ကြမ္း မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးပါသလား။

၄ ။  ဥပေဒ ျပ ဳ 
အထက္လႊတ္ ေတာ္

• ႏိင္ုငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ရပ္ 
ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသလား။ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ ရွိပါက မည္သူ႔တုိ႔ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳမည္နည္း။ နယ္ေျမ၊ေဒသအလုိက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆုိပါ အဖဲြ႔အစည္းသုံးမ် ိဳးကုိ ေရာထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ား ရိွပါသလား။

• ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ 
မည္နည္း။ ယင္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမွာက္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရိွ 
ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ အဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ရပ္စလံုးက 
ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ၾကပါသလား။ 

• ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို 
ကုိယ္စားျပဳပါက နယ္ပယ္တုိင္းသည္ ညီတူညီမွ် ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရွိပါသလား 
(ဥပမာ- တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အရြယ္အစားပမာဏႏွင့္ လူဦးေရကုိ ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳပဲ ယင္းတို႔ တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီ)။ 

• အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
အာဏာ မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

• ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ 
တူညီ ေသာ အာဏာရိွပါသလား (ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 
အၾကြင္းမဲ့ အာဏာ)။ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ကသာလွ်င္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ဆိုင္းငံ့ႏိုင္ျခင္း ရိွပါသလား။ အေၾကာင္းအရာအေပၚ 
မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ပါသလား။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၅။ ဥပဒျပဳေရး 
အာဏာမ်ားကို 
လက္ေအာက္ 
အဆင့္မ်ားသို႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ 
္မွတ္ေပး ျခင္း 

• ေဒါင္လုိက္စနစ္အရ တုိင္းျပည္အတြင္း အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္လည္း 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား ရိွပါသလား။ 

• ဤသုိ႔ရွိပါက မည္သည့္ အာဏာအမ် ိဳးအစားမ်ားကုိ အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ 
အဆင့္မ်ားသို႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးမည္နည္း။

• ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္သုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္မည္နည္း။ အစုိးရ၏ 
ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ား ရွိပါသလား။ တစ္ၿပိဳင္နက္ တူညီစြာရရွိေသာ အာ 
ဏာမ်ား ရွိပါသလား သုိ႔မဟုတ္ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ၾကေသာ အာဏာမ်ား ရွိပါ 
သလား။ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ႏွစ္ခုလုံးက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 
ခ်မွတ္ၾကပါက မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းသည္ ပို၍ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္နည္း။

• အစိုးရ၏ လက္ေအာက္အဆင့္မ်ားအတြက္ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ 
လကၡ ဏာရပ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းစသျဖင့္ မည္သည့္အာဏာမ်ားသည္ 
အထူး အေရးပါသနည္း။

၆ ။  ဥပေဒ ျပ ဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ 
အဖြဲ႔အစည္ ဆုိင္ရာ 
အာဏာ မ်ား

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အစိုးရ၏ 
အႀကီး အကဲကို ထုတ္ပယ္ရန္ အာဏာရိွပါသလား။

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ အႀကီးအကအဲား 
ယင္း ၏ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ထုတ္ပယ္ရန္ 
သီးသန္႔ အာဏာ ရွိပါသလား (စဲြခ်က္တင္ျခင္း)။ သုိ႔မဟုတ္ စဲြခ်က္တင္ျခင္း 
လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသလား။

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အား သမၼာန္စာ ဆင့္ေခၚရန္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အာဏာရွိပါ 
သလား။ 

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔အား ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေရးေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား ရိွပါသလား။

၇ ။  ဥပေဒ ျပ ဳ 
လႊတ္ေတာ္အေပၚ 
အဖဲြ႔အစည္း ဆုိင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္ မႈမ်ား

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ယင္း၏ သတ္မွတ္ကာလမတုိင္မီ ဖ်က္သိမ္းရႏိင္ု 
ေျခ ရိွပါသလား။

• ရွိမည္ဆုိပါက ဤသုိ႔ ဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္(မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း)ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အႀကီးအကဲ၏ 
အျပည့္အ၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသလား။
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• ႏိင္ုငံသားမ်ားအတြက္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားအရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမွာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွပါသလား။

၈ ။  ဥပေဒ ျ ပ 
ဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ဥပေဒျပဳေရး  
အာဏာမ်ား

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒျပဳေရး အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ပါ 
သလား၊ သုိ႔မဟုတ္ အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္အရ 
ဥပေဒျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အတြက္ အခြင့္အေရး ရိွသင့္ပါ 
သလား။

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တစ္ 
ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑အေနျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကုိ ဗီတုိအာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်ပုိင္ခြင့္ ရွိပါ 
သလား။ ဤသို႔ ဆုိပါက ေရႊ႔ဆိုင္းမႈကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဗီတိုအာဏာ 
ျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ သမၼတ၏ ဗီတိုအာဏာကို ေက်ာ္လႊားပယ္ခ်ရန္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွ စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ေသာ ေထာက္ခံမဲ 
အေရ အတြက္ကို လိုအပ္ပါသလား။ အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အၾကြင္းမဲ့ ဗီတို အာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္ပါသလား။

• ႏိငုငံ္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား အတည္မျပဳရေသး 
မီ  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရိွပါသလား။

၉။ အျခားေသာ 
ဥပေဒျပဳေရး 
ဆုိင္ရာ ပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ား

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာေရးကုိ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးပါသလား။ 

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ စစ္ေၾကျငာေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလား။

• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္/ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ 
ခြင့္ေပးအပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလား။
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

မွတ္စုမ်ား
၁ ေဘာ့ကင္ဖုိ႔ဒ၊္ M ႏွင့္ အဖဲြ႔သားမ်ား၊ အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ျခင္း ပုံစံ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးအေပၚ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္ တတိယအႀကိမ္ (ဟိန္ဒီဘာ့ဂ္၊ ႏိင္ုငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ႏိင္ုငံတကာ 
ဥပေဒေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေရးအတြက္ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း၊၂၀၀၈)။

၂ ပါရ္နီ၊ J.M ႏွင့္ အဖဲြ႔သားမ်ား၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မ်ား။ လက္တင္အေမရိကအတြင္း 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္၊ 
ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ အဖဲြ႔သား မ်ား ၂၀၀၇)

၃ ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ပံုစံခ်မွတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ လက္စဲြ စာအုပ္အသစ္ 
(စေတာ့ဟုမ္း။ ႏိုင္ငံ တကာ IDEA ၊ ၂၀၀၅)

၄ ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ပုံစံခ်မွတ္မႈ

၅ ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ပုံစံခ်မွတ္မႈ

၆ ဩစႀတီးယား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၃၄၊ (၁၉၂၀) တြင္ ျပဌာန္း၍ (၂၀၀၈) တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၇ အီသီယုိးပီးယား ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၆၁ (၁၉၉၅)

၈ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ၏ စတုတၳေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အပိဒုခ္ြဲ ၈၀၊ (၁၉၅၀) တြင္ ျပဌာန္း၍ 
(၂၀၀၅) တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၉ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ (ဆြစ္ဇာလန္ရိွ ျပည္နယ္မ်ားကုိေခၚပါသည္) တစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
အရြယ္ပမာဏ ႏွင့္ လူဦးေရ မည္မွ်ပင္ရွိေစကာမူ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦးစီ ကုိယ္စားျပဳရပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ သမိုင္း ေၾကာင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆုိပါ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ သုံးခုေပါင္းကုိ 
ေဒသစုမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ ခဲြျခား ထားၿပီး ေဒသစု ေျခာက္ခုတြင္မွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိသာ 
ေရြးေကာက္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒသစိတ္နယ္ေျမေပါင္း ၂၀ တြင္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကုိသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေဒသစုေျခာက္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳ ရပါမည္။

၁၀ ဂ်ာမနီ ႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒခ္ဲြ ၇၂ (၁၉၄၉) တြင္ျပဌာန္း၍ ၂၀၁၀ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၁၁ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၉၄ (က) (၁၈၆၇ မွ ၁၉၈၂ ထိ စုေပါင္းထားေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား)၊ ၂၀၀၈ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၁၂ အယ္လ္ေဘးနီးယား ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၈၀ (၁၉၉၈)

၁၃ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ။ ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စဲြစာအုပ္ (စေတာ့ဟုမ္းမ္။ 
ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ ၂၀၀၈)၊ စာ-၁၂၃

၁၄ လာ့တ္ဗီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၇၈ (၁၉၂၂) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ 
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ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၁၅ ဥရုေဂြး အေရွ႕တုိင္း သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၇၉ (၁၉၆၆) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆ 
တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။

၁၆ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မခ္၀မ္ယန္းႏွင့္ Anr တုိ႔အၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ အမႈတဲြအမွတ္ CCT/၃/၉၄

အဓိက စာလုံးမ်ား
အစုိးရ၏ စနစ္မ်ား၊ သမၼတစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္စနစ္၊ အေရာစနစ္၊ သမၼတစနစ္ကုိ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ 
က်င့္သုံးေသာ စနစ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္၊ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အမတ္ေနရာမ်ား၊ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ 
ခဲြတမ္းေနရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားျပဳျခင္း 
အမ် ိဳးအစားမ်ား၊ ႏွစ္ထမ္ကြမ္း ဆႏၵမဲေပး ျခင္းစနစ္၊ ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ား/ကုိယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကုိ 
လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ေရး၊ 
စဲြခ်က္တင္ျခင္း၊ အယုံအၾကည္မရိွအဆို၊ သမၼာန္စာမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ပမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ 
ခြင့္၊ ဥပေဒျပဳေရး ကငး္လြတ္ခြင့္၊ မဆဲႏၵရွင္မ်ား၏ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈ၊ သမၼ၏ ဗီတုိအာဏာ၊ 
တရားစီရင္ ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္၊ အေရးေပၚ အေျခအေန၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္/အျပစ္မွ 
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား 

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား 
• လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အာဂုိရာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္

 <http://www.agora-parl.org/>

 လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အာဂုိရာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ လႊတ္ေတာ္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ မ်ားကုိ မွ်ေ၀ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ဘက္ေပါင္းစံု 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ ဆုိဒ္သည္ ေထာက္ပံ့သူႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား 
ထံမွ ရရိွေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိင္ုေစေရး အတြက္ ကြန္ယက္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒသ္ည္ 
လႊတ္ေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းစံုပါ၀င္သည့္ 
အဂၤါရပ္မ်ား အပါအ၀င္ ဗဟုသုတစုစည္းမႈမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိး တက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား စာရင္း၏ အခိ်န္ဇယားတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေပၚ UNDP ၏ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အေလးေပးမႈ

 <http://ww.undp.org/governance/focus_parlimentary_dev.shtml>

http://www.agora-parl.org
http://ww.undp.org/governance/focus_parlimentary_dev.shtml
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

 လႊတ္ေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP) ၏ 
ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကုိ အေျခခံ သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မွ အေလးေပးေသာ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
UNDP သည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အာဏာကုိ ခ်မွတ္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကူ ညီပံ့ပိုးမႈကုိ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ အဓိက ထုတ္ေ၀မႈမ်ားအျပင္၊ အစိုးလႊတ္ေတာ္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံုမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔တစ္ခုအတြင္းရိွ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ပံုစံခ်မွတ္ရန္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိပါ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ သည္။ 

• ေတာင္အာဖရိက ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔အစည္း လႊတ္ေတာ္ ဖုိရမ္

 <http://www.sadcpf.org/index.php>

 ေတာင္အာဖရိက ဖံြ႔ၿဖိဳးတိးတက္ေရးအဖဲြ႔အစည္း (SADC) ၏ လႊတ္ေတာ္ ဖိုရမ္သည္ SADC ၏ 
နယ္ေျမအတြင္း လႊတ္ ေတာ္ ၁၃ ခုပါ၀င္သည့္ ေဒသနၱရဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္းၾကား 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဖိုရမ္၏ အထူး တာ၀န္မွာ ေဒသနၱရ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈကုိ 
ျမင့္တင္ေပးရန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ အေကာင္းမြန္ဆုံး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေသာ 
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုေစေရးအတြက္ ေဒသအတြင္းရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾက သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒအ္ေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အဓိက မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ား၊ ဖုိရမ္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္၊ AIDS ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စံျပဥပေဒႏွင့္ 
အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ သမဂၢ

 <http://www.ipu.org/english/home.htm>

 လႊတ္ေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ သမဂၢ (IPU) သည္ ယင္း၏ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
တြဲဘက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက  မတည္ေပးထားရေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အဖဲြ႔အစည္းသည္ အမ် ိဳးအစားေပါင္းစံုကုိ ကုိယ္စားျပဳ ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မ်ားအတြက္ 
စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လႊတ္ေတာ္စနစ္ကုိ ခ်မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
တုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ အဓိက မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ 
စစ္တမ္း ေမးခြန္းလႊာ မ်ား၊ စီမံကိန္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

• ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ UNDP ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျခခံေသာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

 <http://www.undp.org/governance/focus_electoral.shtml>

http://www.sadcpf.org/index.php
http://www.ipu.org/english/home.htm
http://www.undp.org/governance/focus_electoral.shtml


340 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

 ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ UNDP ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံေသာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အေလးေပးေသာ နယ္ပယ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
UNDP သည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ရရိွေအာင္ျမင္ေစျခင္းအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ ယႏၱရားတစ္ခုလုံးတြင္ နည္းဗ်ဴဟာ ေျမာက္ မ်ားစြာ ကူညီပ့ံပုိးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒသ္ည္ ဒမုိီကေရစီ စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားစသျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ 

• ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံခ်က္ 

 <http://peacebuildinginitiative.org>

 ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 
ပံ့ပိုးမႈဌာနႏွင့္ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဟားဗဒ္တကၠသိုလ္၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
မူ၀ါဒႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား သုေတသန (HPCR) စီမံကိန္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ HPCR 
ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း၏ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတည္ေဆာင္ျခင္း စီမံခ်က္၏ 
အေၾကာင္းအရာအလိုက္ က႑မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ စီမံခ်က္၏ အဓိက ဦးတည္ ခ်က္မွာ 
သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အသိအျမင္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ၿပီး ေ၀မွ်ေပးရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အမ် ိဳးမ် ိဳး ကြဲျပားျခားနားေနေသာ 
အျမင္မ်ားကုိ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ကမာၻအႏွအံျပားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္အား ေလ့လာမွတ္သားျခင္းမ်ားအျပင္ ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ား 
ဖဲြ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဤနယ္ပယ္အတြင္းရိွ 
အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• ဥေရာပ ေကာင္စီ ဗင္းနစ္ ေကာ္မရွင္

 <http://www.venice.coe.int/default.asp?L=E>

 တရား၀င္ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ ဥေရာပေကာ္မရွင္သည္ ဖဲြ ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ကပ္ဆုိက္မႈ အေနအထားမ်ားတြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လြတ္လပ္ေသာ 
တရားေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပဋိပကၡ တားဆီးကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥေရာပေကာင္စီအေပၚ အႀကံေပးသည့္ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ႏိင္ုငံမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားအေပၚ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ အပါအ၀င္ 
ဥေရာပ တရားေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ ဥေရာပ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံအလိုက္ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• ACE

http://peacebuildinginitiative.org
http://www.venice.coe.int/default.asp?L=E
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ဥပေဒျပဳလ
ႊတ

္ေတ
ာ္၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

 <http://aceproject.org/ero-en/index_html?filter&topic=&country=&type=Essays and 
Papers>

 ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ အာဖရိက ေတာင္ပိုင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း (ESIA)၊ 
ကေနဒါ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၊ မကၠဆီကုိ၏ ဖယ္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အဖဲြ႔အစည္း၊ 
ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္မ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒး ရွင္း (IFES)၊ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးရာမ်ားဌာန (UNDESA)၊ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP)ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးေရးဌာန (UNEAD) ဟူေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္ျဖစ္ေသာ ACE ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ ကြန္ယက္သည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိအျမင္မ်ား၊ ပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖန္တီးေပးထား ေသာ အြန္လုိင္း ဗဟုသုတဘဏ္တုိက္ႀကီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရိွေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းသြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြေပါင္းစုံကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံ၏တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေန႔စဥ္ေရြးေကာက္ပဲြ သတင္းမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပဲြေန႔စဲြမ်ား၊ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ကြန္ယက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

• အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရင္းျမစ္စင္တာ

 <http://www.gsdrc.org/>

 ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ ႏိင္ုငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖဲြ႔အစည္း (DFID) မွ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲေ့သာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရင္းျမစ္စင္တာ (GSDRC) သည္ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
အသိအျမင္မ်ားကုိ ေ၀မွ်ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း၊ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဤက႑အတြင္းရိွ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးရန္အတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ တြင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 
စုစည္းမႈႏွင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ သုေတသနျပဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

• အမ် ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.ndi.org/>

 အမ် ိဳးသား ဒမုိီကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္း (NDI) သည္ ႏိင္ုငံသားတုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ 
အစုိးရ၏ တာ၀န္ ၀တၱရားတုိ႔ျဖင့္ ကမာၻအႏွအံျပားရိွ ဒီမိုကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးသည့္ 
အျမတ္အစြန္းကုိ ေရွးရႈျခင္း မရိွေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ အဓိကက်ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

http://aceproject.org/ero-en/index_html?filter&topic=&country=&type=Essays
http://www.gsdrc.org
http://www.ndi.org
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• ဒမုိီကရက္တစ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဥေရာပရွိ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
အဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.osce.org/odihr>

 ဥေရာပရွိ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (OSCE) သည္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ 
ပဋိပကၡမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ဖိုရမ္ တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ ေဒသႏၱရ လုံၿခံဳေရး အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ 
မတည္ထားရေသာ ဤအဖဲြ႔အစည္းသည္ ယင္း၏ ကြင္းဆင္းအထူးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေရး 
ကြန္ယက္ျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္ စြယ္စံု တင္ဆက္ထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ 
သတင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား၏ 
စုစည္းမႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

http://www.osce.org/odihr
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၆အခန္း ၆
အခန္း ၆
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အခန္း ၆

တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ

ႏိုရာ ဟက္ဒလင္း

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ 
တရားစီရင္ေရးက႑ ဖြဲ႕စည္းေရးဆြဲ ပံုမွာ 
အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အတူ တရားစီရင္ ေရးက႑ကုိ 
ဖြဲ႕စည္းေရးဆြဲရာတြင္ 
အျခားက႑မ်ားနည္းတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
က႑မ်ားအၾကား အာဏာကုိညီမွ်စြာ 
ခြဲေဝထားရိွရန္ လုိအပ္ေပသည္။

၁။ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္
ဤအခန္းတြင္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ျမင့္မားစြာရွိေသာ ႏုင္ိငံမ်ားမွ တရားစီရင္ေရး အာဏာခဲြေဝက်င့္သုံးပုံဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာတခ် ိဳ႕ကို သုံးသပ္၍ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ ဒမိုီကေရစီစနစ္အတြင္း 
တရားစီရင္ေရးမဏၰ ိဳင္၏ အခန္းက႑ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ တရားစီရင္ေရးမဏၰ ိဳင္၏ အေျခခံအက်ဆုံး 
တာဝန္မွာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က အမႈေဟာင္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခဲေ့သာ ျဖတ္ထုံးဥပေဒမ်ားကို 
ကုိးကားက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျဖာင့္မတ္စြာတရားစီရင္ၿပီး 
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး (အခန္း၂တြင္ၾကည့္ပါ) ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္အတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီွ၍ 
ဘက္မလိုက္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပုံစံခ်မွတ္၍ 
ဖဲြ႔စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ တရားစီရင္ေရး က႑၏ တာဝန္လကၡဏာအားလုံးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု 
ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုင္ိျခင္း မရွိပ ဲဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ တရားစီရင္ေရးက႑၏ အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းသုံးခုျဖစ္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆး ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
လြတ္လပ္ခြင္ႏွ့င့္ တရားစီရင္ေရးဆုိငရ္ာ ၀ါဒအအမ် ိးဳမ် ိးဳ 
ကဲြျပားတည္ရိွျခင္းစသည္တို႔ကို အေလးထား 
ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္  မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ 
အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ၾကပ္မတ္ခြင့္အပါအဝင္ ဖဲြ႔စည္းပုံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ႏုင္ိရန္ အခြင့္အာဏာမ်ားအား 
တရားစီရင္ေရးက႑၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္စိတ္တစ္ပို
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င္းအျဖစ္ အပ္ႏွင္းထားေလ့ရိွ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုငိ္ငံအမ်ားစုတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ ဆိုင္ရာ အာဏာရွိၿပီး ထိုအာဏာအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးသို႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ အာဏာျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အစုိးရ၏ 
ႏုငိ္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေရးပါေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အျမင့္ဆုံးအာဏာကို ပုိင္ဆိုင္ျခင္းမရိွေပ။ ဖဲြ႔စည္္းပံု အေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑၏ ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျခားက႑မ်ားက အတုိင္းအတာတစ္ခု 
အထိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို 
ျပန္လည္ကန္႔သတ္ထားပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးသူမ်ားအေန 
ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုငိ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားႏုငိ္ရန္အတြက္ တရား 
စီရင္ေရးက႑ ဖဲြ႔စည္းေရးဆဲြပုံမွာ အေရးပါ သည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တရား စီရင္ေရးက႑ကို 
ဖဲြ႔စည္းေရးဆဲြရာတြင္ အျခားက႑မ်ားနည္းတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားအၾကား 
အာဏာကိုညီမွ်စြာ ခဲြေဝထား ရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။

ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ က႑တြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တရား 
စီရင္ေရးစနစ္မ်ား တစ္ခုထက္ပို၍ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္း၍ ေရးဆဲြရာတြင္ ထူးျခားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑ကို ပုံေဖာ္ေရးဆဲြရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ပုံေဖာ္ျခင္းလုပ္ ငန္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္အေျခအေနျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို 
အႏွစ္သာရအျဖစ္ ထိန္းသိမ္း၍ ေရးဆဲြရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္တင္ျပမည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အား ပုံစံခ်မွတ္ေရးဆဲြရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပ၍ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ဦးစြာအႏွစ္ ခ်ဳပ္တင္ျပၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယင္းတို႔အား ဤစာအုပ္၏ အေျခခံဆန္းစစ္မႈေဘာင္အတြင္းမွ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ခိ်န္ ထိုး၍ သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးပုံစံတစ္ခုတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑တြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားက႑မ်ားအတြင္းတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း 
အာဏာျဖန္႔ေဝမႈကို အားေပးပါသလား၊ ဗဟို ခ်ဳ ပ္ကိုင္မႈကို အားေပးပါသလားဟူသည္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အားျဖင့္ ဥပေဒကာကြယ္ေရးက႑ျဖစ္ၿပီး 
လူအခြင့္အေရး ခ်ဳ ိးေဖာက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ရာ ေနာက္ဆုံးခံတပ္ျဖစ္ ေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ 
အစိုးရ၏ က႑အားလုံးႏွင့္ ယင္းက႑အားလုံးတြင္ ႏုငိ္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကို အမွတ္ရေနရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ 
တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္၍ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒမ်ားျဖင့္သာ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကိုယ္တုိင္မွာ လူသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒကို  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုက်င့္သုံးရာတြင္ 
တစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္ပုိင္အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကို ပစ္ပယ္ထားရန္ မျဖစ္ႏုငိ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တရားစီရင္ေရး တာဝန္မ်ားႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈတို႔ကို ပံုေဖာ္ႏုငိ္စြမ္းရိွသည့္ ဥပေဒအင္အားစုမ်ားႏွင့္ 
ႏုင္ိငံေရးအင္အားစုမ်ား ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ တရားစီရင္ေရး ပုံစံေရးဆဲြရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

အာဏာမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္မွ်တစြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ႏုင္ိေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည့္ပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခ်င့္ခိ်န္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဤအခန္းတြင္ အေျခအေနအားလုံးႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ပံုစံတစ္ခုတည္းကုိ တင္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပဲ 
တရားစီရင္ေရးက႑အား ပုံစံခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအျပင္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳးိေက်းဇူးမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ သတိျပဳရန္မွာ ဤအခန္းတြင္ တင္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
အသုံးဝင္ေကာင္း ဝင္ႏုငိ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားရပ္တည္ခြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ 
အထူးရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ႏုငိ္ရန္အတြက္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို ေက်ာ္လြန္၍ 
အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပုံတို႔ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာ ၾကည့္႐ႈရန္ 
လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းပင္ ျဖစသ္ည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရ၏ မည္သည့္က႑ကမွ် သီးျခားလည္ပတ္ႏုင္ိျခင္း 
မရွိျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာအမ်ားစုတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရး က႑အား အာဏာမ်ား တိက်စြာအပ္ႏွင္းထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဂရုျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အား 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာမ်ားကို တိတိက်က် ျပဌာန္း အပ္ႏံထွားျခင္းမရွိလွ်င္ေသာ္မွ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ 
အဆိုပါအာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးပုိင္ခြင့္မရိွဟူေသာ အဓိပၸါယ္ မသက္ေရာက္ပါဆိုသည္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အပ္ႏွင္းပုိင္ခြင့္ရိွသလုိ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ 
အထူးသျဖင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာကို အေျခခံေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးသည့္ ႏုငိ္ငံ မ်ားတြင္ 
အတိတ္ကက်င့္သုံးခဲ့သည့္ စီရင္မႈျဖတ္ထုံးမ်ားကို 
အေျခခံ၍ အာဏာျဖစ္တည္လာသည္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑၏ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံဥပေဒႏွ င့္ 
တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တိုက္ရိုက္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရိ ွေသာ္လည္း 
တရားစီရင္ေရးက႑ သည္ ယင္းအခြင့္အာဏာအား 
က်င့္သုံး၍ ဤသုိ႔က်င့္သုံးျခင္းမွာလည္း ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ က် ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ 
အေလ့အက်င့္ အျဖစ္ လက္ခံထားၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ 
မာဗ်ဴရီႏွင့္ မက္ဒီဆင္အမႈ၌ အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စု ဗဟိုတရားရုံးခ်ဳပ္၏ သမုိင္းတြင္ေသာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္အာဏာသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးမႈအရ 
ဆီေလ်ာ္ေသာ အက်ဳးိဆက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့့္္ ေလ်ာ္ညီ၍ တရားဝင္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳႏုငိ္ခဲ့သည္။၁

ထို႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ျပည့္စုံတိက်စြာ ျပဌာန္းထားသည္မ်ားကိုသာမက လက္ခံက်င့္သုံးဖြယ္ရိွသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ 
ရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ အစဥ္အလာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ခိ်န္ဆရန္လိုအပ္သလို ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ႏုငိ္ေခ် 
အက်ဳဆိက္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္တြက္ဆထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားရပ္တည္ခြင့္ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အထူးရည္ မွန္းခ်က္တစ္ခုကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
တရားစီရင္ ေရးက႑ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အျခားေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပံုတုိ႔ကုိ 
ေသခ်ာစြာေလ့လာ ၾကည့္႐ႈရန္ လုိအပ္သည္ 
ဆုိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ မည္သည့္ 
အစိတ္အပုိင္းကမွ် သီးျခားလည္ပတ္ႏုိင္ျခင္း 
မရိွေပ။
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သီးျခားရပ္တည္ေလ့မရိွပဲ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲရိွ အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ သီးျခားဇစ္ျမစ္မ်ားမွ 
ေပၚေပါက္လာေသာ ဥပေဒမ်ား၊ သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳ ႏွစ္မ် ိဳးစလံုးမွ သက္ဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည္။ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း 
အတြင္းရိွ စံမ်ား၊ ရုိးရာအစဥ္အလာမ်ားသည္လည္းေကာင္း ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အစဥ္အလာကို 
အေျခခံျဖစ္ တည္လာေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အစဥ္အလာ အေလ့အက်င့္မ်ားစသည့္ ကဲြျပားေသာဥပေဒမ်ား၏ 
ရင္းျမစ္မ်ားသည္လည္း ေကာင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ 
နားလည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုငိ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဇယားကြက္ ၁။ တရားစီရင္ေရး - အဓိက သေဘာတရားမ်ား

• တရားစီရင္ေရးသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဥပေဒကို ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းျခင္းတို႔ထက္ 
ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ ျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အစုိးရ၏ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မ်ား ေပၚေပါက္လာခိ်န္တြင္မူ ထုတ္ျပန္ျခင္း 
တာဝနအ္တြင္း၌  အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားစြာ ပါဝင္လာခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္မူ 
တရားစီရင္ေရးက႑၏ တာဝန္မွာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ သက္ေသအခ်က္ အလက္မ်ားအား 
စိစစ္၍ တည္ရိွၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားကို သက္ေသအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ သုံး၍ 
ေျဖရွင္းေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။

• မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ အပီျပင္ဆုံးေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားတြင္ ဖဲြ ႔စည္းပုံဥပေဒႏွင့္ 
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း အာ ဏာမွာ တရားစီရင္ေရးက႑၏ အုတ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိအခြင့္အာဏာအားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အစုိးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး အခြင့္အာဏာ၊ 
ဖဲြ႔စည္းပုံႏွင့္ အာဏာခဲြေဝပုံစသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ေပးအပ္ထားေသာ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရအဖဲြ႔အား 
တားျမစ္ထားခ်က္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္အာဏာ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာမွာ တရားစီရင္ေရးအေပၚ အျခားက႑မ်ားမွ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပုိင္ခြင့္ အတိုင္းအတာနည္းတူ ႏုငိ္ငံအလိုက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကဲြျပားၾက သည္။

• မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားသည္ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားစြာကိုလည္း 
က်င့္သုံးၾက သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္မွ အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရ၏ အျခားက႑မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ႏုင္ိငံေရးပါတီမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိန္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကဲသို့႔ 
အျခားႀကီးၾကပ္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္ေလ့ရိွသည္။

• တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားရပ္တည္ခြင့္ကို ကာကြယ္ျခင္းမွာ တရားဥပေဒစုးိမိုးေရးႏွင့္ တရားရုံးစနစ္ 
သင့္ ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
တစ္ခိ်န္ တည္းတြင္ တာဝန္ခံမႈရိွ ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ တရားစီရင္ေရးက႑တစ္ခုအျဖစ္္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒက ေထာက္ပံ့ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ တခါတရံ 
အားၿပိဳင္လ်က္ရိွေသာ စံတန္ဖုိး ထားမႈမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစေရးအတြက္ ဖန္တီးေပးႏုငိ္ရန္ 
ႀကိဳ းပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါတန္ဖုိးမ်ား အတြက္ ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ား၌ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ 
ၾကားနာမႈမ်ားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းစသည္တို႔အျပင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ မ်ားအေပၚ 
ျပန္လွန္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾက ေသာ 
အယူခံစနစ္မ်ား၊ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑ ျပင္ပမွ ဝင္ 
ေရာက္ႀကီးၾကပ္ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြရမည္။ အာဏာ၏ သာတူညီမွျ်ဖစ္ေရးကုိ 
ဟန္ ခ်က္ညီေအာင္ထိန္းညိႇရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ႏုင္ိမည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

• တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ၀ါဒအသီးသီး ကဲြျပားတည္ရိွမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစနစ္ 
တစ္ခုတည္း ေအာက္တြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အမ်ားအျပား ရပ္တည္ႏုငိ္ရန္ အားေပးပါသည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ တည္ရွိၿပီးသား တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စံမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းကာ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား တရားဥပေဒအရ 
ကုိယ္တိုင္စီရင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အပ္ႏွင္းႏုငိ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုထက္မက 
တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တစ္ခုခ်င္းအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးအရ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မည္မွ် 
ရိွသနည္းဆိုသညႏွ္င္ ့ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခဥံပေဒတြင ္တရားစရီင္ေရးစနစမ္်ား၏ တရားဥပေဒဆိုငရ္ာ 
အာဏာအဆင့္ဆင့္ကို မည္သို႔ခန္႔အပ္မည္ဆုိသည္တို႔မွာ အေရးတႀကီး ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား 
ျဖစ္လာမည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ 
အခြင့္ အေရးမ်ားအားလုံးကို သက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ ျပဌာန္းရာ၌ အခက္အခမဲ်ား 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

၂။ တရားေရး အာဏာမ်ား
 တရားရုံးမ်ား၏ အဓိကတာဝန္မွာ ခုံရုံးသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚ  ဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ 
ဥပေဒ ကို မွန္ကန္စြာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ စီရင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤတာဝန္သည္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ စနစ္တုိ႔အား ခုိင္မာေရးႏွင့္ တရားဝင္ေရးတို႔ႏွင့္လည္း တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနသည္။ 
ဘက္မလိုက္ရန္မွာ အေရးအႀကီးဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တင္သြင္းလာေသာ 
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို အဂတိကင္းရွင္းစြာျဖင့္ စစ္ေဆးကာ မိမိတုိ႔၏ ႏုငိ္ငံေရးအျမင္မ်ားႏွင့္ 
ပုဂၢ ိဳလ္ေရးယိမ္းယိုင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ သာတူညီမွ်စြာ တရားစီရင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဘက္မလုိက္ပဲ မွန္ကန္စြာဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရိွအမႈတြင္ အမွန္တရားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုငိ္ရံုမွ်မက 
တရားစီရင္ေရးက႑အေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္မႈမ်ားကို ခိုင္မာေစသည္။ 
ဘက္ မလိုက္ပဲဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏တာဝန္မ်ား အထူူးသျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ တ့ံခုိင္ၿမဲေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစသည္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။

 တစ္ဖက္တြင္လည္း တရားသူႀကီးမာ်းမွာ  လူသားမာ်းျဖစ္ေသာေၾကာင့္  အေထာက္အထား  အခ်က္အလက္မာ်း 
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တစ္ပုံစံ တည္း ေပးထားလွ်င္ပင္ ဘက္လိုက္မႈ  မရွိေသာ 
တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္မ် ိဳးစီ 
ခ်မွတ္ျခင္းမ် ိဳး ရိွႏုင္ိသည္။ မတူညီေသာသီးျခား 
အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ အျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ 
ဥပေဒကိုက်င့္သုံးစီရင္ရာတြင္ ဥပေဒကိုအဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ သီးျခား 
အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ဥပေဒက မည္သည္ကို  
ေတာင္းဆိုသည္ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ 
ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ျခင္းတုိ ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
လုိအပ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားစီရင္သူမ်ား၏ 

တာဝန္မ်ားတြင္ ဥပေဒ၏အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုႏုင္ိစြမ္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လိုအပ္သည္။ 
ဖန္တီးႏုငိ္စြမ္းအရည္အေသြးမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ္လည္း ထိုတစ္ခုထဲႏွင့္ 
ၿပီးျပည့္စုံျခင္း မရွိေသးေပ။ အယူခံစနစ္မ်ား၊ အေသးစိတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ နည္းစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ယခင္ကအမႈေဟာင္းမ်ားတြင္ စီရင္ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားကို အေလးထားမႈ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ 
အရည္အေသြးမ်ားကို ခိ်န္ညိႇကာ တရားစီရင္ေရးက႑တစ္ခုလုံး တစ္သမတ္တည္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏုငိ္ရန္ 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးရန္ လိုအပ္သည္။

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ စီရင္က်င့္သုံးျခင္းတို႔သည္ တရားစီရင္ေရး 
က႑၏ အေျခခံ အာဏာမ်ားျဖစ္ၿပီး တရားဥေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ယင္း၏အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ 
တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရိွေရး၊ ဥပေဒကို စီရင္က်င့္သုံးရာတြင္ တရားမွ်တမႈရိွေရး၊ 
တရားစီရင္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ေသာ တရားရံုးမ်ားတြင္ မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္စ 
သည္တို႔အတြက္လည္း ပဓာနက်ေပသည္။ တရားစီရင္ေရးတာဝန္သည္ အစုိးရ၏ အျခားေသာက႑မ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရိွေနသည္။ 
တရားစီရင္ေရးက႑သည္္ ေန႔စဥ္တရားစီရင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္္အျပင္ အစိုးရ၏ က႑တစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္လည္း တာဝန္ရိွသည္။ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏုငိ္ေသာ အစုိးရစနစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ႏုငိ္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ စနစ္ႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ အျခားက႑မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ အာ ဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးရွိသည္။  တရား စီရင္ေရးသည္ အျခားက႑မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ 
အျခားက႑မ်ားက တရားစီရင္ေရး ကို အခ် ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမုိး ပံုေဖာ္သည္မ်ားရိွသည္။ 
ဤအခန္း၏ လာမည့္အပုိင္းမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းရာ၌ တရားစီရင္ေရး၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အစုိးရ၏ အျခားက႑မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ပံုမ်ားကို 
အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ 
အခ် ိဳ႕အခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုေအာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ႏွင့္ 
တရားရံုးမ်ားတစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေလ့လာသုံးသပ္သြားပါမည္။

တရားရံုးမ်ား၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ေသာ 
ခံုရံုးသုိ႔ေရာက္ရိွလာသည့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚ ဘက္လုိက္မႈမရိွပဲ 
ဥပေဒကုိ မွန္ကန္စြာ က်င့္ 
သံုးစီရင္ျခင္းတာဝန္သည္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒစနစ္တုိ႔ 
ခုိင္မာျခင္း၊ တရားဝင္ျခင္းဆုိသည့္ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနသည္။ 
ဘက္မလုိက္ရန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုး ပင္ 
ျဖစ္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၂.၁။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ဆန္းစစ္ျခင္း

 မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ား၏ အဓိက တာဝန္မ်ားထမွဲတစ္ခုမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ကတိျပဳအာမခံထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအား သုံးသပ္စစ္ေဆးခြင့္အာဏာကို က်င့္သုံး၍ အထက္ပါတာဝန္အား ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအား ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ ပံုသ႑ာန္အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုငိ္ၿပီး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ 
နည္းစနစ္မ်ားစြာကို အသုံးျပဳႏုငိ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အားလုံးတို႔အတြက္ ဤသို႔ စစ္ေဆး 
ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုိးရ၏ဥပေဒျပဳေရး၊ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အျခားမည္သည့္ အစိုးရလုပ္ငန္း တြင္မဆို ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ 
စစ္ေဆးခြင့္အာဏာျဖင့္ တရားရုံးမ်ားသည္ အသစ္ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွစစ္ေဆးႏုငိ္သည္။ အကယ္၍ အသစ္ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ခ် ိဳးေဖာက္ပါက ယင္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအား 
တရားရုံးကပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ အျခား ဥပေဒအားလုံးႏွင့္ 
အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးက လိုက္နာရမည့္ အျမင့္ဆုံးေသာအာဏာကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ တရားစီရင္ေရးသည္ အထက္ပါအာဏာ 
အခြင့္အေရးကို ရရွိသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑အား ဥပေဒျပဌာန္းပိုင္ခြင့္အာဏာကို 
ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္၌ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ဆန္႔က်င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမရိွသည့္ 
ဥပေဒမ်ားကိုသာ ျပဌာန္းပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆန္းစစ္ျခင္းအာဏာသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္း တစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးၿပီး ယင္းအေပၚ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
တားဆီးေပးသည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။

၂.၁.၁။ မည္သည္တို႔ကို ဆန္းစစ္မည္နည္း။ 

 ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ခြင့္အာဏာသည္ ဥပေဒအမ် ိဳးအစားမ်ားစြာတြင္ 
ပ်႕ံႏံွ႔တည္ရွိသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ခြင့့္အာဏာအရ တရားစီရင္ေရး 
က႑သည္ အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာဥပေဒမ်ားအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးခြင့္ 
အာဏာကိုသာ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္အထိ 
အာဏာမွာ က်ယ္ျပန္႔သြားတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ႏုင္ိငံတကာ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ဥပေဒမ်ားအား အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ 
ခြင့္ျပဳထားသည္။၂  အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ျခင္းအာဏာသည္ ႏုင္ိငံအဆင့္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားအျပင္ 
အစိုးရ၏ ေအာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ျပဌာန္းေသာဥပေဒမ်ားကိုလည္း တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

တရားစီရင္ေရးက႑ အမ်ားစုသည္ 
အသစ္ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွမရိွ သံုးသပ္စစ္ေဆးခြင့္ 
အာဏာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။
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ေတာင္အာဖရိကႏုငိငံ္တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ တိုက္ဆိုင္စစ္ 
ေဆးခြင့္အာဏာသည္ အစိုးရအဆင့္အားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္ကာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္လည္း ႏုင္ိငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆဲြျပဌာန္းရန္ လိုအပ္သည္။၃ 
ထုိနည္းအတူပင္ ဆားဘီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးအား 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား၏ အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
အေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။၄

 တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ဥပေဒျပဳေရး သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ 
တစ္ခုခုမွ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ခဲြေဝေပးအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားကို 
လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခဲြျခားျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပႆနာေပၚေပါက္လာပါက ယင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္ေဆးရျခင္းလည္း ျဖစ္ေပၚႏုငိ္သည္။ ဤအေျခအေနမ် ိဳးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းမွာ ပုဂၢလိက တရား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကား ေျဖရွင္းရျခင္းမ် ိဳးမဟုတ္ပဲ 
အစိုးရ၏က႑မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရျခင္းျဖစ္လာသည္။ 
ဤအေျခအေနတြင္ အစိုးရက႑အသီးသီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို  ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး တရားစီရင္ေရး 
က႑ကိုယ္တိုင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္လည္း ပါဝင္အဆုံးျဖတ္ခံရႏုင္ိသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုင္ိငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးသည္ အစိုးရ၅ ၏ အျခားေသာက႑မ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝထားျခင္းကို စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။ တရားရုံးမ်ားတြင္ အစိုးရအဆင့္မ်ားဥပမာ ႏုင္ိငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔အၾကား အာဏာခဲြေဝ 
ထားပံုကုိလည္း စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ ရိွႏုငိ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမ္မရြန္းႏုငိ္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑အား ႏုငိ္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရတို႔အၾကား သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစုိးရ 

အခ်င္းခ်င္း၆အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ၾကားနာ 
စီရင္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားသည္။ အိႏိၵယ၊ မေလး ရွား၊ 
မကၠဆီကို၊ ႏုင္ိဂ် ီးရီးယားစေသာ ႏုင္ိငံမ်ားတြင္ လည္း 
အစိုးရ၇၏အဆင့္မ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝပုံကို 
စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္အား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳ 
ထားသည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေနာက္ဆုံးအျဖစ္ တရားစီရင္ေရးက႑အား  အစိုးရ၏ 
ေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္စာလွ်င္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးခြင့္ 
အာဏာေပးအပ္ႏုင္ိသည္။ ယူဂန္ဒါႏုင္ိငံ၏ အယူခံခုံရုံး 
တြင္ အဆိုပါအခြင့္အာဏာရိွသည္။ ဖဲြ ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒ ပုိဒ္ခဲြ ၁၃၇(၃)၈ တြင္  တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္တစ္ဖဲြ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ဳးိေဖာက္သည္ဟု တစ္စံု 
တစ္ေယာက္က ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ ခုိင္လံုသည္ဟု 
ခံုရံုးက ယူဆပါက ထိုအမႈကို ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာသည္ 
အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒမ်ားအေပၚ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးခြင့္သာမက  
အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အစုိးရအဆင့္ 
အသီးသီး၌ အာဏာခြဲေဝထားပံုမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ 
မ်ားကုိပါ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္အထိ 
က်ယ္ျပန္႔သြားတတ္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၂.၁.၂။ မည္သူက စစ္ေဆးမည္နည္း။

ႏုငိ္ငံအလိုက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာအတုိင္းအတာမွာ ကဲြျပားျခားနား 
သကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း ကြာျခားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တိုက္ ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ ခုံရုံးမ်ားႏွင့္ 
လက္ရွိက်င့္သုံးဆဲ ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစနစ္တို႔အေပၚတြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း 
အတုိင္းအတာ ႀကီးမားစြာ တည္မီွေနသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းပံုစံမ်ားတြင္ 
အဖဲြ႔အစည္းအမ် ိဳးမ် ိဳးကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ပုံစံမွာ ဥေရာပပုံစံႏွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားသည္။ အေမရိကန္ပံုစံအရ တရားစီရင္ေရး က႑အတြင္းရိွ တရားခံုရံုးအားလုံးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ ပင္ကိုအခြင့္အာဏာရွိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
တရားရံုးမ်ားပင္ ဥပေဒတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 
ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႔ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တရားရံုးသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္႐ႈေထာင့္မွေန၍ အမႈကို ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကားရန္ျငင္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

 ထိုတရားရံုးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အယူခံဝင္ႏုငိ္ေသာ္လည္း မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈအာဏာကို က်င့္သုံးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဗဟုိတရားရုံးခ်ဳ ပ္မွာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ထိပ္ဆုံးတြင္ရွိကာ အျမင့္ဆုံး အယူခံဝင္ရာ တရားရုံးျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒမ်ား၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွမရိွအား အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွသည္။ အေမရိကန္ပံုစံတြင္ ျပ
ည္ေထာင္စုဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္အမ်ားစုမွာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၏ အနည္းငယ္ေသာ အေရအတြက္ကိုသာ 
ၾကားနာစရီင္ရေသာေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာအမ်ားစုကို ေအာက္ေျခတရားရုံးမ်ားကသာ 
စီရင္ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ အက္စတိုးနီးယားႏုင္ိငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အဆင့္နိမ့္ေသာ တရားရုံးမ်ားအား 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ အာဏာတစ္ မ် ိဳးကို ေပးအပ္ထားသည္။၉ ေပၚတူဂီႏုင္ိငံတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးစနစ္သီးသန္႔ရိွသည့္တိုင္ အဆင့္နိမ့္တရားရံုးမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္  ေပးထားသည္။၁၀  
ေအာက္ေျခ တရားရုံးမ်ားအား  လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးထားျခင္း မွာ တရားစီရင္ေရးက႑အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္အာဏာမ်ား 
ခဲြေဝေပး ထားျခင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုငိ္သည္။ (အခန္း ၇၊ 
ဗဟုိမွအာဏာမ်ားကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းတြင္ၾကည့္ပါ) သို႔ရာတြင္ 
ထုိသုိ႔ အာဏာခဲြေဝထားျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္တြင္ 
တရားရုံးအားလုံးအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
အညီ ခိ်န္ညိႇဆုံးျဖတ္ႏုငိ္စြမ္းရိွရန္ လိုအပ္လာၿပီး 
အခ် ိဳ႕နရာမ်ားတြင္ တရားရုံးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အား 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုယ္တိုင္က  ယင္း၏ေဘာင္ 
ထဲမွေန၍ ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ 

အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
တရားရံုးမ်ားပင္ ဥပေဒတစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု 
စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ ထုိတရားရံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။ အျခား 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခြင့္ အာဏာကုိ 
ပံုမွန္လည္ပတ္ေနေသာ တရားစီရင္ေရး 
အစိတ္အပုိင္းမွ သီးျခားခြဲထုတ္ထားသည္။
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ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာပုံစံ၏ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ စီရင္ခ်က္မ်ားကို 
အယူခံဝင္ခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္ သည္။ ေအာက္ေျခတရားရုံးႏွင့္ အထက္တန္း တရာရုံး ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ျပႆနာမ်ားကို 
သံုးသပ္၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရိွမရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို ခိ်န္ဆၿပီးမွ ေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္ကို 
ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မွာ အခိ်န္ၾကာျမင့္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ဤပံုစံတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုသည္ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး အၿပီးသတ္ 
စီရင္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ၿပီးခိ်န္အထိ ႏွစ္ႏွင့္ခ်၍ီ ၾကာႏုငိ္သည္။ ဤပံုစံတြင္ ေအာက္ပိုင္းတရားရံုးမ်ားသည္ 
အမႈတစ္ခုတည္းကို ကြဲျပားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုင္ိေသာေၾကာင့္ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးသို႔ေရာက္၍ 
အဆုံးသတ္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ မခံရေသးမီွ ေရွ႕ေနာက္မညီၫြတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုငိ္သည္။

အျခားပုံစံတစ္မ် ိးဳျဖစ္ေသာ ဥေရာပပုံစံတြင္မူ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္အာဏာကို ပုံမွန္လည္ 
ပတ္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးက႑မွ သီးျခားခဲြထုတ္ထားသည္။ ဤပုံစံတြင္ သီးျခားဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးက 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအားလံုးကို သီးသန္႔ၾကားနာစီရင္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးခြင့္အာဏာကို ပံုမွန္တရားစီရင္ေရးက႑၏ အျပင္ဘက္တြင္ ထားရိွေသာစနစ္မ် ိဳးတြင္ 
အာဏာခဲြျခားျဖန္႔ေဝျခင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းႏုင္ိမည္ဟု အခ် ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ 
ဤသေဘာတရားအရ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသည္ အစုိးရ၏ မည္သည့္က႑ႏွင့္မွ မပတ္သက္ပဲ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းသာ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ ယူဆႏုငိ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ သီအိုရီအရ ထုိစနစ္တြင္ 
အစိုးရ၏က႑တစ္ရပ္သည္ အျခားက႑တစ္ရပ္အေပၚတြင္ အလြန္အကံြၽ လႊမ္းမုိးႏုငိ္ျခင္းမရိွေအာင္ 
ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ အာဏာခဲြေဝမႈကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းႏုငိ္သည္။ ထို႔ျပင္ 
ဤပုံစံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တရားဝင္မႈရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို အစိုးရ၏ မည္သည့္က႑ထံတြင္မွ 
အပ္ႏွင္းထားျခင္း မရိွေပ။ အေမရိကန္ပံုစံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဥေရာပပံုစံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အျခားမည္သည့္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔အစည္းကမွ ၾကားနာဆုံးျဖတ္ခြင့္မရိွပဲ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒခံုရံုးတြင္သာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို စုစည္းေပးအပ္ထားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ပုံစံမ်ားထမွဲ ဥေရာပပုံစံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးနမူနာမ်ားကို ဘီနင္၊ ဂ်ာမနီ၊ 
ရုရွား၊ တူရကီႏွင့္ ယူကရိန္းအပါအဝင္ အျခားႏုင္ိငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။၁၁ အျခားႏုင္ိငံမ်ားတြင္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒခုံရုံးႏွင့္ ဆင္တူသည့္စနစ္မ်ား တည္ေထာင္၍ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဇယား ၁ တြင္ စနစ္ႏွစ္ခု၏ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဇယား ၁။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သံုးသပ္ခ်က္၏ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပပံုစံမ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ 
စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ“အေမရိကန္” ပံုစံ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေ
ဆးျခင္းဆုိင္ရာ“ဥေရာပ” ပံုစံ

ဖဲ ြ ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွ င့္တိုက္ဆိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္း အာဏာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ 
ထားျခင္းမရွိ၊ တရားခုံရုံးအားလုံးတြင္ ျပဌာန္းခ်က္ 
ဥပေဒတစ္စံုတစ္ရာအား အေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ဳးိ 
ေဖာက္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ လက္မခံျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ 
ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း 
အာဏာကို ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးတစ္ခုတည္းကသာ 
ျပဌာန္းခ်က္ ဥပေဒ တစ္စုံတစ္ရာအား ဖဲြ႕စည္းပုံ  
အေျခခံဥပေဒအရ တရားမဝင္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ကာ ပယ္ဖ်က္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ျပည္ေထာင္စုဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအျပင္ 
တရားစီရင္ေရးအာဏာ အရပါ အျမင့္ဆုံးအယူခံ 
တင္သြင္းရာ တရားရံုးခ်ဳပ္ျဖစ္ သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိသာ 
တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈ 
လုပ္ငန္း စဥ္မွာ “ခိုင္မာ”သည္။ သာမန္တရားစီရင္မႈ 
လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ၾကားနာစီရင္သည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ “သေဘာတရားဆန္”သည္။ 
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒခုံရုံးသည္ တရားသူႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ အရာရိွမ်ားမွ လဲြေျပာင္း 
တင္ျပလာေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ 
ညီၫြတ္မႈ ရိွမရိွဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို  
ေျဖၾကားသည္။

၂.၁.၃။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အခိ်န္အခါ

 ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးမႈကုိ က်င့္သံုးရန္လိုအပ္သည့္ အခိ်န္အခါႏွင့္ 
အေျခအေနတို႔မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခအေနျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ 
အျခားေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ တရားရံုးအေနႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လက္ခံႏုငိ္မႈရိွမရိွ 
စိစစ္ေရးအခြင့္အာဏာကို မည္သည့္အခိ်န္ ႏွင့္ မည္သည့္အေျခအေနမ် ိဳးတြင္ ထုတ္ေဖာ္က်င့္သုံးႏုငိ္သည္ 
ဆုိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈအာဏာ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာကို ခဲ်႕ထြင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ကန္႔သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ႏုငိ္စြမ္းရိွသည္။  အခိ်န္အခါႏွင့္ ပတ္သက္၍  အခ် ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားတြင္ 
ဥပေဒအသစ္မ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ လက္ခံႏုင္ိမႈရွိမရွိဆိုသည္ကို ဥပေဒ မျပဌာန္းမွီ စစ္ေဆးၾကၿပီး 
အျခား တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားတြင္ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပဌာန္းၿပီးမွသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ 
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စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္သည္္။ သီရိလကၤာႏုငိ္ငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ ပယ္ဖ်က္ပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ 
စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္မရိွေတာ့ေပ။၁၂ ဥပေဒမျပဌာန္းမီွ စစ္ ေဆးပုိင္ခြင့္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ထိုနည္းစနစ္ျဖင့္ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုင္ိမႈကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးမွသာ ထို ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳ ိးဆက္မ်ားကို ျပည့္စုံစြာ 
နားလည္ခံစားႏုငိ္လိမ့္မည္ဆိုေသာ အယူအဆရိွေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕ေသာေလ့လာသူမ်ားက 
ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ေနာက္တြင္လည္း စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ အခ် ိ႕ဳေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၌ တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခိ်န္တြင္ 
သုံးသပ္စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အာဏာေပးထားၿပီး အျခားဖဲြ႔စည္းပုံ 
ဥပေဒမ်ားတြင္မူ အျခားလုပ္ငန္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကိုသာ  ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးထားၿပီး  “လံႈ႕ေဆာ္သည့္ 
အျဖစ္အပ်က္” တစ္ခုခု ေပၚေပါက္မွသာ သုံးသပ္စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒအသစ္မ်ား 
မျပဌာန္းမီွ  အၿမဲတမ္း သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာ ျပင္သစ္ႏုင္ိငံ 
၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ “ျပဌာန္းျခင္းဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒမ်ား” ဟုေခၚသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ဖြင့္ဆိုႏုင္ိရန္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံဥပေဒက သီးသန္႔ေတာင္းဆို သတ္မွတ္ ထားေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္အတည္မျပဳမွီ သုံးသပ္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။၁၃ 

ထုိ႔အတူ ခ်လီီႏုငိ္ငံ တြင္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒခုံရုံးသည္ အေျခခံဥပေဒမ်ားအားလုံးကို 
မျပဌာန္းမီွ သုံးသပ္စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရိွသည္။၁၄ 

အျခားေသာဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္မူ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း 
အာဏာကို သီးသန္႔အမႈ  သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ 
မ်ား၏ ဆက္စပ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္သာ 
က်င့္သုံးႏုငိ္သည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားအရ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္မႈတစ္ခုခုအား တိုက္ရိုက္စြပ္စဲြတိုင္ၾကားလာ
သည့္အခါမွ သုံးသပ္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။၁၅  ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား 
အေျမာက္အမ်ားရိွသည္ကုိ ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ေပါင္းစပ္၍ အမ် ိဳးမ် ိဳး ေရးဆဲြႏုငိ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ မတူညီေသာ 

တရားရံုးအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအရ လက္ခံႏုိင္မႈႈရိွမရိွ စိစစ္ေရး 
အခြင့္ အာဏာကုိ မည္သည့္အခိ်န္ႏွင့္ 
မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ထုတ္ေဖာ္က်င့္သံုးႏုိင္ သည္ဆုိေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ ဆုိင္စစ္ေဆးမႈအာဏာ၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အတုိင္းအတာကုိ 
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ကန္႔သတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရိွသည္။  
အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒ အသစ္မ်ားအား 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ 
လက္ခံႏုိင္မႈရိွမရိွဆုိသည္ကုိ 
ဥပေဒမျပ ဌာန္းမီွအခိ်န္တြင္သာ 
စစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး အျခားေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္မူ 
သီးသန္႔အမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
အျငင္းပြားျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍သာ 
စစ္ေဆးခြင့္အာ ဏာကုိ က်င့္သံုးခြင့္ရိွသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ႏုငိ္ငံအေျခအေနမ်ားအလိုက္ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ သက္ေရာက္မႈအမ် ိဳးမ် ိဳးရိွမည္ျဖစ္ေသာ္
လည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း အာ ဏာကို က်င့္သံုးရာတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားေပးထားျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား တြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
ၾသဇာအာဏာကို ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ျခင္း အာဏာတြင္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပုိမုိခြင္ျပဳထားျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အာဏာပိုမုိအပ္ 
ႏွင္းထားသည့္ အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

  ႏုင္ိငံမ်ားတြင္ အခိ်န္ကာလအလိုက္ သုံးသပ္စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေျပာင္လခဲဲၾ့ကသည္။ ဥပမာတစ္ခုအေန 
ျဖင့့္္ ျပင္သစ္မွ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေကာင္စီကို ျပပါမည္။ ယခင္က ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေကာင္စီသည္ 
ဥပေဒ သစ္မ်ားကုိ သမၼတလက္မွတ္ မထိုးခင္ အခိ်န္တြင္သာ သုံးသပ္စစ္ေဆးခြင့္ရိွသည္။ ထုိသို႔ 
အခိ်န္ကာလကန္႔သတ္ထားသည့္အျပင္ ေကာင္စီတရားရံုးသည္ အျခားေသာ ဥပေဒအမ် ိဳးအစားမ်ားကို 
သုံးသပ္စစ္ေဆးလိုလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု  
အစည္းအေဝးဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အစည္းအေဝးမွ အဖြဲ႔ဝင္ ၆၀ စသည္တို႔အနက္မွ 
တစ္ဦးတစ္ဖဲြ႔၏ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈပါမွ သုံးသပ္စစ္ေဆး ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ပိုင္းတြင္မူ 
သီးျခားအမႈတစ္ခုအတြက္ ပတ္သက္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိလွ်င္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေကာင္စီသည္ 
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိအေပၚ စစ္ ေဆးသုံးသပ္ခြင့္ ရရွိလာသည္။၁၆ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏုငိ္သည့္အခိ်န္မွာလည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္မ်ားအား 
ျပဌာန္းအတည္ျပဳျခင္းမျပဳမီွ သံုးသပ္စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရိွလာသကဲ့သို႔ ု ိ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေကာင္စီ သည္ 
ျပဌာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွေၾကာင္း တင္ျပလာပါက 
ၾကားနာ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိလာခဲသ့ည္။ ျပင္သစ္ ဥပေဒျပဳေရးက႑သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေကာင္စီ၏ 
သုံးသပ္စစ္ေဆးပိုင္ ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ျမင့္မားေစျခင္းျဖင့္ေကာင္စီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ျပင္သစ္ ဥပေဒျပဳ ေရးက႑သည္ ျပင္သစ္ႏုငိ္ငံအား တရားစီရင္ေရးျဖင့္ ဥပေဒျပဳသည့္ႏုငိ္ငံပံုစံသို႔ 
ေျပာင္းလဲလာေစခဲ့ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာဥပေဒမ်ားကို အသစ္ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈအေပၚ အားထားမႈ ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့သည္။

 သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၊ 
အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းမ် ိဳး 
အၿမဲတမ္းမရိွေပ။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာတည္ရိွခြင့္ကို ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းအာမခံထားသည့္တိုင္ ယင္းအာဏာ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ 
အနည္းက်ဥ္းသာ ေဖာ္ျပထားေလ့ရိွသည္။ ယင္းအစား အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ 
ေပးထားသည္။ ဟန္ေဂရီႏုငိ္ငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈ အာဏာအေပၚ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑၏ လႊမ္းမုိးမႈဥပမာမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ဟန္ေဂရီ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ 
၃၂(က) အရ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးကို တည္ေထာင္ခြင့္ေပးထားသည့္အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္အာဏာကို ေပးအပ္ထားၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုက စစ္ေဆးခြင့္အာဏာ၏ 
နယ္ပယ္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ 
အမွတ္ ၃၂ အရ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံး၏ ရာထူးအဆင့္အတန္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစသည့္ 
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ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာခုံရုံး၏ စစ္ေဆးခြင့္အာဏာ နယ္ပယ္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။၁၇

၂.၁.၄ - ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးမႈအာဏာ မရိွသည့္အေျခအေန

 ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ အခ် ိဳ႕ေသာႏုင္ိငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑ 
အား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္း မရွိေပ။ ဤႏုင္ိငံမ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ဥပေဒျပဳေရး 
က႑မွ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား သီးျခားအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ႏုင္ိျခင္း မရွိေအာင္ 
ကာကြယ္ထားသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ရွားပါးစနစ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
အာဏာပိုင္အဖဲြ႔မ်ားနည္းတူ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ားမွ ေသြဖည္မႈမရိွေစေရးအတြက္ 
ကုိယ္တိုင္ပင္ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ နယ္သာလန္ႏုငိ္ငံမွာ ဤအေျခအေနမ် ိဳးျဖစ္ၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ “ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိမရွိဆိုသည္ကို မည္သည့္တရားရုံးမွ် စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရွိေစရ” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အႀကံေပးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားထားရွိကာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ 
မရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ေပးၿပီး ဥပေဒျပဳက႑အေနျဖင့္ အႀကံေပးအဖဲြ႔မွ တင္သြင္းခ်က္မ်ားကို 
လုိက္နာရမည္ဟု ျပဌာန္းထားျခင္း မရိွေပ။ ဖင္လန္ႏုငိ္ငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ေကာ္မီတီသည္ ဥပေဒအဆိုျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္ရိွလာေသာအမႈမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွမရိွ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွတို႔ကုိ သုံးသပ္ကာေၾကျငာခ်က္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွသည္။၁၉ ဥပေဒျပဳက႑အေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒေကာ္မတီ၏ 
ရပ္တည္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ သမၼတကဥပေဒကို အတည္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ မျပဳ သည္ျဖစ္ေစ ဂရုမထားပဥဲပေဒကို 
ျပဌာန္းပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။ သမၼတကဥပေဒကို အတည္ျပဳရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ပါက လႊတ္ ေတာ္တြင္ 
ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေရးဆဲြၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ထပ္မံေတာင္းခံရန္ မလိုအပ္ပဲ ျပဌာန္းပုိင္ခြင့္ရိွသည္။၂၀

၂.၁.၅။ ဆက္လက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

 ဤစာအုပ္တစ္အုပ္လုံးတြင္ စိစစ္ပုိင္းျခားေသာ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ 
မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ အာဏာကို ဗဟုိအဆင့္တြင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လဲႊေျပာင္းခဲြေဝ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္ဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ထားသည္။ ယင္းအာဏာကို သုံးသပ္ရာတြင္ 
ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေသာ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမွာ လြန္စြာသင့္ေလ်ာ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္းအာဏာသည္ တရားစီရင္ေရးက႑ အား အျခားက႑မ်ားအတြက္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္အားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿပီးအျပတ္ ဆုံးျဖတ္ႏုငိ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ 
တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အာဏာမ်ား စုစည္းတည္ရိွေနသည္။ ႏုင္ိငံေရးက႑မ်ားသည္လည္း 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ၾသဇာကိုနာခံၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာက်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ 
အစိုးရ၏ က႑မ်ားၾကားတြင္ အာဏာကိုမွ်တစြာခဲြေဝထားႏုငိ္ကာ က႑တစ္ရပ္သည့္ အျခားက႑မ်ား၏ 
ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမရိွပဲ တစ္ဖဲြ႔တည္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို အလြန္အကံြၽ သံုးစဲြပုိင္ခြင့္မရိွေပ။ အစုိးရ၏ 
ႏုင္ိငံေရးက႑မ်ား သည္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆဲြျပဌာန္းျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စားရိတ္သုံးစဲြျခင္း၊ စစ္တပ္ကို 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ ဌာနအမ်ားစုကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း 
တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ 
ယင္းတို႔ထဲမွ အခ် ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာျဖင့္ ပါဝင္ 
ပါတ္သက္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ 
စစ္ေဆးသည့္ အာဏာကိုက် င့္ သုံ း ႏုိ င္ရ န္ 
အစပ် ိဳးေပးသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ရန္ 
လိုအပ္ျခင္းဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိ ွသလို 
စစ္ေဆးေရး အာဏာက်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားမွာလည္း ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ 
တရားစီရင္ေရး က႑၏ အာဏာျဖန္႔က်က္မႈမွာ အကန္႔ 
အသတ္ရိွသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ တရားစဲြဆိုသူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အစိုးရ၏က႑မ်ားက 
တင္ျပလာေသာအမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ားကိုသာ ၾကားနာစီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွ သည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားေအာင္တြင္ 
တရားစီရင္ေရး က႑သည္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဥပေဒ 
အနညး္ငယက္ုသိာ သံးုသပ္စစ္ေဆး ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ စြာ သီးျခားရပ္တည္ခြင့္ရွိသည့္ 
တရား စီရင္ေရးက႑သည္ပင္ အာဏာကို 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ က်င့္သုံးႏုငိ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း 
လုပ္ငန္း မ်ားအား အာဏာကို တစ္ေနရာတည္း စုထားရန္ သုံးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က႑အသီးသီး 
သုိ႔ အာဏာျဖန္႔ေဝရန္နည္းလမ္းမ်ားဟု တစ္မ် ိဳးစီ ႐ႈျမင္ႏုငိ္ေသာ္လည္း ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္မ် ိဳးစလုံး ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးထားသည္။ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကို ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖင့္္ အစုိးရ၏ လည္ပတ္ပံုကုိ ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး 
အျခားေသာ က႑မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္ ပို၍ညီညြတ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအမ်ားစုတြင္ တရားဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ခိုင္မာေသာပုံစံတစ္ခု ပါဝင္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တသမတ္တည္း ဘက္မလိုက္ပဲ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူထားရသည့္ က႑ျဖစ္ေသာ 
တရားစီရင္ေရးက႑၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ ငန္းမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအား 
ကာကြယ္တားဆီးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤ အခန္း၌ ေဆြးေႏြးထားသည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း 
တရားစီရင္ ေရးက႑သည္ ႏုင္ိငံေရးဖိအားမ်ားမွ ကင္းလြတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္။ 
တရားစီရင္ေရးက႑အေပၚ ႏုငိ္ငံေရးအရ စြက္ဖက္လႊမ္းမုိးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ရိွေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑သည္  သီးသန္႔လည္ ပတ္ႏုငိ္ျခင္းမရိွဘဲ ႏုငိ္ငံေရးအရ ရုိက္ခတ္မႈမ်ားမွ  

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာသည္ 
တရား စီရင္ေရးက႑အား 
အျခားက႑မ်ားအတြက္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ 
တရားစီရင္ေရး က႑ တြင္ 
အာဏာမ်ား အေလးသာေနသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈ 
ေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း 
အာ ဏာက်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ 
အစုိးရ၏ က႑မ်ားၾကားတြင္ 
အာဏာကုိမွ်တစြာ ခြဲ ေဝထားႏုိင္သည္။ 
ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ စနစ္မ်ားတြင္ အာဏာကုိ 
ဗဟိုအဆင့္တြင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ 
နည္းလမ္းႏွင့္ က႑အသီးသီးသုိ႔ 
အာဏာျဖန္႔ေဝရန္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
ဖန္တီးထားသည္။
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ကင္းလြတ္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအပိုင္းတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားက 
တရားသူ ႀကီ းမ ်ာ း ကို  ခန္ ႔အပ္မည္ ျဖစ္ ၿ ပီ း 
ထုိသုိ႔ခန္႔အပ္ရာတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးအျမင္တူ 
သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းႏုငိ္ပါသည္။ 
တရားသူႀကီးမ်ားက တရားစီရင္ရာတြင္လည္း 
ကုိယ္ပိုင္ အယူအဆႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ ပါဝင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားစီရင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားက 
မည္သည္ကို လိုလားသည္ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက 
မည္သို႔ျပဌာန္းမည္စသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း 
တရားသူႀကီး အေပၚ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာႏုင္ိငံ ေနာက္ခံအေျခအေနအလိုက္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း 
အာဏာ၏ ပမာဏႏွင့္ ပံုသ႑ာန္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဟန္ခ်က္ညီမွ ်မ ႈတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ 
လုိအပ္ေပသည္။

၂.၂။ အျခားအခြင့္အာဏာမ်ား

 ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ 
အာဏာအျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
တရား စီရင္ေရးက႑အား ဥပေဒျပဳေရးအေပၚ 
လႊမ္းမိုးႏုင္ိေစမည့္ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း အပ္ႏွင္းႏုင္ိသည္။ ယင္းတုိ႔ထမွဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 
မျပဌာန္းရေသးေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းၿပီးဥပေဒမ်ားတြင္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွမရိွႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အား 
ပါဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး 
က႑၏ အခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ 
က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ခြင့္ကို တိုးခ်႕ဲ 
ထည့္သြင္းေပးႏုင္ိသည္။  ႏုင္ိငံေတာ္ အႀကီးအကအဲား 
စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ရုတ္သိမ္းျခင္း 
တုိ႔တြင္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑မွ ပါဝင္ခြင့္ကုိ  
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒက ျပဌာန္းေပးႏုငိ္သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ တရားရံုးမ်ားသည္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ားအား 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
အမ်ားစုတြင္ တရားဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ 
ခုိင္မာေသာ ပံုသ႑ာန္တစ္ခု 
ပါဝင္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအား 
ကာကြယ္တားဆီးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ 
သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ 
သီးသန္႔လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ရုိက္ခတ္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္မည္လည္း 
မဟုတ္ပါ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး 
အပုိင္းတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားက 
တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ျပည္သူမ်ားက မည္သည္ကုိလုိလားသည္ 
သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္မ်ားက မည္သုိ႔ျပ 
ဌာန္းမည္စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း 
တရားသူႀကီးအေပၚ သက္ေရာက္မည္ 
ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ထက္စာလွ်င္ 
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည့္ မျပဌာန္းရေသးေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပဌာန္းၿပီး ဥပေဒမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွမရိွႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊  
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး 
တြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္း စေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑အား 
ဥပေဒျပဳေရး အေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေစမည့္ 
အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အပ္ႏွင္းႏုိင္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏုငိ္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အေရးအခင္းကာလ 
မ်ားအတြင္း အာဏာအလဲြသုံးစားမႈမ်ားကို တားဆီးရန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ အေရးေပၚအေျခအေန မေၾကျငာခင္ 
တရားစီရင္ေရး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

၂.၂.၁။  အႀကံျပဳေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ား

 အႀကံျပဳေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ားမွာ ဝတၱရားအရ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ မလိုအပ္ဘဲ 
ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေရးအာဏာ၏ အျခားေသာပုံစံတစ္မ် ိဳးအျဖစ္ 
ယူဆႏုငိ္သည္။ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထားမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အစိုးရ၏ 
အျခားက႑မ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳႏုငိ္ၿပီး 
တရားရုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္ဟူေသာ သေဘာကိုလည္း မေဆာင္ေပ။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑သည္ ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ တရားရံုး၏ 
အႀကံျပဳခ်က္ သေဘာထားကို ကိုးကားႏုင္ိသည္။ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထားမ်ားမွာ အာဏာသက္ေရာက္မႈ 
မရိွေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒအရ အင္အားမရိွေပ။ ယင္းတို႔သည္္ ဥပေဒအရထက္ ႏုငိ္ငံေရးအရ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ တာ၀န္ကုိသာထမ္းေဆာင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ႏုင္ိငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထားမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
သိသာစြာ လႊမ္းမုိးႏုငိ္စြမ္းရိွသည္။ ဥပေဒတစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွဟုဆုိ၍ 
ဆန္႔က်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဥပေဒအား ေမးခြန္းထုတ္ထား ေသာ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထားတစ္ရပ္ကုိ 
အေျချပဳကိုးကားကာ မိမိတို႔၏ ေလွ်ာက္လခဲ်က္မ်ားကို တရားလမ္းေၾကာင္း အရ ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ျပဳလုပ္၍ 
ႏုငိ္ငံေရးအရ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုငိ္သည္။ ထို႔အတူ ဥပေဒတစ္ခုကို 
ေထာက္ခံထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထားသည္လည္း ထိုဥပေဒကို ႏုငိ္ငံေရးအရ ထိပ္တိုက္ 
ရင္ဆုိင္လာျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုငိ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထားမ်ားမွာ တရားဥပေဒအရ 
အာဏာသက္ေရာက္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔မွာ ျပႆနာတစ္ခုတြင္ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုငိ္စြမ္း 
မရိွေခ်။ ႏုငိ္ငံေရးပုိင္းမွ လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထားမ်ား၏ တရားဝင္ေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မဝင္ေစျခင္း အရိွန္အဝါကို ေက်ာ္လႊားႏုင္ိၾကသည္။ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပမာကို 
ကေနဒါႏုငိ္ငံတြင္ ေတြ႕ႏုငိ္သည္။ ကေနဒါႏုငိ္ငံရိွ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ သံုးသပ္စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္အာ
ဏာမ်ားအျပင္ ဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရက 
ကိုးကားသည့္ေမးခြန္းမ်ား တင္ျပလာပါက တရားဥပေဒအားျဖင့္ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းမရိွေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

၂.၂.၂။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း

 တရားစီရင္ေရးအာဏာသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခြင့္အထိ သက္ေရာက္ႏုင္ိျခင္းမ် ိးဳလည္း 
ရိွသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ပုိင္ခြင့္အားျဖင့္ ႏုငိ္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ 
တရားဥပေဒ ဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဘာင္တစ္ခုလုံးကို အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲႏုငိ္ခြင့္ရိွသည္။ 
တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို  
ျပင္ဆင္ရန္ အလြန္ခက္ခေဲသာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားသာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ 
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ႏုငိ္ငံေရးအရ ပတ္သက္သူမ်ား၊ အစုိးရ၏ က႑မ်ား မ်ားစြာပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။ အခ် ိဳ႕ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုင္ိငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရိွမရိွကို ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။၂၂ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခ် ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အေရးပါပုံကို အေလးထားကာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို အေရးႀကီးေသာ ေနရာတစ္ခုေပးထားရန္ 
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပမည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခ် ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
ႏုငိ္ငံေရးအရ မည္မွ်ပင္ ကန္႔ကြက္ေနၾကပါေစ၊ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ေထာက္ခံမႈမပါပဲ ႏုငိ္ငံေရးဘက္မွ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုငိ္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေၾကာင့္ 
အခ် ိဳ႕ကိစၥမ်ားမွာ ႏုငိ္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မဆိုင္ေတာ့ပဲ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑ကို အားထားလာၾကရၿပီး ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ပင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏  ၾသဇာအာဏာမွာ 
ပုိမုိ ခုိင္မာေတာင့္တင္းလာသည္။ ယူကရိန္းႏုင္ိငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ထိုကဲသို့႔ေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သုံးသည္။

၂.၂.၃။ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာျခင္း

အေရးအခင္းကာလမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္၍ ထိေရာက္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒအမ်ားစုတြင္ အစုိးရ၏က႑တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးတစ္ဖဲြ႔ကို အေရးေပၚ 
အေျခအေန ေၾကျငာ ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ အေရးေပၚကာလမ်ားတြင္ အစိုးရအဖဲြ႔သည္ လ်င္ျမန္စြာ၊ 
တိကျ်ပတ္သားစြာ တုံ႔ျပန္လႈပ္ ရွားနိင္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခြင့္ အာဏာကို 
အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ထံ အပ္ ႏွင္းထားတတ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာပိုင္ခြင့္ အာဏာသည္ 
အႂကြင္းမဲ့အာဏာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ယာယီ အားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
စြာက်ယ္ျပန္႔ေသာ အာဏာကို အလဲြသုံးစားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ 
အေရးေပၚအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုငိ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို သီးျခား ျပဌာန္းကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အေရးေပၚ အေျခအေန သတ္မွတ္ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑ အပါအဝင္အျခားေသာ က႑မ်ား၏ 
ေထာက္ခံမႈကိုလိုအပ္ေၾကာင္း ကန္႔သတ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ အစိုးရ၏ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာပိုင္ခြင့္ 
အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏုငိ္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑အား အစုိးရအဖဲြ႔မွ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာျခင္းအား ပိတ္ပင္ပုိင္ခြင့္ကို 
ေပးအပ္ထားသည္။၂၄ အေရးေပၚအေျခအေနကို ဘုရင္မွေၾကျငာႏုငိ္ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီႏွင့္ 
ႏုင္ိငံေတာ္ အစည္းအေဝးတို႔က မေထာက္ခံလွ်င္ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေပ။ ႏုင္ိငံေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အမတ္အေရအတြက္က ေတာင္းဆိုပါက ဘုရင္၏အမိန္႔မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရိွမရိွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒခံုရံုးအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခ်က္အမိန္႔ကို ပိတ္ပင္ပုိင္ခြင့္အား ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒက ျပန္လည္ကန္႔သတ္ထားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးအေနျဖင့္ အေရးေပၚေၾကျငာခ်က္ကို 
ပိတ္ပင္လိုလွ်င္ အဖဲြ႔ဝင္ သုံးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံမႈကုိ လုိအပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ အလားအလာေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာျခင္းဆိုင္ရာ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အစိုးရအဖဲြ႔၏ သီးျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ  က် ံဳ႕သြားခဲ့သည္။

၂.၂.၄။စဲြခ်က္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

 တရားစီရင္ေရးက႑သည္ စြဲခ်က္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ႏုင္ိငံေရးအရ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းႏွင့္ 
အစိုးရအဖဲြ႔ ၏ လႊတ္ေတာ္အား ရုတ္သိမ္းပုိင္ခြင့္အာဏာတို႔ကုိ ဆန္႔က်င္ကာ တရားဥပေဒအရ အာဏာ 
က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးက႑မွ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ အလားအလာႏွင့္ပင္ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ အစုိးရအဖဲြ႔အား အေၾကာင္းမခုိင္လုံပဲ စြပ္စဲြျပစ္တင္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ 
ေလ်ာ့က်သြားေစႏုင္ိသလို အစိုးရအဖဲြ႔အေန ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုရုတ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ပိုမိုခက္ခေဲစေသာ 
အတားအဆီးတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔တို႔အေပၚ တရားစီရင္ေရးက 
ေဝဖန္ပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါက႑မ်ားအတြက္ 
ႏုိင္ ငံေရးအရ ဆိုးရ ြားေသာရိုက္ခတ္မ ႈမ ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏုင္ိလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ 
အကာအကြယ္မ်ား ျဖင့္ အစုိးရအဖဲြ႔အားျဖဳတ္ခ်ရန္ 
စြပ္စဲ ြခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ပုိ၍ မွန္ကန္ခုိင္လုံေစရန္ 
ေထာက္ပ့ံေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံႏွ င့္ ဆူဒန္ႏုိင္ငံတို ႔တြင္ 
တရားစီရင္ေရးသည္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။၂၆

၂.၂.၅။  ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

တရားစီရင္ေရးက႑သည္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ကူညီျခင္းႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ား ကို  
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုငိ္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမနီ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တူရကီႏုင္ိငံတို႔ရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
မ်ားတြင္ တရားရံုးမ်ားအား ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ႏွင့္ အခ် ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ပိတ္ပင္တားဆီးခြင့္တို႔ကိုပါ ေပးအပ္ထားသည္။၂၇ ျပင္သစ္ႏွင့္ မြန္ဂုိးလီယားစသည့္ႏုငိ္ငံမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ တရားရံုးမ်ားအား ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ခြင့္အာဏာကို 
ျပဌာန္းထားသည္။၂၈ ျပင္သစ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေကာင္စီသည္ ႏုငိ္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ အထူး 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုင္ိၿပီး မွ်တေသာေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ေပးသူေနရာမွေန၍ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုလုံး 
ကို တရားမဝင္ဟုပင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ေကာင္စီသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုင္ိငံေရးပါတီမ်ား၏ 
မဆဲြယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးခန္႔ခဲြမႈ အပါအဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

၃။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈ

ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲအား စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္အား ရုပ္ သိမ္းျခင္း၊ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအား ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ျခင္း 
သုိ႔ မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
သုိ႔ မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေန 
မေၾကညာမီွ အတည္ျပဳေပး ျခင္းစသည့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္လည္း 
တရားစီရင္ေရး က႑၏ အာဏာကုိ 
ခ်ဲ႕ထြင္အသံုးခ်ႏုိင္သည္။



364 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

 တရားစီရင္ေရးက က်င့္သုံးႏုငိ္ေသာ အာဏာအမ် ိဳးမ် ိဳးအေၾကာင္း ေလ့လာၿပီးေနာက္ ယခုအခါ 
တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္၏ အေရးပါပုံႏွင့္ အျခားက႑မ်ားက တရားစီရင္ေရးက႑အေပၚ 
လႊမ္းမုိးႏုငိ္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ႏုငိ္ရန္ အသုံးျပဳေသာ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ  နည္းလမ္းမ်ားစသည္ 
တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ သီးျခားအာဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
မည္မွ် ရွိသည္ဆိုျခင္းကို မစဥ္းစားဘ ဲသီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေရးသည္သာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား 
ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ႏုင္ိရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ပိုင္္ခြင့္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကို ဘက္မလိုက္ပ ဲက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာဝန္ရိွသည္။ တရားစီရင္ေရးက႑ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုငိ္ေရးမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အာမခံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္၍ အဓိပၸါယ္ရိွစြာ ဆုံးျဖတ္ႏုငိ္ျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္းစသည္တို႔အတြက္ အေရးပါဆံုးသာ လိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

 ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ  စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ကုိ တိက်စြာ ျပဌာန္းထားသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအားလုံး၏ ၆၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဤကဲသို့႔ ကတိျပဳခ်က္မ် ိဳး ထည့္သြင္းထားသည္။  ထိုအေရအတြက္မွာ အခိ်န္ကာလအလိုက္ 
တျဖည္းျဖည္တိုးျမင့္ လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံု.၁ တြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တိတိက်က် အာမခံျခင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာၾကပံုကို တင္ျပထားသည္။

တရားစီရင္ေရးက႑သည္ လြတ္လပ္ခြင့္မရိွဘဲ 
လႊမ္းမုိးခံေနရပါက ႏုငိ္ငံေရးက႑၏ အာဏာကို 
ထိန္းေၾကာင္းႏုငိ္ျခင္း မရိွေတာ့ပဲ ပုဂၢလိက အခြင့္ 
အေရးမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေရးမ်ား အားနည္း လာကာ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေပမည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑သည္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို  အလြန္အကံြၽ က်င့္သုံးပါက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုင္ိငံေရးတာဝန္ယူမႈမ်ားအေပၚ သိသာစြာ 
အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏုငိ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
တရားစီရင္ေရးက႑သည္ ထိေရာက္၍ လ်ငျ္မန္စြာ တရားစီရင္ႏုင္ိေရးအတြက္ တာဝန္ခံရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ တာဝန္ခံႏုင္ိမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ယင္းအေပၚတြင္ 
ႏုင္ိငံေရးက႑ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီမ်ားက 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမုိးပုိင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးႏုငိ္သည္။ တရားစီရင္ေရး 
က႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံႏုင္ိမႈအၾကားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေစရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒကို တည္ေဆာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္၏ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ မဏိၰဳင္ႀကီးေလးခု အတြင္းဘက္ႏွင့္ 
အျပင္ဘက္ႏွစ္ခုလံုးမွ အေၾကာင္းတရား မ်ားစြာသည္ တရားစီရင္ေရး၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ 
သက္ေရာက္ၾကသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခား လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အေပၚ 
တုိက္ရိုက္ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပံုစံသုံးမ် ိဳးမွ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုအဓိကထား 
ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ပုိင္္ခြင့္မွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၏ 
မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ပုံ.၁ - ဗဟိုတရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်စြာ ဖြင့္ဆိုထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏွစ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (N - ၅၅၀)

 

 

မွတ္ခ်က္ - N မွာ ဤဇယားတြင္ ေလ့လာထားေသာ ေရွးေခတ္ႏွင့္ လက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒမ်ား၏ 
အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ ၁၈၅၀မွ စ၍ အက်မ္းဖ်ဥ္း ၈၀၀မွ်ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္မွ ၅၅၀ 
(ဒတိုယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းျပဌာန္းေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အပါအဝင္) တို႔တြင္ 
ဗဟိုတရားစီရင္ေရးဌာနမ်ား၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်စြာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။

ရင္းျမစ္။ constitutionmaking.org/ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အစီရင္ခံစာ၊ <http://www.constitutionmaking.
org/reports.html> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း 
ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 ပထမဆုံး ပုံစံမွာ တရားစီရင္ေရးက႑အေပၚ 
အျခားေသာအစိုးရ၏ က႑မ်ားက လႊမ္းမုိးရာတြင္ 
အလြန္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ 
တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။  
ႏုင္ိငံမ်ားစြာတြင္ ဤကိစၥေၾကာင့္ သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ား 

တရား စီရင္ေရးက႑၏ သီးျခား 
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ တုိ႔အေပၚ 
တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
နည္းလမ္း ပံုစံ သံုးမ်ိဳးရိွၿပီး ၎တုိ႔မွာ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပံု၊ 
တရားသူႀကီးမ်ား၏ ရာထူးသက္တမ္းႏွင့္ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ပံုတုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။

constitutionmaking.org
http://www.constitutionmaking.org/reports.html
http://www.constitutionmaking.org/reports.html


366 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေပၚေပါက္ခဲသ့ည္။ တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဒတိုယအခ်က္မွာ တရားသူႀကီးမ်ား၏ 
ရာထူးသက္တမ္းျဖစ္သည္။ ရာထူးသက္တမ္း ၾကာျမင့္စြာ ခန္႔ထားျခင္း ခံရေသာ တရားသူႀကီးမ်ား 
အေနျဖင့့္ အမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဆုံးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတို႔အား ႏုင္ိငံေရးက႑က တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးထားသည္။ ရာထူးသက္တမ္း ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ 
မေလ်ာ္ညီေသာ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔ ေလ်ာ့နည္းၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ႏုငိ္ငံေရးအေၾကာင္းမ်ားထက္ တရား ဥပေဒအေၾကာင္းတရားမ်ားျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ဆုံးျဖတ္ႏုင္ိသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ရာထူးသက္တမ္း ၾကာျမင့္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလႏွဲင့္ 
တိုးတက္မႈတို႔ကို ကန္႔သတ္ျခင္းဟုလည္း ႐ႈျမင္ႏုင္ိသည္။ တတိယ အခ်က္မွာ တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တရားသူႀကီးမ်ားအား တစ္ဖက္သက္ သို႔မဟုတ္ 
ႏုငိ္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းမ်ားမွ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။

၃.၁ ။ တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တရားသူႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းအာဏာသည္ အာဏာ 
ခိ်န္ခြင္လွ်ာအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ ထုိအာဏာအား 
ႏုငိ္ငံေရးအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ေပးအပ္ထားၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က 
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္း၊ က႑မ်ား၏ 
ေထာက္ခံမႈ၊ တင္သြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမႈတို႔ မပါ ဝင္ပ ဲခန္႔အပ္ပိုငခ္ြင့္ေပးထားေလ့ မရွိေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ 
အခ် ိဳ႕ေသာ အစုိးရအဖဲြ႔မ်ားမွာ ဤေနရာတြင္ ၾသဇာရွိၾကသည္။ ဇင္ဘာေဘြႏုငိ္ငံတြင္ သမၼတသည္ 
တရားစီရင္ေရး အမႈထမ္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ပုိင္ ခြင့္ရိွသည္။၃၀ 
သုိ႔ေသာ္ ထိုေကာ္မရွင္၏ အဖဲြ႔ဝင္အမ်ားစုကုိလည္း သမၼတကပင္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
တရားသူႀကီးခန္႔အပ္ျခင္းအာဏာကို ႏွစ္ဖက္ မွ်ေပးထားသည္ဆိုေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္သိပ္မရိွေတာ့ေပ။

 အခ် ိဳ႕ႏုင္ိငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးက႑သည္ 
တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္မႈတြင္ ပိုမိုအာဏာရွိသည္။ 
မက္ဆီဒုိးနီး ယား သမၼတႏုငိ္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳေရး 
က႑သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးႏွင့္ သမၼတ၏ 
တရားစီရင္ေရးေကာင္စီမွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို မခဲဲြေရြးခ်ယ္၍ 

ဖြဲ႔စည္းၿပီး ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ တရားစီရင္မႈစြမ္းရည္ကို 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈစီမံခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။၃၁ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ အမ်ားအျပားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔ကို အဆင့္ျမင့္ခုံရုံးမ်ားအတြက္ တရားသူႀကီး 
မ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ေပးထားသည္။ ဟန္ေဂရီႏုင္ိငံတြင္ ဥပေဒျပဳေရး က႑တစ္ခုတည္းက 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကိုခန္႔အပ္ၿပီး သမၼတက ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို ခန္႔အပ္သည္။၃၂ 
အင္ဒိုနီးရွား ႏုင္ိငံတြင္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔သည္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၊ တရားစီရင္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ခုံရံုးမ်ားတြင္ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။၃၃

 တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရားစီရင္ရာတြင္ ယင္းတို႔၏ ႏုင္ိငံေရးႏွင့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရး ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကို 
ေဘးဖယ္ ထားရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ေသာ္မွ ယင္းတို႔၏အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔မွ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းပုိင္ခြင့္ 
အာဏာရိွျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး 
အေပၚ ႏုိင္ငံေရးက႑က 
ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

မျဖစ္မေန လႊမ္းမိုးမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုင္ိငံေရး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ တရားသူႀကီးမ်ားကို 
ခန္႔အပ္ရာတြင္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ခံယူခ်က္ ျခင္းတူသူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔မွ ပါဝင္ခြင့္ရိွေသာ တရားသူႀကီးခန္႔အပ္ျခင္းအာဏာသည္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ႏုငိ္ငံ 
ေရးက႑က ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးခန္႔အပ္ရာတြင္ ႏုင္ိငံေရးက႑မ်ားကို 
ပါဝင္ ပတ္သက္ခြင့္ ေပးထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ 
စရိုက္လကၡဏာတို႔ အေပၚ ႏုင္ိငံေရးက႑က အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္ကို ေထာက္ခံျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။

 တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သက္ဆိုင္သူအေျမာက္အမ်ားထံ ခဲြေဝေပးထားျခင္းျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပဒသည္ တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးတစ္ဖဲြ႔တည္းက အလြန္အကံြၽ 
လႊမ္းမုိးလာႏုငိ္ေခ်ကို ကန္႔ သတ္ေလွ်ာ့ခ်ထားႏုငိ္သည္။ ထိုစနစ္အားျဖင့္ ႏုငိ္ငံေရးအရ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ 
အေပးအယူလုပ္ျခင္းမွတဆင့္ တရားသူႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစု ေပၚထြက္လာမည္ေသာေၾကာင့္ 
သေဘာတရားေရးအရ အစြန္းေရာက္လြန္းေသာ တရား သူႀကီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္သြားသည္။ 
အီသီးယိုးပီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏုင္ိငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီအား 
အေျခခံဥပေဒခုံုရံုးတရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပး ထားသည္။၃၄ ဘရာဇီးႏုငိ္ငံတြင္ 
သမၼတက တရားသူႀကီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ဥပေဒျပဳေရး က႑က 
ယင္းတုိ႔ထဲမွ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳသည္။၃၅  အီတလီဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကမူ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္း 
တြင္ သေဘာထားအျမင္မ်ား အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွႏုင္ိေစရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးအဖဲြ႔ဝင္မ်ား 
ခန္႔အပ္ရာတြင္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခတရားရံုးမ်ားမွ အဖဲြ႔ဝင္သုံးပံုတစ္ပံုစီ ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္ကို 
ေပးအပ္ထားသည္။၃၆

 တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားမႈမ်ားကလည္း တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ကို 
အားျဖည့္ထား သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
အမ်ားအျပားတြင္ တရားသူႀကီးကိုယ္စားလွယ္ေ
လာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို 
တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ 
အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ လူမ် ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳလိုအပ္ခ်က္တုိ႔ 
ပါဝင္သည္။၃၇ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေန ျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑အတြင္း 
ဟန္ခ်က္ညီေစရန္၊ အျမင္သေဘာ ထားမ်ားစံုလင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ႏုငိ္ငံေရးသေဘာထက္ ပညာရွင္ 
အဖဲြ႔အစည္းဆန္ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑အျဖစ္ တည္ေထာင္ႏုငိ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္မႈ စံႏႈန္း 
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

 တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈ အျခားေသာပုံစံတစ္မ် ိဳးမွာ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလုိက္ေသာ 
သီးျခားအဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုက တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာ့စနီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုင္ိငံတကာ အဖဲြ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဥေရာပ လူအခြင့္အေရးခုံရုံးအား 
ေဘာ့စနီးယားဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး၏ အဖဲြ႔ဝင္ ကိုးေနရာအနက္ သုံးေနရာကို ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္ 
ေပးထားသည္။၃၈ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းရိွ အမီွအခုိကင္းေသာ 

တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈ၏ 
အျခားေသာ ပံုစံတစ္မ်ိဳး မွာ လြတ္လပ္၍ 
ဘက္မလုိက္ေသာ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုက တရားသူႀကီးမ်ားကုိ 
ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။



368 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အဖဲြ႔အစည္း မ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္ေရးတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရ၏က႑မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍ လုပ္ကုိင္ရေလ့ရိွသည္။ ဥပမာ ယူဂန္ဒါႏုငိ္ငံတြင္ 
တရား စီရင္ေရး အမႈထမ္းေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေျခတရားရုံးမ်ားမွ ရာထူးမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏုင္ိေသာ္လည္း 
အျမင့္ဆုံးတရားရုံးမွ ရာထူးမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္မူ ယင္း၏တာဝန္မွာ သမၼတကိုအႀကံျပဳရန္သာျဖစ္ၿပီး 
သမၼတ၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးသည္။၃၉ တရားသူႀကီး ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ 
ဘက္မလုိက္သည့္ တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအမႈထမ္း ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ 
တရားသူႀကီး ခန္႔အပ္ရာတြင္ ႏုငိ္ငံေရးက႑မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရး က႑၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရံုသာမက ပို၍ပင္ခုိင္မာေစသည္။

 တရားသူႀကီးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရးတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ ပါဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွႏုငိ္သလို 
သီးသန္႔ ထိန္း ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ပင္ ရိွႏုငိ္ေသးသည္။ ထိုသို႔ စီစဥ္ေရးဆဲြထားမႈမ်ားက တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို အျမင့္ဆုံးသို႔ ျမႇင့္တင္ေပးႏုင္ိေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တရားစီရင္ေရးက႑တြင္သာ 
ႏွင္းအပ္ထားသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ ႏုင္ိငံေရးက႑ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 
ပုိ၍အရည္အခ်င္းရိွၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေကာင္းေရြးခ်ယ္ႏုငိ္မည္ 
(သို႔ေသာ္ ဤအယူအဆအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမရိွပါ) ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားကို 
ကုိယ္စားျပဳႏုငိ္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကိုမူ အနည္းငယ္သာ ေရြးခ်ယ္ႏုငိ္မည္မွာ  ေသခ်ာပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
တရားသူႀကီးခန္႔အပ္ေရးအာဏာကို တရားစီရင္ေရးက႑ကိုသာ သီးသန္႔အပ္ႏွင္းထားေသာေၾကာင့္ 
ႏုင္ိငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑အေပၚ နိင္ငံေရးအရ ထိန္းေက်ာင္းခြင့္ကို 
ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈအရ အျခားေနရာမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရး၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေပၚတူဂီႏုငိ္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အျခားတရားသူႀကီးရာထူးေနရာ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွသည္။၄၀ ဘူေဂးရီးယားႏုင္ိငံတြင္လည္း အျမင့္ဆုံးတရားရုံးမ်ားမွ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ေအာက္ရုံးမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိသည္။၄၁ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုင္ိငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ လက္ေအာက္ခံတရားရံုးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ 
တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳပုိင္ခြင့္ရိွသည္။၄၂ ဇယား ၂ တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒအခ် ိဳ႕၏ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးမ်ားကို တင္ျပထားသည္။

ဇယား၂။ တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေကာ္မရွင္ 
မပါဝင္ပဲ 

အစုိးရအဖဲြ႕မွ 
ခန္႔အပ္ ျခင္း

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
ပူးတဲြ ၍ 

အစုိးရအဖဲြ႕မွ 
ခန္႔ အပ္ျခင္း

ေကာ္မရွင္မွ 
ခန္႔အပ္ ျခင္း

ဥပေဒျပဳ 
ေရးက႑ က 
ခန္႔အပ္ျခင္း

တရားစီရင္ 
ေရးက႑ မွ 
ကုိယ္တုိင္ 

ခန္႔အပ္ ျခင္း

အာဖဂန္နစၥတန္ အယ္ေဘးနီးယား အယ္ဂ်းီရီးယား တရုတ္ ျပင္သစ္

အာဂ်င္တီးနား အန္ဂုိလာ ဘူေဂးရီးယား က်ဴးဘား ဂ်ာမနီ
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႑
၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ၾသစေၾတးလ် ကေနဒါ ခရုိေအးရွား လာအုိ အီတလီ

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဒုိေမနီကန္ 
ရီပတ္ဘလစ္

ဆုိက္ပရပ္စ္ မက္ဆီဒုိးနီးယား ဂ်ပန္

ဘီလာရုစ္ အဂၤလန္ႏွင့္ 
ေဝးလ္

လက္ဘႏြန္ မကၠဆီကုိ ေပၚတူဂီ

ဘယ္လ္ဂ်ယီမ္ ဂရိ စပိန္ မြန္တီနီဂရုိး

ကေမၻာဒီးယား အစၥေရး ယီမင္ ရဝမ္ဒါ

ခ်ဒ္ (Chad) နမ္းဘီးယား

ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္ ပုိလန္

နယူးဇီလန္ ရုရွား

တူရကီ ေတာင္အာဖရိက

ဥဇဘက္ကစၥတန္ ဇင္ဘာေဘြ

     

မွတ္ခ်က္ - အခ် ိဳ႕ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တရားသူႀကီး ခန္႔အပ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား တစ္မ် ိဳးထက္မက 
သံုးစဲြၾကသည္။ ဤဇယားတြင္ တစ္မ် ိဳးတည္းသံုးေသာ ႏုငိ္ငံမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းထားသည္။

ရင္းျမစ္။         ။လစ္ပ္တက္ခ္/အာဒမ္၏ ‘တရားမွ်တမႈကုိ ပုံေဖာ္ျခင္း။ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ 
အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း’ မွ ကုိးကားေဖာ္ျပသည္။ နယူးေယာက္တုိင္းမ္စ္၊ ၂၀၀၈၊ ေမ၊ ၂၅၊ <http://
www.goo.gl/80vUZ> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၃.၂။  ရာထူးသက္တမ္း

 တရားသူႀကီးမ်ား၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္လည္း တရားစီရင္က႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ 
သက္ ေရာက္မႈရွိသည္။ ရာထူးၾကာရွည္တည္ၿမမဲႈရွိျခင္းက တရားသူႀကီးမ်ားအား ပဂုၢ ိဳလ္ေရး အက်ဳ ိးအျမတ္ႏွင့္ 
ရာထူးေနရာတို႔ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ တရားစီရင္ရန္ ပုိ၍တြန္းအားေပးသည္။ ရာထူးအား 
ႏုငိ္ငံေရးအရ ကာကြယ္ေပးျခင္းမ် ိဳးမွာ မည္သည့္အက်ဳးိမွမရိွပဲ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို 
ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္သည္။ တရားဥပေဒအရ အျမင့္ဆုံးအကာအကြယ္ေပးႏုင္ိမႈမွာ တစ္သက္တာ 
တာဝန္ထမ္းခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဂ်င္တီးနား၄၃ ႏွင့္ အက္စတိုးနီးယား၄၄ ႏုင္ိငံတို႔မွ ဖဲြ ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္။  တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့၍ အသက္မည္မွ်ေရာက္မွ အနာ ေပးရန္ 
သတ္မွတ္ထားရွိျခင္းျဖင့္လည္း တရားသူႀကီးမ်ား၏ ရာထူးတည္ၿမေဲရးဆိုင္ရာ အေလးထားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီး တရားစီရင္ေရးက႑၏ လြတ္လပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုငိ္မည္။၄၅ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္း မ်ားမွာ သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ကာလအတြင္း ယာယီခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ 
တစ္သက္တာ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။၄၆

http://www.goo.gl/80vUZ
http://www.goo.gl/80vUZ
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 ရာထူးၾကာရွည္စြာ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမွာ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခိုင္မာေစေသာ္လည္း 
အစိုးရ၏ က႑မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တရားစီရင္ေရး၏ တာဝန္ခံႏုင္ိမႈကို ခ်နိဲ ႔ေစသည္။ 
ကာလတိုခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင့္မူ ဆန္႔က်င္ဘက္ရလာဒ္မ်ားကို ေတြ႕ရမည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ အလြန္ နည္းပါးေသာႏုင္ိငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားမွာ တရားသူႀကီးခန္႔
အပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းပိုင္ခြင့္ရွိ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထိုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္ေအာက္ရွိ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးတည္ၿမဲေရးအတြက္ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ 
ဂြာတီမာလာႏုင္ိငံတြင္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ ငါးႏွစ္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရၿပီး သက္တမ္းကုန္လွ်င္ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရမွ ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခု ထမ္း ေဆာင္ရမည္။၄၇ ဂ်ပန္ႏုင္ိငံတြင္ 
ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ကို အစုိးရအဖဲြ႔က ခန္႔အပ္ၿပီး ခန္႔အပ္ခံရခိ်န္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္အေပၚ 
စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိကာ ေနာက္ထပ္၁၀ႏွစ္တြင္လည္း ထပ္မံအစစ္ေဆးခံရမည္ ျဖစ္သည္။၄၈ ေနာက္ဆုံး အေနျဖင့္ 

တရားသူႀကီးမ်ား၏ ရာထူးသက္တမ္းသတ္မွတ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမွာ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ 
ႏွင့္ ထပ္မံတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဂ်ာမနီရိွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးတြင္ ဤစနစ္ 
က်င့္သုံးၿပီး ခံုရံုးအဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္  သက္တမ္းတစ္ 
ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ထပ္မံေရြးေကာက္ 
ခံပုိင္ခြင့္မရိွေပ။ ဤစည္းမ်ဥ္းမွာ ဂ်ာမနီ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္မပါဝင္ဘဲ ဖဲြ႔စည္း ပံုအေျခခံခံုရံုး 
ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ တြင္ ျပဌာန္းထားျခင္း 
ျဖစ္သည့္တိုင္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။၄၉

၃.၃။  တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွရပ္စဲျခင္း

 မည္သည့္အေျခအေနမ် ိဳးတြင္ လက္ရိွရာထူးရရိွထားသည့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား ရာထူးမွ 
မည္သို႔ဖယ္ရွားရ မည္ ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ အေရးႀကီးေသာ 
သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ သမာသမတ္ က်မႈကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ဘက္လုိက္မႈမရိွပဲ တရားစီရင္ႏုငိ္ရန္အတြက္ 

တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးမွ မတရားဖယ္ရွား ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရမည္ကို စုိးရိမ္မႈမရိွရန္ 
လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရားသူႀကီး၏  အျပဳအမူေၾကာင့္ 
တရားသူႀကီးကို ဖယ္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ 
အေၾကာင္း လုံေလာက္လာေသာ အေျခအေနမ် ိဳး 
အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ရာထူးမွ 
ဖယ္ရွားႏုင္ိေသာ အေနအထားအခ် ိဳ႕ကို တိက်ရွင္းလင္း 
စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ် ိဳ႕ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား 
တြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားက 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွဖယ္ရွားႏုင္ိသည္ 

ရာထူးၾကာရွည္တည္ၿမဲမႈရိွျခင္းက 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ရာထူးေနရာတုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳပဲ တရားစီရင္ရန္ 
ပုိ၍တြန္းအားေပးေသာ္လည္း 
ရာထူးၾကာရွည္စြာ ခန္႔ အပ္ထားျခင္းေၾကာင့္  
အစုိးရ၏ က႑မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ 
တရားစီရင္ေရး၏ တာဝန္ခံႏုိင္မႈကုိ 
ခ်ိနဲ႔ေစႏုိင္သည္။

သမာသမတ္က်မႈကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး 
ဘက္လုိက္မႈမရိွပဲ တရားစီရင္ ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ 
ရာထူးမွ မတရားဖယ္ရွားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရမည္ကုိ 
စုိးရိမ္မႈမရိွရန္ လုိအပ္သည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္  
တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား ရာထူးမွ ဖယ္ရွား 
ႏုိင္ေသာ အေျခအေနအနည္းငယ္ကုိ 
တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ အယ္ေဘးနီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ဥပေဒျပဳေရးက႑က 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွထုတ္ပယ္ႏုင္ိသည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။၅၀ ဂမ္ဘီးယားႏုင္ိငံတြင္ 
သမၼတက တရားစီရင္ေရး အမႈထမ္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားအား 
ရာထူးမွရပ္စဲပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တရားသူႀကီးမ်ားအား အက်င့္ပ်က္မႈ သို႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးမေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ရာထူးမွရပ္စဲေပးရန္ တရားရင္ဆိုင္ ေလွ်ာက္လဲခြင့္ရိွသည္။၅၁

 တရားသူႀကီးအား တာဝန္မွရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ မ်ားေလေလ၊ 
ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကေသာ ႏုငိ္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ရာထူးမွ မတရားထုတ္ပယ္ျခင္းကို တားဆီးႏုငိ္ရန္ 
အခြင့္အလမ္း ပိုေလေလပင္ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုင္ိငံတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ရာထူး မွရပ္စရဲန္ လႊတ္ေတာ္ေရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပုိင္းကပါ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။၅၂ ထိုသို႔ စီစဥ္ထားျခင္းျဖင့္ ႏုငိ္ငံေရးအရ အလဲြ 
သံုးစားလုပ္ႏုငိ္ေခ်ကို မတားဆီးႏုငိ္ေသာ္လည္း က႑ႏွစ္ခုမွ သေဘာတူညီမႈမ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 
အလဲြသုံးစား လုပ္ႏုငိ္ေခ် က်ဆင္းသြားသည္။

 တရားသူႀကီးမ်ားအား ထုတ္ပယ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို 
ထည့္သြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းမွာ တရားစီရင္ေရး၏  
လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္း တစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ေနက်ျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီ 
သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး အမႈထမ္း ေကာ္မရွင္တို႔မွာ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ႏုင္ိငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားအား တားဆီးပိတ္ပင္သည့္ 
တံခါးေစာင့္အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုင္ိသည္။ 
တရားစီရင္ေရး က႑ကို တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန္ (ထိုသုိ႔ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို 
ကာကြယ္၍ တရားစီရင္ေရးက႑ကို အာဏာအရ 
အေလးသာေစပါသည္။) အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ 
ဆြဒီင္ႏုင္ိငံတြင္ သုံးစဲြသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ 
ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ရန္အဆိုကို ေထာက္ခံသည့္ တရား 
စီရင္ခ်က္တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။၅၄ 

ဂ်ာမနီႏုငိ္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း 
တရားသူႀကီးရာထူးမွ ရပ္စဲျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ 
တရားစီရင္ခ်က္မရွိပ ဲသို႔မဟုတ္ ရာထူးမွ ရပ္စျဲခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အတိအက် လိုက္နာျခင္းမရွိပဲ 
တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား ရာထူးမွ ရပ္စျဲခင္း၊ ေျပာင္းေရႊျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းင့ံျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု 
သတ္မွတ္ကာ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား ကို ျပဌာန္းထားျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပ့ံပိုးေပးထားသည္။၅၅ ဂ်ာမန္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးမ်ားကို စြပ္စဲြျခင္း တစ္ 

တရားသူႀကီးအား 
တာဝန္မွရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူ မ်ားေလေလ၊ 
ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကေသာ 
ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ရာထူးမွ 
မတရား ထုတ္ပယ္ျခင္းကုိ 
တားဆီးႏုိင္ရန္အခြင့္အလမ္း ပုိေလေလပင္ 
ျဖစ္ သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားအား 
ထုတ္ပယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားစီရင္ 
ေရးက႑ကုိ ထည့္သြင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္း
မွာလည္း တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 
ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 
မတရား ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းကုိ 
တားဆီးေပးေသာ အျခားတရားဥပေဒဆုိင္ရာ 
အကာအကြယ္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာကုိ သီျခား 
လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ 
အပ္ႏွင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
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နည္းအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒမွ စည္း မ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခခံဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္ေသာ တရား 
သူႀကီးအား ရာထူးမွ ရပ္စႏုဲင္ိရန္ ဥပေဒ ျပဳေရးက႑၏ 
အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး အဖဲြ႔ဝင္ 
သုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွစ္မ် ိဳးလုံး ရိွမွသာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုငိ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ာမနီႏုငိ္ငံတြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား  အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ တရား 
စီရင္ေရးႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးအရ ကာကြယ္ႏုငိ္သူမ်ားထံ 
ျဖန္႔ေဝထားျခင္းစသျဖင့္ တရား သူႀကီးတစ္ဦးအား 
ႏုင္ိငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္အရ တာဝန္မွရပ္စျဲခင္းကို 
ဟန္႔တားမႈမ်ား တည္ေထာင္ထားၿပီး တရားစီရင္ေရး ၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို သိသိသာသာ အားျဖည့္ေပးထားသည္။

မတရားရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းကို တားဆီးေပးေသာ 
အျခားတရားဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားမွာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာကို သီးျခား 
လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံ အပ္ႏွင္းထားျခင္းႏွင့္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ား အကာအကြယ္ ျပဌာန္းေပးထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ခရုိေအးရွားႏုငိ္ငံတြင္ရာထူးမွရပ္စဲျခ
င္းဆုိင္ရာ အမႈမ်ားကို သီး ျခားရပ္တည္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဆုံးျဖတ္သည္။၅၆ တရားသူႀကီးမ်ားအား 
ယင္းတို႔၏ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကလည္း လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ ဆုံးျဖတ္ႏုင္ိရန္ အေထာက္အကူေပးႏုင္ိဖို႔ 
ရည္ရြယ္ကာျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား 
မမွန္မကန္အသုံးခ်ပါက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို အားေပးေစႏုငိ္ၿပီး တရားစီရင္ေရး၏ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈ 
ကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏုငိ္သည္။

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑ ေပၚေပါက္ႏုင္ိရန္ အထက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသာမက 
ႏုင္ိငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
လုိက္နာျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအေပၚ အေလးထားလိုက္နာရန္လည္း လိုအပ္သည္။ အစုိးရ၏ 
အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္း ႏုင္ိငံေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ ကို ဖြင့္ဆိုျခင္းစသည့္ အေျခခံလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပင္ပရွိကိစၥမ်ားတြင္ 
တရားစီရင္ေရးက႑ကို ဆဲြမထည့္ရန္လိုအပ္သည္။

သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရိွၿပီး ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးက႑ ျဖစ္ေျမာက္ႏုငိ္ေအာင္ လုံ 
ေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကဲသို့႔ လက္ေတြ႕က်ေသာအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္ သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
သမာသမတ္က်မႈ တုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးခိ်န္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကလည္း လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ 
တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈမ်ား 
ျမႇင့္တင္ႏုင္ိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက တရားစီရင္ေရးက႑အား 
အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ စီရင္ၾကားနာျခင္းကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ တာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္း 

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑ 
ေပၚေပါက္ႏုိင္ရန္ အထက္ပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသာမက ႏုိင္ငံေရးေ
ခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေလးထားလုိက္နာရန္လည္း 
လုိအပ္သည္။ အျခားအစုိးရ အစိတ္အပုိင္း 
ကလည္း လာဘ္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ 
တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ 
ယံုၾကည္ကုိးစားမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးက႑ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တို႔၏ လုုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ တရားစီရင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းစသည္တို႔ ႏွင့့္ သက္ဆိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားက 
တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အေထာက္အကူျပဳႏုငိ္သည္။

၄။ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး ကဲြျပားတည္ရိွျခင္း
 ဤအခန္း၏ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရွိျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ သေဘာ 
တရားမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ မတူညီေသာ လူမ် ိဳးစုမ်ားက အၿပိဳင္တည္ရွိေနေသာ တရားဥပေဒစံမ်ားႏွင့္ 
စနစ္မ်ားကုိယ္စီက်င့္သုံးၾကသည့္ လူမ် ိဳးစုံပါဝင္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္ 
မက တည္ရိွခြင့္ကို ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြေလ့ရိွၾကသည္ကို အမ်ားဆံုး 
ေတြ႕ရသည္။ ႏုငိ္ငံတစ္ခုအတြင္းရိွ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ တရားဥပေဒစံမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား တြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အခ် ိဳ႕ေသာ 
လူမ် ိဳးစုမ်ားအား တရားဥပေဒအရ သီးသန္႔အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ထားႏုင္ိသည္။ ဖဲြ ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ တရား 
စီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရိွခြင့္ကို 
အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံေသာ၊ 
ေဒသတြင္း ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို အေျခခံ 
ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ ေဘးထုတ္ 
ခံထားရေသာစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏုင္ိၿပီး 
လူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်း 
မႈႏွင့္ အစဥ္အလာဓေလ့မ်ား၊ စံမ်ားကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏုင္ိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခအေန 
မ်ားတြင္ မတူကဲြျပားေသာ တရားဥပေဒ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအတြင္းမွ တင္းမာမႈမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုငိ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရိွခြင့္အရ 
တရားဥပေဒရင္းျမစ္ အမ် ိဳးမ် ိဳးကို ေပါင္းစည္းႏုငိ္ရံုသာမက ကဲြျပားေသာ တရားရံုးစနစ္မ်ားကိုလည္း 
ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ လူမ် ိဳးေပါင္းစုံ ပါဝင္ႏုင္ိသည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ တရား 
ဥပေဒစနစ္ တစ္ုခုထက္မက က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ ဗဟို၏ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုငိ္ကာ 
ေဒသႏၱရအဆင့္တရားစီရင္မႈမ်ားကို အဆုိပါ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွေသာတရားရံုးမ်ားက စီရင္ 
ၾကားနာႏုင္ိသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက 
တည္ရွိ ျခင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အလြန္ကဲြျပားျခားနား ၍ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒစနစ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ 
ခိုင္မာေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလတဲည္ေထာင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား အားလုံးေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္တည္ရွိႏုင္ိရန္အတြက္ စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အတုိင္းအတာကို သတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္ စနစ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အေျခခံအခြင့္အေရး 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားကို မေလ့လာမွီ တရား 

မတူေသာ လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားက 
ဘာသာေရးစံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အစဥ္ 
အလာ တရားေရးစနစ္မ်ားကုိ အေျခခံကာ 
အၿပိဳင္တည္ရိွေနေသာ တရားဥပေဒစံမ်ားႏွင့္ 
စနစ္မ်ားကိုယ္စီက်င့္သံုးၾကသည့္ လူမ်ိဳးစံု 
ပါဝင္ ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက 
တည္ရိွခြင့္ကုိ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
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ဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုငိ္သည့္ ဥပေဒ ဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ ဦးစြာေလ့လာဆန္းစစ္ပါ မည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္မ် ိဳးတည္းက်င့္သုံးျခင္းတြင္မူ ဖဲြ႔စည္းပုံု အေျခခံဥပေဒက တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခု 
တည္းကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ တစ္ခုတည္းစုစည္းထားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္းရိွ 
ဥပေဒစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာသာေရးအေျခခံမ်ား သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစသျဖင့္ 
ဇစ္ျမစ္ေပါင္းစုံမွ အရင္းခံလာသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ႏုင္ိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒကိုဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ 

စီရင္က်င့္သုံးျခင္းတို႔အတြက္မူ စနစ္တစ္ခုတည္းကို 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

တရားမဥပေဒသည္ အပ်႕ံႏံွ႔အစိုးမိုးဆုံး တရားစီရင္ေရး 
စနစ္ျဖစ္ၿပီး ေရးသားျပဌာန္းထားေသာ က်င့္ဝတ္ဥပေဒ 
မ်ားကို ဇစ္ျမစ္မ်ားအျဖစ္ အမွီျပဳထားသည္။ တရားမ 
ဥပေဒ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံပါ 
ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ အေထြေထြဥပေဒမ်ားကို ကိုးကား၍ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။ ယင္းႏွင့္ျခားနားေသာ အစဥ္အလာ 
တရားဥပေဒတြငမ္ ူတရားသူႀကးီမ်ားသည္ ဖြဲ႔စညး္ပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားျပဌာန္းဥပေဒမ်ားကို သာမက 
တရားသူႀကီးမ်ားေရးသားထားေသာ သေဘာထား 
အျမင္မ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္ျဖတ္ထုံးမ်ားကိုလည္း 
ကုိးကားသည္။ စီရင္ခ်က္ျဖတ္ထံုးမ်ားမွာ ေရွးက 
စီရင္ခဲေ့သာ ဥပေဒဆိုင္ရာ သာဓက ျဖတ္ထုံးမ်ားျဖစ္ၿပီး 

အဆင့္နိမ့္တရားသူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ အလားတူအမႈမ် ိဳးတြင္ ယင္းစီရင္ခ်က္ျဖတ္ထုံးမ်ားကို လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စီရင္ခ်က္ျဖတ္ထုံးမ်ားမွာ ျပန္လည္ေခ်ပႏုငိ္ၿပီး အမႈအေျခအေနခ်င္း 
အနည္ငယ္ကဲြလဲြယုံျဖင့္ စီရင္ခ်က္သာဓကအျဖစ္ အက် ံဳးဝင္မႈကို ပယ္ဖ်က္ႏုငိ္သည္။ အစဥ္အလာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုေအာက္တြင္ စီရင္ခ်က္ျဖတ္ထုံးမ်ား ပုိမုိ 
ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် တရားဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သ႑ာန္ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား တိက်ေပၚလြင္ 
လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတရား ျဖင့္ အစဥ္အလာဥပေဒ၏ ပင္ကိုလကၡဏာမ်ားမွာ အခိ်န္ႏွင့္အမွ် 
ေျပာင္းလဲ ဖံြ႕ၿဖိဳးေနသည္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားမွာ လူမ် ိဳးစုတစ္ခု၏ လူမႈစံမ်ား၊ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို အေျခခံျဖစ္ေပၚလာ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ က်မ္းျပဳေရးသားထားျခင္းလည္း မရိွတတ္ေပ။ ယင္းစနစ္မ် ိဳး ဥပမာတစ္ခုမွာ 
ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ ဘာသာေရးက်မ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို 
အေျခခံထားေသာ ဘာသာေရး ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ားဆုံးက်င့္သုံးေနေသာ ဘာသာေရးဥပေဒမွာ 
ရွာရီးယားေခၚ အစၥလာမ္ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒ မွာ ကိုရမ္က်မ္းစာႏွင့္ ဆြန္နာဘာသာေရး ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားသည္။၅၈ အခ် ိဳ႕ႏုင္ိငံမ်ားတြင္ ရွားရီး ယားဥပေဒကို တစ္ခုတည္းေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အျဖစ္ 
က်င့္သုံးၿပီး အျခားႏုငိ္ငံမ်ားတြင္မူ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္း မူေဘာင္အတြင္း 
အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တဲြက်င့္သုံးၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း 
အေျခအေနမ်ားတြင္ မတူကဲြျပား ေသာ 
တရားဥပေဒဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ 
ျပဳထားျခင္းျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ 
တင္းမာမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။ တရားဥပေဒစနစ္ 
တစ္ုခုထက္မက က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရးတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ကာ ေဒသအဆင့္တရား 
စီရင္မႈမ်ားကုိထုိေဒသႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွေသာ 
တရားရံုးမ်ားက စီရင္ၾကားနာႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပုိလာမည္ျဖစ္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရွိျခင္းျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ တရားဝင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးႏုင္ိ 
သည္။၅၉ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အမ်ားအျပားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳထား 
ျခင္းမရိွသည့္တိုင္ ႏုငိ္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ ယွဥ္တဲြ 
တည္ရွိခြင့္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္ 
လူမ် ိဳး ကဲြျပားစုံလင္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ 
ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚသည္။ ယင္းစနစ္အမ်ားစုသည္ 
နက္႐ိႈင္းေသာ အေျခခံရင္းျမစ္မ်ားရွိကာ သက္ဆိုင္ရာ 
လူမ် ိဳးစုမ်ား အေပၚ မွီခိုေနၾကသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ 
ကုိလုိနီအျပဳခံခဲ့ရေသာ ႏုငိ္ငံမ်ားတြင္လည္း တရား 
စီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တစ္ၿပိဳင္တည္း 
လည္ပတ္ ေနတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ 
ကိုလိုနီအစိုးရမာ်းက အစဥ္အလာ တရားဥပေဒ စနစ္မာ်းကို 
ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး တစ္ခိ်န္တည္းတြင္ စီးပြားေရးဥပေဒကဲ့သို႔ 
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒ ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုလည္း ထည့္ 
သြင္းျပဌာန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံအမ်ားစုမွာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 
တစ္ခုထက္မက တည္ရိွခြင့္ကို အမွန္တကယ္ 
ျပဌာန္းဖန္တီးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ ယင္းစနစ္မ်ားကို 
လက္ရွိဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒစနစ္ အတြင္းသို႔ လက္ခံထည့္သြငး္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
ၾသဇာအာဏာႏွင့္ တရားဝင္မႈ တို႔မွာ ႏုင္ိငံေရး 
က႑မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအေပၚ 
လုံးလုံးလ်ားလ်ား  မူတည္ေနသည္။ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
အမွန္တကယ္ အသုံးခ်ေနၿပီး ေလးစားလိုက္နာမႈကို 
ရရွိထားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒက အသိ အမွတ္ျပဳ ရန္ပ်က္ကြက္ခဲလွ့်င္ 
အထက္ပါသေဘာထားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့မႈရိွလာၿပီး 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမတိုင္ခင္က စနစ္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ 
ဆုံးျဖတ္မႈအာဏာကို အားနည္းေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား တစ္ခုထက္မက တည္ရွိျခင္းျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရးက႑၏ အခြင့္အာဏာကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုင္ိ 
သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း  တရားစီရင္ေရးစနစ္ 
တစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ အေရးပါေသာ 

သုိ႔ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 
တစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနႏွင့္ 
အလြန္ကဲြျပား ျခားနား၍ တစ္ခါတစ္ရံ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနေသာ 
ဥပေဒစနစ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္း မ်ားကုိ 
အေျခခံ၍ ခုိင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ 
တရား စီရင္ ေရးစနစ္မ်ားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲတည္ေထာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ မ်ား အားလံုး 
ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္တည္ရိွႏုိ
င္ရန္ စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ အတုိင္းအတာကုိ သတ္မွတ္ၿပီး 
စနစ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ 
အေျခခံ အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

မည္သည့္တရားရံုးက မည္သူမ်ားအေပၚ 
မည္သုိ႔ေသာ အမႈမ်ိဳးတြင္ စီရင္ 
ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသနည္း။ ရံဖန္ရံခါတြင္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုသည္ 
ေဒသအလုိက္ ၾကားနာစီရင္သည္။ 
အျခားပံုစံမွာ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ပုိမ်ား 
ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ 
လူမ်ိဳးအုပ္စုအလုိက္ သီးျခားၾကားနာ 
စီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ 
မိသားစုသုိ႔မဟုတ္ အေမြဆက္ခံမႈ 
ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ဘာသာတစ္ခု 
ကုိးကြယ္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားပါက 
သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးဥပေဒျဖင့္ 
ေျဖရွင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။



376 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏုင္ိသည္။ တစ္ခုမွာ မည္သည့္တရားရုံးက မည္သူမ်ားအေပၚ မည္သို႔ေသာ 
အမႈမ် ိဳးတြင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသနည္းဆိုသည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုသည္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ စီရင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မ်ားတြင္ 
ဤနည္းလမ္းကို သုံးစဲြေလ့ရွိၿပီး သီးျခား ဥပေဒစနစ္တစ္ခု ျပဌာန္းထားေလ့ရွိေသာ တုိင္းေဒသၾကီးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာအမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတရားရုံးသာ 
သီးသန္႔စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အမႈမ် ိဳးမဟုတ္လွ်င္ ကိုယ္တိုင္စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏုင္ိသည္။ အျခားပုံစံတစ္မ် ိဳးတြင္ တစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားသည္ လူမ် ိဳးစုအလိုက္ သီးျခားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
အဆုိပါ နည္းလမ္းအားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စီရင္ပုိင္ခြင့္လည္း ပါဝင္ႏုငိ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသခံလူမ် ိဳးစုမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားကို ထိန္းသိမ္းခြင့္ ႏွင့္ 
က်င့္သုံးခြင့္တို႔ ရရွိႏုင္ိသည္။ အိႏိၵယႏုင္ိငံကဲ့သို႔ေသာ ႏုင္ိငံအခ် ိဳ႕၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘာသာတစ္ခုကို 
ကိုးကြယ္သူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးဥပေဒျဖင့္ ေျဖ ရွင္းခြင့္ေပးထားသည္။၆၀ 
တရားစီရင္ေရး စနစ္တစ္ခုကို ဥပေဒ၏အခ် ိဳ႕ေသာ အပုိင္းမ်ားတြင္သာ က်င့္သုံးႏုငိ္ေၾကာင္း ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္း မ် ိဳးလည္းရိွႏုငိ္သည္။၆၁ ဥပမာ ဘာသာေရးဥပေဒႏွင့္ တရားရံုးမ်ားသည္ အခ် ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ 
မိသားစု ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုငိ္သည္။

၄.၁။  တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး ကြဲျပားတည္ရိွျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒဆိုင္ရာ 
ပဋိပကၡ

 ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၌မည္သည့္အေျခအေန 
တြင္ မည္သည့္ျပည္သူမ်ားအေပၚ၍ မည္သည့္ 
မတူညီေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကသက္ေရာက္ 
ႏုငိ္သည္ဟု အတိအလင္း ဖြင့္ဆိုထားလွ်င္ေသာ္မွ 
ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ႏုငိ္ပါေသးသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ကာကြယ္ထားေသာ အေျခခံ အခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ ထိုဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက  အသိအမွတ္ 
ျပဳထားသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားၾကား ကဲြလဲြမႈ 
မ်ားေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မည္သည္ဘက္က အႏုငိ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ မည္သို႔ဆုံးျဖတ္မည္ကို သတ္မွတ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက 

တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းသူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမွာ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံရေၾကာင္း 
ေဝဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားေအာက္တြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုင္ိငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
စံႏႈန္းမ်ား ကို အျပည့္အဝ လိုက္နာႏုင္ိျခင္း မရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ မိသားစုေရာရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုငိ္သည္။ အမ် ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ 
အပါအဝင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ကာကြယ္ထားေသာ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ထုိဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားၾကား 
ကဲြလြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ 
ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ 
ဘက္က အႏုိင္ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ မည္သုိ႔ ဆံုးျဖတ္မည္ကုိ 
သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

တစ္ခုထက္မက တည္ရွိျခငး္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
အမ်ားအျပားက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တန္ဖုိးမ်ား ႏွင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ တန္ဖုိးမ်ားအၾကား 
ၿပိဳင္ဆုိင္ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေျဖ
ရွင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုမွ မေပၚေပါက္လာေသးေပ။ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက 
သီးျခား တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ 
အမ် ိဳး မ် ိဳး ေပးအပ္ထားသည္။

  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ အထြတ္အထိပ္ အာဏာပိုင္မႈ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဌာန္းထားၿပီး အသိအမွတ္ 
ျပဳထားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားမွ ဥပေဒမ်ားသည္ 
ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကဲြလဲြပါက ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားက အတည္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒကလည္း ဤသတ္မွတ္ခ်က္ ကို 
ေထာက္ခံထားသည္။၆၃ ဥပမာအားျဖင့္ မုိဇမ္ဘခ္ ႏုငိ္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 
တစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္းကို “ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံသတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားကို 
မခ်ဳးိေဖာက္သေရြ႕” လက္ခံမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။၆၄ ဤသို႔ အာဏာစီးဆင္းပံုကို ေထာက္ပံ့ ေပးရန္ 
အျခားျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုျဖင့္ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အၾကား ခ်တ္ိဆက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေပး ထားသည္။၆၅ 
အထက္ပါျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ႏုငိ္ငံေတာ္အဆင့္ ခံုရံုး (အမ်ား အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ခံုရံုး)မ်ားက ေဒသခံ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး တရားရံုးမ်ားကုိ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားသည္။

 ကိုလံဘီယာႏုင္ိငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အထက္ပါအထြတ္အထိပ္ အာဏာေပးအပ္သည့္ 
သေဘာတရားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ ကိုလံဘီယာတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
ေဒသခံလူမ် ိဳးစု မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒက်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေပးထားသည္။၆၆ အမႈ မ်ားစြာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက ယင္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒပါ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္ အေရးမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီရန္ ထိန္းညိႇေပးသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ 
Gonzalez Wasorna v. Asemblea General de Cabildos Indigenas Region Chami y Cabildo Mayor 
တို႔၏ အမႈတြင္ ခုံရုံးက အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၏ အာဏာအျမင့္ဆုံး ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း 
ေဒသႏၱရဥပေဒမ်ားအေပၚတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေျခအေနအခ် ိဳ႕၌သာ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ႏုင္ိေၾကာင္း 
ျပန္လည္ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ တရားဥပေဒမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္ရမည္ဟု ခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဒသႏၱရဥပေဒအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အျမင့္ဆုံးအာမခံခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ အနည္းဆုံးနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျမင့္ဆုံးအာမခံခ်က္မ်ားမွာ အသက္ရွင္ပုင္ိခြင့္၊ 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကို တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ မတရားခိုင္းေစမႈကို တားျမစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည့္ အျမင့္ဆုံး 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခုံရံုးက ထပ္မံ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အထြတ္အထိပ္အာဏာပုိင္မႈ ဥပေဒသမ်ားကုိ 
ျပဌာန္းထားၿပီး အသိ အမွတ္ျပဳထားေသာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားမွ ဥပေဒမ်ားသည္ 
ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလြဲပါက ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခ ခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက 
အတည္ျဖစ္သည္ဟုေၾကျငာထားသည္။
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 အျခားတစ္ဖက္စြန္းတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္္ ခ်န္လွပ္ျခင္း အပိုဒင္ယ္ဟု ေခၚေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာဥပေဒအပိုင္းမ်ားတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပံအေျခခံဥပေဒ၏ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္မႈကို 
အသိအမွတ္ မျပဳဘ ဲတရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယင္းအစီအစဥ္က 
တရားစီရင္ေရးအာဏာ ႏွင့္ ႏုင္ိငံေတာ္အာဏာတို႔ကို 
သိသာစြာ ခဲြေဝေပးထားသည္။ အရွင္းဆုံးေျပာရလွ်င္ 
ခ်န္လွပ္ျခင္းအပိုဒ္ငယ္မ်ားအရ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းအာမခံခ်က္မွာ 
တရားဥပေဒ၏ အခ် ိဳ႕ေသာအပိုင္းမ်ား အထူး သျဖင့္ 

မိသားစုဆုိင္ရာ ဥပေဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရိွေပ။ ဥပမာအေနျဖင့္ လီဆုိသိုႏုငိ္ငံ၏ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကို ျပႏုငိ္သည္။ အပုိဒ္ခဲြ ၁၈(၄) ဘီတြင္ မည္သည့္ ဥပေဒမဆို “မ် ိဳးရုိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ 
ဘာသာစကား၊ ဘာသာ၊ ႏုငိ္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခားအယူအဆ၊ လူမ် ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ 
ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္အျခား အေျခအေန”တို႔ေၾကာင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း 
အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္တြင္ “လက္ထပ္ျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း၊ ျမႇဳပ္ႏံွသၿဂိဳလ္ျခင္း၊ ေသဆုံးခိ်န္တြင္ သို႔မဟုတ္ 
သက္ဆိုင္သူ၏ ကိုယ္ ပိုင္ျပဌာန္းခ်က္အလိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈခဲြေဝျခင္း” စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေပ။ ေဘာ့စ္ဝါနာႏွင့္ ဂမ္ဘီးယားႏုငိ္ငံမ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
သတ္မွတ္ထားသည္။

 ခ်န္လွပ္ျခင္း အပိုဒင္ယ္မ်ားသည္ မိသားစုဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ေသတမ္းစာႏွင့္ အေမြဆိုင္ရာစသည့္ 
အပိုင္းမ်ား တြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံဥပေဒပါကာကြယ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
တားျမစ္ထားသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ ျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရိွသည္။ ထိုျဖစ္ႏုငိ္ေခ်မ်ားေၾကာင့္ပင္ 
ခ်န္လွပ္ျခင္းအပုိဒ္ငယ္မ်ားသည္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈပံုစံ အားလုံးကုိတိုက္ဖ်က္ေရး 
ညီလာခံကဲ့သို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္အ့ေရး အဖဲြ႔အစည္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ညီၫြတ္ျခင္းမရိွဟု ေဝဖန္ခံေနရသည္။၆၉ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ သာတူညီမွ်ခြင့္တန္ဖုိးမ်ား
အေပၚတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုခုက ျခယ္လွယ္ပုိင္ခြင့္ရိွေနသည္ဟု ဆုိလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ယဥ္ေက်း မႈအမ် ိဳးစံုကို 
က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံျခင္းမ်ားကို က်င့္သုံးရုံမွ်ျဖင့္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ထိပ္တိုက္ကဲြလဲြေနမည္ 
မဟုတ္ေပ။  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးပုံစံခ်မွတ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား၏ အက်ဳးိဆက္မ်ားႏွင့္ အျခားဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပံုစံခ်မွတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ 
မိမိတုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုငိ္ငံ၏ သမုိင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရး ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 
ခ်င့္ခိ်န္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
ခ်န္လွပ္ျခင္း အပုုိဒ္ငယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းကာ 
ဥပေဒ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အပုိင္းမ်ားတြင္ 
တရား စီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ထားၿပီး 
အထူးသျဖင့္ မိသားစုဥပေဒမ်ားတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပါ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
ကုိတားျမစ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ား 
အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရိွေပ။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၅။ နိဂံုး
 ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအတြက္္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ 
မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ တရားဥပေဒကို သမာသမတ္က်စြာ က်င့္သုံးၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေသာ 
တရားစီရင္ေရး က႑သာ မရိွလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလည္း ေပၚေပါက္ႏုင္ိမည္ မဟုတ္ေပ။ 
တရားစီရင္ေရး က႑သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အာဏာအားျဖင့္ အစုိးရ၏ 
အျခားေသာက႑မ်ားက္ို ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္ ၾကပ္မတ္ထိန္းညိႇျခင္းျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ 
ထုိကဲ့သို႔ ႀကီးေလးေသာတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုငိ္ရန္အတြက္ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ 
အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိရန္လိုသည္။ သို႔ရာ တြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ 
သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ တရားစီရင္ေရးက႑က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
တရားသူႀကီးမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစသည့္ အဓိပၸါယ္မ် ိဳး မဟုတ္ေပ။ တရားစီရင္ေရးက႑ တည္တ့ံခိုင္ၿမေဲရးကို 
ထိန္းသိမ္းသြားရန္အတြက္ ႏုင္ိငံေရးက႑မ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ အာမခံႏုင္ိမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈအေပၚ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမုိးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ဥပေဒလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္စြာ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုင္ိေရး သာမက တရားစီရင္ေရးက႑ ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးႏုင္ိေစရန္ က႑တြင္း 
ဖဲြ႔စည္းပုံႏွင့္ စီစဥ္မႈမ်ားအေပၚ ေသခ်ာစြာသုံးသပ္ဆင္ျခင္ရန္ လို အပ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံဥပေဒက တရားစီရင္ေရး 
စနစ္ အမ်ားအျပားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း  အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို 
အားျဖည့္ေပးသလို  လူမ် ိဳးေပါင္းစုံရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းရွိ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ 
ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက တည္ရိွခြင့္ကို မသတ္မွတ္မီွ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒအဆင့္ဆင့္ 
အာဏာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေသခ်ာစြာ စီစဥ္သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဇယား ၃။ ဤအခန္းတြင္ ေထာက္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

အေၾကာင္းအရာမ်ား ေမးခြန္းမ်ား

၁။ တရားစီရင္ေရး၏ 
အခန္း က႑

• တရားစီရင္ေရးက႑၏ အခန္းက႑သည္ အဘယ္နည္း။

• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ မည္ကဲ့သို႔ 
အေထာက္အကူ ျပဳပါသနည္း။ 

• တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ အျခားက႑မ်ားအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ 
ထိန္း သိမ္းႀကီးၾကပ္မႈအေနျဖင့္ မည္သည္တို႔ ရိွပါသနည္း။ 
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၂။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္း

• ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အာမခံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တရား 
စီရင္ေရးက႑၏ အခန္းက႑မွာ အဘယ္နည္း။

• ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းအာဏာျဖင့္ မည္သည့္ 
ဥပေဒအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား သံုးသပ္စစ္ေဆးခြင့္ရိွသနည္း။

• ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ကို မည္သည့္တရားရုံးမ်ား 
က က်င့္သံုးႏုငိ္သနည္း။

• မည္သည့္ အေျခအေနမ် ိဳးတြင္ သုံးသပ္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာကို 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိ္သနည္း။

• ဘယ္လုိအခ်နိ္အခါမ် ိဳးမွာ သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္း အာဏာကုိ က်င့္သံုးႏုငိ္ 
သလဲ။

၃။ တရားစီရင္ေရး 
အခြင့္ အာဏာမ်ား

• ဥပေဒျပဳေရးတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ အခန္းက႑သည္ အဘယ္နည္း။ 

• ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ အခန္း 
က႑သည္ အဘယ္နည္း။

• တရားစီရင္ေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားအေပၚ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ႏိုင္ပါသနည္း။

• တရားစီရင္ေရးက႑သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင္ ့ႏုင္ိငံေရးပါတီမ်ားအား 
ႀကီး ၾကပ္ရာတြင္ မည္သို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုငိ္သနည္း။ 

၄။ တရားစီရင္ေရး ၏ 
သီးျခား လြတ္လပ္ခြင့္ 
ႏွင့္ တာဝန္ခံႏုငိ္မႈ

• တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရး ႀကီးပါသနည္း။

• တရားစီရင္ေရးက႑၏ အာမခံႏုင္ိမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳနိင္သနည္း။

• တရားသူႀကီးမ်ားအား မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္သနည္း။ မည္သူတုိ႔က ေရြးခ်ယ္မည္ 
နည္း။ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သနည္း။ 

• တရားသူႀကီးမ်ားသည္  သက္တမ္းကာလ မည္မွ်ကုိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ 
သနည္း။

• တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွ မည္ကဲ့သို႔ ရပ္စဲသနည္း။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

၅။ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္၏ ၀ါဒအမ် ိဳးမ် ိဳး 
ကဲြျပား တည္ရိွျခင္း

• ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ မတူညီသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကုိ 
မည္သို႔ ေပါင္းစည္းေပးႏုငိ္ပါသနည္း။ 

• တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ တရားဝင္မႈကို တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား ကဲြျပား 
တည္ရိွျခင္းက မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္သနည္း။

• ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား 
ထိပ္တုိက္ကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။

မွတ္စုမ်ား
ဤမွတ္စုတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိင္ုငံအသီးသီး၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားမွ အပုိဒခ္ဲြမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တဲြ 
ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ျပန္လည္၍ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁ မာဗ်ဴရီ ႏွင့္ မက္ဆီဆင္ ၊ 5 U.S. 137 (၁၈၀၃ခုႏွစ္)

၂ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၁ (၂၀၀၄ခုႏွစ္)

၃ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၆၇၊ ၁၄၃ ႏွင့္ ၁၄၄ (၁၉၉၆ခုႏွစ္)

၄ ဆားဘီးယားသမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၆၇(၄) (၂၀၀၆ခုႏွစ္)

၅ ကုိရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၁၁(၁) (၁၉၄၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇တြင္ 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)   

၆  ကင္မရြန္းႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၄၇(၁) (၁၉၇၂တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၇ ႏိုင္ဂ်းီရီးယား ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းအမိန္႔ အပိုဒ္ခဲြ ၂၃၂ 
(၁၉၉၉ခုႏွစ္ ) ၊ အိႏိၵယ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၁ (၁၉၅၀တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)၊ မေလးရွားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၈ (၁၉၅၇တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၁၉၉၄တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)၊ မကၠဆီကို ျပည္ေထာင္စုႏုငိ္ငံ ႏုငိ္ငံေရးဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၅ (၁၉၁၇တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၈ ယူဂန္ဒါ သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၃၇(၃) (၁၉၉၅ခုႏွစ္)

၉ အက္စ္တုိးနီးယား သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မခဲြ ၁၅၂ (၁၉၉၂ခုႏွစ္)

၁၀ ေပၚတူဂီ သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၀၄ (၁၉၇၆တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)http://www.concourts.net တြင္လည္း ၾကည့္ႏုငိ္သည္။

၁၁  မက္ခ္ဗစ္၊ အာေနးေရးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (၂၀၀၁) မွ စာပိုဒ္မ်ား 
http://www. concourts.net  တြင္ၾကည့္ႏုငိ္သည္။

http://www.concourts.net
concourts.net
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၁၂ သီရိလကၤာ ဒီမုိကရက္တစ္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈၀(၃) ႏွင့္ ၁၂၀ 
(၁၉၇၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၀တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၁၃ ျပင္သစ္သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၄၆(၅) ႏွင့္ ၆၁ (၁၉၅၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

၁၄ ခ်လီီ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈၂ (၁၉၈၀ခုႏွစ္)

၁၅ ဟန္ေဂရီ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၃၂/A (၃) (၁၉၄၉တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္) ၊ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၆၇(၆) 
(၁၉၉၆တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၁၆ ျပင္သစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီဝက္ဆိုက္တြင္ ႐ႈပါ။  http://www.conseil-constitutionnel.
fr/conseil-constitutionnel/francais/a-lan-une/juin-2010-la-publicite-des-audiences-au-conseil-
constitutionnel.48374.html

၁၇ ဟန္ေဂရီ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခုံရံုးအက္ဥပေဒ အမွတ္ ၃၂ (၁၉ ေအာက္တုိဘာ ၁၉၈၉)

၁၈ နယ္သာလန္ ဘုရင့္ႏုငိ္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ခဲြ ၁၂၀ (၁၉၈၃တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၂တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

၁၉ ဖင္လန္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၇၄ (၂၀၀၀တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၂၀ ဖင္လန္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း၇၇ (၂၀၀၀တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇တြင္ ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံထားသည္)

၂၁ ကေနဒါ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ အက္ဥပေဒ R.S. 1958 c. S-26 ၏အပုိင္း ၅၃ http://laws.justice.gc.ca/
eng/S-26/page-1.html တြင္ၾကည့္ႏုငိ္သည္။

၂၂ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၆၇(၄)(ဃ) (၁၉၉၆တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၂၃ ယူကရိန္းႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၅၇ႏွင့္ ၁၅၉ (၁၉၉၆ခုႏွစ္)

၂၄ ထိုင္းႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၁၈၅ (၂၀၀၇ခုႏွစ္)

၂၅ ထိုင္းႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၁၈၅ (၂၀၀၇ခုႏွစ္)

၂၆ အာဖဂန္နစၥတန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၆၉ (၂၀၀၄ခုႏွစ္) ၊ ဆူဒန္ 
သမၼတႏုင္ိငံ ၾကားျဖတ္အမ် ိဳးသား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒခ္ဲြ ၆၀(၂) (၂၀၀၅တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၂၇ တူရကီ သမၼတႏုင္ိငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒခ္ဲြ ၆၉ (၁၉၈၂တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇တြင္ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)၊ 
ဂ်ာမနီျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုင္ိငံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၁(၁၉၄၉တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၆တြင္ 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-lan-une/juin-2010-la-publicite-des-audiences-au-conseil-constitutionnel.48374.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-lan-une/juin-2010-la-publicite-des-audiences-au-conseil-constitutionnel.48374.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-lan-une/juin-2010-la-publicite-des-audiences-au-conseil-constitutionnel.48374.html
http://laws.justice.gc.ca/eng/S-26/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/eng/S-26/page-1.html
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္) ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈(၄) (၁၉၄၈တြင္ 
ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၂၈ ျပင္သစ္သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ၅၈ (၁၉၅၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္) ၊ မြန္ဂုိးလီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိ္ဒ္ခဲြ ၆၆(၂)(၂) (၁၉၉၂ခုႏွစ္)

၂၉ www.constitutionmaking.org တရားစီရင္ေရးက႑ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ http://
www. constitutionmaking.org/reports.html တြင္ၾကည့္ႏုငိ္သည္။

၃၀ ဇင္ဘာေဘြသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈၄(၁၉၇၉ခုႏွစ္)

၃၁ မက္ဆီဒုိးနီးယားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၄ႏွင့္ ၁၀၉ (၁၉၉၁တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၅တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၃၂ ဟန္ေဂရီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၉(၃)(ဋ)၊ ၃၂ က(၄)ႏွင့္ အပုိဒ္ခြဲ ၄၈ (၁၉၄၉တြင္ 
ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၃၃ အင္ဒုိနီးရွားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂၄ (က) မွ (ဂ) (၁၉၄၅တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၂တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

၃၄ ေတာင္အာဖရိကသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၁၇၄ (၁၉၉၆ခုႏွစ္)၊ အီသီယိုးပီးယား 
ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကရက္သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈၁ (၁၉၉၅ခုႏွစ္)

၃၅ ဘရာဇီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၁ (၁၉၉၈ခုႏွစ္)

၃၆ အီတလီသမၼတႏုင္ိငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၃၅ (၁၉၄၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ 
ထားသည္)

၃၇ အာဖဂန္နစၥတန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏုငိ္ငံ အပုိဒ္ခဲြ ၁၁၈ (၂၀၀၄ခုႏွစ္)၊ ေဘာ္လီးဗီးယား ျပည္ေထာင္စု 
ႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၈၂(၆) (၂၀၀၉ခုႏွစ္)၊ အီတလီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၆ႏွင့္ ၁၃၅ (၁၉၄၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၃၈ ေဘာ့စ္နီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီနားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ၆(၁)(က) (၁၉၉၅ခုႏွစ္)

၃၉ ယူဂန္ဒါသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၂ႏွင့္ ၁၄၈ (၁၉၉၅ခုႏွစ္)

၄၀ ေပၚတူဂီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂၂၂ (၁၉၇၆တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

၄၁ ဘူေဂးရီးယား သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၇ (၁၉၉၁ခုႏွစ္)၊ အီတလီသမၼတႏုငိ္ငံ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၅ (၁၉၄၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၄၂ အာဖဂန္နစၥတန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၂ (၂၀၀၄ခုႏွစ္)

၄၃ အာဂ်င္တီးနားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၁၀ (၁၉၉၄ခုႏွစ္)

www.constitutionmaking.org
constitutionmaking.org/reports.html
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၄၄ အက္စ္တိုးနီးယား သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၇ (၁၉၉၂ခုႏွစ္)

၄၅  ခ်လီီ သမၼတႏုင္ိငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒခ္ဲြ ၇၇ (၁၉၈၀ခုႏွစ္)၊ ႏုင္ိဂ် ီးရီးယား ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုင္ိငံ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းျခင္း အမိန္႔ အပုိဒ္ခဲြ ၂၉၁ (၁၉၉၉ခုႏွစ္)

၄၆ ကိုရီးယားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၅ (၁၉၄၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

၄၇ ဂြာတီမာလာ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂၀၇ႏွင့္ ၂၁၅ (၁၉၈၅တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၁၉၉၃တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

၄၈ ဂ်ပန္ႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၇၉ (၁၉၄၆)

၄၉ ဂ်ာမနီႏုငိ္ငံ ဗဟိုဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး စီရင္ခ်က္ ပုဒ္မ၄ (၁၉၅၁တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

၅၀ အယ္ေဘးနီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၈ (၁၉၉၈ခုႏွစ္)

၅၁ ဂမ္းဘီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၁ (၁၉၉၇ခုႏွစ္)

၅၂ အိႏိၵယသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၄ (၁၉၅၀တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၅၃ ခရုိေအးရွား သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၃ (၁၉၉၀တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၁တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)၊ အီတလီသမၼတႏုင္ိငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒခ္ြဲ ၁၀၅(၁၉၄၈တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၃တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

၅၄ ဆီြဒင္ႏုင္ိငံ အစိုးရျပဌာန္းခ်က္ အခန္း ၁၂၊ အပိုဒခ္ဲြ ၈ (၁၉၇၅တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၂တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၅၅ ဂ်ာမနီျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုငိ္ငံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၉၇ႏွင့္ ၉၈ (၂၉၄၉တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

၅၆ ခရုိေအးရွားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၂ (၁၉၉၀တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၁တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

၅၇ ဆလိုေဗးနီးယား သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၄ (၁၉၉၁တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

၅၈  ေအာ့တို၊ ဂ်န္မစ္ရွယ္ေရးသည့္ မူဆလင္ႏုငိ္ငံမ်ား၏ ရွားရီးယားႏွင့္ အမ် ိဳးသားဥပေဒ: ဒတ္ခ္်မ်ားႏွင့္ 
ဥေရာပသမဂၢ ႏုငိ္ငံျခားေရးမူဝါဒအတြက္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (လိတ္ဒင္ : လိတ္ဒင္ 
တကၠသိုလ္စာစဥ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္)

၅၉  လီဗန္ေကာ့ထ္၊ D. ေရးသည့္ “ဘိုလီးဗီးယားႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏုင္ိငံမ်ားမွ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုထက္ 
မက တည္ရိွ ျခင္းအေပၚ ႏုငိ္ငံေရးအရ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း” လက္တင္အေမရိက ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 



385

တ
ရားစီရင္ေရးက

႑
၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

မွတ္တမ္း၊ အတဲြ ၃၂ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္) စာ- ၂၀၇-၃၄

၆၀ လူဘင္၊ တီမိုသီ၊ ေဒးဗစ္ ၊ ဒိုနယ္လ္၊ R. Jr ႏွင့္ ခရစ္ရွနန္၊ ေဂ်နန္ K ေရးသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ 
ဥပေဒမိတ္ဆက္ (ကမ္ဘရစ္ခ်:္ ကမ္ဘရစ္ခ် ္တကၠသိုလ္ ပုံႏိွပ္တုိက္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

၆၁ မေလးရွားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၁ ႏွင့္ ရွာရီးယား တရားရံုးမ်ား စီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ 
ေဒသမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းသည့္ ျပည္နယ္စာရင္း (၁၉၅၇ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၄ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

၆၂ CEDAW အဖဲြ႔ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း A/58/31၊ ၁၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၃၊ 
အပိုဒ္ခဲြ ၁၆၀ http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/468/20/PDF/N0346820.
pdf?OpenElement ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ “အစဥ္အလာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ၊ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ အခြန္ဥပေဒ၊ မိသားစုဥပေဒ အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ား 
လက္ထပ္ ႏုင္ိသည့္ အသက္ကြာျခားခ်က္ စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သုံးေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား 
ဆက္လက္တည္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရ သည္” ဟု ကြန္ဂုိသမၼတႏုငိ္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သံုးသပ္ထားသည္။

၆၃  ရီဂုိယန္း ဖာဂ်ာဒိ၊ု ေရခ်ယ္တုိ႔ေရးသည့္ “ေတာင္အေမရိကႏုင္ိငံမ်ားမွမွ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တစ္ခုထက္မက 
တည္ရွိ ျခင္း၊ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အထူးတရားစီရင္ေရးမ်ား” (ဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ျခင္း, ေတာင္ပုိင္းေဒသရွိ 
ပုံစံမက် ေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ၀ါဒကြဲျပားတည္ရွိမႈမ်ား, ၁၀/၂၇ (၂၀၀၄) ) ထိုစာတမ္းတြင္ 
လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားမွ ေဒသခံလူမ် ိဳးမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔၏ 
၁၉၈၉ခုႏွစ္ သဘာတူညီခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၁၆၉ ကို ကုိးကားထားသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ 
အစဥ္အလာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုငိ္ငံ၏ တရားဥပေဒ စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးက 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအၾကား ကဲြလဲြမႈမရိွေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

၆၄ မုိဇမ္ဘိခ္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ၄ (၁၆ ႏု၀ိင္ဘာ ၂၀၀၄) <http://www.unhcr.
org/refworld/docid/4a1e597b2.html>  တြင္ ၾကည့္ႏုငိ္သည္။

၆၅ မုိဇမ္ဘိခ္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ၂၁၂(၃) (၁၆ ႏု၀ိင္ဘာ ၂၀၀၄) <http://www.
unhcr.org/r efworld/docid/4a1e597b2.html>  တြင္ၾကည့္ႏုငိ္သည္။

၆၆ ကုိလံဘီယာႏုငိ္ငံ ႏုငိ္ငံေရး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂၄၆ (၁၉၉၁တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

၆၇ ဂြန္ဇာလက္ ၀ါေဆာနာႏွင့္ Asamblea General de Cabildos Indigenas region Chamiy Cabildo 
Mayor Unico စီရင္ခ်က္ T349/96

၆၈ ေဘာ့စ္ဝါနာႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၅(၄)(c) (၁၉၉၆ခုႏွစ္)၊ ဂမ္းဘီးယားႏုငိ္ငံ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအပုိဒ္ခဲြ ၇(f) (၁၉၉၇ခုႏွစ္)

၆၉ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအားလံုးကို တုိက္ဖ်က္ေရးညီလာခံ အပုိဒ္ခဲြ ၂(f)၊ ၅၊ ၁၆ (၃ 
စက္တင္ဘာ ၁၉၈၁၊ အပုိဒ္ခဲြ ၅၊ ၁၂၄၉ U.N.T.S. ၁၃)

daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/468/20/PDF/N0346820.pdf
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/468/20/PDF/N0346820.pdf
http://www.unhcr.org
http://www.unhcr.org
4a1e597b2.html
http://www.unhc
http://www.unhc
r.org
4a1e597b2.html


386 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

၇၀ ခ်န္လွပ္ျခင္း အပုိဒ္ငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာႏုငိ္သည္။ 
ဂ် ိဳဟန္နာဘြန္း ေရးသည့္ “အာဖရိက ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ က်ားမ ျဖစ္တည္မႈ” (ဖို႔ဒ္ဟမ္မ္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ဂ်ာနယ္၊  ၃၁ (၂၀၀၈)) http://
ssrn.com/abstract=1662654  ၊ လက္တီေဗာ့လ္ထ္ ေရးသည့္ “အမ် ိဳးသမီးဝါဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု 
ကြဲျပားတည္ရိွျခင္းကုိ လက္ခံေသာဝါဒ” (ကုိလံဘီယာ ဥပေဒ ဆန္းစစ္ ေရး အဖဲြ႔အစည္းမွပံုႏိွပ္ေသာ 
ကိုလံဘီယာ ဥပေဒဆန္းစစ္ခ်က္ ၊ ၁၀၁/၅ ဇြန္လ၊၂၀၀၁ စာ ၁၁၈၁- ၁၂၁၈) http:// www.jstor.org/
stable/1123774  ၊ ဆူဆန္မိုလာအုိကင္ေရးသည့္ “ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုလက္ခံျခင္းဟာ အမ် ိဳးသမီးဝါဒ 
အတြက္ ဆိုးရြားပါသလား” (ပရင့္စ္တြန္, NJ ၊ ပရင့္စ္တြန္ တကၠသိုလ္ ပုံႏိွပ္တုိက္)

အဓိက စကားလုံးမ်ား
တရားစီရင္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း/ 
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း ခုိင္မာေသာပုံစံ 
(အေမရိကန္ ပံုစံ)၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း သေဘာတရားဆန္ေသာပုံစံ 
(ဥေရာပပံုစံ)၊ အႀကံျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ား၊ ရည္ၫႊန္းေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္၊ တရားစီရင္ေရးက႑၏ တာဝန္ခံမႈ၊ 
တရားသူႀကီးရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးသက္တမ္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ၀ါဒအသီးသီး ကဲြျပားတည္ရိွျခင္း၊  ဥပေဒမ်ား ကဲြလဲြျခင္း၊ ေဒသႏၱရဥပေဒ၊ 
ရိုးရာဥပေဒ၊ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ 
အေျခအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ တရားစီရင္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အနက္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊  တရားစီရင္ 
ေရးပ်႕ံႏံွ႔မႈ၊ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံး၊ အထက္တန္းတရားရုံး၊  တရားမဥပေဒ၊ 
ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒ

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား
• တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

 http://www.abanet.org/rol/docs/judicial_reform_un_principles_independence_
judiciary_english.pdf

 အထက္ပါ မွတ္တမ္းတြင္ ႏုင္ိငံအလိုက္ တရားစီရင္ေရး၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ျပဌာန္းထားေသာ ကုလသမဂၢက ၁၉၈၅ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာႏုငိ္သည္။

• ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးမ်ား : ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ဆန္းစစ္ျခင္း

 http://www.concourts.net/index.php

http://ssrn.com/abstract
http://ssrn.com/abstract
www.jstor.org/stable
www.jstor.org/stable
http://www.abanet.org/rol/docs/judicial_reform_un_principles_independence_judiciary_english.pdf
http://www.abanet.org/rol/docs/judicial_reform_un_principles_independence_judiciary_english.pdf
http://www.concourts.net/index.php
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

 ႏုငိ္ငံေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္မွ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းစနစ္မ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ 
ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို concouts.net တြင္ ရရွိႏုင္ိသည္။ ဇယားမ်ား၊ ပုံစံကားခ်ပ္မ်ား၊ ေျမပုံမ်ား 
အပါအဝင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ားစြာအလိုက္ 
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ရရိွႏုငိ္သည္။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျခင္း

 http://www.constitutionmaking.org/

 constitutionmaking.org  ဝက္ဆိုဒ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း စီမံကိန္း 
(CCP) ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔အစည္း (USIP) တို႔ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားမွ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေလ့လာစုေဆာင္းထားသည့္ CCP ၏  ျပည့္စံုေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပုံစံမ်ားအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက် ပ့ံပုိးေပးရန္ျဖစ္သည္။

• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဌာန (တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္ 
လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေရး ျမႇင့္တင္ျခင္း လမ္းၫႊန္)

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (USAID) ၏ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရး အစီအစဥ္သည္ USAID ၏ ကြင္းဆင္းအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ဗ်ဴရုိမ်ား၊ အျခားအေမရိကန္အစုိးရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား ႏွင့္ ဒမိုီကေရစီ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလုံးအား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရိွသည္။ အထက္ပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ 
အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  “တရားစီရင္ ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဘက္မလိုက္ေရး ျမႇင့္တင္ျခင္းလမ္းၫႊန္” အပါအဝင္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း 
ဆက္စပ္ေလ့လာႏုငိ္သည္။

• ဥေရာပအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေဟာင္းတြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSPIB/2003/08/08/000 
094946_03073004032060/Renndered/PDF/multi0page.pdf

 အထက္ပါ စာတမ္းအား ထိုေဒသအတြင္းရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေရးႀကီးႏုင္ိငံ 
ငါးႏုငိ္ငံ အတြက္ ေန႔စဥ္အလုပ္လုပ္ေနေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၊ 
စီးပြားေရးပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီေနေသာ အရာရွိမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို 
အေျခခံကာ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

concouts.net
http://www.constitutionmaking.org
constitutionmaking.org
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/08/08/000
multi0page.pdf


388 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေနာက္ဆက္တဲြ။ ဤအခန္းတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင္႔ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ခ်မွတ္ခ်က္မ်ား
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို အခန္း(၆)ႏွင့္ မွတ္စုတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အစီအစဥ္အတိုင္းပင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ အျခားတစ္စံုတစ္ရာ 
မွတ္ခ်က္ေပးထားျခင္းမရိွ လွ်င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စီမံကိန္း (ICL) http://www.
servat .unibe.ch/icl/info.html မွ ရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၁ (၂၀၀၄ခုႏွစ္)
ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ အစိုးရသို႔မဟုတ္ အျခားတရားရုံးမ်ားက ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပဌာန္းအမိန္႔မ်ား၊ 
ႏုင္ိငံ တကာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုင္ိငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိမရွိ 
သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုငိ္သည္။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၆၇ (၁၉၉၆ခုႏွစ္)
(၁) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးကုိ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျပင္ 

အျခားေသာ တရားသူႀကီးကိုးဦးတို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(၂) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးသို႔ တင္သြင္းလာေသာ အမႈတစ္ခုအား အနည္းဆုံး တရားသူႀကီး ရွစ္ဦးျဖင့္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္။

(၃) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခုံရံုးသည္

(က) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးျဖစ္သည္။

(ခ) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိသာ ၾကားနာစစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(ဂ) ကိစၥရပ္တစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ႏွင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုသည္ 
ကိစၥရပ္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွမရိွ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။

(၄) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခုံရံုးကသာ

(က) ႏုငိ္ငံအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အစုိးရဌာနမ်ားအၾကား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားနာ  
စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(ခ)  လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္   
ညီၫြတ္ျခင္းရိွ၊မရိွကို အပုိင္း ၇၉ ႏွင့္ ၁၂၁ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္  
ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(ဂ) အပိုင္း ၈၀ ႏွင့္ ၁၂၂ တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ၾကားနာ  
 စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

http://www.servat
http://www.servat
unibe.ch/icl/info.html
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 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

(ဃ) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရိွမရိွ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(င) လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ သမၼတသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ တာဝန္မ်ားကို ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း  
ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(စ)  ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား အပုိင္း ၁၄၄ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မ်ားႏွင့္အညီ 
ေထာက္ခံပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(၅) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ 
သုိ႔မဟုတ္ သမၼတ၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရိွမရိွ 
အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး အယူခံဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၊ အထူးတန္းတရားရံုးသို႔မဟုတ္ 
အလားတူအဆင့္ တရားရုံးက တရားမ ၀င္ေၾကာင္းအမိန္႔ထုတ္ျပန္လွ်င္ ထိုအမိန္႔အာဏာမသက္ေရာက္မွီ 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးရမည္။

(၆)  ႏုင္ိငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးတို႔သည္ တရားမွ်တမႈအတြက္ လိုအပ္လာလွ်င္ 
တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ထုံးႏွင့္အညီ ေအာက္ပါတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးရမည္။

(က) ကိစၥရပ္တစ္ခုအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခံုရုံးေရွ႕ေမွာက္သို႔ တိုက္ရိုက္ တင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္

(ခ) အျခားတရားရံုးတစ္ခုမွေန၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးထံ တိုက္ရုိက္အယူခံ၀င္ျခင္း။

(၇)ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ 
ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ အက် ံဳး၀င္သည္။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၃ (၁၉၉၆ခုႏွစ္)
(၁)ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔သည္ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မၿငိစြန္းလွ်င္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ျပဌာန္းႏုငိ္သည္။

(က) ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္တို႔ႏွင့္ မတူညီေသာ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္

(ခ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္အခန္းက႑၊ အာဏာႏွင့္ 
အဆင့္အတန္းမ်ား။

(၂) အပိုင္းခဲြ (၁) အပုိဒ္ (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္ႏွင့္အညီ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒသို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ျပဌာန္းထားသည္တို႔မွာ

(က)  အခန္း ၃ အပုိင္း ၁ တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရိွရမည္။ ထို႔ျပင္

(ခ)  ေဒသမ်ားသို႔ ေအာက္ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းမရိွရ။

(i)  အခန္း ၄ ႏွင့္ အခန္း ၅ တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ အာဏာ၏က႑ ျပင္ပမွ  
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လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္

(ii)  ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အျခားအပိုင္းမ်ားတြင္ ေဒသမ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ  
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျပင္ပမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၄ (၁၉၉၆ခုႏွစ္)
(၁)ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မွ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္လွ်င္ 

သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာကို 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

(၂)ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တို႔သည္ 
တရား ၀င္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးက ေအာက္ပါတုိ႔ကို အတည္ျပဳေပးရမည္။

(က)  အေၾကာင္းအရာသည္ အပုိင္း ၁၄၂ ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရမည္။

(ခ)  အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစံုသည္ အပုိင္း ၁၄၃ ႏွင့္ညီၫြတ္ရမည္။

ဆားဘီးယား သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၆၇(၁)(၄)  (၂၀၀၆ခုႏွစ္)
(၁) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(၂)  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ ဥပေဒမ်ား 
သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒတို႔ႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ။

ကုိရီးယားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၁၁(၁)
(၁၉၄၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)*

(၁)  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားေပၚ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(၁)  တရားရံုးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဥပေဒမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း 
ရိွမရိွ စိစစ္ျခင္း၊

(၂) စဲြခ်က္တင္ျခင္း၊

(၃) ႏုငိ္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

(၄) အစိုးရဌာန အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားအၾကား၊ ေဒသခံအစုိးရ 
အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား၊

(၅) ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား။

* <http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp>   ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒမွ္ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ကင္မရြန္းသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၄၇(၁)
(၁၉၇၂တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)*

http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp
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တ
ရားစီရင္ေရးက

႑
၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အပုိဒ္ခဲြ ၄၇(၁) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔တြင္ အၿပီးသတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ 
ရိွသည္။

 - ဥပေဒမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုငိ္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊

 - အမ် ိဳးသားညီလာခံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔မ်ား အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ စစ္ေဆးျခင္း၊

 - ႏုင္ိငံေတာ္ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ႏုင္ိငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားအၾကားႏွင့္ ေဒသမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား 
အာဏာခဲြေဝမႈ ပဋိပကၡမ်ား။ 

<http://confinder.richmond.edu/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ႏုငိ္ဂ်းီရီးယား ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းအမိန္႔ အပုိဒ္ခဲြ ၂၃၂
(၁၉၉၉ ခုႏွစ္)* 

(၁) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုအၾကား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျငင္းပြားမႈ   
 တစ္ခုတြင္ တရား၀င္အခြင့္အေရးမ်ား၏ တည္ရိွမႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ (ဥပေဒ  
 အရျဖစ္ေစ အခ်က္အလက္အရ ျဖစ္ေစ) ပါ၀င္ပါက ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ အျခားတရားရံုးမ်ားႏွင့္  
 သီးျခားကင္းလြတ္၍ မူလစီရင္ ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။

(၂) ဤအပိုင္းမွ အပုိင္းခဲြ (၁) တြင္ တရားစီရင္ေရးအား ေပးအပ္ထားသည့္ အာဏာမ်ားအျပင္ ဗဟုိ  
 တရားရံုးခ်ဳပ္ သည္ အမ် ိဳးသားညီလာခံ၏ ဥပေဒမ်ားက ေပးအပ္ထားသည့္အေလ်ာက္ မူလ  
 စီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသည္။

ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္အား ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလစီရင္ပိုင္ခြင့္ မည္သည့္ အာဏာကမွ ေပးအပ္ထားျခင္း 
မရိွေစရ။

*<http://www.nigeria-law.org/>  ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အိႏိၵယသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၁
(၁၉၅၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၆ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ မူလစီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားမွာ

ေအာက္ပါ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ တရား၀င္ အခြင့္အေရးမ်ား၏ တည္ရိွမႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ (ဥပေဒ အရျဖစ္ေစ အခ်က္အလက္အရျဖစ္ေစ) ပါ၀င္ပါက ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ ရပ္ရပ္ကို မဆန္႔က်င္ဘဲ အျခားတရားရံုးမ်ားႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္၍ 
မူလစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။

 (က) အိႏိၵယအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္

 (ခ)  အိႏိၵယအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားကတစ္ဖက္ ျပည္နယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္မ်ားက အျခားတစ္ဖက္အၾကား အျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္

http://confinder.richmond.edu
http://www.nigeria-law.org


392 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

 (ဂ) ျပည္နယ္ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျငင္းပြားမႈ။

ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မျပဌာန္းမီကပင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ မည္သည့္ စာခ်ဳပ္၊ 
သေဘာ တူညီခ်က္၊ ကတိကဝတ္၊ ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ အလားတူ  ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ 
အျငင္းပြားမႈမ် ိဳးတြင္ မဆို အထက္ပါ စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေစရ၊

မေလးရွားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၈ 
(၁၉၅၇ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၄ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

(၁) ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳ ပ္သည္ အျခားတရားရုံးမ်ားႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္၍ တရားစီရင္ေရးကို ထိန္းညိႇထားေသာ 
မည္သည့္ တရားရံုးဥပေဒကုိမွ မဆန္႔က်င္ဘဲ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(က)  လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ကျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ 
လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္မရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္ဆက္ေနေသာေၾကာင့္ အက် ံဳးဝင္ျခင္း ရွိမရိွ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ႏွင့္

(ခ) ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခုအၾကား 
အျငင္းပြားမႈမ်ား။

(၂) အျခားတရားရုံးတစ္ခုခုတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္း 
တစ္ခုေပၚေပါက္လာပါက ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ အယူခံမႈစီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ 
ယိမ္းယိုင္ျခင္း မရွိပ ဲ(တရားစီရင္ေရးကို ထိန္းညိႇထားေသာ မည္သည့္ တရားရုံးဥပေဒကိုမွ မဆန္႔က်င္ဘ)ဲ 
အဆိုပါ ေမးခြန္းအား ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ကာ သက္ဆိုင္ရာတရားရုံးသို႔ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
ၾကားနာစီရင္ရန္ လဲႊေျပာင္းေပးရမည္။

(၃)အထူးတန္းတရားရံုးသုိ႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွ တင္သြင္းလာေသာ အယူခံအေပၚ ဗဟုိ 
တရားရုံးခ်ဳပ္၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္မွာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္ႏွင့္အညီ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

မကၠဆီကုိ ျပည္ေထာင္စုႏုငိ္ငံ၏ ႏုငိ္ငံေရးဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၅ 
(၁၉၁၇ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)*

ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္း ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။

(၁) ေအာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွအပ အျခား 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊

(က) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုေဒသအၾကား၊

(ခ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအၾကား

(ဂ) ဗဟိုအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ကြန္ဂရက္ညီလာခံတို႔အၾကား၊ ဗဟိုအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ 

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အနည္းဆုံးတစ္ခုတို႔အၾကား သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနခဲြတစ္ခု 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိေဒသတို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အၿမဲတမ္း 
ေကာင္မရွင္တို႔အၾကား၊

(ဃ) ျပည္နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အၾကား၊

(င) ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟုိုေဒသတုိ႔အၾကား၊

(စ) ဗဟိုေဒသႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔အၾကား၊

(ဆ) ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအၾကား၊

(ဇ) ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရိွ အာဏာမ်ားအၾကား ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ အျငင္းပြားျခင္း၊

(စ်) ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ ယင္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔အၾကား ယင္းတို႔၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ အျငင္းပြားျခင္း၊

(ည) ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ အျခားျပည္နယ္တစ္ခုရိွ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔အၾကား ယင္းတို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိမရွိ အျငင္းပြားျခင္း၊

(ဋ) ဗဟိုေဒသတြင္းရိွ အစုိးရဌာန အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ား 
သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ အျငင္းပြားျခင္း၊

ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳ ပ္ခြင့္ရေဒသ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအဖဲြ႔တို႔ ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျပည္ ေထာင္စုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ဤအပိုဒ္ခဲြပါ အပိုင္း (ဂ)၊(ဇ)၊(ဋ) တို႔မွ သက္ဆိုင္ရာတို႔မွေသာ္လည္းေကာင္း 
အသီးသီးအယူခံ တင္ သြင္းလာသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ရွစ္ေယာက္က 
တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ လွ်င္ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔မ်ားကို တရားမ၀င္ဟူ၍ ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္မူ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တရားရင္ဆိုင္သည့္ ႏွစ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အေပၚသာ သက္ေရာက္ႏိုင္မည္။ 

(၂) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေယဘုယ် စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ 
ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း တရားစဲြဆုိမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍တရားစဲြဆိုမည့္ ေယဘုယ် စံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ 
အတြင္းတြင္ ထုိစံ သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း 
တရားစဲြဆိုမႈကုိ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သုိ႔ တင္သြင္းရမည္။ အဆုိပါ တရားရင္ဆုိင္မႈကုိ ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသူမ်ားက တင္သြင္းႏိုင္သည္။

(က) ဗဟိုေဒသ၏ ျပဌာန္းအမိန္႔အပါအဝင္ ညီလာခံက ျပဌာန္းသည့္ဥပေဒအေပၚ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အယူခံဝင္ျခင္း၊



394 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

(ခ) ဗဟိုေဒသ၏ ျပဌာန္းအမိန္႔အပါအဝင္ ညီလာခံကျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒအေပၚ သို႔မဟုတ္ 
မကၠဆီကိုႏုင္ိငံက အတည္ျပဳေရးထိုးထားသည့္  ႏုင္ိငံတကာစာခ်ဳပ္တစ္ခုအေပၚ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အယူခံဝင္ျခင္း၊

(ဂ) ဗဟိုေဒသ၏ ျပဌာန္းအမိန္႔အပါအဝင္ ဗဟိုသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းအမိန္႔မ်ားအေပၚ 
သုိ႔မဟုတ္ မကၠဆီကို ႏုငိ္ငံကအတည္ျပဳေရး ထိုးထားသည့္  ႏုငိ္ငံတကာစာခ်ဳပ္တစ္ခုအေပၚ 
အစိုးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အယူ ခံဝင္ျခင္း၊

(ဃ) ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖဲြ႔က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အေပၚ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရး အဖဲြ႔ဝင္ 
၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အယူခံဝင္ျခင္း၊

(င) ကိုယ္စားလွယ္ ညီလာခံက ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အမိန္႔အေပၚ ဗဟိုေဒသ ကိုယ္စားလွယ္ညီလာခံ 
အဖဲြ႔ဝင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အယူခံဝင္ျခင္း၊

(စ) ဗဟိုေရြးေကာက္ပဲြအဖဲြ႔အစည္းတြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ယ့ႏုငိ္ငံအဆင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗဟိုႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားအေပၚ အယူခံဝင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ ပဲြ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ႏုင္ိငံေရးပါတီမ်ား၏ 
ျပည္နယ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ  ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးက ျပဌာန္းေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားအေပၚ အယူခံဝင္ျခင္း။

အထက္ပါနည္းလမ္းမွာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေၾကာင္း 
အယူခံဝင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုႏွင့္ ေဒသခံေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပမီွ အနည္းဆံုး ရက္ 
ကိုးဆယ္ေစာ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး အတည္ျပဳရမည္။ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေနစဥ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲခြင့္ မရိွေစရ။

ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ရွစ္ဦးကေထာက္ခံ ဆုံးျဖတ္ပါက အယူခံဝင္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
တရားဝင္အျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေၾကျငာရာေရာက္သည္။

(၃) ျပည္ေထာင္စု ပါဝင္တရားရင္ဆိုင္ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး အေရးႀကီးသည့္ တရားရင္ဆိုင္ပဲြမ်ား 
တြင္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ တစ္ခုတည္းေသာ နယ္လွည့္ခံုရံုး 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အယူခံေလွ်ာက္ထားျခင္း။ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ 
အယူခံမ်ားတြင္လည္း ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သုံးႏုငိ္သည္။

 ဤအပိုဒခ္ဲြ အပိုဒ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ တရားဝင္မႈ ပ်က္ျပယ္ျခင္း ေၾကျငာခ်က္မ်ားသည္ 
ေယဘုယ် သဘာတရားမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒတို႔ျဖင့္ စီရင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည္မွ အပ က်န္အမႈမ်ားတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္ျခင္းမရိွေစရ။

 ဤအပုိဒ္ခဲြ အပုိဒ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အာခံမႈမ်ားကို 
ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒခ္ဲြ ၁၀၇ အပိုဒ ္(၁၆) အပိုဒင္ယ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

*<http://biblio.juridicas.unam.mx> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

ယူဂန္ဒါ သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၇(၃)  (၁၉၉၅ခုႏွစ္)*
၁၃၇။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ အဆုိတင္သြင္းျခင္း(၃)။

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ

(က) လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္၏ 
အာဏာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္

(ခ) တစ္စံုတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
ပ်က္ကြက္မႈ စသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ မညီညြတ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေဖာက္ဖ်က္ေနသည္ဟု စြပ္စဲြပါက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးသုိ႔ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
မညီညြတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရိွသည္။

*<http://www.constitutionnet.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အက္စ္တုိးနီးယား သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုင္း ၁၅၂ (၁၉၉၂ခုႏွစ္)

(၁) ဥပေဒတစ္ရပ္သုိ႔မဟုတ္ အျခားတရားဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါက တရား႐ံုးမ်ားက တရားစီရင္ေရးတြင္ အထက္ပါ ဥပေဒအားကုိးကား က်င့္သုံးခြင့္ 
မရိွေစရ။

(၂) ဥပေဒတစ္ရပ္သုိ႔မဟုတ္ အျခားတရားဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ မူတုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါက ထုိဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ကာ အမ် ိဳးသား 
တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ကုိးကားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

ေပၚတူဂီ သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၀၄ 
(၁၉၇၆တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

တရား႐ံုးမ်ားသည္ အမႈမ်ားကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ တရားဥပေဒမ်ားအားကုိးကားက်င့္သုံးခြင့္ မရိွေစရ။

သီရိလကၤာ ဒီမိုကရက္ ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၈၀(၃)
(၁၉၇၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၀ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)*

၈၀။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳခိ်န္တြင္

(၃)ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုသည္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒအျဖစ္ 
ျပဌာန္းၿပီး ခိ်န္မွစ၍ မည္သည့္တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ ခံု႐ံုးကမွ် ထုိဥပေဒ၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် စစ္ေဆးျခင္း၊ ေၾကျငာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

http://biblio.juridicas.unam.mx
http://www.constitutionnet.org


396 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း ျပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရိွေစရ။ 

*<http://www.priu.gov.lk/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

သီရိလကၤာ ဒီမိုကရက္ ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၀ 
(၁၉၇၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၀ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)*

၁၂၀။ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္

ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခားျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္ျခင္း ရိွမရိွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီလွ်င္ တစ္ဦးတည္း သီးျခားစီရင္ဆံုး 
ျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွ သည္။

(က) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
ပယ္ဖ်က္၍ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ဥပေဒၾကမး္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ 
အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္း သည္ အပုိဒ္ခြဲ ၈၃တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ 
ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူ ရန္ လုိမလုိ ဆုိသည္ကုိသာ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။

(ခ) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
ပယ္ဖ်က္၍ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း၌ 
အပုိဒ္ခဲြ ၈၃ တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ေထာက္ခံမဲ ထက္၀က္ေက်ာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ ျပည္သူမ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရန္ အတည္ျပဳလုိက္လွ်င္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ 
အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးခြင့္ မရိွေစရ။

(ဂ) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
ပယ္ဖ်က္၍ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရိွေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ 
အပုိဒ္ခဲြ ၈၄တြင္ ျပဌာန္း ထားေသာ အထူးအမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါက 
ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အပုိဒ္ခဲြ ၈၃ တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူရန္လုိမလုိ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းသည္ 
အပုိဒ္ခဲြ ၈၂ မွ စာပုိဒ္ ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္း ရွိမရိွ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။

(ဃ) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ 
ပယ္ဖ်က္၍ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရိွေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ 
အပုိဒ္ခဲြ ၈၄ တြင္ ျပဌာန္း ထားေသာ အထူးအမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါက 
ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၏ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အပိုဒ္ခဲြ ၈၄ 
တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အထူးအမ်ားစု သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္လုိမလုိ သုိ႔မဟုတ္ 
အဆုိပါဥပေဒၾကမ္း၏ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အပိုဒ္ခဲြ ၈၃ တြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူန္လုိမလုိ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ 
အပုိဒ္ခဲြ ၈၂ မွ စာပိုဒ္ ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းရိွမရိွ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။
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 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

*<http://www.priu.gov.lk/>  ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၄၆(၅)
(၁၉၅၈တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

အသစ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ေကာင္စီ က အတည္မျပဳမခ်င္း ျပဌာန္းျခင္းမရိွေစရ။

ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၆၁ 
(၁၉၅၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

(၁)  အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ မျပဌာန္းမွီ၊ အပုိဒခ္ဲြ ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးဦးက တင္ 
သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ မတင္ျပမွီ၊ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမ်ား၏ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားကုိ 
မျပဌာန္းမွီ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီသုိ႔ အသီးသီး 
တင္သြင္းရမည္။

(၂)  ထုိနည္းတူပင္ လႊတ္ေတာ္၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းမျပဳမီွ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ 
အမ် ိဳး သားညီလာခံ ဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေျခာက္ဆယ္သို႔မဟုတ္ 
အထက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ေျခာက္ဆယ္တုိ႔က ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ေကာင္စီသုိ႔ တင္သြင္းရမည္။

(၃)  အထက္ပါ စာပုိဒ္ႏွစ္ခုပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီသည္ တစ္လအတြင္း 
ဆံုး ျဖတ္ေပးရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးအေျခအေနမ် ိဳးတြင္ အစိုးရက ေတာင္းဆုိပါက ဆုံးျဖတ္ရန္ 
သတ္မွတ္ခိ်န္ ကုိ ရွစ္ရက္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

(၄)  ထုိသုိ႔ အေရးႀကီးအေျခအေနမ် ိဳးတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေကာင္စီသုိ႔ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဥပေဒ 
အတည္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ခိ်န္ကို ဆုိင္းငံ့ထားႏိုင္သည္။

ခ်လီီသမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၈၂ (၁၉၈၀ခုႏွစ္)* 

အပိုဒ္ခဲြ ၈၂ - ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွာ - 

၁။  ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခ် ိဳ႕ သေဘာတရားမ်ားကုိ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည့္ ဥပဒမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွကို စစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ရိွ 
သည္။

၂။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ 
ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္သြင္းလာေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္။

၃။ ဥပေဒအာဏာရွိေသာ စီရင္ခ်က္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း 
ရိွမရိွဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္။
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398 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

၄။ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို 
ေရြးေကာက္ပဲြ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးေရးတရားရုံး၏ အာဏာမ်ားေပၚ ယိမ္းယိုင္ျခင္းမရွိပ ဲေျဖရွင္းရမည္။

၅။ ႏုငိ္ငံေတာ္ သမၼတက ဥပေဒတစ္ခုကို ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္သည့္အခိ်န္တြင္ မျပဌာန္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ ကဲြလဲြေသာဥပေဒကို ျပဌာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရိွေသာ အမိန္႔ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည့္အခါမ် ိဳးတြင္ 
ကန္႔ကြက္ရမည္။

၆။ အပိုဒ္ခဲြ ၈၈ႏွင့္အညီ ႏုင္ိငံေတာ္ သမၼတကေတာင္းဆိုလာပါက စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ မညီၫြတ္ဟုသတ္မွတ္ကာ ကန္႔ကြက္လာေသာသမၼတ၏ အမိန္႔သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိမရိွ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ရမည္။

၇။ ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔ 
မဟုတ္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေၾကျငာရမည္။

၈။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုငိ္ငံေတာ္၏ အဖဲြ႔အစည္းစနစ္ကို 
ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္သူ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား၏ တာဝန္ရိွပံုကို ေၾကျငာရမည္။ သို႔ရာတြင္ 
သက္ဆိုင္သူမွာ ႏုငိ္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ သမၼတေလာင္းျဖစ္ေနပါက ထိုသုိ႔ေၾကျငာႏုငိ္ရန္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဝက္ ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမွအက် ံဳးဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို 
ရယူရန္ လိုအပ္သည္။

၉။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒခ္ြဲ ၄၉ နံပါတ္ ၇ တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသသာ အမႈကိစၥမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔ တင္ျပရမည္။

၁၀။တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ႏုင္ိငံေတာ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုရာထူးတြင္ ဆက္လက္တည္ 
ၿမဲေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ခိ်န္တည္းတြင္ အျခားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းစသည္တို႔ကုိ 
တားဆီး ႏုငိ္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအရ မျပည့္မီွျခင္းတို႔ကုိ 
စိစစ္ဆုံးျဖတ္ေပးရ မည္။

၁၁။လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီွျခင္း၊ ကိုက္ညီမႈမရိွျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေၾကျငာရမည္။

၁၂။ႏုင္ိငံေတာ္သမၼတက အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ဥပေဒသည္ အပိုဒခ္ဲြ ၆၀ ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ 
တရားဥပေဒအတြက္သာ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ 
ထုိအမိန္႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥေပေဒ ခုံရုံးသည္ နံပါတ္ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား ရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တာဝန္သိစြာ ဆန္းစစ္ေနရမည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးအား 
ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္လည္း ထိုနည္းအတူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

နံပါတ္ ၁ ကိစၥတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ညီလာခံတြင္ အၿပီးသတ္ၿပီး ငါးရက္အတြင္း 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသို႔  ေပးပုိ႔ရမည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

နံပါတ္၂  ကိစၥတြင္ တင္ျပလာေသာ အေၾကာင္းအရာကို ႏုင္ိငံေတာ္သမၼတ၊ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္ 
သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလးပုံတစ္ပုံတစ္ဦးဦးက ေတာင္းဆိုလာၿပီး သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၌ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းရျခင္း မရိွေသးမွ သာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသည္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို 
လက္ခံစဥ္းစားရမည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံရရိွၿပီးခိ်န္မွ ဆယ္ရက္အတြင္း ဖဲ ြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည္။ အေရးႀကီး၍ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပႏုင္ိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ဆယ္ရက္ 
ေရႊ႕ဆုိင္းႏုငိ္သည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား 
ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း မရိွပါ။ သို႔ရာတြင္ အသုံးစရိတ္ ဥပေဒၾကမ္း သို႔မဟုတ္ သမၼတက တင္သြင္းေသာ 
စစ္ေၾကျငာျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔မွလဲြလွ်င္ အျခားဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ ကန္႔ ကြက္ခံရေသာ အပိုင္းမ်ားသည္ 
ခံုရံုးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးခိ်န္အထိ အတည္ျပဳၿပီးျခင္း မရိွႏုငိ္ပါ။

နံပါတ္ ၃ ကိစၥတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က သမၼတ၏ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရိွဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်င္ သမၼတသည္ 
ဆယ္ရက္အတြင္း ေမး ခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေမးျမန္းရမည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ 
အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ 
အမတ္ေလးပုံတစ္ပုံ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုင္ိသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒကဲ့သို႔ 
အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ရက္သံုးဆယ္အတြင္း ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တင္သြင္းရမည္။

နံပါတ္ ၄ ကိစၥတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပရန္ရက္ကို ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ ဆယ္ရက္အတြင္း 
အထက္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုင္ိသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုးသည္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြသို႔ တင္သြင္းလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားဆိုင္ရာ တိတိက်က် 
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခိ်န္တြင္ ထုတ္ျပန္ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
လူထု ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပရန္ ရက္ သုံးဆယ္မျပည့္မီအခိ်န္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါက ခံုရံုးသည္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကို 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ရက္မွ ရက္သုံးဆယ္မွ ေျခာက္ဆယ္ၾကားအကြာသို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရမည္။

နံပါတ္ ၅ ကိစၥတြင္ ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္ၿပီး ရက္သုံးဆယ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏုင္ိငံေတာ္ 
သမၼတက ထုိဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳသင့္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္္ေနာက္ပုိင္း ရက္ေျခာက္ဆယ္အတြင္း 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလးပုံတစ္ပုံက သံသယေမးခြန္းမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏုင္ိသည္။ ခုံရုံးသည္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အတည္မျပဳရေသးေသာ 
ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာ အတည္ျပဳျခင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို 
ဆံုျဖတ္ႏုငိ္သည္။

နံပါတ္ ၉ ကိစၥတြင္ ခံုရံုးသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလးပံုတစ္ပံုက 
ေတာင္းဆုိမွ သာ ထုိအေၾကာင္းအရာကို လက္ခံစဥ္းစားရမည္။ ဤအပုိဒ္ခဲြ၏ နံပတ္ ၇၊ ၈ႏွင့္ ၁၀တို႔တြင္ 
အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာ မ်ားအရ ခံုရံုးထံတြင္ အယူခံဝင္ႏုငိ္္ရန္ အစုိးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ရိွသည္။ 
သို႔ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢ ိဳလ္မွာ သမၼတ သို႔မဟုတ္ သမၼတေလာင္းျဖစ္လွ်င္ အယူခံကို အထက္လႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလးပံုတစ္ပံု က တင္သြင္းရမည္။



400 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

နံပါတ္ ၁၁ ကိစၥတြင္ ခံုရံုးသည္ ႏုငိ္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀ ဦးက ေတာင္းဆိုမွသာ 
ထုိ အေၾကာင္းအရာကို လက္ခံစဥ္းစားရမည္။

နံပါတ္ ၁၂ ကိစၥတြင္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသိေပးျခင္းျပဳလုပ္သည့္ေန႔မွ 
ရက္ ေပါငး္သုံးဆယ္အတြငး္ လႊတ္ေတာ္တစရ္ပရ္ပက္ ေတာငး္ဆိုလာမွသာ ခံရုံးုက ထိုအေၾကာငး္အရာကို 
လက္ခံ စဥ္းစား မည္ျဖစ္သည္။

<http://confinder.richmond.edu/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ဟန္ေဂရီ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၃၂/က (၃)
(၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္။) 

(၃)  မည္သူမဆို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ခံုရံုးတြင္ အမႈဖြင့္ေလွ်ာက္လဲႏုငိ္သည္။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္ခဲြ ၁၆၇(၆) 
(၁၉၉၆ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံသည္)

၁၆၇။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခုံရံုး

(၆)  ႏုငိ္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးတို႔သည္ တရားမွ်တမႈအတြက္ လိုအပ္လာလွ်င္ တစ္စံု 
တစ္ေယာက္အား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ထုံးႏွင့္အညီ ေအာက္ပါတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးရမည္။

(က) ကိစၥရပ္တစ္ခုအား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခံုရုံးေရွ႕ေမွာက္သို႔ တိုက္ရိုက္တင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္

(ခ) အျခားတရားရံုးတစ္ခုမွေန၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးထံ တိုက္ရုိက္အယူခံ၀င္ျခင္း။

နယ္သာလန္ ဘုရင့္ႏုငိ္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၂၀ 
(၁၉၈၃ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၂ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ တရားရံုးမ်ားက 
တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးခြင့္ မရိွေစရ။

ဖင္လန္သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၇၄ 
(၂၀၀၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)
အပုိင္း ၇၄ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရိွမရိွ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေကာမ္တီသည္ စစိစ္ရန္တငသ္ြင္းလာေသာ ဥပေဒျပဌာန္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျခား ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိမရွိဆိုသည္ႏွင့္ ႏုင္ိငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကျငာစာတမ္း ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရိွမရိွ ဆိုသည္တို႔ကုိ ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

ဖင္လန္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၇၇

http://confinder.richmond.edu
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

(၂၀၀၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

အပုိင္း ၇၇ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း

(၁)  လႊတ္ေတာ္မွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဥပေဒတစ္ခုကို အတည္ျပဳႏုင္ိရန္အတြက္ ႏုင္ိငေံတာ္ သမၼတထံ 
တင္သြင္းရမည္။ တင္သြင္းၿပီး သုံးလအတြင္းတြင္ သမၼတမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရမည္။ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အထက္တန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားရံုးမွ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ကို သမၼတထံ 
တင္သြင္းႏုငိ္သည္။

(၂)  သမၼတက အတည္ျပဳေပးျခင္းမရွိလွ်င္ ထိုဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ညိႇႏိႈင္းႏုင္ိသည္။ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒ၏ သေဘာအဓိပၸါယ္ကို ပ်က္ယြင္းေစမည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ညိႇႏိႈင္းႏုင္ိလွ်င္ သမၼတ၏ အတည္ျပဳခ်က္မလိုအပ္ဘ ဲျပဌာန္းႏုင္ိသည္။ လႊတ္ေတာ္က 
ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မရိွလွ်င္ ထိုဥပေဒကို ဆိုင္းငံ့ထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

ကေနဒါႏုငိ္ငံ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္ဥပေဒ အပုိင္း ၅၃(R.S., 1985, c. S-26)

အထူး တရားစီရင္ေရးအာဏာ

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ရည္ၫႊန္္းခ်က္မ်ား

အခ် ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရည္ၫႊန္းကိုးကားျခင္း

၅၃။(၁) ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ၾကားနာ စစ္ေဆးရာတြင္ တရားရံုးအား မီွျငမ္းကိုးကားႏုငိ္သည္။

(က) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊

(ခ) ဗဟိုသို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊

(ဂ) ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စီရင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္အေပၚ အပ္ႏွင္းထားေသာ 
အျခားဥပေဒမ်ားအတိုင္း ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အယူခံစီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္

(ဃ) ကေနဒါႏုငိ္ငံ လႊတ္ေတာ္သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ 
အစိုး ရဥပေဒျပဳေရးဌာနမ်ား စသည္တို႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ (ထုိအာဏာအား အသံုးခ်ရန္ 
အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳဆဲပင္ျဖစ္ေစ)

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၆၇(၄)(ဃ) 
(၁၉၉၆ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

၁၆၇(၄) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးကသာ

(ဃ)ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ညီၫြတ္မႈ ရွိမရိွ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။



402 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ယူကရိန္းႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၅၇ ႏွင့္ ၁၅၉ (၁၉၉၆ခုႏွစ္)*

အပုိဒ္ခဲြ ၁၅၇

ယူကရိန္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ လူသားႏွင့္ ႏုင္ိငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ 
ႏုငိ္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ခြင့္အား ဖ်က္ဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမ ခဲြထြက္ျခင္းမ်ား မရိွေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ရန္ 
ဦးတည္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခြင့္ မရိွေစရ။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေန အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ခြင့္ မရိွေစ ရ။

အပုိဒ္ခဲြ ၁၅၉

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ယူကရိန္းလႊတ္ေတာ္(Verkhovna Rada)က 
စိစစ္ကာ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ ၁၅၇ ႏွင့္ ၁၅၈ တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည္တို႔ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရိွမရိွ အေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး၏ သေဘာထားအျမင္ကုိ အေျခခံထား၍ စိစစ္ရမည္။

*<http://ccu.gov.ua/en/index> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

ထုိင္းႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၁၈၅ (၂၀၀၇ခုႏွစ္)*

အေရးေပၚ အမိန္႔ဥပေဒတစ္ရပ္အား အပုိင္း ၁၈၄ အပုိဒ္ ၃ အရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္းမရွိေသးမွီ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခုစီမွ 
လႊတ္ေတာ္ အမတ္စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆုံး ငါးပုံတစ္ပုံသည္ အေရးေပၚအမိန္႔ဥပေဒမွာ အပိုင္း ၁၈၄ အပိုဒ္ ၁ 
သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း သေဘာထားအျမင္ကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပပိုင္ခြင့္ 
ရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံ ရရိွၿပီး သုံးရက္အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသို႔ 
ဆုံးျဖတ္ရန္ လဲႊေျပာင္းေပးရမည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ 
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ အေၾကာင္းျပန္ရမည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌသည္ အပိုဒ ္၁ အရ သက္ဆိုင္ရာအမတ္မ်ားထံမွ 
သေဘာ ထားအျမင္ကို လက္ခံရရွိပါက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးက အပိုဒ္ ၁ အရ ယင္းတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
ျပန္လည္ေပးပုိ႔ လာသည့္အခိ်န္အထိ သက္ဆုိင္ရာအေရးေပၚအမိန္႔ ျပဌာန္းရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို 
ေရႊ႕ဆုိင္းထားရမည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက အေရးေပၚအမိန္႔ဥပေဒသည္ အပုိင္း ၁၈၄ အပုိဒ္ ၁ သုိ႔မဟုတ္ ၂ ႏွင့္ 
ကိုက္ညီျခင္း မရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက ထိုအေရးေပၚအမိန္႔ဥပေဒသည္ ဥပေဒအာဏာတည္ျခင္း မရွိေစရ။ 
အေရးေပၚ အမိန္႔ဥပေဒသည္ အပုိင္း ၁၈၄ အပုိဒ္ ၁ သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွဟု ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥေပဒခံုရံုးက ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ခုံရံုးအဖဲြ႔ဝင္ အနည္းဆုံးသုံးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမွ ဆုံးျဖတ္ႏုငိ္သည္။

*<http://www.constitutionalcourt.or.th/english/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

http://ccu.gov.ua/en/index
http://www.constitutionalcourt.or.th/english
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္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အာဖဂန္နစၥတန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၆၉  (၂၀၀၄ခုႏွစ္)

(၁) သမၼတသည္ ဤအပုိဒ္ခဲြအရ ႏုငိ္ငံေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (Wolesi Jirga) တို႔အေပၚ တာဝန္ရိွ 
သည္။

(၂) ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သံုးပံုတစ္ပံုက သမၼတအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳးိေဖာက္ျခင္း စြပ္စဲြခ်က္၊ 
ႏုငိ္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈစဲြခ်က္မ်ားကုိ တင္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(၃) ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံက စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ ေထာက္ခံမေဲပးပါက 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ တစ္လအတြင္း မဟာေကာင္စီ(Loya Jirga)ကို ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(၄) မဟာေကာင္စီတြင္ အဖဲြ႔ဝင္သုံးပံုႏွစ္ပံု၏ မဲေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ ခုိင္လံုေၾကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ပါက သမၼတကို ရာထူးမွျဖဳတ္ၿပီး ထိုအမႈကို အထူးခံုရံုးတစ္ခုထံ လဲႊေျပာင္းေပးရမည္။

(၅) အထူးခုံရုံးကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္သုံးဦး၊ မဟာေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ 
တရားသူႀကီးသံုးဦးႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္(Meshrano Jirga)ဥကၠဌတို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(၆) မဟာေကာင္စီမွ ေရြးခ်ယ္ေပးသူတစ္ဦးက တရားရင္ဆိုင္ျခင္းကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၇) ဤအေျခအေနတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၆၇ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။

ဆူဒန္သမၼတႏုင္ိငံ ၾကားျဖတ္အမ် ိဳးသား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၆၀(၂) ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ 
(ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)*

အပုိဒ္ခဲြ ၆၀ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ စဲြခ်က္တင္ျခင္း 

(၂)  အထက္ပါ အပုိဒ္ ၁ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရိွေသာ္ျငားလည္း ႏုငိ္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ကို ဆိုးရြားစြာေဖာက္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုငိ္ငံ့အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဆိုးရြားစြာ 
အက်င့္ပ်က္ျပားျခင္းစသည့္ အေျခအေနတြင္ အမ် ိဳးသားဥပေဒျပဳေရးက႑၏ အဖဲြ႔ဝင္ ေလးပုံသုံးပုံက 
ေထာက္ခံဆံုးျဖတ္ပါက သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတအား ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးတြင္ 
စဲြခ်က္တင္စစ္ေဆးရမည္။

*<http://www.sudan-embassy.de/c_Sudan.pdf> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

တူရကီ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၆၉
 (၁၉၈၂ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။)

အပုိဒ္ခဲြ ၆၉ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ား ေလ့လာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

(၁)  အပိုဒခ္ဲြ ၆၈ စတုတၳအပိုဒပ္ါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ဳ ိးေဖာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ႏုငိ္ငံေရး ပါတီတစ္ခုအား အၿမဲတမ္းဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက 
သက္ဆိုင္ရာပါတီသည္ အထက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာဌာနျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္မွသာလွ်င္ 
အၿမဲတမ္းဖ်က္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သည္။

http://www.sudan-embassy.de/c_Sudan.pdf


404 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

(၂)  ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္း ထိန္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဒီမုိကေရစီနည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ရမည္။ အဆိုပါ နည္းဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအား 
တရားဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသည္။

(၃)  ႏုငိ္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရိွေစရ။

(၄)  ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ပါတီရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ 
ရွိရမည္။ ဤစည္း မ်ဥ္းကို က်င့္သုံးျခင္းအား ဥပေဒျဖင့္ထိန္းသည္။ ပါတီမ်ား၏ ၀င္ေငြ၊အသုံးစရိတ္ႏွင့္ 
မတည္ေငြရွာမွီးမႈမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးက စစ္ေဆးျခင္းအပါအဝင္ ယင္းတို႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ 
အသုံးစာရိတ္တို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွ စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒကိုခ်ဳးိေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ပိတ္ပင္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ဥပေဒျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးက စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
စာရင္းဇယားခုံရုံးက အကူအညီေပးရမည္။ စစ္ေဆးျခင္းရလာဒအ္ျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး၏ 
စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္အဆင့္ ျဖစ္သည္။

(၅)  ႏုငိင္ေံတာ္ အစုးိရေရွ႕ေနခ်ဳပက္ အမႈတငသ္ြငး္လာၿပးီေနာကတ္ြင ္ဖြဲ႔စညး္ပံ ုအေျခခဥံပေဒခံရုံးုသည္ 
ႏုငိ္ငံေရးပါတီ မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္ခ်ႏုငိ္သည္။

(၆)  ႏုင္ိငံေရး ပါတီတစ္ခု၏ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္တို႔သည္ အပိုဒ္ခဲြ ၆၈ စတုတၳအပိုဒ္ပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳးိေဖာက္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုငိ္ပါက ထိုပါတီအား အၿမဲတမ္းဖ်က္သိမ္းရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုငိ္သည္။

(၇)  အပိုဒခ္ဲြ ၆၈ စတုတၳအပိုဒပ္ါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ဳ ိးေဖာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ႏုငိ္ငံ ေရးပါတီတစ္ခုအား အၿမဲတမ္းဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက 
သက္ဆိုင္ရာပါတီသည္ အထက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာဌာနျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္မွသာလွ်င္ 
အၿမဲတမ္းဖ်က္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သည္။ အထက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပါတီဝင္မ်ားက 
ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ပါတီညီလာခံ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဗဟိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိတ္အပိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီ အေထြေထြ 
အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ တူရကီ မဟာအမ် ိဳးသားညီလာခံမွ အမႈေဆာင္အဖဲြ႔စသည္တို႔အၾကား 
အထက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သြယ္ဝိုက္၍ သို႔မဟုတ္ တိတိက်က် လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ 
ပါတီအစိတ္ အပုိင္းမ်ားက အထက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ က်င့္သုံးျခင္းစသည့္ 
အခါမ် ိဳးတြင္သာ ႏုင္ိငံေရးပါတီတစ္ခု သည္ အထက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာဌာနျဖစ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ႏုငိ္သည္။

(၈)  အထက္ပါ အပိုဒမ္်ားအတိုင္း ပါတီမ်ားကို အၿမတဲမ္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအစား ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ျပစ္မႈထင္ရွား ေသာပါတီအေပၚ ႏုငိ္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား လုံးဝ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ပမာဏ အေလ်ာက္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏုငိ္သည္။

(၉)  အၿမတဲမ္းဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရေသာ ပါတီတစ္ခုသည္ အျခားနာမည္တစ္ခုျဖင့္ ထပ္မံတည္ေထာင္ခြင့္ 
မရိွေစရ။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

(၁၀)ပါတီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အၿမတဲမ္း ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရေသာ ပါတီမွ တည္ေထာင္သူမ်ားအပါအဝင္ 
ပါတီဝင္ မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးက ေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္ႏွင့္ ပါတီအၿမတဲမ္းဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခိ်န္မွ ေနာက္ငါးႏွစ္အတြင္း အျခားမည္သည့္ပါတီတြင္မွ 
တည္ေထာင္သူ၊ ပါတီဝင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ႀကီးၾကပ္သူအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာငျ္ခင္း မရွိေစရ။

(၁၁)ျပည္ပႏုင္ိငံမ်ား၊ ႏုင္ိငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ 
လက္ ခံရယူသည့္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံရမည္။

(၁၂)ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ယင္းတို႔အေပၚ အစိုးရ အေထာက္အပ့ံမ်ား လုံးဝ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ အသုံးစားရိတ္ႏွင့္ ပါတီ မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစသည္တို႔
အားလုံးကို အထက္ပါ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းပါသည္။

ဂ်ာမနီ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုငိ္ငံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂၁ (၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

အပုိဒ္ခဲြ ၂၁ ႏုငိ္ငံေရး ပါတီမ်ား

(၁)  ႏုင္ိငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုင္ိငံေရးစိတ္ဓာတ္ကို ပ်ဳ ိးေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
ႏုငိ္ငံေရး ပါတီမ်ားကို လြတ္လပ္စြာတည္ေထာင္ခြင့္ ရိွသည္။ ယင္းတို႔၏ ပါတီတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ 
ဒီမုိကေရစီ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ညီ ၫြတ္ရမည္။  ယင္းတို႔သည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ သုံးစဲြပံုတို႔ကို လူသိရွင္ၾကား ရွင္း လင္းေဖာ္ျပရမည္။

(၂)  ႏုင္ိငံေရးပါတီမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း ယုံၾကည္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီအရ တည္ၿငိမ္မႈကို ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီ ႏုင္ိငံ၏ ျဖစ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ရည္ရြယ္လာပါက ထိုပါတီမ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တရားဝင္ျခင္း မရိွေစရ။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တရားဝင္ျခင္း 
ရိွမရိွကို ဗဟိုဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက ဆုံးျဖတ္သည္။

(၃)  အေသးစိတ္အခ်က္္မ်ားကို ဗဟိုျပဌာန္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းညိႇသည္။

ကုိရီးယားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈(၄) 
(၁၉၄၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

ႏုင္ိငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အေျခခံဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လာလွ်င္ 
အစိုးရသည္ ထိုပါတီအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးတြင္ တုံ႔ျပန္ရင္ဆိုင္ႏုင္ိၿပီး အေျခခံဥပေဒ 
ခံုရံုး၏ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းပါတီကို ဖ်က္သိမ္းႏုငိ္သည္။

ျပင္သစ္သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္ခဲြ ၅၈
 (၁၉၅၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

(၁)သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ပံုမွန္က်င္းပႏုငိ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္သည္။



406 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

(၂)  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား၊ 
ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆုံးျဖတ္သည္။

မြန္ဂုိလီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၆၆(၂)(၂) (၁၉၉၂ ခုႏွစ္)

အပုိဒ္ခဲြ ၆၆ (၂) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသည္ အပုိဒ္ (၁) ႏွင့္အညီ အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီရင္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္သည္။

(၂)  အမ် ိဳးသား လူထုဆႏၵခံယူပဲြ၊ ဗဟိုေရြးေကာက္ပဲြအာဏာပိုင္တို႔၏ အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား 
ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား။

ဇင္ဘာေဘြ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ၈၄ (၁၉၇၉ခုႏွစ္)

အပုိဒ္ခဲြ ၈၄ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

(၁)  သမၼတသည္ တရားစီရင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္  အထက္တန္း 
တရားရံုးတို႔မွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီး ဥကၠဌႏွင့္အျခား 
တရားသူႀကီး မ်ားကုိ ခန္႔အပ္သည္။

(၂)  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္  အထက္တန္း တရားရုံးတို႔မွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ 
တရားသူႀကီး ဥကၠဌႏွင့္အျခား တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
ေကာ္မရွင္မွ တင္ျပေသာ ေရြးခ်ယ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အပုင္ိခဲြ (၁) အရကိုက္ညီမႈမရွိပါက သမၼတသည္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆုံး အသိေပးရမည္။

(၃)  ဤအပိုင္းအရ တရားသူႀကီးမ်ားကို ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းကို (၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ဇင္ဘာေဘြ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ အမွတ္၄ မျပဌာန္းမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပဌာန္းၿပီးခိ်န္တြင္ျဖစ္ေစ) ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ 
တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး ခန္႔အပ္ခံရေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနသည့္တုိင္ေအာင္ 
တရား သူႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ တရားစီရင္ၾကားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ ရံုးထိုင္စဥ္အတြင္း 
တရားရင္ဆုိင္မႈမ်ားကို စတင္ျခင္းႏွင့္ ၾကားနာစီရင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

မက္ဆီဒုိးနီးယားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၄ 
(၁၉၉၁ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

(၁) သမၼတ တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ခုနစ္ဦးပါဝင္သည္။
(၂) ညီလာခံက ေကာင္စီဝင္မ်ားကို မဲေပးေရြးခ်ယ္သည္။
(၃) ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဥပေဒလုပ္ငန္း၌ ထူးခြၽန္သူမ်ားအၾကားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ 

သက္တမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။
(၄) သမၼတတရားစီရင္ေရး ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ ခံစားၾကရသည္။ ယင္းတုိ႔၏ 

လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ညီလာခံက ဆုံးျဖတ္သည္။
(၅) သမၼတတရားစီရင္ေရး ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းသည္ အျခားအစုိးရရံုးမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီ၀င္ခြင့္ စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွေစရ။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

မက္ဆီဒုိးနီးယာားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၉ 
(၁၉၉၁ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

-  မက္ဆီဒိုးနီးယား သမၼတႏုင္ိငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးကို တရားသူႀကီးကိုးဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။

-  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးမွ တရားသူႀကီးမ်ားအား ညီလာခံမွ အမ်ားစုမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။ 
တရားသူႀကီးမ်ား၏ ရာထူးသက္တမ္းကာလမွာ ကိုးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။

-  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးသည္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားထဲမွ ဥကၠဌတစ္ဦးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး 
ဥကၠဌသည္ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ မရိွဘဲ သုံးႏွစ္တာဝန္ယူရမည္။

-  ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး တရားသူႀကီးမ်ားကို ဥပေဒလုပ္ငန္းတြင္ ထူးခြၽန္သူမ်ားအနက္မွ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။

ဟန္ေဂရီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၉(၃)(ဋ) 
(၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

အပုိဒ္ခဲြ ၁၉

(၃) ဤလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ စက္ဝန္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္သည္

(ဋ) ႏုငိ္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးအဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား၊ ႏုင္ိငံေတာ္စာရင္းစစ္ရုံး ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစုိးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္

ဟန္ေဂရီ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၃၂(၄) 
(၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၁ဦးပါဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးသည္။ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရထားေသာ ႏုငိ္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီမွ ပါတီဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေရး ေကာ္မတီက ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံး အဖဲြ႔ဝင္ေလာင္းမ်ား၏ 
အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းအဆိုျပဳ သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရရန္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ သုံးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံမဲမ်ား ကို ရရိွရန္လိုအပ္သည္။

ဟန္ေဂရီ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၄၈ 
(၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

(၁)  ႏုင္ိငံေတာ္ သမၼတက တင္သြင္းလာေသာ အမည္စာရင္းထမွဲေန၍ လႊတ္ေတာ္သည္ ဗဟုိတရားရံးုခ်ဳပ္ 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္၊ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွ 
တင္သြင္းလာ ေသာ အမည္စာရင္းထမွဲေန၍ ႏုင္ိငံေတာ္သမၼတသည္ လက္ေထာက္တရားသူႀကီးခ်ဳ ပ္ကို 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ သည္။ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳ ပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳ ပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ ခံမဲမ်ား ရရိွရန္ လိုအပ္သည္။



408 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

(၂)  ႏုင္ိငံေတာ္ သမၼတသည္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း တရားသူႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။

(၃)  ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ တရားသူႀကီးမ်ားအား 
လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းႏွင့္အညီ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားႏုငိ္သည္။

အင္ဒုိနီးရွားသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂၄ က-ဂ
(၁၉၄၅ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၂ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

အပုိဒ္ခဲြ ၂၄ က

(၃) ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေလာင္းမ်ား စာရင္းကို တရားစီရင္ေရး ေကာ္မရွင္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔ အတည္ျပဳရန္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ တရားသူႀကီးမ်ားအား သမၼတက တရားဝင္နည္းလမ္းတက် 
ရာထူးခန္႔ အပ္ရမည္။

အပုိဒ္ခဲြ ၂၄ ခ

(၃)သမၼတသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား 
ခန္႔ အပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုငိ္သည္။

အပုိဒ္ခဲြ ၂၄ ဂ

(၃) ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတတုိ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားသူႀကီး 
သံုးဦးစီ ေရြးခ်ယ္ၿပီး သမၼတက ရာထူးခန္႔အပ္ အတည္ျပဳေပးကာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးအား 
ဖဲြ႔စည္းရမည္။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၁၇၄(၁၉၉၆ခုႏွစ္)

အပုိင္း ၁၇၄ တရားစီရင္ေရး အရာရိွမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

(၁)လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ကြၽမ္းမာ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မည္သည့္အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးကိုမဆို 
တရားစီရင္ေရး အရာရွိအျဖစ္ခန္႔အပ္ႏုင္ိသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မည့္သူ 
သည္ ေတာင္အာဖရိကႏုငိ္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

(၂)တရားစီရင္ေရး အရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ခိ်န္တြင္ ေတာင္အာဖရိကႏုငိ္ငံတြင္ လူမ် ိဳးႏွင့္ က်ား၊မေပါင္းစပ္ 
ဖဲြ႔စည္း ပံု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏုငိ္ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑ လိုအပ္ေနသည္ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ မည္။

(၃)သမၼတသည္ ႏုင္ိငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္ 
မရွင္၊ အမ် ိဳးသားညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ရရွိထားေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ 
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးမွ ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို႔ကို ခန္႔အပ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ တရားစီရင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္ မႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ေထာက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကို 
ခန္႔အပ္ရမည္။

(၄) သမၼတသည္ ႏုငိ္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပဒခံုရံုး 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဥကၠဌ၊ အမ် ိဳးသားညီလာခံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ရရိွထားေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ညိႇႏိႈင္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးမွ အျခားတရားသူႀကီးမ်ားအား ေအာက္ပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားႏွင့္ အညီခန္႔အပ္ရမည္။

(က) တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ ခန္႔အပ္မည့္ ရာထူးအေရအတြက္ထက္ သုံးဦးပုိမုိ ထည့္ 
သြင္း၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအမည္စာရင္းကို  သမၼတထံတင္သြင္းရမည္။

(ခ) သမၼတသည္ ထုိအမည္စာရင္းထဲမွ ေရြးခ်ယ္၍ ခန္႔အပ္ရမည္။ အကယ္၍ ပဏာမေရြးခ်ယ္ထား 
သူမ်ားအား လက္မခံႏုင္ိဘ ဲခန္႔အပ္ရန္ရာထူးမ်ားလြတ္ေနေသးပါက သမၼတသည္ တရားစီရင္ေရး 
ဝန္ ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္အား အက်ဳးိအေၾကာင္းႏွင့္တကြ အၾကံျပဳရမည္။

(ဂ) တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္သည္ တရားသူႀကီးေလာင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ အမည္စာရင္း 
ကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီး သမၼတသည္ ျဖည့္စြက္အမည္စာရင္းထဲမွ ေရြးခ်ယ္၍ က်န္ရိွေနေသာ 
ရာထူး မ်ားကုိ  ခန္႔အပ္ရမည္။

(၅) မည္သည့္အခိ်န္တြင္မဆုိ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးအဖဲြ႔ဝင္ အနည္းဆုံးေလးဦးသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုးတြင္ ခန္႔အပ္ခံရခိ်န္၌ တရားသူႀကီးျဖစ္ႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။

(၆) သမၼတသည္ တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ အျခားတရားရုံးမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ား 
ကုိ ခန္႔အပ္ရမည္။

(၇) ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္း၊ ရာထူးမွ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးအရာရွိမ်ားအား ဘက္လိုက္မႈမရိဘွ ဲခန္႔ထားျခင္းစသည္တို႔ 
ျပဌာန္း ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ အျခား တရားစီရင္ေရးအရာရွိမ်ားကို 
ရာထူးခန္႔အပ္ရမည္။

(၈) တရားစီရင္ေရးအရာရွိမ်ားသည္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္မွီ အခန္း၂ ႏွင့္အညီ က်မ္းက်န္ိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကတိ သစၥာျပဳျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကတိျပဳရမည္။

အီသီယိုးပီးယား ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကရက္ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၈၁ (၁၉၉၅ ခုႏွစ္) 

အပုိဒ္ခဲြ ၈၁ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

(၁) ဗဟိုတရားရုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ေထာက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က 
အမည္စာရင္း တင္သြင္း၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ခန္႔အပ္ရမည္။

(၂) အျခား ဗဟိုတရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဗဟိုတရားစီရင္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္ထား 
ေသာ အမည္စာရင္းကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း၍ ရာထူးခန္႔အပ္ရမည္။

(၃) ျပည္နယ္ေကာင္စီသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးမႉးခ်ဳ ပ္က တင္သြင္းလာေသာ အမည္စာရင္းထမွဲ ျပည္နယ္ 
တရားရံုးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လက္ေထာက္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကုိ ခန္႔အပ္ရမည္။



410 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

(၄) ျပည္နယ္ေကာင္စီသည္ ျပည္နယ္တရားစီရင္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက တင္သြင္းလာေသာ အမည္စာရင္း 
ထဲမွ ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထက္တန္းတရားရံုး တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။ 
ျပည္နယ္ တရားစီရင္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီသည္ ျပည္နယ္ေကာငစီ္သို႔ အမည္စာရင္းမတင္သြင္းခင္ 
ဗဟိုတရားစီရင္ ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အယူအဆမ်ား၊ အျမင္မ်ားကုိေတာင္းခံရန္ 
တာဝန္ရွိၿပီး အမည္စာရင္းႏွင့္ အတူ ထိုအျမင္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္းတင္သြင္းရမည္။ ဗဟိုတရားစီရင္ေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက သုံးလ အတြင္း သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ေပးပို႔လာျခင္းမရိွပါက 
ျပည္နယ္ေကာင္စီသည္ မိမိဘာသာ ရာထူးမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏုငိ္သည္။

(၅) ျပည္နယ္အနိမ့္ဆုံးတရားရံုး တရားသူႀကီးမ်ားကို ျပည္နယ္တရားစီရင္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက 
တင္သြင္း လာသည့္အထဲမွ ျပည္နယ္ေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။

(၆) ပညာရွင္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
တရားသူႀကီး မ်ား ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္စီမ်ားက 
ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ သည္။

ဘရာဇီး သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္ခဲြ ၁၀၁ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္)

ဗဟိုတရားရုံးခ်ဳ ပ္ တရားသူႀကီးရာထူးအတြက္ တင္သြင္းထားသူမ်ားကို ဗဟိုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
တစ္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံလွ်င္ ႏုငိ္ငံေတာ္ သမၼတက ရာထူးခန္႔အပ္ေပးရမည္။

အီတလီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၅ 
(၁၉၄၈ တြင္ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

(၁) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးတြင္ တရားသူႀကီး ၁၅ ေယာက္ ပါဝင္သည္။ ထိုထဲမွ သုံးပံုတစ္ပံုကို 
သမၼတက ခန္႔အပ္သည္၊ သုံးပုံတစ္ပုံကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ညီလာခံမွ ခန္႔အပ္ၿပီး သုံးပုံတစ္ပုံကို 
သာမန္တရားရံုးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္တို႔က ခန္႔အပ္သည္။

(၂)  တရားသူႀကီးမ်ားကို ပင္စင္ယူသြားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ သာမန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ 
တရားသူႀကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ဥပေဒပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ 
တရားသူႀကီး မ်ားစသည္တို႔အၾကားမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။

(၃)  တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ကိုးႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ က်မ္းက်န္ိသည့္ေန႔မွစတင္ၿပီး 
ထပ္မံေရြးေကာက္ ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(၄)  ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆံုးခိ်န္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးမွထြက္ကာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။

(၅) တရားရံုးမ်ားသည္ ဥပေဒကျပဌာန္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအထဲမွ ဥကၠဌကို 
ေရြးခ်ယ္ရ မည္။ ဥကၠဌသည္ သုံးႏွစ္တာဝန္ယူၿပီး ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခြင့္ရိွေသာ္လည္း 
ပံုမွန္ကိုးႏွစ္ရာထူးသက္တမ္း ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွေစရ။

(၆) တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာေကာင္စီ အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

လုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒကျပဌာန္းထားေသာ အျခားလုပ္ငန္း၊ ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းတုိ႔မွ ကင္းရွင္းရမည္။

(၇) သမၼတအား စဲြခ်က္တင္ျခင္းအမႈကို စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေသာ တရားရုံးတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၆ ဦး 
ပုိမုိပါဝင္ၿပီး ယင္း တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ ပဲြ၀င္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ားအၾကားမွ 
သာမန္တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔ အပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္က 
ကုိးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ ၁၆ ဦး ျဖစ္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ အစၥလာမ့္သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၁၈ (၂၀၀၄ခုႏွစ္)

ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားရိွရမည္။

- ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အသက္သည္ ရာထူးခန္႔အပ္ခိ်န္တြင္ 
ေလးဆယ္ ေအာက္မျဖစ္ရ၊

- အာဖဂန္နစၥတန္ႏုငိ္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

- ဥပေဒပညာ သို႔မဟုတ္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဥပေဒအတတ္ပညာတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားဖူးၿပီး 
အာဖဂန္နစၥတန္ႏုင္ိငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ လုံေလာက္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္၊

- က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းမႈ ျမင့္မားၿပီး ေကာင္းက်ဳးိေဆာင္ရြက္သည့္ ဂုဏ္သတင္းရိွရမည္။

- လူလူခ်င္း၊ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရျခင္း မရွိေစဘ ဲတရားရံးုတစ္ခုက လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ား ရုတ္သိမ္းသည့္ အျပစ္ဒဏ္္ ခ်မွတ္ခံရျခင္းလည္း မရိွေစရ၊

- တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ႏုငိ္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုသို႔ ၀င္ေရာက္ထားျခင္း မရိွေစရ။

ဘုိလီးဗီးယားျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၈၂(၆) (၂၀၀၉ ခုႏွစ္)*

ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးျဖစ္ႏုငိ္ရန္ ျပည္သူ႔လုပ္သားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေထြေထြ 
လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျပည့္မီွရန္လိုသည္ - အသက္သုံးဆယ္ရိွရမည္။ ဥပေဒပညာဘဲြ႔တစ္ခု ရိွရမည္။ 
တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖူးရမည္။ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္ 
ပါေမာကၡတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရိုးသားစြာ၊ က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းကာ ရွစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ဖူးၿပီး တရားစီရင္ေရးေကာင္စီ၏ 
ထုတ္ပယ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္း မရိွေစရ။ ယင္း တရားစီရင္ေရး စနစ္ေအာက္တြင္ မူလအာဏာပိုင္ကဲ့သို႔ 
လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ျခင္းကိုလည္း အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။

*ဘုိလီးဗီးယား ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

အီတလီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၀၆ 
(၁၉၄၈ တြင္ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

(၁) တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္းအား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေသာ စာေမးပဲြမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရမည္။

(၂) တရားစီရင္ေရးက႑ ဖဲြ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ အထက္တန္း တရားသူႀကီးမ်ားအား 
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ေရြးေကာက္ပဲြ အားျဖင့္ ရိုးရုိးတရားသူႀကီး၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေစႏုငိ္သည္။

(၃) အထက္တန္း တရားစီရင္ေရးေကာင္စီ၏ အဆိုျပဳခ်က္အရ အခိ်န္ျပည့္ ဥပေဒပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ 
လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ရိွၿပီး အဆင့္ျမင့္တရားရံုးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ စာရင္းသြင္းထားေသာ 
ေရွ႕ေနမ်ားအား ထူးထူး ျခားျခား ထက္ျမက္မႈအတြက္ အျမင့္ဆံုး အယူခံတရားရံုးမ်ားတြင္ရာထူးခ
န္႔အပ္ႏုငိ္သည္။

အီတလီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၅
(၁၉၄၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

(၁) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးတြင္ တရားသူႀကီး ၁၅ ေယာက္ ပါဝင္သည္။ ယင္းတုိ႔ထဲမွ သုံးပံုတစ္ပံုကို 
သမၼတက ခန္႔အပ္သည္၊ သုံးပံုတစ္ပံုကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ညီလာခံမွ ခန္႔အပ္သည္ၿပီး 
သံုးပံုတစ္ပံုကုိ သာမန္တရားရံုးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္တို႔က ခန္႔အပ္သည္။

(၂) တရားသူႀကီးမ်ားကို ပင္စင္ယူသြားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ သာမန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ 
တရားသူႀကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ဥပေဒပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ 
တရားသူႀကီး မ်ား စသည္တို႔အၾကားမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။

(၃) တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ကိုးႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ က်မ္းက်န္ိသည့္ေန႔မွစတင္ၿပီး ထပ္မံေရြးေကာက္ 
ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(၄)  ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆံုးခိ်န္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးမွထြက္ကာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။

(၅) တရားရံုးမ်ားသည္ ဥပေဒကျပဌာန္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအထဲမွ ဥကၠဌကို 
ေရြးခ်ယ္ရ မည္။ ဥကၠဌသည္ သုံးႏွစ္တာဝန္ယူၿပီး ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခြင့္ရိွေသာ္လည္း 
ပံုမွန္ကိုးႏွစ္ရာထူးသက္တမ္း ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွေစရ။

(၆) တရားသူႀကီးမ်ားသည္သည္ လႊတ္ေတာ္သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာေကာင္စီ အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ 
လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒကျပဌာန္းထားေသာ အျခားလုပ္ငန္း၊ေနရာမ်ားႏွင့္ 
ကင္းရွင္းရမည္။

(၇) သမၼတအား စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းအမႈကို စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေသာ တရားရံုးတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၆ ဦး 
ပုိမုိပါဝင္ၿပီး ယင္းတို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ား အၾကားမွ 
သာမန္တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္က ကိုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ ၁၆ ဦး ျဖစ္သည္။

ေဘာ့စ္နီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီနားႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၆(၁)(က) (၁၉၉၅ ခုႏွစ္)

(၁) ေဘာ့စ္နီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနားႏုင္ိငံ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ကိုးဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။

(က) အဖဲြ ႔ဝင္ေလးဦးကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္၊ အဖဲြ ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကို 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းညီလာခံက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။ က်န္ရွိေသာ အဖဲြ႔ဝင္သုံးဦးကို ဥေရာပ 
လူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုးက သမၼတႏွင့္ညိႇႏိႈင္း၍ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။

ယူဂန္ဒါသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၂ (၁၉၉၅ ခုႏွစ္) *

၁၄၂။ တရားစီရင္ေရး အရာရိွမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

(၁) တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးဥကၠဌ၊ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး 
တစ္ဦး၊ အယူခံတရားသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အထက္တန္း တရားရံုးတရားသူႀကီးတစ္ဦးတုိ႔ကို သမၼတက 
တရားစီရင္ ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။

(၂) 

(က)  ဗဟိတုရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးရာထူး သို႔မဟုတ္ အယူခံတရားရံုးတရားသူႀကီးရာထူး သို႔မဟုတ္ 
အထက္တန္းတရားရံုး တရားသူႀကီးရာထူး လစ္လပ္ေနပါက

(ခ) ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ အယူခံတရားရုံးတရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ အထက္တန္း 
တရားရံုး တရားသူႀကီးသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ယင္း၏တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏုငိ္ျခင္း 
မရိွလွ်င္ 

(ဂ) ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၊ အယူခံတရားရံုး သို႔မဟုတ္ အထက္ 
တန္းတရားရံုးတို႔၏ အေျခအေနကို တရားစီရင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္ကို အႀကံေပးျခင္းျဖင့္ 
ေကာ္မရွင္က သမၼတကို အႀကံေပးကာ သမၼတက သင့္ေလ်ာ္ေသာသူတစ္ေယာက္အား 
ဗဟုိတရားရုံး ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အယူခံတရားရုံး သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းတရားရုံး တရားသူႀကီးအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ကာ ထုိသူသည္ အနားယူရမည့္ အသက္အရြယ္ေက်ာ္သည့္တိုင္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ 
ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊

(၃)  အပိုဒင္ယ္ (၂) အရ  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၊ အယူခံတရားရုံး သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းတရားရုံး တရားသူႀကီး 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံထားရသူသည္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ အခိ်န္အေတာအတြင္း တာဝန္ဆက္လက္ 
ထမ္းေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခိ်န္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါက တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္၏ 
အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတက ရာထူးကိုျပန္မရုတ္သိမ္းမီ အခိ်န္ထိ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္။

*<http://www.constitutionnet.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ယူဂန္ဒါသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၈ (၁၉၉၅ခုႏွစ္) *

၁၄၈။ အျခားတရားစီရင္ေရး အရာရိွမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း

ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွဘဲ တရားစီရင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
ေကာ္မရွင္သည္ ဖဲြ႔စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒအပိုဒခ္ဲြ ၁၄၇(၃) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရာထူးေနရာမ်ားမွတစ္ပါး 
အျခားမည္သည့္ ရာထူးေနရာ တြင္မဆုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ 
တားျမစ္ရာထူးေနရာမ်ားကို ရယူထားသူမ်ား အား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ကာ 

http://www.constitutionnet.org
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ထုိသူမ်ားအား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။

*<http://www.constitutionnet.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ေပၚတူဂီ သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၂၂၂ 
(၁၉၇၆ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)*

အပုိဒ္ခဲြ ၂၂၂ (တရားသူႀကီးမ်ား၏ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းမႈႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ အေနအထား) 

(၁) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးတြင္ တရားသူႀကီး ၁၃ ဦး ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ဆယ္ဦးကို အမ် ိဳးသား 
ညီလာခံက ေရြးခ်ယ္ၿပီး  ထိုဆယ္ဦးပူးတဲြကာ က်န္သုံးဦးကိုေရြးခ်ယ္သည္။

(၂) ညီလာခံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ပူးတဲြ ေရြးခ်ယ္ေသာ တရားသူႀကီး ၆ ဦးကို အျခားတရားရံုး 
တရား သူႀကီးမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်န္သူမ်ားကို ဥပေဒပညာရွင္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ရမည္။

(၃) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး တရားသူႀကီးမ်ား၏ ရာထူးသက္တမ္းမွာ ကိုးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံ၍ ခန္႔အပ္ကာ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

(၄) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥကၠဌကို ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ရမည္။

(၅) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အျခားတရားရံုး တရားသူႀကီးမ်ားနည္းတူ 
လြတ္လပ္ခြင့္၊ ရာထူးတည္ၿမျဲခင္း၊ ဘက္မလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရး တာဝန္ရွိျခင္းႏွင့္ သီးျခားျဖစ္တည္ျခင္း 
အခြင့္အေရး မ်ားကို ရရိွမည္။

(၆) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး တရားသူႀကီးမ်ား၏ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကို ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားရမည္။

*<http://www.en.parlamento.pt/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ဘူေဂးရီးယား သမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၄၇ (၁၉၉၁ခုႏွစ္)

(၁) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးကို အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ သုံးပုံတစ္ပုံကို အမ် ိဳးသားညီလာခံက 
ေရြးေကာက္ခန္႔အပ္ရမည္၊ သုံးပုံတစ္ပုံကို သမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္၊ သုံးပံတုစ္ပုံကို အယူခံတရားရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားရံုးခ်ဳပ္တို႔ ပူးတဲြညိႇႏိႈင္းၿပီးေရြးေကာက္ခန္႔အပ္ရမည္။

(၂) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးတရားသူႀကီးမ်ားသည္ ကိုးႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ထပ္မံေရြးေကာက္ခံ သို႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ခံပုိင္ခြင့္ မရိွပါ။  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး ဖဲြ႔စည္းပံုကို 
ခဲြတမ္းတစ္ခုဆီမွ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အလွည့္က်စနစ္အတိုင္း သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
အသစ္ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ 

(၃) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ပညာရွင္ပီသၿပီး ကိုယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းမြန္ေသာ 
လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ရိွ ေရွ႕ေနမ်ား ျဖစ္ရမည္။

(၄) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး တရားသူႀကီးမ်ားသည္ သုံးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ဥကၠဌကို လွ်ဳ႕ိဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ 

http://www.constitutionnet.org
http://www.en.parlamento.pt
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 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ေရြး ခ်ယ္ရမည္။

(၅) ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး တရားသူႀကီးအဆင့္အတန္းကို ရယူထားသူသည္ ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ကဲ့သုိ႔ ႏုငိ္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ ရာထူးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢတို႔တြင္ အသင္းဝင္ထားျခင္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားလခစားအလုပ္ တို႔ကုိ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ကင္းရွင္းရမည္။

(၆) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးတရားသူႀကီးမ်ားသည္ အမ် ိဳးသားညီလာခံအဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးနည္းတူ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ားကို ခံစားရမည္။ 

အီတလီသမၼတႏုငိ္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ခဲြ ၁၃၅ 
(၁၉၄၈ တြင္ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

(၁) ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးတြင္ တရားသူႀကီး၁၅ေယာက္ပါဝင္သည္။ ထိုထဲမွ သုံးပံုတစ္ပံုကို 
သမၼတက ခန္႔အပ္သည္၊ သုံးပုံတစ္ပုံကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ညီလာခံမွ ခန္႔အပ္ၿပီး သုံးပုံတစ္ပုံကို 
သာမန္တရားရံုးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တုိ႔က ခန္႔အပ္သည္။

(၂) တရားသူႀကီးမ်ားကို ပင္စင္ယူသြားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ သာမန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ 
တရားသူႀကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ဥပေဒပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ 
တရားသူႀကီး မ်ား စသည္တို႔အၾကားမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။

(၃) တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ကိုးႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ က်မ္းက်နိ္သည့္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ထပ္မံ 
ေရြးေကာက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(၄) ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆံုးခိ်န္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ရာထူးမွထြက္ကာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။

(၅) တရားရံုးမ်ားသည္ ဥပေဒကျပဌာန္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအထဲမွ ဥကၠဌကို 
ေရြးခ်ယ္ရ မည္။ ဥကၠဌသည္ သုံးႏွစ္တာဝန္ယူၿပီး ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခြင့္ရိွေသာ္လည္း 
ပံုမွန္ကိုးႏွစ္ရာထူးသက္တမ္း ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွေစရ။

(၆) တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာေကာင္စီ အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ 
လုပ္ ငန္းကို လုပ္ကုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒကျပဌာန္းထားေသာ အျခားလုပ္ငန္း၊ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းတုိ႔မွ ကင္းရွင္းရမည္။

(၇) သမၼတအား စဲြခ်က္တင္ျခင္းအမႈကို စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေသာ တရားရုံးတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၆ ဦး 
ပုိမုိပါဝင္ၿပီး ယင္း တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ ပဲြ၀င္ရန္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ားအၾကား
မွ သာမန္တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔ အပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္က 
ကုိးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ ၁၆ဦးျဖစ္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ အစၥလာမ့္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၃၂ (၂၀၀၄) 

(၁) တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ အႀကံျပဳခ်က္၊ သမၼတအတည္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင္ ့ခန္႔အပ္ပါသည္။



416 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

(၂) တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
အၿငိမ္းစားယူရန္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဗဟုိတရားရုံး 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သာ ျဖစ္သည္။

(၃) ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေရး၊ တရားစီရင္မႈေရးရာမ်ားအတြက္ 
ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဦးတည္လ်က္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအား တည္ ေထာင္ႏိုင္သည္။

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၁၀ (၁၉၉၄)* 

ဗဟုိတရားရုံး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ရုံး တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ 
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒက စိစစ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ခလစာကုိ ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ 
လစာ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ယင္းတုိ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ 
ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရိွပါ။ 

<http://www.argetina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_ingles.pdf> ဟူသည့္ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

အက္စတုိးနီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၄၇ (၁၉၉၂) 

(၁)  တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ရာသက္ပန္ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ 
ျခင္းအတြက္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒကသာ ခ်မွတ္ပါသည္။ 

(၂) တရားသူႀကီးမ်ားကို တရားရံုး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။

(၃)  တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားပါက အျခားေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ 
သို႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ တာ၀န္ကုိ ခဲြေ၀ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရိွပါ။ 

(၄)  တရားသူႀကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အေနအထားကုိလည္း 
ဥပေဒကသာ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။

ခ်လီီ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၇၇ (၁၉၈၀)

တရားသူႀကီးမ်ားသည္  ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနသေရြ႔ 
ဆက္လက္ရပ္တည္ေန ႏိင္ုမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေအာက္ရုံးတရားသူႀကီးမ်ားမွာမူ ယင္းတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ 
တရားစီရင္ေရးတာ၀န္ကို ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခုအထိသာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ရာသက္ပန္ ရာထူးဟူ၍ ဆုိထားေစကာမူ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ၿပီးပါက 
ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ရပ္စဲရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
တရားဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္အခ်က္အတုိင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မရိွေတာ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

တရားဥပေဒအရ ျပင္ဒဏ္ စီရင္ျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ရာထူး၊ တာ၀နမွ္ ခ်ထားခံရျခင္းတုိ႔ ရွိပါကလည္း 
တာ၀န္မွ ရပ္စႏဲိင္ုသည္။ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ အသုံးခ်ျခင္း မရိွ ေသာေၾကာင့္ ယင္းအေနျဖင့္ ယင္း၏တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆုံးသည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ သက္ဆုိင္ရာ 
ပါတီက သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ အစီရင္ခံစာျဖင့္ ပန္ၾကားမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ သမၼတ က ေတာင္းဆုိပါက 
ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ မွန္ကန္စြာ 
ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေၾကျငာေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားၿပိဳင္မ်ားထံမွ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
အယူခံၾကားနာစစ္ေဆးေရး တရားရံုးမွ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ယင္း၏အဖဲြ႔အ၀င္အမ်ားစုသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
တရားသူႀကီး အား ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၾကႏိင္ုပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ 
လက္ေတြ႔အက် ိဳးသက္ ေရာက္မႈ ရွိေစရန္ သမၼတထံ တင္ျပရပါသည္။

ဗဟုိတရားရံုး အဆုိျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တရားသူႀကီးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အရာရွိမ်ားအား သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး က႑တြင္းရိွ အမႈထမ္းမ်ားအား 
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးတူညီသည့္ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း
ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

<http://www.confinder.richmond.edu/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

ႏိုင္ဂ်းီရီးယား ဗဟုိအစိုးရ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၉၁ (ထုတ္ျပန္ခ်က္) အမိန္႔ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ (၁၉၉၉) 

(၁)  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ အယူခံ ၾကားနားစစ္ေဆးေရးရုံးတုိ႔တြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ တရားစီရင္ေရး 
အာဏာပုိင္ တစ္ဦးသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ အၿငိမ္းစားယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိပါက အသက္ ၇၀ ထိသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

(၂)  အထက္ေဖာ္ျပပါ အပုိဒ္ခဲြ ၁ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားရုံးမ်ားမွလဲြ၍ အျခားေသာ 
တရားရံုးတစ္ခုမွ ခန္႔အပ္ ထားသည့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္သည္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေသာအခါ 
အၿငိမ္းစား ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိပါက အသက္ ၆၅ ႏွစ္ထိသာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

(၃) တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းဆာင္ရန္ အာဏာရွိသူသည္ - 

(က)  လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားသည္ အၿငိမ္းစားယူခိ်န္ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာ
င္း၊ ႏိင္ုဂ် ီးရီးယား၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ဗဟုိတရားရုံး သုိ႔မဟုတ္ အယူခံၾကားနာစစ္ေဆးေရးရုံးတုိ႔၏ 
တရားလႊတ္ ေတာ္ တရား၀န္ႀကီးမ်ားသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ႏွင့္ အသက္ ၆၀ အသီးသီးျပည့္ၿပီး 
ျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္း ေကာင္း ယင္းတုိ႔၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အၿငိမ္းစား ခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ 
ေနာက္ဆုံးရေသာ ႏွစ္စဥ္လစာႏႈန္း ထားႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ပင္စင္လစာ၊ ခံစားခြင့္မ်ား ရရိွမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

(ခ) လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းႏွင့္ အထက္ ရိွသူမ်ားသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၆၀ ႏွစ္တုိ႔တြင္ 
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418 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အၿငိမ္းစားယူပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္ခဲြ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း 
အခ် ိဳးက် ပင္စင္လစာေငြကုိ ခံစားခြင့္ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ေသာ ကာလ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ယင္း၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ 
အၿငိမ္းစားခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ ခံစား ခြင့္မ်ားကုိလည္း ရရိွခံစားႏိုင္သည္။ 

(ဂ)  မည္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္မဆုိ တရားစီရင္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ အက္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အမ် ိဳးသား 
ညီလာခံ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္းရိွ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားသည္ႏွင့္အညီ 
အဆုိပါ ပင္စင္ လစာႏွင့္ အၿငိမ္းစား ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ရရိွ ခံစားခြင့္ရိွပါသည္။ 

(၄) ဤအပုိဒ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အျခားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္၏ ဖယ္ဒေရးရွင္းႏိင္ုငံ 
သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္င့ံတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ပင္စင္လစာ၊ 
လုပ္သက္ဆုိင္ရာ ဆုေၾကးႏွင့္ အျခား ေသာ အၿငိမ္းစားခံစားခြင့္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား က်င့္သုံးျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားျခင္း မရိွပါ။ 

*<http://www.nigeria-law.org/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၅
(၁၉၄၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၈၇ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္) 

(၁) တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ အာဏာထိန္းသိမ္းရန္ သတ္မွတ္ကာလမွာ ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိျပန္လည္ 
ခန္႔အပ္ျခင္း မရိွေပ။ 

(၂)  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ရွိ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ကာလမွာ 
ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ ယင္းတို႔အား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

(၃) တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္  ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ရိွ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ားမွလဲြ၍ အျခားေသာ 
တရား သူႀကီးမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ကာလမွာ ၁၀ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အား 
ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေနအထားမ်ားအရ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

(၄) တရားသူႀကီးမ်ား၏ အၿငိမ္းစားယူရန္ အသက္အရြယ္ကုိ ဥပေဒအရ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။

ဂြာတီမာလာ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၀၇ 
(၁၉၈၅ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

အပုိဒ္ခဲြ ၂၀၇ - ေအာက္ရုံး တရားသူႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေအာက္ရုံးတရားသူႀကီးႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဂြာတီမာလာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သိကၡာရွိ၍ 
တည္ၾကည္ သူ ျဖစ္ရမည္။ ႏိင္ုငံသားမ်ားအျဖစ္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည့္အျပင္ လက္မွတ္ရ 
ေရွ႕ေနမ်ားလည္း ျဖစ္ရမည္။ ကိုယ္ပုိင္တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ေအာက္ရံုးမ်ားရိွ တရားသူႀကီး မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္မွတ္ရ ေရွ႔ေနျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
ဥပေဒက ခၽြင္းခ်က္အရ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အေရအတြက္အျပင္ လုိအပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအလုိက္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ဆန္းစစ္ ေလ့လာရမည့္ တရားရုံးမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိလည္း ဥပေဒက 
သတ္မွတ္ထားပါ သည္။ 

ေအာက္ရံုးတရားသူႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ား၏က႑သည္ အျခားေသာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား၊ သမဂၢမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္းရိွ  ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ား၊ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေပ။ 

ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္မွ ေအာက္ရံုးတရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈအတြက္ မဆုိင္းမတြ၊ အျပည့္အ၀ 
ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ ကိ်န္ဆုိရပါသည္။ အျခားေသာ 
ေအာက္ရုံးတရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၌ 
က်မ္းသစၥာက်နိ္ဆုိရပါသည္။ 

*<http://pdba.georgetown.edu/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စပိန္ဘာသာမွ 
ဘာသာျပန္ဆုိထား ပါသည္။

ဂြာတီမာလာ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၁၅ 
(၁၉၈၅ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)* 

အပိုဒ္ခဲြ ၂၁၅ - ဗဟုိတရား ရံုးခ်ဳပ္၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္မွ ေအာက္ရုံး တရားသူႀကီးမ်ားအား 
ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ဤသုိ႔ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ကုိယ္စားျပဳ၍ သဘာပတိမူမည့္ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ဥပေဒေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တကၠသုိလ္တိုင္းမွ တရားစီရင္ေရး၊ လူမႈေရးသိပၸ ံ ဌာနမ်ား၏ 
ဌာနမွဴးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားေကာလိပ္ႏွင့္ ဂြာတီမာလာ၏ ႏိုႀတီေရွ႕ေနမ်ားဆုိင္ရာ အေထြေထြညီလာခံက 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အေရအတြက္တူညီေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ယခုေဖာ္ျပပါ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၂၁၇ အားကုိးကားခ်က္အရ အယူခံၾကားနာစစ္ေဆးေရးရံုးႏွင့္ အျခားေသာ 
တရားရံုးမ်ား၏ ေအာက္ေရွ႕ေနမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အေရအတြက္တူညီေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစသည္ တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး ေကာ္မတီက အဆိုျပဳထားသည့္ 
အမတ္ေလာင္း ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ဦး အနက္မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္မ်ားအနက္ သုံးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံမဲကုိရရိွရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး ေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ စာရင္းအား ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ပါ၀င္ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းကုိ လက္မခံပါ။

ဗဟုိတရားရုံး၏ ေအာက္ရုံးတရားသူႀကီးကုိ ယင္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ  သုံးပုံႏွစ္ပုံက ေထာက္ခံေၾကာင္း 
ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး  တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ေသာ 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အား တရားရံုး၏ ေရြးေကာက္ျခင္းကာလအတြင္း ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ေလ့မရိွပါ။ 
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*<http://pdba.georgetown.edu/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စပိန္ဘာသာမွ 
ဘာသာျပန္ဆုိထား ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၇၉ (၁၉၄၆)

(၁)  ဗဟုိတရား ရံုးခ်ဳပ္တြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားသူႀကီး 
အေရအတြက္ အား ခန္႔အပ္ထားရွိပါသည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳ ပ္မွလဲြ၍ အဆုိပါ တရားသူႀကီးမ်ားအားလုံးကုိ 
၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါသည္။ 

(၂)  ဗဟုိတရားရံးုခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအား ပထမဆုံး အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ၌ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေပးသူမ်ားက ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
တဖန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ထပ္မံ၍ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါကလည္း ၁၀ ႏွစ္ 
ကာလျခားၿပီး ေနာက္ အလားတူစြာပင္ ယင္းတို႔အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

(၃) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာပုိဒတ္ြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ရန္ 
ေထာက္ခံမေဲပးသူ အမ်ားစုက လုိလားၾကပါက ယင္းတရားသူႀကီးကုိ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၄) ဥပေဒႏွင့္အညီ  စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

(၅) ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္အရြယ္သုိ႔ 
ေရာက္ရွိပါက အၿငိမ္းစားယူႏိုင္ပါသည္။ 

(၆) အဆုိပါ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မရိွသည့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို ရရိွပါသည္။ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဖယ္ဒရယ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၄ 
(၁၉၅၁ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)

(၁) တရားသူႀကီးမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သတ္မွတ္ကာလမွာ ၁၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အၿငိမ္းစား ယူရန္ 
အသက္အရြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပို၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၍ မရပါ။ 

(၂) တရားသူႀကီးမ်ားအား အေရးေပၚ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္တုိက္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ 
ခြင့္မျပဳပါ။

(၃) အၿငိမ္းစား ယူရမည့္ အသက္အရြယ္သည္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးက အသက္ ၆၈ ႏွစ္ ျပည့္ေသာ လ၏ 
လကုန္ပိုင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

(၄) တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ကာလ ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ယင္းေနရာ 
တြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္သူအား မခန္႔အပ္မခ်င္း လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနႏိုင္ပါသည္။ 

အယ္လ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၈ (၁၉၉၈) 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံး၏ တရားသူႀကီးသည္  ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ 
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႑
၏

 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ် ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ မိမိရာထူးေနရာႏွင့္ 
ေလ်ာ္ကန္ျခင္း မရွိေသာ၊ တရားသူႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိမ်ားရွိေနျခင္း 
စသည္တုိ႔ရိွေနပါက ညီလာခံအေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ရာထူးမွ 
ထုတ္ပယ္ ႏိုင္ပါသည္။ ညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အဆိုပါ အေျခအေနအရပ္ရပ္ တည္ရိွေနျခင္းကုိ 
အတည္ျပဳသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးကစစ္ေဆးၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
တရားရံုးမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္းကုိ ညီလာခံက ေၾကျငာပါသည္။ 

ဂမ္ဘီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၁၄၁ (၁၉၉၇)*

၁၄၁။ တရားသူႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္း 

(၁)  ယင္းႏွင့္ပူးတဲြလ်က္ တရားသူႀကီးမ်ားက အေရးပါေသာ အာဏာကုိင္ေဆာင္ထားလွ်င္ တရားသူႀကီး 
မ်ား၏ မည္သည့္ အာဏာကုိမွ ဖ်က္သိမ္း၍မရပါ။

(၂)  ဤအပုိဒ္ခဲြရိွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဗဟုိတရားရံုး၏ တရားသူႀကီးသည္ - 

(က)  အသက္ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည္ႏွင့္ မည္သည့္အခိ်န္မဆုိ ပင္စင္လစာျဖင့္ အၿငိမ္းစား ယူႏိုင္ပါသည္။

(ခ) အသက္ ၇၀ ျပည့္သည္ႏွင့္ တရားသူႀကီး၏ အာဏာကုိ ရပ္စဲႏိုင္ပါသည္။ 

(ဂ)  ယင္းအား ခန္႔အပ္ထားရိွမႈကုိ တရားစီရင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း၍ 
သမၼတက အဆုံးသတ္ေပးပါသည္။ 

(၃) ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔၏ အာဏာကုိ အလုပ္တာ၀န္မွ ရပ္နား၍ အၿငိမ္းစား 
ယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္အရြယ္သုိ႔ ေရာက္ရိွေနေသာ္လည္း တရားသူႀကီး၏ အာဏာ 
တစ္ရပ္ကုိ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းထားသူသည္ ယင္းအသက္ျပည့္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေျခာက္လတုိင္ 
ေအာင္ တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတာ၀န္မထမ္းေဆာင္မီက 
စတင္ ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ယင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ 
ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

(၄) တရားလႊတ္ေတာ္မွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္၊ အယူခံၾကားနားစစ္ေဆးေရး တရားရံုး 
ႏွင့္ အထက္ပိုင္း တရားရံုးတုိ႔၏ တရားသူႀကီးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အထူးတရားရံုးတုိ႔မွ အဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ် ိဳ႕ယြင္းလ်က္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တရားစီရင္ 
ေရး အာဏာအရ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုမႈမရွိျခင္း၊ လက္မခံႏိင္ုေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေတြ႔ရိွရမွသာ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

(၅)  အထက္ပါ အပိုဒ္ခဲြ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေနအထားမ်ားအတုိင္း တရားသူႀကီးသည္ ယင္း 
၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥရပ္ကုိ ဤအပိုဒ္ခဲြႏွင့္အညီ 
စစ္ေဆး စံုစမ္းသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳခ်က္အား အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေထာက္ခံမဲေပးေသာ 
ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္က လက္မွတ္ထုိး၍ စာျဖင့္ေရးသားသည့္ သတိေပးခ်က္အား 
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌထံ တင္ျပပါက တရားသူႀကီးတစ္ဦးကုိ တာ၀န္မွရပ္စဲႏိုင္ပါသည္။
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(၆) အဆုိျပဳခ်က္ျဖင့္ သတိေပးခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အထက္ပါ အပိုဒ္ခဲြ ၅ တြင္ပါသည့္ အတုိင္း 
လက္ခံရယူေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳပဲ အဆိုျပဳ ခ်က္အား  
လက္ငင္းအားျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ပါသည္။

(၇) ယင္းအဆုိျပဳခ်က္အား အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ ေထာက္ခံမဲ သုံးပံုႏွစ္ပံုႏွင့္အထက္က သေဘာ တူ 
လက္ခံပါက  - 

(က) ျပဌာန္းခ်က္အရ အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပုဂၢ ိဳလ္သုံးဦးပါ၀င္ေသာ ခုံရုံးအဖဲြ႔ကုိ ခန္႔ အပ္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔ သုံးဦးအနက္မွ အနည္းဆုံး တစ္ဦးသည္ ခုံရုံး၏ ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး ျမင့္မား ေသာ တရားစီရင္ေရး 
အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအာဏာ ရွိပါသည္။ 

(ခ) အဆုိျပဳခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ အေထာက္အထား ခိုင္လံုသည္ ျဖစ္ေစ၊ 
မခိုင္လုံသည္ျဖစ္ေစ ခံုရံုးသည္ အမႈကိစၥကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ တစ္ဆင့္ 
အမ် ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရပါသည္။

(ဂ)  ခံုရံုးက  စြပ္စဲြခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေထာက္အထား ခိုင္လုံျခင္း မရိွ ဟူ၍ 
ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ အစီရင္ခံစာတင္ပါက ဤအပိုဒ္ခဲြအရ  အဆိုပါ 
စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

(ဃ) ခံုရံုးက  စြပ္စဲြခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေထာက္အထား ခိုင္လုံမႈရိွ ေၾကာင္း 
အစီရင္ခံစာတင္ျပပါက အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ အစည္း အေ၀းက်င္းပလ်က္ 
ယင္းအစီရင္ခံစာကုိ သုံးသပ္ခ်င့္ခိ်န္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လုံးအနက္ သုံးပံုႏွစ္ပံု၏ 
ေထာက္ခံမဲကုိ ရရိွထားသည့္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားသူႀကီးအား တာ၀န္မွ 
ရပ္စဲေစျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ အဆုိပါ တရားသူႀကီးသည္ 
တရားေရးအာဏာ ထိန္းသိမ္းခြင့္အား အခိ်န္မဆုိင္းပဲ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၈)  အဆုိပါ အပုိဒ္ခဲြအရ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ခုံရုံးအတြင္း အမႈရင္ဆုိင္ေနစဥ္ကာလျဖစ္ပါက 
တရားသူႀကီးသည္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရာထူးမွ ေခတၱခ်ထားျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ ခံုရုံးက တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚ စဲြခ်က္တင္ျခင္းမ်ားသည္ အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈမရိွ 
ေၾကာင္း  အစီရင္ခံစာ တင္ျပပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအားရာထူးမွ ဖယ္ရွားရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အပိုဒ္ ၇ 
၏ အပိုဒ္ခဲြ (ဃ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေထာက္ခံျခင္းမရိွပါက ယင္းသုိ႔ ရာထူးေခတၱခ်ထား 
ျခင္းကုိလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၉)  ဤအပုိဒ္ခဲြအရ ခံုရံုးတစ္ခုအတြင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တရားသူႀကီး၏ သီးသန္႔ 
အခန္း၌သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ေသာ တရားသူႀကီးသည္ ခံုရံုး၏ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ 
မစတင္မီ လာေရာက္အစစ္ေဆးခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္ျခင္း 
ရိွရမည္။ 

*<http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf> မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf
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 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ  ၁၂၄ 
(၁၉၅၀ တြင္ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္) 

အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၄ - ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္အား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

(၁) အိႏိၵယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အေရအတြက္မ်ားျပားစြာထားရိွျခင္း 
မျပဳရန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္ႏွင့္အညီ ၇ ဦးထက္ မပိုေသာ တရားသူႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္ ရွိရပါမည္။ 

(၂)  သမၼတအေနျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီး၏ 
အသက္ ၆၅ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိင္ုေသာေၾကာင့္ သမၼတသည္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ အျမင့္ဆုံး တရားရံုးမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ 
ဗဟုိတရားရုံး ခ်ဳ ပ္၏ တရားသူႀကီးတုိင္းကုိ  ယင္း၏လက္ေအာက္၌ ခြင့္ျပဳစာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါသည္။ 

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထက္စာလွ်င္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္မည္ဆုိပါက အိႏိၵယႏိင္ုငံ၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ 
အား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ အျခားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ - 

(က) တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ မိမိထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လုိပါက ႏုတ္ထြက္စာကုိ 
သမၼတထံ လိပ္မူ၍ မိမိလက္ေရးျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

(ခ) တရားသူႀကီး တစ္ဦးကုိ အပိုဒ္ခဲြ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညိစြန္းပါက ရာထူးမွ 
ထုတ္ပယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

  (ii)  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ တာ၀န္မွအနားယူရမည့္ အသက္အရြယ္ကုိ  
လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း ယင္း၏သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ခ်မွတ္ၾကပါသည္။ 

  (iii) လူပုဂၢ ိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားတစ္ဦး မဟုတ္ပါက ယင္းအား 
ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ယင္းသည္ - 

(က) အဆင့္ျမင့္တရားရံုးမ်ား၌ တရားသူႀကီးအျဖစ္ အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ၊ 
သို႔မဟုတ္ အဆုိပါတရားရံုးမ်ား၌ ၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပို၍ တရားသူႀကီး၏တာ၀န္မ်ား 
လက္ဆင့္ကမ္းယူဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။

(ခ) အဆင့္ျမင့္ တရားရုံးမ်ားတြင္ တရားရုံးေရွ႕ေနအျဖစ္ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ အဆုိပါ တရားရုံး မ်ား၌ 
၂ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပို၍ တရားသူႀကီး၏ တာ၀န္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္းယူဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ) သမၼတ၏ အျမင္အရ ခဲြျခားထားေသာ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ၁။ ဤအပိုဒ္ခဲြတြင္ “အဆင့္ျမင့္ တရားရံုး” ဆုိသည္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား စတင္၍ 



424 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳမီ မည္သည့္အခိ်န္၌မဆုိ၊ အိႏိၵယ၏ မည္သည့္နယ္ေျမေဒသ၌မဆုိ 
တရားစီရင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္ အထက္ပိုင္းအဆင့္ တရားရံုးကုိ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ၂။ ဤပုဒမ္ခဲြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ခ်င့္တြက္ရာတြင္ လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တရားရုံးေရွ႕ေန 
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကာလ၊ လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တရားရုံးေရွ႕ေနျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ခရုိင္တရားသူႀကီး၏ 
အာဏာႏွင္ ့ႏိႈင္းစာလွ်င္ နိမ့္ပါးျခင္းမရွိေသာ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းကုိင္တြယ္ထားႏိုင္ေသာ 
မည္သည့္ အခိ်န္ကာလမဆုိစသည့္ ကာလမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားရေပမည္။

(၄)  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကုိ အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ေထာက္ခံမဲ 
သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ ရရွိေသာအေရအတြက္ျဖင့္  လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ သမၼတက 
ခ်မွတ္အတည္ျပဳေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မွအပ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ဖယ္ရွားျခင္း 
မျပဳ ရပါ။ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ႏိင္ုမႈမရွိျခင္းကုိ ေတြ႔ရွိရေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ 
ဤသုိ႔ ထုတ္ပယ္ျခင္းျပဳရန္ ေထာက္ခံမဲေပးရာ၌လည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ 
တစ္ခိ်န္တည္း၌ပင္ သမၼတထံ တင္ျပပါသည္။ 

(၅)  လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပရန္ႏွင့္ အပုိဒ္ခဲြ (၄) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တရားသူႀကီး 
တစ္ဦး၏ မေလ်ာ္မကန္ ျပဳမူျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ စြမ္းေဆာင္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ကုိ 
စံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္ႏွင့္ သက္ေသျပရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္  
လိုက္နာေစပါသည္။

(၆)  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ မည္သူမဆုိ ယင္း၏လုပ္ငနး္တာ၀န္ကုိ 
ထမ္း ေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ တတိယေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဦးတည္ခ်က္ ျပည့္မွီရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ပုံစံႏွင့္အညီ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတ၏ ကုိယ္စားခန္႔အပ္ထားေသာ အာဏာပုိင္အခ် ိဳ႕ေရွ႕ေမွာက္၌ 
က်မ္းသစၥာ က်နိ္ဆုိ ရသည္။ 

(၇)  ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ အာဏာရွိသူသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္အတြင္းရိွ 
မည္ သည့္တရားရံုး၌ မဆုိ၊ မည္သည့္ အာဏာပုိင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္မဆုိ 
အသနားခံ ေလွ်ာက္လဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုေခ်ျခင္းမ် ိဳး မျပဳလုပ္ရပါ။ 

ခရိုေအးရွား သမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၃ 
(၁၉၉၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၁ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

(၁)  ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ တရားသူႀကီးမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ 
တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အမႈကိစၥမွန္သမွ်ကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
တရားစီရင္ေရးေကာင္စီက သာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္မွရပ္စျဲခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုသည္။ 

(၂) တရားသူႀကီးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္မွရပ္စျဲခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီသည္ ခရုိေအးရွားလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာရေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၃)  ႏိင္ုငံေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီတြင္ ခရုိေအးရွားလႊတ္ေတာ္သည္ အေရးပါေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

တရားရုံးေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မွ ဥပေဒဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပါေမာကၡမ်ားအနက္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
တရားစီရင္ေရးေကာင္စီ ၏ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ ရာထူးအသီးသီး ရရိွထားၾကေသာ 
တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

(၄)  တရားရုံးမ်ား၏ တရားသူႀကီးခ်ဳ ပ္မ်ားကုိ ႏိင္ုငံေတာ္ တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း မရိွပါ။

(၅)  ႏိင္ုငံေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေလးႏွစ္တာ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခု အတြက္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီတြင္ သက္ တမ္း 
ႏွစ္ခု ဆက္တုိက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ 
မရိွေတာ့ေပ။ 

(၆)  ႏိုင္ငံေတာ္ တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီ၏ ဥကၠဌအား ယင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ၂ ႏွစ္ 
ကာလအတြက္ ႏိင္ုငံေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကပင္ လွ် ိဳ႕၀ွက္မေဲပးစနစ္ျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ 

(၇)  ႏိုင္ငံေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီ၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္စြာ လုိက္နာမႈမ်ား ရွိရပါမည္။ 

အီတလီသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၅ 
(၁၉၄၈ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒက သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္ႏွင့္အညီ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိေကာင္စီတြင္ 
တရားစီရင္ ေရးက႑၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ တာ၀န္ေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ 
ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရိွပါသည္။

ဆြဒီင္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အခန္း ၁၂၊ အပိုဒ္ခဲြ ၈ 
(၁၉၇၅ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၂ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္)

(၁)  ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳ ပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တရားရုံးခ်ဳ ပ္မွ အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးသည္ ယင္း၏ လုပ္ငန္း 
တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ အျပဳအမူကုိ က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 
ျပည္သူ လူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းတင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ခန္႔အပ္ထားသည့္ 
အရာရိွကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရားေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိတရား ရုံးထံ တင္ျပရမည္။ 

(၂) အလားတူစြာပင္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သည္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တရား 
ရုံးခ်ဳပ္မွ အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးအား တာ၀န္မွရပ္စျဲခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးေခတၱခ်ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္မသင့္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအား ေဆးစစ္ခံရန္ သတ္မွတ္ျခင္း ရွိ၊မရွိကုိ ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
စစ္ ေဆး၍ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ယင္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္  ျပည္သူလူထု၏ 
မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားကုိ စံုစမ္းတင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ခန္႔အပ္ထားသည့္ အရာရွိက 



426 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပကေသာ္လည္းေကာင္း ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီ ဗဟုိအစိုးရ သမၼတႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ ဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၉၇ 
(၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္)

တရားသူႀကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင့္

(၁)  တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး ဥပေဒကသာ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

(၂) သတ္မွတ္ထားသည့္ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အခိ်န္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အၿမဲတမ္း 
အမႈထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵမပါ၀င္ပဲ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္း ကာလမၿပီးဆုံးမီ ထုတ္ပယ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
ယာယီရာထူးမွ ခ်ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားရာထူး မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အၿငိမ္းစားေပးျခင္းျဖစ္ေစ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔က 
ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအတြင္းရွိ ပုံစံမ်ားအရမဟုတ္ပါက လုပ္ေဆာင္ပုိင္ခြင့္ မရွိ ပါ။ တရားဥပေဒသည္ 
အၿမဲတမ္းရာထူးျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား အၿငိမ္းစားယူရန္အတြက္ အသက္အရြယ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေကာင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တရားရုံးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံ ေျပာင္း လပဲါက 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လစာအျပည့္ရရိွလ်က္ အျခားေသာတရားရံုးမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ရိွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တရားရံုးမွ ဖယ္ရွားခံရျခင္းတုိ႔ကုိ 
ႀကံဳရႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ်ာမနီ ဗဟုိအစိုးရ သမၼတႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၉၈ 
(၁၉၄၉ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၉ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္)

(၁)  ဗဟုိအစိုးရစနစ္မွ တရားသူႀကီးမ်ား၏ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အေနအထားကုိ ဗဟုိအစိုးရဆုိင္ရာ 
အထူး ျပဌာန္းခ်က္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ေရးဆဲြထားပါသည္။ 

(၂)  ဗဟုိအစုိးရစနစ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရား၀င္ ရရွိထားသည့္ အာဏာအရျဖစ္ေစ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ 
မညီညြတ္လ်က္ျဖစ္ေစ ဤဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိင္ုငံေတာ္ (ပုိင္နက္နယ္ေျမ) 
၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ခ် ိဳးေဖာက္ပါက ဗဟုိအစုိးရစနစ္၏ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသည္ ယင္းတရားသူႀကီးအား အျခားေသာတရားရုံးတစ္ခုသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစားေပးျခင္းအတြက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ပန္ၾကားခ်က္အရ 
ေထာက္ခံမသုံဲးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ တမင္ရည္ရြယ္၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ် ိးဳေဖာက္ထိပါးလာပါက 
ယင္းအားရာထူးမွ ထုတ္ ပယ္ရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 

(၃) ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အေနအထားကုိ ဗဟုိအစိုးရဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ 
အထူး ျပဌာန္းခ်က္ ဥပေဒမ်ားတြင္ အပိုဒ္ခဲြ ၇၄ (၁)၊ အမွတ္စဥ္ ၂၇ ျဖင့္ ခ်မွတ္ေရးဆဲြထားပါသည္။ 

(၄)  ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ေပးမည့္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တရားေရး၀န္ႀကီးကုိ တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္ အတူ ခန္႔အပ္ထားရိွပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

(၅)  ျပည္နယ္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အပုိဒ ္၂ ႏွင့္အညီ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ 
ေကာင္းခ်မွတ္ႏိင္ုပါသည္။ လက္ရွိ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိ 
ျဖစ္ ေနပါသည္။ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား စဲြခ်က္တင္ရာ၌ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ဗဟုိအစိုးရ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးတြင္ တည္မီွေနပါသည္။

ခရိုေအးရွားသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၂ 
(၁၉၉၀ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၁ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထား သည္)

(၁) တရားစီရင္ေရးအာဏာသည္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ျခြင္းခ်က္အားျဖင့္ ဤအပုိဒ္ခဲြ၏ အထက္ပါ အခ်က္ ၁ အရ တရားစီရင္ေရးတာ၀န္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
အျဖစ္ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းကာလ 
ခန္႔ အပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤကာလၿပီးဆုံး၍ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည္ဆုိမွသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ 
ယင္းတို႔၏ တာ၀န္ကုိ ရာသက္ပန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမွ ရပ္စဲႏိုင္ပါသည္ - 

 - ယင္းမွ ကုိယ္တုိင္ပန္ၾကားလာျခင္း

 - ယင္း၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ အၿမဲတမ္းအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မရိွေတာ့ျခင္း

 - ျပစ္ဒဏ္ထုိက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈကုိ က်ဴ းလြန္ခဲ့ရာမွ ျပစ္မႈစီရင္ခံရျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ 
ကို ထိန္းသိမ္း၍ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ျခင္း

 - စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိ က်ဴ းလြန္သျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္တရားစီရင္ေရးေကာင္စီက 
ဥပေဒႏွင့္အညီ  ဆုံးျဖတ္ျခင္း

 - အသက္ ၇၀ ျပည့္ျခင္း

(၃) အလုပ္တာ၀န္မွ ရပ္စဲရန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရိွပါက တရားသူႀကီးသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးထံသုိ႔ ယင္းစီရင္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း  
အယူခံ၀င္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသည္ ခရုိေအးရွားသမၼတႏိင္ုငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား ရံုးအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္က 
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ဆုံး ျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

(၄)  စည္းမ်ဥ္းအရ ခ်မွတ္ထားေသာ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက တရားသူႀကီးသည္ ခရိုေအးရွားသမၼတႏိုင္ငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးထံသုိ႔ ယင္းစီရင္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း  
အယူခံ၀င္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါ သည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသည္ ခရုိေအးရွားသမၼတႏိင္ုငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရားရံုးအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္က 
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအရ၊ အယူခံ၀င္ျခင္း နည္းလမ္းအရ ဆုံးျဖတ္မည္ 
ျဖစ္သည္။
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(၅)  ဤအပုိဒ္ခဲြမွ ပုဒ္မ ၄ ႏွင့္ ၅ တုိ႔ရိွ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးသည္ 
အယူခံ ၀င္ၿပီး ရက္ ၃၀ အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
တရားရုံး၏ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 
မပါ၀င္ပါ။ 

(၆)  တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား တရားရံုးဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း 
ေတြ႔ရိွရ ျခင္းတုိ႔မွ လဲြ၍ ယင္း၏ဆႏၵမပါပဲ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း မျပဳရပါ။

(၇)  တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ ယင္း၏ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွဟူ၍ ဥပေဒက 
သတ္ မွတ္ထားသည့္ အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ 
မျပဳလုပ္ရပါ။

စလုိေဗးနီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၃၄ 
(၁၉၉၁ တြင္ေရးဆဲြ၍ ၂၀၀၃ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

(၁)   တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ တရားရုံးအတြင္း၌ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ 
စဥ္ ေဖာ္ျပေသာ အယူအဆအတြက္ တာ၀န္ခံျခင္းရိွႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

(၂)   တရားစီရင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ထုိက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ 
ေၾကာင္း သံသယရွိပါက အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈမပါပ ဲယင္းအားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း 
မျပဳ ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွေပ။ 

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၁ 
(၁၉၅၇ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၄ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္)*

(၁)  ပုဒမ္ခြဲ ၂ အရ ဖယ္ဒေရးရွင္း အစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ 
ႏွင့္ အေနအထားမ်ားဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အထက္ပိုင္းအဆင့္ရိွ တရားရံုးမ်ားသုိ႔ အပ္ႏွင္း 
ထားပါသည္။ 

(က) မာလာယာ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ရိွကာ မာလာယာအထက္ တရားရံုးအျဖစ္ သိရိွထားၿပီး ယင္း 
၏ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည္ ကြာလာလမ္ပူတြင္ ရွိသည္။ 

(ခ) ဆာဘားႏွင့္ ဆာရာ၀ပ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ရိွကာ ေဘာ္နီရို အထက္တရားရံုးအျဖစ္ သိရိွထားၿပီး 
ယင္း၏ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည္ ဆာဘားႏွင့္ ဆာရာ၀ပ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ 

(ဂ) (ရုပ္သိမ္းထားသည္)

ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ရုံးမ်ား၌ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ခဲြျခားသည့္ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးပါသည္။ 

(၂)  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ မက္ဟ္ခါမာအာဂြန္း (ဗဟုိတရားရုံး) ဟု အမည္ရသည့္ တရားရံးု 
တြင္ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ယင္း၏ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည္ ကြာလာလမ္ပူတြင္ရိွသည္။ 
ယင္းသည္ - 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

(က) အထက္တရားရံုးတစခု္၏ သုိ႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ စီရင္ခ်က္မ်ားမွ အယူခံ ပန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေရးအတြက္ သီးျခားတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ (ေမာ္ကြန္းထိန္း သုိ႔မဟုတ္ 
တရားရံုး၏ အျခားေသာအရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားရံုးမွ တရားသူႀကီးတစ္ဦးထံ ဗဟုိအစိုးရဆုိင္ရာ 
ဥပေဒ အရ အယူခံ၀င္ႏိုင္ေသာ အထက္တရားရံုး၏ စီရင္ခ်က္မွလဲြ၍ )

(ခ) ဤကဲ့သုိ႔ အေျခခံ သုိ႔မဟုတ္ အႀကံေပးသည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ အပိုဒ္ခဲြ ၁၂၈ ႏွင့္ ၁၃၀ တုိ႔ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(ဂ) အျခားနည္းျဖင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဗဟုိအစိုးရဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားႏိုင္ပါသည္။ 

(၃)  ဗဟုိအစုိးရဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ မည္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္၊ 
အမိန္႔ဒကီရီ၊ တရားစီရင္ခ်က္သုိ႔မဟုတ္ ပုဒမ္ခဲြ ၁ တြင္ ညႊန္းဆုိထားသည့္ တရားရုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မဆုိ  
သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ တရားသူႀကီးမဆုိ  ဗဟုိအစိုးရစနစ္အတြင္း ယင္း၏ ပကတိအေနအထားအရ 
အာဏာ အျပည့္အ၀ရရိွၿပီး ဗဟုိအစိုးရစနစ္အတြင္းရိွ က႑အသီးသီးတြင္လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ 
အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဗဟုိအစိုးရဆုိင္ရာ 
ဥပေဒသည္ တရားရုံးမ်ား အတြက္ ဗဟုိအစုိးရစနစ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ယင္းတို႔မွအရာရွိမ်ားအတြက္ တရားရံုးမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

(၄) ေဘာ္နီယုိ အထက္တရားရုံးရွိ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာနအား မည္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိရမည္ကုိ 
ဆံုးျဖတ္ရာ၌ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (Yang di-Pertuan Agong) သည္ 
ဆာဘားႏွင့္ ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္မ်ား၏ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အထက္တရားရံုး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အႀကံေပးေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

*<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ 
ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

မိုဇမ္ဘိခ္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၄ (၂၀၀၄၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၁၆)*

ႏိင္ုငံေတာ္အေနျဖင့္ မုိဇမ္ဘိခ္ႏိင္ုငံ၏ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အတူတကြ တည္ရွိေနေသာ ကဲြျပားျခားနားသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈဆုိွင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္စနစ္မ်ားကုိ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒ၏ စံသတ္မွတ္ခ်ပ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း မရွိသေရြ႕အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံက်င့္သုံးပါသည္။ 

*<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05)(English)-
Mozlegal.pdf> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

မိုဇမ္ဘိခ္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၁၂ (၃)  (၂၀၀၄၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၁၆)*

ဥပေဒသည္ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအမ် ိဳးမ် ိဳးအၾကား ပံုစံခ်ရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
ဦးတည္ထား သည့္ အျခားေသာ ဖုိရမ္မ်ားအၾကား ခ်တ္ိဆက္မႈမ်ားအတြက္ အဖဲြ႔အစည္းဆုုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ပါသည္။ 

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_
-Mozlegal.pdf
-Mozlegal.pdf


430 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

*<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05)(English)-
Mozlegal.pdf> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၂၄၆ 
(၁၉၉၁ တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၅ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္)

တုိင္းရင္းသား အာဏာပုိင္မ်ားသည္ (အိႏိၵယ) သမၼတႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ 
ကုိက္ညီေနသေရြ႕ ယင္းတုိ႔၏ နယ္ေျမေဒသရွိ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အတြင္း ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

*<http://confinder.richmond.edu/> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဘာ့စ၀ါနာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၁၅ (၄) (ဂ) (၁၉၉၆)*

အပိုဒ္ခဲြ ၁၅။ လူမ် ိဳးစု စသည့္အေနအထားမ်ားအလိုက္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း 

(၁)  ပုဒ္မခဲြ (၄)၊ (၅) ႏွင့္ (၇) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ မည္သည့္ဥပေဒကမွ ခဲြျခားဆက္ဆံေရးကုိ ေဖာ္ျပေသာ 
သို႔မဟုတ္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ မရိွပါ။ 

(၂)  ပုဒမ္ခဲြ (၆)၊ (၇) ႏွင့္ (၈) တုိ႔အရ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအရေသာ္ 
လညး္ေကာငး္၊ ျပညသူ္႔တာ၀နမ္်ားအား ထမး္ေဆာငေ္ရးတြင ္လညး္ေကာငး္၊ ႏိုငင္ေံတာ္ အာဏာကို 
အသုံးခ် ရာ၌လည္းေကာင္း လူမ် ိဳး၊ အသားအေရာင္စသျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံေသာ အျပဳအမူမ် ိဳး 
မျပဳလုပ္ရပါ။

(၃)  ဤပုဒ္မတြင္ “ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း” ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ မ် ိဳးႏြယ္၊ လူမ် ိဳးစု၊ ဇစ္ျမစ္၊ ႏိင္ုငံေရး အယူအဆ 
မ်ား၊ အသားအေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒဟူသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားအရ အျပည့္အ၀ သုိ႔မဟုတ္ 
အဓိကအား ျဖင့္ မွတ္ယူႏိင္ုေသာ လူပုဂၢ ိဳလ္အသီးသီးတုိ႔အား အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားျခားနားစြာ သေဘာထား၍ 
ဆက္ဆံျခင္း ေၾကာင့္ အဆုိပါကဲြျပားျခားနားေသာ လကၡဏာရပ္တစ္ခုခုရွိေနသူ တစ္ဥးီတစ္ေယာက္အား 
ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ် ိဳးရွိၿပီး ယင္းလကၡဏာရပ္မ်ားရွိေနသည့္ အျခားေသာ 
လူပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအား ကန္႔ သတ္ထားျခင္း မရိွျခင္း၊ အခ် ိဳ႕ေသာ လူ၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အခြင့္ထူး 
သို႔မဟုတ္ အေရးေပးၿပီး အလားတူ လကၡဏာရပ္မ်ားရိွေနေသာသူမ်ားမွာ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား 
မခံစားရျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ 

(၄)  ဥပေဒသည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေနသေရြ႕ ဤအပုိင္း၏ ပုဒမ္ခဲြ 
(၁) အား မည္သည့္ဥပေဒတြင္မွ က်င့္သုံးျခင္းမရိွရပါ - 

(က) ႏိင္ုငံေတာ္၀င္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔မတည္ေငြမ်ားအား ခဲြေ၀ခ်ထားရန္ လ်ာထား ျခင္း

(ခ)  ေဘာ့စ၀ါနာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

(ဂ)  ေမြးစားျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း၊ ျမွပ္ႏွသံၿဂိဳလ္ျခင္း ၊ ကြယ္လြန္သူ၏ ပစၥည္း 
ဥစၥာမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဥပေဒအရ အျခားေသာ အေရးကိစၥမ်ား 
အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_
-Mozlegal.pdf
-Mozlegal.pdf
http://confinder.richmond.edu
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 ပံုစံခ်မွတ
္မႈ

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ - တရားစီရင္ေရးက႑၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ

*<http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ  
ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဂမ္ဘီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၇ (စ) (၁၉၉၇)*

၇။ ဂမ္ဘီးယားႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား 

ေဖာ္ျပပါ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအျပင္ ဂမ္ဘီးယား၏ ဥပေဒတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားလည္း 
ပါ၀င္ပါသည္ - 

(က) ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခ်မွတ္ထားေသာ အမ် ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ 
ဥပေဒမ်ားအရ ခ်မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆက္တဲြ ဥပေဒ မ်ား

(ခ) ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒတစ္ခုခုက အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ 
လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်မွတ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေနာက္ဆက္တဲြ ဥပေဒမ်ား 

(ဂ)  တပ္မေတာ္ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ထားေသာ အမိန္႔ဒီကရီ အားလံုးအပါအ၀င္ 
လက္ရွိက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား 

(ဃ)  တရားမွ်တမႈရိွျခင္းဆုိင္ရာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

(င)  အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အသုံးျပဳလ်က္ရိွေသာ ရုိးရာထုံးတမ္းဥပေဒ 

(စ)  လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းရိွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အသုံးျပဳ သည့္ အစၥလာမ့္ရွာရီယာ ဥပေဒ

*<http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf>  ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ  ျပန္လည္ကူးယူ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana
http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf


432 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

အခန္း ၇

အစုိးရ၏ ဗဟုိအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသုိ႔ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပုံစံမ်ား 

၁။ ဤအခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း
၁.၁ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
 ‘အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ျဖစ္ရပ္ အမ် ိဳးမ် ိဳးအတြက္ 
အက် ံဳး၀င္ပါသည္။ ႏိင္ုငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ 
ဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ေ
ပးျခင္းဟူသည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆၾကပါသည္။ 
အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ ‘အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ 
သေဘာတရား အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူအခ် ိဳ႕က ယင္းကုိအျခားေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းထားပါသည္။ ဤသို႔ ရွင္းလင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  
‘အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’ ၏ သေဘာတရားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း 
တာ၀န္မ်ားကို ရႈပ္ေထြး ေစပါသည္။  

 ဤအခန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA လမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္တို႔သည္  ‘အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’ 
ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုအဆင့္မွ  အစိုးရ အဆင့္အသီးသီးရိွ၁ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္အသီးသီးရိွ၂ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ အစိုးရ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းအတြက္ ေယဘုယ် ေ၀ါဟာရတစ္ခုအျဖစ္သာ သာမာန္အားျဖင့္ နားလည္ၾကပါ 
သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကို နယ္ပယ္ေဒသတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အယူအဆတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္ထားၾကပါသည္။ အာဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဒသႏၱရ၊ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္အဆင့္မ်ားသို႔ ခဲြေ၀ခ် ေပးပါသည္။ (ပံု ၁ ကို ၾကည့္ပါ)

           မားကပ္စ္ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္
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ပံု ၁။ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း

 ႏိုင္ငံတကာ/ေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္

ႏိုင္ငံတကာက ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ေဒသႀကီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ 
ေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္ 
အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္းခဲြေ၀ေပး ျခင္း

    ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုအဆင့္

ေဒသႀကီး 
မ်ားအဆင့္

ေဒသႀကီး 
မ်ားအဆင့္

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ တရားဥပေဒ ရႈေထာင့္မွ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ပံုစံ။ 
သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (GieBen: TransMIT၊ ၂၀၁၀)

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ႏွစ္လမ္းသြား လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္ အဆင့္ရွိ အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင္အ့ား ႏိင္ုငံအတြင္းရွိ ခရုိင္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစုိးရမ်ားထံ  လဲႊေျပာင္းျခင္းကုိ 
ညႊန္းဆုိဖာ္ျပရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယင္းေ၀ါဟာရကုိ အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ ျပည္တြင္း အဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ႏိင္ုငံတကာအဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးအဆင့္ ၃ကို လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏိင္ုပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ အာဏာလဲႊ ေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ တစ္ရပ္အား ‘ေဒသအလိုက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ႏိင္ုငံတကာႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ဟု ညႊန္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအား ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ ႔ 
အစည္းမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ 

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔မွ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းပုိင္ခြင့္ 
အာဏာရိွျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး 
အေပၚ ႏုိင္ငံေရးက႑က 
ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ဗဟုိအစုိးရအာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းျခင္းသေဘာတရားမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းထား ေသာ္လည္း ဤအခန္းတြင္ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း၏ သေဘာတရားမ်ားေပၚတြင္သာ အေလးေပး 
ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ‘ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကို ေက်ာ္လြန္၍ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’ ၏ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ၾကသူ
မ်ား အတြက္ ယင္း၏သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ကိုသာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
(ဇယားကြက္ ၁ ကို ၾကည့္ပါ)

ဇယားကြက္ ၁။ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ဖန္တီးေပးရံုမွ်မက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
နယ္ေျမေဒသႀကီး တစ္ခုအဆင့္သို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းမည့္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း 
သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ႏိင္ုငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ အမ်ားစုတြင္ 
အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ႏိင္ုငံမ်ားသည္ အတိအလင္းေၾကျငာထားသည့္ ႏိင္ုငံတကာသုိ႔မဟုတ္ 
နယ္ ေျမေဒသဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
တစ္ႏိင္ုငံလုံးက လက္ခံ ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အျခားေသာႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား အရ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ  လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေန ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါသည္(အာဖရိက သမဂၢ 
(AU)၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖဲြ႔ (အာဆီယံ)၊ ေျမာက္အေမရိက လြတ္လပ္ေသာ 
ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီ မႈ (NAFTA)၊ အာဖရိကအေရွ႕ပုိင္း အဖဲြ႔အစည္း၊ အာရပ္ျပည္နယ္မ်ား 
အသင္းႀကီးစသျဖင့္)။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အခိ်န္ႏွင့္အမွ် အစိုးရဆန္ေသာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားအသြင္သို႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လ်က္ရိွသည္။ 
လြန္ခဲေ့သာ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ဥေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ယင္း၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိင္ုငံမ်ားမွ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔အစည္းတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ 
ႏိင္ုငံမ်ားစြာအေပၚ လႊမ္းမုိးႏိင္ု သည့္ အစုိးရကုိ ဖန္တီးေပးႏိင္ုမည့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းမႈႏွင့္ 
ႀကီးမားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ဆက္တိုက္ ရရိွခဲ့သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ဆြစ္ဇာလန္၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟူသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအား ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ ပါသည္။

‘ႏိင္ုငံတကာမွ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘ေဒသႀကီးမ်ား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ သည္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေနစဥ္၊ မူၾကမ္းေရးဆြဲေနစဥ္တုိ႔တြင္ 
သြယ္၀ိုက္ေသာ၊ အလွမ္းကြာေသာ လႊမ္းမိုး မႈ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံထက္ယင္းေနာက္ပုိင္းမွ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အစုိးရမ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရအေပၚ ႀကီးစိုးသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မည့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ 
အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို စဥ္စားဆံုးျဖတ္ၾကပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုကို တစ္ခိ်န္တည္း 



436 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျဖရွင္းႏိင္ုေၾကာင္းကုိ စပိန္ႏိင္ုငံ၏ အေၾကာင္းအရာက မီးေမာငး္ထုိးျပခဲပ့ါသည္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဖရန္စစၥကုိဖရန္ကုိ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၇၈ အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ ၁၉၇၆ တြင္ အဖြဲ႔၀င္ပန္ၾကားခ်က္ကုိ တရား၀င္တင္ျပၿပီးေနာက္ 
ဥေရာပစီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္း (EEC) ကို ၀င္ေရာက္ရာတြင္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားၾကပါသည္။ 

နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ဤကိစၥရပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာရိွ 
ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္လည္း အဓိက က်ပါသည္။ 
ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႔အစည္း (WTO) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ 
ေရာမဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ သီးျခား 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည္ဟု  
ျပဌာန္းထားပါသည္။ ေရာမဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ EU  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲေ့သာ တုိင္းျပည္သုိ႔လဲႊအပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္း၏ဖဲြ႔စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းရပါသည္။ ဂ်ာမန္ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၁၆၂ (၂)* က ‘မည္သည့္ 
ဂ်ာမန္ႏိင္ုငံသာကုိမွ ယင္းတုိ႔ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ႏိင္ုငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္သုိ႔ အပ္ႏွ ံျခင္းမရွိေစရ။ 
ဥပေဒက စုိးမုိးထား သည့္ ႏိင္ုငံတစ္ႏိင္ုငံ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာေနသေရြ႕ ဥေရာပသမဂၢ၏ 
အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုးသို႔ျဖစ္ေစ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွမံႈကို 
စီစဥ္ေပးထားသည့္ အျခားေသာစည္းမ်ဥ္းကို ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ပုိ၍ေယဘုယ်ဆန္ေသာအခ်က္မွာ ယခုအခါ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတုိ႔တြင္ 
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆုိင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈကုိ ႏိင္ုငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ 
အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္(ဥပမာ- ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄၊ ** စကၤာပူႏိုင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၇၊ 
***ဗဟုိ အာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒခ္ြဲ ၇၀ (၂၀၀၄)၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂ (က) ****)။ 

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြရာတြင္  
‘ႏိုင္ငံတကာက ပူး ေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ 
အတြက္ အနာဂတ္ကာလအခြင့္အလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားရမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လဲႊေျပာင္းေပးၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳေပးရေပမည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ (ျပည္တြင္းစစ္အၿပီး) သုိ႔မဟုတ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ဥပမာ- 
ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး) ရွိသည့္ အေနအထားမ်ားတြင္ ႏိင္ုငံတကာဥပေဒအရ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ား သည္ ယခင္ကတည္းက ရိွထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
ႏိင္ုငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မူၾကမ္း ေရးဆဲြၾကသူမ်ားသည္ 
အစုိးရသစ္ကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစမည့္ အထူးေသာ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
နားလည္ရေပမည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

* ဂ်ာမနီဗဟိုအစုိးရ သမၼတႏိုင္ငံ၏ Grundgesetz (အေျခခံဥပေဒ) (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၁၀ တြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။

**ထိုနည္းလည္းေကာင္း

***စကၤာပူ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၆၅) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

**** ဟန္ေဂရီသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာ၌ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ် ိဳးရိွပါသည္။ ပထမရႈေထာင့္အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ 
ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားအား ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ (ဥပမာ- က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မူလတန္းပညာေရး 
စသျဖင့္) ရရိွၾကမည့္ ‘ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ သေဘာတရား မ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 
ဒတိုယအခ်က္မွာ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုအား အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳ ေပးထားသည့္ ‘တစ္ၿပိဳင္နက္ တူညီစြာရရိွေသာ အာဏာမ်ား’ စာရင္းတင္ျပေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖ
စ္ေစ ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔အစည္း မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္  
‘ပူးေပါငး္ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း’ စနစ္ကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ် ိဳးလုံးသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

၁.၂။ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအတြက္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ 
တစ္ႏိုင္ငံ ကဲြျပားျခားနားမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္မ် ိဳးကို အဓိကအားျဖင့္ 
ထားရိွေလ့ရိွၾကပါသည္။

• လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔မ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ အေျခခံ၍ ထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ပံုစံခ်မွတ္ရန္။ အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားမွ 
ထိေရာက္စြာ ဖန္တီးေပးႏိင္ုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားသာလွ်င္ 
ျဖစ္ရပါမည္။ ပုိ၍ထိေရာက္မႈရွိၿပီး တုံ႔ျပန္ရန္ အသင့္ရွိေသာ အစိးုရကုိ ဖန္တီးႏိင္ုေစေရးအတြက္ 
ႏိင္ုငံေတာ္၏အာဏာကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အစုိးရ၏က႑တြင္ 
ျပည္သူမ်ားက ပိုမို၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရန္။ 

• ကဲြျပားျခားနားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏိင္ုေရးအတြက္ 
အစုိးရ၏ ပုံစံ ခ်မွတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစု သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ခံရေသာ 
ေဒသမ်ားအား ယင္းတို႔အား သစၥာေစာင့္သိရန္ စည္းရံုးလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ၿငိမ္မႈကို 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း ယင္းတုိ႔အတြက္ 
ေနရာသတ္မွတ္ေပးရန္။
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အထူးေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္း ခ်မွတ္ေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးေလ့ရိွပါသည္။ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကမူ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို 

ေဒသႏၱရအဆင့္၊ ခရုိင္အဆင့္ သုိ႔မ ဟုတ္ 
ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းသည္ တို
င္းရင္းသားလူမ် ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
တည္ရိ ွေနထုိင္မ ႈ ကုိ အေကာင္းမ ြန္ဆုံး 
ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစၿပီး ႏို င္ငံေတာ္အဆင့္မ ွ
ေဒသႏၱရအဆင့္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းေရး တာ၀န္မ်ား 
သည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ 
တာ၀န္ယူႏိုင္မႈကို တိုးျမွင့္ေပးသည္ဟု အႀကံျပဳ 
ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အထူးအားျဖင့္ ပဋိပကၡ 
မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၌ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ သတိေပးျခင္းႏွင့္ 
ဆင္ျခင္ေမွ်ာ္ ေတြးမႈတုိ႔ ရွိသင့္ပါသည္။ အားနည္းေသာ 

ျပည္နယ္၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ မ်ားမရိွျခင္းသည္ 
အရည္အခ်င္းမမီွ ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ ျပည္ နယ္အစိုးရျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ေသာ လူမ် ိဳးစု မ်ားဆုိင္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပး ျခင္းသည္လည္း ခဲြထြက္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပို၍ပင္ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။

 ဤအခန္းသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြက္ 
ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း
ဆိုင္ရာ  အယူအဆသေဘာထားမ်ားစြာကို တင္ျပ ေပးပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း 
ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းတုိင္းအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ် ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌သာ အာဏာကုိ စုစည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ ရည္မွန္းထားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ 
အထူးသျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆျဲဖစ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းဆ ဲကာလမ်ားအတြင္းရွိေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္အေပၚ၌သာ အဓိက အေလးထားျခင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာအတြက္ အခြင့္အလမ္းကို ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိင္ုငံေရးအာဏာကုိ ခဲြတမ္းခ်ရာတြင္ ၾကား ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိင္ုျခင္းျဖင့္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ 
ယႏၱရားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ အပယိကျဖစ္ေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို တသမတ္တည္း ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားျခင္းသည္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၏ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ဘာသာတရား၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား မ် ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုခု၏ 
လကၡဏာရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုံးတမ္းစဥ္ လာမ်ား၌ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ႏိင္ုငံေတာ္၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာကုိ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ 
ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုမွာ ကဲြျပားျခားနား 
ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ အစိုးရ၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ 
ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားအား 
အစိုးရ၏စနစ္အတြင္း ယင္းတို႔၏ 
အခြင့္အေရးကို သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ 
ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား 
ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

လက္ခံက်င့္သုံးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ႏိႈးဆြလ်က္ရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား 
ယင္းတို႔၏ အာဏာအေဆာက္အအံုႀကီးကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ္လည္း 
ဤယႏၱရားအတြင္းရွိ အျခားေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  ကင္းကြာေစပါသည္။ ဘက္လုိက္မႈမရွိေသာ 
လကၡဏာရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေရး ဥပေဒမ်ားအေပၚ ခုိင္မာေသာ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရရွိေစႏိင္ုေသာ္လည္း 
ေထာက္ခံသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား လုိလားအပ္ေသာ သစၥာေစာင့္သိမႈကုိမူ 
တြန္းအားေပးျခင္း မရိွပါ။ ၄

၁.၃။ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ ရႈေထာင့္မ်ား
 ဗဟုိအဆင့္၌သာ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ အစုိးရ၏ပုံစံသည္ နယ္ေျမႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဆုိင္ရာ 
ရႈေထာင့္မ်ားမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ဗဟုိအဆင့္၌သာ 
အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အစိုးရပံုစံမ် ိဳးကို ဗာတီကန္ႏွင့္ အျခားေသာေသးငယ္လြန္းသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားမွအပ ေတြ႔ရေလ့မရိွပါ။ ဗဟိုအစိုးရသည္ အာဏာတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
လက္ရွိအရံပုံစံမ်ားသုိ႔ ခဲြေ၀လဲႊေျပာင္းေပးေသာအခါ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ ေပးျခင္း ပုံစံျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ စိန္ေခၚမႈ အမ် ိးဳမ် ိးဳကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိင္ု ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ 
ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ပံုစံမ် ိဳးစံုရိွပါသည္။ စနစ္က်၍ ထိေရာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုယ္စီပါရိွ သည့္ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွစ္မ် ိဳးကုိ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိင္ုမည့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ပုံစံအမ် ိဳး 
အစား ေပါင္းစံုရိွပါသည္။  အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပံု ၂ တြင္ ပံုစံခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း  
ဤအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ စနစ္က်ေသာ အစိတ္အပုိင္း (ရံဖန္ရံခါတြင္ ‘ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးမႈ’ ဟု ရည္ညႊန္းသည့္) 
သည္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သို႔ 
အစုိးရ၏အဆင့္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ အဆင့္ 
တုိင္းတြင္ရွိေသာ ေဒသႏၱရအစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းအေရ 
အတြက္အား ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္ (ပုံ ၂၏ 
ဘယ္ဘက္စာတုိင္ကုိ ၾကည့္ပါ) အစုိးရ၏ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရပါမူ ယင္းသည္ ေအာက္ပါေမးခြန္း မ်ားကို 
အေျဖထုတ္ေပး ပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ အစိုးရ၏အဆင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
အဆင့္မ်ား  မည္မွ်ရိွသင့္သနည္း (အပိုင္း ၃.၁.၁ ကိုၾကည့္ပါ)။ အစိုးရ၏အဆင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔၏အဆင့္တစ္ခု အတြင္း ဌာနခဲြမည္မွ်ျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းသင့္သနည္း (ဥပမာ- 
ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးမည္မွ်ကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ ေထာင္သင့္သနည္း) (အပုိင္း 
၃.၁.၂ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ တရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ 
အခ် ိဳ႕ေသာအဆင့္မ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရိွေနျခင္းမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အခ် ိဳ႕ေသာ 
အစိတ္အပုိင္း မ်ားတြင္သာရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အခ် ိဳးမညီေသာ ဖဲြ ႔စည္းပုံမ်ားကုိ  
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ပို၍တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ထပ္တာ၀န္တစ္ခုမွာ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းတြင္ 
ပံုစံမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ စနစ္က်၍ 
ထိေရာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုယ္စီပါရိွ 
သည့့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ပံုစံအမ်ိဳးအစား 
ေပါင္းစံုရိွပါ သည္။
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လက္ေအာက္အဆင့္မ်ားအတြင္း အမွန္တကယ္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အမ် ိဳးသားမူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစုိးရ၏ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑/ 
အစိုးရ အဖဲြ႔တစ္ခုသာလွ်င္ရိွသင့္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကိုျပဌာန္းမည့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ခု ရိွသင့္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရဥပေဒကို စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ 
တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ ရိွသင့္ပါသလား (အပိုင္း ၃.၂.၃ ကိုၾကည့္ပါ။)

ပံု ၂။ ဗဟိုအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား

ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာမ်ား 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား

သမားရိုးက် ပံုစံ အေရးပါေသာ ပံုစံ

အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔၏ 
အဆင့္မ်ား အေရအတြက္ 

(၃.၂.၁ ကိုၾကည့္ပါ)

အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔၏ အဆင့္ 
တစ္ဆင့္၌ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း 

အေရအတြက္ (၃.၂.၂ ကိုၾကည့္ပါ)

အခ် ိဳးညီ အခ် ိဳးမညီ

ႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းလံုးရိွ 
အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အဆင့္မ်ား၏ 
တူညီေသာ 

အေရအတြက္

အခ် ိဳ႕ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္မ်ားသည္ 

အျခားထက္ 
ပိုမ်ားသည္

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု ( ေဒသႏၱရ အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑/ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္/ 

သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔ရိွပါသလား။ ၃.၂.၃ ကို 
ၾကည့္ပါ)

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာကို 

လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ ေပးျခင္း၏ အတိုင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဳး 
(၃.၂.၁ ကို ၾကည့္ပါ)

ေဒသႏၱရ အဆင့္ရိွ သက္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 

ခဲြေ၀ေပးျခင္း (၃.၂.၃ ကို ၾကည့္ပါ)

အခ် ိဳးညီ အခ် ိဳးမညီ

ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔ အစည္း တိုင္းတြင္ 
တူညီသည့္ ထိေရာက္ေသာ အာ 

ဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ား ရရိွပါသည္

ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔ အစည္း 
မ်ားတြင္ မတူညီသည့္ 
ထိေရာက္ေသာ အာ 

ဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ား ရရိွပါသည္ (၃.၂.၂ ကို 

ၾကည့္ပါ)

ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ဘက္သတ္ဖ်က္သိမ္းမႈကို တရားဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ (၃.၃ ကို ၾကည့္ပါ)

အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနျခင္း

ယခင္က သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နယ္ေျမဆုိင္ရာ အစုိး ရဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံစနစ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိင္ုပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအက်ပ္ရိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္မ်ားအားကိုယ္စားျပဳမည့္ပံုစံကို ျပန္လည္၍ ခ်မွတ္စီစဥ္ရေပမည္။ နမူနာမ်ားမွာ 
ဒတိုယကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ာမနီႏိင္ုငံႏွင့္ လူမ် ိဳးေရးခဲြျခားမႈေခတ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိကႏိင္ုငံတုိ႔ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။

 အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲ ြေ၀ေပးျခင္း၏ 
ထိေရာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သည္  (ပံု 
၂ ၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ၾကည့္ပါ) သမားရိုးက် 
ဖဲြ ႔စည္းပုံကုိ ထိေရာက္ေသာအာဏာမ်ားျဖင့္ 
မည္ကဲ့သုိ ႔  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မည္ကုိ 
တိုင္းတာပါသည္ (လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျ
ခင္းဆိုင္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဟူ၍ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ ရည္ညႊန္းေလ့ရိွပါသည္)။ အစိုးရ၏ 
လက္ေအာက္အဆင့္မ ်ာ း သုိ ႔  မည္သည့္ 
အာဏာမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးပါသနည္း။ 
အခ် ိဳ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အလားတူ သမား 
ရိုးက်လဲႊေျပာင္းျခင္း ပံုစံမ် ိဳးရိွႏိုင္ေသာ္လည္း အဆင့္အသီးသီးသို႔ ခဲြတမ္းခ်၍ တာ၀န္ေပးအပ္ 
ထားေသာ အာဏာႏွင့္ အစြမ္းအစမ်ားႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ အလြန္ကဲြျပားျခားနားပါသည္ (‘အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတိုင္း အတာ’ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ ရိွပါသည္)။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာသည္ အာဏာကို ဗဟိုအဆင့္တြင္ 
ထိန္းသိမ္းခ် ဳပ္ကုိင္မ ႈ အသြင္ေဆာင္သည့္ 
စနစ္မ်ားမွ အာဏာကုိခဲြတမ္းစနစ္ျဖင့္ တာ
၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေသာစနစ္မ်ားအထိ 
ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက် ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ 
စနစ္မ်ားအလုိက္ ကဲ ြ ျပားျခားနားပါသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ ျခင္း၊ 
ႏို င္ငံေရး အာဏာလဲ ႊေျပာင္းခဲ ြေ၀ျခင္းႏ ွ င့္ 
ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဟူသည့္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ ရႈေထာင့္သုံးမ် ိဳး 
အၾကား ခဲြျခားျခင္းသည္ ယင္း၏ တျဖည္းျဖည္း 
တုိးတက္ျမင့္မားလာေသာ ပမာဏကုိ တုိင္းတာရာတြင္ ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္ (အပုိင္း 
၃.၂.၁ ကို ၾကည့္ပါ)။  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အာဏာခဲြေ၀ခ် ေပးျခင္းကို  မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ 
နက္ရိႈင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသနည္း။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ သမားရိုးက် ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ ယင္း၏အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာကို 
ဆုံးျဖတ္ေလ့ မရွိေသာ္ လည္း ယင္းသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ ထိေရာက္ေသာပုံစံမ်ားကုိမူ 
ခ် ံဳ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပံု ၂ တြင္ မွ်ားျပထားသည့္ အတိုင္း သမားရိုးက် ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ 
ထိေရာက္ေသာ အာဏာတို႔သည္ အျပန္အလွန္ အက် ိဳးသက္ ေရာက္လ်က္ ရိွပါသည္။ အစိုးရ၏ 
ေအာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ အေရးပါ၍ အႏံွ႔အျပားေရာက္ရွိႏိင္ုေသာ အာဏာမ်ား အား ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ 
ပထမဦးစြာမွ်တေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ သမားရုိးက် 
ပုံစံခ်မွတ္မႈသည္ ေဒသႏၱရ အဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း၏  
စနစ္က်ေသာ အစိတ္အပိုင္း သည္ 
ျပည္နယ္အဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထိ 
အစိုးရ၏ အဆင့္ မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ 
အဆင့္တိုင္းတြင္ရိွေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရ အဖဲြ႕ 
အစည္း အေရအတြက္အားလည္းေကာင္း၊ 
ယင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အတြင္းရိွ 
အမွန္တကယ္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈအား လည္းေကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုကို 
ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသည္။

ထိေရာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သည္  
သမားရိုးက် ဖဲြ႕စည္း ပံုကို 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ 
အတိုင္းအတာ ျဖစ္သည့္ ထိေရာက္ေသာ 
အာဏာမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္မည္ကို တိုင္းတာပါသည္။ ယင္းကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀မႈဟူသည့္ 
ရႈေထာင့္သံုးမ်ိဳးအရ တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။



442 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

စီစဥ္ခ်မွတ္ေပး ထားျခင္းမရွိပါက ထိေရာက္ေသာ 
ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကုိ ဤအဆင့္သုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းတာ၀န္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၊ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ ေရးအဖဲြ႔ဟူသည့္ 
အစိုးရ၏ သီးျခားက႑မ်ားအား ဖန္တီးေရးသည္ 
မည္သည့္အတုိင္းအတာအရမဆုိ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ျခင္း၏ အေရးပါမႈ ပမာဏအေပၚ လႊမ္းမုိးႏိင္ုပါသည္ 
(အပိုင္း ၃.၂ ကိုၾကည့္ပါ)။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
အလားအလာေကာင္းမႈ အစုစုတုိ႔သည္ ခဲြေ၀ 

သတ္မွတ္ေရး ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာေပၚတြင္သာမက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တစ္ဘက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ 
တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ႏိုင္မႈ ရိွ၊ မရိွ အေပၚ၌ပါ မူတည္ေနပါသည္ (အပိုင္း ၃.၃ ကို ၾကည့္ပါ)။ 
ဤအဆင့္တြင္ ‘ဗဟိုအစိုးရစနစ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ ထားေသာ ပုံစံတစ္မ် ိဳးအျဖစ္ အသုံးျပဳပါသည္။ ဗဟုိအစုိးရ ပုံစံခ်မွတ္မႈ၏ တိက်မႈအရွိဆုံး 
၀ိေသသလကၡဏာရပ္သည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ 
သေဘာတူညီမႈကုိ အာဏာတည္ေစရန္ ေဒသႏၱရ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ယင္းက ဖန္တီးေပးေသာ 
တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးၿပီး ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရက ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအား အလြယ္တကူ 
ျပျဳပင္ေျပာင္းလ၍ဲ မရႏိင္ုေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္) ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးၾကားရွိ ဗဟုိအစုိးရ၏ 
တရားေရး ဆက္စပ္မႈကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ 
အစိုးရ၏ တစ္ဘက္ သတ္ဆန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီမႈတိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါ သည္။ 

၂။ ေနာက္ခံအေနအထားမ်ား
 ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရိွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းအား ပံုစံခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို 
ေထာက္ျပၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအေနအထားအခ် ိဳ႕တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတည္ရွိႏိင္ုၿပီး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးပ်က္ျပယ္ ေစပါသည္ (ဇယား 
၁ ကုိၾကည့္ပါ)။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအား ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ 
ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိၾကပ ဲပုိမုိျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ဦးတည္ေစသည္ဟု လက္ေတြ႔မ်က္ျမင္ကုိ 
အေျခခံေသာ ေလ့လာမႈမ်ားကလည္း အေလးေပး ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို သတ္ မွတ္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ေရးဆဲြၾကသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအရိွဆံုးေသာ တာ၀န္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ 
အလားအလာေကာင္းမႈ အစုစုတို႔သည္ 
ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေရး ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ 
အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာေပၚတြင္သာမက 
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တစ္ဘက္သတ္ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို တရားဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ႏိုင္မႈ ရိွ၊ မရိွ အေပၚ၌ ပါ 
မူတည္ေနပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ 
လကၡဏာရပ္မ်ားအေပၚ၌သာ မူတည္ေနသည္ 
မဟုတ္ေပ။ ယင္း သည္ အာဏာခဲြေ၀လဲႊေျပာင္းေပး
ရာတြင္ၾကားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသာမက 
ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အေပၚတြင္ 
ယင္းတုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း 
သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ 
အေၾကာင္း အရာမ်ားသည္လည္း အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲ ြေ၀ေပးေသာစနစ္မ်ားအရ ကဲြျပားျခားနား 
ႏိင္ုပါသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ေဒသႏၱရအဆင့္၊ 
ျပည္နယ္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ခရုိင္အဆင့္သုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းရာတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အာဏာအား 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရသုိ႔ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းျဖင့္  တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေရးကုိ အေလးထားပါသည္။

 ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ဓဗလ့ထုံးစံမ်ားကလည္း အထူးသျဖင့္ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ ‘ႏိုင္ငံ’ အတြက္ျဖစ္ေစ ယင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအာဏာဟူသည့္ အယူအဆကို 
အေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္ပါက အာဏာလဲႊ ေျပာင္းခြဲေ၀ေရးအေပၚ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရအေပၚတြင္သာ သစၥာေစာင့္သိရန္ လုိသည္ဟူေသာ အယူအဆႏွင့္ 
အလားတူစြာ ဥပေဒအားလုံးတုိ႔သည္ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ 
လူတုိင္းလူတုိင္းအား တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ အယူအဆသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ရႈပ္ေထြးႏိင္ုေစပါသည္။ ႏိင္ုငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
က႑တြင္ လည္း ကိုယ္က် ိဳးကိုသာၾကည့္ပါက အဆိုပါျပႆနာရပ္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ 
ထိေရာက္ေသာ အာဏာလဲႊ ေျပာင္းခဲြေ၀ေပးမႈကုိ ရရိွေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အစုိးရ၏ 
အဆင့္အသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ပုိင္ ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကုိစြန္႔လႊတ္ရမည့္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဤသေဘာတရားမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ လူနည္းစု သုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသႏၱရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိင္ုငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ခဲြထြက္လုိမႈ အပါ အ၀င္ ေဒသႏၱရအဆင့္၌ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္ လ်က္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခြင့္အလမ္း အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္ကို ပခံုးေျပာင္း၍ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

 ဇယား ၁ က မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားသကဲသုိ့႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း၏ အေနအထားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကပါက သို႔မဟုတ္ ယင္းကို 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိပါက အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးမႈ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အပ်က္သေဘာသို႔ ေျပာင္း လဲသက္ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရိွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္းအား ပံုစံခ်မွတ္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသနၱရ 
အေနအထားအခ်ိဳ႕တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတည္ရိွႏိုင္ပါ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္းစနစ္ 
သည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း  
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
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ဇယား ၁။ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အပ်က္ သေဘာေဆာင္ေသာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အျပဳသေဘာ - အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈသည္ 
ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါ သည္-

အပ်က္သေဘာ - အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပါအက် ိဳးဆက္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္-

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ 
အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း……..

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အခ် ိ႕ဳေသာပုံစံမ်ားတြင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ရန္ 
ျပဌာန္းထား သျဖင့္ အာဏာကုိ ေဒါင္လုိက္စနစ္အရ 
(ထိပ္ပုိင္းမွ ေအာက္ပုိင္းသုိ႔) စီးဆင္းပ် ံ႕ႏွေံစပါသည္။

အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားလုပႏ္ိုင္မည့္ ေဒသႏၱရ 
အဖဲြ႔အစည္း မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း……

အာဏာရလုိမႈသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ အစုိးရတစ္ခုအား မိမိတုိ ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္အက် ိးဳစီးပြားအတြက္ အလဲြသုံးစားျပျဳခင္းကုိ 
ဦးတည္ေစပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားျခင္းကို 
ေအာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ား၌ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းရန္ 
ခက္ခလွဲၿပီး ျပည္နယ္အစိးုရမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈ 
မရိွႏိုင္ပါ။

ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
အတြက္ အထူးအေလးေပးျခင္း………………….

ျပည္နယ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္လို 
အပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
အရင္းအျမစ္မ်ား မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ 
ခရီးမေပါက္ျခင္း………………..

အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားသည္ ေသးငယ္လြန္းၿပီး 
လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခံရေသာအခါ ယင္းတို႔၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ 
ထမ္းေဆာင္ႏိင္ုျခင္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္း 
မွာ ယင္းတို႔တြင္ လံုေလာက္မွ်တေသာ လူ႔စြမ္း 
အားရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား 
လံုေလာက္စြာ မရရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနထုိင္ၾကေသာ 
ျပည္သူမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ 
ႏို င္ငံမ်ားအတြင္း တင္းမာမႈ မ်ားႏ ွ င့္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိင္ုေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ျခင္း…………….

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္းသည္ လူနည္းစု 
အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုကုိ ရရွိ ဖန္တီးေပးျခင္းအျပင္ 
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမေဒသ အတြင္း 
လူနည္းစု၏ ရပ္တည္မႈအေနအထားကိုလည္း 
ရရိွေစပါသည္။ လူနည္းစုအဖဲ ြ ႔အစည္း၏ 
ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရ 
အဆင့္တြင္ စနစ္တက ်အသိအမွတ္ျပျဳခင္းခံရေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွမည့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ 
ေတာင္းဆုိၾက သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား 
………………..

ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ လူမ်ားစု အဖဲြ႔အစည္းသစ္မ်ားကုိ 
တည္ ေထာင္ျခင္း…………..

နယ္ပယ္ေဒသတစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
လူနည္းစုမ်ားကုိ လူမ်ားစုရပ္တည္ခ်က္ 
အေနအထားအတုိင္း တာ၀န္ေပးအပ္ ပါက လူနည္းစု 
အဖဲြ႔အစည္းအသစ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သ 
ျဖင့္ ျပႆနာကုိ အေျဖထုတ္ရမည့္အစား 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ ႏိးုၾကားတက္ၾကြေသာ 
အစုိး ရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးကုိ 
အားေပးျခင္း ……..

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ အျခားေသာ ရင္းျမစ္ 
မ်ားကုိ  ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ မူ၀ါဒယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ 
မူ၀ါဒစမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒ အသစ္ေျပာင္း 
လဲျခင္းကို အားေပးပါသည္။ 

ေဒသအခ်င္းခ်င္းၾကား ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ……………….

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ 
ေဒသအအလုိက္ ကြာျခားႏိင္ုသျဖင့္ အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ေဒသမ်ားအၾကား 
သာတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚ 
ႏိုင္ပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ နယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ မတည္ႏိုင္မည့္ ေငြလံုးေငြရင္းကို 
ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ စည္း မ်ဥ္းေရးရာမ်ားတြင္ 
တစ္စထက္တစ္စ အားနည္းလာသျဖင့္ 
နယ္ပယ္ေဒသမ်ားအၾကား အလားၿပိဳင္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ သည္။ 
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အစုိးရစနစ္၏ ခက္ခရဲႈပ္ေထြးျခင္းအား ပုံစံခ်မွတ္ျခင္း 
…………………..

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ  ေဒသႏၱရ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိးုရထံ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း 
ျဖင့္ အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးမႈစနစ္သည္ အစုိးရ၏ 
၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားကုိ မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ႏိင္ုေစၿပီး 
ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရကုိလည္း အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ပုိ၍ 
အေလးေပးႏိုင္ေစပါသည္။ 

မလုိအပ္ပ ဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းႏွင့္ မ်ား ျပားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္ေရး 
စားရိတ္မ်ား ………… 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ အစိုးရ၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကို က႑တစ္ခုထက္ပို၍ 
ထပ္မံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚႏိုင္ၿပီး 
ခရီးမတြင္က်ယ္ပဲ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေသာ 
သို႔ မဟုတ္ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို 
ႏိင္ုငံအႏွအံျပား တြင္ ေပၚေပါက္ေစႏိင္ုပါသည္။ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာ စနစ္မ်ားတြင္ 
အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေ ျမ ွ ာ က္ထာ းေသာ  သုိ ႔ မ ဟုတ္ 
လစာေပးထားရေသာ အရာရိ ွ မ ် ာ း 
ပုိမုိမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ပုိ၍စားရိတ္ကုန္က်ႏိင္ု 
ပါသည္။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးသည့္ 
အျခားအေရးပါေသာ အေနအထားႏွင့္  ဆက္ 
စပ္ေနသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ပါတီမ်ားကုိ ေဒသႏၱရစနစ္အား က်င့္သုံး 
ေစပါက တုိင္း ျပည္တစ္ ျပည္အတြင္းရိ  ွ
ႏို င္ငံေရးပါတီစနစ္၏ ေျပာင္းလဲေစေသာ 
တြန္းအားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဒသႏၱရ စနစ္အရ အာဏာခဲြေ၀ေပးျခင္းခံရေသာ 
ႏိင္ုငံေတာ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ လပ္ေသာ 
ေဒသႏၱရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒသႏၱရႏိုင္ငံေရးန
ယ္ပယ္အေပၚႀကီးစုိးႏိင္ုသည့္ အတုိင္းအတာသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္ မႈ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲ ြေ၀ျခင္းကုိ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ၅

အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း၏ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသြင္သ႑န္ႏွင့္ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈကို သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၾကသူမ်ားအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈ အရိွ ဆံုးေသာ တာ၀န္တစ္ခုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ 
အာဏာခြဲေ၀လဲႊေျပာင္း ေပးရာတြင္ ၾကားမွ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသာမက 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံ ေရး 
ပါတီစနစ္၏ ေျပာင္းလဲေစေသာ 
တြန္းအားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ 
အာဏာရလိုမႈသည္ မိမိတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခြဲေ၀ေပးျခင္းနစ္အား 
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ဦးတည္ေစပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

၃။ ပံုစံခ်မွတ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား
၃.၁။ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပုံ။ ပုံစံက်ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုကို တည္ေဆာက္ျခင္း 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈစနစ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ အဆင့္မ်ားမည္မွ် ထားရိွသင့္သနည္း။ ယခင္အစိုးရ၏ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရ ေသာ္ အစုိးရ၏အဆင့္မ်ားကုိ ထပ္တုိးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိပါသလား။ ဤကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလျဲခင္းအတြက္ မည္သည့္ အက် ိဳးဆက္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သနည္း။ 

• တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ နယ္ေျမေဒသအားလုံးသည္ အစုိးရ၏အဆင့္မ်ားကုိ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသလား။

• အစုိးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္၌ မဆဲႏၵရွင္နယ္ပယ္ေပါင္း မည္မွ်ရွိေနႏိင္ုသနည္း။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ တြင္ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုး ကုန္က်စားရိတ္ျဖင့္ 
အေကာင္းမြန္ဆံုး ထမ္းေဆာင္ရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
အခ် ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ပို၍ေနာက္က်ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသလား။ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလား။ 

• ပို၍ေနာက္က်ေသာ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ျပည္တြင္းအာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာပံုစံ
ကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရိွပါသနည္း။

ပံု ၃။ အစိုးရအဆင္႔မ်ား                                                                                      

             

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ေဒသႏၱရအဆင့္ ၁ ေဒသႏၱရအဆင့္ ၁ေဒသႏၱရအဆင့္ ၁

ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ၂

အစိုးရ၏အဆင့္မ်ား

 အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ခုအတြင္းရိွ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
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၃.၁.၁။ အစိုးရအဆင့္မ်ား၏ အေရအတြက္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသႏၱရ/ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဟူ၍ အစိုးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ 
အဆင့္သံုးဆင့္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႔ရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္  ‘ျပည္နယ္အဆင့္’ တြင္ 
အစုိးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔၏ ေဒသႏၱရ အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ ႔စည္းထားေသာေၾကာင့္ 

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
စနစ္မက်လွေပ။ 

ယခင္က သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အစုိးရအဆင့္မ်ား၏ 
အေရအတြက္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
အစုိးရ၏အဆင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွအံျပားတြင္ 
အခ် ိဳးညီစြာ တည္ရိွေန ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ အစုိးရအဆင့္မ်ားကုိ 
ပုိ၍မ်ားျပားစြာ ဖဲြ႔စည္းထားရွိသည့္ အခ် ိဳး မညီေသာ 

သမားရိုးက် ပံုစံခ်မွတ္မႈကို အခါအား ေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  (ဥပမာ- ပံု ၄ ကို ၾကည့္ပါ)

ပံု ၄။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံု

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းအစိုးရ

ျပည္နယ္ ၁၀ ခုျပည္နယ္ ၁၅ ခု

ျပည္နယ္အစိုးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ (ယင္းအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း၌ပင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ကို 
ထပ္မံဖဲြ႔စည္းႏိုင္ သည္)

အခ် ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာက္ပုိင္းရိွ အစုိးရအဆင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ 
နီးကပ္စြာဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ ပယ္ေဒသတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ အက် ံဳး၀င္ပါသည္ 
(၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၁ အတြင္း ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၆ တာဇန္းနီးယား၇) ဥပမာအားျဖင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ 
ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဆူဒန္ႏိင္ုငံေတာင္ပုိင္းအေပၚ စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏိင္ု ေသာ အစုိးရ၏ 
အျခားေသာသီးသန္႔အဆင့္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္ (ပုံ ၄ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ဆူဒန္ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပုံ 

ေဒသႏၱရ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
ခရိုင္အဆင့္မ်ားသို႔ အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ အာဏာအား 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေရးအေပၚ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို ပို၍အေလးထားျခင္း 
ျဖစ္ပါ သည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ဦးတည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ စစ္ပဲြအၿပီး 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာ ျမင့္ေသာအခါ ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘံုနယ္ေျမတစ္ခုကို 
ရရွိႏိင္ုရန္အတြက္ အစုိးရ၏ အျခားေသာ အဆင့္တစ္ခုကုိ ထပ္တုိးရန္ ေတာင္ပုိင္းေဒသရွိ သူပုန္မ်ားက 
ေတာင္းဆိုလာၾကပါသည္။ 

အျခားေသာတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အစုိးရ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာရွိၿပီး ေဒသႏၱရအစုိးရအဖဲြ႔မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဂ်ာမနီႏိင္ုငံတြင္ 
သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ၿမိဳ႕ေတာ္သုံးခုတြင္  ဂ်ာမနီ ႏိင္ုငံ၏ အျခားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၌ထားရွိသည့္ 
အစိုးရ၏ တတိယအဆင့္ကို ဖယ္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္ 
(ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ 
ေတာ္၀န္လည္း ျဖစ္သည္) (ပံု ၅ ကို ၾကည့္ပါ)။ 

ပံု ၅။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားမွ အဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ဖဲြ႔စည္းပံု

ျပည္နယ္ ၁၃ ခု
ၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္နယ္ ၃ ခု

ျပည္နယ္အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔(ယင္းအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း၌ 
ပင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ကို ထပ္မံဖဲြ႔စည္းႏိုင္သည္)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖဲ ြ ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ 
ေဒသႏၱရနယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ၾကားအဆင့္တစ္ခုကုိ ထပ္မံဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။   
အဆုိပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရ အား ယင္း၏မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသစိတ္ နယ္ေျမမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ခရုိင္မ်ားအဆင့္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ား) တြင္ ယင္းတုိ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ခရုိင္မ်ားရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေသးငယ္ေသာ ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ ယင္းတို႔၏အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
အဆိုပါ အဆင့္ကို  မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္အဆင့္မ်ား မရိွပါ။၈ 



450 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ပံု ၆။ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ဖဲြ႔စည္းပံု 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

 ေဒသစိတ္နယ္ေျမ ၂၀ + ေဒသစိတ္နယ္ေျမခဲြ ၆ ခု

 ခရိုင္မ်ား (ေဒသစိတ္နယ္ေျမ ၁၂ + ေဒသစိတ္နယ္ေျမခဲြ ၃ ခု)

ျပည္နယ္အစိုးရ

အဓိကအခ်က္မွာ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္အသီးသီးျဖင့္ 
အခ် ိဳးမညီေသာ အဓိကအခ်က္မွာ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈအဆင့္အသီးသီးျဖင့္ 

အခ် ိးဳမညီေသာ အာဏာခဲြေ၀ခ ်ေပးမႈသက္သက္သည္ 
ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ 
အတိုင္းအတာကို ညႊန္ျပျခင္းမရိွပါ။ ဆူဒန္ေတာင္ 
ပုိင္းတြင္ ထပ္တုိးထားေသာ အစုိးရ၏ ၾကား 
အဆင့္တစ္ခုသည္ အေရးပါေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာကုိရရိွသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဟန္ခ်က္ 
ညီမႈအေပၚ ႀကီးမားစြာလႊမ္းမိုးမႈရိွၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး 
သေဘာတူညီမႈမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးအဆင့္မ်ားလည္း 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိင္ုငံရွိ အခ် ိဳးမညီေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။

၃.၁.၂။  အစိုးရ၏အဆင့္တစ္ခုအတြင္း နယ္ေျမအလိုက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း
ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ အစုိးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ား၏ 
အေရအတြက္အျပင္ အဆိုပါ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ရိွေသာ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏ 
အေရအတြက္ကုိပါ သတ္မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကရပါ မည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက 
ေဒသႏၱရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္သည္လည္း 
အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ၏ အဂၤါရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ 
အဆုိပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အလားအလာေကာင္းျခင္းမ်ားသို႔မဟုတ္ 
အဖဲြ႕ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီ ၏ အက်ိဳးရရိွႏိုင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ လကၡဏာရပ္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ 
ေဒသႏၱရအဖဲြ႕ခြဲမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ မႈကိုရရိွေစရန္ 
ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကို အေျခခံသည့္ အစိုးရ၏ 
ေဒသႏၱရ အဆင့္မ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အလားအလာေကာင္းျခင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
အက် ိးဳအျမတ္ရရွိႏိင္ုမႈအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေဒသႏၱရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ ေစပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား 
အတည္ျပဳျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္ကို အေျချပဳေသာ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို 
လိုအပ္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာ ေၾကာင့္ 
ပံုစံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဆိုးအေကာင္းေပၚတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ (ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ 
ဟာဇီဂုိဗီးနား၊ ဆူဒန္ စသျဖင့္)။ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳသည့္  
ေဒသႏၱရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ဤကဲသုိ့႔ေသာ ေဒသႏၱရအစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုသည္ 
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္မ်ားအား ခိုင္မာေစမည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို  
ေတာင္းဆုိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ အာ ဏာမ်ားအား လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျ
ခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္ (စပိန္ႏိုင္ငံရိွ ကာတာလိုနီးယား)။ နယ္ေျမ ေဒသအလိုက္ 
အဖဲြ႔ခဲြမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္ တစ္ခုတည္းကုိသာ အသားေပးေလ့မရွိၾကေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္ 
လကၡဏာရပ္အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ အေျချပဳသည့္ ေဒသႏၱရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ 
အသစ္ထပ္မံ၍ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေပၚေပါက္လာေသာ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
အက် ိဳးစီးပြားကို မွ်မွ်တတ စဥ္းစားေပး ျခင္းမရိွပါက ပဋိပကၡကိုအစပ် ိဳးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
အျခားတစ္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္လည္း အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္ မႈ၊ ပထ၀ီ၀င္အေနအထား၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားစသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ အေျချပဳ လ်က္ 
စီးပြားေရးအရ ‘အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေသာပမာဏ’ အား သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ၿပီး ခရီးေပါက္ေသာ 
အစုိးရကုိ ဧကန္မုခ် ဖန္တီးေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ခဲြျခားကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစုမ်ား၊ ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ ပထုတ္ထားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါက 
ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ယင္းတို႔အား ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားသို႔ 
တာ၀န္ေပးအပ္ရေပမည္။  ျပည္သူမ်ားက လက္ခံသည့္ စီးပြားေရး  အလားအလာရိွေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ေပါင္းစည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ပါသည္။၉  
နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းနယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဆက္လက္က်င္းပေနေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက အဆုိပါအေရးကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပလ်က္ ရိွပါသည္။ 

ဇယားကြက္ ၂။ နီေပါအစိုးရ၏အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းစနစ္အတြင္း 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံုအား ေဆြးေႏြးျခင္း*

နီေပါႏိင္ုငံတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ ျပန္လည္ပုံစံခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ႏိင္ုငံေတာ္အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေရးေကာ္ 
မတီသည္ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ အေရအတြက္၊ အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ား၊ အနာဂတ္တြင္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးေသာ/ဗဟိုအစိုးရစနစ္ ပံုစံ ခ်မွတ္မႈအရ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေရးႏွင့္ အျခား 
ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို အေျချပဳလ်က္ ေဒသႏၱရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေသာ ေဆြးေႏြး မႈတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ 
ေျမပံႏွုစ္မ် ိဳးႏွစ္စားကုိ ေရးဆဲြသတ္မွတ္ခဲပ့ါ သည္။ တစ္ခုမွာ ခရုိင္ ၁၄ ခုပါ၀င္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ 
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ခရိုင္ ေျခာက္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ 

*နီေပါႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးပဲြ (CCD) ကုိ ၾကည့္ပါ၊ ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
CCD ၏ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၀၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၁၈

အျခားေသာ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ယင္းအား 
အတည္ျပၿဳပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေရးရာ နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလရဲန္ပုံစံမ်ား ပါ၀င္သင့္ျခင္း 
ရွိ၊မရွိပင္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ရွိ မည္ဆုိပါက ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မည္သူက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။  
ျပည္တြင္း နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး ခရုိင္မ်ားထက္စာလွ်င္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ပုိ၍ဖန္တီးႏိင္ုပါက ယင္းေမးခြန္းသည္ ပုိ၍အေရးႀကီးလာပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ဟူသည့္ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ် ိဳး ရွိပါသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္ကသာ အာဏာကုိ 
ျပင္းထန္စြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာစနစ္မ်ားတြင္ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ် ိဳးစလုံးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္က သာ ခ်မွတ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သာမာန္ဥပေဒကုိ ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္ (ဘီနင္း)။၁၀  အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကလည္း ျပည္တြင္း 
နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲသည့္ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း ေထာက္ခံမအဲမ်ားဆုံး ရရွိရုံမွ်မကပ ဲအက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိခံရေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္သည့္ အဆုိပါကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမဲ သံုးပံုႏွစ္ပံု ကိုရရိွရန္ လိုအပ္သည္ဟူ၍ 
သတ္မွတ္ထားႏိင္ုပါသည္ (ဘယ္လ္ဂ်ယံီ)။၁၁ အခ် ိဳ႕ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္မူ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ား၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္ (မေလးရွား)။၁၂ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမဲအျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကလည္း ေဒသ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူထုဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ 
ပံ့ပိုးမႈကို လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္ (ဆြစ္ဇာလန္)။၁၃

၃.၂။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ စနစ္က်ေသာ ပံုစံခ်မွတ္မႈအျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာကုိ ဆုံးျဖတ္ေပး 
သင့္ပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာ (ဤအခန္းတြင္ 
အေရးပါေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဟု ရည္ညႊန္းပါသည္)ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ အစိုးရ၏ 
ေအာက္ပိုင္း အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးသည့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အထူးဂရုျပဳ၍ 
သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိင္ုငံေရး ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သင့္သနည္း။ အစိုးရ၏ မည္သည့္ 
အလႊာအဆင့္ကို ေပးအပ္မည္နည္း။ 

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ တစ္ႏိင္ုငံလုံးတြင္ 
တစ္ေျပးညီတည္း ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္ ၍ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

(လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ၊ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား စသျဖင့္) အခ် ိဳးမညီစြာ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပး 
ပါသလား။ 

• အခ် ိဳ႕ေသာအဆင့္မ်ားသည္ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသက္သက္ 
အျဖစသ္ာ တည္ရွိေန ျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ အစုိးရ၏ အျခားေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို ရရိွပါသလား။ 

• ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ အဓိက က႑သုံးရပ္အနက္ 
မည္သည့္က႑ကို ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ ဖဲြ႔စည္းထားရိွႏိုင္သနည္း။ 

ပံု ၇ သည္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတို႔အတြင္း အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ သမားရိုးက်ပံုစံ 
ကို ေဖာ္ျပပါ သည္။ ယင္းတို႔သည္ အလားသ႑ာန္တူသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ၁၉၈၂တြင္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ 
အာဏာခဲြတမ္းခ်ေပးမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံထက္ပို၍ 
ဗဟိုအဆင့္တြင္ အာဏာကို  ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။ အစိုးရ၏ သမားရိုးက် ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ 
အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို 
ေအာက္ပါပိရမစ္မ်ားက အေလးေပးေဖာ္ျပေနပါသည္။ တဖန္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာသည္ အစုိးရ၏အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးထားေသာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္  အာဏာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိင္ုငံ၏ 
ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသမ်ားထက္စာလွ်င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားကို ပို၍ရရိွပါ သည္ (ဥပမာ- ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ား၏ အေရးပါေသာ 
အခြန္ေကာက္ခံေရး အာဏာ)။ ဆြစ္ဇာလန္၏ ခရိုင္မ်ားသည္ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ၏ မူ၀ါဒအား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔မ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႔စည္းထား 
ေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ျပင္သစ္တြင္မူ 
အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း ထမ္းေဆာင္မည့္ စီရင္စုနယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သမၼတက ခန္႔အပ္၍ 
ယင္းသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 
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ပံု ၇။ ျပင္သစ္ႏွင္႔ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ရိွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား
 

 

ျပင္သစ္

နယ္ေျမ ၂၆-ခု

အစိုးရဌာန ၉၆ ခု ျပင္သစ္ျပည္နယ္
အစိုးရ အဖဲြ႕ခဲြေပါင္း ၃၄၂ ဖဲြ႕

ေဒသစီမံကိန္းနယ္ေျမ ၄၀၃၉ ခု

ေဒသႏရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ငယ္မ်ား

၃၆၆၈၂ ဖဲြ႕

ဆြစ္ဇာလန္

ေဒသစီမံကိန္း ၂၃ခု
ေဒသစိတ္နယ္ေျမ (၃)ခုကို

ေဒသႀကီး (၂)ခုခဲြျခားႏိုင္သည္။

 ၁၄၉ ခရိုင္ (၂၀၀၈) (အလြန္
 ေသးငယ္ေသာ စီရင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခရိုင္

မရိွပါ။

ေဒသႏရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ငယ္မ်ား

၂၆၃၆၂ ဖဲြ႕ (၂၀၀၉) ေ

ႏိင္ုငံရပ္ျခားတြင္ရွိေသာ ျပင္သစ္ႏိင္ုငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ငယ္မ်ားကုိမူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳပါ။

၃.၂.၁။  အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိင္ုငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးရႈေထာင့္မ်ား 
အေရးပါေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အာဏာကို အစိုးရ၏ အဆင့္ 
အသီးသီးသို႔ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းကုိ ဆိုလိုပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ အတိုင္းအတာသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္၌သာ တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ အသြင္ေဆာင္သည့္ စနစ္မ်ားမွ 
အာဏာမ်ားကုိ လက္ေအာက္အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ စနစ္အထိ စနစ္မ်ား 
အားလုံးတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည့္ အက် ိဳးဆက္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြာျခားပါသည္။ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ အေနအထားကုိ ပုိ၍တိက်စြာတုိင္းတာရန္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၊ ႏိင္ုငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း 
ဟူသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အေျခခံသေဘာတရားသုံးမ် ိဳးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၱရအစိုးရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိသည့္အတုိငး္အတာကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းသည္ ဗဟို အစိုးရက ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအားကိုယ္စားျပဳျခ
င္းစသည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေသာ အတိုင္းအတာျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ ဗဟိုအစိုးရမ်ား က 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားကုိ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔ခြဲမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေသာ အတုိင္းအတာကုိ 
ဆိုလိုပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတရားသံုးခုအား ခဲြျခားထားျခင္းသည္ တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ 
လြယ္ကူေစေသာ္လည္း  ထိေရာက္ေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးမႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
ယင္းတို႔ သံုးမ် ိဳးလုံးကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခြဲေ၀မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္းအား အေထာက္အကူ 
ျပဳျခင္း၊ လိုက္နာျခင္းမရိွပါက အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ အရာေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ယင္းပံုစံသံုးမ် ိဳးကို ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းတြင္လည္း  ‘ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာကို လက္ေအာက္ 
အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီး သို႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း’ ၊ ‘တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း’ ႏွင့္ 
‘ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံ ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း’ ဟူ၍ 
အသြင္သ႑ာန္သံုးမ် ိဳးျဖင့္ ကဲြျပားမႈမ်ားရိွပါသည္။ ေ၀ါဟာရတစ္ခုခ်င္းစီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ပံု ၈။ ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသို႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
တာ၀န္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားထံ ဗဟုိမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း - ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား

 

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ တရားဥပေဒ ရႈေထာင့္မွ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း။ ပံုစံမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
(GieBen: TransMIT၊ ၂၀၁၀)။

ဗဟိုအစိုးရသည္ ယင္း၏ဌာနခဲြမ်ား၌ မူ၀ါဒမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး တာ၀န္၀တၱရားမာ်းကုိ 
လဲႊေျပာင္း ေပးေသာအခါ ဗဟုိအဆင့္မွ အာဏာကုိ 
လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ျခင္းပံုစံကို အသံုးျပဳပါသည္။ ဤသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ 
အာဏာခဲြေ၀လဲႊေျပာင္းျခင္းကုိ ေျပာင္းလေဲစ ေသာ္လည္း 

တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ အာဏာသည္ ဗဟိုအဆင့္၌သာ ရိွပါသည္။ ဤသုိ႔ ခဲြေ၀ျခင္းစနစ္သည္ အစိုးရ၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခြဲေ၀ေပးျခင္းဟူ၍ 
ပံုစံမ်ားရိွၾကပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ 
အာဏာ လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယင္းတို႔သံုးမ်ိဳးလံုးကို 
ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။
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ေအာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားသုိ႔ အာဏာကုိ အမွန္တကယ္ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၏ 
အျခားေသာ အဆင့္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ႏိင္ုငံပုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥပင္ျဖစ္သည္ (ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ ပုံစံခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆရာမ်ားငွားရမ္း ျခင္းႏွင့္ လစာေပးျခင္း)။  အတုိခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ 
ကိစၥရပ္အားလုံးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ ေတာ္အတြင္း၌သာ တည္ရွိသည္မဟုတ္ပ ဲႏိုင္ငံ အႏံွ႔အျပားတြင္ 
တည္ရိွေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖဲြ႔အစည္း၏ သေဘာသဘာ၀ကို ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳပဲ ယင္းတို႔အား 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ေစလႊတ္ရသည္။ 

တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတြင္ ဗဟုိအစုိးရအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္  အစုိးရ၏ 
အျခားေသာအဆင့္တစ္ခုမွ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးဆုိင္ရာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးရန္ ျပဌာန္း ထားပါသည္။ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းသည္ 
ဗဟုိအစုိးရအား အႀကီးအကဟုဲယူဆၿပီး ျပည္နယ္အဖဲြ႔အစည္းကုိ လက္ ေအာက္ခံအျဖစ္ ယူဆသည့္ 
အႀကီးအကႏွဲင့္ လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ အသားေပးပါသည္။ ႀကီး ၾကပ္ေရး၏ 
အတုိင္းအတာမ်ားသည္ ကဲြျပားျခားနားၾကၿပီး ေအာက္ပုိင္းအဆင့္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အနည္း ငယ္သာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေရးပါေသာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ 
ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ စနစ္က်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေန 
ေသာ္လည္း ဗဟုိအစိုးရသည္ ေဒသႏၱရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္  ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အျပည့္အ၀ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ ႏိင္ုငံပုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အား တာ၀န္ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ အမ် ိဳးသားပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ တြင္ရိွေသာ ေဒသႏၱရအဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားထံ ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း သေဘာအသက္ေရာက္ဆံုးေသာ ပံုစံကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေဒသႏၱရ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအား အာဏာမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ တဖန္ ယင္းစနစ္တြင္လည္း 
မ်ားစြာေသာနမူနာပံုစံမ်ား ရိွပါသည္။ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အရာမ်ားတြင္ နယ္ပယ္တစ္ခုႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
အေရးပါသည့္ ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိ) ကန္႔သတ္ထားေသာအာဏာမ်ား ပါ၀င္ႏိင္ုသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္  
စည္း မ်ဥ္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို  အသံုးျပဳေသာ ေဒသႏၱအစိုးရအဖဲြ႔သည္ ပို၍ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ  သေဘာဆန္ပါသည္။ တာ၀န္လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း အတုိင္းအတာအေပၚမူတည္၍ 
ဗဟိုအစိုးရ သည္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ား 
ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေဒသႏၱရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားအေပၚ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း မရိွေတာ့သျဖင့္ 
ႏိင္ုငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကုိ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးမႈႏွင့္ တဲြဘက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 
မဆဲႏၵရွင္ မ်ားသည္ လူထုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဆႏၵမေဲပးျခင္းျဖင့္  အဆုိပါတာ၀န္၀တၱရားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ထားၿပီး ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားျဖစ္သည္ (စာသင္ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ လစာ ေပးေခ်ျခင္း)။ 
အတိုခ်ဳပ္ဆိုရပါမူ ကိစၥရပ္တိုင္းကုိ ေဒသႏၱရအဆင့္မွာပင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိင္ုငံေတာ္အတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒကုိ ရရွိရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ 
ၾကပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရး အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း
ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ 
(က) ဗဟိုအစိုးရအဆင့္မွ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ 
ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ 
ေသာ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ (ခ) ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္၏ အစိုးရကို 
ပံုစံခ်မွတ္ရန္ အာဏာကိုလဲႊေျပာင္းေပးျခင္းဟူ၍ 
အေျခခံသေဘာတရား ႏွစ္မ် ိဳးရိွပါသည္။ ပထမ 
သေဘာတရားကို ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္းဟူ၍ အမည္သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး 
ယင္းစနစ္အရ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႔ခဲြမ်ားတြင္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္  
ေဒသႏၱရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိင္ုေသာ အာဏာ ရွိလွ်င္ေသာ္မွ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ထိပ္ပိုင္းအဆင့္မ်ား၌သာ ဆံုးျဖတ္ၾကပါက ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မူ၀ါဒအေပၚ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိသာ လႊမ္းမုိးႏိင္ုေပလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိင္ုငံသားမ်ားသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိင္ုငံ 
တြင္ ခရုိင္၏ အႀကီးအကကုိဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာအခါ ယင္း၏လုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ ေဒသစိတ္ 
နယ္ေျမမ်ား၏ (အထက္တြင္ၾကည့္ပါ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤကုိယ္စား ျပဳျခင္းကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္သာ ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ားအဆင့္တြင္ 
ခ်မွတ္သည့္ အေရးပါေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ တာ၀န္မရိွေပ။

ႏိင္ုငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ဒတိုယေျမာက္သေဘာတရားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ျပည္နယ္ 
ေခါင္းေဆာင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ မဆဲႏၵရွင္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ ဤသေဘာတရားကုိ လုိက္နာရန္အတြက္ 
ပံုစံက်ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရမွ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကုိ ဆန္းစစ္ေရးတုိ႔အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္အား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားသည့္ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔ကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ 
ယင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ လဲႊေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ မူ၀ါဒေရးရာမ်ား အေပၚ 
ပံုစံခ်မွတ္ေရးႏွင့္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆန္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္းတြင္ 
ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာကို 
လက္ေအာက္အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးသို႔ 
လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံ 
ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းဟူေသာ ပံုစံမ်ားရိွပါသည္။
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ပံု ၉။ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ဥပမာမ်ား 

  ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဆင့္   ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဆင့္

ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
တို႔ျဖင္ ညႊန္ၾကားသည္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ 
နယ္ပယ္မ်ားကို  လဲႊေျပာင္းေပးသည္ 

ေဒသႏၱရ အစိုးရ အဆင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္  
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။

ေဒသႏၱရ အစိုးရ အဆင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရရိွေသာနယ္ပယ္ကို 
ခ်မွတ္ေပးရန္ အေရးပါေသာ အာဏာ  

(ဥပေဒျပဳေရး အာဏာအပါအ၀င္)

အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္ပဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ 
တာ၀န္

အေၾကာင္းအရာ 
ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရိွျခ
င္း                      

ျပည္သူမ်ားျပည္သူမ်ား

ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ 
သည္

ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ 
သည္

တင္းၾကပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကန္႔သတ္ထားေသာ/အားနည္း ေသာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

           

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ တရားဥပေဒ ရႈေထာင့္မွ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ပံုစံ။ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား (GieBen: TransMIT၊ ၂၀၁၀)

ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း
ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ဘ႑ာေရး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာကုိ 
ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ဘ႑ာေရးရင္းျမစ္မ်ား လုံေလာက္မွ်တမႈမရွိပါက ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔အား ထပ္မံေပးအပ္ထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကိုမွ်တစြာ ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္းကို အားနည္းေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘ႑ာေရး 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းက႑ကုိ ေဘးဖယ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစျခင္းသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အျခားေသာ ရႈေထာင့္မ်ားကိုလည္း မထိေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစ 
ပါသည္။

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးပုံစံခ်မွတ္မႈ၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရား သုံးမ် ိဳး ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (က) စားရိတ္သုံးစဲြေရး တာ၀န္မ်ားကုိေပးအပ္ျခင္း 
(အစိုးရ၏ မည္သည့္အဆင့္မ်ားက သံုးစဲြမည္)၊ (ခ) ရရိွလာေသာ ႏိုင္ငံ့၀င္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရန္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း (အစုိးရ၏ မည္သည့္အဆင့္မ်ားမွ 
အခြန္ေကာက္ ခံမည္) ႏွင့္ (ဂ) အစုိးရ 
အခ်င္းခ်င္းၾကား လဲႊေျပာင္းမႈမ်ား (အစုိးရ၏ 
အဆင့္အသီးသီးသည္ ႏိင္ုငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သုိ႔ ခဲြေ၀သုံးစဲြၾကၿပီး မညီမွ်မႈမ်ားကုိ 
တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ 
မည္) ဟူ၍ ျဖစ္ၾကပါ သည္။ ထိေရာက္မႈရိွေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ရရိွရန္အတြက္ 
တာ၀န္မ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရန္အာဏာ 
ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အသံုးစားရိတ္ 
အတြက္ ေပးထားေသာတာ၀န္ႏွင့္ ဒြန္တဲြေနပါသည္ 
(တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ အစုိးရအဆင့္က ေပးသင့္ပါသည္)။ စားရိတ္သံုးစဲြေရး တာ၀န္သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြမ်ားကုိ  ေကာက္ခံတင္ျပေရးတာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ အခြန္ေငြမ်ားေကာင္ခံေရးအာဏာ 
တုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္ ေသာ္လည္း ဤဆက္စပ္မႈသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေလ့မရွိပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကုိ ရရွိေဆာင္ရြက္ႏိင္ုရန္ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားအား 
အခြန္ေကာက္ခံေရး အာဏာ၏ တာ၀န္ႀကီးမားသည့္ အတုိင္းအတာကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္သတ္မွတ္ 
ထားပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရး စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အခြန္ 
ေကာက္ခံမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ေပ။ အလားတူစြာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစုိးရကုိသာ အခြန္ေငြေကာက္ခံေရး အာဏာကုန္အပ္ႏွင္းထားပါက မလုိလားအပ္ေသာ 
အက် ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ စားရိတ္က်ခံ သံုးစဲြေရး အာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ 
ေကာက္ခံေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ခဲြျခားထားျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစားရိတ္၏ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ 
ဆုံးရံႈးမႈမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကုိ မထင္မရွား ျဖစ္ေစပါသည္။ အတိအက် ေျပာရ ေသာ္ ခဲြျခာျခင္းသည္ 
ေဒသႏၱရႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏိင္ုငံေရးသမားမ်ားအျပင္ ယင္းတုိ႔၏ မဆဲႏၵရွင္ မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္မႈကုိ ႀကီးေလးေစျခင္း မျဖစ္ေစရန္ အဆုိပါ အသုံးစားရိတ္မ်ားအတြက္ မတည္ေငြရရွိရန္ 
အခြန္စည္းၾကပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စားရိတ္သုံးစဲြျခင္း အခြင့္အာဏာကုိ ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရသုိ႔ 
တာ၀န္ေပးအပ္ရ မည္ကို ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းႏွစ္မ် ိဳးကုိ စဥ္းစား သင့္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (က) အဓိကအားျဖင့္ 
ျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားကို အက် ိဳးအျမတ္ရရိွေစေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ေငြေၾကးမတည္ေပးရန္ ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအား 
တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ ႏိင္ုငံေတာ္ဘ႑ာမ်ားသည္ လုံေလာက္သင့္ပါသည္ (အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ 
ျပည့္စုံ ၾကြယ္၀ေသာ ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအတြက္)။ (ခ) ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားမွ ရရိွေသာအက် ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္ ေဒသခံမ်ားထံမွ 
ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အခြန္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံသင့္ပါသည္။ ေပးေဆာင္ေသာအခြန္မ်ားႏွင့္ ရရိွေသာ 
အက် ိဳးအျမတ္မ်ားအၾကား ခ်တိ္ဆက္မႈတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္း သည္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ 

ဘ႑ာေရး အာဏာ လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း 
က႑ကို ေဘးဖယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေစျခင္းသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခြဲေ၀ျခင္း၏ အျခားေသာ 
ရႈေထာင့္မ်ားကိုလည္း မထိေရာက္ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အသံုးစားရိတ္အတြက္ 
ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားသည္ 
တာ၀န္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရန္အာဏာ၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္  ဒြန္တြဲေနပါသည္။
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တာ၀န္ယူႏိုင္မႈကို ပို၍ခိုင္မာေစၿပီး အစိုးရလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေရးကို လည္း  
ျမင့္မားေစပါသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခြန္ေငြအမ်ားစုကို 
ေကာက္ယူရရွိေသာ္လည္း ေကာက္ယူရရွိမည့္ ႏိင္ုငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားထက္ ပုိ၍စားရိတ္သုံးစဲြၾကရမည့္ 
ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားထံ သို႔ အေရးပါေသာ စားရိတ္သံုးစဲြေရး တာ၀န္မ်ားကို 
လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စားရိတ္ သုံးစဲြမႈအၾကား မညီမွ်မႈမ်ားလည္း 
ရိွတတ္ပါသည္။ ေဒါင္လိုက္စနစ္အရ မညီမွ်မႈမ်ားဟုေခၚဆိုသည့္ ဘ႑ာေရး လိုေငြျပ ပမာဏကို  
ႀကိဳတင္လဲႊေျပာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိင္ုပါသည္။ အလ်ားလုိက္စနစ္အရ မညီမွ်မႈမ်ား (ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အၾကား မညီမွ်မႈမ်ား)လည္း ရွိပါသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသတုိင္းတြင္ ရွိမေနႏိင္ု 
သကဲ့သုိ႔ ယငး္ တုိ႔အားလံးုသည ္စားရတ္ိမ်ားကုိ က်ခႏံိုငမ္ည ္မဟုတႏ္ိုငေ္သာေၾကာင္ ့ပံမွုနအ္ားျဖင့္ 
ေဒသႏၱရအဆင့္ အစုိးရမ်ားတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားကုိ ေကာက္ခံရာ၌ တူညီေသာအာဏာကုိ ရရွိၾက 
မည္ မဟုတ္ေပ။ အခ် ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားသည္ အပို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံစီစဥ္ေပးၾကပါသည္။ 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ လူဦးေရမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားစြာ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲသုိ့႔ေသာ 

မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းၾကား 
လုိအပ္ေသာ လဲႊေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနရပါသည္။ 
ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒါင္လုိက္စနစ္အရ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အစုိးရမွ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားသုိ႔ ေငြထုတ္ေပးမႈမ်ား   
ေဆာင္ရြက္ၿပီး အလ်ားလုိက္စနစ္အရ ေဒသႏၱရအစုိးရ 
အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းေပးမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ‘ေငြထုတ္ေပးျခင္း’ဟူေသာ 
ေ၀ါဟာရသည္ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ထိပ္ပုိင္း အဆင့္ 
မွ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား သုိ႔  လႊဲေျပာင္းေပးေသာ 
ေငြကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေထြေထြ လဲႊေျပာင္း 

ေပးအပ္ေငြ၊ အထူး လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေငြ၊ အကူအညီသေဘာ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေငြ သို႔မဟုတ္ 
ေနာက္ဆက္တဲြ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေငြ စသျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးေငြ အမ် ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ 
အေနအထားမ်ားေပၚ မူတည္၍ အဆိုပါ လဲႊေျပာင္း ေပးအပ္ေငြမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ျမင့္မားေစပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဒသႏၱရ အဆင့္ 
အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
၀င္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရန္ တူညီေသာ 
အာဏာကို ရရိွမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေဒသႏၱရ အဆင့္မ်ားသို႔ 
လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၱရ အစိုးရ အဆင့္ 
အခ်င္းခ်င္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ၾကား လဲႊေျပာင္းမႈသည္ 
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ပံု ၁၀။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြကို ေကာက္ခံေရး အာဏာမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံမွ ဥပမာမ်ား

 

အာဂ်င္တီးနား 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

မေလးရွား 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

ၾသစေၾတးလ် 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

ေတာင္အာဖရိက 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

ကေနဒါ 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

မဂဇလန္ 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

0.22%

3.33% 3.56%

37.78%

1.77% 0.88%

62.01%

94.90% 95.56%

21.41%

32.29%

46.30%

15.27%

81.80%

9.78%

42.19%

48.04%

2.93%

ဗဟိုအဆင့္ ေဒသႏရအဆင္႕ ျပည္နယ္အဆင့္

ရင္းျမစ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႔၊ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး ကိန္းဂဏန္းခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ 
ႏွစ္ခ်ဳပ္စာေစာင္ ၂၀၀၈၊ ၃၂ (၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႔၊ ၂၀၀၈)

၃.၂.၂။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ အခ် ိဳးညီေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ အခ် ိဳးမညီေသာ စနစ္မ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အခ် ိဳးညီေနရန္ မလိုပါ။ အခ် ိဳးမညီေသာ 
အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ စနစ္မ်ားသည္လည္း ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ 
သက္ေသျပႏိင္ုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား 
အၾကား ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းကုိ သေဘာတူညီပါက 
အဆုိပါေဒသမ်ားအတြက္သာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ 
ရိွပါသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ဖင္လန္ (အာလန္)၊ အင္ဒိုနီးရွား (အက္ခ္)၊ အီတလီ (ေတာင္ပိုင္း တီရိုအီ)၊ 
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မေလးရွား (ေဘာ္နီယို)၊ ဖိလစ္ပိုင္ (မင္ဒန္နာအို)၊ ဆူဒန္ (ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္) ႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယား 
(ဇန္ဇီးဘာ) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အခ် ိဳ႕သည္ ဆူဒန္ႏွင့္ တာဇန္းနီးယားတို႔ကဲ့သို႔ 
ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ အခ် ိဳးမညီေသာ သမားရိုးက် ပံုစံခ်မွတ္မႈျဖင့္ အေရးပါေသာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ အတုိင္းအတာတြင္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အခ် ိဳးညီေသာ သမားရိုးက် 
ပံုစံကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္ထားပါသည္။ (ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွား၁၄ သို႔မဟုတ္ 
ဖိလစ္ပုိင္၁၅)။  ႏိင္ုငံေတာ္အတြင္းရွိ အမ် ိဳးသား ေရး စိတ္ဓါတ္ရွိသူမ်ားကမူ ဤသုိ႔ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ 
အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားကုိလည္း မူရင္း 
ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးရျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိင္ုသည္ဟု အျငင္းပြားလ်က္ တုိင္းရင္း သား လူမ် ိဳးစုမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဘာသာတရားကို အေျခခံ၍ နယ္ေျမေဒသမ်ားအၾကား ခဲြျခားသည့္ အခ် ိဳးမညီေသာ ပံုစံ 
ခ်မွတ္မႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ၾကပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာအရ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားျခင္းခံရၿပီး 
ခဲြျခားဆက္ဆံခံ ရေသာ လူနည္းစု နယ္ေျမေဒသမ်ားက ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေသာ အေနအထားကုိ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ပ့ံသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတာင္းဆုိလာႏိုင္ပါသည္။ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၾကသည့္  ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ 
အခ် ိဳးမညီေသာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ ႀကီးမားစြာ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးအတြက္  အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေသာ ပုံစံအမ် ိဳး မ် ိဳးကုိ 
ထားရိွၾကပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ (UK) ႏွင့္ စပိန္တို႔သည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သည့္ ပံုစံခ်မွတ္ေရး 
နည္းလမ္း ေပါင္းစံုကို ဥပမာေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္ (ဇယားကြက္ ၃ ႏွင့္ ဇယားကြက္ ၄ 
ကိုၾကည့္ပါ)။ 

ဇယားကြက ္ ၃ တိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ် ိဳးမညီမွ်ေသာ 
အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း 

ၿဗိတိန္ႏိင္ုငံသည္ စေကာ့တလန္၊ ေ၀လ ႏွင့္ အုိင္ယာလန္ ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း 
၏ ပုံစံမ် ိးဳစုံကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရက 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ် 
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းေသာ အဂၤလန္ႏွင့္ 
ႏိႈင္းစာလွ်င္ က်န္နယ္ေျမသုံးခုသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ 
ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ရိွၾကပါသည္။

စေကာ့တလန္ ျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုႏွင့္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကုိ ၀က္ဘ္မင္စတာ 
ပုံစံမွ  ရရွိထားပါသည္။ ၁၉၉၈ စေကာ့တလန္ ဥပေဒအရ 
စေကာ့တလန္၏ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒမ်ား*ကုိအတည္ျပဳ 
ႏိင္ုၿပီး ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈက႑မွာမူ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ သီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္း မရွိေသာ နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ႏိင္ုပါသည္ (ဆင့္ပြားဥပေဒဟုလည္းေခၚသည္)။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ဥပေဒသည္ အာဏာမ်ားကုိ လက္ေအာက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္း၍ ခဲြတမ္းခ်ေပးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ ဥပေဒျပဳ ရန္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အား ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း စေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္ 
က ပန္ၾကားမွသာ ယင္းကိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါသည္။ (ဆီး၀ဲလ္ သေဘာတူညီခ်က္) 

၁၉၉၈ ေ၀လ အစုိးရ၏ အက္ဥပေဒအရ ေ၀လနယ္၏ အမ် ိဳးသား ညီလာခံသုိ႔ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းမည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြက္ ယခင္က ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးမ်ား ရရိွခဲ့ၾကေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ခဲြတမ္း 
ခ်ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အတည္ျပဳေရးတြင္ အမ် ိဳး သားညီလာခံအား 
ကန္႔သတ္လ်က္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ေ၀လနယ္၏ အေျခခံ 
ဥပေဒကို အတည္ျပဳဆဲျဖစ္ပါသည္။

အုိင္ယာလန္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေဒသႏၱရအစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ခြဲတမ္းခ်၍ 
သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခြဲျခား၍မရႏိုင္ေပ။ ယင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာ 
ျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္သည္ အုိင္ယာလန္ေျမာက္ပုိင္း ညီလာခံႏွင့္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ကုိ ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ယာယီဆိုင္းငံ့ေစၿပီး ၂၀၀၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ဆုိင္းင့ံခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေသာအခါ အုိင္ယာလန္ 
ေျမာက္ပိုင္းညီလာခံသည္  ‘ျခြင္းခ်က္ထားေသာ’၊ ‘သီးသန္႔ လ်ာထားေသာ’ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ယခု တုိင္ေအာင္ ဥပေဒျပဳ ေနဆျဲဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္မွ လဲႊေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ 
မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ အေျခခံျဖစ္ေသာ၊ ကုိယ္စား ျပဳအပ္ႏံသွာ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳႏိင္ုပါသည္။ 
ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္သည္ ၁၉၉၈ အုိင္ယာလန္ ေျမာက္ပုိင္းဥပေဒကုိ ျပင္ ဆင္မြမ္းမံျခင္း မရိပွါက 
ယင္းသည္ ‘ျခြင္းခ်က္ထားေသာ’ နယ္ပယ္မ်ားကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တဖန္ ၿဗိတိသွ် 
လႊတ္ေတာ္သည္ ‘သီးသန္႔ လ်ာထားေသာ’ နယ္ပယ္မ်ားကုိလည္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္လုံး၏ 
သေဘာတူညီမႈအရ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ မၾကာမီတြင္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဤသို႔ အစိတ္အပိုင္းသံုးရပ္ ခဲြျခားထားေသာ တာ၀န္မ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္း အိုင္ယာလန္၏ 
တစ္ခု တည္းေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈစနစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေ၀လနယ္

အဂၤလန္
ေျမာက္ပိုင္း အိုင္ယာလန္

စေကာ့ကလန္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမ် ိဳးသား လႊတ္ေတာ္
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*ထို႔အျပင္ စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္၏ စံသတ္မွတ္ႏႈန္းကို ၿဗိတိန္အဆင့္၏  
၃%ထိ ေျပာင္းလရဲန္ အာဏာရွိပါသည္ (သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအာဏာကုိ အသုံးျပဳျခင္း မရွိေသးပါ)။ 
ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ စကစ္မစ္ဒ္၊ J ႏွင့္ ၀ီယက္စနာ၊ V ၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ကဲြျပား 
ျခားနားေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မက္စ္ပလန္႕ခ္ လက္စဲြစာအုပ္၊ တတိယအႀကိမ္ 
(ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာေသာ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္၊ 
မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၉)၊ စာ-၄၆

စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ‘ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း’ 
ဟုရည္ညႊန္းသည့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ တင္ျပထားပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္ဖရန္ကုိ၏ အာဏာရွင္ 
အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ 
အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံ၏ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ 
၁၉၇၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆဲြဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ စပိန္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
ထုိးထြင္းဥာဏ္ရွိေသာ အဓိက အဂၤါရပ္မွာ ျပည္နယ္ အသီးသီး/ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးအေနျဖင့္ အတုိင္း 
အတာတစ္ခုအထိ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
အရိွန္အဟုန္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ရရိွႏိုင္မည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စနစ္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသ အပိုင္းအျခားအရ စပိန္ႏိုင္ငံကို ‘ ၿမိဳ႕ ေတာ္နယ္ေျမမ်ား၊ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရိွေသာ နယ္ေျမမ်ား’ ဟူ၍ ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္ 
(အပိုဒ္ ခဲြ ၁၃၇)။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရိွျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ 
အလိုအေလ်ာက္ ရရိွေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းအခြင့္အေရးကို မည္ကဲ့သို႔ သံုးစဲြရမည္၊ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ နယ္ေျမမ်ား၏ အေနအထားကို မည္ကဲ့သို႔ ရရိွႏိုင္သည္စသည္တို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမ်ား၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ  အပုိဒခ္ြဲ ၁၄၈ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အပုိဒခ္ြဲ ၁၅၀ 
အရ ႏိင္ုငံေတာ္ အစုိးရသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားအား ယင္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 
စာရင္းရိွ (အပိုဒ္ခဲြ ၁၄၉) အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၆
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တ

္ မွတ
္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ဇယားကြက္ ၄။ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို ေလ့လာျခင္း စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း

အမ် ိဳးသား ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑

ေဒသႏရ 
အဖဲြ႕အစည္း

ေဒသႏရ အဖဲြ႕အစည္း
ေဒသႏရ အဖဲြ႕အစည္း

ေဒသႏရ အဖဲြ႕အစည္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

အပိုဒ္ခဲြ၁၄၈ 
ႏွင့္ ၁၄၉ တို႔ 
တို႔တြင္ ေဖာ္ 
ျပထားသည္ 
အာဏာခဲြေ၀ 
မႈစာရင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၃.၂.၃။ မည္သည့္ အစုိးရအဆင့္မ်ားကုိ မည္သည့္အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းေပးမည္နည္း။
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ရိွ 
အစုိးရ၏ အဓိက က႑သုံးရပ္ကုိ အာဏာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ 
ယင္း၏ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ပထမအဆင့္အေန ျဖင့္ အစိုးရ၏ မည္သည့္က႑ကို အစိုးရ 
သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္ (ဇယား ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ အဖဲြ႔အစည္းဆုိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ အစိုးရ၏ ေအာက္ 
ပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ကို စီစဥ္ဖန္တီးေပးမွသာလွ်င္ 
ယင္းအဆင့္မ်ားသုိ႔ လက္ေတြ႔ထိေရာက္ေသာ အာဏာမ်ားဟု လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးႏိင္ုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား ၂။ မည္သည္ အစိုးရအဆင္႔ကို မည္သည့္ အာဏာ အမ် ိဳးအစားမ်ား ေပးအပ္မည္နည္း။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ တရာ းစီရင္ေရး

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္   
ဒုတိယအဆင့္ (ဥပမာ-အဖဲြ႔ခဲြမ်ား၊ ? ? ?
(ေဒသမ်ား စသျဖင့္ ? ? ?
 တတိယအဆင့္ (ဥပမာ-
(ျပည္နယ္ အဆင့္

ဒတိုယအဆင့္အေနျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေသာ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
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က႑၊ ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး 
အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔က လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
တာ၀န္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ 
ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရား မ်ားကုိ 
လဲႊေျပာင္းခဲ ြေ၀ေပးျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြျခင္း (ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္)၊ ဥပေဒကုိႀကီးၾကပ္ျခင္း သုိ႔ 

မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ၏ တာ၀န္) သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒႏွင္အ့ညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒတစ္ခုကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္း (တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔၏ 
တာ၀န္) တို႔ႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွမရိွေပၚ တြင္သာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ 

ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း
ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ အစုိးရ၏ မည္သည့္အဆင့္မ်ားသည္ 
အထူးတာ ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (ဥပမာ- ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား) ဥပေဒကုိ ေရးဆဲြသင့္သည္၊ 
ယင္းအာဏာသည္ သီးသန္႔ရေသာ အာဏာျဖစ္သင့္သည္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏အဆင့္မ်ားအၾကား 
ခဲြေ၀သင့္သည္စသျဖင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ 
အစုိးရမ်ားအဆင့္သုိ႔ သီး သန္႔အာဏာအပ္ႏွင္းရန္ သတ္မွတ္ထားႏိင္ုပါသည္။ ဤသုိ႔ခဲြေ၀ေပးရာတြင္ 
စိန္ေခၚမႈ ႏွစ္မ် ိဳးရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္
ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ 
ၿပိဳကဲြေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းကိုသာ သီးျခား အာဏာ 
အပ္ႏွင္းရန္ သေဘာတူညီၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သီးျခားအာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း၏ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈမွာ 
ပို၍လက္ေတြ႕က်ပါသည္။ သီးျခားအာဏာေပးရန္အတြက္သာ အားထားေနျခင္းသည္ ဤစနစ္ကို 
လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသည့္ နယ္ ပယ္မ်ားစြာတုိ႔တြင္  စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ေရာေထြး 
မႈမ်ား ဧကန္မုခ်ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားရာ ေရာက္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ 
အစိုးရမ်ားအၾကား တစ္ေျပးညီတည္း လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္  သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

တစ္ေျပးညီေပးအပ္ေသာ အာဏာမ်ားသည္လည္း ကဲြျပားျခားနားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ရွိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား တစ္ေျပးညီေပးအပ္ေသာ 
အာဏာမ်ား၏ ေဒါင္လုိက္ နည္းစနစ္အရ ေရာေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္း အတုိင္း က်င့္သုံးသည္ 
ဟူသည့္ ျပႆနာရပ္ ေပၚထြက္လာရပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ အစိုးရ၏ က႑ 
သံုးရပ္အနက္ မည္သည့္က႑အား 
အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ 
ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မ်တ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
တာ၀န္မ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ အဓကိ 
ဦးစားေပးထားပါ သည္။ တစ္ေျပးညီတည္းျဖစ္ 
ေသာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း နယ္ပယ္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က လႊမ္းမုိး 
ထားေသာ နယ္ပယ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္တြင္ 
ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ပင္ ဟန္႔တား 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိင္ုသည္ဟု ေဒသႏၱရမွ ေ၀ဖန္ေရး 
သမားမ်ားက အျငင္းပြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ ႏိင္ုငံေတာ္၏ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမန္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
သည္ ႀကီးစိုးမႈကို  ‘အမွန္တကယ္လိုအပ္’ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက် ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုသာ 
ေပးအပ္ပါသည္။ ‘ဗဟုိအစုိးရလက္ေအာက္ရိွ 
ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္း တူညီေသာဘ၀ေန ထိုင္မႈ အေနအထားမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ 
တရားဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အက် ိဳးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဗဟိုအစိုးရ၏  စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ  အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 
ေဖာ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။’ ၁၇

အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကမူ တစ္မ် ိဳးတစ္ဖုံ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ ကေနဒါႏိင္ုတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္စိုးမႈအား ထူးျခားလွသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ခၽြင္းခ်က္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
သက္ျပည့္ ပင္စင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒမ်ားအစရိွသည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒတို႔ 
ကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေသာအခါ ျပည္နယ္ဥပေဒကုိသာ လက္ခံပါသည္။၁၈ အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူ ေဘာင္တစ္ခုကို မူၾကမ္းေရးဆဲြရန္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ေဒသႏၱရဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္တြင္း အေျခ အေနမ်ားႏွင့္အညီ 
အေသးစိတ္တင္ျပရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္ (ယင္းကို အေျခခံမူေဘာင္ ဥပေဒျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ခဲြေ၀ သတ္မွတ္ထားသည့္ အာဏာမ်ားဟု ညႊန္းဆိုထားပါသည္)။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အဆင့္မ်ားတြင္ တစ္ခိ်န္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္းႀကီးၾကပ္ရန္ တစ္ေျပးညီ 
အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းဟူသည့္  တတိယေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ႏွင့္ ေဒသႏၱရဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ တုိက္ရုိက္ သေဘာထား ကဲြလဲြေသာအခါမွသာ 
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားသူႀကီးမ်ားက ဆုံးျဖတ္သည့္အတုိင္း အက် ံဳး၀င္မည္ 
ျဖစ္သည္။ (ဆူဒန္)

ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အေသအခ်ာေရးဆဲြထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မူၾကမ္းမ်ား 
အရ တစ္ေျပးညီ အာဏာကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္၍ လက္ေတြ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွၾကေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္လာႏိင္ုေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ေပးပါသည္ 

အစိုးရ၏ မည္သည့္အဆင့္မ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳသင့္ပါသနည္း။ ယင္းအာဏာ 
သည္ အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ခုတည္းကိုသာ 
သီးျခားအပ္ႏွင္းထားျခင္း ျဖစ္ ပါသလား 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးအတြင္း 
ခြဲေ၀သတ္မွတ္ ထားပါသလား။ အထူးသျဖင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို 
ဖယ္ၾကဥ္ ပထုတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရေသာ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡတစ္ခု 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ 
ၿပိဳကဲြေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ 
အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းကိုသာ 
သီးျခားအာဏာအပ္ႏွင္းရန္ 
သေဘာတူညီၾကမည္ မဟုတ္ေပ။
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(ဇယားကြက္ ၅ ကို ၾကည့္ပါ)။ 

ဇယားကြက္ ၅။ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေပၚရရိွေသာ အာဏာမ်ား။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဥပမာ

ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၁၄၆

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ တရားဥပေဒအခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား 

(၁) ဤအပိုင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ တြင္ စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ေရးနယ္ပယ္အတြင္း ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္၏ တရား 
ဥပေဒမ်ားအၾကားရွိ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားကုိ ဆက္စပ္ေဖာ္ျပ ေပးပါသည္ [တစ္ေျပးညီ 
ရရိွေသာ အာဏာမ်ား]။ 

(၂)  တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာအရ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း က်င့္သုံးမည္ျဖစ္သည့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္၏ တရား ဥပေဒသည္ ေအာက္ပါအေျခေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိပါက ျပည္နယ္ 
၏ တရားဥပေဒကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။  

(က) ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ား အသီးသီး 
အေနျဖင့္ ေရးဆဲြခ်မွတ္ ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
မရိွျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။

(ခ)  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္စြာ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည့္ ႏိင္ုငံတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ရွိေစရန္ 
ဦးစီးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဤသုိ႔တစ္ညီ တစ္ညြတ္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ေအာက္ပါတို႔ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္ - 

(၁) စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား

(၂) အေျခခံမူေဘာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

(၃) ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ား

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ 
လိုအပ္ပါသည္-

(၁)  ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ ကာကြယ္ရန္။

(၂) စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္။

(၃) ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေငြလုံးေငြရင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား၏ 
ေရြးလ်ားစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ရန္။

(၄)  ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တိုးျမွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၅)  အစုိးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သာတူညီမွ်ရွိေသာ အခြင့္အလမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
တူညီေသာ အခြင့္ အေရးမ်ားရရိွေစရန္။

(၆)  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ရန္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို ျပည္နယ္တစ္ခု၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားကို 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါက ယင္းသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒကုိ လႊမ္းမုိး 
ႏိုင္ပါသည္။

(က)  အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံး၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး 
သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း။  သုိ႔မဟုတ္

(ခ)  ႏိင္ုငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဟန္႔တားျခင္း။

(၄) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒ္မခဲြ (၂) (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ လိုအပ္ျခင္း ရိွ၊မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာၿပီး အဆုိပါ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္ တရားရုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါက 
တရားရံုးသည္ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ပယ္ချ်ခင္းရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိရေပမည္။ 

(၅) ပုဒ္မခဲြ (၂) ႏွင့္ (၃) ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွပါက ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအေပၚ 
ျပည္နယ္ဥပေဒကသာ ႀကီးစိုးပါ သည္။ 

(၆) လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ဥပေဒအရ ေရးဆဲြေသာဥပေဒသည္ 
ယင္းဥပေဒကုိ ျပည္နယ္မ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက  အတည္ျပဳမွသာ 
ႀကီးစိုးႏိုင္ပါသည္။

(၇) အကယ္၍ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ယင္းထံဥပေဒတစ္ခုကို 
တင္ျပၿပီးေနာက္ ကနဦး လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခိ်န္၏ ရက္ ၃၀ အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္အေျဖထုတ္ႏိင္ုျခင္း မရွိပါက ယင္းဥပေဒကုိ ေကာင္စီ၏အတည္ျပဳခ်က္ကုိ 
မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မဆို ရယူရမည္ဟု ဟူ၍ ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။ 

(၈) ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မခဲြ ၆ အတြင္းရိွ ညႊန္းဆိုထားေသာ 
ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျခင္း မရွိပါက ယင္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း 
ဥပေဒအား မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အတည္မျပဳရသည္ကုိ အေၾကာင္းျပ 
ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေပးရပါသည္။

ရင္းျမစ္။ ေတာင္အာဖရိက၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆) တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။ <http://www.constitutionnet.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

မည္သည့္ အစုိးရ၏စနစ္မ်ားတြင္မွ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ တာ၀န္တစ္ခုအား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
အာဏာမရိွ သည့္ အေနအထားမ် ိဳးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အဆင့္ တစ္ခုခုတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သာမာန္ 
သုိ႔မဟုတ္ မခဲြေ၀ေသာ  အာဏာျဖင့္သာ သတ္မွတ္ထားရပါမည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အဆင့္၌ မခဲြ ေ၀ေသာ အာဏာအပ္ႏွင္းထားၿပီး (ကေနဒါ၊ အိႏိၵယ) အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္း 
အာဏာကို ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ပါ အပ္ႏွင္းထားပါသည္ (ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု)။
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470 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း အာဏာခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရိွပါသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိင္ုငံမ်ားသည္ အေသးစိတ္ စာရင္းသြင္း 
သတ္မွတ္ထားေသာ အာဏာအမ် ိဳးအစားမ်ား 
စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာမ်ားကို တိက်စြာ 
သတ္မွတ္စာရင္း သြင္းထားပါသည္။ ေဒသနၱရ 
အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္မူ မခဲြေ၀ေသာ အာဏာကို 
သာရရွိသျဖင့္ ေဒသနၱရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ 

ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ တိက်စြာ သတ္မွတ္စာရင္းသြင္းထားရန္ မလုိအပ္ေပ။ လုပ္ငန္းစဥ္၏စနစ္မ်ားကုိ 
ပို၍ က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တို႔၏  
သီးျခားအပ္ႏွင္းေသာ အာဏာမ်ား အျပင္ တစ္ေျပးညီေပးေသာ အာဏာမ်ားႏွင့္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးေသာ 
အာဏာမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ၿပီး အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားမည့္ စာရင္းတစ္ခုကို အဆိုျပဳထားႏိုင္သည္။ 

ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအား အာဏာမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္ 
အတုိင္းအတာ သည္ ႏိင္ုငံတစ္ႏိင္ုငံအတြင္းရွိ ကဲြျပားျခားနားစြာ ျဖစ္ေပၚ ေနထုိင္တည္ရွိသူမ်ားေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား၊ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာတရား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေမြး/ေသ/
လူဦးေရစာရင္း စသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာ တို႔သည္လည္း ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားအား 
လက္ေတြ႔ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္ အတုိင္းအတာကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားကို အဓိက လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံ 
ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးစသည့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၏ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ တုိ႔ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏုင္ိငံေတာ္အဆင့္တြင္သာ ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ္လည္း 
မူ၀ါဒေရးရာမ်ားစြာတို႔အား ခဲြေ၀သတ္မွတ္ ေပးျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေနအထားမ်ားႏွင့္ 
အက် ိဳးစီးပြားမ်ား၏ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကို မူတည္ပါသည္။ ဘရား ဇီးလ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ အာဏာမ်ားကုိ တတိယဆင့္ျဖစ္ေသာ 
ျပည္နယ္အစိုးရထံ လဲႊေျပာင္းေပးပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အကယ္၍သာ ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို ပို၍ထိေရာက္စြာ 
ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက (‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း’ သို႔မဟုတ္ 
‘ဗဟုိအစုိးရ၏  အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပး ျခင္း’ ဟူ၍လည္း ညႊန္းဆုိႏိင္ုပါသည္) ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳမီ ဖဲြစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္  (က) ေဒသနၱရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တုိ႔တြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား မရိွေသာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုသာလွ်င္ လည္း ေကာင္း (ခ) 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကုိ ခ်မွတ္ရန္ သီးျခားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က မူၾကမ္းေရးဆဲြထားသည့္ ေဒသႏၱရ 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အား ႏိုင္ငံေတာ္ 
အေျခခံမူေဘာင္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး 
အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေဒသႏၱရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား အား 
ျပည္နယ္အေနအထားမ်ားႏွင့္အညီ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကို  
ျဖည့္စြက္တင္ျပေပးရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒကုိသာလွ်င္လည္းေကာင္း (ဂ) ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားအျပင္  
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိပါလည္းေကာင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ၊မရိွကို စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ သင့္ပါသည္။ ထိေရာက္မႈအရိွဆံုး 
စားရိတ္သုံးစဲြျခင္းႏွင့္အမွ် ခရီးေပါက္မႈ အရွိဆုံး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေစရန္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ 
ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အက် ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားအတြက္ အနီးစပ္ဆံုး ကိုယ္စားျပဳေပးသည့္ 
သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆံုး တာ၀န္ရွိသည့္ အစိုးရအဆင့္ကိုသာ အာဏာကို အပ္ႏွင္းသင့္သည္ဟု 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာတူညီၾကပါသည္ (လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဟုလည္း 
ယင္းကို ညႊန္းဆုိေလ့ရိွပါသည္၁၉)။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း တို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို 
မည္သူက သံုးစဲြေနသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစဲြသည္ 
ပိုမိုလြယ္ကူစြာ သိျမင္ႏိုင္သျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာ၀န္ခံႏိင္ုမႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ (ေဒသႏၱရ 
အဆင့္မ်ားသည္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
ဤဆန္းစစ္ခ်က္က အၿမဲတမ္းဖိအား ေပးေနမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ထိေရာက္မႈ အရိွဆံုးေသာ စီမံခ်က္၏ 
အတိုင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ 
အစုိးရအဆင့္ သည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ေတြ႔ရွိႏိင္ုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ရာသီဥတု ခန္႔မွန္းခ်က္ စသည့္ အခ် ိ႕ဳေသာ စီမံခ်က္မ်ား 
သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္မွ သာ 
အက် ိဳးထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပ 
သည္။)

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ား 
သည္လည္း မည္သည့္အစုိးရအဆင့္က အထူးတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားစြာတုိ႔သည္ ေဒသႏၱရအစုိးရ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားက ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ေဒသသုံးဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ားကို သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ အေျခခံပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ဦးစားေပးၾကမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အျခား တစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း သာတူညီမွ်ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ႏိင္ုငံသားမ်ား 
အားလံုးအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ တြင္ ေနၾကေစကာမူ  ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရိွသင့္ေသာ 
သက္ျပညပင္စင္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေရးစသည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ 
ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကသာလွ်င္  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါက ပို၍ 
သင့္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားက သေဘာတူညီႏိုင္ပါ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကုိ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံေေတာ္အစုိးရသည္ 
လိုအပ္ခ်က္ခ်က္မ်ား အားလံုး အေပၚ၌ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ 

ထိေရာက္မႈအရိွဆံုး 
စားရိတ္သံုးစြဲသည္ႏွင့္အမွ် ခရီးေပါက္မႈ 
အရိွဆံုး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရရိွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ 
အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ 
ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူ မ်ားအတြက္ 
အနီးစပ္ဆံုး ကိုယ္စားျပဳေပးသည့္ 
သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆံုး တာ၀န္ရိွသည့္ 
အစိုးရအဆင့္ကိုသာ အာဏာကို 
အပ္ႏွင္းသင့္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက 
သေဘာတူညီၾကပါသည္။
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ခံစားခြင့္မ်ားစသျဖင့္ စီပြားေရးယႏၱရားႀကီးကုိ 
ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေစေသာ စားရိတ္သံုးစဲြေရး 
တာ၀န္အခ် ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း၏ 
မညီမွ်ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ 
တစ္၀ွမ္းလုံး၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအစရွိေသာ 
ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားပါအပါအ၀င္ 
အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ရွိေနရမည့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားရွိရန္ 
ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ သည္ စီမံခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရမာ်းအတြက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကုိ ခ်မွတ္မည့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္၏  စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပဌာန္းရန္ လုိအပ္ပါ 
လိမ့္မည္။ 

အာဏာ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးေသာ စနစ္အတြင္း 
တရား စီရင္ေရး အာဏာမ်ားကုိ ခဲြတမ္းခ်ေပးျခင္း- 
ပံုစံႏွစ္မ် ိဳး ၂၀

အလားတူစြာပင္ တရားစီရင္ေရး၏ အာဏာခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း ရိွ၊ မရိွဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ 
ႏိင္ုငံအႏံွ႔အျပားတြင္ ရွိ ေသာ ႏိင္ုငံေတာ္ တရားရုံးမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားက ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
ေဒသႏၱရတရားရံုးမ်ားက ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ားအား ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွမရိွကို ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ ျပဌာန္းသူမ်ားက စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးေသာ စနစ္တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
ျပဌာန္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအျပင္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေရးဆဲြ ၾကသည့္ ေဒသႏၱရလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားစသျဖင့္ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားစြာရွိတတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရးပါေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ အမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ မည္ကဲသုိ့႔ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရမည္၊ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ 
မည္သည့္ တရားရုံးစနစ္သည္ ဤသုိ႔ကဲြျပားျခားနားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ 
ထိေရာက္ ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ နည္းလမ္းရိွပါသနည္း ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ ကို ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ က်င့္သံုး သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သီးျခား/ႏွစ္မ် ိဳး 
ခဲြထားသည့္ ပံုစံႏွင့္ ေပါင္းစည္း ထားသည့္ ပံုစံဟူ၍ အေျခခံပံုစံ ႏွစ္မ် ိဳးကို ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ ပံုစံ 
ႏွစ္မ် ိဳးလုံးသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈမ်ားကုိ အဓိက က်င့္သုံးေသာစနစ္တြင္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ခဲြတမ္းသတ္မွတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

သာတူညီမွ်ရိွေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ 
မည္သည့္ေနရာ တြင္ ေနၾကေစကာမူ 
ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရိွသင့္ေသာ 
သက္ျပည့္ပင္စင္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းေပးေရးစသည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ 
ျပည္သူ႔ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကသာလွ်င္  
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါက ပို၍ 
သင့္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားက 
သေဘာတူညီႏိုင္ပါသည္။  
လိုအပ္ခ်က္ခ်က္မ်ား အားလံုးအေပၚ၌  
အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရိွေသာ သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္မ်ားစသျဖင့္ စီပြားေရး 
ယႏၱရား ႀကီးကို ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေစေသာ 
စားရိတ္သံုးစြဲေရး တာ၀န္အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ 
ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း၏ မညီမွ်ခ်က္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားရိွပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

သီးျခား/ ႏွစ္မ် ိဳးခဲြထားသည့္ပံုစံ*
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သုံးသည့္ 
သီ း ျ ခာ း /  ႏ ွ စ္ မ ် ိဳ း ခဲ ြထာ းသည့္ ပုံ စံအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ တို႔တြင္ 
အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ တရားရုံးစနစ္ 
ကုိ (ျပည္နယ္တရားရုံးမ်ား၊ အယူခံၾကားနာစစ္ေဆးေရး 
တရားရုံးႏွင့္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္) အသုံးျပဳၾကပါသည္ 
(ပုံ ၁၁ ကုိၾကည့္ပါ)။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ျပည္နယ္တရားရုံးမ်ားသည္ ယင္းတို႔ျပည္နယ္မ်ား 
ႏွင္သ့ာ သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိ က်င္သုံ့းေလ့ရွိၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ 
တရားရုံးမ်ား၌သာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 
အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ ႏို င္ငံေတာ္ဥပေဒကုိ 
က်င့္သုံးလ်က္ရိ ွသည့္ ႏို င္ ငံေတာ္ဆုိင္ရာ  
ျပည္နယ္ တရားရုံးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွအံျပားတြင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ သီးျခား 
ပုံစံသည္ တရားရုံးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔အေပၚတြင္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ဘ႑ာေငြမတည္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး 
ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားက ဘ႑ာေငြ မတည္ေပးထားပါသည္။ 

တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို 
ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးမည္ဆိုပါက 
နည္းလမ္းတစ္ခု မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္ အဆင့္တို႔အတြက္ 
ကိုယ္ပိုင္တရားရံုးစနစ္ မ်ား ထားရိွရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးေလ့ရိွၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
တရားရံုးမ်ား၌သာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပါ သည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို က်င့္သံုးလ်က္ရိွသည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ  ျပည္နယ္ 
တရားရံုးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားပါသည္။
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ပုံ ၁၁။ ဗဟုိအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းစနစ္တြင္ ခဲြျခားထားေသာ ပုံစံမ်ား။ 
(ဤစနစ္ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳပါသည္)

ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို 
တရား ရံုးခ်ဳပ္

အယူခံတရားနာ စစ္ေဆးေရး တရားရံုး

ျပည္နယ္တရားရံုး

ျပည္နယ္အဆင့္  

ျပည္နယ္ဥပေဒ

ကိုသာ

က်င့္သံုးသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္  
 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုသာ
က်င့္သံုးသည္

.

ဒရီယ္ ကက္သရင္းနားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္ 
- ဖဲြ႔စည္းပ့ု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ (ဟိန္းဒ္ဘာ့ဂ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔ အစည္း ၊ ၂၀၀၉) ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္ M 
။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စြဲစာအုပ္- တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈ 
ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား (မထုတ္ေ၀ရေသး၊ ၂၀၀၉)  

ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံ* 
ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံတစ္ခုတြင္ (အမည္ႏွင့္ လိုက္ေအာင္ပင္) ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္တရားရုံးမ်ားသည္ စနစ္တစ္ခုအတြင္းတြင္ ေပါင္းစည္းထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျမင့္ဆုံး 
ဗဟိုတရားရံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုး ျဖစ္ၿပီး ယင္းထက္နိမ့္ေသာ တရားရံုးမ်ားသည္ ယင္းတို႔ 
ရိွေသာ ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ တရားရံုးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
တရားရံုးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒကို က်င့္သံုးမည့္အမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို က်င့္သံုးမည့္ 
အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရိွပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ဥပေဒဟူသည့္ ဥပေဒႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စားကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္၍ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။  ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပုံစံကုိ အသုံးျပဳေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္ကသာလွ်င္ 
ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးမည့္အမႈမ်ားအား စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္ နယ္၏ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးသည္ 
ျပည္နယ္ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆုံးအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ခ်မွတ္ေသာ တရားရုံးျဖစ္ပါသည္ (ဂ်ာမနီ၊ ဆူဒန္)။ 
အျခားေသာစနစ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒေရာ၊ ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳရေသာအခါ  ကိစၥႏွစ္ 
ရပ္လံုးကို ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ မေရာက္မီ အယူခံ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ (အိႏိၵယိ)။ 

*ဒရီယ္ကက္သရင္းနားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္ 
- ဖဲြ႔စည္းပ့ု အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ ဖဲြ႔စည္းပံု မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ (ဟိန္းဒ္ဘာ့ဂ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း ၊ ၂၀၀၉)

ပံု ၁၂။ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံ 
 

 

ဒရီယ္ကက္သရင္းနားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္ - 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ ဖဲြ႔စည္းပုံမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ (ဟိန္းဒ္ဘာ့ဂ္။ ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ 



476 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ႏိင္ုငံတကာဥပေဒကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ မက္စ္ပလန္႔ခ္ 
အဖဲြ႔အစည္း ၊ ၂၀၀၉) ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M ။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ 
လက္စဲြစာအုပ္- တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔၏ ပုံစံ ခ်မွတ္မႈဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ား (မထုတ္ေ၀ရေသး၊ ၂၀၀၉)  

ပံုစံတစ္မ် ိဳးခ်င္းစီ၏ အာသာခ်က္မ်ား
စနစ္တခုခ်င္းစီ၌ တစ္ခုတြင္မရွိေသာ အားသာခ်က္မ်ား 
အျခားတစ္ခုတြင္ ရွိေနပါသည္။ ေပါင္းစည္းထားေသာ 
တရားရုံး စနစ္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ တရားစီရင္ေရး 
သို႔မဟုတ္ ကဲြျပားျခားနားေသာ တရားရံုးမ်ား၏ 
သက္ဆုိင္ရာအာဏာမ်ားႏ ွ င့္  စပ္လ်ဥ္း၍ 
ပဋိပကၡအနည္းငယ္သာ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါသည္။ 
ယင္းစနစ္တြင္ တရားရံုးမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ 
အေရအတြက္နညး္ပါးသျဖင္ ့ကုနက္်စားရတ္ိမ်ား 
သက္သာေစပါသည္။ ေပါင္းစည္းထားသည့္ 
ပုံစံတြင္ ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိ၍ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း 
က်င့္သုံးၾကသျဖင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
၏ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိင္ုမႈကုိ ႀကီးမားေသာ အတုိင္းအတာ 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စား 

ခဲြျခားထားသာပံုစံသည္ ပို၍လြတ္လပ္ၿပီး အမ် ိဳးအစား စံုလင္ပါသည္။ ကဲြျပားျခားနားေသာ အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား၊ လူမ် ိဳးစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား) တြင္  ယင္းတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ရန္အတြက္ ပို၍လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ကဲြျပားျခား နားေသာ တရားေရးစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (ရိုးရာဥပေဒႏွင့္ - 
တရားမဥပေဒ (ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ) ပို၍ပင္ အေရး ႀကီးလွပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ 
အတြင္း ယင္း၏ကဲြျပားျခားနားေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ဥပေဒအမ် ိဳးမ် ိဳး 
ႏွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းအမ် ိဳးမ် ိဳးတို႔ တည္ရိွႏိုင္ပါ သည္။ ခဲြျခားထားသည့္ပုံစံသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ  အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မႈကိုလည္း 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

၃.၃။ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ 
အကာအကြယ္မ်ား - ဗဟိုအစိုးရဆိုင္ရာ  စနစ္မ်ား၏ အဓိကအဂၤါရပ္မ်ား 

၃.၃.၁။ နိဒါန္း
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားသို႔ လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးႏိင္ုသည့္ ထိေရာက္အေရးပါေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အတိုင္းအတာ ကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ လိုက္ဖက္ညီေသာ 

ေပါင္းစည္းထားေသာ တရားစီရင္ေရးပံုစံအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏၱရအစိုးရအဆင့္ တရားရံုးမ်ားသည္ 
စနစ္ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ အျမင့္ဆံုး 
တရားရံုးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
တရားရံုးျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္ ခံ 
တရားရံုးမ်ားသည္ ယင္းတို႔တည္ရိွေနေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ နယ္မ်ား၏ တရားရံုးမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ တရားရံုးမ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္ ဥပေဒေရးရာမ်ားအျပင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒေရးရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
ရိွပါသည္။ တရား သူႀကီးမ်ားကိုလည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ 
ဥပေဒဟူသည့္ ဥပေဒႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကို 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ 
ေပးအပ္၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားသည္လည္း တည္ရွိေနပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအား တရားေရးဆုိင္ရာ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအ၀င္ အစုိးရ၏အဆင့္ 
အသီးသီးၾကား တရားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကို 
ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေမးခြန္း 
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္မ်ားကသာ ေဒသႏၱရ 
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို 
ခဲ ြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း 
သုိ ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းတုိ ႔အေပၚ 
သီးျခား ဆံုးျဖတ္ၾကပါသလား။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဥပေဒျပ ဳလႊတ္ေတာ္သည္ ေဒသႏၱရႏ ွ င့္ 
ျပည္နယ္တုိ ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ် ဳပ္ခ ြ င့္ကုိ 
တစ္ဘက္သတ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မိမိတုိ႔ စိတ္သေဘာအတုိင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ႏိင္ုပါ သလား (ႏိင္ုငံေရးအရ ခက္ခလွဲသည္ဟု 
အေထာက္အထားမ်ားရိွေသာ္လည္း)။ 
သို႔မဟုတ္ပါက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲ ြေ၀ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားကို (ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသႏၱရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မ်ားကို ရုပ္သိမ္းရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈကို ျပဌာန္းထားေသာ ) ကာကြယ္ေပးပါသလား။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ႀကိးဳပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ အစုိး 
ရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးႏိင္ုသည့္  အာဏာမ်ားလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ေပးျခင္းအတြက္ 
တရားေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကုိ အတိအလင္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း ရွိပါသလား။  
အတုိခ်ဳပ္ဆုိရပါမူ ႏိင္ုငံေတာ္ အဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ျဖစ္ေစ ႏိင္ုငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည့္စုံေသာ တရားေရး အေျခခံမူေဘာင္က လမ္းညႊန္ 
ထားေသာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ေပးပါ 
သလား။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းမ်ားကုိ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းၾကသည္မွာ အ့ံဩစရာတစ္ခု 
မဟုတ္ေပ။ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံမ်ားမွာမူ 
အစိုးရ၏ သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ားအား လံုးကို 

အစိုးရ၏အဆင့္ အသီးသီးၾကား 
တရားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ အေရးပါ 
ေသာ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  
ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားကသာ 
ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပး 
ျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းတို႔အေပၚ သီးျခား 
ဆံုးျဖတ္ၾကပါသလား။  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ေဒသႏၱရ ႏွင့္ 
ျပည္နယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို 
တစ္ဘက္သတ္ ကန္႔သတ္ထား ျခင္း  
သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔  ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ 
ပါက ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေရးဆိုင္ရာ 
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးပါသလား။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား  
ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းကို ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖဲြ႕၏ 
ဥပေဒျပဳေရးညီလာခံမွလည္ေကာင္း 
ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ အစိုးရ၏ 
လက္ေအာက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ 
သေဘာတူညီမွသာ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ 
လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။
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ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပဲ အစုိးရအဆင့္ အသီးသီးကုိလည္း မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ 
ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟူ သည့္ လမ္းညႊန္မႈ အနည္းငယ္ကုိသာ ေပးထားပါသည္။၂၁ ပုံစံခ်မွတ္မႈအေနျဖင့္ 
အဆုိပါ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား သည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းအတြက္ တရားစီရင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကို ဖန္တီး ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံမ်ားသည္ အစုိးရ၏အဆင့္မ်ားကုိ အတိအလင္း 
စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀မႈမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ပုံစံခ်မွတ္ထားပါ 
သည္။၂၂ သို႔ရာတြင္ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ၏ 
တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေသာ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔ခြဲမ်ားအၾကား အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေရးအတြက္ အာဏာ
ထပ္မံလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းကို  တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွစ္မ် ိဳးစလံုးကို မျပဳလုပ္ပဲ 
အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကို ေရးဆဲြ ဖန္တီးပါသည္။ အဆိုပါ စီမံေဆာင္ ရြက္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အာဏာလဲႊ ေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းအား ထပ္မံတုိးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတို႔သည္ အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သာ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ကုိယ္စားျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။၂၃ အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ခြဲေ၀ထမ္း ေဆာင္ရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
အားေပး ႏိုင္ပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းကို 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ မွလည္းေကာင္း၊ 
ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖဲြ႔၏ ဥပေဒျပဳေရး ညီလာခံ မွလည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ အစိုးရ၏ 
လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ သေဘာတူညီမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဖန္တီး 
ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

၃.၃.၂။ ဗဟိုစနစ္ႏွင့္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔အၾကား အားၿပိဳင္မႈ၊ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာ စနစ္ႏွင့္ အာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ 
စနစ္ - တရားေရးဆိုင္ရာ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား
ႏွစ္ခြျဖစ္ေနေသာ၊ ကဲြျပားျခားနားေသာ သေဘာတရားႏွစ္မ် ိဳးသည္ အစုိးရ၏အာဏာမ်ားကုိ 
ေဒါင္လိုက္စနစ္အရ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ အစုိးရ၏ အဆင္အသီးသီးရိွေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အစုိးရ၏အာဏာကုိ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္မည္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအဆင့္၌သာ ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားမည္ ဆိုသည္ကိုသာမက 
တစ္ေပါင္းတစည္းတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား တည္ေဆာက္ 
ရမည္စသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရေပမည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိအစုိးရ စနစ္ 
သည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ ပီျပင္ေသာပုံစံကုိ ပုံေဖာ္ရန္ရည္ရြယ္ထားၿပီး တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရကသာ အာဏာကုိတစ္စုတစ္စည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္  
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ယင္းသေဘာ တရားႏွစ္ခုကို အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ လဲလွယ္၍ အသံုးျပဳေလ့ ရိွၾကပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္  ဗဟုိအစုိးရသည္ ပင္ကုိယ္ အားျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း၏ အတုိင္းအတာအျပင္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း ပုံစံမ်ားကုိ ျပဌာန္းထားၿပီး ယင္းတြင္ ထူးျခားေသာအဓိပၸါယ္မ်ားရွိသျဖင့္ 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ နားလည္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အေနအထားမ်ားကို ပို၍ ေလးနက္ေစပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဗဟုိအဆင့္မွ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ အမွန္တကယ္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပး ျခင္း၏  အေရးပါမႈပမာဏကုိ တုိင္းတာႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ 
‘တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္’ ႏွင့္  ‘ဗဟိုအစိုး ရစနစ္’ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ 
အစိုးရ၏အဆင့္အသီးသီးၾကား တရားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကို ၿခံဳငံုမိေစပါသည္။ ယခင္က 
လြတ္လပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ခုကုိ ဖဲြ ႔စည္းထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 
အေဆာက္အအုံမ်ား ႏွင့္ ေလ်ာ့ရစဲြာ ဆက္ႏြယ္ထားေသာ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ အေမရိကန္စသည့္ ဗဟုိအစုိးရ 
ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားကုိ ဖန္တီးျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ တြန္းအားေပးထားေသာ အေျခခံသေဘာတရား 
ငါးခုက ဗဟိုအစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပံုစံေဖာ္ေပးပါသည္၂၄

• အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္သည္ တူညီေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တူညီေသာ 
ျပည္သူလူထု အေပၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္သည္။

• ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္တြင္ ရွိေနေသာ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ရွိေသာ ေဒသႏၱရအစုိးရတုိ႔ 
ႏွစ္မ် ိဳးလံုး သည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး လြတ္လပ္မႈ ၏ အတုိင္းအတာမ်ား ပါ၀င္ႏိင္ုသည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလုံး၏ 
သီးျခားအာဏာ(ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားပါသည္။ ၂၅

• တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကလည္း အစုိးရအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္း၏ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာတုိ႔တြင္ မည္သည့္အဆင့္ကုိမွ တစ္ဘက္သတ္အားျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွေစရန္ ဖန္တီး ေပးပါသည္။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရိွ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ (ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေသာစနစ္) 
ေနရာရရိွမည့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရံုးျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူ ပဲြျဖင့္ျဖစ္ေစ ဗဟုိအစုိးရအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ သည့္ ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ အေျခခံသေဘာတရား ငါးမ် ိဳးမွ ဗဟိုအစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္  
မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ကုိ ပုံစံခ်မွတ္ႏိင္ုပါသည္။ အစုိးရ၏အဆင့္တစ္ခုသည္ ေဒသႏၱရအစုိးရအဆင့္၌ 
ရိွေသာ သီးျခားအာဏာမ်ား အပါအ၀င္ လက္ရိွတြင္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အာဏာမ်ားကို 
တစ္ဖက္သတ္ ရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္မရိွပါ။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ အဆင့္မ်ားအၾကား အာဏာမ်ားအား 
ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဆင့္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 



480 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

လက္တင္ဘာသာစကားအရ ဖုိးဒပ္စ္ ဟုေခၚသည့္ ဤသုိ႔ေသာ သေဘာတူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပူး ေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အမ် ိဳးအစားသည္ အမွန္စင္စစ္ ‘ဗဟိုအစိုးရစနစ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား အစဲြျပဳျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ဥပေဒျပဳအထက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အစည္းအေ၀း၌ ပါ၀င္ေနၾကေသာ ေဒသႏၱရအဖဲြ႔မ်ား၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ 
ျခင္းျဖင့္ ယင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းပါသည္။ 

ဇယားကြက္ ၆။ ကိုယ္ပိုင္ဗဟိုအစိုးရစနစ္ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ‘ကိုယ္ပိုင္ ဗဟိုအစိုးရစနစ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အေလးထား 
လာၾကပါသည္။ ဗဟုိအစုိးရ စနစ္သည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ပုံစတံစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိအထက္တြင္လည္း နယ္ေျမေဒသႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သေဘာတရား 
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ (အပိုင္း ၁.၁ ကိုၾကည့္ပါ) ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာႏိုင္ပါသည္။ ‘ကုိယ္ပုိင္ ဗဟုိအစုိးရစနစ္’ ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားသည္ ‘နယ္ေျမေဒသ 
တစ္ခုထက္စာလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ၀ိေသသ 
လကၡဏာရပ္မ်ားျဖင့္သာ သတ္မွတ္ထားေသာ၊ နယ္ေျမေဒသဆုိင္ရာ တည္ရွိမႈကုိ အေျခခံျခင္း 
ထက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈကိုသာ 
အေျခခံေသာ အဆိုပါအဖဲြ႔အစည္း၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုသာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္’။* သုိ႔ျဖစ္ရာ 
အခ် ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
နယ္ေျမမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း နယ္ေျမ တစခု္အတြင္းတြင္ စုေ၀းေနထုိင္ၾကျခင္း 
မရွိေသာ္လည္း ႏိင္ုငံအႏံွ႔အျပာင္းတြင္ ပ်႕ံႏံွ႔ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူလူထု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
(လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား) ကိုမူ ေပးအပ္ထားပါသည္။

အဆိုပါ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္မ်ား၏ နယ္ပယ္မ်ား၌ 
(ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ ဘာသာစကား ႏွင့္ ဘာသာတရား) ယင္းတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပင္ 
ရိွေနႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာ့တိုမန္အင္ပိုင္ယာတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ အေရးကိစၥ မ်ားကို 
ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားလက္သုိ႔သာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္ (မီးလက္စ္)။ အိႏိၵယ၊ 
အစၥေရးႏွင့္ လက္ဘႏြန္ တို႔၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အေရးကိစၥမ်ားကို ကဲြျပားျခားနားေသာ 
ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ယခုတိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖီဂ်တီြင္တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုေပါင္းစုံတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားပါသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ယံီတြင္ ေရာယွက္ေပါင္းစပ္ထားေသာ နည္းလမ္း 
ကို အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအလိုက္ ခဲြျခား 
ထားပါသည္။**  ‘ကုိယ္ပုိင္ ဗဟုိအစုိးရစနစ္’၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ် ိဳးစုမ်ားအလိုက္ ယဥ္ေက်းမႈ အသီးသိးရိွၾကေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေျပလည္ 
ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတြင္လည္း လက္ေတြ႔စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ 
လုိအပ္ေသာအဆင့္ကုိ ရရွိရန္ႏွင့္ ျပန္႔ႏံွ႔တည္ရွိေနၾကေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိ႔အတြက္ ခက္ခႏဲိင္ုပါသည္။ ‘ကုိယ္ပုိင္ 
ဗဟိုအစိုးရစနစ္’ ၏ အယူအဆမ်ားကို ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ အခန္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (အခန္း ၄ ႏွင့္ အခန္း ၅) တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းကို ကိုယ္စားျပဳႏုငိ္ေရးအတြက္ အခ် ိဳ႕ေသာ ပံုစံခ်မွတ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

*ထိုင္းမန္၊ U ႏွင့္ ၀ဒ္ဒရစ္ဂ္၊ C ၊ ‘ေခတ္ၿပိဳင္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္၏ ဗဟိုအစိုးရ 
စနစ္အၾကား အားၿပိဳင္မႈ’ ၊ ဗဟိုအစိုးရစနစ္၏ စိစစ္အႀကံျပဳခေ် ္အမွတ္ ၂ ရိွ အလားအလာအသစ္မ်ား 
(ဖရစ္ေဘာ့ဂ္၊ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ျပဌာန္းခ်က္၊ ၂၀၀၄) <http://www.federalism.ch/files/ documents/
New_trends_in_federalism_WP2.pdf> တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

**ေဘ့ခ္လာ၊ G၊ ‘နယ္ေျမဆိုင္ရာႏွင့္ လူမ် ိဳးစုဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ဗဟိုအစိုးရ စနစ္အၾကားအားၿပိဳင္မႈ 
- အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ား’ ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း  (၂၀၀၈)၊ <http://www.swiss-cooperation.admin.
ch/nepal/en/Home/Document_Archive> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ဤတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရိွပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဗဟိုအစိုးရစနစ္သည္ တရား 
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံေရးကို ညႊန္းဆိုေသာေၾကာင့္ 
အစုိးရ၏မ်ားစြာေသာ အဆင့္မ်ားအၾကား ယင္း ဆက္ဆံေရးသည္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ရုပ္
သိမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိရ 
ပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ ႏိင္ုငံတုိင္းသည္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔အၾကား ျပဌာန္းထားသည့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱအဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားအၾကား ယင္းဆက္ႏြယ္မႈကို မည္သို႔မွ်တည္ေဆာက္ျခင္း မရိွေသးပါ။ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ေတာင္အာဖရိကႏိင္ုငံ၌ပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈအတြက္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားထံမွ 
ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စံုတရာကိုမရရိွပါက ျပည္နယ္ အား ေပးအပ္ထားသည့္အာဏာကို 
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ ‘အဆင့္သံုးဆင့္ ပါ၀င္ေသာ ဗဟိုအစိုးရစနစ္’ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို 
အသုံးျပျဳခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ၌ အျမင္မွားမႈကုိ ဦးတည္ေစပါသည္။ ဒတိုယအခ်က္အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ အဆင့္ 
အသီးသီးႏွင့္  ဗဟုိအစုိးရ၏ ဆက္ႏြယ္ျခင္းဟူသည့္ အခ်က္သည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
(ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေဒသႏၱရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာ၏အတုိင္းအတာ) 
အမွန္တကယ္ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပျခင္းမရိွပါ။ 

http://www.federalism.ch/files
New_trends_in_federalism_WP2.pdf
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive


482 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ပံု ၁၃။ ဗဟိုအစိုးရ စနစ္အတြင္း အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ

 ေဒသႏၱ
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 ေဒသႏၱ

 ေဒသႏၱ
 ေဒသႏၱ

 ေဒသႏၱ
 ေဒသႏၱ

ဗဟိုအစိုးရ စနစ္အတြင္း အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း

အာဏာမ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းသာ

လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးသည့္ ဗဟိုအစိုးရစနစ္

အာဏာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားစြာ

လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးသည့္ ဗဟိုအစိုးရစနစ္

သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာကို ဗဟိုအဆင့္၌ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဗဟိုအစိုးရႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ 
အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ 
တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အမွန္တကယ္ အေရးပါမႈ 
အတိုင္းအတာ  သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးသည့္ တရားေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား၏ သေဘာတရားကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္က စေကာ့တလန္အား အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာသည္ ဗဟိုအစိုးရ စနစ္တစ္ခုအတြင္း ေဒသႏၱရရိွ လက္ေအာက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ 
အပ္ႏွင္းေသာ  အာဏာထက္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုအစိုးရစနစ္ 
ကို က်င့္သံုးေသာ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ စေကာ့တလန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳေသာ ၿဗိတိန္ 
ႏိုင္ငံသည္ စေကာ့တလန္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑အား 
အပ္ႏွင္း ထားေသာ အာဏာအားလံုးကို တစ္ဘက္သတ္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ 
တာဇန္းနီးယားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဇန္ဇီဘာ ကၽြန္းစုမွလဲြ၍ အျခားေသာတိုင္းေဒသမ်ားသို႔ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဖယ္ဖ်က္ႏိုင္သျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရစနစ္ 
မရိွေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအဆင့္သည္ တစ္ခုထက္ပို၍ မရိွ ေပ။ 

တစ္ဖက္တြင္ ဗဟိအုစိုးရစနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ စနစ္အၾကား၊ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း  
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌သာ အာဏာကိုစုစည္း၍ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္းတို႔အၾကား သင္ေလ်ာ္စြာ ခဲြျခားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးအစိုးရ၏ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ရန္ဟူသည့္ ခက္ခဲၿပီးသားျဖစ္ေသာ တာ၀န္ကို ရႈပ္ေထြးေစမည့္ မေရရာမႈကို 
ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ ဗဟုိအဟိုးရစနစ္ ပံုစံကို  ကနဦး 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ( ဥပမာ - နီေပါႏွင့္ ဆိုမာလီယာ) မူၾကမ္းေရြးဆဲြၾကသူမ်ားအား 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေနအထားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ 
အခ်ိဳးမညီေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားေစပါသည္။

ဇယားကြက္ ၇ - ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း။ ဆူဒန္ႏုိင္ငံ၏ အာဏာမ်ား 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ ေပးျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း။ 

‘ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္ CPA (ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ) တစ္ခုလုံးတြင္ 
ကၽြႏုပ္္တို႔ ညိွႏိႈင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ေသာ၊ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအမ် ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပရန္ 
ပုံစံက်ေသာစကားလုံးကုိ သုံးႏႈန္းထားျခင္း မရိွပါ။ ကေလးတစ္ဦး ေမြးဖြားျခင္းမျပဳမီ 
အမည္ေပးျခင္းမျပဳရန္ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔အား အာဖရိက၏ ရာသီခြင္က လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ [….] IGAD 
[ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေပၚ အစုိးရ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ရွိေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ] ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ […..] SPLM [ဆူဒန္ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ] ႏွင့္ GOS 
[ဆူဒန္အစုိးရ] တုိ႔သည္ ဗဟုိ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာကန္႔သတ္၍ ဖြဲ႔စည္းျခင္း 
စနစ္ျဖစ္ေစ၊ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ စစ္မွန္ေသာ ဗဟို အစိုးရစနစ္ျဖစ္ေစ မည္သည့္စနစ္ကို 
က်င့္သုံးသင့္သည္စသျဖင့္ စဥ္းစားလ်က္ ႏြနံစ္ေနမည့္အစား ညွိႏိႈင္းရန္ႏွင့္ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔၏ 
ျပင္းထန္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို  အေျဖထုတ္ရန္အတြက္ ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 
ဤကေလး သည္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ 
ဆူဒန္၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံသားမ်ားက 
သေဘာတူညီထားေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး ပုံ ေဖာ္မည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ 
အမည္ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။’ 

ဂၽြန္ဂါရန္၊ ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း သမၼတေဟာင္းႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးဒုသမၼတ ၊ ဗဟိုအစိုးရစနစ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ SPLM ဥကၠဌ၏ မိန္႔ခြန္း၊ ဘရပ္ဆလ္ဲ၊ ဘယ္လဂ်ယံီ၊ 
‘ဆူဒန္၏ ဦးတည္ခ်က္’ အရ၊ ၁၂၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၅၊ <http://www.sudanvisiondaily.com/modules.
php?name=News&file=article& sid=5800> (ေမ ၂၂၊ ၂၀၁၀ တြင္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တင္သည္) ဟူသည့္ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါ သည္။ 

၄။ နိဂံုး
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္းကုိ  အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္  ေဆာင္ရြက္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ (က) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထမ္းရြက္ေပးရာတြင္ ခရီးေရာက္ေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္ေက်ျပြန္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမို နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ (ခ) ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြင္းရိွ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကား သဟဇာတျဖစ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ဟူ၍ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျပင္းထန္ေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳကဲြေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း 
သည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အတူအကြ ယွဥ္တဲြေန ထိုင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article&
http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article&


484 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ရာတြင္ သမားရုိးက်ပုံစံႏွင့္ အေရးပါေသာပုံစံဟူ၍ ႏွစ္မ် ိဳးရွိပါသည္။ သမားရုိးက် 
ပံုစံသည္ အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ အစီအစဥ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ေပးၿပီး အေရးပါေသာပံုစံသည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အမွန္တကယ္ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဆုိင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈမ်ားအရ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။  ‘ဗဟိုအစိုးရစနစ္’ ႏွင့္ 
‘တစ္ေပါင္း တစ္စည္းတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရစနစ္’ ဟူသည့္ သေဘာတရားႏွစ္မ် ိဳးသည္ 
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြင္း အာဏာလဲႊ ေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အားသာခ်က္ကို ညႊန္ျပျခင္းမရိွပါ။ 
ယင္းသည္ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးၾကားတြင္ တရားေရးဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
ဗဟိုအစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တရားေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား 
လိုအပ္ ပါသည္။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ဇယား ၃။ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား*

အေၾကာင္းအရာမ်ား ေမးခြန္းမ်ား

၁ ။  အ စုိ းရ၏  
အဆင့္မ်ား

• အစိုးရ၏အဆင့္မ်ား မည္မွ်ထားရိွႏိုင္မည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ အျခား 
ေသာအဆင့္မ်ား ရိွပါသလား (ဥပမာ- ျပည္နယ္အဆင့္)။ 

• အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ပံပ့ိးုမည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ား၏ အေရအတြက္ မည္မွ်ရိွသနည္း။ 

• အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အခ် ိဳးညီစြာ က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ 
သာ အခ် ိဳးမညီစြာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါသလား။

• အကယ္၍ အစိုးရ၏ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက (ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အဆင့္မ်ား) အစုိးရ၏ အဆင့္မ်ားအားလုံးကုိ ဖြဲ႔စည္း 
ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ တုိက္ရုိက္စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ျခင္း ရွိပါသ လား။

• သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လက္ 
ေအာက္ခံအဆင့္မ်ား ထပ္မံထားရွိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ 
ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ကို သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား/ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းပုိင္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အာဏာ ရိွပါသလား။

• သို႔မဟုတ္ အခ် ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္းရိွ အေျခခံ 
ျပဌာန္းခ်က္အရ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရေသာ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန 
ေဆာင္ရြက္ စရာ မလိုေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ 
တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားအတြက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွျခင္းစသျဖင့္ 
အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ တစ္ခုခု ရိွပါသလား။

၂။ ေဒသႏၱရ ဆုိင္ရာ 
နယ္နိမိတ္ မ်ားကို 
သတ္မွတ္ျခင္း

• မည္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ကို အသံုးျပဳမည္နည္း (တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳး 
ေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရား၊ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား၊ သမိုင္း 
ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ ယခင္ကတည္းက ရိွေနၿပီးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေသာ အလားအလာမ်ား၊ အျခားအေၾကာင္း 
အရာမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အားလံုး)။ 

• အနည္းဆံုး ရိွသင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသလား (အနည္းဆံုး 
ရွိသင့္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အေရအတြက္၊ အနည္းဆုံး ရွိသင့္ေသာ 
လူဦးေရ ၊ အနည္းဆံုး ရိွသင့္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား)။
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• ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒအတြင္း သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိပါသလား သုိ႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကိုသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသ 
လား။

• သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားမွ လူဦးေရသည္ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ ကန္႔သတ္ 
ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသလား။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားမွ  လူနည္းစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ ကန္႔ 
သတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသလား။ 

• ခရိုင္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်န္ိဇယားမ်ား (ယာယီ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ား) ရိွပါသလား။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းျခင္းစသည့္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသလား။

• အကယ္၍ ပါ၀င္ပါက နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ ေျပာင္းလဲမႈကို 
မည္သူတို႔အားရည္ရြယ္၍ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ 

• ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ မည္သူတုိ႔က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရိွ လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔အားလံုး ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသလား။ 

• နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ရိွပါသလား (ဥပမာအားျဖင့္- 
အနည္းဆံုးရိွသင့္ေသာ လူဦးေရပမာဏ၊ စီးပြားေရးအရ အလားအလာ 
ေကာင္းျခင္း)။ 

• လူမ်ားစု၏ အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္လံုး 
ကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ား ရိွပါသလား။

၃။ အာဏာ လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ျခင္း၏ အတုိင္း 
အတာ

• အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ မည္သည့္အတုိင္းအတာ 
ကို ေဒသနၱရအစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားအားအပ္ႏွင္းရန္ မွန္းဆထားသနည္း။ 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

• မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ပ့ံပုိးရန္ အစုိးရ၏ 
ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားကိုလည္း  တာ၀န္မ်ား လဲႊအပ္သင့္ပါသလား။ 

• သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္အား 
မည္ သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အာဏာရိွပါသလား။ 

• အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းကို ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ 
အခ် ိဳးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသလား သို႔မဟုတ္ အခ် ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားရိွ လူနည္းစု၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို စဥ္းစားလ်က္ အခ် ိဳးမညီစြာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ ေပးပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း ၏ မည္သည့္အတိုင္းအတာကို 
ေဒသႏၱရအစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားထံ အပ္ႏွင္းထားသနည္း။ 

• ေဒသႏၱရအစိုးရအဖဲြ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
ခြင့္ ရိွပါသလား။ 

• သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစုိးရအဖဲြ႔မ်ားသည္ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းႏွင္းအပ္ျခင္းႏွ
င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းမည့္  ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ပါသလား (ေဒသႏၱရ 
အဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ တာ၀န္မ်ားခဲြတမ္းခ်၍ ေပးအပ္ျခင္းအျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း)။ 

• ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း ၏ မည္သည့္အတိုင္းအတာကို 
ေဒသႏၱရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားထံ အပ္ႏွင္းထားသနည္း။ 

• အစိုးရ၏ သက္ဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ အနည္းဆံုးရိွသင့္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား၏ 
အတိုင္းအတာ မည္မွ် လိုအပ္ပါသနည္း။ 

• မည္သည့္ ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကို အစိုးရအဆင့္အသီးသီးသို႔ ခဲြေ၀ခ်ေပး 
မည္နည္း။ 

• ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကို ခဲြေ၀သံုးစဲြမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ အဆင့္ 
တစ္ဆင့္ကိုသာ အျပည့္အ၀ အပ္ႏွင္းျခင္း ရိွပါသလား။ 

• ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အေရာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျမယာမ်ား၊ 
ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ မည္သူက အခြန္
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• ေကာက္ခံမည္နည္း။

• အခြန္မ်ား၊ အေကာက္ခြန္မ်ားႏွင့္ မူပုိင္ခမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံႏႈန္းကုိ 
မည္ကဲ့သို႔ ခ်မွတ္မည္နည္း၊ မည္သူက ခ်မွတ္မည္နည္း။

• ေဒသႏၱရ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အားၿပိဳင္မႈမ်ားရွိပါသလား။ 
ယင္းတို႔သည္ ျပည္သူမ်ားအား အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ဘ႑ာေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး 
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသလား။

• ႏိင္ုငံေတာ္က ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကုိ မည္ကဲသုိ့႔ ခဲြေ၀ခ်မွတ္ေပးမည္နည္း။ 
၀င္ေငြမ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းအတြက္ မည္သူကဦးစီး၍ လုပ္ေဆာင္ 
မည္နည္း။ ခၽြင္းခ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ခၽြင္းခ်က္ 
သေဘာမေဆာင္ေသာ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပး 
ျခင္းအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား/ခဲြတမ္းမ်ားကို 
ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသလား။ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ပုံမွန္ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။

• ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြင္း ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ 
နယ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ စားရိတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔ 
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ ညွိႏႈင္ိးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။ ဤသုိ႔ 
ညွိႏႈင္ိးျခင္းကုိ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သည့္အဆင့္သုိ႔ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးမည္နည္း။ မည္သူတို႔က ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သူက ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္နည္း။ 

၄ ။  အ ာ ဏ ာ 
လဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း 
ဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ား

• ေဒသႏၱရအစုိးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးရိပွါက 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ခရိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ 
ပုိင္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္အထိ  ၾကားျဖတ္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေရးဆဲြဖန္တီးေပးျခင္း ရိွပါသလား။ 

• သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ား၏ အဖဲြ႔အစည္းတြင္း စီမံေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္ကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒတြင္) ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထား 
ပါသလား။

• သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေဒသႏၱရအစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အတြက္ ယင္းတုိ႔အား မည္သုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ 
ရြက္မႈ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ ဖန္တီးေပးေသာ စံခ်န္ိစံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ရိွပါသလား။

• မည္သည့္ သီးျခား အပ္ႏွင္းေသာအာဏာ အမ် ိဳးအစားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

• အဆင့္/ေဒသႏၱရအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားက ရရွိၾကသ နည္း။

• မည္သည့္အာဏာ အမ် ိဳးအစားမ်ားကုိ တစ္ေျပးညီတည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပး 
သနည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားက အာဏာမ်ားကို 
တစ္ၿပိဳင္နက္ အသုံးခ်မည္ဆုိပါက မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လႊမ္းမုိး 
ပါသနည္း။ 

• ခဲြတမ္းခ်၍ က်င့္သံုးမည့္ အာဏာမ်ား ရိွပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္သည္ မူ၀ါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စံခ်န္ိစံညႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ 
ၿပီး ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ 
သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ 

• အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းအတြက္ မည္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို အသံုးျပဳမည္နည္း။ မည္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးမည္ 
နည္း။

• မည္သည့္ အာဏာမ်ားသည္ အစုိးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားအတြက္ 
အထူးအေရးပါသနည္း (ဥပမာ- ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ 
ကာကြယ္ျခင္း)။

• ေဒသႏၱရ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ တူညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ 
အတိုင္းအတာကို ရရိွပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အခ် ိဳးမညီေသာ ခဲြေ၀သတ္ 
မွတ္ေပးျခင္းမ် ိဳး ျဖစ္ပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္မ်ားအနက္ မည္သူတို႔တြင္ မခဲြေ၀ေသာအာ 
ဏာ (ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာအခါ ဆံုး 
ျဖတ္ရမည့္ အာဏာ) ရိွပါသနည္း။ 

• အာဏာမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း မည္သုိ႔ စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပ 
ထားသနည္း (ဥပမာ- လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္)။ 

• ဥပေဒတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေဒသႏၱရအစုိးရ 
အဖဲြ႔၏ ႏိင္ုငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအတြင္း အာဏာ 
အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ယင္းဥပေဒကို မူ 
ၾကမ္းေရးဆဲြရန္ အာဏာရိွေသာ ပံုစံအတိုင္း ခဲြေ၀သတ္မွတ္ပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သည္ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားသို႔ မည္သည့္ အတိုင္း 
အတာအထိ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ႏိုင္ေျခ ရိွပါသနည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္
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• အဆင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိသာ အာဏာမ်ား လဲႊ 
ေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ရွိပါသလား။ ေဒသႏၱရအစုိးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားအား မည္သည့္ 
အတိုင္းအတာအထိ အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသနည္း။

• ေဒသႏၱရ အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရး က႑ ရိွပါသလား။ 

• ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ယင္းကုိ မည္သုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ 
တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားေရးက႑၏ ဆက္ 
ႏြယ္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း (ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရ ခဲြျခားထားပါသလား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသလား၊ သုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ပုိင္းအဆင့္ 
တရားရုံးမ်ားကုိ ခရုိင္မ်ားက ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္၍ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္ တရား 
ရံုးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က တည္ေထာင္ထားျခင္း ရိွပါသလား)။ 

၅။ အာဏာလဲ ႊ 
ေ ျပာင္ း  ခဲ ြ ေ၀ 
ေပးျခင္း အဆုိျပဳခ်က္ 
မ်ားအတြက္ 
တရားေရး ဆိုင္ရာ 
အကာအကြယ္ မ်ား

• အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေျပာင္းလမဲည္ ဆုိပါက တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို လိုအပ္ေၾကာင္း ခ်မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ရိွပါသလား။ 

• ေဒသႏၱရ အစုိးရအဖဲြ႔သုိ႔ အေရးပါေသာ အာဏာမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းေပးပါက 
ဤသို႔ လဲႊေျပာင္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္အတြက္ ယင္းတို႔၏ 
သေဘာတူညီမႈကို လိုအပ္ပါသလား။ 

၆။  အာဏာ 
လႊဲေျပာင္း ခြဲေ၀ေပး 
ျခင္း အဆိုျပဳခ်က္ 
မ်ားအတြက္ ပဋိပကၡ 
မ်ားအား ေျဖရွင္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

• မည္သည့္  အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အမ် ိဳးအစားမ်ားကို 
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္း။ အခ် ိဳ႕ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အထူး 
တရားရုံးမ်ား၊ ပုံမွန္တရားရုံးမ်ား၊ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္၏ တုိက္ရုိက္တရားစီရင္ 
မႈမ်ား ရိွပါသလား။ 

ယင္းသည္  ‘ဗဟိုအစိုးရစနစ္၏ လမ္းစဥ္’ မွ ရရိွသည့္ ညိွႏိႈင္းထားၿပီး ျပန္လည္ ပံုစံခ်မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္ [ေတာ့ပါ၀ီယန္၊ နီကို]။ ဗဟိုအစိုးရ စနစ္မ်ားအေပၚ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ဗဟိုအစိုးရစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နီေပါ ၊ဆြစ္ဇာလန္ဖိုရမ္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 
(ဖြ႔ ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရ အဖဲြ႔၊ ၂၀၀၇-၈)၊  < http://
www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/..../resource_en_178456.pdf> ဟူသည့္ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home
resource_en_178456.pdf
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္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

မွတ္စုမ်ား
၁  ‘အစုိးရ၏ အဆင့္’ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေဒါင္လုိက္စနစ္အရ (ထိပ္ပုိင္းမွ 
ေအာက္ပိုင္း) ညႊန္ ၾကားခ်က္အတြင္း တိက်ေသာေနရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အသံုးခ်သည့္ 
ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အဆင့္ဆင့္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္မ်ားဟု ဆိုရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ 
ေဒသႏၱရ အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
၂  ‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္’ ဆိုသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္စသျဖင့္ အစိုးရ၏ 
မူ၀ါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းမရိွပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာ
င္ရြက္ျခင္းကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရအဆင့္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား 
ရိွတတ္ပါသည္။ 
၃ ‘ေဒသႏၱရ’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ (က) ကမာၻ႔ေဒသႀကီးမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသမ်ား၊ (ဥပမာ- ဥေရာပ၊ အေရွ႕အာဖရိက စသျဖင့္) သုိ႔မဟုတ္ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားအၾကားရိွ အစုိးရ၏ လက္ေအာက္နယ္ေျမမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေသာ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား (ခရုိင္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တုိ႔ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူညီေသာ)။ 
၄ ဂိုင္း၊ Y၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံု။ ဗဟိုအစိုးရစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ 
၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ခိုင္ၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား- ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား
အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား (စေတာ့ ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA၊ ၂၀၀၃) ၊ စာ- ၁၅၅-၁၆၈
၅ ဘရန္ကာတီ၊ D ၊ ‘အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း- တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစုဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
ခဲြထြက္ေရး စနစ္ မ်ား၏ ေတာက္ေလာင္မႈမ်ားကုိ မီးစပ် ိဳးေပးျခင္းလား။ သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းသတ္ေပးျခင္းလား’ 
၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ၊ ၆၀ (၂၀၀၆)၊ စာ- ၆၅၁-၈၅။
၆ ဆူဒန္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၂၄ (၂၀၀၅) 
၇ တာဇန္နီးယား၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၂ (၁၉၇၇) တြင္ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။
၈ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသစိတ္ နယ္ေျမမ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိင္ုငံ၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆသ့္အသီးသီးအား ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို 
ေဖာ္ျပပါရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 
၉   ေဘ့ခ္လာ၊ G၊ ‘နယ္ေျမအလိုက္ က်င့္သံုးေသာ ဗဟိုအစိုးရစနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုဆိုင္ရာ 
ကုိယ္ပုိင္ဗဟုိအစုိးရ စနစ္အၾကား အားၿပိဳင္မႈ၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား’ 
(၂၀၀၈)၊ <http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive> 
ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
၁၀ ဘီနင္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၅၀ (၁၉၉၀)
၁၁ ဘယ္လ္ဂ်ယီံ ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၄၊ (၁၉၉၄) တြင္ ဥပေဒျပဌာန္း၍  ၂၀၀၈ 

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive


492 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္။ 
၁၂ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၂ ၊ (၁၉၅၇) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။
၁၃ ဆြစ္ဇာလန္ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုအစိုးရဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၅၃ 
(၁၉၉၉) တြင္ ျပဌာန္း ၍ ၂၀၁၀ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။ 
၁၄ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၈ က/ခ၊ (၁၉၄၅) တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၂ တြင္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံထားသည္။
၁၅ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ X (၁၉၈၆)
၁၆ ဟာတီ၊ S၊ စပိန္၊ L. ဂရစ္ဖစ္သ္ (စာတည္း)၊ ဗဟုိအစုိးရ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္စြဲစာအုပ္ (မြန္ထရီယ္လ္ 
- မက္ေဂးလ္- ကြင္း တကၠသိုလ္ ပံုႏိွပ္တိုက္၊ ၂၀၀၅) 
၁၇ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၇၂၊ (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၁၀ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္။
၁၈ ကေနဒါႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခဲြ ၉၄ က (ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
၁၈၆၇ မွ  ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီးသည့္ ၁၉၈၂ထိ)၊ ၂၀၀၈ တြင္ ျပင္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။
၁၉ Cf တာမီနာဆီယမ္၊ T ‘စီးပြားေရး သေဘာတရားမ်ားအတြင္း အစုိးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဘ႑ာေရး 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္’ ၊ T ၊ တာမီနာဆီယမ္ (စာတည္း) ၏ သေဘာတရားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔တို႔ရိွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟို အစိုးရစနစ္ (၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေငြ 
မတည္ေရးအဖဲြ႔အစည္း၊ ၁၉၉၇) ၊ စာ-၄
၂၀ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ 
လက္စဲြစာအုပ္- တရား စီရင္ေရးအဖဲြ႔၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား (ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္၊ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ၂၀၀၉)
၂၁ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္  (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္) အစုိးရ၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
အဆင့္ေပါင္းေျခာက္ဆင့္ ရိွပါ သည္။ ယင္းတို႔ အနက္မွ ၄ ခုကို ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ လဲြ ၍ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
အဆင့္တစ္ခုကိုသာလွ်င္  အေသးစိတ္အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 
၂၂ ပီရူးႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ 
အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ ခရိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မည့္ အဆင့္မ်ားအျဖစ္ 
စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး အေသးစိတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တင္ျပထားသည့္ အခန္းတစ္ခန္းလုံးကုိလည္း 
ေရးဆဲြေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အနည္းဆံုး အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ကို ညႊန္ျပထားေသာ 
‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း’ အတြက္ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏  အပိုဒ္ခဲြ 
၁၀၁ ႏွင့္ ၁၀၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္မူ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက 
က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံစြာ စည္းမ်ဥ္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အစုိးရအဆင့္သုံးဆင့္ကုိ ဖဲြ႔စည္းရန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္ 
(ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ နယ္အဆင့္ အစိုးရ)။ ျပည္နယ္ အစိုးရတြင္မူ ဖဲြ႔စည္းပံု 
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အသီးသီးကုိ ခဲြျခား၍ အစုိးရ၏ အျခားေသာအဆင့္၊ အလႊာမ်ားကုိ 
ထပ္မံဖန္တီးပါသည္။ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၀) ၏ အခန္း ၄၊ အပိုဒ္ခဲြ 
၅၇ မွ ၆၃ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
၂၃ လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၃က လိုက္ေဘးရီးယားသည္  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးတည္ခ်က္ မ်ားအတြက္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီရင္စုမ်ားအျဖစ္ ခဲြျခားထားသည့္ 
တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ႏိင္ုငံေတာ္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပခဲပ့ါသည္။ 
၂၄ ဆုိမာလီယာ၏ ကုလသမဂၢ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မွ ‘ဗဟုိအစုိးရစနစ္ႏွင့္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း- ဆုိမာလီယာႏိုင္ငံ၏ နည္းလမ္းမ်ား’ ၊ ၂၀၀၈၊ စာ-၂၀ ကိုလည္း 
ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
၂၅ ေဟး၀ုဒ္၊ A ၊ ႏိုင္ငံေရး၏ အဓိက သေဘာတရားမ်ား ၊ (နယူးေယာက္၊ စိန္႔မာတင္ ပံုႏိွပ္တိုက္၊ 
၂၀၀၀)၊ စာ- ၁၄၁

အဓိက စာလံုးမ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၊ ဗဟုိအဆင့္မွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြ ေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားထံ ဗဟုိမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၊ အခ် ိဳး မညီမွ်ေသာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၊ အစိုးရ၏အဆင့္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ား၊ သီးျခားအာဏာ၊ 
တစ္ေျပးညီ အပ္ႏွင္းေသာ အာဏာမ်ား၊ ဗဟိုအစိုးရစနစ္၊ တစ္စုတစ္စည္းတည္း အုပ္ခ်ဳပ္သာစနစ္၊ 
ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံ၊ ခဲြျခားထားေသာ ႏွစ္မ် ိဳးခဲြထားေသာပံုစံ၊ ကိုယ္ပိုင္ဗဟိုအစိုးရစနစ္၊ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း/ ေဒသႀကီးမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
• ဗဟိုအစိုးရ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းျခင္း ဖိုရမ္

 <http://www.forumfed.org/en/index.php>

 ကေနဒါ အစိုးရက ဘ႑ာေငြ မတည္ေပးထားသည့္ ဗဟုိအစိုးရ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ 
ဖဲြ႔စည္းျခင္းဖုိရမ္သည္ ဗဟုိအစုိးရ အယူအဆမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ 
က်င့္သံုးေသာ အစုိးရမ်ားကုိ ဖဲ ြ ႔စည္းတည္ေထာင္ေပးပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖ းဴေပးရာတြင္ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ 
သည္ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တုိ႔၏ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကုိ 
တင္ျပေပးပါသည္။

• ဗဟိုအစိုးရ ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း

http://www.forumfed.org/en/index.php


494 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

 <http://www.iacfs.org/index.php?page=1&lang=0>

 ႏိုင္ငံတကာဌာနမ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဗဟိုအစိုးရဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း(IACFS) သည္  လြတ္လပ္ေသာ သုေတသနမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ဗဟိုအစိုးရစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကိုလည္း 
စီစဥ္ဖန္တီးေပးပါသည္။ IACFS ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအတြက္ 
အစိုးရ၏ ပံုစံတစ္မ် ိဳးအျဖစ္ ဗဟိုအစိုးရစနစ္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ား၊ 
ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ဗဟုိအစိးုရ စနစ္ တြင္  လက္ရွိဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ ပုိင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 
မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးၾကႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲစီမံကိန္းမ်ားစသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား ရွိပါသည္။ 

• မူ၀ါဒေရးရာ နည္းလမ္းမ်ား စင္တာ

 <http://www.cpalanka.org>

 မူ၀ါဒေရးရာနည္းလမ္းမ်ား စင္တာသည္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္  အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစသည့္ သိရိလကၤာမွ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ ေတာင္အာဖရိကျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အေလးေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္းအေထာက္ အထားမ်ားကိုလည္း တင္ျပေပးပါသည္။ 

• ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ အဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.deza.admin.ch/Home/Themes/Rule_of_Law_Democracy/
Decentralization>

 ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ အဖဲြ႔အစည္း (SDC) 
သည္ ဘ႑ာေငြမတည္ျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားျဖင့္  
ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပို၍ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေသာ အစိုးရကိုဖန္တီးရန္ 
ၿမိဳ႕ျပလူမႈအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးမႈမ်ားျဖင့္ 
ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ ဤ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ၿမိဳ႕ျပ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ကူညီရာတြင္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ SDC ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လင့္ခ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

• ဗဟိုအစိုးရစနစ္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း

 <http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0>

 ဗဟုိအစုိးရစနစ္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းသည္ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
ကဲြျပားျခားနားမႈအေပၚတြင္ အေလး ထားသည့္ သုေတသနႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒတ္ြင္ ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ 

http://www.iacfs.org/index.php?page=1&lang=0
http://www.cpalanka.org
http://www.deza.admin.ch/Home/Themes/Rule_of_Law_Democracy/Decentralization
http://www.deza.admin.ch/Home/Themes/Rule_of_Law_Democracy/Decentralization
http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0
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ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၱရ အဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀သတ္ မွတ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား 

လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖန္တီးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ 
စင္တာ ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။ 

• ဘားနက္၊ ကမ္မီလီ၊ ကိတ္စ္၊ မီနစ္စ္၊ ဟင္နနီပီႏွင့္ ဗန္ဆန္းဒ္၊ ဂ်ယ္ရီတုိ႔၏  ‘ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ 
အေျခခံေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’၊ သုေတသန သုံးပြင့္ဆုိင္ဌာန (RTI ႏိင္ုငံတကာ 
အဖဲြ႔အစည္း)၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၇၊ <http://www.rti.org/pubs/Democr_Decen.PDF>၊ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ ဒီမု္ိက ေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္အၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္းပါး

• ဟုိးဗာ့ဒ္၊ တာမက္စ္အမ္ (စာတည္း)၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ား (ဘူဒါပက္စ္- ပြင့္လင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဌာန၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ 
ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ၂၀၀၀)၊ <http://lgi.osi.
hu/publications/books/decentralization/ EntireBook.pdf>၊ ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္းရိွ 
ကဲြျပားျခားနားေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္းပါး

• ေဆာင္းဒါး၊ ခ်ာရီ၏ ‘ယဥ္ေက်းမႈ မ် ိဳးစံုးရိွေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ဗဟိုအစိုးရစနစ္၊ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား စီမံခန္႔ခဲြျခင္း’၊ ဗဟိုအစိုးရစနစ္၏ ဖိုရမ္ 
(ေန႔စဲြမပါ)၊ <http://www.forumfed. org/libdocs/IntConfFed02/StG-Saunders.
pdf>။ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံရိွ ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ 
အေျခခံေသာဗဟုိအစုိးရမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ 
ေဆာင္းပါး

• သယ္လ္မန္၊ အာ့စ္ ႏွင့္ ၀စ္ဒရစ္ဂ္၊ ကက္သရင္း၊ ‘မ်က္ေမွာက္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိင္ုငံ၏ ဗဟုိ အစုိးရစနစ္အၾကား အားၿပိဳင္မႈ’ ၊ ဗဟုိအစုိးရစနစ္၏ စိစစ္အႀကံျပဳေရး 
စာတမ္းအမွတ္ ၂ ပါ လမ္းေၾကာင္း သစ္မ်ား (ဖရီေဘာ့ဂ္၊ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း၊ 
၂၀၀၄)၊ <http://www.federalism.ch/files/ documents/New_trends_in_federalism_
WP2.pdf>

 

http://www.rti.org/pubs/Democr_Decen.PDF
http://lgi.osi.hu/publications/books/decentralization
http://lgi.osi.hu/publications/books/decentralization
EntireBook.pdf
http://www.forumfed
StG-Saunders.pdf
StG-Saunders.pdf
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496 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

အၾကြင္းမဲ့ ဗီတိုအာဏာ        
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ႏိင္ုၿပီး မည္သည့္ ႏိင္ုငံေရး အဖဲြ႔အစည္းကမွ ေက်ာ္လြန္ပယ္ချ်ခင္း 
မျပဳႏိုင္သည့္ ဗီတိုအာဏာ အမ် ိဳးအစား (အခန္း ၅) 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း       
အစုိးရ၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၱရအစုိးရ အဖဲြ႔ခဲြမ်ားက 
ပိုင္ဆိုင္သည့္  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတိုင္းအတာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးသည့္ 
ပံုစံမ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ မွ အာဏာကို လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသို႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း ၊ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံ ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၇)

အႀကံေပးျခင္း အယူအဆမ်ား       
အဆုိျပဳထားသည့္ တရားဥပေဒသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိရန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
အႀကံဥာဏ္ ေပးၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးက ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ တရားဥပေဒျဖင့္ 
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းမရိွေသာ အယူအဆမ်ား (အခန္း ၆)

လူမ် ိဳး၊ အသားအေရာင္အရ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း  
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္းမရိွပဲ လူပုဂၢ ိဳလ္တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတိုင္းကို အျခား ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္တူညီစြာ ဦးစားေပးဆက္ဆံရန္ 
ပံုေသ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခိ်န္ကာလ တစ္ခုအတြက္ တရားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
တရား၀င္မူ၀ါဒက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ စနစ္က်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 
အတိုင္းအတာ (အခန္း ၃)

အာဏာကို ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း       
ပုံမွန္အားျဖင့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ကုိ ဖန္တီးလ်က္အာဏာကုိ ဗဟုိအဆင့္၌သာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း (အခန္း ၁၊ ၂)

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္/ အျပစ္ဒဏ္မွ ခ်မ္းသာေပးျခင္း    
အစိုးရအားဆန္႔က်င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဆိုင္ေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ကင္း လြတ္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေသဒဏ္ထုိက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 
ရုပ္သိမ္းေပးျခင္း (အခန္း ၄၊၅)

အခ် ိဳးမညီေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း      
 ေဒသႏၱရအစုိးရ အသီးသီးအား ညီတူညီမွ်မျဖစ္ပဲ သုိ႔မဟုတ္ ကဲြျပားျခားနားစြာ 
အာဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အခန္း ၂၊ ၇)
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အေျခခံဖဲြ႔စည္းပံု လုပ္ငန္းစဥ ္       
 အဓိက အစိုးရဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အေလးေပးၿပီး အစိုးရ၏အာဏာကို 
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည့္ အဖဲြ႔အစည္း မ်ားအား တည္ေထာင္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဥ္ (အခန္း ၁)

လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ပါသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္      
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (အခန္း ၅)

အစိုးရ၏ က႑မ်ား        
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းမႈပုံစံအတြင္း အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကဲြျပားျခားနားသည့္ 
အခန္းက႑မ်ား။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ က႑သံုးရပ္ ရိွပါသည္။ (အခန္း ၁၊၂၊၄၊၅)

အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ေနရာ ခဲြတမ္းမ်ား       
မိမိတုိ႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုတြင္ 
ကုိယ္စားျပဳ ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ တိက်ေသာပါ၀င္မႈ အခ် ိဳးအဆသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ် ိဳးစု 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ က်ား/မ ႏွစ္မ် ိဳး စလံုး၊ ဘာသာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာတရား 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (အခန္း-၅)

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း       
သင့္ေလ်ာ္ၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရရိွေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေစၿပီး 
ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အရာမ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ အစိုးရ၏က႑ တစ္ခုခ်င္းစီအား အျခားေသာ က႑မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထား ေသာ စနစ္ (အခန္း ၁၊၂၊၄၊၅)

ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား      
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုအတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ရရိွရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား  
(အခန္း ၃)

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း         
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ေမြးဖြား၍ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းက်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ 
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တရား ၀င္ေျပာင္းလဲခံယူ၍ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပံုစံက်ေသာ 
သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ေသာ အေနအထား (အခန္း ၃)

တရားမ ဥပေဒ         
ဥပေဒမ်ားအား စနစ္တက်စုေပါင္းျခင္းအေပၚ အဓိကထားသည့္ တရားဥပေဒစနစ္ (အခန္း ၆)

ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ား       
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ား။ ဥပမာ- 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ သာတူညီမွ် ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
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ျပည္သူလူထု၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဥစၥာပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈႏွင့္ 
တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ကုိ ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္၊ ကၽြန္ဘ၀ ၊ ခုိင္း ဘက္ဘ၀ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ေစခုိ
င္းခံရျခင္းမ် ိဳးမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏိပ္ွစက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ အျပစ္ကင္း ေၾကာင္းယူဆခ်က္ႏွင့္ 
အေနအထားအားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေနသည့္  သင့္ 
ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးကို ရရိွပိုင္ခြင့္  (အခန္း ၃) 

ပူးေပါင္း သမၼတစနစ ္        
ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနထုိင္ေနၾကသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ သမၼတ၏တာ၀န္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
ဦးစီးေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုေသာစနစ္ (အခန္း ၄)

ေရွးထံုးတမ္း ဥပေဒ        
အမႈကိစၥမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေစာပုိင္းကာလ၏ တရားဥပေဒ စီရင္ထုံးမ်ား၏ အစဥ္အလာအား 
လိုက္နာျခင္းအေပၚ အေလးထားေသာ တရားေရးစနစ္ (အခန္း ၆)

တစ္ေျပးညီ အပ္ႏွင္းေသာ အာဏာမ်ား      
 ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အစိုးရမ်ား အၾကား 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား။ ပဋိပကၡမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒမ်ားရွိပါက ႏိင္ုငံေတာ္ဥပေဒသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။ 
(အခန္း ၇)

ဥပေဒမ်ား၏ ကဲြလဲြမႈ        
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ အယူအဆမ်ား မညီညြတ္ၾကသည့္ အေျခအေန 
(အခန္း ၆)

မဲဆႏၵရွင္ ညီလာခံ         
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား မူၾကမ္းေရးဆဲြရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳလက္ခံရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ 
အဖဲြ႔အစည္း (ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္လည္း ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္) (အခန္း ၁)

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး      
 ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ 
မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျခခံပံုစံခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (အခန္း ၁၊၂၊၃)

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းစဥ္     
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္၍ျဖစ္ေစ၊ ဖယ္ရွား၍ျဖစ္ေစ၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ျဖစ္ေစ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ား (အခန္း ၆)



499ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း -  လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ညီလာခ ံ      
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ရည္ရြယ္၍ စီမံက်င္းပသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား သို႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ပံုစံက်ေသာ အစည္းအေ၀း။ ယင္းသည္ 
မဆဲႏၵရွင္ညီလာခံႏွင့္ မတူညီပ ဲကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရရွိေသာ ညီလာခံ တစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း  အျခားေသာ 
အဖဲြ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုက တိက်စြာ သတ္မွတ္ထား ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 
သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (အခန္း ၁)

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုး      
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီ ျခင္းရွိမရိွကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ အဓိကအားျဖင့္ တာ၀န္ရိွေသာ 
ဗဟုိတရားရုံး။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ျခင္းမရိွသည့္ အျခားေသာ အမႈကိစၥမ်ား တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွသည့္ 
အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားရံုး ျဖစ္ပါသည္။ (အခန္း ၆)

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္    
(တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ ဟူ၍လည္း ေခၚပါသည္)    
 ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ ၏ ဥပေဒတစ္ရပ္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိွ၊မရိွအေပၚ ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါက ယင္းဥပေဒကို ပ်က္ျပယ္ေစရန္ 
တရားရံုးတစ္ခု၏ အာဏာမ်ား (အခန္း ၆)

ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ     
ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးက လက္ခံထားၿပီး အေနအထားအားလံုးတို႔တြင္ အၿမဲတမ္း တရားဥပေဒအရ 
တာ၀န္ယူႏိုင္သည္ဟု ယူဆထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ       
(ဥပမာ- ကၽြန္စနစ္ကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း)(အခန္း-၃)

ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒ       
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၏ သက္ဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ လက္ခံက်င့္သုံးမႈ 
ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆဲြၿပီး ျပဌာန္းျခင္း မရိွေသးေသာ တရားေရး စနစ္မ်ား  
(အခန္း ၆)

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း       
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဗဟုိအဆင့္မွ ကြာေ၀းေသာေနရာမ်ား၌ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အာ ဏာကုိ အစုိးရ၏ 
အဆင့္အသီးသီး သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္အသီးသီးမွ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း (ဥပမာ- ေဒသႏၱရ အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား)။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းကုိ နယ္ေျမေဒသဆုိင္ရာ သေဘာထားတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 



500 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

နားလည္လက္ခံထားပါသည္၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း သံုးခုမွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
အာဏာလဲႊ ေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္ (အခန္း ၄၊၅၊၇)

တာ၀န္မ်ားကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း      
ဗဟုိအစုိးရသည္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ယင္း၏အဖဲြ႔ခဲြမ်ားထံသုိ႔ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမလဲႊျပာင္းပဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုသာ လဲႊေျပာင္းေသာစနစ္ (အခန္း ၄၊၇)

ကုိယ္စားျပဳ အာဏာလဲႊအပ္ျခင္း       
ဗဟုိအစုိးရသည္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေပါင္းစုံကုိ ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတာ၀န္မ်ားကို အျခားေသာအစိုးရ အဆင့္မ်ားသို႔ အခိ်န္မေရြး ျပန္လည္ရုပ္သိ
မ္းႏိုင္သည့္စနစ္ျဖင့္ လဲႊေျပာင္းအပ္ ႏွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္။ ႀကီးၾကပ္ေရး၏ အတိုင္းအတာသည္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးကြာျခားႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဗဟို၏ ႀကီးၾကပ္ေရး မ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္အျပင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း ေဒသႏၱရအစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားသို႔ 
အျပည့္အ၀ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ (အခန္း ၇)

ဒီမိုကေရစီစနစ ္         
ျပည္သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေသာ အစုိးရစနစ္၊ သာမာန္အဓိပၸါယ္အရ 
‘ျပည္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည္’ ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္  (က) 
ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ အရြယ္ေရာက္သူ တုိင္း မေဲပးပုိင္ခြင့္ (ခ) အဖန္တလလဲ ဲျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ၊ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ား (ဂ) စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုထက္ 
ပို၍ပါ၀င္ျခင္း (ဃ) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အျခားေသာ ရင္းျမစ္ မ်ားရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ယင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာစနစ္ သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရ၏ ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္ (အခန္း ၁၊၂၊၃)။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း       
ျပည္သူလူထုအား ႀကီးၾကပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစသည္တို႔ကို 
စဲြၿမဲစြာ ေဆာင္ရြက္ သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းကို ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒက ကူညီပ့ံပုိးေပးႏိုင္သည့္ ဖန္တီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္  
(အခန္း ၃)

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အတိုင္းအတာ      
ႏိင္ုငံေတာ္ အစုိးရ၏ ဗဟုိအဆင့္မွ  လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္ အစုိးရအဆင့္မ်ားအား လဲႊေျပာင္းေပးသည့္ 
အမွန္တကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ ၿပီးျပည့္စံုမႈ ရိွျခင္း အတိုင္းအတာ (အခန္း ၇)

ဆင့္ပြား စည္းမ်ဥ္းမ်ား       
သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား တြင္ ရႈပါ



501ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း -  လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္

ေဒသႏၱရ အဆင့္မ်ားသို႔        
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားထံသုိ႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးသည့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အႀကီးမားဆံုး၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ပံုစံ  
(အခန္း ၇)

ညႊန္ၾကားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား       
ႏိင္ုငံေတာ္၏ အေျခခံဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး အစုိးရမ်ားက ရရွိေအာင္ျမင္ေစႏိင္ုမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံုစံခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (အခန္း ၂)

အာဏာမ်ား ခဲြေ၀ျခင္း        
အစုိးရ၏ က႑ေပါင္းစုံ၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ အဆင့္မ်ားအၾကား အာဏာခဲြေ၀ျခင္း၏ 
အက် ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ား (အခန္း ၂) 

အာဏာမ်ား လဲႊအပ္ျခင္း        
အာဏာ၏ အဆင့္အသီးသီးကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းမ် ိဳး မျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ကဲြျပား ျခားနား၍ အမ် ိဳးအစားစံုလင္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ကို
ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရိွၾကသည့္  အဖဲြ႔အစည္း မ်ား။ ရံုးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ 
အစုိးရအဆင့္မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အခန္း ၁) 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း        
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ပံုစံတက် ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ ယင္း၏ရင္းျမစ္အေပၚတြင္ 
မူတည္သည့္ နယ္နိ မိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုံစံသုံးမ် ိဳးရွိပါသည္ (မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအျပင္)။ 
ယင္းသည္ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား က ဦးစီးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရသည့္ သေဘာတရား တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
(အခန္း ၄၊၅)

ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနထိုင္မႈ      
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေမြး/ေသ/ေျပာင္းစသည့္ 
လူဦးေရဆိုင္ရာ ကဲြျပားျခား နားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တည္ရိွေနျခင္း (အခန္း ၁)

ႏွစ္ထပ္ကြမ္း မဲေပးစနစ္        
ပထမဦးစြာ က႑တစ္ရပ္မွ ပုံမွန္ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္အသာရၿပီး ဒုတိယအေနျဖင့္ 
ယင္းအသာရေသာ အေရ အတြက္မွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အစည္းေ၀းက်င္းပေနသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ လူနည္းစုအတြင္းမွ ေထာက္ခံမဲ အမ်ား စုကို ထပ္မံရရိွ၍ အဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ခုစလံုး၏ 
ေထာက္ခံမအဲသာစီးရေသာ အေရအတြက္ကုိ လုိအပ္ေသာ ဆႏၵမေဲပးျခင္း စနစ္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ အေရးပါ၍အမွားမခံေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ က်င့္သံုးပါသည္။ (အခန္း ၅)



502 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္    
သမၼတ တစ္ဦးႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတို႔က အတူတကြ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည့္စနစ္ (အခန္း ၄)

ႏွစ္မ် ိဳးဒြန္တဲြေနသည့္၀ါဒ        
 ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တရားေရးစနစ္မ်ားသည္ ကဲြျပားေနၾကသည္ဟူသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အယူအဆ (အခန္း ၂)

ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ား        
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏိင္ုငံတကာ သေဘာတူညီမႈအျပင္ 
အျခားေသာ အလားတူ ႏိင္ုငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးထားသည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားစသျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည့္ 
အတုိေကာက္ စကားလုံး။ ယင္းအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက် ိဳးစီးပြား၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အား ဆက္စပ္ေပးမည္ ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ (အခန္း ၃)

ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္         
ပါတီမ်ား၊ အမတ္ေလာင္းမ်ားအားကိုယ္စားျပဳအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုသုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း။ ယင္း၏ အဓိကက်ေသာ 
အစိတ္အပုိင္းသုံးရပ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လွ် ိဳ႕၀ွက္မေဲပးသည့္ ပုံစံႏွင့္ ေဒသႏၱရ၏ အေရးပါမႈ 
အတိုင္းအတာဟူ၍ ျဖစ္ၾကသည္။ (အခန္း ၅)။

အာဏာတည္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား       
 ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွၾကေစရန္ 
အာဏာပုိင္မ်ားအား လုိအပ္ ေသာ အာဏာကုိေပးမည့္ ဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
(အခန္း ၂)

စာရင္းရိွေသာ အာဏာမ်ား        
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း အတိအလင္း ခ်မွတ္ထားသည့္ အာဏာမ်ား။ အစုိးရ၏ 
ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မခြဲေ၀ေသာအာဏာရွိသျဖင့္ ေဒသႏၱရ၏ အာဏာမ်ားကုိ အတိအက် 
စာရင္းျပဳစုထားရန္ မလိုအပ္ပါ (အခန္း ၇)

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑        
အစုိးရ၏ က႑ သုံးရပ္အနက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ 
အဓိက တာ၀န္မွာ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္ (အခန္း ၄)။

ျပင္ပမွ ခန္႔အပ္မႈမ်ား       
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရန္ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အာဏာ။ 
ယင္းေၾကာင့္ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔ကုိ 
ေလ်ာ့ပါးေစသည္။
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ဗဟိုအစိုးရ စနစ္         
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ သီးျခားအာဏာကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင့္ 
ဖဲြ ႔စည္းထား သည့္ အစုိးရ၏စနစ္၊ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ေသာ အာဏာမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း တိက်စြာ သတ္ မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌မူ ဗဟိုဖယ္ဒရယ္ 
အစိုးရထံ အာဏာမ်ားကို ေပးအပ္ရသည္။ အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရအဆင့္၌ 
လက္ရိွအာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 
တစ္ဘက္သတ္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ အစိုးရ၏ အဆင့္မ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို 
ေျပာင္းလဲျခင္း တစ္စံု တရာျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အဆိုပါ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ခံစားရမည့္ အစိုးရအဆင့္အားလံုး၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူရပါမည္။  (အခန္း ၇)

ေထာက္ခံမဲအသာစီးရလွ်င္ အႏိုင္ရေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္    
အျခားသူမ်ားထက္ ေထာက္ခံမ ဲပုိ၍ရေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္ (အခန္း ၅)

ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ      
ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ား ေကာက္ခံေပးျခင္း၊ စားရိတ္သံုးစဲြျခင္းစသည့္ 
ဘ႑ာေရးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အတိုင္းအတာ (အခန္း ၇)

အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား        
ႏိင္ုငံေတာ္၏ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ား (အခန္း ၂)

အေျခခံမူေဘာင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား      
 ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ တရားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္ မ်ားစြာေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေသး စိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး အခ် ိဳ႕ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ  ခိုင္မာေသာ ကာ ကြယ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အတိုခ်ဳပ္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား  (အခန္း ၂)

အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း     
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအရ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ အစဦးပုိင္းမွ 
အဆံုးထိ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုေပၚ၌သာ အျပည့္အ၀မူတည္ေနသည္။  
(အခန္း ၄)

အမ် ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အစိုးရ       
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ အေနအထားမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္မႈကို ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီမ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အစိုးရ  
(အခန္း ၁) 

အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲသည့္ ပံုစံခ်မွတ္မႈ     
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 တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္ကိုသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ အခိ်န္ႏွင့္အမွ် 
ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာသည့္ လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ပံုစံခ်မွတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆတိုးပြားလာေသာ သို႔မဟုတ္ 
အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (အခန္း ၁) 

အၿပီးသတ္ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈ       
အခိ်န္ကာလတစ္ခုတြင္ အမ် ိဳးစံုေသာ၊ သီးျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထက္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔၍ 
အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား ၿပီးျပည့္စံုစြာ 
ပံုစံခ်မွတ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အခန္း ၁)

ဆိုးရြားေသာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား       
သာမာန္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏိင္ုငံေတာ္၏ ဖိႏွပ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ႀကီးမားေသာ၊ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မတရားမႈမ်ား (အခန္း ၃)

အလ်ားလိုက္စနစ္အရ အာဏာခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္း     
အစိုးရ၏က႑ တစ္ခုအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း (ဥပမာ- ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အတြင္း 
တစ္ဦးထက္ပို၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သမၼတစနစ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒျပဳ 
အထက္လႊတ္ေတာ္)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌ရိွေသာ အစုိးရ၏ က႑အသီးသီးအၾကားတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အခန္း ၄) 

လူ႔အခြင့္အေရး         
လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ သို႔မဟုတ္ လူသားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ 
လြတ္လပ္ေရးဟူသည့္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ရရိွရမည့္ ရပိုင္ခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္မ်ား (အခန္း ၁၊၂၊၃)

လူ႔အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင္ ့        
 သာမာန္ ျပည္သူလူထုသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားကို စိန္ေခၚႏိုင္ၿပီး 
လက္ေတြ႔တြင္လည္း အာဏာပိုင္ မ်ားက  လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ေလးစားသည့္ အေနအထား 
(အခန္း ၃) 

စဲြခ်က္တင္ျခင္း         
 ထိပ္ပိုင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွ ပယ္ရွားႏိုင္မည့္ တရားဥပေဒအရ အမႈရင္ဆိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
(အခန္း ၄)

သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆိုေသာ (ဆင့္ပြား) စည္းမ်ဥ္းမ်ား     
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္း ‘တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္’ အရ သို႔မဟုတ္ 
အေၾကာင္းအရာ၏ ဆိုလို ရင္းအရ  အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား  



505ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း -  လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္

(အခန္း ၂)

အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ အာဏာမ်ား       
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း  ျမင့္မားေစလို၍ အစိုးရ၏ တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ထားေသာက႑ အသီးသီးက ကိုင္တြယ္ထားေသာ အာဏာမ်ား။ ယင္းသည္ မိမိတို႔၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အစုိးရ၏ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုအတြင္း ျမင္သာပါသည္။ 
(အခန္း ၁) 

ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံ        
ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ တရားရုံးႏွင့္ ေအာက္ပုိင္းတရားရုံးမ်ားကုိ စနစ္တစ္ခုအတြင္း၌သာ စုေပါင္းထားသည္။ 
တရားရံုးမ်ား သည္ ေဒသႏၱရဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ ႏွစ္ခုစလံုးကို အသံုးျပဳ၍ အမႈကိစၥမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အာဏာရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ေဒသႏၱရဥပေဒဟူသည့္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ တရားသူႀကီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး၍ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (အခန္း ၇)

ၾကားျဖတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ       
ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပံုေသျဖစ္ေသာ အခိ်န္ကာလတစ္ခုအတြက္  အာဏာတည္ရန္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီး အၿမတဲမ္းဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ပုံစံခ်မွတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ 
အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့ရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (အခန္း ၁)

ႏိုင္ငံတကာက ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း       
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ တရားရံုးစသည့္  ႏိုင္ငံတကာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းခဲြသည့္ ပံုစံတစ္မ် ိဳး (အခန္း ၇)

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း         
ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က စနစ္က်ေသာသုိ႔မဟုတ္ 
ပံုစံက်ေသာ စစ္ ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္။ 
ယင္းအာဏာကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ အထူးဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားက 
က်င့္သံုးပါသည္။ (အခန္း ၅) 

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံျခင္း       
ႀကီးၾကပ္ေရးမ်ား၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္းျဖင့္ အျခားေသာ အစုိးရက႑မ်ားမွ 
အတည္ျပဳသည့္ တရားဥပေဒ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တရားစီရင္ေရးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္း 
(အခန္း ၆) 

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ခန္႔အပ္ျခင္း        
တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔၏  အဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္။  အသံုးမ်ားသည့္စနစ္အရ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑သည္ အဆိုျပဳထားေသာ ခန္႔အပ္ရမည့္သူမ်ားကို အတည္ျပဳခန္႔အပ္ရန္ 
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သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ရန္ အာဏာရိွေသာ  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ခန္႔ထားရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို 
တင္ျပပါသည္။ (အခန္း ၆)

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္       
အစိုးရ၏ အျခားေသာ က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ 
လြတ္ေျမာက္ျခင္း။ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တရားစီရင္ေရး ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျချပဳေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ 
အေျခခံက်ေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ (အခန္း ၆)

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္/ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဆန္းစစ္ခ်က ္  
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒတစ္ခုသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ ျခင္းရွိမရိွ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ယင္းဥပေဒသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနပါက ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳရန္  တရားရံုးမ်ား၏ 
အာဏာမ်ား (အခန္း ၆)

တရားစီရင္ေရး စနစ ္        
တရားရုံးစနစ္၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ 
ဥပေဒမ်ား ပါ၀င္ ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏  တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္ အျပည့္အစံု 
(အခန္း ၆) 

တရားစီရင္ေရး က႑        
 ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ရန္၊  တရားေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ 
တရားမႈတမႈရိွေစေရးအတြက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္  အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ အစိုးရ၏ က႑တစ္ရပ္ 
(အခန္း ၆)

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ      
အျခားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားအားလုံးကုိ စုေပါင္းထားေသာဥပေဒတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျဖစ္ အေလးေပး 
သတ္မွတ္ ထားၿပီး ဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းေပးေသာ၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
အတည္ျပဳခ်က္အရ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (အခန္း ၁)

တရားဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျခင္း        
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္က ျပဌာန္းသည့္ဥပေဒမ်ား၊ စာခ်ဳပ္၊ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား စသျဖင့္ ေရးဆဲြထားသည့္ စာတမ္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ (အခန္း ၆) 

တရားဥပေဒအရ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း       
ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ တရားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈေၾကာင့့္ တရား၀င္အျဖစ္ 
အဓိက လက္ခံထား ေသာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာ၏ လကၡဏာရပ္ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး 
(အခန္း ၁) 
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တရားေရးဆိုင္ရာ ၀ါဒအသီးသီး ကဲြျပားတည္ရိွမႈ      
ေပါင္းစုံျဖစ္ေသာ၊ ခဲြျခားေသာ၊ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ တရားရုံးစနစ္မ်ား၏ 
အသြင္မ်ား ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုေအာက္တြင္ တရားေရးစနစ္မ်ား အမ် ိဳးေပါင္းစံု 
တည္ရိွေနမႈ (အခန္း ၆)

တရားေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား        
အစိုးရ၏ က႑မ်ားအား အာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
တရားဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း မ်ား။ အစိုးရ၏ က႑သို႔မဟုတ္ တစ္ခုက က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည့္ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း အသြင္ေဆာင္ ပါသည္။ (အခန္း ၆)

အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဥပေဒျပဳျခင္း      
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ မွ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးသည့္အာဏာ သို႔မဟုတ္ မူလ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အာဏာမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ ဥပေဒျပဳရန္အာဏာ။  
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ခဲြေ၀ခ်ေပးသည့္ အာဏာ တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးထားသည့္ 
ယင္းအာဏာအား အခိ်န္မေရြး ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းႏိုင္ သည္။ (အခန္း ၄)

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ ္        
အစိုးရ၏ က႑သုံးရပ္အနက္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အေရးအပါဆံုးေသာ တာ၀န္မ်ားမွာ 
ဥပေဒမ်ားအား ေရး ဆဲြ ၏ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔အျပင္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းအား 
သေဘာတူညီခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (အခန္း ၅)

ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မတီ        
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ခ်င္းစီက လုိက္နာက်င့္သုံးရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေန သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ၏ အထက္ႏွင့္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးမွ တူညီေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရ အတြက္တို႔ျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ (အခန္း ၅) 

လူနည္းစု အခြင့္အေရး         
မ် ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစုမ်ား၊ လူတန္းစား၊ ဘာသာတရား၊ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ 
က်ား/မ ရပ္တည္ ခ်က္အရ လူနည္းစုမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူသားတုိင္း၏ အခြင့္အေရး၊ 
လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညီ ညြတ္ေသာ စုေပါင္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (အခန္း ၃)

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ  ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း     
ဤစနစ္အရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ 
ျပည္သူလူထု သည္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တစ္ခုခု၌သာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ (အခန္း ၄)

ႏွစ္မ် ိဳးေရာ စနစ္         
သမၼတစနစ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ တုိ႔၏ သေဘာတရားမ်ားကုိ နည္းလမ္းတက် ေပါင္းစည္းထားေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ ၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈ (အခန္း ၄)
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တစ္မ် ိဳးတည္းသာ ရိွျခင္း ၀ါဒ        
ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တစ္ခုအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အျမင္ (အခန္း ၂) 

လူ႔က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း       
တရား၀င္အျဖစ္ အဓိက လက္ခံထားသည့္ အစုိးရ၏ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ 
အရည္အေသြးသို႔မဟုတ္ အာ ဏာ၊ ယင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ဘာသာတရား 
သို႔မဟုတ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ သစၥာ ေစာင့္သိမႈတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ (အခန္း ၁)

မတရားမႈ ကာကြယ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား      
အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေလ်ာ္ကန္ျခင္းမရိွေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
ကာကြယ္ထားသည့္ ဥပေဒ မ်ား (အခန္း ၃) 

ေဆာင္ရြက္ေရး သတ္မွတ္ခ်က ္       
ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ဖန္တီးေပးၿပီး တိုင္းတာ ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ (အခန္း ၃)

ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က ္       
ECOSOC အခြင့္အေရးမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လုိလားေသာ 
ရလာဒ္မ်ား ရရိွမႈ အေပၚ ႀကီးၾကပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ (အခန္း ၃) 

အစိုးရ ဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္     
အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားေသာ အရာရိွအမ်ားအားျဖင့္ အရာရိွမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပည္သူ မ်ားထံမွ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထား
ၿပီး ယင္းတို႔အား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳ ထားေသာ အရာရိွ (အခန္း ၃)

ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုလံုးကို ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာ      
သမၼတက ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုလံုးကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ပယ္ခ်သည္ျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ 
ဗီတိုအာဏာ(အခန္း၅)

လႊတ္ေတာ္ စနစ္         
အစုိးရ၏ အႀကီးအကအဲား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး ယင္းအတြက္လည္း 
တာ၀န္ရိွေသာ အစိုး ရ၏ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ စနစ္ (အခန္း ၄)

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကိုသာ ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာ      
ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုလံုးအား တားဆီးပယ္ခ်ျခင္းမျပဳပဲ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ 
ပယ္ခ်ျခင္းျပဳရန္ သမၼတ အား အခြင့္ေပးထားသည့္ ဗီတိုအာဏာ (အခန္း ၅)

ကိုယ္ပိုင္ဗဟိုအစိုးရစနစ္        
အခ် ိဳ႕ေသာ အခြင္အ့ေရးမ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုကုိသာမက 
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နယ္ေျမေဒသ အလုိက္ ေပါင္းစည္းေနထုိင္ျခင္း မရိွၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ 
ပ်႕ံႏံွ႔ေနထိုင္လ်က္ရိွၾကသည့္  ျပည္သူမ်ား (လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား) သို႔ပါ  လဲႊေျပာင္းတာ၀န္ေပးသည့္ 
စနစ္ (အခန္း ၇)

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ       
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္စသည့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ အရိွဆံုးေသာ အဖဲြ႔အစည္း၏ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ အေလးေပးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ (အခန္း ၁) 

ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း       
ေဒသႏၱရအစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္းသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ႏိင္ုငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အတိုင္းအတာ (အခန္း ၇)

 ႏိုင္ငံေရးအရ တရား၀င္ ျဖစ္ျခင္း       
တရား၀င္အျဖစ္ အဓိက လက္ခံထားသည့္ အစုိးရ၏ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အရည္အေသြး 
သုိ႔မဟုတ္ အာဏာ၊ ယင္းသည္ လူမ်ားစုအား ေထာက္ပ့ံေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္။(အခန္း၁)

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား       
ဆႏၵမဲေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရန္၊ ႏိုင္ငံေရး 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္၊ အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ေရးသား တင္ဆက္ရန္ႏွင့္ တင္ျပရန္၊ လြတ္လပ္ေသာ 
မီဒီယာျဖစ္ေပၚႏိုင္ရန္အတြက္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား ရရိွရန္ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (အခန္း ၃)

ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း      
 ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏အသံကို နားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္မႈ (အခန္း ၁) 

လူမ် ိဳးေရးအရ အႏိွမ္ခံရသူမ်ားကို ခဲြျခားအေရးေပးမႈ      
လူမ် ိဳး၊ အသားအေရာင္စသျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံေရးကုိ ကာကြယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳလ်က္ 
သတ္မွတ္ထား ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အက် ိဳးစီးပြားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ သီးျခားခြင့္ျပဳေပးျခင္း။ 
အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ထိခုိက္ေစေသာ္လည္း ပုံမွန္အားျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ 
သာတူညီမွ်မရိွျခင္းကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲ ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
(အခန္း ၃) 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား      
 ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား 
ထမ္းေဆာင္ေရးကုိ ပ့ံပုိးရန္ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အစုိးရ၏ 



510 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) 

အာဏာပိုင္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား (အခန္း ၃)

နိဒါန္းပ် ိဳးျခင္း         
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ 
ကနဦး အစပ် ိဳး သည့္ အခန္း (အခန္း ၂)

သမၼတစနစ ္        
သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအတြက္ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ႏိင္ုငံေတာ္၏ 
အႀကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲတို႔ တစ္ဦးတည္ျဖစ္ေနေသာ အစိုးရ၏ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈ (အခန္း ၄)

သမၼတ၏ ဗီတိုအာဏာ       
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တားဆီးပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ သမၼတ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ။ သမၼတ သည္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို 
အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ပယ္ခ်ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ မဟုတ္ ဥပေဒတစ္ခုအား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈ ရိွ၊မရိွကို အကဲစမ္းႏိုင္ပါသည္ (အခန္း ၅)။

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း        
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအသစ္တစ္ခုအား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အတည္ျပဳေသာ 
သို႔မဟုတ္ အက် ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရိွေစေသာ ပံုစံက်ေသာ ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒအရ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (အခန္း ၁)

အခ် ိဳးက်  ကိုယ္စားျပဳျခင္းစနစ္       
ပါတီတစ္ခုသို႔ ေပးအပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းကို ယင္းပါတီမွ 
အႏိုင္ရေသာ ေထာက္ ခံမဲအေရအတြက္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ ဆံုးျဖတ္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ေသာစနစ္ (အခန္း ၅)

ျပန္လည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း     
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အတြင္းရိွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရမည့္ သတ္မွတ္ကာလမၿပီးဆုံးမီ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္လည္က်င္းပရန္  
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ႏိုင္ငံ သားမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မူတည္၍ 
အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ စနစ္ႏွင့္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသသာ ျပန္လည္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာစနစ္ဟူ၍ ကဲြျပားသြားပါသည္။ (အခန္း ၄၊၅)

ျပည္လံုးကၽြတ္ လူထုဆႏၵ ခံယူပဲြ       
 ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္၊ 
အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ရန္ ျပည္သူလူထုက ဆႏၵမဲေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္။ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အား မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ႏိင္ုသကဲသုိ့႔ 
ျပန္လည္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကို လူထု ဆႏၵခံယူပဲြဟူ၍လည္း 



511ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း -  လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္

ေခၚပါသည္ (အခန္း ၁)

 ေဒသႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း      
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ႏိုင္ငံတကာ ပါ၀င္ေသာ ေဒသအစိတ္အပုိင္းႀကီးမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ အာဏာအပ္ ႏွင္းျခင္း (ဥပမာ- ဥေရာပသမဂၢ (EU) သို႔မဟုတ္ အေနာက္ပိုင္း 
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္း (ECOWAS)) (အခန္း ၇)

သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ေနရာမ်ား      
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အနည္းစု/သို႔မဟုတ္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးျခားဖယ္ထားသည့္ 
အမတ္ေနရာမ်ား။ အဆိုပါ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ပံုမွန္အားျဖင့္ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ပံုစံအတိုင္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ၌ ေရြးေကာက္ဖဲြ ဥပေဒ/ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၏ အဖဲြ႔အ၀င္မ်ားကုိသာ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမွာက္ပါသည္။ (အခန္း ၂၊၅)

အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျချပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္      
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ သေဘာတရားကုိ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ေကာင္းက် ိဳးခ်မ္းသာ မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈအတြင္း 
အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး 
၏ လုပ္ငန္းစဥ္ (အခန္း ၁)

တရားဥပေဒ  စိုးမိုးမႈ       
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရက ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မရိွေစရ ၊လူမႈေရးအရ 
မည္သည့္ အေျခ အေနတြင္ ရိွေနေစကာမူ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သာတူညီမွ်ရိွရမည္ဟူသည့္ 
အယူအဆမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားရိွေသာ အေျခအေန (အခန္း ၁၊၂)

မိမိတို႔ဘာသာ စိတ္တိုင္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင္ ့    
မိမိတုိ႔ဘာသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ အက် ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကံၾကမၼာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရန္ 
အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ (အခန္း ၃)

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့        
ေဒသႏၱရအစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အခ် ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ယင္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ရန္/ 
သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာကို ရရိွသည္။ (အခန္း ၇)

ခဲြျခားထားေသာ/ ႏွစ္မ် ိဳးခဲြထားသည့္ ပံုစ ံ      
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တို႔တြင္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တရားရံုးစနစ္မ်ား ရိွပါသည္ 
(ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ တရားရုံး၊ အယူခံၾကားနာစစ္ေဆးေရးရုံးႏွင့္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ဟူ၍ အဆင့္သုံးမ် ိဳး 
ခဲြျခားထားသည္)။ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္ တရားရံုးမ်ားသည္ ယင္းတို႔ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ား၏ 
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ဥပေဒမ်ားကုိသာ က်င့္သုံးၾကၿပီး ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ တရားရုံး မ်ားကသာလွ်င္ ႏိင္ုငံေတာ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ (အခန္း ၆)

အာဏာမ်ားကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း       
အစိုးရ၏ မည္သည့္ က႑ကမွ အျခားက႑သို႔ အထူးအပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာမ်ားကို 
အသံုးခ်ျခင္းမရိွေစရန္ အစိုးရ၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ က႑အသီးသီးႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
အာဏာမ်ားကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း (အခန္း ၁၊၂၊၄၊ ၆)

ခဲြေ၀ထမ္းေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ      
ေဒသႏၱရအစိုးရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(အခန္း ၇) အဖဲြ႔ အစည္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အဖဲြ႔အစည္းအလုိက္ ေတာင္းဆုိ၍ ရရွိပုိင္ခြင့္ရွိေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၊ လူ အစုအေ၀းမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအတြက္ 
အခြင့္အေရးမ်ား (အခန္း ၃)

အဖ်က္အုပ္စုမ်ား         
 ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရိွရန္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တားဆီးေသာ၊ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (အခန္း ၁)

အေရးေပၚ အေျခအေန       
  အေရးေပၚဟု ယူဆရသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေလွ်ာ့ေပါသ့က္သာေစရန္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ အား အဓိကအားျဖင့္ အထူးအပ္ႏွင္းသည့္ 
အာဏာမ်ားျဖင့္ တာ၀န္သတ္မွတ္ေပးသည့္ ယာယီျဖစ္ေသာ ကာလ (အခန္း ၄၊၅)

အေရးပါေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈမ်ား      
အစုိးရ၏အဆင့္ အသီးသီးတုိ႔အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
အေရးပါ ေသာ အစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္ သမားရုိးက် ပုံစံခ်မွတ္မႈသည္ အေရးပါေသာ အာဏာမ်ားျဖင့္ 
မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သည္ ကို တိုင္းတာပါသည္ (ယင္းကို လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဟုူ၍လည္း ညႊန္းဆို ပါသည္)။ (အခန္း ၇)

သမၼာန္စာမ်ား         
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႏိင္ုငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑အား ေျဖဆုိရန္ အာဏာျဖင့္ဆင့္ေခၚေသာ 
ဥပေဒျပဳ ျခင္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး၏ လုပ္ငန္းစဥ္  (အခန္း ၅)

ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္         
 ယင္း၏ တရားစီရင္မႈ စနစ္အတြင္း ႀကီးမားမ်ားျပားသည့္ အာဏာမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိွသည့္ အယူခံ ခံုရုံးလည္း ျဖစ္သည့္ အမႈကိစၥအမ်ားစုတြင္ တရားဥပေဒစနစ္၏ 
အျမင့္ဆံုး ဗဟိုတရားရံုး (အခန္း ၆)

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ ရိွေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္   
  ယခင္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 



513ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း -  လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားစသျဖင့္  နစ္နာခ်က္ မ်ားႏွင့္ မမွန္ကန္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ တရားစီရင္ေရး 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အဓိက ႏိုင္ငံ ေရး ေျပာင္းလဲမႈကာလမ်ားတြင္ 
ယင္းကို အသံုးျပဳသည္။ (အခန္း ၁)

လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္သာ ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္    
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျဖင့္သာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (အခန္း ၅)

ေပါင္းစည္းထားသည့္ စနစ္        
အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္က ေဒသႏၱရ အစိုးရအဆင့္သို႔ သီးျခားအပ္ႏွင္းသည့္ အာဏာအပါအ၀င္ 
လက္ရိွ အာဏာခဲြေ၀ သတ္မွတ္ထားမႈမ်ားကို တစ္ဘက္သတ္ ပယ္ခ်ႏိုင္ေသာစနစ္ (အခန္း ၇) 

ေဒါင္လိုက္စနစ္အရ အာဏာခဲြေ၀ေပးျခင္း     
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးအၾကား 
အာဏာမ်ားကို သတ္ မွတ္ခ်ေပးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အခန္း ၄)

ဗီတိုအာဏာ        
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေရးအား တားဆီး၊ ဟန္႔တား၊ ေရႊ႔ဆုိင္းႏိင္ုေသာ 
အာဏာပိုင္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ အာဏာ (အခန္း ၄၊ ၅)

ဗီတိုအာဏာကို လက္ေတြ႔ခ်မွတ္သူမ်ား      
ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔အေပၚ ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာရိွေသာ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ 
သို႔မဟုတ္ သမၼတမ်ား စသည့္ ႏိုင္ငံေရး အာဏာရိွသူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (အခန္း ၄၊၅)

အယံုအၾကည္မရိွအဆို        
 အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာပုိင္မ်ားအား ပ့ံပုိးမႈကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿပီး 
ယင္းတုိ႔အား ပယ္ခ်မႈအျဖစ္ အက် ိဳးသက္ေရာက္ႏိင္ုသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ၏ အာဏာ၊ အခ် ိဳ႕ေသာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ‘အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ’ အယံုအၾကည္မရွိ အဆုိတင္သြင္းၾကပါသည္။ 
ယင္းမွာ အယံုအၾကည္မရိွအဆိုကို အတည္မျပဳမီ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါသည္။  
(အခန္း ၅)

အမ် ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရးမ်ား       
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာတုိ႔တြင္ သာတူညီမွ်ရိွေရး၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရးတြင္ 
သာတူညီမွ်ရွိေရး၊ ဥပေဒအရ တရားမွ်တမႈရွိေရးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုေရးရာမ်ား၌ 
သာတူညီမွ်ရိွေရးတို႔အတြက္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (အခန္း ၃)
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မားကတ္စ္ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ ္ သည္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဖယ္ဒရယ္ ၀န္ႀကီး ဌာန၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အႀကံေပးအဖဲြ႔အစည္း၏ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ဂ်ာမန္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖဲြ႔အစည္း၏ အႀကီးတန္း 
သုေတသနပညာရွင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ယင္းသည္ စေတာ့ခ္ဟုမ္းရိွ 
ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၌ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းအရာရိွျဖစ္ၿပီး 
စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ပါ သည္။ IDEA အဖဲြ႔အစည္းသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳမီ အာဖရိကစီမံကိန္း၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတို႔အား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေရး မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း(MPIL) ၏ အႀကီးတန္း 
သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္ (၂၀၀၁-၂၀၀၈)။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ တြင္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွ ဆန္း 
စစ္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (ACE) ၏ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၌ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္အျဖစ္ ေရႊ႔ေျပာင္းထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆူဒန္၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ပ့ံပိုးရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ACE 
ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ၁၉၉၅ မွ ၁၉၉၇ အထိ ယင္းသည္ ဗင္းနစ္စ္ေကာ္မရွင္၏ 
ဂ်ာမန္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ တရားေရးပါေမာကၡ ဟဲလ္မတ္ထ္ စတိုင္ဘာဂ်ာ၏ လက္ေထာက္ 
သုေတသနမွဴးအျဖစ္ (ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ ဥေရာပေကာင္စီ၏ 
အႀကံေပးအဖဲြ႔) ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ေဒါက္တာ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္သည္ ဟိန္ဒယ္ဘတ္ဂ္ တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘဲြ႔ႏွင့္ PhD ဘဲြ႔အျပင္ 
မင္နီဆိုတာ တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဆိုင္ရာ မဟာဘဲြ႔ကိုရရိွၿပီး ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸဘံာသာရပ္၏ 
ဘဲြ႔ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္ (ဖရီး ဘာ့ဂ္ တကၠသိုလ္)။  ယင္းသည္ ဆူဒန္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ၿပီး သက္ဆုိင္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္အျပင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ 
နီေပါတို႔တြင္လည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
မက္စ္ခလန္႔ခ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ 
မက္စ္ပလန္႔ခ္၏ လက္စဲြစာအုပ္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ တဲြဖက္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အစီအစဥ္ (UNDP)၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးအတြက္ ဂ်ာမန္အဖဲြ႔အစည္း၊ 
ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊  ကြန္န္ရက္ဒ္ အာဒင္ေနာ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖရက္ ဒရစ္ အဲလဘတ္ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းစသည္တို႔၏ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ႏိုရာ ဟက္ဒလင္း သည္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံခ်က္မွ 
အဓိက ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အသိပညာ 

စာေရးဆရာမ်ား 
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ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ပ့ံပုိးေရးအား အေလးေပးပါသည္။ သူမသည္ ယခင္က မင္နီဆုိတာတကၠသုိလ္၌ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တဲြဖက္၍ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးဟူသည့္ နယ္ ပယ္မ်ားတြင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည္။ 
သူမသည္ အက် ိဳးအျမတ္ကုိ ေရွးရႈျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္လည္း 
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မစၥဟက္ဒလင္းသည္ တပ္ဖ္စ္တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာ ဘဲြ႔ႏွင့္ မင္နီဆိုတာ 
ဥပေဒတကၠသိုလ္မွ ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဘဲြ႔ကိုလည္း ရရိွထားၿပီး မင္နီဆိုတာ ေရွ႕ေန 
မ်ားအသင္း၏ အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ သူမသည္ စေတာ့ဟုမ္း 
တကၠသိုလ္မွ ဥေရာပ ဥပေဒဘာသာရပ္၌ မဟာဘဲြ႔ကိုရရိွထားၿပီး ယင္းတကၠသိုလ္က သူမအား 
ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒဆိုကို ခ်းီျမွင့္ ခဲ့ပါသည္။

၀င္းလပ္ခ္ ၀ါဟီယူ သည္ ႏိင္ုငံတကာ IDEA ကုိ ၂၀၀၆ တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 
သူမသည္နီေပါႏိင္ုငံ၌ IDEA ဆုိင္ရာ အထူးတာ၀န္အဖဲြ႔၏ အႀကီးအကအဲျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲၿ့ပီး 
ႏိင္ုငံအတြင္း ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ 
ပ့ံပုိးမႈစီမံခ်က္ကုိ ခ် မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ ကင္ညာႏိင္ုငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ၂၀၀၄-
၂၀၀၅ တြင္ ပံုစံခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ အဓိကအားျဖင့္ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ တရားစီရင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီတို႔၏ တရားေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပး အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းသည္ ယူဂန္ဒါတြင္ (၂၀၀၄) လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ဆြစ္ဇာ လန္တြင္ (၂၀၀၄) 
ဥပေဒအဖဲြ႔အစည္းတို႔အား အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၌ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္း စဥ္ကို 
အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ဆာဟာရေဒသတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ 
တရား၀င္ျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိင္ုငံမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ 
ပံ့ပိုး ေပးၿပီး  ဂ်နီီဗာတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ဌာနရိွသည့္ ကင္ညာႏွင့္ ဆြဒီင္တို႔၏ 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည့္ 
အာဖရိကလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရား မွ်တမႈရရိွေရး စီမံခ်က္တြင္လည္း ၀င္းလပ္ခ္ သည္ ၂၀၀၁ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
လက္ေတြ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ၿပီး နာအီရိုဘီ တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႔ရ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာတာ၀န္မ်ားအတြက္ 
ယင္းအား ကင္ညာႏိုင္ငံ ဥပေဒအဖဲြ႔အစည္းမွ ဂုဏ္ျပဳဆိုကို ခ်းီျမွင့္ခဲ့သည္ (၂၀၀၅)။
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ႏိုင္ငံတကာ IDEA ကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာၾကည့္ျခင္း

ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ တာ၀န္

ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္၍ မရႏိင္ုေသာ ဤကမာၻႀကီးတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ 
ပံ့ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) ၏ တာ၀န္မွာ 

ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အမ် ိဳး အစားေပါင္းစံုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တာ၀န္ခံႏိုင္ေသာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
အားလံုးအတြက္ သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးႏိုင္မႈစသည္တို႔မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အေလးေပးပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္ နယ္ပယ္သံုးရပ္ ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ သည္။ 

• ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေနအထားမ်ား၌  ဒမုိီကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္း စဥ္၏ လက္ေတြ႕ရရိွသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမွ ေကာက္ႏုတ္စုစည္းထားသည့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္း 

• ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပျဳပင္ေျပာင္းလေဲရးတြင္ 
ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ႏွင့္ ဤသို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 • ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားေသာ အသိပညာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈ အတိုင္းအတာအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအား 
ႀကီးစိုးျခင္း

ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥသ္ည္ အဓိက စည္းမ်ဥ္းႏွစ္ရပ္ ကို အရွင္းလင္းဆံုး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေထာက္ခံအားေပးၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဒီမိုကေရစီ ၏ သေဘာသဘာ၀သည္ အစဥ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလလဲာျခင္းႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီ ေထြရိွေစျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲမႈကိ ုေထာကခ္ံသမူ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈကုိ လႈ ံ႕ေဆာ္၍ 
ေမာင္း ႏွင္ေပးသူမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း၌သာ ရိွပါသည္။ 

ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ အစီအစဥ္

ဒမုိီကေရစီစနစ္သည္ လဲႊေျပာင္းေပး၍ မရသကဲ့သုိ႔ လဲႊေျပာင္းယူ၍ မရႏိင္ုေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း 
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ယင္းကိုမူ ေထာက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ အျခားေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို 
တြန္းအားေပးႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA သည္ ယင္းတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရာ၌ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ 

ေအာက္ပါတို႔၌ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳကို ဖန္တီးေပးျခင္း

• ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြမ်ား 

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

• ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္း က်ား/မ ရပ္တည္ခ်က္ ႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွမႈ 

• ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ဆန္းစစ္ႏိုင္မႈမ်ား

• ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း

ႏိင္ုငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ႏိင္ုငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ပ့ံပုိးကူညီျခင္း

 ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား၌ စီမံကိန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ေတာင္းဆုိခ်က္အရ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား  ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္ေဒသ တို႔၌ တည္ရိွေနၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွပါသည္။

• အာဖရိက

• အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ

• လက္တင္အေမရိက ႏွင့္ ကာေရဘီယံ

• အေနာက္အာရွႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအာဖရိက

ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္း 

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား တုိးတက္ခုိင္မာျခင္းရိွေစသည့္ 
အေျခခံအဂၤါရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအၾကားရိွ အသိပညာႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို 
လလွဲယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ဖလွယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ နည္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးထားပါသည္။ 

• ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

• အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ညီလာခံမ်ား

• စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ျခင္း

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားမ်ားအရ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရိွေသာေ
ၾကာင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ 
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မည္ကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္ကို နားလည္ရန္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွပါသည္။ 

• ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

• ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး

• က်ား/မ ရပ္တည္ခ်က္

• ကဲြျပားျခားနားမႈ

ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ဒီမိုကေရစီသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္းမွ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈကို 
တြန္းအားေပးေသာ၊ အစဥ္သျဖင့္ အဆင့္ဆင္ ဖြ႔ ံၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းသည္ အၿပီးသတ္ စုစည္းထား သည့္ အေနအထားကို မည္သည့္အခါမွ် ေရာက္ရိွျခင္း မရိွပါ။ 
ယင္းသည္လည္း ကၽြႏုပ္္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုိယ္စား ျပဳပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
အၿမဲမျပတ္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးရာ၌ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ 

ေဒသႏၱရႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (ဥေရာပသမဂၢ (EU))၊ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္း (OAS)၊ အာဖရိကသမဂၢ (AU) စသျဖင့္)၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပေ္ရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔လူမႈဘ၀ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ေရးတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအျပင္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ေျပာင္းလဲမႈကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ေဒသႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ အဓိက အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏ အဖဲြ႔အစည္းအမ် ိဳးမ် ိဳးတို႔ျဖင့္ 
နည္း ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကလည္း စုေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၏ 
ရလာဒမ္်ားကုိ ျမွင္တ့င္ေပးႏိုင္ ပါသည္။ ဒမုိီကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ နည္း လမ္းမ်ားကို 
အဆိုျပဳထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုမူ ညႊန္ၾကားျခင္း မရိွပါ။ 

ႏိုင္ငံတကာ IDEA သည္ ကမာၻ႔အႏွ႔အံျပားရိွ  ေရရွည္တည္တံ့ ဖြ ံ႕ျဖိဳးႏိုင္စြမ္းရိွေသာ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးေသာ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းၾကားရိွ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကၿပီး 
အဖဲြ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ 
ႏိင္ုငံမ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်၊ ဘာဘာဒူးစ္၊ ေဘာ့စ္၀ါနာ၊ ကေနဒါ၊ ကိတ္ပ္ ဗာ့ဒ၊္ ခ်လီီ၊ ကုိစတာရီကာ၊ 
ဒိန္းမတ္၊ ဒိုမီနီကန္ ရီပတ္ဘလစ္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂါနာ၊ အိႏိၵယ၊ မာရီးတီးယပ္စ္၊ မကၠဆီကို၊ 
မြန္ဂိုလီးယား၊ နမ္မီးဘီးယား၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ပီရူး၊ ေပၚတူဂီ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ စပိန္၊ 
ဆြဒီင္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ဥရုေဂြးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာမူ ေလ့လာဆဲ အေနအထား၌ 
ရိွေနပါသည္။


