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ဤစာေစာင္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီ၏ေနရာ၊ အဆင့္၊ တည္ေဆာက္ပံု၊ 

ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ အစရွိသည္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အဂၤါရပ္ႏွင့္ 

အညီ မည္သို႔ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပသင့္သည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပဒ တည္ေဆာက္ေရး သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိက 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အစုိးရ၏စနစ္ေဟာင္းအား ျပည္သူအမ်ားစုမွ လက္မခံေတာ့ဘဲ စနစ္သစ္ကို 

လိုလားေတာင့္တသည့္ အကူးအေျပာင္းကာလ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေနရာတြင္ 

ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ိဳး၌ ေပၚေပါက္ေလ့ရိွသည္။ မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

လက္ရွိထက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းပါဝင္ေရးအတြက္္လည္းေကာင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ သယံဇာတႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝေရးအတြက္ 

လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုမွ အစိုးရအား လက္ရွိေဆာက္ရြက္မႈအတိုင္းအတာထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ 

ရန္ ေတာင္းဆိုလာသည့္အေျခအေနတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ 

ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္။ ျပည္သူလူထုအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာ 

ေကာင္စီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစရွိသည့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အစိုးရအဖြဲ႕ 

မ်ား၏က႑ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္တာဝန္ယူရရေသာ ၎အစုိးရအဖြ႕ဲမ်ား၏ အေရးပါ 

မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ ေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းလာေစေရး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 

ကုိက္ညီသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္သူလူထု၏တြန္အား 

ရွိလာမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

လက္တစ္ဆုပ္စာ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ား (မိုနာကို၊ နာဦး႐ု၊ စင္ကာပူ၊ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ေတာ္) မွလြဲ၍ ႏိုင္ငံ 

အားလုံးနီးပါး၌ ေဒသႏၲရအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ထားရိွေလ့ရိွႀကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသႏၲရကုိယ္ပုိင္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတိုင္းအတာမွာ မတူညီၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားမွ ဗဟုိအစိုးရအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္သာ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔၏မူဝါဒမ်ား၊ အသံုုးစ႐ိတ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ သယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ 

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ 



က်ယ္ေျပာသည့္ မူဝါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္ 

က်ယ္ က်င့္သံုးႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏အခြန္ဘ႑ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိႀကသည္။ 

ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အရည္အေသြးမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြာဟမႈရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသား 

အဆင့္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားျပည့္မီေသာ္လည္း ေဒသတြင္းအဆင့္သည္   

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ရွိပါက အာဏာရွင္စနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထား 

ေသာ လူနည္းစုတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ ယိုေပါက္မ်ားသက္ဆိုးရွည္ႏို္င္သည္ 

(McMann ၂၀၁၄)။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာဖြဲ႕စည္းတည္ေတာင္ထားသည့္ ေဒသႏၲရ 

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိျပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ထက္ ေဒသတြင္းအဆင့္သည္ 

ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေပးေဆာင္နုိင္သည္။

ထိေရာက္ေသာ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့၍တန္းတူညီမွ်သည့္ စီးပြားေရး 

လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ 

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 

ပို၍ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကသည္။ အခ်ိဳက ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အက်ိဳးရလဒ္ 

မ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ရမည့္မူလအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 

႐ႈျမင္ျပီး ေဒသႏၲရဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရမွာ ျပည္သူ႔ယဥ္ေက်းမႈကုိ ခုိင္မာအားေကာင္း 

ေစေသာ၊ လူမႈအရင္းအႏွီးတည္ေဆာက္ေပးေသာ၊ ပိုမိုတတ္ၾကြသည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစေသာ 

(လူထု) ပါဝင္မႈျမင့္မားေစေရးအခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ေဒသႏၲရ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အက်ိဳးေက်းဇူး အသားေပး႐ႈျမင္ၾကျပီး ျပည္သူလူထုအားတာဝန္ခံမႈ တုိးျမႇင့္ျခင္း 

ျဖင့္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္မွတစ္ဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ရလဒ္မ်ားရရွိနုိင္ေစေရး တို႔ကို အဓိကထားသည္။

IDEA သည္ ဤစာေစာင္အျပင္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊ 

ဘ႑ာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔မူ၀ါဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 

စာေစာင္မ်ားကို ျပဳစုေရးသား ထုတ္ေဝထားပါသည္။ ထိုစာေစာင္မ်ားတြင္ ေဒသအဆင့္ ဒီမိုကေရစီ- 

ပါဝင္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုင္ရာ International IDEA 

လက္စြဲစာအုပ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ) ” (International IDEA ၂၀၀၁) ႏွင့္ “ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ 

၏ အေျခအေနအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္" (အဂၤလိပ္ဘာသာ) (International IDEA 

၂၀၁၃) တို႔ ပါဝင္သည္။



ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ေဒသႏၲရဒီမုိကေရစီ 

စနစ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈသံုးရပ္ကို ရင္ဆိုင္ၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ပထမစိန္ေခၚမႈမွာ (က) ေဒသႏၲရ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ လူထုဆႏၵ၊ (ခ) ေဒသႏၲရ ဒီမုိကေရစီ 

စနစ္၏ ထိေရာက္မႈ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕အသံုးဝင္မႈ၊(ဂ) ညီညြတ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ် 

မႈႏွင့္ ရင္းျမစ္ခြဲေဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရး၊ စသည္တို႔အၾကား ဆီေလ်ာ္၍ အလုပ္ 

တြင္မည့္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်တမႈ တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈမွာ ေဒသတြင္းအစိုးရ 

သည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစေရးႏွင့္ (လူထုအား) ကိုယ္စားမျပဳသည့္၊ (လူထု၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို) တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသည့္၊ တာဝန္ခံမႈမရွိသည့္ လူ့႔မလို္င္မ်ားထံသုိ႔ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ လႊေဲျပာင္းအပ္ႏွင္းမႈမ်ိဳး မရိွေစေရးျဖစ္သည္။ တတိယစိန္ေခၚမႈမွာ (က) ေဒသတြင္း 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေခ်

အရပ္ရပ္မွ အကာအကြယ္ေပးေရး (ခ) ေျပာင္းလဲေနသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ား၊ 

အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေရးတို႔အၾကား ခ်ိန္ညႇိ၍ 

ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာသား

မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္ 

ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားအခန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ခြဲမ်ား ပုဒ္မမ်ား ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည္။ 

ထုိအခန္း သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ခြဲမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရားကို တည္ 

ေဆာက္ျခင္း၊ ေဒသတြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား (တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေဒသတြင္းဆႏၵခံယူပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုပါဝင္ 

ေဆြးေႏြးသည့္ အျခားအခင္းအက်င္းမ်ား) ကို ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားေပးအပ္ျခင္းစသည္တို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေဒသႏၲရဒီမုိကေရစီစနစ္အား ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထည့္သြင္းသည့္အတိုင္းအတာမွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံမတူညီေပ။ (ထိုနည္းလမ္းသည္ သာမာန္ 

ဥပေဒမ်ားအသံု၍ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္လည္း မတူညီေပ။) ထိုအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

က်ယ္ေျပာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ိဳးအစား အုပ္စုသံုးစု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။



ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္မွ်သာ 

ေဖာ္ျပသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွာ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ ေရွးက်ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းအစိုးရထားရွိမႈ အစဥ္ 

အလာအားေပ်ာ့သည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏို္င္ငံငယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား 

ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ ေဘာ့စဝါနာ၊ ဂ်ေမကာႏွင့္ လက္ဗီးယားႏိုင္ငံမ်ား)။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမႈမရွိေသာ္လည္း ထုိႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရွိဟု မဆို 

လိုေပ။။ ထိုအဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ တည္ရွိမႈတို႔ကို 

ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ျပ႒ာန္းသည့္ သာမန္ဥပေဒမ်ားျဖင့့္ ခိုင္မာေစသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ၌ အထူးတလည္ျပ႒ာန္းမႈ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးမႈကို မျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

အကယ္၍ ေဒသတြင္းအစိုကို ဖက္ဒရယ္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မွ မဟုတ္ဘဲ ထို 

ေဒသ၏ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ အစုအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းလွ်င္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ 

(ျပည္ေထာင္စု) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းမျပဳဘဲ ေနႏိုင္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ကတိကဝတ္ 

မ်ား ေယဘုယ်ေဖာ္ျပထားရွိျပီး ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ အေျခခံမူမ်ားကို 

ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း 

မျပဳၾကေပ။ (ဥပမာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အုိင္ယာလန္၊ မာလ္တာ ႏိုင္ငံ)။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ ထင္ရွားေသာ 

သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအား 

န္ုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ထားရိွၿပီး ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သင့္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ 

မ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရဆို္င္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုယႏၲရား၊ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 

ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အပါအဝင္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သာမန္ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားရွိခဲ့သည္။ 

ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုယႏၲရား၊ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

မ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ေငြေၾကးေထာာက္ပံ့ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အႏုစိတ္ ျပ႒ာန္း 

သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားအျပား ရွိသည္ (ဥပမာ ဘရာဇီး၊ ဂါနာ၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ)။ ထိုသုိ႔ 



ျပ႒ာန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဗဟုိအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အာဏာပိုင္ 

မ်ားသည္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အာဏာခြဲေဝေပးရန္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒမွ ဖယိုဖရဲျဖစ္ေနေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ တန္းတူမႈႏွင့္ စံသတ္မွတ္မွတ္မႈမ်ားကို 

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ပံုစံမတူသည့္ေဒသတြင္း အစိုးရအလႊာအဆင့္မ်ား 

ျပ႒ာန္း ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။ ဥပမာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈအသိုက္ 

အဝန္းအစုအဖြဲ႕မ်ားကို ျပ႒ာန္းဥပေဒျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း (ပုဒ္မ ၇၂)တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ 

လူမႈအသိုက္အဝန္းအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ကြန္ျမဴနီ (ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ 

အေသးငယ္ဆံုး အဆင့္/အစိတ္အပိုင္း)၊ ဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ သီးျခားလူမႈအသိုင္းအဝုိင္း

မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ အီတလီႏိုင္ငံ၏ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၁၈) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ ေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 

နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းအစုအဖြဲ႕မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 

တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၃၃) မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အာဏာပိုင္ 

အဖြဲ႕မ်ား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ 

မ်ားႏွင့္ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ေဒသတြင္းအစိုးရစနစ္၏ (ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ 

အလႊာအဆင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္) စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပုံစံကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မွ ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ၍ 

ရမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ တရားဝင္မႈႏွင့္ အကာအကြယ္တို႔ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေပးသည္။ 

အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္ ေဒသတြင္းအစိုးရအား ရည္ညႊန္း 

သည့္အပိုင္းပါဝင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေဒသတြင္းအစိုးရ၏ အလႊာအဆင့္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း 

အစိုးရစနစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကိစၥအဝဝတို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ်င္မွ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သာမန္ဥပေဒအျဖစ္ ျပဳဌာန္းရန္သာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ ဗန္နဝါးတူး 

ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၈၃) တြင္ “ဗန္နဝါးတူးႏုိင္ငံအား ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုနယ္ေျမမ်ားအား ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရေကာင္စီမွ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းတို႔ကို ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 



ေဒသတြင္းအစိုးရဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ျပည္တြင္းဥပေဒျဖင့္ (ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္က်င့္သံုးသည့္/နယ္ေျမအလိုက္ ခြဲေဝက်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

ဥပေဒမ်ားျဖင့္) ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ သတ္မွတ္ေပးသည္။ ေဒသတြင္းေကာင္စီမ်ား၏ သေဘာ 

တူညီခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မပါဘဲ ေဒသတြင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္မႈအေပၚ အခ်ိဳ႕ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တားျမစ္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဆႏၵခံယူပြဲမွတဆင့္ 

ေဒသခံလူထု၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ 

ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ နယ္ေျမခံအမွတ္လကၡဏာကုိ အကာအကြယ္ေပးၿပီး 

လူထုဆႏၵကိုဆန္႔က်င္၍ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈျပဳလုပ္သည့္ အစိုုးရ၏ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား ေရာ 

ယွက္ေပါင္းစည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားမွလည္း အကာအကြယ္ေပးသည္။ 

ထိုသို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ထိေရာက္ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ 

စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူအုပ္စုအေျခအေနမ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ 

ရြက္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နယ္နိမိတ္မ်ား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရာတြင္ အခက္ 

အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္ျပႆနာမ်ားအား ေမြးထားျခင္း 

မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္၍ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအရ 

လူနည္းစုမ်ား၏ အမွတ္လကၡဏာကို ကာကြယ္ေပးလိုသည့္ဆႏၵေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမို 

ကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆိုလာႀကသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္အစိုးရ 

မ်ား၏ လုုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္နိမိတ္မ်ားမွာ ထိုလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ ထင္ဟပ္ေစ 

ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထင္ဟပ္မႈရွိေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ 

ထိေရာက္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မေကာင္းေသာသက္ေရာက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိလာေစကာမူ ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ထားရွိမည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ 

အစဥ္အလာအရ အကဲဆတ္သည့္ပညာေရးကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာလည္း ပါဝင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လူနည္းစုမ်ားအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေရးလည္း မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။ 



စဥး္စားစရာ အခ်က ္ (၁)

မိမိ၏ ေဒသ/ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္းအစိုးရ၏ အလႊာအဆင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရန္ 

မည္မွ်အေရးႀကီးသနည္း။ လက္ခံသေဘာတူထားသည့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးမႈ အစီအမံ၏ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ပါသေလာ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လက္ရွိေဒသတြင္း 

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏အဆင့္ကို ကာကြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ 

အသစ္ ဖန္တီးျပဳလုပ္မည့္ယႏၲရားမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံေကာင္း 

မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ပါမည္ေလာ။ အနာဂါတ္ လူဦးေရအေျပာင္းအလဲမ်ားအား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရာတြင္ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိသည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ 

အဘယ္နည္း။ ၎ေႀကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အျခား 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားေပၚ မည္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္နည္း။

ေဒသႏၲရ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည့္ 

နည္းလမ္းသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တရားဝင္မႈတို႔ 

အေပၚတြင္ ႀကီးစြာေသာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးသည့္အပိုင္းႏွင့္ ရင္းျမစ္မွ်ေဝ

သည့္အပိုင္းတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

ေဒသတြင္းအစိုးရအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို သာမန္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ ဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ 

ကိစၥရပ္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား 

ႏ္ိုင္ငံေရးအေပးအယူ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ - ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားက ဆုံးျဖတ္ 

သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပိုလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏို္င္ငံတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသတြင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္က်င့္သံုးမႈကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး အိႏိၵယႏွင့္ ကင္ညာ 

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါဝင္သည့္ ဗဟုစနစ္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရေကာင္စီႏွင့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ား 

ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ရန္အတြက္ ကာလအပိုင္းအျခားသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းၾက 

သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ ယခင္ေတြ႕ၾကံဖူးေသာ 

ျပႆနာမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 



ဥပမာ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးအရသင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္မႈမရွိဟု ႐ႈျမင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 

အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေဒသဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အခ်ိန္ပိုမုိၾကာျမင့္စြာ ေရႊ႕ဆိုင္းခြင့္ 

ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ကိုလက္ကိုင္ျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အစိုးရ၏ 

စြက္ဖက္လိုမႈ ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဳးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၈ (က)) ၌ 

ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ငါးႏွစ္တစ္ ႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ကုစား 

ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံ 

ၾကသည့္ ျပႆနာကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္း (ပုဒ္မ ၁၀၊ အပိုဒ္ ၈) တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ 

အာဏာပိုင္မ်ား သံုးႀကိမ္ဆက္တိုက္ထက္ပို၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမျပဳရဟု တားျမစ္ျခင္း 

ျဖင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိ မည္သည့္ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္မဆို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ 

ေကာင္စီသည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈအဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႀကရျပီး ျပ႒ာန္းထားေသာ 

ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ 

ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးစ႐ိတ္မ်ား သေဘာတူလက္ခံျခင္း စသည့္ 

တာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေဒသအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမွာ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ ႔စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ တုိက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ 

သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ က်ယ္ေျပာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားရွိသည္။ အျခား စီရင္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ (ေကာင္စီမွ ခန္႔အပ္ေကာင္း ခန္႔အပ္မည့္) ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ 

မွာ ၾကားေနသည့္က႑ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစဥ္အလာအရ ရွိေသာက႑၌သာပါဝင္ၿပီး ေဒသ 

ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ (ပါလီမန္စနစ္ရွိ ေဒသဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ 

သည့္) ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီထံတြင္ ထားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေကာင္စီ၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲသူ 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑မွမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူတစ္ဦးကို ေကာင္စီမွ ခန္႔ 

အပ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

ထို မတူကြဲျပားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳဘဲ သာမန္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ 

မ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းတို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထည့္သြင္း 

ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ (ဂ်မနီႏိုင္ငံ၏ စနစ္အား အႏုစိတ္ေလ့လာရန္အတြက္ ပံု ၃.၁ ကို ဖတ္႐ႈပါ) ဥပမာ 

စလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၆၉) တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားအား ေလးႏွစ္တာ 

သကတ္မ္းကာလျဖင္ ့“အၾကြင္းမဲ ့တိက္ု႐ိက္ုတန္းတူညမီွ် မဲေပးသည့္ပံစုံျဖင့္” ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက ္



ရမည္္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၉၄)တြင္ “ေဒသဆိုင္ရာ 

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအထြဋ္အား ထိုေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ 

လူအမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္မဲေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္”ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ 

ေဒသဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္မႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ 

သင့္သည္။ ဥပမာ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၁၇)သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား 

အားေကာင္စီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမွတိုက္႐ိုက္ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ 

ခြင့္ေပးသည္။

ပံု (၃.၁) တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ခံ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္မ်ား - ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွ ရရွိေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ား

“တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားရွိခဲ့ေသာ ဘရာဗီယာႏွင့္ ဘာဒန္ 

ဝ႐ုဴးတန္းမွလြဲ၍ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္စီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေပါင္းစည္းေရးစနစ္ႏွင့္ အေျခခံ 

လူထုဆုိ္င္ရာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လုိလားခ်က္အသစ္မ်ား ျပန္လည္ႏိုးထသက္ဝင္လာသည့္ 

အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားအား တုိက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္ကို ခ႐ိုင္၏ 

ဦးေသွ်ာင္မ်ားအတြက္ ခၽြင္းခ်က္သတ္မွတ္မႈအခ်ိဳ ႔ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ႀကီးမ်ား (Länder) 

တြင္ ျပန္လည္က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္း က႑အေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 

တစ္ရပ္ကိုေပးသည္။ ဒီမိုကေရစီ အခန္းက႑တြင္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ပါဝင္မႈကုိ ခိုင္မာအားေကာင္း 

ေစျခင္းအျပင္ အထူးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားေကာင္းစားေရးကို အသားေပးရန္ 

လည္းရည္ရြယ္သည္။ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကုိ ေကာင္းမြန္

႐ိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပင္ဆင္၍ ထိေရာက္မႈျမင့္မားေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားရွိလွ်င္ 

ျမင့္မားၿပီး ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝမက်င့္သံုးဘဲ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အျဖစ္သာ ေဆာင္ 

ရြက္လွ်င္ ေရြးေကာက္ခံအတုိင္ပင္ခံမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမွာ ေလ်ာ့နည္း 

က်ဆင္းမႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈလည္း ခိုင္မာအားေကာင္းလာသည္ဟု သုေတသန 

မ်ားညႊန္းကိန္းမ်ားမွ ျပဆိုထားသည္။” (Tessmann ႏွင့္ Kirchner ၂၀၁၁)



အခ်န္လွပ္ခံအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားကြဲျပားသည့္ လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္း 

သားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ 

မ်ား (အခ်ိဳးအစား၊ သီးျခားဖယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား အစရွိသျဖင့္) ေထာက္ခံသည့္ 

အဆိုႏွင့္ ကန္႔ကြက္သည့္ အဆိုမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္လံုးတြင္ 

ျပဳလုပ္နိုင္ၾကသည္။ စင္စစ္၌ ထိုသုိ႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသား 

အဆင့္ထက္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသုိ႔အေျခခံ 

ၾကေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရွိမွသာ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ျပ႒ာန္းသင့္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

• ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ 

ဇာတ္နိမ့္လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကို ေဒသႏၲရအဆင့္ ျပည္နယ္ 

အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္တို႔၌ သီးသန္႔ခ်န္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 

အနည္းဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ သုံးပံုတစ္ပံု သီးသန္႔ခ်န္ထားသည့္စနစ္ကို ေဒသႏၲရ 

ေကာင္စီမ်ားတြင္သာ က်င့္သံုးသည္ (ပုဒ္မ ၂၃၄ (ဃ)ႏွင့္ (န))။ အလားတူပင္ ေမာ္ေရးရွက္စ္ 

ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေဒသအဆင့္ 

၌သာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈအခ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳသည္။ 

• လူနည္းစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မွ်ေဝေရး အစီအမံၾကီးတစ္ရပ္လံုး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ႏို္င္ 

သည္။ ကုိဆိုဗိုႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၆၂) သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 

၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွာ 

လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားမွျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ၌ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္တုိင္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအား အပ္ႏွင္းသည့္ ပင္ရင္း 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ သာမန္ ဥပေဒျပဳေရးအေပၚ မ်ားေသာအားျဖင့္ မူတည္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒအမ်ားအျပားတြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ထိုမွီတည္မႈကို 



ရွင္းလင္းျပတ္သားေစသည္ (ခ်က္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၄၊ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၁၊ ကာဗိုဗာေတ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၅၇ ႏွင့္ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၄)။ ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 

အာဏာခြဲေဝမႈကို စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ အဓိကဦးစားေပး 

အရာမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 

အျခားအနည္းငယ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

တာဝန္မ်ား (ဥပမာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၊ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ (၄)၊ ေတာင္အာဖ႐ိကႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၅၆) ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၄ (ခ) ႏွင့္ ၅ (ခ)) ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒအပိုင္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ထိုကဲ့သို႔အာဏာမ်ားခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ နည္းပါးေသာ္ 

လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အေပၚ အမွီသဟဲျပဳရသည့္ အေျခအေနမွ အတိုင္းအတာ 

တစ္ခုအထိ ကာကြယ္ေပးသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အာမ မခံသည့္ လူနည္းစုမ်ား၏ ကို္ယ္ပိုင္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ထိုလူနည္းစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအား အမ်ိဳးသား 

အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေလးစားမႈမခံရႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုအကာအကြယ္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ 

သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တန္းညႇိေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည့္အတြက္ တိက် 

ေသခ်ာသည့္ မူဝါဒေရးရာက႑မ်ားတြင္ (ဗဟိုမွ ေဒသဆိုင္ရာသို႔) အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးမႈကို အထူး 

တလည္လက္ဦးမႈရယူခြင့္ျပဳေပးၿပီး ထုိသို႔အာဏာခြဲေဝမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဥပေဒျပဳႏိုင္ေစရန္ 

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၃ (ဆ) 

ႏွင့္ ၂၄၃ (ဗ))။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား အေထြေထြ 

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားေပးသည္။ ထိုအာဏာမွာ ဥပေဒမွ ကန္႔သတ္ 

ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ထားသည္ ့ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမဆို ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္သည့္ အာဏာျဖစ္သည္ (ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးမွသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းမည္ သို႔မဟုတ္ 

သီးျခား အာဏာေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ အေထြေထြကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 

စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေပးျခင္းျဖစ္သည္။)။ ဥပမာ အဂၤလန္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ 

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မွ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ၎တို႔တြင္ရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ားကိုသာ အစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္မထားသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တို႔မွလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ၎တို႔၏အာဏာကို ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု 

သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 



ေဒသႏၲရ ဥပေဒ (၂၀၁၁) သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုသို႔အပ္ႏွင္းလိုက္သည့္အတြက္ 

ဥပေဒမွတားျမစ္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွလြဲ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဒသႏၲရအစိုးရမွလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 

မူဝါဒအသစ္တစ္ခု ခ်မွတ္မည္ဆိုတိုင္း တိက်သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကိုရယူရန္ မလိုသည့္ 

အတြက္ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ နယ္ပယ္ 

အတုိင္းအတာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အေထြေထြကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 

စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွၾကားဝင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆ 

သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ၎၏ၾကားဝင္ပိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ မထားေပ။ 

စဥး္စားစရာ အခ်က ္ (၂)

လက္ရိွတြင္ ႏိုင္ငံ၌ ေဒသႏၲရဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိင္ရာ မည္သည့္ျပႆနာရိွသနည္း။ ျပႆနာ 

မွာ (က) ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ 

ရာ၌ ေဒသႏၲရဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းရည္ သို႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိသေလာ။ 

သို႔မဟုတ္ (ခ) အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၊ လက္ရွိအေျခအေနကို အားရေက်နပ္မႈႏွင့္ မကၽြမ္းက်င္မႈ 

မ်ားေၾကာင့္ ထိုအာဏာမ်ားကို ထိေရာက္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရွိ အသံုးမခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။ ထို 

ျပႆနာႏွစ္ရပ္မွာ အတြလုိဲက္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္အတြက္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြသူဲမ်ား 

အေနျဖင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႔အား ပိုမိုႀကီးမားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 

မည္ကဲ့သို႔ ခြဲေဝေပးရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ စဥ္းစားရန္လိုအပ္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္ 

တြင္လည္း ထိုအာဏာမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျဖစ္နိုင္သမ်ွ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင့္ က်င့္သံုးနုိင္ေရး 

အေျခခံမူအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ အာဏာ 

ခြဲေဝခန္႔ထားမႈဆိုသည္မွာ ေဒသႏၲရလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ 

အၾကား ဟန္ခ်က္ညီမွ်တမႈတစ္ခု ရွာေဖြရာတြင္ လမ္းညႊန္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ (အၾကြင္းမဲ့မဟုတ္သည့္ 

တိုင္) လူအမ်ား လက္ခံထားသည့္ အာဏာခြဲေဝေရး အေျခခံမူတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အာဏာခြဲေဝခန္႔ထား 

မႈဆိုသည္မွာ ေအာက္ေျခအဆင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ာကို ထိခိုက္ေစမည့္ 

(အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔) အထက္အလႊာအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မလိုအပ္ေသာ 



ၾကားဝင္မႈမ်ားမရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစရန္ အလို႔ငွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ 

အျခား လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုအလႊာအဆင့္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာ 

အကူအညီအား အထက္အလႊာအဆင့္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္ 

ကိုမဆို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔အထက္ရွိ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားထက္ ပိုမို 

ေကာင္းမြန္ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ႏုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိလုပ္ငန္းေဆာင္တာ 

မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အက်ယ္ေျပာဆံုးျဖစ္၍ လက္ေတြ႔က်သည့္ ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

မ်ားရိွသင့္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အထက္အဆင့္ရိွ အာဏာပုိင္အဖြ႕ဲမ်ားမွ (အလားတူ) တာဝန္ 

မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသင့္သည္ဟု မဆုိလိုေပ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို ေရွး႐ႈ၍ 

(က) ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္မ်ားအား မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေကာင္းစြာ စြမ္းေဆာင္ 

ရာတြင္ (လိုအပ္ခ်က္မ်ား) ျပည့္မွီေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ 

ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (ခ) ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ လံုေလာက္စြာကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား (ပမာဏ၊ ထုထည္၊ သိမ္ေမႊ႕႐ႈပ္ေထြးမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ 

သက္ေရာက္မႈ စသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအရ)အတြက္ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ယူျခင္း စသည္တို႔ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အာဏာခြဲေဝခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို အသံုးခ်ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရခံေျမခံအေျခ 

အေနမ်ား၌ (ေဒသႏၲရအစိုးရ၏) အလႊာအဆင့္အသီးသီးမွ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေသာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

(communes (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရပ္ေက်းအဆင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္)၊ 

ခ႐ိုင္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား) အာဏာခြဲေဝခန္႔ထားျခင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း 

သို႔မဟုတ္ တရား႐ုံးမ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ အာဏာတည္ေစမည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 

တစ္ခု အျဖစ္လည္းေကာင္း (ထိုသို႔ျပဳလုပ္လွ်င္ မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မည္သည့္ 

အဆင့္က ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရာ၌ တရားေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ လႊမ္းမႈရိွလာမည္ 

ျဖစ္သည္) သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အာဏာတည္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္လည္းေကာင္း (အေျခခံမႈအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

သည္ အဓိကအားျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္) အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္ 

သည္။ 

ဘ႑ာေရးဆို္င္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္မ်ားအား မိမိတို႔၏ 

ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြသံုးစြဲခြင့္ေပးၿပီး ဗဟုိအစိုးရမွ သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္၍ ေပးအပ္သည့္ 

ေထာက္ပံ့ေၾကးအေပၚအမွီသဟဲ ျပဳစရာ မလိုဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေစသည္။ 



ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အမ်ားအျပားသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဖာ္ျပေလ့မရွိဘဲေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 

မည္၍မည္မွ် က်င့္သုံးရမည္ဆုိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ခ်န္ထား 

ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဗဟုိအစိုးရမွ ရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝသတ္မွတ္ေရးအေပၚ ေဒသႏၲရ 

အစိုးရက မ်ားစြာအမွီျပဳရျပီး ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဆံုးရံႈးႏိုင္သည္ 

(Fieldstad ႏွင့္ Heggstad ၂၀၁၂: ၁)။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဘ႑ာ 

ေရးဆို္င္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း 

ၾကသည္။ ဥပမာ အခြန္စည္းက်ပ္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခြန္ဘ႑ာ အမေတာ္ေၾကးမ်ား အား 

ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြခြင့္ 

(ဥပမာ ေခ်းေငြမ်ား၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ အဖိုးအခမ်ား၊ အစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔အား အသံုးျပဳခ 

မ်ားႏွင့္ ဒါဏ္ေငြမ်ားမွ)တို႔ျဖစ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္ ဂါနာႏိုင္ငံသည္ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္အစိုးရ 

မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခြန္ဘ႑ာ အမေတာ္ေၾကးခြဲေဝေပးရန္အတြက္ အထူးသီးသန္႔ ရံပံုေငြ 

ရွိသည္ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၀ ႏွင့္ ၂၅၂)။ ေကာ့စတာရီကာႏ္ုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၇၀)သည္ ေဒသႏၲရအစုိးရအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသံုးစ႐ိတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေဝေပးရန္ 

အာမခံသည္။ 

ေဒသႏရၲ အစိုးရ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာကရ္ာတြင ္ဖြ႕ဲစည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ားမ ွ

ထိုေဒသမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ မတူညီေသာ 

အခ်ိဳးအစားပံုစံမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

အထူးသီးသန္႔ အတုိင္းအတာတစ္ခုကုိေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ထက္ေအာက္ 

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္)။ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည့္ အစီအမံတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕၏အတုိင္းအတာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ 

ညီေထြျဖစ္မည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ ကင္ညာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၲရအစိုးရစနစ္မွာ ခ႐ိုင္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝေပးမႈအေပၚ

တြင္ အေျခခံသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္ မ ၁၈၄)သည္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မွ သီးျခားျပ႒ာန္းခ်က္ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးသည္။ ကၽြန္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ထိစပ္ေနသည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားသည္လည္း အထူးအစီအမံမ်ားလိုအပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ အျခား 



ႏို္င္ငံပိုင္ နယ္ေျမမ်ားၾကားရွိ စပိန္ႏိုင္ငံပုိင္ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ စူတာႏွင့္ မယ္လီလာၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ 

အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထားရွိသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရအဆင့္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒတစ္ရပ္အား စီမံ 

ခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အထူးသီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားရွိသည္။ 

ထုိအာဏာပုိင္အဖြ႕ဲမ်ားအား ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီမ်ားက့ဲသို႔ေသာ အေထြေထြရည္ရြယ္ခ်ယ္ျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း 

ထားရွိသည့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းထားရွိေသာ္လည္း သိသာကြဲျပားမႈမ်ား 

ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား၊ အိုးအိမ္၊ 

ပန္းျခံႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ 

ထို သီးသန္႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အဖြဲ႕ 

မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ဘာသာစကားကြဲျပားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 

မတူညီေသာ ဘာသာစကားအသံုးျပဳၾကသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ သီးျခားစာသင္ေက်ာင္း ဘုတ္ 

အဖြဲ႕မ်ားထားရန္ လိုအပ္ သည္ (သာဓကတစ္ခုမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာစကား 

အသုံးျပဳေသာေက်ာင္းမ်ားရိွသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငံ အြန္တယ္ရီယုိေဒသအတြက္ မတူညီေသာ ေဒသႏၲရ  

စာသင္ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္)။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အထူး 

သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ အာဏာပိုင္ (စနစ္) ကုိ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ 

အားထားလွ်င္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိျခင္း၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ၾကား) ေထြးေရာ 

ယွက္တင္ျဖစ္ျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ မူဝါဒပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သူကတာဝန္ယူသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ 

ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စာသင္ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အထူးသီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ 

အျခားေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ပံုမွန္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 

ယွဥ္လွ်င္ မဲထည့္သူလူဦးေရ နည္းပါးမႈမ်ား မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ ႔ရေလ့ရွိသည္။ အျခားထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ကုန္က်စ႐ိတ္ျဖစ္သည္။ အထူးသီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရိွသည့္ 

အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္ကို 

ျမင့္တက္ေစသည့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားႏိုင္သည္။  



ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ပံုေဖာ္ရန္ 

အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တိုေတာင္းမႈရွိ၍ ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး 

စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အႏုစိတ္ 

ကာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ တိက်ေသခ်ာမႈတို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီမွ်တ 

သည့္အေကာင္းဆံုး ဆံုမွတ္တစ္ခု ရွာေဖြရာတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေရခံေျမခံအေျခ 

အေနေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ 

တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖမွန္ဟူ၍ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရခံေျမခံအခ်က္မ်ားမွာ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိ တိက်မႈအတိုင္းအတာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အသိအမွတ္ 

ျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ အသားက်ၿပီးသား ရွိရင္းစြဲ ေဒသအင္စတီ 

က်ဴးရွင္းမ်ား ရွိ/မရွိ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕စည္းအသစ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ျပဳ/ မျပဳ စသည့္ 

အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္သည္။ 

• အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္အား အာဏာခြဲေဝမႈအေထြေထြႏွင့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးမႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 

ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္ ဥပေဒျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို လုိအပ္သည္ထက္ 

ပို၍ အမွီသဟဲျပဳရန္မလိုဘဲ ထိုေဒသႏၲရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားဖြဲ႕စည္းႏုိင္မည့္ အႏုစိတ္ 

ေရးဆြထဲားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား လုိအပ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အာဏာခြေဲဝ 

က်င့္သံုးေရးအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ 

ကို (ေဒသႏၲရအဖြဲ႕မ်ားအား) ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအစိုးရ၏ အာဏာျပန္လည္သိုမွီးသိမ္း

ဆည္းထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ 

• သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္သည္ ရွိရင္းစြဲ က်င့္သံုးမႈစနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ 

ေစရန္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးမႈကို တေျဖေျဖးျခင္း ခြင့္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါက တိုေတာင္း၍ 



ေယဘုယ်ဆန္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ သင့္ေတာ္သည့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

စဥး္စားစရာ အခ်က ္ (၃)

အဆိုျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (က) အာဏာ 

ခြဲေဝက်င့္သံုးရန္ အတြက္ေလာ၊ (ခ) လက္ရွိ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအေျခအေနကို ကာကြယ္ရန္ 

ေလာ၊ (ဂ) ဗဟိုတြင္ အာဏာစုစည္းထားရွိရန္ အတြက္ေလာ။

ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔အား လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တစ္ရပ္ေရးဆြဲေရးသည္ ေဒသႏၲရလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ားအၾကားရွိ 

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကိုးစားမႈျမင့္မားသည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္သည္။အမ်ိဳးသားအဆင့္ရွိ လူ 

အမ်ား၏ လိုလားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးလွ်င္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိသည့္ အႏုစိတ္ ေရးဆြဲ 

ထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အဆင္ေျပမည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ 

ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေပးအယူမ်ားမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

ခိုင္မာေစမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ် 

ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ ဥပေဒေရးရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသာမကဘဲ ႏိုင္ငံ၏အမွတ္လကၡဏာ၊ 

တုိင္းျပည္၏ စရိုက္လကၡဏာ၊ စိတ္ဓါတ္စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဝိေသသမ်ားကို သတင္းအခ်က္ 

အလက္ေပး၍ ထင္ဟပ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ၌ ေဒသႏၲရဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္မႈသည္ 

ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ကို ရည္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္ရြက္သည္ဆို 

သည့္ အမွတ္လကၡဏာျဖင့္ (ထိုသုိ႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ကနဦး ဥပေဒမ်ားကို မ်ားစြာအမွီသဟဲ ျပဳရသည့္တိုင္) တန္ဖိုးထားႏိုင္သည္။ 



ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ 

အခန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာတို႔အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရိွသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ 

ေဒသႏၲရအစိုးရႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ ခပ္ပါးပါးေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပဌားန္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို 

အားေပးသူမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ကိုင္ျပဳလိုသူမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ 

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ိဳး ရွိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ (ထိုသေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပံု 

(၄.၁) တြင္ သာဓကတစ္ခုကို ေလ့လာႏိုင္သည္)။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေန၌ (က) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ေဒသႏၲရအစိုးရႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္

သည့္အပိုင္းကို ခ်န္လွပ္ရန္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ပံ့ပိုးလုပ္ 

ေဆာင္ၾကသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစ 

ရန္ (ခ) (ကနဦးဥပေဒအဆံုးအျဖတ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအဆင့္တြင္မရွိဘဲ ေျပာင္းရျပင္ရ 

လြယ္ကူသည့္အတြက္) အႏိုင္ရသူႏွင့္ ရံႈးနိမ့္သူတို႔အၾကား ဆံုးရံႈးမႈႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ေစရန္ 

အလို႔ငွာ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕မွ ကနဦး ဥပေဒမ်ား 

ျဖင့္ အႏွစ္သာရျဖည့္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္) ေဒသႏၲရ ဥပေဒအပုိဒ္ငယ္မ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ပံု(၄.၁) အေတြးအျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း- ခ်က္ႏို္င္ငံ၏ 
ျဖစ္ရပ္

ခ်က္ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရစနစ္ 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Vaclav Klus ႏွင့္ ထိုအခ်ိန္က သမၼတအျဖစ္ 

တာဝန္ယူခဲ့သည့္ Vaclav Havel တို႔အၾကား တင္းမာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာ 

ခဲ့သည္။ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသည္ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၲရားအား ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ခုထည့္သြ

င္းလိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအား အမွန္တစ္ကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္/လုပ္ ႏိုင္စြမ္းေပးရာတြင္ 

အေျခခံအားျဖင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဆုိသည့္ ႐ႈေထာင့္ကို 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ စြဲကိုင္သည္။ သမၼတမွာ ေဒသႏၲရအဆင့္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ခ်က္ႏို္င္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ 

ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ လူထုပါဝင္မႈကို နက္ရိႈင္းေစျခင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရအၾကားရွိ 

ကင္းကြာမႈကို ေပါင္းကူးေပးျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္ကို လက္ကိုင္ 

ျပဳခဲ့သည္။ 



ေဖာ္ျပပါသာဓကမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆြး ေႏြးရာတြင္ အေတြးအျမင္သေဘာထား၏ အေရးပါမႈကုိ သတိမမူၾကသည့္ 

အတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈသည္ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစုအဖြဲ႕မ်ား 

အၾကား အာဏာရရွိေရးအတြက္ လံုးပန္းၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ သီးျခား လူနည္းစု 

မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား ဝင္ဆန္႔ႏိုင္ေစရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥရပ္လည္း 

မဟုတ္ေပ။ ထိုသေဘာထားကြဲလြဲမႈမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ မတူညီ 

ေသာ အေတြးအျမင္အယူအဆ ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူထုဟစ္တိုင္၌ ျပည္သူလူထု ထုတ္ေဖာ္သည့္ 

လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိက သက္ဆုိင္ပါသေလာ။ 

ေဒသႏၲရအဆင့္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ထပ္ေဆာင္းကုန္က် 

စရိတ္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈျဖစ္ၿပီး သမၼတအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ လူထု 

ပါဝင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခ်က္ႏို္င္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္လွ်င္ လက္ဝဲ (ကြန္ျမဴနစ္ 

မ်ား)ႏွင့္ လက္ယာ (ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒ) တို႔၏ စီးပြားေရးအျပ႒ာန္းခံအယူအဆမွာ ဗဟို 

ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဦးစားေပးသည္။ ျပည္သူလူထုအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပုိးသူမ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္ၿပီး 

ဒီမိုကေရစီအရပါဝင္မႈသည္ မူလေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရးအျပ႒ာန္းခံဝါဒမဟုတ္ေသာ (ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳေရး 

ဝါဒ၊ ခရစ္ယာန္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လက္ဝဲလစ္ဘရယ္ဝါဒမ်ား)သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

သို႔မဟုတ္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးေရးကို အသားေပးလိုဟန္ရွိသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိႈင္ိးမႈမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔လုိလားသည့္ ေဒသႏၲရ 

ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္မ်ားသုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ သာမန္ 

ဥပေဒျပဳျခင္းျဖင့္သြားျခင္းက ပုိမုိအေရာက္လွမ္းနုိင္မည္ဟုထင္ေသာ ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ေယဘုယ် 

ဆန္ဆန္ ခပ္ပါးပါးသာေရးဆြဲထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုေထာက္ခံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိနိုင္သည္။ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕၌အၿမဲတေစ လူနည္းစုျဖစ္မည့္ နယ္ေျမေဒသအရ ေပါင္းစု 

ေနေသာ တိုင္းရင္းသား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အားသာခ်က္ 

တစ္ခုရွိႏိုင္သည္ (ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူနည္းစုအား 

ဗီတိုအာဏာေပး၍ သာလြန္အမ်ားလက္ ခံသေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ 

သည္)။ ထို႔ေၾကာင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေဒသႏၲရကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံု 



အေျခခံဥပေဒ၌ ပါဝင္ေစေရးမွာ ၎တို႔၏ လိုလားခ်က္တစ္ခုျဖစ္မည္။ ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

ေဒသႏၲရ ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕တြင္ လူနည္းစု လူမႈအသိုင္း 

အဝိုင္းမ်ားကို အထူးကုိယ္စားျပဳခြင့္မ်ား၊ သီးျခားလူနည္းစု ဗီတိုအာဏာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏို္င္ငံေတာ္ 

၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ ဘာသာစကားေပါင္းစုံကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား 

စသည္တို႔ ပါဝင္ႏို္င္ေသာ က်ယ္ေျပာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 

အျဖစ္ ရွိႏိုင္သည္။

ေဒသႏၲရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အားသာခ်က္၊ေလးနက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတာင္း 

ဆိုခ်က္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္အတိုင္း 

အတာ ပမာဏႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ 

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (တာဝန္ခံမႈအား ခိုင္မာအားေကာင္း 

ေစျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ျပည္သူတုိ႔အား ေဒသႏၲရဖြံ႕ျဖိဳး 

တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ႏိုင္မႈ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားအား တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း စသျဖင့္) စနစ္၏ ထိေရာက္မႈအား တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္သည့္ အေျခခံ 

ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေပၚ အေလးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အာဏာခြဲေဝေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားအား တရားမွ်တမႈမရွိစြာ ေဝငွ ခြဲေဝ 

သည္ဟူေသာ အယူအဆေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံ့အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခြဲေဝရာတြင္ ပိုမို တရားမွ်တမႈ 

ရွိေစရန္ ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္နက္ 

ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈ စသည္တို႔အျမစ္တြယ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံ့လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 

ေဒသခံ ျပည္သူလူထုထံသို႔ အာဏာမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ခြဲေဝမႈအေပၚ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစ 

ႏိုင္သည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ လံုျခံဳေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပြားေလ့ 

ရွိေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေသာေဒသမ်ားမွာမူ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား ထိထိေရာက္ေရာက္ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

မွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရန္ ( ဥပမာ - ဗဟို အစိုးရမွ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ား 

အား ဥပေဒအာဏာတည္ေစေရး၊ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

ေပးျခင္း) လိုအပ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ 

အထက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ျပ႒ာန္းရာတြင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ား (ဥပမာ - ဥပေဒ 



ျပဳေရး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ဗဟိုအစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းကမ္း 

မ်ားအား တရားေရးျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း) ႏွင္႔ တြဲဖက္၍ ျပ႒ာန္းရေပမည္။

ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီ၏ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ၊ အခန္းက႑ႏွင္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္တို႔မွာ -(၁) နပိုလီယန္ေခတ္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ဥေရာပဥပေဒစနစ္ 

(ေရာမ) ဓေလ့ထံုးတမ္း၏ လြမ္းမိုးျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ (၂) အဂၤလန္ အလယ္ေခတ္ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရစနစ္မ်ား က်င့္သံုးသည့္ အဂၤလိပ္ဥပေဒစနစ္ 

ဓေလ့ထံုးတမ္း၏ လြမ္းမိုးျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ထင္ရွားေသာ ကြဲျပားခ်က္မ်ား ရွိေပ 

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပ ဥပေဒစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ 

ဌာနမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံဌာနမ်ားသည္ ပိရမစ္သ႑ာန္အေနျဖင့္ စနစ္တက် ေပါင္းစည္းကာ 

နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုလံုးအား ျဖန္႔က်က္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အဂၤလိပ္ဥပေဒ စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား 

တြင္မူ အမ်ားအားျဖင့္ ေရာေထြးေနေသာ ပံုစံစနစ္မ်ားတည္ရွိေနျပီး ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ငယ္မ်ားရွိ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမွာ ပတ္ဝန္းက်င္တဝိုက္ရွိ ေကာင္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္မ်ား၏ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈ 

ပံုစံႏွင့္ မတူညီေပ။ 

ထို႔အျပင္ ဥေရာပဥပေဒစနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဒသႏၲရ 

အစိုးရအရာရွိမ်ားထံ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္တာနွစ္ရပ္ရွိသည္။ ေဒသႏၲရေကာင္စီ၏ အႀကီးအမွဴးအျဖစ္ 

လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ 

ရြက္ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားသည္ ေဒသႏၲရေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း 

(စီရင္စုနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကဲ့သို႔ေသာ ဗဟိုမွတိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားသည့္ အရာရွိ) တာဝန္ဝတၱရားႏွစ္

မ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၎တုိ႔ထက္ ရာထူးပိုႀကီးသည့္ 

အာဏာပိုင္မ်ားမွသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ရွိ ပုဂိၢိဳလ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ဗီတို 

အာဏာေအာက္သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ အဂၤလိပ္ ဥပေဒ စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဒသႏၲရအရာရွိမ်ားသည္ 

သီးသန္႔အစုအဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမိဳ႕နယ္(သို႔) ခ႐ိုင္တစ္ခု၏ အရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏ 

ျပည္သူ႕အရာထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ စည္းမ်ဥ္းအရ ႏိုင္ငံအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ 

သူမ်ားမဟုတ္သည့္ ေဒသႏၲရအရာရွိမ်ားသည္ ရာထူးပိုႀကီးသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ အမိန္႔ႏွင့္ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ ရယူေလ့မရွိေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ 

ဥပေဒအစဥ္အလာ တစ္ခုလံုးႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုလုံးအား ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ 

သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရွိသည့္ အေျခအေနမွာ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 



အထက္ပါ ကြဲျပားခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ ေနာက္ခံအေျခအေန၏ 

တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ပံုစံမ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ား 

အား ေလ့လာစူးစမ္းရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစဥ္အလာ မတူညီေသာ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားထက္ 

ပထဝီအေနအထားအရ ေဝးလန္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အစဥ္အလာတူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ယွဥ္တြဲသံုးသပ္ျခင္းက ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေပမည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တို႔တြင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရ၏ 

ပံုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပထားမႈအင္မတန္မွ နည္းပါးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရွိ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ( အခ်ိဳ႕ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားမွ) ဆံုးျဖတ္ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒဖြဲ႕စည္းပံု (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၂) တြင္ ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 'ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာသည္ ထုိျပည္နယ္ရွိ ေဒသႏၲရ 

အင္စတီက်ဴးရွင္း ဥပေဒမ်ားကို သီးသန္႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္'။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အျခားေသာ 

ဖက္ဒရယ္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အထက္မွအာဏာကို ေဒသႏၲရအသိုင္း 

အဝိုင္း ေအာက္ေျခထိတိုင္ေအာင္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီ 

အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည္။ ဥပမာ- ဘရာဇီး၊ စပိန္၊ အိႏၵိယ 

ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား

ဗဟိုအစိုးရ၏ အာဏာကို ေဒသႏၲရအစိုးရ သို႔လႊဲေျပာင္းေသာစနစ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႔ကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ေရး၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားေကာင္း 

တိုးတက္ေစေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းေစေရး (UN-Habitat 

2002, ကုလသမဂၢအေထြေထြလႊတ္ေတာ္ 2004) တို႔အတြက္ နည္းလမ္းတစ္သြယ္ျဖစ္ေစေသာ 

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီ 

ေလ့ ရွိၾကသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္စဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဒသႏၲရအစိုးရ 

အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဓနသဟာယသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းဆိုင္ရာ (ဓန 



သဟာယ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖိုရမ္၊ ၂၀၀၅) Aberdeen မူမ်ားကို ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမ်ားပါဝင္၍ 

ႏိုင္ငံသားကို အေလးေပးသည့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ေပၚထြန္းလာရန္၊ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ 

ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

က႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအနက္မွ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဒသႏၲရ 

ကုိယ္ပုိင္အစုိးရဆုိင္ရာ ဥေရာပဋိညာဥ္(၁၉၈၆) သည္ ေဒသႏၲရအစုိးရအား ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ 

တတ္စြမ္းသမွ် အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္ဟု လည္းေကာင္း (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေလးေထာင့္ကြက္ 

ဇယားကို ေလ့လာပါ)၊လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်ယ္ေျပာသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတိုင္း 

အတာရွသိင္သ့ညဟု္ လည္းေကာင္း၊ ကိယုပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပ္ေရး ယႏရၲားမ်ားကိ ုဆံုးျဖတသ္တမ္တွခ္ြင္ရ့ရွ၍ိ 

နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထို႔ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

တိုင္ပင္မႈ ျပဳသင့္သည္ဟုလည္းေကာင္း အၾကံျပဳေထာက္ခံထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား (UCLG ၂၀၀၈)၊ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္ 

မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသမၼဂ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား ပါလီမန္ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ၾကသည္။ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ေျဖရွင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အေနျဖင့္ ထပ္ေဆာင္း လမ္းၫႊန္မႈ 

မ်ား ရရွိရန္အတြက္ အဆိုပါႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ ဆႏၵရွိႏိုင္ေပသည္။ 

(ပံု ၄.၂ အား ဥပမာအျဖစ္ ၾကည့္ပါ။) 

ပံု (၄.၂) ေဒသႏၲရအစိုးရ ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း- 

အုိင္ယာလန္ႏွင့္ ေမာ္လ္တာတုိ႔မွ ႏုိင္ငံတကာကတိကဝတ္မ်ားကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အိုင္ယာလန္ ( လူဦးေရ ၄.၆ သန္း) ႏွင့္ ေမာ္လ္တာ ( လူဦးေရ ၀.၄ သန္း)ႏိုင္ငံတို႔သည္ 

တစ္ျပည္ေထာင္ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ဖြြ႕ဲစည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မူလအစ၌ ေဒသႏၲရအစိုးရဟူ၍ မေဖာ္ျပေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ၿဗိတိသွ် အစိုးရ၏စနစ္ပံုစံကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ ေဒသႏၲရအစိုးရစနစ္အား သာမန္ ဥပေဒ 

ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဥေရာပေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ေမာ္လ္တာ တိုသည္ 

ေဒသႏၲရ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရဆိုင္ရာ ဥေရာပဋိညာဥ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး 

သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ ေဒသႏၲရအစုိးရအား ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တတ္စြမ္းသမွ်အသိအမွတ္ 

ျပဳရန္ လိုအပ္လာခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳေရးကို ၎ႏိုင္ငံတို႔၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံု 

ဥပေဒတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 



၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အိုင္ယာလန္၌ က်င္းပေသာ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အမ်ားျပည္သူမွ 

အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ေဒသႏၲရအစိုးရအား 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ေဒသႏၲရေကာင္စီဝင္မ်ားအတြက္ ငါးႏွစ္ 

ကာလအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ 

ေပး၍ ေဒသႏၲရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ေရႊ႕ဆိုင္းေလ့ရွိသည့္ ယခင္အစဥ္အလာကို ဇာတ္သိမ္း 

ေစခဲ့သည္။ ေမာ္လ္တာတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ မဲခြဲေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေဒသႏၲရ အစိုးရဟူ၍ မရွိခဲ့ေပ။ ထိုကာလမ်ားတြင္ သာမန္ဥပေဒျဖင့္သာ 

ေဒသႏၲရ ေကာင္စီမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လ္တာ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ့ဲၿပီး ေဒသႏၲရေကာင္စီဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသႏၲရ 

ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 

ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အတြက္ ၎တို႔၏တရားဝင္မႈႏွင့္ တည္ၿမဲမႈတို႔ကုိ ပိုမို ခိုင္မာအား 

ေကာင္းေစခဲ့သည္။ 



ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိေစရန္အတြက္ (ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ 

မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေပးသည့္) နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ (မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို 

ႀကီးၾကပ္ေပးသည့္) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တရားရုံးမ်ား ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ 

မ်ားသည္ ေဒသႏၲရစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဗဟိုအစိုးရမ်ား 

အေပၚ အမီွအခုိမရွိသင့္ေပ။ (အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြပ္စြဲတိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ားအပါအဝင္) 

လြတ္လပ္ေသာ စိစစ္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 

အဖြဲ႕မ်ားထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သက္ေရာက္ေစၿပီး ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အာဏာအလြဲသံုးစား 

ျပဳမႈကို ဌာနဆိုင္ရာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ထပ္ေဆာင္းျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ စတုထၱမ႑ိဳင္ အမည္ခံ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ၎တို႔၏ 

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၾကားေနေရးဝါဒကို အာမခံခ်က္ေပးသည္။ နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ အလားတူအျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆက္လက္သိရွိ 

လိုပါက International IDEA ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး စာေစာင္အမွတ္ ၁၉၊ 

“စတုထၱမ႑ိဳင္မ်ား” ရွိ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အျခားအရာရွိမ်ားအား သတ္မွတ္ကာလ 

တစ္ခုျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အရည္အခ်င္း 

ျပည့္မီွျခင္းမရွိမႈမွာ သိသာထင္ရွားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္ ေပါ့ဆသူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သို႔တည္း 

မဟုတ္ အခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳး 

ေပၚေပါက္ပါက အဆိုပါၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ (သို႔) အႀကီးတန္းအဆင့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္ အရာရွိအား 



ဥပေဒအရရံုးမွ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသို႔ဖယ္ရွားေရး 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား 

(က)  ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲစနစ္ျဖင့္ ေကာင္စီမွ 

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အား ရာထူးမွဖယ္ရွားႏိုင္မည့္ ျပစ္တင္ရံႈ ႔ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပံုစံ

(ခ) ေကာင္စီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အား သက္ဆိုင္ရာျပစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈငယ္ျဖင့္ (တရားေရး 

သို႔မဟုတ္ တရားေရးတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္) စြဲခ်က္တင္ႏုိင္ 

သည့္ စြပ္စြဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ပံုစံ

(ဂ) ျပည္သူလူထုမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ 

လူထုမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုႏုိင္သည့္ ျပည္သူ႔ကို္ယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႐ုတ္သိမ္း 

ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ပံုစံတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္စဥ္ 

(ဂ) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္မွတ္အေရအတြက္ရရိွၿပီး ( အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လည္း ကိုက္ညီမႈရိွလွ်င္) ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ (သို႔) အာဏာပိုင္အရာရွိမ်ားအား ရာထူးမွဖယ္ရွား 

ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႐ုတ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

မဲေပးရန္ လူထုအား ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႐ုတ္သိမ္းျခင္း 

ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထက္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ပိုမိုေတြ႔ရ 

ေလ့ရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပီ႐ူးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ 

အရာရွိမ်ားအား စည္းကမ္းလိုက္နာေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႐ုတ္ 

သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ပံုမွန္က်င့္သံုးၾကသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေဒသႏၲရ အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ 

မ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ အခ်ိဳ ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ အတိအလင္း အသိအမွတ္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည္၊ ထို 

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပီ႐ူး ( ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂)၊ ပိုလန္ (စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၀) ႏွင့္ 

ေပၚတူဂီ (စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၀) ပါဝင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားသည္ 

ေဒသႏၲရဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရး အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အားေကာင္းေသာ လက္နက္ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပီ႐ူးႏိုင္ငံတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ေဒသခံ 

ျပည္သူလူထု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ေဒသဆိုင္ 

ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းျပျပဳလုပ္ၾကသည္ ( Enlace National, ၂၀၁၃ )။ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံတြင္ 

ႏိုင္ငံသားတို႔အား ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ထိုအခ်က္ကို ျပည္နယ္ ၁၆ ခုလံုး၏ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ားပါဝင္သည့္ လက္မွတ္ေရးထိုး 

ေတာင္းဆိုမႈ (လိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း 



ထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈေပၚမူတည္၍)ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္ 

ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိေစသည္။ (တက္စ္မန္း ႏွင့္ ကာခ်နာ ၂၀၁၁) 

ေဘာ့စ္ဝါနာတြင္ ေဂါ့တလာဟု အမည္ရေသာ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေက်းရြာအစည္းအေဝး ပံုစံ 

တစ္ခုရွိၿပီး ထိုအစည္းအေဝးသည္ ေက်းလက္ေဒသ အစိုးရအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ 

တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ (ဟုပ္ ႏွင့္ ဆိုမိုလီေခး ၁၉၉၈၊ ၈၈ - ၉၀) ထို ျပည္သူ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား 

တြင ္တစဥ္ီးတစ္ေယာက္ခ်င္းစမီ ွပါဝငအ္ၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခြင္ရ့ွသိည္အ့ျပင ္လကမ္တ္ွေရးထိုးေတာင္းဆိ ု

ျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားစာတင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေလ့ 

ရွိေသာ ဤအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစဥ္အလာပံုစံအား ေဘာ့စ္ဝါနာ၏ ေဒသႏၲရအစိုးရ အက္ဥပေဒတြင္ ထည့္ 

သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး ပံုမွန္ ေဂါ့တလာအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ရ 

သည္အထိ အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ (အရစ္ေတး ၁၉၉၁၊ ၄၈၃)

ဘုိလစ္ဗီးယားတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ ျပည္သူတို႔၏ ပါဝင္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်း 

လက္ေဒသ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေျပာေရးဆိုခြင့္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ အထူးသျဖင့္ 

ရည္ရြယ္ေသာ အားလံုးပါဝင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ 

ဘရာဇီးတြင္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၁၄၀ ခန္႔ (၁၉၈၉ တြင္ ပထမဆုံးနယ္အျဖစ္ ေပၚတို 

အယ္လီဂရီနယ္) သည္ ေဒသအဆင့္ရိွ အေျခခံလူထု အစည္းအေဝးမ်ားမွ တဆင္႔ အားလံုးပါဝင္ေသာ 

ဘ႑ာေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ 

ေရြးေကာက္ထားေသာ ေဒသအဆင့္ရိွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 

ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္အေျမာက္အျမားကို စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ား 

အျဖစ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ 

ေန႔ကေလးထိန္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေက်ာင္းမ်ားအေရအတြက္ တိုးပြားလာျခင္း၊ လမ္းမ်ား ေဖာက္ 

လုပ္ျခင္း၊ ေရေပးေဝျခင္းႏွင့္ အိမ္တိုင္းအတြက္ ေရဆိုးစနစ္မ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားရရွိ 

ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရေစၿပီး ယခင္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အားလုံးပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားျဖင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။ (ဆင္တိုမာ၊ ဟာ့ဇ္ဘာဂ်္ ႏွင့္ ေရာ့ခ္ခီ ၂၀၀၈၊ ၁၆၇ - ၈)

 သို႔ရာတြင္ ဤကဲ႔သို႔ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သံုး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ေဘာစ့္ဝါနာ၊ ဘိုလီဗီယာႏွင့္ ဘရာဇီးလ္ တို႔၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဆင့္ခြဲတစ္ခုအေနျဖင့္သာ 

တည္ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအစား သာမန္ဥပေဒျဖင့္ 

သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ က်င့္သံုးမႈပံုစံအေနျဖင္႔သာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 



ေဒသႏၲရဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ေဒသအလုိက္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ေကာင္စီမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္ 

အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေဒသ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

အာဏာမ်ားရွိၿပီး ထိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အာဏာမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ 

က်င့္သံုးရန္တာဝန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္မ်ား တာဝန္ယူေနဆဲကာလအတြင္းမွာလဲ 

အထက္အာဏာပိုင္မ်ား ယာယီၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသ 

တြင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၲရေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမႈကို မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္) 

သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္အပိုင္းကို မထိခိုက္ေစ 

ရန္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကို 

အလြန္အမင္း သို႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္မႈမရွိစြာ က်င့္သံုးျခင္းသည္ ေဒသႏၲရတာဝန္ခံမႈကို 

ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္။ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ခြင့္ျပဳရာတြင္ အလြန္အမင္း သို႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္း 

မညီညြတ္ေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ရမည့္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားတြင ္အစိုးရ အထက္ အဆင္မ့်ားမ ွေဒသႏရၲ ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ရာ၌ ၾကားဝင္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည္ ့

အေျခအေနမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ 

• ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ (ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၂.၆) က်ယ္ေျပာသည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုကို က်င့္သံုးသည္။ ထိုနည္းလမ္းအရ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ႀကီးၾကပ္ခြင့္အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ 

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ား၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ဥပေဒျပဳျဖင့္ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္သည္။ 

• ေတာင္အာဖရိက၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ၎ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လံုျခံဳ 

ေရးအစီအမံမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ “ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ သာမန္ဥပေဒအရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္” ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၌ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ 

ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရသည္ 

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 

သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ‘ခၽြင္းခ်က္အေျခ 

အေနမ်ားတြင္’ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ၿပီး ေဒသႏၲရ ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ား ျပန္လည္မက်င္းပမီ အဆိုပါေဒသအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးအား ယာယီ ခန္႔အပ္ 

ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ(ေတာင္အာဖရိက ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္) သို႔ 



တင္ျပရမည္။ ၎အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ဤသို႔ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအား ရပ္စဲႏိုင္ 

သည့္ အာဏာရွိသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ အဓိက တာဝန္မ်ားကို 

မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဘဏၰာေရးဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မထမ္းရြက္ 

ႏိုင္ေသာ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္ကုစားရပ္တည္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ 

ကိုလည္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္သည္။



အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ကိုယ္စားျပဳအစိုးရရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ 

ေဒသႏၲရအစိုးရ မရွိေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္နယ္ 

အစိုးရမ်ားမွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားတြင္ 

ရွိရမည့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာ္လည္း ျပည္နယ္၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္း အလြန္ က်ဆင္းေန 

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသအခ်ိဳ႕၌ စိုးရိမ္ရေသာ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၲရေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ား က်င္းပျခင္းကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း စသည့္ ခၽြင္းခ်က္သတ္မွတ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ား 

တြင္မူ ဆီေလ်ာ္မႈရိွႏိုင္သည္။ ထိုခန္႔အပ္ခံ ေဒသႏၲရအစိုးရစနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ပါက အမ်ား 

ျပည္သူ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ (တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ) 

ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းၿပီး အားလံုးပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ 

ျခင္းအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ မိရုိးဖလာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ အမိန္႔ 

အာဏာထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ရြာသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အစရွိေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ အခန္းက႑မ်ားကို တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေနရာ တစ္ေနရာေပးအပ္ထားၾကသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 

႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾသဇာအာဏာကို ခိုင္မာေစေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

၎တို႔အေပၚက်ေရာက္ေစၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအား ပို၍တိက်ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆီယာရာ လီယြန္တြင္ 

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔၌ 

မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးေကာက္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားထမ္းရြက္ရန္ ဥပေဒျဖင့္ 



ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စု 

လူႀကီးမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ ရြာသူႀကီးမ်ားကို 

ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာအခါ) အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ၎တို႔ 

အေပၚ တာဝန္ယူမႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိလာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သက္ဆိုင္ရာ အေျခ 

အေနမ်ား၌ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဒသခံဒီမိုကေရစီ ပံုစံစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆႏိုင္သည္။ 



၁။ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ 

ေဒသအလိုက္ လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ယႏၲရား 

တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သာယာဝေျပာေရးကုိ အေထာက္ 

အကူျပဳရာတြင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 

ျဖစ္ပါသလား။ ၎သည္ သာယာဝေျပာေစရန္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ပါသေလာ။ ခိုင္မာေသာ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားပါသေလာ။

၂။ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း။ ပဏာမ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း လုပ္ 

ေဆာင္ထားပါသေလာ။ ဤ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေရွရွည္သံုးစြဲႏိုင္ပါမည္ေလာ။ အျခား 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး ျဖစ္ပါသေလာ။ 

တိုင္းျပည္သည္ က်ခံသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရ စနစ္တစ္ခုေၾကာင့္ ဝန္ပိျခင္း 

မရွိေစရန္ ဥပမာ - ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္ လြယ္ကူမႈ - အစရွိ 

သည့္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။ (ဥပမာ- ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း) 

၃။ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ခြန္အားမွာ အဘယ္နည္း။ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ က်ယ္ေျပာ 

သည့္စနစ္တြင္ ခန္႔အပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပညာတတ္ဝန္ထမ္းအင္အား လံုလံု 

ေလာက္ေလာက္ရွိပါသေလာ။ ဤသို႔ေသာ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ရွိပါ 

သေလာ။

၄။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ 

ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားေသာ လူနည္းစုမ်ား ရွိပါသလား။ ဗဟိုအစိုးရ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ 

ကို နယ္ေျမအလိုက္ ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ မည္မွ် အထိ ဤလူနည္းစုမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ႏိုင္ပါသနည္း။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အျခား မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသနည္း။ (ဥပမာ - ဘာသာစကား အခြင့္အေရးမ်ား၊ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရးအတြက္ ဥပေဒအပိုဒ္ငယ္မ်ား၊ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၎ 

လူနည္းစုမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရာထူးေနရာမ်ား။)



၅။ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းႏုိင္မည့္ လက္ရွိ ေကာင္းစြာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

ေနသည့္ေဒသႏၲရအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိပါသေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဤ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်၍ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ေလာ။ ထို႔သို႔ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဆိုပါက ယင္းတို႔ကို 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 

သက္ဆိုင္ရာ ကနဦးဥပေဒမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သင့္ပါသေလာ။

၆။ ေဒသႏၲရကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း၌ တေျပးညီ ေတာင္းဆုိ 

ျခင္း ျဖစ္ပါသေလာ။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္သာ ေတာင္းဆိုၾကပါသေလာ။ 

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္သာ ေတာင္းဆိုၾကသည္ဆိုပါက ထိုေဒသမ်ားကိုသာ အထူးကိုယ္ပိုင္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေသာ စီမံခ်က္သည္ ေဒသအားလံုးအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေသာ 

စီမံခ်က္ထက္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ သို႔မဟုတ္ 

ေဒသႏၲရဒီမိုကေရစီ၏ စံပံုစံမ်ားကို မက်င့္သံုးႏိုင္ေသာ သီးျခားေဒသမ်ား (ဥပမာ - 

မ်ိဳးႏြယ္စုေဒသမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနေသာ ေဒသမ်ား) ရွိေနပါသလား။

၇။ ျပည္သူတို႔အေပၚ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာကိုယ္စားျပဳ၍ မဆိုင္းမတြ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပး 

မည့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရတစ္ရပ္ကို မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည္နည္း။ အေျခအေနတစ္ခု 

ခ်င္းစီတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးပံုစံမွာ အဘယ္နည္း (ေရြးေကာက္ပြဲ 

စနစ္၊ ရာထူးသက္တမ္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြေဲရးပုံစံမ်ား)။ ေဒသႏၲရကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သာမက 

ေဒသတြင္းအဆင့္၌ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ရွိေနပါသေလာ။ 

၈။ ဗဟုိအစိုးရမွ ေဒသႏၲရအစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အက်င့္ 

ပ်က္ခ်စားေသာ၊ ဘက္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ မထိေရာက္ေသာ သေဘာျဖင့္ မက်င့္သံုးေစ 

ရန္ မည့္သည့္အကာအကြယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါမည္နည္း။ အေရး 

ေပၚအေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ပ်က္ကြက္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

အထက္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာတစ္ခု ထားရွိသင့္ပါသလား။ ဤသို႔ ထားရွိသင့္ပါက ထို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 

အလြဲသံုးစားမျပဳရန္ မည္သို႔ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

၉။ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကို မည္သုိ႔ သတ္မွတ္ၾကမည္နည္း။ ေဒသႏၲရ အာဏာ 

ပိုင္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ နယ္နိမိတ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္ 

ပါသလား။ နယ္နိမိတ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ 

လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသလား။ 

၁၀။ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာလိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတိုင္း အလိုက္သင္႔ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲတံု႔ျပန္ႏိုင္ျပီး 



တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အထက္အစိုးရအလႊာမ်ားအေပၚ ဘ႑ာေရးအရလြန္ကဲစြာ အမီွအခုိ 

ျပဳရသည့္အေျခအေနမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရပါမည္နည္း။ 

၁၁။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတို႔၏ အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း။ ေဒသႏၲရအစိုးရတြင္ ထည့္သြင္းသတ္ 

မွတ္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားက မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ေပးသနည္း။ ပါတီႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဤ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ 



ႏိုင္ငံ ေဒသႏၱရ အစိုးရ 
၏ ျဖစ္တည္မႈ

ေဒသႏၱရ အစိုးရ ၏ 
အာဏာႏွင့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
ဆိုင္ရာအစီအမံမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ 
အစိအမံမ်ား

ဘဂၤလားေဒရွ္႕ 
ႏိုင္ငံ
၁၉၇၂ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ 
(၂၀၁၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။)

ဥပေဒပုဒ္မ ၅၁ (၁)
(ေရြးေကာက္ တင္ 
ေျမႇာက္ခံ အဖြဲ႔မ်ား 
ကို သမၼတႏိုင္ငံ၏ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ဌာနတိုင္း၌ 
ေဒသႏၱရ အစိုးရ 
အျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အပ္ႏွင္းရမည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (၂)
ေဒသႏၱရ အစိုးရ၏ 
တာဝန္မ်ားမွာ - စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ 
ရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အမ်ားျပည္သူမ်ား 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ႀကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ား 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း - တို႔ 
ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၆၀
ေဒသႏၱရ အစိုးရ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
မ်ားမွာ - ေဒသအတြက္္ 
အခြန္မ်ား သတ္မွတ္ 
ေကာက္ခံျခင္း၊ ရသံုး 
ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းျပင္ 
ဆင္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ်ား 
အား ထိန္းသိမ္းျခင္း - တို႔ 
ျဖစ္သည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (၁)
ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ား 
သည္ ဥပေဒအရ 
“ေရြးေကာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား” ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား 
ေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ား 
ျဖစ္သည္။

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ
၁၉၈၈ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ

အခန္း ၃ - 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းမႈ
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈
ေဒသႏၱရ အစိုးရ 
မ်ားသည္စီရင္စုမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 
၎တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ 
ေပါင္းစည္းလုပ္ 
ေဆာင္မႈႏွင့္ ထပ္ 
ဆင့္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ 
မႈတို႔အား ျပည္နယ္ 
ဥပေဒအရ ထိန္းညွိ 
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

စီရင္စုမ်ားသည္ ျပည္ 
ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ 
ဖက္ဒရယ္ ခရုိင္မ်ားႏွင့္ 
အတူ ပူးတြဲအာဏာမ်ား 
ရွိသကဲ့သို႔ (ဥပေဒပုဒ္မ 
၂၃) ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အာဏာမ်ားလည္း ရွိ 
သည္။ (ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀)
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ သည္ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပတ္ဝန္း 
က်င္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ယာဥ္

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၅
စီရင္စုမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးသည့္အတြက္ အခြန္ 
မ်ား၊ လုပ္ခမ်ားေပးေခ်ရ 
မည့္ သတ္မွတ္ေငြမ်ား 
ျဖင့္ စည္းၾကပ္ႏိုင္သည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၈
ေအာက္ပါအခြန္မ်ားကို 
စီရင္စုသုိ႔ ခြဲေဝခ်ထား 
သတ္မွတ္ေပးသည္။ 
ဝင္ေငြအားလံုး အေပၚ 
ေကာက္ခံေသာ

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉
ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ အရ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
စီစဥ္ရာ တြင္ 
ေအာက္ပါ အခ်က္တို႔ 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ 
စီရင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴး၊ ဒုေကာင္တီအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ ဝင္ 
လူႀကီးတို႔ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရမည့္



ျပည္သူတို႔ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ 
အေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။

အသြားအလာ အႏၱရာယ္ 
ကင္းမႈ အစရွိေသာ 
ပူးတြဲအာဏာမ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀ သည္ 
ဥပေဒျပဳေရး၊ ေဒသမ်ား 
၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ အမ်ားျပည္ 
သူမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မူႀကိဳ 
ႏွင့္ မူလတန္း ပညာေရး၊ 
နယ္ေျမအတြင္း စနစ္ 
တက်ရွိေစရန္ စည္းရံုး 
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
သမိုင္းဝင္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုင္ရာ ဘိုးဘြားအေမြ 
အႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစရွိ 
သည္တို႔ပါဝင္ေသာ 
ေကာင္တီမ်ား၏အာဏာ 
မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄
ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေကာင္တီမ်ား 
သည္ ျပည္သူတို႔၏ 
အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ 
ကိုကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ရန္ ေကာင္တီလံု 
ျခံဳေရးအဖြဲ ႔ ဖြဲ႔စည္း 
ႏိုင္သည္။ 

ဖယ္ဒရယ္ အခြန္၊ စီရင္စု 
အတြင္းရွိရပ္ေက်း ပိုင္ 
ဆိုင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံ 
ေသာ ဖယ္ဒရယ္အခြန္၏ 
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စီရင္စုမ်ား 
၏ နယ္ေျမအတြင္း ေမာ္ 
ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 
အေပၚ ေကာက္ခံေသာ 
ျပည္နယ္အခြန္ေငြ၏ ၅၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စီရင္စုအတြင္း 
ရွိ လြတ္လပ္စြာတင္ပို႔ႏိုင္ 
သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ့ 
အခြန္ေငြ၏ ၂၅ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သက္တမ္းကာလမွာ 
၄ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 
ဤရာထူးေနရာမ်ား 
အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားကို 
တစ္ၿပိဳင္နက္ 
က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ 
ရမည္။

ခ်က္ သမၼတႏိုင္ငံ
၁၉၉၃ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ 
(၂၀၀၂ တြင္ 
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္)

ဥပေဒပုဒ္မ ၈
ေဒသဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ပိုင္ အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္
ဥပေဒပုဒ္မ ၉၉
ေဒသႏၱရ အစိုးရ 
အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား ပါဝင္ 
သည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၀
ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၄
ျပည္နယ္မ်ားအား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္း 
ထားျခင္း မရွိေသာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
ကို ၿမိဳ ႔ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အစုအဖြဲ ႔မ်ားအား 
သာမန္ဥပေဒျဖင့္ 
အပ္ႏွင္းရမည္။ 
ၿမိဳ႔ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆို္္င္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ 
မ်ားသည္ အေထြေထြ

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၁
ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ 
မ်ား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ 
အစိုးရ အစုအဖြဲ႕မ်ား 
သည္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ 
ပစၥည္းမ်ားရွိၿပီး ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြျဖင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၂
ၿမိဳ ႔ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ ႔မ်ား ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔မ်ား 
ကို အၾကြင္းမဲ့ တန္းတူ 
ညီမွ်ေသာ တိုက္ရိုက္ 
မဲေပးခြင့္ျဖင့္ ေလးႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ 



ေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွာ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ 
သည္။ 

စည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ 
ျပ႒ာန္း အမိန္႔မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္သည္။

ဒိုမိနစ္ကန္ 
သမၼတႏို္င္ငံ
၂၀၁၀ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂
ႏိုင္ငံေတာ္အား 
ျပည္ေထာင္စု 
နယ္ေျမ၊ ျပည္နယ္ 
မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာ 
ယာ နယ္နိမိတ္မ်ား 
အျဖစ္ပိုင္းျခားထား 
သည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
(အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
စြမ္းရည္မ်ား) ကို ဥပေဒ 
အရ သတ္မွတ္သည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၀
ၿမိဳ႕ငယ္ေကာင္စီမ်ား 
သည္ စည္ပင္သာယာ 
ေရးအခြန္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ 
သည္။ ဤသို႔ ခ်မွတ္ရာ 
တြင္ စည္ပင္သာယာ 
နယ္နိမိတ္မ်ား အၾကား 
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္မ်ား၊ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ 
ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ေထြးေရာယွက္တင္ မျဖစ္ 
ေစရ။
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၆
ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈသည္ 
ေပါင္းစည္းမႈကို အေလး 
ေပးသည့္ အားလံုးပါဝင္ 
ဆံုးျဖတ္ေသာ ရသံုးမွန္း 
ေျခေငြစာရင္း ခိုင္မာ 
အားေကာင္းမႈႏွင့္ 
ေဒသႏၱရ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒ 
မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားပါဝင္ရမည့္ 
တာဝန္တို႔အေပၚ မူတည္ 
သည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ (၃)
ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ 
အေျခခံလူထုအား 
အက်ိဳးေဆာင္ေရး၊ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးဆုိင္ရာအစပ်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အခြင့္အေရးရွိသည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၁ (၂)
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝန္ 
မ်ားအား ေလးႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ 
တင္ ေျမႇာက္ရမည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၃
လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ႏွင့္ အတိုင္းအတာကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း 
ၿမိဳ ႔ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ား အစပ်ိဳး 
ေဆာင္ရြက္မႈကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဥပေဒျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္သည္။ 

ဂါနာႏိုင္ငံ
၁၉၉၂ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ 
(၁၉၉၆ တြင္ 
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္)

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၀
အာဏာခြဲေဝက်င့္ 
သံုးသည့္ အစိုးရႏွင္႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၁
ဂါနာႏိုင္ငံအား ခရိုင္

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၁ (၃)
ညီလာခံ က်င္းပေရး၊ 
ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး အာဏာမ်ားရွိေသာ 
ခရိုင္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ 
ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၀
ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
၏ လစာကို ပါလီမန္မွ 
ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေပါင္းစည္း 
ထားေသာ ရန္ပံုေငြမွ 
တစ္ဆင့္ ေပးအပ္သည္။
သဘာပတိ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္

ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀
ႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ 
ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား ဆန္ခါ 
တင္ေရြးခ်ယ္ခံရ 



မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခား 
ထားၿပီး အျမင့္ဆံုး 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
သည္ ခရိုင္လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ရွိသည္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၅
ျပည္နယ္ အသီးသီး 
တြင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ 
ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ 
ရြက္ေရးေကာင္စီ 
အား ဖြဲ႕စည္းထား 
မည္ျဖစ္ၿပီး ထို 
ေကာင္စီတြင္ 
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး၊ 
သဘာပတိ 
အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ခရိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ 
ျပည္နယ္လႊတ္ 
ေတာ္မွ အရာရွိခ်ဳပ္ 
ႏွစ္ဦး၊ အာဏာခြဲ 
ေဝက်င့္သံုးသည့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ၾကီးမ်ား ပါဝင္ 
သည္။

 ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၅
ခရိုင္လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ 
အလုပ္တာဝန္မ်ားမွာ 
ခရိုင္ဖြံၿဖိဳးတိုး တက္မႈ 
အတြက္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားအား စုစည္းအသံုး 
ခ်ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း၊ 
အခြန္၊ အေကာက္ခြန္ 
မ်ား၊ ႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ 
အဖိုးအခမ်ားအား 
စည္းၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ 
ေကာက္ခံျခင္းတို႔ျဖစ္ 
သည္။ 

အျခားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
၏ လုပ္ခလစာမ်ားကို 
ခရိုင္လႊတ္ေတာ္မွ 
ဆံုးျဖတ္ၿပီး လစာေပး 
အပ္ရာတြင္လႊတ္ေတာ္၏ 
ကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာေငြမွ 
ေပးအပ္သည္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၂ 
ပါလီမန္သည္ ခရိုင္လႊတ္ 
ေတာ္ မ်ား၏ ဘံုရန္ပံုေငြ 
ဟု အမည္ရေသာ 
ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကို 
ဖန္တီးရမည္။
ခရိုင္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏိုင္ငံေတာ္ 
အခြန္ဘ႑ာ စုစုေပါင္း၏ 
၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မနည္း 
ေပး အပ္ရမည္။
ဘံုရန္ပံုေငြအား မည္သို႔ 
ခြဲေဝ အသံုးျပဳရမည္ကို 
ပါလီမန္မွ သတ္မွတ္ေပး 
ထားေသာ ပံုေသစနစ္ျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 
ခရိုင္လႊတ္ေတာ္ ဘံုရန္ပံု 
ေငြအား စီမံခန္႔ခြဲသူ 
တစ္ေယာက္ ခန္႕အပ္ 
ထားရမည္ ျဖစ္ျပီး ၎က 
ဤ ဘံုရန္ပံုေငြအား 
အက်ိဳးရွိရွိ တရားမွ်တစြာ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိိုင္ေစရန္ အေသ 
အခ်ာ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ျပည္သူ႔ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္နယ္ သည္ ခရိုင္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကိစၥ 
အဝဝအတြက္ ေထာက္ပ့့ံ 
ေငြေပး အပ္ႏိုင္သည္။

ေသာ  အခါတြင္ 
မဲအေရအတြက္ 
အမ်ားဆံုး ရရွိသူကို 
ေရြးခ်ယ္  ခန္႔အပ္ 
သည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၅၁
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 
မရွင္တြင္ ျပည္သူ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား မပ်က္ 
မကြက္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ  
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို ျပ႒ာန္းရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၆
ရာထူးသက္တမ္းမ်ား
ခရိုင္လႊတ္ေတာ္မ်ား 
အတြက္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ားကို ၄ ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရ 
မည္။ ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ရာထူး 
သက္တမ္းသည္ 
ေလးႏွစ္ ျဖစ္ျပီး 
အမ်ားဆံုး သက္တမ္း 
ႏွစ္ႀကိမ္သာ ထမ္း 
ေဆာင္ခြင္႔ရွိသည္။ 
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၈
ေဒသႏၱရ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈမရွိပဲ 
တစ္သီးတစ္ျခား 
အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳရ 
မည္။ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား 
သည္ ကိုယ္စားလွယ္ 
အား ဆန္႔က်င္၍ 
စည္းရံုုးလႈံ႕ ေဆာ္မႈ 
မ်ား မျပဳလုပ္ရ။ 



အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
၁၉၅၄ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ
(၁၉၅၉ တြင္ 
ျပန္လည္ အသက္ 
သြင္းၿပီး ၂၀၀၂ 
တြင္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္သည္။)

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈
အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ၏ 
ပိုင္နက္အား 
ျပည္နယ္မ်ား၊ 
ရင္ခြင္ပိုက္ အစိုးရ 
ေဒသမ်ား (ကူဘ 
ပတန္)ႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
ေအာက္တြင္ 
ရွိေသာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား 
(ကိုတ) အျဖစ္ 
ပိုင္းျခားထားသည္။ 

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ (၂)
အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပည္နယ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ပံ့ပိုးေရးတာဝန္အရ 
မိမိတုိ႔၏ အာဏာကို 
က်င့္သံုးရမည္။

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ (ခ)
ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အာဏာပိုင္မ်ားအၾကားရွိ 
ဘ႑ေရး၊ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 
မ်ားႏွင့္ အျခားအရင္း 
အျမစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ား ဆိုင္ရာ 
ဆက္ဆံမႈအား တရား 
ဥပေဒအရ မွ်တညီညႊတ္ 
စြာ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ 
ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ (၃ 
- ၄)
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴး၊ ရင္ခြင္ပိုက္ 
အစိုးရ (ဘူပတ္တီ) 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား 
(ဝါလီကိုတ) နည္းတူ 
ပင္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္အရ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္သည္။ 

ပိုလန္ႏိုင္ငံ
၁၉၉၇ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅
ျပည္သူ႔အာဏာ 
သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ 
အာဏာကို ေဒသ 
အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္း 
ထားေသာ အာဏာ 
ျဖစ္ၿပီး နယ္နိမိတ္ 
ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ 
ျခင္းကို ျပ႒ာန္း 
ဥပေဒျဖင့္ ခ်မွတ္ 
သည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆
ေဒသႏၱရအစိုးရ 
သည္ ျပည္သူ႔ 
အာဏာက်င့္သံုးရာ 
တြင္ ပူးေပါင္း  
ပါဝင္ရမည္။ 
ေဒသႏၱရ အစိုးရ 
သည္ ျပ႒ာန္းဥပေဒ 
အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ ေပးထား 
ေသာ ျပည္သူ႔ 
အလုပ္တာဝန္ 
အမ်ားစုအား ၎၏ 
ကိုယ္ပို္င္ အမည္ 
နာမႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
တာဝန္မ်ားေအာက္ 
တြင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၉၄
ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ 
မိမိပိုင္နက္အတြင္း 
က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ  
ဥပေဒမ်ား (အက္ဥပေဒ 
မ်ား) ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ 
ယင္းသည္ ဥပေဒ 
ရင္းျမစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၃
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္း 
ဥပေဒမ်ားမွ အျခား  
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအတြက္ အရန္သတ္ 
မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ 
အလုပ္တာဝန္မ်ားမွာ 
ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ 
ျပည္သူေရးရာ  အလုပ္ 
တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၅
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားတြင္ 
အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ပစၥည္း 
မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
မ်ားရွိသည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇
ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ 
၎တို႔၏ အလုပ္တာဝန္ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္  
ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြမ်ား 
သာမက ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဘ႑ာမွ အမေတာ္ေငြ 
မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
မ်ားကိုလည္း ရရွိသည္။ 
စည္ပင္သာယာ အခြန္ 
ဘ႑ာဝင္ေငြမ်ားသည္ 
စည္ပင္သာယာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ 
သည္။
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၈
ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ 
အခြန္မ်ားႏွင့္ အခေၾကး 
ေငြမ်ားကို ဥပေဒ 
(ျပ႒ာန္းဥပေဒ) မွ 
ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း 
ခ်မွတ္ ေကာက္ခံႏိုင္ 
သည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၉
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 
အၾကြင္းမဲ့ျပဳလုပ္ရ 
မည္။ တုိက္ရိုက္ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ျခင္း ျဖစ္ရမည္။ 
တန္းတူညီမွ် 
ျဖစ္ရမည္။ လ်ိဳ႕ဝွက္ 
မဲေပး စနစ္ျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 
ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို 
ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္း 
ရမည္။ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၀
တိုက္ရိုက္ 
ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႔ 
အစည္းအား ျဖဳတ္ခ် 
ျခင္းကဲ့သုိ႔  လူ႔ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
အေရးကိစၥမ်ား 
အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
မ်ားအား ခြင့္ျပဳထား 
သည္။ 
ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို 
ဥပေဒျဖင့္ 
ျပ႒ာန္းရမည္။ 



စပိန္ႏိုင္ငံ
၁၉၇၈ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ 
(၂၀၁၁ တြင္ 
ျပင္ဆင္သည္။)

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၇
ႏိုင္ငံပိုင္နက္ကို 
ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္ေအာက္တြင္ 
ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
မ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ 
ကိုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရ ေဒသမ်ား 
အျဖစ္ ပိုင္းျခားထား 
သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိ 
ေသာအာဏာမ်ား။  ။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသအဆင့္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
ဥပေဒမ်ား အေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၂
ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ 
ကိုယ္ပိုင္ အခြန္ဝင္ေငြ 
မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ 
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသမ်ားမွ ေပးေဆာင္ 
ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ 
မ်ားမွလည္းေကာင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္မ်ားအား 
ခြဲေဝျခင္းျဖင္႔ လည္း 
ေကာင္း ရရွိေသာဝင္ေငြ 
မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ 
မည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၀
ျမိဳ ႔ငယ္ေကာင္စီမ်ား 
ရွိ အစိိုးရႏွင့္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား 
ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ 
ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင္႔ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
ေကာင္စီဝင္မ်ားကို 
အၾကြင္းမဲ့၊ တန္းတူ 
ညီမွ်ရွရွိ လြတ္လပ္စြာ  
တိုက္ရိုက္မဲေပး 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထား 
သည္။ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားကို 
ေကာင္စီဝင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ား 
မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ 
သည္။ 
ေဒသဆုိင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင္႔ 
ပတ္သက္ေသာအျခား 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
ဥပေဒႏွင့္ အညီ 
ခ်မွတ္ရမည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံ
၂၀၁၄ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၁
ေဒသႏၱရအစိုးရ၏  
ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္ေအာက္တြင္ 
ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ 
အဖြဲ ႔မ်ား၊ ခရိုင္မ်ား 
ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား 
ပါဝင္သည္။
အျခား ေဒသႏၱရ 
အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ 
အစည္းအမ်ိဳးအစား 
မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း 
အတြက္ ဥပေဒျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၄
ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ 
ကိုယ္ပိုင္အာဏာမ်ား၊ 
ဗဟိုအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ 
အစည္းျဖင့္ မွ်ေဝ 
က်င့္သံုးသည့္ အာဏာ 
မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရမွ 
ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားေသာ 
အာဏာမ်ား ရွိသည္။
လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒသ 
မ်ားအရ ပူးတြဲ၍ 
အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
အာဏာမ်ားကို 
ခြဲေဝၾကသည္။
ေဒသႏၱရအစိုိးရမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိုင္အာဏာ မ်ား 
သည္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ 
အပ္ႏွင္းထားေသာ 
အာဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၅
ဘ႑ာေရးစနစ္ကို 
ဥပေဒျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ 
သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရ 
အစိုးရ၌ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးက် 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ 
ဗဟိုအစိုးရမွ ပံ့ပိုးထား 
ေသာ  အရင္းအျမစ္ 
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ပိုင္ဆိုင္ 
သည္။ 
ဗဟုိအစိုးရမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ား သတ္မွတ္ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္  
လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို 
သက္ဆိုင္ရာ အရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္အတူ

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၃
ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္ေအာက္တြင္ 
ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္  
ေကာင္စီမ်ား၊ 
(လြတ္လပ္မွ်တ၍ 
တိုက္ရိုက္လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
မဲ့ေပးၿပီး  ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေသာ) 
ျပည္နယ္ေကာင္ 
စီမ်ားႏွင့္ (ေဒသႏၱရ  
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ 
ေအာက္တြင္ရွိေသာ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာင္စီ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ 
ထားေသာ) ခရိုင္ 
ေကာင္စီမ်ား အၾကား 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒျဖင့္ ခြဲျခား 



ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ 

သတ္မွတ္ထားသည္။
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၉
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေျမယာအသံုးျပဳေရး  
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ 
ရာတြင္္ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို 
အာမခံရမည္။ 
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တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး University of Edinburgh မွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ ရရွိထားသည္။ စာေရးသူသည္ 

International IDEA ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း စာစဥ္၏ အယ္ဒီတာ 

တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီဇိုုင္းပုုံစံ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဒီဇိုုင္းပုုံစံတိုု႔ကိုု ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ 

ေသာဘာသာရပ္ကိုု အထူးျပဳေလ့လာသည္။ ထို႔အျပင္ စာေရးသူသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး 

တို႔အား ကမ္းလွမ္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသူျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ ျမန္မာ၊ တူဗာလူႏွင့္ 

ယူကရိန္းႏိုင္ငံရိွ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ အကူအညီေပးေရး နုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္း (International 

IDEA) သည္ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ခြင္ ေရရွည္ 

တည္တံေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသည္။ International IDEA သည္ အသိပညာ 

မ်ား၊ ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ 

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

http://www.idea.int

International IDEA ၏ MyConstitution Programme သည္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ 

သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ 

ေပးျခင္းျဖင့္ အလုံးစုံျခဳံငံု စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နိုင္ေသာ၊ အမ်ားပါ၀င္မႈရွိေသာ၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 



International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္႐ွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း” 
စာတမ္းတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က် ၾကဳံေတြ႕ 
ရေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စနစ္တက်ခြဲျခားတင္ျပျခင္းျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြး 
ေပြလီလွေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူ႐ွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
႐ွင္းျပႏိုင္ရန္ ေ႐ွး႐ႈသည္။

၁။  အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား။ *
၂။  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိျခင္း  (သို႔)  Bicameralism*
၃။  တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္။ *
၄။  တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မႈမ်ား။ *
၅။  တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ား၏ တည္ၿမဲပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 

တာဝန္ခံမႈ။ *
၆။  ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ မက်င့္သုံးေသာ သမၼတမ်ား။ *
၇။  ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာကန္႔သတ္ထားေသာ 

ဧကရာဇ္မ်ား။ 
၈။  ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္စပ္မႈ။ 
၉။  လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား။ 
၁၀။  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။
၁၁။  ကန္႔သတ္ခ်က္ (ဥပေဒ) အပိုဒ္ငယ္မ်ား။ 
၁၂။  ဖက္ဒရယ္ စနစ္။ *
၁၃။  ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္။ *
၁၄။  သမၼတ လက္ဝယ္႐ွိ ဗီတိုအာဏာမ်ား။ 
၁၅။  သမၼတ လက္ဝယ္႐ွိ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား။
၁၆။  ပါလီမန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။
၁၇။  အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ဖယ္႐ွားေရး ယႏၲရားမ်ား။
၁၈။  အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား။ *
၁၉။  ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (စတုတၳမ႑ိဳင္ 

အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား)။*

*ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္သည္။

ဤ စာတမ္း မ်ားကုိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္  <http://www.idea.int/publications> 
တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာစာတမ္းမ်ားကို ဤ ဝဘ္ဆိုဒ္ <http://
constitutionnet.org/primers> တြင္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
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