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Constitution Building Primers

What Is a Constitution?
Principles and Concepts

© International IDEA

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း 

လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္ (၁) 

ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 

အတြက္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ေလလ့ာႏိငု္ေစရန ္(၂) အစိုးရအတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏငွ္ ့

အျခားျပင္ပမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း 

မြန္၍ သတင္းအခ်က္အလက္စံုလင္ၿပီး ေဒသတြင္းဆံုး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေဒသႏွင့္ လိုက္ 

ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ကူညီ 

ပံ့ပိုးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဤ 

အေၾကာင္းအရာအား စတင္ေလ့လာေသာ စာဖတ္ 

ေသာသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 

အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေ၀မွ်လ်က္ရိွေသာ သူမ်ားအတြက္ 

ျပန္လည္ၾကည့္ရွႈႏုိင္ေသာ မွတ္တမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း 

ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ 

ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ 

မ်ားကို က႑အလိုက္ စီစဥ္တက်ေရးဆြဲထားၿပီး ရႈပ္ 

ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္ၿပီး 

လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ 

ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

International IDEA
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီ 

ေပးေရးႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္း(International IDEA) 

ဆိုသည္မွာ ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ 

ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာေစေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ အစိုးရမ်ားအ 

ၾကားပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ သင္ပုန္းၾကီး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုသည္ သာမန္ဥပေဒျပဌာန္းမႈျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳလုပ္နိုင္ 
ေသာ (အဆင့္ျမင့္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ား၊ အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အစိုးရ 
ယႏၱရားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံက်သည့္ လူ့အခြင့္အေရးမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ အဆိုပါ 
အဆင့္ျမင့္ ဥပေဒကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သေဘာသဘာဝမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ 
အျခားေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအၾကားဆက္စပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနွင့္တစ္ႏိုင္ငံ
အၾကား သိသိသာသာ ကြဲျပားမႈရွိသည္။  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ 
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရိွပါ။ သို႔ုေသာ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္လက္ခံထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ အေျခခံက်သည့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးစည္းမ်ဥ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္-

(၁)  ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ 

ျဖစ္သည္။

(၂)  အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား 

မ်ား၏အခြင့္အေရး စသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ 

(၃)  က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူတို႔၏ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။

(၄)   သာမန္ဥပေဒမ်ားထက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲသည္။ (ဥပမာ- သုံးပံု ႏွစ္ပံုေသာ မဲဆႏၵရွင္အမ်ား   

စုမွ ေထာက္ခံရန္ (သို႔မဟုတ္) လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္လိုအပ္သည္)

(၅) အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အရ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီရန္လိုအပ္သည္။
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း 
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Yangon, Myanmar
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     • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္  ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  နယ္နိမိတ္အက်ယ္အဝန္း သတ္မွတ္
ျပဌာန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ အဆိုပါနယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ (ပထဝီ 
အေနအထားအရ နိုင္ငံေတာ္၏နယ္နိမိတ္ႏွင့္ အျခားေသာနယ္ေျမ (သို႔မဟုတ္) ၎အရ 
ေတာင္းဆိုထားသည့္ အျခားနယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရး) ႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ (ႏိုင္ငံ
သားျဖစ္မႈအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္)မ်ားကို သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိသူမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ 
ရွိသူတို႔့ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးပါသည္။
 

     • ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္  ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  အခြင့္အာဏာနွင့္  သေဘာသဘာဝ 
တို႔ကို ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားနွင့္ ယူဆခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ မည္သူ႔ထံတြင္ရိွသည္ကုိ ျပဌာန္းေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျပငသ္စ္ႏိငုင္၏ံ ဖြ႔ဲစည္းပံအုေျခခဥံပေဒတြင ္"ျပငသ္စ္ႏိငုင္သံည ္တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေသာ၊ 
သာမာန္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိအေျခခံေသာ၊ ဆုိရွယ္လစ္သမၼတ 
ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္ဟု” ျပဌာန္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူကပုိင္သည္။ ျပင္သစ္ 
ျပည္သူလူထုသည္ ထုိအာဏာကုိ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ သူတုိ႔ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ က်င့္သံုးသည္"ဟူ၍ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ ဂါနာႏိုင္ငံ၏ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ "ဂါနာ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ဂါနာျပည္သူမ်ားထံတြင္ရွိၿပီး၊    
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 
က်င့္သံုးရမည္" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

     • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏  ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာနွင့္  တန္ဖိုးကို 
ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းႏွင့္ အျခား 
သ ေကၤတမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တန္ဖိုး၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ စရိုက္လကၡဏာ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းႏိုင္ပါသည္။ 

     • ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္  ႏုိင္ငံသားမ်ား၏  အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ  အတည္ျပဳ
သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ 
က်ေသာအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာမ်ားကို ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ အနည္းဆံုးအဆိုပါ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အေျခခံက်သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား (ဥပမာ- လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စုရံုးခြင့္၊ အာဏာရွင္ဆန္စြာ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) တရားမဝင္အျပစ္ေပးျခင္းမွ ဥပေဒအရကင္းလြတ္ခြင့္) တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတို႔သည္ အဆုိပါအနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္လြန္ၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြား 
ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား (သို႔မဟုတ္) လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအတြက္ သီးျခား 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအခြင့္အေရးမ်ား (ညွင္းပန္း 
ႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး 
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မ်ား)သည္ႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

     • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္
ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္(အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္း အသီးသီးကို 
ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အခြင့္အာဏာနွင့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအ ၾကား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းမ်ား)။  ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရ၏ 
ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကိုသတ္မွတ္ျပဌာန္း ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
သမာသမတ္က်စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္း (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၊ အာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ရွိမႈနွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (စာရင္းစစ္မ်ား၊ ေငြစာရင္းရံုးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းတင္ျပရန္ တာဝန္ 
ေပးထားေသာအရာရွိ)လည္း ပါဝင္မႈရွိနိုင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးႏိုင္ေရးနွင့္ ေအးခ်မ္းစြာအာဏာ လြဲေျပာင္းႏိုင္ေရး 
(ဥပမာ - ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း) အတြက္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲ 
သံုးစာျပဳသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုက လက္ခံယံုၾကည္မႈ မရွိသူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္နွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - စြပြ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း၊  ေျပာင္းေရႊ႕အျပစ္ေပးျခင္း)ကို 
ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

     • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္    အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္အၾကား  သို႔မဟုတ္  အစိုးရ 
လက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ပိုင္းျခား 
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပည္နယ္လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် မွ်ေဝဖလွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္၊ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ဖက္ဒရယ္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းေသာစနစ္ကို 
အ ေျခခံထားပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထဝီအေနအထားအရ သတ္မွတ္ျခင္း  
(အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ဖက္ဒရယ္မူဝါဒက်င္ ့သံုးေသာ ႏိုင္ငံ 
အမ်ားစုကဲ့သို႔)၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ- ပထဝီ 
အေနအထားအရ နယ္ေျမသတ္မွတ္သည့္အျပင္ ဘာသာစကားတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ား အတြက္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ)တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

     • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအား  တရားဝင္သတ္မွတ္ျခင္း၊  ဘာသာေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုင္းျခား 
သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ေၾကျငာမႈျပဳနိုင္ပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္သည္ ဘာသာေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား 
ေရးစရိုက္လကၡဏာမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသား 
အမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားနွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခြင့္ကို 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာဥပေဒျဖင့္ စီရင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီး 
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သည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

     • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏   လူမႈေရး၊  စီးပြားေရးႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
ပန္းတိုင္မ်ားကိုေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနိုင္ပါသည္။ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
မ်ားအား တရားဥပေဒအရအာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း၊ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရသတ္မွတ္ 
ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားသတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

တရားေရး၊ လမူႈေရးႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရးဆုိငရ္ာ ညႊနၾ္ကားခ်က္မ်ားအေနျဖင္ ့ဖြ႔ဲစည္းပံအုေျခခဥံပေဒသည ္
တရားေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ နွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိပါသည္။

       • တရားဥပေဒဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္
 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ “အခြင့္အာဏာႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ေပါင္းစပ္ျခင္း” (Lutz ၂၀၀၆း၁၇) 
ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္  အခြင့္အာဏာမ်ားအားအသံုးခ်ျခင္းကို လုပ္ငန္းစဥ္အရ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ 
သည္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ အခြင့္အာဏာမ်ားအား စဥ္းစား 
ဆင္ျခင္ျခင္းမရွိဘဲ တရားလြန္အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆံုးဥပေဒျဖစ္ၿပီး သာမန္ဥပေဒမ်ားမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စံနႈန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးပါသည္။

       • လူမႈေရးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္    
 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တစ္ခါတစ္ရံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား စီမံခန္႔ခြဲရန္နွင့္ ဆင္ျခင္ 
သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူအမ်ား၏ ဘုံစရိုက္လကၡဏာ (လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ထားေသာ)ႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကိုေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ တန္္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးအျမင္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။  အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို နိဒါန္းႏွင့္ အဖြင့္ေၾကညာခ်က္တို႔တြင္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ေဆာင္ပုဒ္စာတမ္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ 
မ်ားနွင့္ အျခားသ ေကၤတမ်ားတြင္လည္းေတြ႔ရွိနိုင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျခား 
ျပ႒ာန္းေခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးတမ္း 
စဥ္လာ (သို႔မဟုတ္) ဘာသာေဗဒဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးက႑မ်ားအား 
သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားသည္ ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ပါရွိပါသည္။ (Lutz ၂၀၀၆: ၁၆-၇)
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       • ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်က္မွတ္ႏိုင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။   ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အျမင္ ့ဆံုးအခြင့္ အာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္သည္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထိေရာက္စြာခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အာဏာခြဲေ၀မႈကို ေဆာင္ 
ရြက္သည္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ 
တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးသည္(Lut၂၀၀၆:၁၇)။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ (လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ တရားရံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ေဒသ 
ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္ျဖင့္) မည္သို႔ဖြဲ႔စည္းထား 
သည္၊ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ားရွိသည္၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔မည္သုိ႔ဆက္စပ္သည္ကို ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

ပံု  (၁) တရားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ဥပေဒေရးရာ (တရားမွ်တမႈ) 
တရားေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား

လူမႈေရး (ယဥ္ေက်းမႈ)
တူညီသည့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား

 ႏွင့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

    အား ထင္ဟပ္ျခင္းႏွင့္ 

           လႊမ္းမိုးျခင္း 

ႏုိင္ငံေရး (အာဏာ)
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

အခြင့္အာဏာျပအညႊန္း

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တရားဥပေဒ၊ လူမႈဘဝနွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ထိန္းညွိစုစည္းေပးပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပံုစံ (၂)မ်ိဳး အက်ယ္ 
တဝင့္ရွိပါသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ (procedural) နွင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံုစံ 
(prescriptive) တို႔ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ျခားနားခ်က္သည္၄င္းတို႔၏ သေဘာ 
သဘာဝႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။  

     • လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္  ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္  အေျခခံ 
လူ႔့အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို 
တရားဥပဒနည္းလမ္းအရ ကန္႔့သတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ပံုကို 
တရားဥပေဒနည္းလမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ထံုးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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     • သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ   ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ  ႏိုင္ငံေတာ္၏   အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ တူညီေသာတန္ဖုိးထားမႈမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သြင္ျပင္လကၡဏာ 
ကို ဖြ႔ဲဲစည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေရးႀကီးအခ်က္အေနျဖင့္ အေလးေပးေဖာ္ျပထား 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္ (Lerner ၂၀၁၁:၁၈)။ ၄င္းသည္ ဘံုတန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရွိေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာ 
အဘယ္နည္းဆိုသည့္ စုေပါင္းအျမင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႔၏လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကိုေဖာ္ျပသည္သာမက ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္မ်ား စြမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ အားလံုး သေဘာ 
တူညီထားေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဘုံလူမႈေရးပန္းတိုင္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက  သတ္မွတ္ရန္ 
ႀကိဳးစားပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါလူမႈေရးရာအေၾကာင္း         ျခင္းရာ 
မ်ားအေပၚတြင္ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ တရားဥပေဒနွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာအေၾကာင္း 
ျခင္းရာမ်ားေပၚတြင္ သေဘာတရားအရ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကိုထင္ဟပ္ေစပါသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ သြင္ျပင္လကၡဏာ 
မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေယဘုယ် သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ မလြယ္ကူသည့္အေျခအေနမ်ားနွင့္ သင့္ေလ်ာ္ 
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အမ်ားဆႏၵကို လက္ေတြ႔ 
က်က်ရယူျခင္းျဖင့္ အဆိုပါကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ကေနဒါ (၁၈၆၇/ ၁၉၈၂)ႏွင့္ 
ဒတ္ခ်္(၁၈၄၈/၁၉၈၃) ႏိုင္ငံတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အေျခခံ 
ဥပေဒပံုစံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရန္အတြက္ 
မည္သည့္အယူအဆကိုမွ် မေဖာ္ျပထားဘဲ အယူအဆကြဲျပားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာ 
ရန္နွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ အတူလက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို အေျခခံအခ်က္အျဖစ္ထည့္သြင္းဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေရး 
(သို႔မဟုတ္) အေျခခံမူဝါဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အတည့္အလင္းေဖာ္ျပ 
ထားျခင္း မရွိပါ။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ားဗဟိုျပဳလူ႔အဖြဲ႔အစည္း (pluralist society) မ်ားတြင္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထင္ဟပ္ 
ေစသည့္ အေျခအေနမွတပါး(ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာစကားအခြင့္အေရးနွင့္ သယံဇာတ 
ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးက႑) လက္ေတြ႔က်သည့္ကိစၥရပ္မ်ား (သီးျခား 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား)  ပါဝင္မႈနည္းပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုပါက ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံပါ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ျပင္ဆင္လိုေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 
သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ နမူနာနမ်ားမွာ ေတာင္အာဖရိက (၁၉၉၆) ႏွင့္ အီေကြဒါ 
(၂၀ဝ၈) တို႔ိုျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ခိုင္မာသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား မဟုတ္သည္ကို 
သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အ ေျခအေနႏွစ္ရပ္ 
လံုးပါဝင္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ South African Constitutional 
Court Justic Albie Sachs အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ေရးအတၳဳုပၸတၱိအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္ (Austin ၂၀၀၉)။  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အနည္းငယ္သာ 
ပါဝင္သည့္  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပင္လွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ  မည္သို႔ထင္ျမင္ယူဆသည့္အခ်က္နွင့္   
ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ မပါဝင္သည့္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
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ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုပါ ကိုယ္ေရးအထၱဳပတၱိဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဤကဲ့သို႔သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ လူမႈေရးနွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးပါေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏တရားဥပေဒဆိုင္ရာ 
အမိန္႔ေၾကညာခ်က္တြင္မပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သမၼတမွေၾကညာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိသည့္ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားကို 
လည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ 

ပါဝင္သည့္အခန္းမ်ား - ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုကို ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ အခန္းမ်ား၊ 
အပိုဒ္မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စာပိုဒ္ေရမ်ား၊ ၀ါက်မ်ားအျဖစ္ အခန္းက႑အလိုက္ 
ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္ - ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို                           
အၾကာင္းအရာ၏ အစပိုင္းတြင္ သီးျခားက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး အဓိက အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းအရာ၏အလယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ 
သည့္ အဖြ႔ဲဲအစည္းမ်ား၊ အေထြေထြေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား အေၾကာင္းအရာ၏ 
နိဂံုးပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အစီအစဥ္သည္ ကြဲျပားႏိုင္ပါ 
သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံအား ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

     (၁) နိဒါန္း -  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ  ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္    အေရးပါသည့္ 
တြန္းအားေပးမႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေရးပါသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

    (၂) ပဏာမေဖာ္ျပခ်က္ -   အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ ေၾကညာခ်က္  သို႔မဟုတ္   အစိုးရ၏ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမည္နွင့္ ပိုင္နက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

    (၃) အေျခခံက်သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား -   အခြင့္အေရးဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ သက္ဆိုင္သည့္အေျခ
အေနမ်ား၊ တြန္းအားေပးမႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ကာလအတြင္း ဆိုင္းငံ့ထားမႈမ်ား 

    (၄) လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
    (၅) လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရး - ယင္း၏  ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ပါဝင္မႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္သက္တမ္း၊ 

အထူး အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
    (၆) ႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကီးအက ဲ-  ေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊  လုပ္ပိုင္ခြင့္

သက္တမ္း
    (၇) အစိုးရ - (လႊတ္ေတာ္စနစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ပိုင္းတစ္စသမၼတစနစ္)- အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း   
 ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား
    (၈) တရားသူႀကီးမ်ား - တရားရံုးစနစ္၊ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ တရားသူႀကီး

မ်ား၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား
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    (၉) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား  -  ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ ေဒသ
ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား

    (၁၀) လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
    (၁၁) သမာသမတ္က်သည္ဟုဆုိၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ေရြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မရွင္၊ အစုိးရဌာနမ်ား 

အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိစုံစမ္းတင္ျပရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ အရာရိွ၊ စာရင္းစစ္ရုံး စသည္)
    (၁၂) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအခန္းက႑ -  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊   တပ္မေတာ္အာဏာႏွင့္   ပတ္သက္သည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
    (၁၃) အျခားအေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား - သီးျခားအုပ္စုမ်ား၊ ဘာသာစကားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ 

သီးျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
    (၁၄) ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခ်ိန္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ဆက္စပ္နားလည္ရမည့္ ဆိုလိုရင္း 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားဆုိရာတြင္ထုိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တြင္ ေရးထားခ်က္မ်ားအျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးသားေဖာ္ျပ 
ထားေသာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အက်ဳံး 
ဝင္သည့္ အျခားအရာမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ အဆိုပါအခ်က္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၊ ပါတီဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္ 
ခန္႔အပ္မႈမ်ား နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားနွင့္ တရားရံုးမ်ားဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒ
မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏ တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ားနွင့္ တရားရံုး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ (Palmer ၂၀၀၆)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ 
မဟုတ္သည့္ (တရားဥပေဒအရ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒနွင့္ အက်ဳံးဝင္သူမ်ားအားလံုးက ႏိုင္ငံေရးအရ လိုက္နာရမည္ဟုသတ္မွတ္ထား
သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္ (King ၂၀၀၁)။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ 
“အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၏ ညီလာခံ”နွင့္ “အစိုးရသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ 
ေထာက္ခံမႈ အမ်ားစုကို ရရွိရမည္" ဆိုသည့္ ခိုင္မာေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
အား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ကေနဒါ 
ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သမားရိုးက်က်င့္ထံုးတြင္မူ ေကာင္းစြာ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ (Van Loon & Whittington, ၁၉၈၇: ၁၇၂)

အရြယ္အစားႏွင့္ အတိုင္းအတာ - ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စကားလံုးအေရအတြက္ 
ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္း (Iceland, Latvia) မွ ငါးေသာင္းေက်ာ္(India) အထိ အတိုင္းအတာပမာဏ 
ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါသည္။ အသစ္ေရးဆြဲသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ယခင္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
မ်ားထက္ ပိုမိုရွည္လ်ားၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တစ္ျပည္ေထာင္ 
စနစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားထက္ ပိုမိုရွည္လ်ားပါသည္။ ပံုနွိပ္ထားသည့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒသည္ စာေစာင္ငယ္အရြယ္အစားမွ အေတာ္အတန္ႀကီးမားသည့္ စာအုပ္အရြယ္အစားအထိ 
အမ်ဳိးးမ်ဳိးကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
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အမည္အားျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိအေျခခံေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟု တြင္တြင္ 
သုံးလာၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ကသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကိုတည္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။ 
လိုက္နာမႈမရွိေသာ္လည္း အေရးယူ၍မရေသာ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵ 
တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ႀကိဳက္ေဘာင္သြင္းေရးဆဲြထားေသာေၾကာင့္ သာမန္ 
ဥပေဒမ်ား (ဝါ) ျခြင္းခ်က္သေဘာျဖင့္က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးအေလ့အက်င့္မ်ာ၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္ တြင္ 
ရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုရိွျခင္းေၾကာင့္ရရိွမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ မရိွသေလာက္ နည္းပါး 
လွသည္။ ထိုနည္းတူစြာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းသည့္အ ေျခအေနတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အ ေျခခံဥပေဒကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာ၏ 
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္လည္း နည္းပါးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအျမင္အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာဆုိသည္မွာ "ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
၏ စံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အဓိကလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း" ျဖစ္ၿပီး၊ "အျပဳ 
အမူ၊ အေလ့အထမ်ားအျပင္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း"  စသည္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ 
ပါသည္ (Ghai  ၂၀၁၀)။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာသည္ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တြင္ ေရးထားခ်က္မ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ဤတြင္ အေလ့အထမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈပံုစံမ်ား၊ ပါတီစနစ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
အား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါလာသည့္ တရားရံုးဆိုင္ရာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ပါဝင္နိုင္ပါသည္။ 
အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာမ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈအရ လက္ခံက်င့္သံုးလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေလးနက္ၿပီးအလြန္ခက္ခဲပါသည္ (Ghai ၂၀၁၀)။ ၄င္းကို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ လြတ္ 
လပ္ေသာ၊ အရပ္ဘက္လူေနမႈဘဝပံုစံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတို႔တြင္ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္ 
(Viroli ၂၀၀၁)။

ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာတည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသည္ ေရရွည္အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ကို ကနဦးကတည္းက နားလည္ 
သေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈ 
တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲမည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား  (ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအဆင့္)၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တရားဝင္ 
ေစျခင္း (အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းနွင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း)၊ အေရးႀကီးသည္မွာ  ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တိက်သည့္စကားလံုးမ်ားနွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါအဆင့္တိုင္းသည္  ေရွ႕အဆင့္မ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိ 
သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ေသခ်ာေကာင္းမြန္စြာ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ထားျခင္း 
မရွိသည့္ မူၾကမ္းသည္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔့ 
အလားအလာေကာင္းေသာ၊ ခိုင္ျမဲေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္ 
အာဏာအတြက္ အေျခခံေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
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အလံုးစံုျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ပင္လွ်င္ လမ္းေၾကာင္းခ်မွတ္ေပး 
ျခင္း၊ စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ေပးျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတစ္ေယာက္ကို ျပဳ စုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မျပဳနိုင္ပါ။ အဆိုပါ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းသည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မား 
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္  ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရ 
တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သိပၸံနွင့္နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ေအာင္ျမင္မႈစြမ္းအားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားနွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကိုေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
အရ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုေရရွည္မဖြဲ႔စည္းရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ 
အလား အလာေကာင္းမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

တူညီမႈ - ကစားပြဲ၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အသင္းႏွစ္သင္းသည္ ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲကစားေနသည္ဟု မွတ္ယူၾကည့္ပါ။ ေဘာလံုး 
ကိုပိုင္ဆိုင္သည့္အသင္းသည္ ကစားပြဲ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး မိမိစိတ္ႀကိဳက္  ဒိုင္လူႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္ဆိုပါက ထိုကစားပြဲ 
သည္ တရားမွ်တမႈ ရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အသင္းတစ္သင္းသည္ အၿမဲတမ္းအနိုင္ရရွိၿပီး 
အျခားအသင္းတစ္သင္းသည္ ရံႈးနိမ့္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကစားပြဲ 
ရပ္လိုက္ရံုသာ ရွိပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္မွာ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာ ကိုအသံုးမျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နွင့္ တူညီပါသည္။ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္အာဏာရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဂိုဏ္းဂဏ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမွာ တစ္ဘက္အသင္း၏ 
လႊမ္းမိုးမႈမွဆန္႔က်င္ၿပီး ကစားပြဲမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္ 
ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာအခြင့္အာဏာသည္ ကစားပြဲ၏ စည္းမ်ဥ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ တူညီပါသည္။ အဆိုပါကစားပြဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား (ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရားရံုး)သည္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားနွင့္ တူပါသည္။ အဆိုပါဒိုင္ လူႀကီး 
မ်ားသည္ ကစားပြဲတြင္ ပါဝင္သူတုိင္းအားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကစားပြဲတြင္ တရားမွ်တစြာ 
ပါဝင္ကစားႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အစိုးရသည္ တရားမွ်တ 
ၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ တရားဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး ေအးခ်မ္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီနွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္
အေရးကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ 
သလို စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေစပါသည္(Ghai ၂၀၁၀: ၃)။ တနည္းအားျဖင့္ ဖြ႔ဲဲစည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းသည္ ဥပေဒအရ အာဏာရရွိရရွိထားေသာ သူမ်ားအား ျပည္သူ 
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လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးၿပီး မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ အက်ိဳး 
စီးပြားအတြက္ တရားဥပေဒနွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္သူမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါ 
သည္။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ အေျခခံကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အၿမဲတမ္းတည္ရွိေနမည့္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအၾကား သီးျခားရပ္တည္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ျပည္သူလူထုကိုယ္စား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုသည္မွာ အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္ 
အာဏာမ်ားသည္ အဆိုပါအစိုးရ၏ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္      
သမိုင္းေၾကာင္းအရ အဆိုပါသက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ရမည္ 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အဆင့္ျမင့္ဥပေဒႏွင့္မွ် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသား 
မ်ား၏ အေျခခံက်သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားအား 
တာ၀န္ခံေစျခင္း စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ 
အစိုးရမွ မိမိတို႔ကုိယ္က်ိဳးသက္သက္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္ထူးခံလူနည္းစု 
လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံသားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။

သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာအစိုးရတိုင္းလည္း ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ေတာ့ 
မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုစည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏မက္လံုးမ်ားအား သိသာစြာဆန္႔က်င္၊ ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားအား  
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ဦးဆံပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
ဆိုသည္မွာ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အာဏာအားလံုးပိုင္ဆိုင္သည့္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ျဖစ္ေစ၊ အ 
ခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ ပါလီမန္ျဖစ္ေစ၊ စစ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ သမၼတျဖစ္ေစ 
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံမႈမရရွိဘဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အျပန္အလွန္ 
ထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ ျပည္သူလူထုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ မိမိတစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ မွားသည္၊ မွန္သည္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရအစိုးရကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုက သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈစနစ္နွင့္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ မေရရာေသာ လူေနမႈစနစ္ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ တိက်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ၄င္းတို႔အား အစိုးရ 
ကိုယ္တိုင္လိုက္နာေအာင္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ကာကြယ္ ထားသင့္သည္ဟု လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစနစ္မ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထုသည္  ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားကိုအေျခခံသည့္၊ 
အာဏာရွင္ဆန္စြာအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းသည့္ မွန္ကန္သည့္ ဥပေဒျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရ 
တစ္ရပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ေခတ္မီေသာ   ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို  အေျခခံသည့္   ဖြဲ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ     စနစ္မ်ားသည္ 
(၁) ကိုယ္စားျပဳအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရ 
သည္ ျပည္သူကုိ တာ၀န္ခံရေသာ (၂) အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ ထိုက္သင့္ 
ေသာဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္၊၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈစသည့္) 
ဟူသည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွစ္မ်ိဳးေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံသားတို႔အား အာဏာကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။  

အဆိုပါ ကုိယ္စားျပဳအစိုးရနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစသည့္ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ားကို  ျပည္သူအားလံုး အက်ံဳး၀င္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း အသြင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္(Dahl 
၁၉၇၃)။ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ်တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေလးနက္ 
လာပါသည္။ ၁၉ ရာစု အတြင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ အတိုက္အခံ 
ျပဳလုပ္ခဲ့မႈအၿပီး ျပည္သူ႔့ေရးရာက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ပိုမိုရရွိလာၾကၿပီး 
ေနာက္ဆံုးတြင္ အမ်ိဳးသဳးုးမီးမ်ားပါ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရလာပါသည္။ ၂၀ ရာစုနွစ္ကာလအတြင္း 
အခ်ိဳးက်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္စနစ္ကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ပံုစံအသစ္ကို ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကညာသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္း 
တူစြာ ၂၀ ရာစုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာျပ
ဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ (၁) အေစာပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ားကို 
ပိုမိုအေလးထားလာၾကသည္ (၂) လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရးအခန္းက႑ကိုခ်ဲ႕ထြင္လာၿပီး တိုက္ရိုက္ 
အာဏာသက္ေရာက္မႈ အားေကာင္းလာပါသည္။ 

ယေနေ႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဝါဒသည္ ဒီမိုကေရစီ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈိင္းအျဖစ္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ပ်ံ႕နွံ႔လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀ ရာစုနွစ္ ဒုတိယနွစ္ဝက္ 
ကာလအတြင္း ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပ၏ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ေက်ာ္လြန္္ျပီး 
ကမၻာ့နယ္ေျမေဒသမ်ားစြာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာအေျချပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၀ါဒအား (၁၉၄၈)ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ      လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ (၁၉၆၆)ခုနွစ္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီ 
ခ်က္အပါအဝင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံထားၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာေၾကညာခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
အခြင့္အာဏာကို ခိုင္ၿမဲစြာလက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာ့နယ္ေျမေဒသအားလံုးႏွင့္ ကမၻာ့ 
တိုက္ႀကီးမ်ား အားလံုးရွိ ႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္ကမည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစနစ္
မ်ားသည္ လက္ရိွ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးကိုလူသားအားလံုးမွ်ေဝခံစားႏိုင္
သည့္ အၾကြင္းမဲ့စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္(Sen ၁၉၉၉)။
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ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ 
သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာကို ျပဌာန္း 
သတ္မွတ္သူတို႔သည္ ၄င္းတို႔ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၊ 
နည္းပညာႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ဂရုတစိုက္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

လူ႔ူ့အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးနီးပါးတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္းႏွင့္အခြင့္အာဏာသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈ 
ရွိပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုတြင္ အုပ္စုနွစ္စုအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ပထမအုပ္စုမွာ 
ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ လူနည္းစုျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအုပ္စုမွာ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာ 
မႈနွင့္ အခြင့္အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ လူမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါအုပ္စုမွာ အထက္တန္းလႊာအုပ္စု 
မဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စကားရပ္မ်ားအရ အထက္ 
တန္းလႊာနွင့္ အထက္တန္းလႊာမဟုတ္သည့္အုပ္စုမ်ားအား ခြဲျခားေဖာ္ျပသည္မွာ အထက္တန္းလႊာ အုပ္စု 
သည္ စီးပြားေရးနွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုရရွိႏိုင္သည္။ အထက္တန္းလႊာအုပ္စုမ်ားက 
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး   အထက္တန္းလႊာမဟုတ္သည့္အုပ္စုမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခံျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို တည္ေဆာက္ 
ျခင္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက 
၄င္းသည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားျပဌာန္းသတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ဆိုလို 
သည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအထက္တန္းလႊာလူတန္းစားမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားမ်ားက အတည္ျပဳ 
ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားၿပီး မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ 
လူတန္းစားကို တာဝန္ယူမႈျပဳရပါသည္။  ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာပါတီမ်ားအၾကား ျပည္သူတို႔၏ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို
က်င့္သံုးရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအား အနည္းဆံုးေတာ့တာဝန္ယူမႈ၊ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ တံု႔ျပန္မႈျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ 
ႏိုင္သည့္ ခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေနာင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ၿပိဳင္ဘက္နွင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ရမည္ 
သာျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာ၏ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ထက္ပိုၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားမ်ားအၾကား ျခားနားခ်က္ကို ေလ်ာ့နည္းေစနိုင္သည့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္တြင္ အခြင့္အာဏာကိုထားရွိျခင္းအားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ျပည္သူလူထု 
ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။

အထက္တန္းစားအုပ္ခ်ဳပ္သူစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရာ
တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာသည္ မိမိ၏အာဏာ၊ 
အထူးအခြင့္အေရးနွင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား 
မ်ား၊  အနည္းဆုံးအားျဖင့္ သူတို႔၏ အာဏာတပ္မက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားကန္႔သတ္ႏိုင္သည္ဟု ခံစားရသူ 
မ်ား၏ အတိုက္အခံျပဳ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကိုခံရႏိုင္ပါသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ၊ အာဏာရွိေသာ၊ အဆက္ 
အသြယ္ေကာင္းေသာ၊ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳုပ္နိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ျမင့္မားေသာသူမ်ားသည္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ပိုမိုရရွိရန္လိုလားၿပီး  ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာသို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္သည္ကို နားလည္သိရွိသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စစ္ေဆး 
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ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလွ်င္ အာဏာရွင္အစိုးရစနစ္ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကိုၿပိဳကြဲေစရန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းလႊာမ်ား၏ အျပဳအမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ကန္႔့သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အားနည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေအာင္ တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အားလံုးအက်ံဳး၀င္ေသာ ညွိႏႈိင္းမႈျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အထက္တန္းလႊာမ်ားႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈ 
အရၾသဇာရွိသည့္အုပ္စုမ်ားအား (သူတို႔အား ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
သို႔အေျပာင္းအလဲအား တားဆီးမႈမျပဳလုပ္ရန္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းရမည္ဆိုပါက) သူတို႔၏ အေရးပါသည့္ 
မက္လံုးမ်ားအား ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေက်နပ္မႈရွိေစရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။   အဆိုပါေက်နပ္ ႏွစ္သက္မႈကို 
ရရွိေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ၄င္းတို႔၏ လက္ရွိအခြင့္အေရး အခ်ိဳ႕ကို ထိမ္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ အနိမ့္ 
ဆံုးအားျဖင့္ မပ်က္စီးေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 
အမ်ားစုမွာ ကိုယ္က်ိဳးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ယခင္အာဏာရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စီး
ပြားေရးအခြင့္ထူးခံလူနည္းစုနွင့္ လံုၿခံဳေရးပိုင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါလူမ်ားထဲတြင္ 
အလွဴရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အင္အားႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားကဲ့သို႔့ေသာ  
အင္အားစုမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာပံုစံသစ္၏ အေျခခံအေနျဖင့္ (လံုလံုၿခံဳၿခံဳျဖင့္၊ 
ျပန္လွန္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားမျဖစ္ေစပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာေအာင္) အဆိုပါညိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ခိုင္ၿမဲေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မွတ္ယူနိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သိုညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆိုျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေစၿပီး အခ်ိဳ႕အ ေျခအေနမ်ားတြင္ အနာဂတ္မူဝါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ မွ်ေဝလာနိုင္ျခင္းအထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ 
အာဏာရွိသည့္ သမၼတ Augusto Pinochet သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီးေနာက္ ဆီးနိတ္ 
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး (၄င္း၏အျပစ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၿပီး အာဏာကို ဆက္လက္ 
လြမ္းမိုးေစႏိုင္သည့္ေနရာ) ျဖစ္လာပါသည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၆ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ 
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ဗီတိုအာဏာ (၁၉၈၂ ခုနွစ္ 
တိုင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳေသာအာဏာမ်ား)ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳ 
ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ မိမိအက်ိဳးေမွ်ာ္လင့္သူမ်ားအတြက္ အလြန္လိုက္ေလ်ာ 
စြာထည့္သြင္းထားပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာ၏ 
အရည္အေသြးနွင့္ အက်ိဳးုးသက္ေရာက္မႈကို ပ်က္ျပားေစပါသည္။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အမ်ား 
အားျဖင့္ မေက်နပ္ၾကေသာ္လည္း (ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ 
၁၇၈၇ ခုနွစ္တြင္ ေတာင္ပိုင္းရွိေက်းကြ်န္ပိုင္ဆိုင္ေသာ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္၏ အခြင့္အာဏာကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။) မိမိအက်ိဳးေမွ်ာ္လင့္သူမ်ားအား လြန္ကဲစြာေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ ရေစျခင္း 
သည္ (ဆိုလိုသည္မွာ ေကာင္းမြန္စြာကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိသည့္နည္းတူ လူထုအားတာဝန္ခံမႈမရွိသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား) နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ 
အထက္တန္းလႊာမ်ား ၏ အတိုက္အခံျပဳမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္သူမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ရသည့္ 
အႀကီးမားဆံုးေသာ အခက္အခက္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အထက္တန္း 
လႊာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးေစသည့္ ပဋိပကၡပံုစံမ်ားကို ၿငီးေငြ႔လာၾကၿပီး ေျဖေလ်ာ့ 
သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုပဋိပကၡကို ပံုစံေျပာင္းထိန္းသိမ္းလိုလား 
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ၾကသည္။ အျခား အေျခအေနမ်ားတြင္ အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္ ေျမယာမ်ား၊ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို အထက္တန္းလႊာမဟုတ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔လႊဲေျပာ
င္းေပးရျခင္းေၾကာင့္ အင္အားေလ်ာ့နည္းလာသကဲ့သို႔ခံစားလာရေသာ္လည္း အထက္တန္းလႊာမဟုတ္သူ 
မ်ားသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မွာ 
ရႈပ္ေထြးၿပီး ထပ္တူညီမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အထက္တန္းလႊာ 
အခ်င္းခ်င္းအၾကား အေပးအယူျပဳလုပ္ ညွိႏႈိင္းျခင္းနွင့္ အထက္တန္းလႊာႏွင့္ အထက္တန္းလႊာမဟုတ္ 
သူမ်ားအၾကား အေပးအယူျပဳလုပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း အျဖစ္ မွတ္ယူနိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အ ေပးအယူမ်ားမွတဆင့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေ၀က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္အာဖရိက -  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ

ေတာင္အာဖရိက၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ အာဏာရပါတီ ဒါမွမဟုတ္ 
ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာမကပါဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ 
ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ေသြး၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားရဲ႕ အသက္ေတြ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕မ်က္ရည္၊ 
ေခြ်းေတြနဲ႔ စုေပါင္းေရးဆြဲထားတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာအျဖစ္ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေတာင္အာဖရိက 
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးကိုေပးပါတယ္။ ဒီအေျခခံဥပဒဟာ ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔ အားလံုးပိုင္ဆုိင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးကာကြယ္ၾကရပါမယ္။ Cyril Ramaphosa, 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အာဖရိကအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္္(၁၉၉၁-၁၉၉၇)

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖြဲြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒစနစ္သည္ ႀကီးက်ယ္သည့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
တြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ (ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ လူမႈေရး 
သေဘာတူညီခ်က္) ႏိုင္ငံေတာ္အား လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ပါတီတစ္ခု၊ သို္႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကသာ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ  ႏိုင္ငံသားအားလံုးစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာသမိုင္းတြင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 
အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ျခင္း 
မွာ ၄င္းကိုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ အမွန္တကယ္သက္ဆိုင္မႈမရွိခဲ့ျခင္းနွင့္ က်ယ္ျပန္႔့ျပီး အားလံုး 
အက်ံဳး၀င္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုမ်ား အေျခမခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အစား ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုက အားလံုး 
ကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားအား တစ္ဘက္သတ္အျမင္ျဖင့္ သတ္မွတ္ 
ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အျမင္ကိုအေျခခံ၍ တစ္ဘက္သတ္ေရးဆြဲထား 
သည့္ ဖြဲြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အဆိုပါ ဂိုဏ္းဂဏ သို႔့မဟုတ္ အုပ္စုတြင္ မပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံသား 
မ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါယူဆခ်က္အျမင္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သ
က္ဆိုင္သည့္က႑မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ ညီတူညီမွ်ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားၾက 
သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အဆိုပါ တစ္ဘက္သတ္က်ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
သေဘာတူညီမႈမရရွိဘဲ အာဏာရပါတီ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက တရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ မၾကာခဏ 
သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါသည္။ အဆိုပါ ၿပိဳင္ဘက္ အတုိက္အခံပါတီတို႔အား ေထာက္ခံေပးသည့္ သီးျခားပုဂၢိဳလ္ 
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သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေရရွည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ဘက္သတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ရာထူးေနရာကို 

အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္သာ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္အတြက္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွမွ အဆိုးျမင္ဝါဒီႏွင့္ တကိုယ္ 
ေကာင္းဆန္စြာ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အာဏာကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာမွ 
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဘက္သတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ရိုးသားေသာ၊ 
လူေကာင္းမ်ားကလည္း  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္မွတဆင့္ သူတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ (မၾကာခဏ စိတ္ပ်က္စရာရလဒ္မ်ားသာ 
ထြက္ေပၚလာေသာလ္ည္း) အေကာငအ္ထည္ေဖာလ္ပု္ေဆာင္ႏိငုပ္ါသည။္ အဆုိပါ နည္းလမ္းႏငွ္ပ့တ္သက္ 
၍ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္အခက္အခဲမွာ လူအမ်ားအား ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္မရရွိျခင္းပင္ျဖစ္
ပါသည္။ ပိုမိုျပည္ ့စံုေကာင္းမြန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အ
တြက္  လူအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါသည္။ အဆိုပါကြဲျပားျခားနားသည့္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားသည္ အယူအဆျခင္း ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိၿပီး ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာခက္ခဲပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ သေဘာတရားအရ၊ အေတြးေခၚအရ၊ ဘာသာေရး 
အရ အလြန္စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပသူမ်ား မၾကာခဏသတိရမရၾကသည္မွာ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ သူတို႔ 
အတြက္ ကိုယ္ပုိင္သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ေသာ  မွန္ကန္ေသာအရာမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား 
အတြက္ သံသယကင္းရွင္းစြာ လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲျခင္းနွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 
က်င့္သံုးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ရွိသည့္အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ တန္ဖိုးထားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခြင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ 
စသည့္ အခြင့္အေရးရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈအားလံုးကို ေရွာင္ရွားသင့္ 
သည္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို ထုတ္ပယ္သင့္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းႏွစ္ခုလံုးသည္ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူရွိပါသည္။ 
ျပည္သူတို႔၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေျခခံပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔က်သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အမ်ား၏ဆႏၵနွင့္ 
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားပါ၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အားလံုးသေဘာတူသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို အေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ်အားလံုး 
အက်ံဳး၀င္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။ 

ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ဂရိနိုင္ငံ၏ သူရဲေကာင္း Odysseus က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ ေရဝဲနွင့္ ႀကီးမားသည့္ 
ပင္လယ္ေရ သတၱဝါတို႔အၾကား ျဖတ္ေက်ာ္ေမာင္းနွင္သည့္အခါ သ ေဘၤာရြက္တိုင္ 
ထိပ္ဆီသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ အခ်က္ေပးဥၾသ၏ အသံေအာက္ 
တြင္ အရင္စလုိ အမိန္႔ေပးကာ  မိမိကိုယ္ကို  ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
သ ေဘၤာနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
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အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အားလံုးအက်ံဳး၀င္ၿပီး ခိုင္ၿမဲေသာ 
အဆင့္ျမင့္ဥပေဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚမူတည္ၿပီး သို႔မွသာ သာမန္ႏိုင္ငံေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေရွာင္ 
ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ သဘာဝနွစ္ခုလံုးတြင္ 
သာမန္ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္မတူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ (Ackerman ၁၉၉၃) အရ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔့ျပန္႔သေဘာတူဆႏၵရရွိရန္နွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ စံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳး 
ရွာသူမ်ားအားဖယ္ရွားရန္ လိုလားရပါမည္။ ၄င္းသည္  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ကာလဟုေခၚသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိကာစ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ 
အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ ၿပိဳပ်က္ၿပီးေနာက္ အေျခအေနတြင္သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အမ်ားျပည္သူအားလံုးပါဝင္ 
သည့္အေျခအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚ 
တတ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ(၁၇၈၇-၁၇၉၁)ခုႏွစ္၊ 
အိႏၵိယႏိုင္ငံ (၁၉၄၆-၁၉၅၀)ခုႏွစ္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ (၁၉၉၁-၁၉၉၆)ခုနွစ္ တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရ၏ အေျခခံသေဘာတရားကို 
ယံုၾကည္ရန္ သံသယရွိပါသည္။ အဆိုပါ ပညာရွင္မ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္း 
သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လိုက္နာေစျခင္းသာျဖစ္၍ အျခား 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုၾကပါသည္။ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ျပည္သူတို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေန 
ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အၾကား အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 

လက္ေတြြ႔အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စုေပါင္းထား 
ေသာ မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ 
ပါ၀င္ေနသူအားလံုးက အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားသူတို႔ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အား လက္ရွိအစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားက လႊမ္းမိုးၿပီး အလြဲသံုးစားမလုပ္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား 
မိမိကို္ယ္ကိုကာကြယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီကိုမလိုလားပဲ ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ မဲေပး 
မည့္သူမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ျပည္သူလူထု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုင္ရာကို ေဖာ္ျပေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ဆဲကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ 
ထြက္ေပၚ လာသည့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ အဆိုပါယူဆခ်က္အရ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ မူလစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ပံုမွန္အေျခအေနေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္
၌ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏မဲဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သာမန္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ (ပံုမွန္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း)  
ျပည္သူလူထု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) နွင့္ ျခားနားေနပါက 
ျပည္သူလူထု၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အႏိုင္ရရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ အမ်ားစုဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ျဖင့္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုအား တရားေရးမ႑ိဳင္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ အခ်ဳပ္ 
အျခာအာဏာကို ကန္႔သတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူတို႔၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို 
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ဥပေဒျပဳေရးမွ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တသမတ္တည္း 
မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရနိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ စသည္ျဖင့္ 
ေရးဆြဲထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ အားလံုးအက်ံဳး၀င္သည့္  
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စတင္ေရးဆြဲ 
သည့္ ကာလ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲသည့္ ကာလမ်ားတြင္  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံ 
မူေဘာင္ကိုတြင္ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားနွင့္တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာပါသည္။ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲႏွင့္ပတ္သတ္၍ အားလံုးအတြက္ပိုမိုအက်ံဳး၀င္သည့္  ညွိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ေဖာ္ျပသည့္ အပိုဒ္မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းထားၾကပါသည္။ 

 

အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္းထက္ မ်ားစြာပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ သေဘာ 
တရားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ 
အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးုးစီးပြားထက္ မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အားလံုးအႀကံဳး၀င္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီကို ထိခိုက္ေစသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ Benjamin Franklin 
(၁၇၀၆-၁၇၉၀၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာတြင္ အားႀကိဳးမန္တက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သ
ည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္) ၏ အဆုိအရ ဝိသမေလာဘႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုစိတ္သည္ ျပင္းထန္သည့္ 
ကိေလသာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ကို သီးျခားစီၾကည့္လ်င္ လူ၏စိတ္ကို ဆႏၵျပင္းျပစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ 
တိုက္တြန္းၿပီး အဆုိပါစိတ္ႏွစ္ခု ေပါင္းစုမိပါကျပင္းထန္စြာလိုခ်င္နွစ္သက္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး စိတ္ကိုခ်ဳပ္တည္း 
သည္းခံႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေခါင္းမာၿပီး 
ဇြတ္တရြတ္ႏိုင္ေစ၍ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ပ်က္စီးေစ ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (Vidal ၂၀၀၄: ၄၆)။ 

ဆိုလိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ မိမိ၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္သာ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ၿပီး 
အမ်ား ျပည္သူေကာင္းက်ိုဳးးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနပါက ႏိုင္ငံေရးသည္ ျပည္သူတို႔၏ 
ေမြးရာပါတာ၀န္ တစ္ခုအျဖစ္မွ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ (ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ
ရွိေစရန္အလို႔ငွာ ကတိစကားအား မဲမ်ားျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအက်ိဳး 
အျမတ္အတြက္ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း) 

 
“အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါ 
တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေရာ၊ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပါ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုစည္းလံုး 
ေအာင္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသလို၊ ခိုင္မာမႈလည္းရွိပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ကၽြန္ေတာ့္ 
အေနနဲ႔ ဒီလိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္အရ မွားယြင္းခ်က္ေတြ 
ရွိခဲ့ရင္ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
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ရွိလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာရမွာကေတာ့ လူေတြညံ့ဖ်င္းလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
(B.R. Ambedkar အိႏၵိယ ဥပေဒပညာရွင္နွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူ)

ဤကဲ့သို႔့အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒမ်ား 
ေရးဆြဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္   ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာသည္လည္း အားနည္းပ်က္ယြင္း 
ကာ တစ္ခါတစ္ရံ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို 
တည္ေထာင္ထိန္းသိမ္းရန္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကသူမ်ားကယူဆသည္မွာ  ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးကို 
ေရွးရႈေသာ (က်ယ္ျပန္႔ၿပီးတာရွည္ခံေသာ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လက္ငင္းရရွိလာႏိုင္သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို ေဘးခ်ိတ္ထားလိုစိတ္ရွိျခင္း) ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ 
သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အထူးဂရုျပဳ ေေေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ၄င္းသည္အာဏာကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး  
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရလည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္ပညာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
လက္ေတြ႔ အားျဖင့္လည္းေကာင္းသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာတြင္ေကာင္းမြန္ၿပီး သေဘာတရားအေျခခံ ေခါင္းေဆာင္မႈအား 
လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထို 
အေျခခံသေဘာတတရားမ်ားအား အာမခံမႈရွိေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈ က်င့္၀တ္၊ စံႏႈန္းမ်ားကိုထည့္သြင္း 
ရန္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အဆိုပါယူဆခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဆင့္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ မိသားစုေရး၊ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာလူေနမႈဘ၀ႏွင့္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုး ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေစမည့္ 
ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာျပည္သူ႔ဘ၀ကိုရရွိရမည္ဟု အာမခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံတြင္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္   ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာအား အေျခခံလ်င္ ဒီမိုကေရစီစံနႈန္းမ်ားအတိုင္း ျပင္ဆင္ 
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားထံမွ သတ္မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ရပါမည္။ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားမရွိပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 
အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိေဝဖန္ျခင္းမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမွာ ဖြ႔ဲဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျဖင္းျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား 
အား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေျခခံ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္  ပါတီစံုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္
ရာညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
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အတက္ႏိုင္ဆံုး မူရင္းအဓိပၸါယ္ မထိခိုက္ေစရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာျပန္ 
ဆိုမႈတြင္ ကြဲလြဲခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက မူရင္းအဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ 
စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ ကိုးကားရန္ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ဤဘာသာျပန္ဆိုမႈ၏ 
အရည္အေသြးႏွင့္ တိက်မႈတို႔အေပၚ တြင္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာ 
info-myanmar@idea.int သို႔ ေပးပို႔မည္ဆိုပါလွ်င္ International IDEA မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ 
ၾကိဳဆိုပါသည္။ 

ဤစာစဥ္အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုရန္ 
(သို႕) ကူးယူရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္းေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ 

ယခုပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ တိက်ေသာအမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွီခိုျခင္း
မရွိပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအယူအဆမ်ားသည္ International IDEA၊ ယင္း၏ ဘုတ္အဖြဲ႔ 
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား ေကာင္စီတို႔၏အျမင္မ်ား၊ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို က်ိန္းေသေပါက္ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပေပးျခင္းမရွိပါ။


