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အျခားလူနည္းစုမ်ား၏ အသံကို ပိုမိုထင္ဟပ္ေစသည့္အတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈပိုရွိသည့္
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။
ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္တည္းရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား
အေပၚတြင္လည္း ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္။ တစ္ရပ္တည္းေသာလႊတ္ေတာ္တြင္ အျပန္အလွန္ ထိ္န္း
ေက်ာင္းမႈမရွိသည့္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာေဆြးေႏြးခ်ိန္ဆမထားဘဲ အလ်င္စလို
ျပဳလုပ္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး ျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒသည္လည္း အရည္အေသြးျပည့္ဝ
လိမ့္မည္မဟုုတ္ေပ။ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား ခိုင္မာစြာလက္ကုိင္ထားသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားအေပၚ စဥ္းစား
လိုက္ေလ်ာလိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေန
အထားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္
ျပည့္စံုမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မတူညီသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ၊ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာ
မ်ား ေပးအပ္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရး အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ထားရွိၾကသည္။
သိေ
႔ု သာ္ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရရွမ
ိ ည္အ
့ က်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ မကာမိေအာင္ပင္ ထပ္ေလာင္း
အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားေနေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္း
အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေဘာင္ျပင္ပမွ အျပန္အလွန္ထပ္ေစာင္းထိန္းေက်ာင္းမႈရွိ၍ ေကာင္းစြာ
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တစ္ရပ္တည္းေသာ လႊတ္ေတာ္ထားရွိျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ႏိုင္သည္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ မွတ္ခ်က္
အထက္လႊတ္ေတာ္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “upper house”၊ “upper chamber”၊ “second
house”၊ “second chamber” ဟူ၍ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ အက်ယ္တဝင့္အသံုးျပဳၾကသည္။ မိမိ
တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ထိုေဝါဟာရမ်ားကို အနက္တူဖလွယ္အသံုးျပဳၾကသည္။ မွတ္သား
ရမည့္ခၽြင္းခ်က္မွာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၌ သမိုင္းေၾကာင္းအရ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အေခၚအေဝၚကို
ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ သံုးစြဲၾကသည္။

ႏိင
ု င
္ အ
ံ ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ထားရွရ
ိ ျခင္း ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ေျမာက္မ်ားစြာရွသ
ိ ည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမ်ားစုကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ (တစ္ခါတစ္ရံတြင္)
မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ လူထုကိုယ္စားျပဳသည့္ စနစ္မွတဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ထိုသို႔
ေရြးေကာက္ရာတြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ မဲတစ္မဲျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း
ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ တန္းတူညီမွ်မႈကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ အထက္
လႊတ္ေတာ္ထားရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳရာတြင္ အျခားေသာ
ကိုယ္စားျပဳမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဥပမာ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္
ကိုယ္စားျပဳမႈတစ္ရပ္ကို နယ္ေျမေဒသကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္ (ဥပမာ ျပည္နယ္မ်ား၊ ေဒသ
မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား)။ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊
ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား ကြဲျပားေသာ သီးျခားလူမႈအသိုင္းအဝုိင္း
မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သလို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူမႈစီးပြားနိမ့္က်ေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ိဳး
သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ လူငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳမႈျမႇင့္တင္ရန္အတြက္
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ တိုက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းနည္းကို က်င့္သုံး

ပါက မတူညေ
ီ သာ ေရြးေကာက္ပစ
ုံ နစ္ကုိ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။ သိမ
႔ု ဟုတ္ မတူညေ
ီ သာ ရာထူးသက္တမ္း
ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ထားရွိျခင္းသည္ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒျပဳရမည့္ အေၾကာင္းအရာ
ကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် စိစစ္မည့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ အေၾကာင္းဖန္ေပး
သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားအား ခန္႔အပ္တာဝန္
ေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီေစသည့္ ေရာစပ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္၌ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္
ဆိုင္သည့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
အရည္အေသြးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆမႈအားနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ အလ်င္စလို ခ်မွတ္ထားေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္တင့္မွ်တစြာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္
ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္ တစ္ခုတည္းသာရွိပါက ထိုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားဆံုး
အႏိုင္ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို အထိန္းအကြပ္မဲ့ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုသည္ ဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္ ပထမတစ္ခု (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ၏
ေပါင္းစပ္ပါဝင္ပံုကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ စက္ဝန္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္
ထားပါက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကဲ႔သို႔ပင္ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ား
စုုမွ ဗိုလ္က်အနိုင္က်င့္ျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္သည့္ အာဏာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ (ဗီတိုအေရ
အတြက္) တိုးျမင့္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစု၏ ဗိုလ္က်မႈႏွင့္ ေသြးကြဲေစ၍ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း
က်ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို
ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ထားရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏
သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေနရာတြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အစဥ္အလာ၏ ဖိအားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္
လက္ရွိ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းသည့္ အာဏာရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
ဆက္လက္တည္ၿမဲေနေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္ျခင္းရွိ/
မရွိ အက်ိဳးရွိ/ မရွိ ေသခ်ာမစဥ္းစားဘဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ပံုတူယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုလန
ို ီ

အမွတ္လကၡဏာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိႏိုင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ အခါသမယတြင္ ခိုင္မာသည့္အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ဥပေဒ
ျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အထေျမာက္ေစျခင္း
တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္မလိုေပ။ ဥပမာ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အထက္
လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကၿပီး ပိုမိုညီမွ်သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ အာဏာမွ်ေဝမႈကို အျခားနည္းလမ္း
ျဖင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အတိုက္အခံျပဳသည့္ လူအမ်ားစုပါဝင္ၿပီး ပါဝင္ေသာ နိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏ အာဏာမ်ားမွာ သိသိသာသာကြဲျပားျခင္းမရွိပါက ၎တို႔အၾကားရွိ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမွာ
ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ မတိုးသာမဆုတ္သာ ျဖစ္ေစျခင္းသို႔
ဦးတည္ႏုိင္သည္။ သေဘာထားျပင္းထန္ တင္းမာသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ လူအမ်ား
လိုလားသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အထေျမာက္ေစမည္ မဟုတ္ေပ။ လိုအပ္ေသာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ လူထုအတြက္ မူဝါဒမ်ားတြင္ ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ားကို
တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ေစၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ျပင္ပမွ ျဖတ္လမ္း
မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ႀကိဳးစားၾကသျဖင့္ စနစ္တစ္ခုလံုးအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည့္ ဆိုးက်ိဳးလည္း
ရွိႏိုင္သည္။

အကယ္၍ လႊတေ
္ တာ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္ရိွ လူအမ်ားစုမာွ တူညေ
ီ သာအုပစ
္ ု တစ္စထ
ု မ
ဲ ျွ ဖစ္ေနလွ်င္ လႊတေ
္ တာ္
တစ္ရပ္မွ (ကြဲျပားရမည့္အစား) အျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ ပံုစံအတုိင္း လိုက္လံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး
အက်ိဳးထူးေသာ မူဝါဒရလဒ္အနည္းငယ္သာမွ်အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမႊ႔မႈမ်ား
ထပ္ေဆာင္းျဖစ္ေပၚလာမည္။

ဥပေဒျပဳလႊတေ
္ တာ္ ေနာက္ထပ္တစ္ခု ထပ္မထ
ံ ားရွျိ ခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနနွင့္ လႊတေ
္ တာ္
အမတ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အဘက္ဘက္မွပံ့ပိုးေပးရန္ အကူ
ဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာျခင္း၊ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ တည္းခိုေရး စရိတ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရာ ေနရာထိုင္ခင္းအား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းတို႔ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္

ႏွစ္ရပ္ထားရွိျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားအစား အျခားေနရာမ်ား၊ အျခားအခန္းက႑မ်ား၌ ပိုမိုအသံုး
တည့္မည့္ ျပည့္သူ႔ဘ႑ာမ်ားအား သံုးစြဲသင့္ေသာလုိအပ္ခ်က္ ရွိႏုိင္ေပသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားအား
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ႏွင့္ပင္ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အား ထားရွိရမည္ဟု မဆိုလိုႏိုင္ေပ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိ ထိန္းေက်ာင္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑အား
(ဒိနး္ မတ္ႏင
ုိ င
္ က
ံ သ
့ဲ )႔ုိ ပါလီမန္၏ လူနည္းစုမွ ေတာင္းဆိက
ု ်င္းပျခင္းျဖင္လ
့ ည္းေကာင္း၊ (လက္ဒဗ
္ းီ ယား
ႏိုင္ငံကဲ့သို႔) သတ္မွတ္ထားေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္စုစုေပါင္းမွ ေတာင္းဆိုက်င္းပျခင္း
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔) ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းဆာင္မွ
ေတာင္းဆိုက်င္းပႏိုင္ေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားမွလည္း တာဝန္လႊဲေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေပ
သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၏ အႏွစ္သာရမွာကား ျပည္သူလူထုအား အထက္
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ လက္ရွိအာဏာရ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆႏၵမဲအမ်ားစု လက္ဝယ္ရွိ အဖြဲ႔မ်ား၊ အာဏာရွိ အီလစ္မ်ား၏ အေရးၾကီးေသာ
ကိစၥမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္ ဖီလာျခင္းမရွိေစရန္အတြက္
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အင္အားၾကီး အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူလူထုအား တာဝန္
ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုက စိုးစဥ္းမွ်လက္မခံ
သည့္ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ေခ်းေငြေပးဆပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း (၂) ခု
အေပၚ ျပည္သူမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ သမၼတမွေန၍ ၎၏ အာဏာအားအသံုးခ်ျပီး
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအား ေခၚယူက်င္းပေပးခဲ႔သည္။ ဤသို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမွာကား
ထိုပြဲမ်ားအား က်င္းပျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အလြန္တရာ ေလးလန္ေႏွးေကြးျခင္း၊
ကုန္က်စရိတ္မ်ား အလြန္အမင္းကုန္က်ျခင္း၊ အေရးၾကီးကိစၥမ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာကိစၥမ်ားတြင္
အလြန္တရာ သေဘာထားကြဲျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤသို႔ေသာ နည္းလမ္း
မ်ားမွာ ဥပေဒျပဳေရးနည္းလမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္း
ရာတြင္ အသံုးခ်ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ထပ္မံ၍ လူနည္းစုဗီတိုအာဏာ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား
အေပၚ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိလိုပါက International
IDEA ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး စာတမ္း (၃) “တိုက္႐ုိက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္
(အဂၤလိပ္ ဘာသာ)” တြင္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ေသာ အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (အထက္လႊတ္ေတာ္သေဘာ
ေဆာင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား) သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ တာဝန္မ်ားအား
တာဝန္ယူ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တရားဝင္လႊတ္ေတာ္
တစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အတိုင္
ပင္ခံ (သို႔) အၾကံေပးအခန္းက႑မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္
ျပ႒ာန္းထားေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ “လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာကို ကိုယ္စားျပဳသည့္” (သို႔) “လူမႈ
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္” စနစ္မ်ားတြင္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအား လုပ္သားမ်ား၊
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူမႈစီးပြားေကာင္စီမ်ားမွ
ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ၾကသည္။ အဆိုပါ ေကာင္စီမ်ားအား ျပင္သစ္၊ အီတလီႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံမ်ား
ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစဥ္အလာအရထားရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အထူးအၾကံေပး လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳေစသည္။ ဥပမာ ေဘာ့စ္ဝါနာတြင္
လႊတ္ေတာ္အၾကံေပးအဖြဲ႕ (House of Chiefs) သို႔မဟုတ္ ဗနာဝါတူးတြင္ လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္မ်ား
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (National Council of Chiefs) တို႔ျဖစ္သည္။
ေဒသအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ
(အနည္းႏွင့္အမ်ား) စည္းမ်ဥ္းတက် က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ဥပမာ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ (ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ထားရွိေသာ္လည္း အင္မတန္မွ အားနည္း
သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ရွိသည္) ထိုသို႔ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ိဳးကို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ေကာင္စီ (ကေနဒါႏိုင္ငံ
၏ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခု) (Council of the Federation)
ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ညီလာခံ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဝန္
ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအၾကားရွိ အစည္းအေဝး) တို႔တြင္ က်င့္သံုးၾကသည္။ ထို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တရားဝင္သည့္အဆင့္တြင္ မရွိေသာ္ျငားလည္း ကေနဒါႏိုင္ငံ
၏ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္
ပါဝင္သည္။
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေတာ္
ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာရွင္မ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႕စည္းထား
ေသာ ဥပေဒေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုတိက်ခိုင္ခံ့ေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ၾကေပသည္။

တိုင္းရင္းသား၊ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း၊ အစဥ္အလာအရ အခ်န္လွပ္ခံရသည့္ အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္
မတူညီေသာ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳသည့္ လူနည္းစုကာကြယ္ေပးေရးကို သတ္မွတ္ထားေသာ

သာလြန္ လူအမ်ားစု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ထိုအုပ္စုမ်ားကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
တစ္ရပ္တည္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳသည့္ စနစ္တြင္ ဗီတိုအာဏာေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။
(ဥပမာ ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈၁)

ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အခ်န္လွပ္ခံရေသာ အုပ္စုမ်ား၏
ပါဝင္မႈကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳသည့္ စနစ္၌ အထူးေရြးေကာက္ပြဲ အစီအမံ
မ်ားျဖင့္ အားေပးပံ့ပိုးႏိုင္သည္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္ Maroni (ေဒသခံလူမ်ိဳး) မ်ားအတြက္ သီး
သန္႔ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ကာက႑ျဖင့္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းနည္းကို သံုး၍ ၎၏
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳသည့္ စနစ္တြင္ ယင္းလူမ်ိဳးစုုအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ
အမ်ားအျပားကို သီးသန္႔ထားရွိေပးသည္။ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ထဲတြင္ ခရစ္
ယာန္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကို တန္းတူအခ်ိဳးက်ပါဝင္ေစသည္။ လူနည္းစုု၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို
ထင္ဟပ္ေစရန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိမည့္အစား လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အတြင္းပင္ ထိုကဲ့သို႔
အခ်ိဳးက်ပါဝင္ေစျခင္းသည္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ထားရွိျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိမည္/မရွိမည္ကို ကံေသကံမ
မေျပာႏိုင္ေပ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ ေရခံေျမခံမွာ ကြဲျပားျခားနားနိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအျပင္
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ား
ႀကီး မူတည္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရန္
အေရးႀကီးသည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေမးခြန္႔အခ်ိဳ႕မွာ •

ႏိုင္ငံသည္ မတူကြဲျပားမႈ မည္မွ် က်ယ္ေျပာသနည္း။ လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳမထားေသာ
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ရွိသေလာ။

•

ေဒသဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ အဘယ္နည္း။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေလာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာတို႔ကို လႊဲေျပာင္းခြဲေဝက်င့္သံုးသည့္ စနစ္ေလာ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေလာ သို႔မဟုတ္
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ေလာ။ ႏိုင္ငံဥပေဒေရးဆြဲ ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်
ပါဝင္မႈကို ထင္ဟပ္ရန္ လိုသေလာ။

•

ယခင္လက္ကိုင္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ဒီမိုကေရစီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစနစ္အား ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ သို႔မဟုတ္
ေပါင္းစည္းေစရန္ မည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္သနည္း။

•

လက္ရွိ အာဏာရအစိုးရကိုအတုိက္အခံျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေနာက္တိုး အာဏာထိန္းေက်ာင္း
မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သေလာ။

•

ဥပေဒျပဳေရးလုပင
္ န္းစဥ္၏ ပညာရပ္ဆင
ုိ ရ
္ ာအရည္အေသြးကို ျမႇငတ
့္ င္ရန္ လိအ
ု ပ္ပါသေလာ။

•

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အုပ္စုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရာတြင္ ပါဝင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ပါ
သေလာ။ ထိုအုပ္စုမ်ားကို မည္သုိ႔ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီး ထည့္သြင္းႏိုင္မည္နည္း။

•

တည္ၿငိမ္ထိေရာက္၍ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစေရးမွာ အႀကီးမားဆံုး
ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္ပါသေလာ။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုဦးစားေပးအရာတို႔
မည္ကဲ့သို ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ မည္နည္း။

စဥ ္းစားစရာ အခ်က ္ (၁)
အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ (ထားရွိေရး၊ မထားရွိေရး) ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ေဆြးေႏြးၾကသနည္း။ မည္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရြယ္သနည္း။ အထက္
လႊတ္ေတာ္သည္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ (ဝါ) အေကာင္းဆံုးနည္း
လမ္း ျဖစ္ပါသေလာ။

အကယ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ထားရွိမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အခြင့္
အာဏာမ်ားမွာ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္
ရွင္းလင္းေျဖၾကားရန္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို
မည္သို႔ေရြးခ်ယ္မည္နည္း၊ မည္သည့္အာဏာမ်ား ရွိသင့္သနည္း အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္
အေျဖကို ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အုပ္စုေလးမ်ိဳးခြဲကာ အက်ယ္တဝင့္ စဥ္းစားႏုိင္သည္။
၁။ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ႏိႈင္းဆဆင္ျခင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္လႊတ္ေတာ္ - ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္း
စဥ္၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ခန္႔အပ္ခံ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ရွိ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္
မ်ားကို မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကက်မႈကို မစိန္ေခၚဘဲ
အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသည့္ပံုစံျဖင့္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ
တစ္ခုျပဳလုပ္ေပးရန္ ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္
ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည့္ ထိပ္သီးလူတန္းစားမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏အာဏာကို ဥပေဒျပင္ဆင္မႈ အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဆိုင္းငံ့ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အဆင့္တြင္သာ ေပးအပ္ေလ့ရွိၾကသည္။
၂။ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုပ့ံပိုးရန္ ရည္ရြယ္သည့္လႊတ္ေတာ္ - ေဒသဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕
မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္း
စဥ္တြင္ ၎တို႔၏လိုလားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား
တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကိုထားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ နယ္ေျမ
အလိုက္ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ခံႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္မွေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တို႔တြင္ က်ယ္ေျပာေသာ ဗီတိုအာဏာမ်ား အေတာ္အသင့္ရွိ
ၾကသည္။

၃။ ကိုယ္စားျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔ေစေရးကို ပံ့ပိုးကူညီရမည့္ လႊတ္ေတာ္ - အခ်ိဳ႕ေသာ လူနည္းစု
အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကဲ႔သို႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ထုတ္
ေဖာ္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးျခင္းမွတဆင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈက်ယ္ျပန္႔ေစႏိုင္သည္။
၄။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ အားၿပိဳင္မႈအေျခခံမူမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ လႊတ္ေတာ္ - ထိုကဲ့သို႔
ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရအေပၚတြင္ အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈကို
ပံ့ပိုးေပးသည္။ ဤကဲ႔သို႔ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ
ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံႏွင့္ မတူညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ႏွင့္/သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္းကို
က်င့္သံုး၍) တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်ယ္ေျပာသည့္ ဗီတိုအာဏာ
ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။
အမွန္စင္စစ္၌ ထိုအုပ္စုမ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားမေနဘဲ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္
လက္ေတြ ႔တြင္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း တြဲစပ္တာဝန္ယူၾက
သည္ (ဇယား ၄.၁ ကိုၾကည့္ပါ)။ ဥပမာ ၾသစေၾတးလ်အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေဒသကိုယ္စားျပဳ
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ တန္းတူအခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳေရးအေျခခံမူမ်ား
အရ ေရြးေကာက္ခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ခံသည့္ အတြက္ေၾကာင့္
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ြ ္ လြတလ
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ဲြ ရးဟူေသာမူ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတအ
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ု း္
တစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္

ႏိုင္ငံအတြက္

ထားရွိသင့္/မသင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္

လည္းေကာင္း၊ အကယ္၍ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ေသာ ပံုစံျဖင့္
ျပဳလုပ္သင့္သည္ ဆိုသည္တို႔တြင္လည္းေကာင္း ပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
ဆိုင္ရာ ေရခံေျမခံ ပကတိအေျခအေနမ်ားတြင္ ထိုအထက္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ အံဝင္
ခြင္က်ျဖစ္ႏိုင္မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊
နိုင္ငံ၏

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားရွိ

ဗီတိုအာဏာရွိသူ

အားလံုးႏွင့္

ပက္သက္ၿပီး စဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဗီတိုအာဏာရွိသူအေရအတြက္ နည္းပါးလြန္းလွ်င္ သေဘာထားက်ဥ္းေျမာင္းသူ
အမ်ားစု၏ သေဘာထားသာ အသာစီးရလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အာဏာကို
အထိန္းအကြပ္မဲ႔က်င့္သံုးသည့္ အေနအထားသိ႔ေ
ု ရာက္ရွိႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဗီတအ
ို ာဏာရွိသအ
ူ ေရ

အတြက္ အင္မတန္မ်ားျပားလြန္းပါက နိုင္ငံသည္ မဆုတ္သာ မတိုးသာျဖစ္ၿပီး လူထု၏ လိုလားခ်က္
ကို အခ်ိန္မီတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအစြန္းႏွစ္ဖက္သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုး
၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
အစုအဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရွိၿပီး နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳရာ
တြင္ ၎တို႔အား ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္
အသံုးျပဳသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေရးစနစ္ကို ၿပီးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ ေရးဆြဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္
သည္။ သို႔မွသာ စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ မတူညီေသာေကာင္းကြက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်က္ႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳေသာနည္းလမ္းကို
အသံုးျပဳ၍ အားလံုးပါဝင္ရန္ႏွင့္ ရရွိသည့္မဲေဝပံုက်အေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား မွ်တ
ေသာ အာဏာခြဲေဝမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာ၌ အမ်ား
ႏွစ္သက္လိုလားမႈ ကိုအေျခခံသည့္စနစ္အား အသံုးျပဳၾကသည္။ ၾသစေၾကးလ်ႏိုင္ငံ၌ ထက္ေအာက္
ေျပာင္းျပန္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကီးဆံုးပါတီႏွစ္ခု ကိုယ္စားျပဳမႈ
အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည့္ အမ်ားနွစ္သက္လိုလားမႈကို ဦးစားေပးသည့္ စနစ္ (အရန္သင့္ ထပ္ေဆာင္း
က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ) အရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေလ့ရွိၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီငယ္မ်ားမွ လႊမ္းမိုးမႈပိုမိုရရွိေစရန္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္ပံုစံကို အသံုးျပဳၾကသည္။

ျပန္လည္သံုးသပ္

ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္

ဒီမိုကေရစီနည္း

ေရးႏွင့္ ႏိႈင္းဆ

စားျပဳမႈကို ပ့့ံပိုးရန္

ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္

အရ အားၿပိဳင္မႈ

ဆင္ျခင္ရန္ ရည္ရြယ္

ရည္ရြယ္သည့္

စားျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔

အေပၚတြင္အေျခခံ

သည့္ လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္

ေစေရး လႊတ္ေတာ္

သည့္ လႊတ္ေတာ္

မူလ

ေအာက္လႊတ္ေတာ္

အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္

သိသာကြဲျပားေသာ

ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ

ရည္ရြယ္ခ်က္

ထက္ ပုဂိၢဳလ္စြဲ ပါတီစြဲ

ျပည္ ေထာင္စုတစ္ခု

လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း

အျပန္အလွန္ ထပ္

ပိုမို ေလ်ာ့နည္းသည့္

တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၊

အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ

ေဆာင္းထိန္းေက်ာင္း

အေနအထားျဖင့္ ဥပေဒ

ေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္

ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳး၊

ေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္

ျပဳရာတြင္ သံုးသပ္ခ်က္

တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား

ရန္ သို႔မဟုတ္

ႏွင့္ စိစစ္မႈတို႔ကို

ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိေစရန္

မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္

အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာ

ေရး ရရွိမႈ) သို႔မဟုတ္

ခြဲေဝမႈကို ခိုင္မာအား

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္

ေကာင္းေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ား
(ဥပမာ အလုပ္သမား
မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား)
ကို ကိုယ္စားျပဳရန္
သမားရိုးက်

ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊

ျပည္နယ္/ေဒသအဆင့္

အထူးသီးသန္႔ အုပ္စု

ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္း

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အုပ္

အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ

မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ

အတြက္ အသံုးျပဳ

မႈ

ခ်ဳပ္ေရးထိပ္ပိုင္းအလႊာ

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ

သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

မ်ားမွ ခန္႔အပ္ခံ၊ ေရြး

သည့္ ကိုယ္စားလွယ္

ေရြးေကာက္သည္။

ျပကၡဒိန္ သို႔မဟုတ္

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ

မ်ား။ ထိုအစုအဖြဲ႕ဝင္

သို႔မဟုတ္ အထူးသီး

မဲဆႏၵနယ္ အလုိက္

သို႔မဟုတ္ ရာထူးရာခံ

အသီးသီးမွ တိုက္ရိုက္

သန္႔အုပ္စုဝင္မ်ားမွ

ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္

ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/

ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္

ကိုအသံုးျပဳၿပီး တုိက္

ခန္႔အပ္မႈမ်ားသည္

ေဒသ ဥပေဒျပဳ လႊတ္

ေရြးေကာက္တင္

ရိုက္ ေရြးေကာက္

ေရခံ ေျမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေတာ္မ်ားမွ တဆင့္ခံ

ေျမႇာက္သည္။ (ဥပမာ

တင္ေျမႇာက္သည္။

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

အထူးမဲေပးပိုင္ခြင့္

သေဘာပါဝင္နိုင္သည္။

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

စာရင္းျဖင့္)

ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အစု
အဖြဲ႕မ်ားမွ ပိုမိုမ်ားျပား
ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ
ပါဝင္ႏိုင္သည္။

သမားရိုးက်

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

ျပည္နယ္/ေဒသ

အာဏာ အနည္းအမ်ား

ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္

အာဏာမ်ား

ဆိုင္းငံ့ျခင္းတို႔ကို

ဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏

ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။

စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာက္

ကန္႔သတ္ထားသည္။

သီးသန္႔ထားရွိေသာ

အခ်ိဳ ႔မွာ အႀကံေပး

လႊတ္ေတာ္မွခက္ခက္

ဗီတိုအာဏာမ်ားကို

အာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း

သည့္ က႑ျဖစ္ၿပီး

ခဲခဲ ပယ္ဖ်ယ္မွ ရႏိုင္

ဥပေဒ သို႔မဟုတ္

ေသာ ဥပေဒျပဳေရး

အျခား ပံုစံမ်ားမွာဥပေဒ

မည့္ သို႔မဟုတ္ ပယ္

ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၏

သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ

ျပ႒ာန္းမႈအေပၚ အထူး

ဖ်ယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္

အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ ကန္႔

ျပ႒ာန္းမႈ အားလံုး

သျဖင့္ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ား

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္

သတ္ထားၿပီး ေအာက္

အေပၚ၌ ဗီတိုအာဏာ

၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ႏွင့္

ဗီတိုအာဏာ အတိုင္း

လႊတ္ေတာ္မွ အလြယ္

အတိုင္းအဆမ်ားစြာ ရွိ

သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ

အဆမ်ားစြာ ရွိသည္။

တကူ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္

ႏုိင္သည္။

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ဗီတိုအာဏာကို အကန္႔

သည္။

အသတ္ျဖင့္ ရွိႏိုင္သည္။
သာဓကမ်ား

ၿဗိတိန္ အထက္လႊတ္

အေမရိကန္ အထက္

စလိုေဗးနီးယန္း အမ်ိဳး

ဂ်ပန္ အတိုင္ပင္ခံ

ေတာ္၊ ဂ်ေမကာ

လႊတ္ေတာ္၊ စပိန္

သား ေကာင္စီ၊

လႊတ္ေတာ္၊

အထက္လႊတ္ေတာ္၊

အထက္လႊတ္ေတာ္၊

ေဘာ့စြက္နန္ အထက္

ၾသစေၾကးလ်ႏိုင္ငံ၏

လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပဳေရး

ကေနဒါအထက္

ျပည္နယ္ေကာင္စီ

လႊတ္ေတာ္

အခ်ိဳ ႔
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

အျခားနည္းလမ္းရွာရန္

တစ္ရပ္တည္းေသာ

လူနည္းစု ဗီတို

ေသာ အျခား

တစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳ

ခက္ခဲသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရွိ

အာဏာအတြက္

နည္းလမ္းမ်ား

သည့္ ပါလီမန္လႊတ္

ရွိသည့္ ရွားပါး

လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း

ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၊

ေတာ္/ပါလီမန္လႊတ္

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ

အုပ္စုအေထြေထြ

အမ်ားလိုလားသည့္

ေတာ္၏ စိစစ္ေရးသို႔

တစ္ရပ္တည္းေသာ

သို႔မဟုတ္ လူနည္းစုတို႔

အစပ်ိဳး လုပ္ေဆာင္

ဆန္းစစ္ခ်င့္ခိ်န္ေရး

လႊတ္ေတာ္၌ေဒသငယ္

အတြက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္

ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္

ထပ္တိုး လုပ္ငန္းစဥ္/

မ်ားမွ အသိုင္းအဝုိင္း

ထားသည့္ အပိုင္း

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားျခင္း

မ်ားကို ပိုမို၍ ကိုယ္စား

သို႔မဟုတ္ သီးျခား

မွ ရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္

မဟုတ္ေသာ ေနာက္

ျပဳသည့္ နည္းလမ္း

သတ္မွတ္ထားသည့္

ထပ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္

ျဖစ္သည္။

ေနရာမ်ား

မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္
ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္း
သည့္ ေကာ္မတီစနစ္

အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို မူအရ ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္
သည္။
(က) တန္းတူညီမွ်ျခင္း (ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကားရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အပ္နွင္း
ထားသည့္ အာဏာမ်ား၏ ဟန္ခ်က္ညီမႈ )

(ခ)

အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ (ဥပမာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အခ်ိဳးအစား
ကြဲျပားစြာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားပံုကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ေခ် သို႔မဟုတ္ ထိုေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္
ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ေခ် အတိုင္းအတာ)

(ဂ)

တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း (ဥပမာ- အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ မိမိ၏အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးရန္
အတြက္ ဒီမိုကေရစီအရ တရားဝင္အဆင့္၌ ရွိ၊ မရွိ)

တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ စသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ လက္ရွိ အမ်ိဳးအစား
ခြဲျခားမႈကို Meg Russell (၂၀၁၃) ၏ Arend Lijphart (၁၉၉၉) အေပၚ ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္ သံုးသပ္
ခ်က္ကိုအေျခခံ၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။

တန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကားရွိ ဥပေဒေရးရာအာဏာမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ
အတိုင္းအတာကို ရည္ညႊန္းသည္။ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳရာ
တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၌ ညီမွ်ေသာ (သို႔မဟုတ္) အေတာ္အသင့္ညီမ်ွေသာ အာဏာမ်ားရွိၾက
သည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ သေဘာတူညီမႈ လိုအပ္ၿပီး
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းမွ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သို႔မဟုတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဗီတိုအာဏာကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။
ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္မွရႏိုင္သည္ (ဥပမာ သာလြန္လူမ်ားစုမဲ ျဖင့္သာ)။ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရွိရာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အေျခခံဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားလွ်င္
တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည္ဟု မဆိုနိုင္ေပ။ (ဥပမာ ဆိုင္းငံ့ခြင့္ အာဏာအဆင့္တြင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊
အဆိုျပဳခြင့္ရွိျခင္း သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတင္းအၾကပ္တိုက္တြန္းခြင့္မရွိျခင္း) ေဒသ
အေျချပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္
အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ဦစားေပးအလိုက္ ဥပေဒျပဳေရး က႑အခ်ိဳ႕တြင္ အာဏာ
ရွိၿပီး အျခားက႑အခ်ိဳ႕တြင္ အာဏာမရွိႏိုင္ေပ။ (ဥပမာ- ဂ်ာမနီ၏ Bundesrat၊ ကင္ညာဆီးနိတ္
လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္အာဖရိက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ)

အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔အားသန္ရာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား
အရ ၎တို႔၏ တူညီေသာလကၡဏာကို ေဖာ္ျပရန္သုံးႏႈန္းသည့္ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား
သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၌
ေနရာ အမ်ားစုကိုပိုင္ဆိုင္ထားလွ်င္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မိမိတို႔ အားသန္ရာ ေပါင္းစပ္
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား၌ ကြဲျပားျခားနားလွ်င္ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္ေပ။ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ
သည္ တူညီေသာေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္ခုကိုက်င့္သံုး၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးအား တစ္ၿပိဳင္နက္

ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္
အမ်ားစုက အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လွ်င္ အံဝင္ခြင္က်
ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိသည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သည္ မတူညီေသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆိုင္ရာမူမ်ား
ကို အေျခခံခဲ့လွ်င္ (လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အား သီးျခားစီအခ်ိန္ခြဲ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကၿပီး မဲေပး
သူလည္း မတူခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့လွ်င္) အံဝင္
ခြင္က် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ဥပမာ ႐ိုေမးနီးယားႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမ်ား၏ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
လံုးအား အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳေစ၍ တၿပိဳင္နက္တည္း တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾကးလ် အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ က်င့္သံုးသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ မတူညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္အတြက္ အံဝင္ခြင္က်
မျဖစ္ေပ။ ရလဒ္မွာ ၾသစေၾကးလ် အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ပို၍သိသာထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး
ကစားသမားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား
ပါတီငယ္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ေပးထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္းေလေလ ၎၏အာဏာမ်ားကို အျပည့္အဝ
က်င့္သံုးႏုိင္ေခ် ပိုရွိေလေလျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ပံုမွန္အားျဖင့္
အမ်ားလိုလားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ အပ္ႏွင္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဝင္ျဖစ္ေစမည့္
အျခားပံုစံမ်ား (ဥပမာ အစဥ္အလာအရ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအရ လက္ခံက်င့္သံုးသည့္ တရား
ဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕မွ အပ္ႏွင္းသည့္ တရားဝင္မႈကိုလည္း
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္) က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခန္႔အပ္ျခင္း
ခံရသည့္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမ်ားအျပားသည္ တရားဝင္မႈမရွိဟု သံုးသပ္ယူဆ
ၾကၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔တြင္ရွိရမည့္ တရားဝင္အာဏာမရွိဘဲ အသံုးတည့္မႈနည္း
ေသာ အာဏာအခ်ိဳ႕သာ ရွိၾကသည္။ ဥပမာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ (ခန္႔အပ္ခံ) အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏ (တဆင့္ခံ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ) အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္
မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး
အၾကြင္းမဲ့ ဗီိတိုအာဏာ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕၌ ၎တို႔အား ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရ
တရားဝင္မႈမရွိဟု ရႈျမင္ၾကသည့္အတြက္ ၎တို႔၏အာဏာကို သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေလ်ာ့နည္းကာ
က်င့္သံုးေလ့ရွိၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ တရားဝင္မႈကို အပ္ႏွင္း
ျခင္းခံရသည့္ ဂ်ာမနီ၏ Bundesrat ကဲ့သို႔ပင္ အပ္ႏွင္းထားေသာအာဏာမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား
က်င့္သံုးၾကသည္။

အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ထိေရာက္မအ
ႈ ေပၚ ၎၏ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအား မည္သ႔ုိ
ေရြးခ်ယ္သည္၊ မည္သူကေရြးခ်ယ္၍ သက္တမ္းမည္မွ်ၾကာျမင့္သည္ စသည့္အခ်က္မ်ားမွ လႊမ္းမိုး
သည္။ ထိုစဥ္းစားခ်က္မ်ားကို ဤအပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ကို လူထုမွ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီအရ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။
အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
ခန္႔အပ္သည့္ပံုစံတို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား တူညီမႈရွိလွ်င္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထူးမျခားနားျဖစ္ေနႏုိင္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ စုဖြဲ႕မႈပံုစံႏွင့္ တူညီေနသည့္အတြက္
ဗီတိုအာဏာသက္ေရာက္မႈလည္း နည္းပါးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား အစည္း
အေဝးက်င္းပသည့္ အခ်ိန္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ပံုစံႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကြဲျပားျခားနားလွ်င္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်
ျဖစ္မည္မဟုတေ
္ ပ။ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ႏင
ွ ့္ ေအာက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္တတ
႔ု ိ င
ြ ္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ နိင
ု င
္ ေ
ံ ရး
ပါတီမ်ား မတူနိုင္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုလႊမ္းမိုးနိုင္သည္။

ေဒသအေျချပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားမွ ရံဖန္ရံခါ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တဆင့္ခံ ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ဂ်ာမနီ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္နယ္ ၁၆ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (Congress) အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထိုျပည္နယ္ ၁၆ ခု
သည္ မိမိတို႔၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးခြဲမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီကို ေစလႊတ္
သည္။ ယင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးခြဲတြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆို္င္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ား
ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို အလႊာစံုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စား
လွယ္အဖြဲ႕အသီးသီးတြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္
ထားသည့္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ ၆ ဦး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အလုပ္တာဝန္လႊဲအပ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ပါဝင္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕
မ်ားမွ တဆင့္ခံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
က်င့္သံုးၾကသည္ (ဥပမာ ျပင္သစ္အထက္လႊတ္ေတာ္ကို စည္ပင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအတုိင္ပင္ခံမ်ားျဖင့္
အဓိကေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ တစ္ဆင့္ခံေရြးေကာက္ တင္
ေျမႇာက္သည္။)။

ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ငန္းေရးရာ

ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္သည့္ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား

ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံ

အုပ္စု
လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အဖြဲ ႔ဝင္ အေရအတြက္
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

၄

အသင္းခ်ဳပ္
အလုုပ္သမားမ်ား

ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢမ်ား

၄

လယ္သမားမ်ား၊ လက္မႈအတတ္

လယ္သမားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊

၂

ပညာရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား

လက္မႈအတတ္ပညာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား၊

၁

အျခားအသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား

၁

စီးပြားေရးမဟုတ္ေသာ

တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား

၁

အျခားက႑မ်ား

ဆရာ/ဆရာမမ်ား

၁

သုေတသနအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား

၁

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစား

၁

ေဆးပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသူမ်ား

၁

လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား

၁

ေဒသဆိုင္ရာ အတုိင္ပင္ခံမ်ား

၂၂

ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူလူထု
စုစုေပါင္း

၄၀

ကိုးကားခ်က္- Republic of Slovenia, ‘About the National Council’, [n.d.], <http://www.
ds-rs.si/?q=en/ about-national-council>, accessed 14 July 2017.

လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊
အတတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို ရည္ၫႊန္းျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ားျပည္သူဟုဆိုရာ၌ ထိုသူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊
အတတ္ပညာ၊ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ယခုလို
ရည္ၫႊန္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆလိုေဗးနီးယား ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ လူမႈေရးႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဇယား
၅.၁ ကို ၾကည့္ရန္) အိုင္ယာလန္နိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုတို႔သည္လည္း မူအား
ျဖင့္ ဆလိုေဗးနီးယား ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံႏွင့္ ဆင္သည္။ (၁)ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
စာေပ၊ အႏုပညာႏွင့္ပညာေရး (၂) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း(၃) အလုပ္သမား(၄) စက္မႈလုပ္ငန္း၊
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ (၅) အမ်ားျပည္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေစတနာ့လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္
လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စသည္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႕အစည္း(၅)ခုတို႔မွ ေရြးေကာက္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ

ေရြးေကာက္ခံမ်ားကို

အမည္တင္သြင္းေသာ္လည္း

ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရာ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔မွ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ အိုင္ယာလန္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး အရွိန္အဝါ
ေအာက္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႊမ္းမိုးခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအားကိုယ္စားျပဳျခင္းသည္ နယ္ေျမအလုိက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင္႔ လုုပ္ငန္း
ပိုင္းဆိုင္ရာအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တူညီသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကိုယ္စားျပဳ
စနစ္သည္ နယ္ေျမေပၚတြင္ မူတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈစီးပြား အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္
မူတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိပဲ ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳးစု၊
ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ ဘာသာေရးတို႔ အေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ဤကဲ႔သို႔ေသာစနစ္ က်င္႔သံုးသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) မ်ားမွာ အနည္းစု
သာ ရွိေသးသည္။ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ျပီး ဖြဲ႕စည္းရာတြင္
တြင္ ဘာသာစကားကြဲျပားေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္
မ်ား အတြက္ အေရအတြက္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ထားေပသည္။ ေဘာ႔စနီးယားလူမ်ိဳးမ်ား၊ (Bosniak)၊
ခရုိေအးရွား လူမ်ိဳးမ်ား (Croat) ႏွင္႔ ဆားဘီးယား လူမ်ိဳးမ်ား (Serb) အေရအတြက္ အညီအမွ်ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေဘာ႔စနီးယား (Bosnia) ႏွင္႔ ဟာဇက္ဂိုဗီးနား (Herzegovina) ၏ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ (The House of Peoples of Bosnia and Herzegovina) သည္ အျခားဥပမာတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ဤကဲသ
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အမ်ားအားျဖင္႔ မိတ္ေဖာ္ေပါင္းဖက္ သေဘာတူညီမႈ (Consociational Arrangements) မ်ားႏွင္႔

ဖြဲ႕စည္းထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈကို လူမ်ိဳးစုုအခ်င္းအခ်င္းအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ားၿပီးေနာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊
ဘာသာစကား ကြဲျပားမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားမႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုပါ
ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ျပိဳကြဲမႈမွ ကာကြယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳၾကသည္။ ဤ
ကဲ႔သို႔ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာကား ႏိုင္ငံေရးအား ဤကဲ႔သို႔ ခြဲျခားဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း
ျဖင့္ ယခင္ကရွိႏွင့္ျပီးေသာ ကြဲျပားခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ပို၍ပို၍ ကြဲျပားလာျပီး အဆိုပါ
ကြဲျပားမႈမ်ားအား ပိုမိုၾကာရွည္ အျမစ္တြယ္လာေစႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ရာထူးခန္႔အပ္မႈမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင္႔ ျပန္လည္စီစစ္မႈ အားနည္းေသာ
လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပင္ပမဲဆႏၵနယ္တစ္ခု အစား
၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အသိပညာမ်ားကိုတင္ျပ၍ အေရြးခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားပါ ေသခ်ာစြာပါဝင္ေစရန္ ကိုယ္စားျပဳမႈသေဘာ
သက္ေရာက္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္
ေျမႇာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္သည္
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအရ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္း
အဝုိင္းအရ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင္႔ အသြင္တူလာႏိုင္သည္။ ဥပမာ
ဘလိဇ္ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ
အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးတူအုပ္စုမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ခန္႔အပ္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္မူ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ပမာဏတစ္ခုကို နယ္ေျမတစ္ခုစီ
တိုင္းမွ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အာဏာအခ်ိဳးအစားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ ခန္႔အပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခ
အေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ တစ္ထပ္တည္းက် ေရြးေကာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္
တစ္ခုနီးနီး အဆင္တူလာသည္။ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုေနရာရပါက အစိုးရအဖြဲ႔
ဖြဲ႔ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာမခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား အားလံုးတြင္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းထက္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္
အတြက္ အခြင့္အေရးထူးေပးျခင္းမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ အထက္
လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈ၊ ၎၏ အက်ိဳးရွိမႈတို႔ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ကိစၥ
ရပ္မ်ားမွကာကြယ္ရန္ သီးျခားေရြးေကာက္မႈ ေကာ္မရွင္တစ္ခုအားဖြဲ႕စည္းျပီး ၎အား ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ခံအျဖစ္ အမည္တင္သြင္းရန္ႏွင့္ အဆိုျပဳခံရသူတို႔ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္
ၾကည့္႐ုွစစ္ေဆးရန္ အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းသင္႔သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ ေရာစပ္၍ ဖြဲစည္း
ထားျခင္းသည္ သာမန္ျဖစ္ေနက် ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ကမာၻလံုး သတ္မွတ္ခ်က္အရ
ရာႏႈန္းျပည့္ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ရွားပါးေသာ္
လည္း ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႕တြင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ၊ ဘက္ေတာ္သား
မဟုတ္ေသာ သူမ်ားအား ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္အတူ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္ေစေရးသည္
သာမန္ျဖစ္သည္။ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္အမ်ားစုမွာ ေဒသအလိုက္ တိုက္
႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမတ္အနည္းစုမွာ သမၼတမွ လူမႈေရး၊
သိပၸံပညာ၊ အႏုပညာ၊ စာေပနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သူမ်ား၊ ႏိုင္င့ံဂုဏ္ေဆာင္သူမ်ား
အား ရာသက္ပန္အမတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ (အီတလီႏိုင္ငံ
၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုုဒ္မ ၅၉) အလားတူပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သမၼတသည္ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ထားေသာ သူမ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ဝင္အနည္းငယ္ကို စာေပ၊ သိပၸံပညာ၊
အႏုပညာႏွင့္ လူမႈေရး.... အစရွိသည့္ နယ္ပယ္အတြင္း ၎တို႔၏ အထူးအသိပညာ သို႔မဟုတ္
လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳကာ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ (အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၊ ပုုဒ္မ ၈၀)

သာမန္အားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားထက္ ပိုမိုရွည္လ်ားေသာ
ရာထူးသက္တမ္းမ်ား ရွိၾကသည္။ (ဥပမာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေလးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ငါးႏွစ္
ရာထူးသက္တမ္းရွိေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ရာထူးသက္တမ္းမွာ ေျခာက္ႏွစ္ရွိျခင္း။)
အစိုးရ အေျပာင္းအလဲမ်ားအၾကား ကြင္းဆက္မျပတ္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈကို တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး မတူညီေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္း
ရွိႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လွ်င္ အလွ်င္းသင့္
သလိုျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အံဝင္ခြင္ၾက မျဖစ္သည့္
အေနအထား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာရ လူအမ်ားစုကို အတိုက္အခံျပဳ
သည့္ အကာအကြယ္မဲအျဖစ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ သေဘာထားျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္
(အျခား အာဏာမ်ား တူူညီေနေသာ္လည္း) ပံုေသရာထူးသက္တမ္း သတ္မွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္
ကန္႔သတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္းသာ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုထက္ ပို၍
အားနည္းသည့္ အေနအထားတစ္ခ၌
ု ရွလ
ိ မ
ိ မ
့္ ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္မ်ားတြင္ အျမဲတမ္း

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလွည့္က်အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိျပီး မည္သည့္အခါမွ် ဖ်က္သိမ္း၍ မရေပ။ ဤနည္း
အားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အလုပ္အမႈေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္၍
၎၏ အာဏာအေနအထားကို အားေကာင္းလာေစႏိုင္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္
အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာရွိၾကသည္။ ဤသို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္စီစစ္
ေရးလႊတ္ေတာ္မ်ား၌ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ နည္းပါးရျခင္းမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္
စကား အေခ်အတင္ေျပာဆိုမႈပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီအားလံုး
အတြက္ အမႈထမ္းခန္႔အပ္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္အလံုအေလာက္ ရွိေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ဥပေဒျပဳ
အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အလြန္အမင္းနည္းပါးပါက အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးစီ၌ အလုပ္တာဝန္
ပမာဏအလြန္အမင္း မ်ားျပားသြားေစႏိုင္သည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူပမာဏႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္အေရ
အတြက္အခ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။

နယ္ေျမတစ္ခစ
ု အ
ီ ား ၎၏လူဥးီ ေရအလိက
ု ္ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳေဖာ္ျပသင္ပ
့ ါသေလာ။ သိမ
႔ု ဟုတ္ လူဥးီ ေရ
နည္းေသာ နယ္ေျမမ်ားအား ပို၍ႀကီးမားေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္အတူ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ရေစရန္
လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္ထက္ ပို၍ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပသင့္ပါသေလာ။ အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတး
လ်၊ ေတာင္အာဖ႐ိကႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ နယ္ေျမအသီးသီးအား လူဦးေရ အေရ
အတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း တန္းတူညီမွ်ေသာ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခြင့္ ေပးထားသည္။ ဂ်ာမနီ
ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ နယ္ေျမငယ္မ်ားအား အခ်ိဳးမညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳခြင္႔ ေပးထားေသာ္
လည္း ႏႈန္းထားေျပာင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရ ၁၂.၅ သန္းရွိေသာ လူဦးေရ အသိပ္သည္းဆံုး
ဂ်ာမန္ေဒသျဖစ္သည့္ Bavaria သည္ မဲေပးခြင့္ ၆ ခုရွိၿပီး လူဦးေရ ၆ သိန္းရွိသည့္ Bremen သည္
မဲေပးခြင့္ ၃ ခုရွိသည္။ (မဲအေရအတြက္သည္ တစ္ဝက္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရသည္ ႏွစ္ဆယ္ပံု
တစ္ပံုခန္႔သာ ရွိသည္) ဤကဲ့သို႔ အခ်ိဳးမညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏
အခန္းကဏၰကို နယ္ေျမတြင္းရွိ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ကိုယ္စားျပဳေစျခင္းထက္ နယ္ေျမတစ္ခု
ခ်င္းစီအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳေစျခင္းအျဖစ္ အသားေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ဤသို႔
ကိုယ္စားမႈအခ်ိဳးသည္ ျပည္သူအခ်ိဳးထက္ ပိုလ်ွံေနသည့္အခါတြင္ လူမ်ားစု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
လူနည္းစုမွ ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထက္

လႊတ္ေတာ္သည္ လူဦးေရ၏ ၁၁ ရာခို္င္ႏႈန္းသာသာကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား
ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ခြင့္ရေစရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း
သည္ ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနမွ ပိုမိုတိုးတက္ေသာ၊ အမ်ားလက္ခံထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေသြဖီလာသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။

နယ္ေျမယူနစ္တစ္ခုကို ကိယ
ု စ
္ ားျပဳေသာ ကိယ
္ု စ
္ ားလွယအ
္ ဖြဲ႕တစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးသည္
အုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ မဲေပးရန္ လိုအပ္သင့္ပါသလား။ (မတူညီေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ပါတီ
ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင္မ
့ ဟုတဘ
္ ဲ ထိယ
ု န
ူ စ္၏ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ကုိ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳျခင္း) ဂ်ာမန္ Bundesrat
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တိုင္းသည္ မဲမ်ားအားလံုးကို ဤပံုစံအျဖစ္သေဘာထားၿပီး အုပ္စု
တစ္ခုအေနႏွင့္ မဲေပးၾကသည္။ အကယ္၍ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အတြင္း သေဘာတူညီမႈ
မရွိပါက ထိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ရွိမဲေပးမႈတြင္ မပါဝင္ေတာ႔ဟု သတ္မွတ္သည္။ အိႏၵိယ
အထက္လႊတ္ေတာ္ Rajya Sabah သည္ အုုပ္စုအေနျဖင့္ မဲေပးျခင္းမရွိေပ။ ဤကဲ့သို႔ ကြဲျပားေနေသာ
မဲေပးပုုံစနစ္မ်ားသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းကဏၰအေပၚ မတူညီေသာ သေဘာထားႏွစ္ခုႏွင့္
ထိအ
ု ဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၏ အဆင္အ
့ တန္းအေပၚ မတူညေ
ီ သာအျမင္ႏစ
ွ ခ
္ က
ု ုိ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ Bundesrat
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာစီရင္စုမ်ား၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား
ျဖစ္ၿပီး Rajya Sabha ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာမူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ခံထားရျခင္းျဖစ္ေသာ္
လည္း နိုင္ငံေရးပါတီတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရွးဦးစြာ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး
လႊတ္ေတာ္တြင္း ခုုံေနရာခ်ထားမႈမ်ားသည္လည္း နယ္ေျမယူနစ္မ်ားအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီအလိုက္ စီစဥ္ထားၾကသည္။ ဂ်ာမန္ Bundesrat တြင္နယ္ေျမအလိုက္ ေရြးေကာက္ခံရေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အလားတူေသာေၾကာင့္ အုပ္စုလိုက္မဲေပးမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္
ၾကၿပီး အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ Rajya Sabha တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအား အေလးေပးေသာ အခန္းကဏၰမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ မဲေပးျခင္းကို လုုပ္ေဆာင္
ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ
ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအားလံုးကို အခ်ိဳးက်က် ကိုယ္စားျပဳသင့္ပါသလား သို႔မဟုတ္ အင္အားႀကီးေသာ
လူမ်ားစုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသင့္ပါသလား။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဗဟုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုအရ က်င္းပၾကေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ရာတြင္မူ လူနည္းစုပါတီမ်ား ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရေစရန္အတြက္

လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ လူတစ္ဦး တစ္မဲစနစ္ျဖင့္ က်င္းပၾကသည္။ အလားတူပင္ ေတာင္အာဖရိက
အမ်ိဳးသားေကာင္စီ စီရင္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို ဥပေဒျပဳစီရင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္း
ထားေသာ ပါတီအားလံုးတို႔အား အခ်ိဳးက်က် ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္နည္းျဖင့္ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဂ်ာမန္ Bundesrat သည္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတစ္ခု
ျဖစ္သည့္အတြက္ စီရင္စုအဆင္႔ရွိ ၎စီရင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အဖဲြ႕မ်ားကိုသာ
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ပါတီစနစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးသား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နယ္ေျမေဒသ အမႈကိစၥမ်ား
ထက္ ပါတီႏင
ုိ င
္ ေ
ံ ရး အမႈကစ
ိ မ
ၥ ်ားက အေလးသာသည္မာွ ပံမ
ု န
ွ ျ္ ဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္
တြင္ ၎၏ဘက္ေတာ္သား ဟန္ခ်က္ညီျခင္းသည္ ထိုလႊတ္ေတာ္၏အာဏာႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း
ကို အဓိက အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ပင္ အထက္လႊတ္ေတာ္
(Bundesrat)

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္

နယ္ေျမေဒသအသီးသီး၏

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ေနေစကာမူ ပါတီ၏သေဘာထားမ်ားျဖင့္သာ မဲေပးေလ႔ရွိၾကသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္
နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္)
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ စုဖြဲ႔မႈပံုစံ ကြဲျပားျခားနားခ်က္တစ္ခုသည္ အာဏာရပါတီကို သိသိသာသာ တားဆီး
ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည္။

အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္မ်ားသည္ ေအာက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ႏင
ွ ့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပာြ းႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္

မ်ွတမႈရွိေစရန္ႏွင့္

ဘက္မ်ွေစရန္အတြက္

ဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီအား ဥပေဒျပဳေရးကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အလံုးစံုဗီတို (veto) အာဏာကို အပ္ႏွင္း
ထားပါသည္။ ယခုကသ
့ဲ ႔ုိ အာဏာအပ္ႏင
ွ း္ ထားသျဖင့္ လႊတေ
္ တာ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္အတြငး္ အခ်င္းခ်င္း သေဘာ
တူညီမႈမရရွိ၍ မလြန္႔မလူးသာအေျခအေနတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္
ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ မလြန္႔မလူးသာ အေျခအေနမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္
အရ ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း ညီမွ်ေသာအခြင္႔အာဏာမ်ား ရွိေနေသာအခါတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာ
ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင္႔ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးမွာ
လူထေ
ု ထာက္ခမ
ံ ျႈ ဖင္႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္သည့္ သက္တမ္း
ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ ခရိုင္အရြယ္အစား ကြဲျပားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ
အမ်ားသေဘာတူ မဲေကာက္ခံပြဲမ်ား၏ရလဒ္တို႔ မတူညီသည္မွာ မဆန္းျပားေခ်။)
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အေျမာက္အမ်ားတြင္မူ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ
ျဖစ္မႈအား ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားၾကသည္။ အဆိုပါ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား၏ သမား႐ိုးက်ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ျငိမ္မႈရွိေစရန္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ရာတြင္ မလြန္႔မလူးသာ အေျခအေနမ်ား မေပၚေပါက္လာေအာင္ တားဆီးရန္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ႏွင္႔ လူထုကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အဓိကက်မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑
အား ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အလံုးစံုဗီတိုအာဏာျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင္႔ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္မွ ဥပေဒ
အားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းသာ တာဝန္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ရန္
ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သည္ တူညီေသာ (သို႔မဟုတ္) တူညီလုနီးပါးရွိသည့္ အာဏာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾက
သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြန္းထိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အသံုးျပဳေလ႔ရွိၾကသည္။ ၎

နည္းလမ္းမွာ ဥပေဒၾကမ္းေပၚတြင္ သေဘာထားမတိက
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား ေျဖရွငး္ ျပီးသည္အ
့ ခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္ ႏွစဘ
္ က္
စလံုးမွ ထပ္တူနီးပါးအတည္ျပဳထားသည့္ အတည္ျပဳစာ ထြက္ရွိသည့္အခ်ိန္အထိ အဆိုျပဳ ျပင္ဆင္
ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ေပးပို႔ ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္းထိုးေဆာင္ရြက္
ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို သံုးျခင္းျဖင္႔ မလြန္႔မလူးသာ အေျခအေနတို႔ ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၎မွာ သေဘာမတူညီမႈမ်ားအား ႐ုိးရွင္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း
တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တြဲစပ္အသံုးျပဳျခင္း မရွိပါက လြန္းထိုးေဆာင္
ရြက္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ဥပေဒျပဳေရးအား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တို႔တြင္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါတီအခ်ိဳးအစား တူညီမႈမရွိသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္
ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီတစ္ခု (အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ညွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရး
ေကာ္မတီဟု လူသိမ်ားပါသည္။) သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္
အခ်ဳိ႕ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး ၎သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈမရွိသည့္အခါ
သေဘာတူညီျပီး ပူးတြဲသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေစရန္ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီမ်ားမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က တဆင့္
မဲေပး ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပီး
သတ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ညွိႏိႈင္း
ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း အဆင္႔မ်ားအား ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္
မတီတြင္ ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္၌ မက်င္းပျခင္းမွာ မဆန္းေပ။ ထို႔အတူပင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိျပီး
သား ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမရွိဘဲ တိုက္ရုိက္မဲေပးဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာလည္း မဆန္း
ေပ။ ဤနည္းစနစ္သည္ အနည္းငယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ထိေရာက္သည့္ စီစစ္ ေစာင့္
ၾကည့္မႈမရွိသည့္အခါ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏ အႏွစ္သာရအေပၚတြင္ မတန္မဆ လႊမ္းမိုးမႈရွိေစမည္ ျဖစ္
သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီမ်ားမွာ မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ ဥပေဒ
မ်ား ထုတ္ျပန္ေရးသာ အလိုရွိၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ အျပင္းအထန္ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ျပိဳင္ရာေနရာမ်ား ျဖစ္
သည္။ ဤသို႔ျဖင္႔ပင္ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ စီစစ္ ေစာင့္ၾကပ္မႈ မရွိသေလာက္
နည္းပါးစြာျဖင့္ လူနည္းစုု၏ အက်ိဳးကိုသာ ေဆာင္က်ဥ္းသြားေလ့ရွိသည္။ (လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္စီ
တိုင္းမွ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ပယ္ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ပယ္ခ်ရာတြင္
ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳး ဆံုးရႈံးမႈမ်ားပါဝင္စျမဲ ျဖစ္သည္။)

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အထက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ စိစစ္မႈတာဝန္မ်ားကိုသာ အဓိကထား
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိျပီး ၎တို႔သည္ အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ အာဏာ
သက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း အနည္းငယ္ဟုဆိုရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးကို ေခတၱဆိုင္းင့ံေစျခင္း (ဗီတို မဟုတ္
သည့္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ေစျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္း (အၾကပ္ကိုင္ ေတာင္းဆို
ျခင္းမဟုတ္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈ) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏
ပယ္ခ်ႏိုင္စြမ္း အာဏာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အျငင္း
ပြားမႈမ်ားကို ရိုးရွင္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္
ေတာ္မွ ဥပေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳေပးျပီး အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ျခင္းခံရသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား
(သို႔မဟုတ္) ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတည္
မျပဳဘဲထားရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို သံုးသပ္ရန္
အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္လြန္ျပီးသြားသည့္ေနာက္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀
ကာလအတြင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သာမာန္မဲအမ်ားစု ပမာဏရရွိရုံျဖင္႔ပင္ အတည္ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္
မည္။ ယင္းနည္းလမ္းသည္ မလြနမ
႔္ လူးသာအေျခအေနကို လြနေ
္ ျမာက္ႏင
ုိ ေ
္ စေသာ္လည္း လႊတေ
္ တာ္
ႏွစ္ရပ္အတြက္ အခ်ိဳးမ်ွတမႈကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ထိေရာက္သည့္ အာဏာ
မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္မွာ မလိုအပ္ေသာ ကုန္က်မႈတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚသည့္ မလြန္႔မလူးသာ အေျခအေနမ်ားကို ပူးတြဲအစည္းအေဝး
က်င္းပေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ပူးတြဲ အစည္းအေဝးတြင္ ႏွစ္ရပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏
အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား
မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ထက္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အရြယ္အစားေသးငယ္ၾကေသာေၾကာင္႔ ဤကဲ့သို႔
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မဲေပးဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ အသာစီးရေလ႔ရွိပါသည္။ အိႏိၵယ
တြင္ အကယ္၍ ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွ အတည္ျပဳျပီး အျခားလႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်
သည့္အခါ (သို႔မဟုတ္) အျခားလႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္လအတြင္း အတည္မျပဳသည့္အခါ သမၼတသည္
အစိုးရ၏ စည္းေႏွာင္အားရွိသည့္ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူ၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အား ပူးတြဲအစည္းအေဝး
ေခၚယူကာ ဥပေဒၾကမ္းအား သာမာန္ မဲအမ်ားစုစနစ္ျဖင္႔ ဆံုးျဖတ္ေစပါလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား
အၾကား ျဖစ္ေပၚသည့္ မတူညီမႈမ်ားကို ညွိႏိႈင္းေစႏိုင္ရန္အတြက္ ပူးတြဲအစည္းအေဝး၏ ဥပေဒၾကမ္း
အား ျပင္ဆင္ခြင္႔အာဏာအား ကန္႔သတ္ထားေလ႔ ရွိသည္။ (အိႏိၵယ အေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀၈)

လႊတ္ေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား မလြန္႔မလူးသာအေျခအေနကို လူထုထံသို႔ အသနားခံျခင္းျဖင့္
ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဗီတို
အာဏာကို ပယ္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ လႊတ္ေတာ္္ႏွစ္ရပ္လံုးအား ဖ်က္သိမ္းခြင္႔အာဏာရွိသည္။
ၾသစေၾတးလ်၏ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ နယူးေဆာက္(သ္) ေဝး(လ္)(စ္) ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာတူညီမႈ မရရွိသည့္အခါတြင္ လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈရရွိေစရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရးအမ်ိဳးအစားမ်ား အေပၚ၌
အာဏာသက္ေရာက္မႈ အားနည္းေသာ္လည္း အျခားေသာ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြငက
္ ား အာဏာ
သက္ေရာက္မႈ က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒ
စနစ္၏ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ မဲအေရအတြက္ အမ်ားစုထံမွ ကာကြယ္ရန္
အလို႔ငွာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အၾကြင္းမဲ့ဗီတိုအာဏာ ခ်မွတ္ခြင့္ ရွိေပလိမ္႔
မည္။ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ႏိုင္ငံသံုး အဓိက ဘာသာစကားခ်မွတ္ေရး အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ
အတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္နမိတ္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗီတိုအာဏာ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ေတာင္
အာဖရိက ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ သာမန္ဥပေဒျပဳေရး အေပၚတြင္
အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းျပီး (သာမာန္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လႊမ္းမိုးပါလိမ့္မည္)၊ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ အေရးပါေသာ
အထက္လႊတ္ေတာ္မွ လႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ အာဏာရွိေပသည္။ ဤအျခင္းအရာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ရပ္တည္သည္ဟု
ဆိုႏိုင္သည္။

အကယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ေငြေၾကးတိုးပြားေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လ်ွင္ အစိုးရသည္
လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သမၼတစနစ္တစ္ခုတြင္ အသံုးစရိတ္ ျပ႒ာန္း
သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မ႑ိဳင္မွ အာဏာသိမ္းနိုင္ေျခ (သို႔မဟုတ္) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ပ ၾကားျဖတ္ ေႏွာင္႔ယွက္မႈ
မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အသံုးစရိတ္ ပယ္ခ်မႈသည္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္ျပီး (ခ်မွတ္သည့္ တိက်သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေပၚတြင္

မူတည္ပါသည္) ထုိကဲ့သို႔ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းျခင္းသည္ အစိုးရအား ႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
အေျခအေန ႏွစ္ရပ္စလုုံးပင္ ေပၚေပါက္လာေစတတ္သည္။
တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္ အမ်ားစုတြင္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား အထူးက႑အျဖစ္
သတ္မွတ္ျပီး ၎ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ အခြန္မ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ လ်ာထားစရိတ္မ်ား (သံုးစြဲျခင္း)
ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နိစၥဓူဝ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္း၏ အေရးပါမႈေၾကာင္႔ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား
အျငင္းပြားမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အထူးဥပေဒျပဳေရး လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းျဖင္႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေလ႔ရွိၾကသည္။ အိုင္ယာလန္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္လႊတ္
ေတာ္ သည္ အသံုးစရိတ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ၂၁ ရက္ အထိသာ ဆိုင္းငံ့ထားခြင့္ ရွိပါသည္
(အျခား ဥပေဒမ်ားျပဳရာတြင္ ရက္ေပါင္း ၉၀ အထိ ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္ပါသည္)။ ေတာင္အာဖရိက တြင္
ခရိုင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ္လည္း
၎ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ စည္းေႏွာင္အား မရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ (National
Assembly) (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ လက္ခံျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ပယ္ခ်ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ ၇၅)

အထက္လႊတ္ေတာ္ရွိ သေဘာထားတင္းမာေသာ လူအမ်ားစုမွ အစိုးရအား ႏႈတ္ထြက္ေစရန္
ဖိအားေပးႏိုင္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပါလီမန္စနစ္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုသည္
အထက္လႊတ္ေတာ္အား အယံုအၾကည္မရွိအဆိုကို လက္ခံခ်မွတ္ႏိုင္ေစသည့္ အာဏာကို အပ္ႏွင္း
ထားျခင္း မရွိေပ။ ဤသို႔ေသာ အစိုးရဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ အာဏာအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဆီသို႔သာ
အပ္ႏွင္းထားျခင္းသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အား လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ကိုယ္စားျပဳ အစုအဖြဲ႔အျဖစ္
၎၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာေပးရမည္ဆိုပါလ်ွင္ ဂ်ာမန္အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
(Bundestag) က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ကိုသာ
ယူမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Bundersrat) အတြက္ မဟုတ္ေခ်။ အိုင္ယာလန္တြင္
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရ၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ရက္ေပါင္း ၉၀ အထိသာ ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္ျပီး
ထို႔ေနာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ၎၏မဲအမ်ားစု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ အတည္ျဖစ္္သြားႏိုင္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒ၏အေရးၾကီးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ျပီး
တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အမ်ားစုသည္ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိမွီ ဥပေဒျပဳေရး
မ႑ိဳင္၏ အတည္ျပဳမႈကိုရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္
ထားသည့္ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား။ ထိုကဲ့သို႔အတည္ျပဳျခင္းမွာ ဥပေဒျပဳျခင္းအားအတည္ျပဳ လက္
မွတ္ေရးထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳျခင္းအား ျဖစ္ေျမာက္ေစျခင္း ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိ္မ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေသာစနစ္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးမွ
ခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသေလာ။ အကယ္၍လိုအပ္ပါက လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္း
ရန္အတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသင့္သနည္း။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ပန္တြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း
မ်ားအား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ
သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ဆိုင္းငံ့ျပီးေနာက္
အတည္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအာဏာမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင္႔
ရွိႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ တရားသူၾကီးမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ
အခရာက်ေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္
လိုအပ္ျခင္း။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အတူ နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲကိုလည္း ပူးတြဲတင္ေျမွာက္ျခင္း။
အစိးု ရအရာရွၾိ ကီးမ်ား စြပစ
္ ျဲြ ပစ္တင္ျခင္းအား ခုသ
ံု မာဓိ႐းုံ အျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အုပခ
္ ်ဳပ္မႈ
ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္း ျပည္သူလူထုမွစြပ္စြဲသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ယခုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အျခားထုတ္ျပန္မည့္ စာတမ္းမ်ားတြင္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ တင္ျပ
သြားမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္

အထက္လႊတ္ေတာ္

အာဏာမ်ား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ဖြဲ႔စည္းပံု
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ

ကြဲျပားေသာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈစနစ္

တူညီခ်က္သည္ အားလံုးေသာ

ႏွင့္ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ

အဖြဲ႔ဝင္ ၇၆ ဦး - ျပည္နယ္

တရားဥပေဒျပဳေရးအတြက္

မူလအတိုင္း မဟုတ္ေသာ

၁၉၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍

တစ္ခုစီ လွ်င္ ၁၂ ဦးစီႏွင့္

လိုအပ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္

က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

နယ္ေျမတစ္ခုမွ ၂ ဦး:

ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္

အထက္လႊတ္ေတာ္၏

ဒီမိုကေရစီစနစ္

ထိုအဖြဲ႔ဝင္အားလံုးသည္

သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဥပေဒ

လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲေကာက္ခံမႈ

လူတစ္ဦးတစ္မဲ လႊဲေျပာင္း

ၾကမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း

ရလဒ္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ဘုရင္စနစ္ ပါလီမန္

မဲစနစ္ပံုစံျဖင့္ တိုက္ရိုက္

သို႔မဟုတ္ ေရးဆြဲျခင္း မျပဳရပါ။

၏ ရလဒ္ႏွင္႔ ကြဲျပားႏို္င္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထား

အကယ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္

အေၾကာင္းမွာ အထက္္

ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ

လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာအမ်ားစု

သေဘာတူညီထားေသာ ဥပေဒ

သည္ တတိယပါတီအုပ္စုႏွင့္

ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ၿပီး

ၾကမ္းကို ၃ လတာကာလအၾကာ

လူနည္းစုပါတီမ်ား၏ လက္ဝယ္

ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း

တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္

တြင္ ေရာက္ရွိေနေလ႔ရွိေသာ

လူဦးေရ: ၂၃.၂

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

ပယ္ခ်ပါက သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သန္း

လူဦးေရ ထက္ဝက္ခန္႔ကို

၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဥပေဒ

သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္

ၾကမ္းကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏

လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္ အား

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

သေဘာတူညီမႈမရွိပဲ ခြင့္ျပဳလုိက္

ဖ်က္သိမ္းမႈ တစ္ခု၏ စရိတ္မွာ

သည္။

ပါက (ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏အၾကံျပဳခ်က္

ၾကီးလွသည္။ (လက္ရွိ

ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ)

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ပါတီပင္လွ်င္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္

လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဝင္ ေနရာမ်ား

လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးအား ဖ်က္

ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္သည္)

သိမ္းရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခြင္႔ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ ဤသို႔ေသာ

ထိုအခါ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုး

ဖ်က္သိမ္းမႈမွာ ၾသစေၾတးလ်

ဖ်က္သိမ္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲ

ႏိုင္ငံ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္

အသစ္က်င္းပရသည္။

တြင္ (၇) ၾကိမ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေပ

လႊတ္ေတာ္အသစ္သည္ အျငင္း

သည္ (ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္မွာ

ပြားမႈျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒၾကမ္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည္။)

ကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းသံုးသပ္

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အထက္

ရသည္။ အကယ္၍ အထက္

လႊတ္ေတာ္သည္ အျခားေသာ

ၾသစေၾတးလ်

ဖက္ဒရယ္စနစ္

အထက္လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ပယ္ခ်

ႏိုင္ငံမ်ား၏ အထက္လႊတ္ေတာ္

ပါက ဥပေဒၾကမ္းကို ပူးတြဲ

မ်ားႏွင္႔ယွဥ္ေသာ္ ၎အား

အစည္းအေဝးမ်ားအား က်င္းပ၍

အပ္ႏွင္းထားျခင္းခံရသည့္

ဆက္လက္ စုံစမ္း ဆံုးျဖတ္ၾက

အာဏာမွာ မေသးလွေၾကာင္း

ရမည္။ (ဤ အစည္းအေဝးမ်ား

သံုးသပ္ႏိုင္ေပသည္။

တြင္မူ ကိုယ္စားလွယ္ အေရ
အတြက္သာလြန္ေသာ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္မွ လႊမ္းမိုးေလ႔ရွိ
သည္။)
အထက္လႊတ္ေတာ္

ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္

လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား

(BUNDESRAT)

ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရွိျခင္းသည္

ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္း

မွန္းေျခ အဖြဲ႔ဝင္ ၆၀ ဦးခန္႔

ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို

ထားေသာ ပါတီတို႔အေပၚတြင္

က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒ

မ်ားစြာမူတည္သည္။ ၁၉၉၀

ဒီမိုကေရစီစနစ္

ျပဳေရးတြင္ပါဝင္ေစၿပီး ၄င္းတို႔မွ

တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျပန္လည္

စင္ၿပိဳင္ဥပေဒျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္

ေပါင္းစည္းစဥ္ကတည္းက ပါတီ

ဂ်ာမနီ
၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစ၍

(၁၉၉၀ တြင္

ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏

ပူးတြဲဥပေဒျပဳနိုင္ေသာ အာဏာ

သို႔မဟုတ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ေပါင္းစည္းသည္)

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားမွ

မ်ား၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္မ်ား

တြင္ အသာစီးရရွိေသာ

ပါလီမန္-သမၼတ

အုပ္စု (၁) ခုတည္းအျဖစ္

တြင္အထူးဗီတိုအာဏာေပးအပ္

အဖြဲ႔သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္

စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ပူးေပါင္း၍ မဲေပးဆံုးျဖတ္

ထားသည္။

(BUNDESRAT) တြင္မူ

ၾကသည္။

ပူးတြဲဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားႏွင့္

လူနည္းစု အေနျဖင္႔သာ ပါဝင္

ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္း

ႏိုင္ေလ႔ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ

ျပည္နယ္ငယ္ အခ်ိဳ႕မွ

မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ

အခ်ိဳးအစား မွ်တမႈမရွိဘဲ

ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးက်

ပါဝင္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြး

ပါဝင္မႈ ပိုေနတတ္သည္

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ

ေကာက္မႈႏွင့္ တစ္ကာလႏွင္႔

ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားမွာမူလႊတ္ေတာ္

တစ္ကာလ ၾကားအတြင္း

(၂) ရပ္လံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္

နီးကပ္စြာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

သက္တမ္း အေပၚတြင္

လိုအပ္ပါသည္။

က်င္းပမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ

လူဦးေရ: ၈၀.၂

အေျခခံထားေသာ)

အျခားေသာ ဥပေဒျပဳေရးမ်ား

သည္။

သန္း

ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနေသာ

အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္

ထိုအခ်က္သည္ အထက္လႊတ္

လုပ္သက္ခြင့္ ကာလမ်ား။

(BUNDESRAT) ၏ မဲထက္ဝက္

ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္

ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိရ

ေက်ာ္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႔

အာဏာေတာင့္တင္းေစၿပီး

ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဗီတို

ရံဖန္ရံခါလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္

အာဏာကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ

ပါတီမ်ားက အထက္လႊတ္ေတာ္

၎၏ မဲထက္ဝက္ေက်ာ္

(BUNDESRAT) မွတစ္ဆင့္

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႔ ပယ္ဖ်က္

အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး အစီ

ႏိုင္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္

အစဥ္ အမ်ားအျပားအေပၚတြင္

(BUNDESRAT) ၏ မဲသံုးပံု ႏွစ္ပံု

ဗီတိုအာဏာကို အသံုးျပဳ၍

ရရွိ၍ ျပ႒ာန္းျခင္းခံရေသာ ဗီတို

ရပ္တံ့ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္

အာဏာကိုလည္း ေအာက္လႊတ္

တတ္ၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္

ပါတီစံု စနစ္

(ျပည္နယ္အစိုးရ၏

ေတာ္၏ မဲ သံုးပံုႏွစ္ပံု သေဘာ
တူညီခ်က္ျဖင္႔ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။
လက္ေတြ႔က်င့္ သံုးရာတြင္
ဥပေဒျပဳေရး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏
သေဘာတူညီခ်က္လိုအပ္သည္။

နယ္သာလန္

အထက္လႊတ္ေတာ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (TWEEDE

သေဘာတရားအရ အင္အား

(EERSTE KAMER)

KAMER) မွ အားလံုးေသာ

ၾကီးမားလွေသာ ဗီတိုအာဏာ

ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို စတင္

အမ်ားစုမွာ လက္ေတြ႔တြင္မူ

၁၉၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍

အဖြဲ႔ဝင္ (၇၅) ဦးပါဝင္ၿပီး

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အထက္လႊတ္

တစ္ဆင့္ခံ ေရြးေကာက္တင္

က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

ျပည္နယ္ ေကာင္စီ (၁၂) ခု

ေတာ္ (EERSTE KAMER) သည္

ေျမႇာက္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွ

ဒီမိုကေရစီစနစ္

မွ မဲအေရအတြက္ႏွင့္

ဥပေဒျပဳေရးကို ျပင္ဆင္ခြင့္မရွိ

အျမစ္တြယ္လာသည့္ လူ

အခ်ိဳးက် ေရြးေကာက္မႈ

ပါ။ အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းကို

အမ်ားလက္ခံေသာ တရားဝင္

ဘုရင္စနစ္ ပါလီမန္

စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္

အျပည့္အဝ ေထာက္ခံမဲေပးခြင့္

အဆင့္ မရွိသည့္အေပၚ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ လံုးလံုးဆန္႔က်င္

အေျခခံၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ပယ္ခ်ခြင့္သာ ရွိသည္။

၏ အာဏာေအာက္တြင္

တစ္ျပည္ေထာင္

(၄) ႏွစ္ကာလသက္တမ္း

ထို႔အျပင္ အထက္လႊတ္ေတာ္

ကန္႔သတ္တားဆီးျခင္း ခံရစျမဲ

စနစ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။

(EERSTE KAMER) ၏ ဥပေဒျပဳ

ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ ေကာင္စီမ်ားႏွင္႔

အာဏာတြင္ အေျခခံဥပေဒ

အခ်ိန္ပိုင္း အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း

လူဦးေရ: ၁၆.၈

တန္းတူအာဏာရွိေပသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္အရဆိုရေသာ္

ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ

သန္း

(ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ

ေနာက္ကြယ္မွ ကန္႔သတ္ခ်က္

ႏွင္႔ကား မတူညီေပ။)

တြင္ ဗီတိုအာဏာအသံုးျပဳခြင္႔

မ်ားမွလည္း ၎၏အာဏာကို

မရွိ။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အေန

ကန္႔သတ္ေစသည္။

ႏွင္႔လည္း အဆိုပါ ဗီတိုအမိန္႔ကို
ပယ္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ
အဆင္႔ဆင္႔ကို တရားဝင္
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား
ျခင္း မရွိ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ခ်က္အား ဗီတိုအာဏာ
သံုး၍ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္မူ
လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္လံုးမွ သံုးပံု
ႏွစ္ပံုမွ မဲေပး သေဘာတူ
ရေပမည္။
႐ိုေမးနီးယား

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္

အားလံုးေသာ ဥပေဒျပဳေရး

ရိုေမးနီးယားသည္ တူညီေသာ

အတြက္ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္လံုး

သို႔မဟုတ္ တူညီလုနီးပါးျဖစ္

၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍

အဖြဲ႔ဝင္ (၁၃၇) ဦး၊ (၄) ႏွစ္

၏ သေဘာတူညီခ်က္လိုအပ္

ေသာ အာဏာရွိသည့္

က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

သက္တမ္းကာလအတြက္

သည္။ အေျခခံဥပေဒ (organic

လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္အား ဥပမာ

ဒီမိုကေရစီစနစ္

တိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

laws) အတြက္ အၾကြင္းမဲ့

အျဖစ္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာ

သည္။

မဲအမ်ားဆံုး ရရွိရန္ႏွင့္ သာမာန္

တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္

ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအတြက္

လည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

သမၼတ

အခ်ိဳးက် မြမ္းမံေပါင္းစပ္ဖြဲ ႔

မဲထက္ဝက္ေက်ာ္ ရရွိရန္

ဆင္တူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္

တစ္ပိုင္းစနစ္ကို

စည္းထားေသာ စနစ္ျဖင္႔

လိုအပ္သည္။

ႏွင့္ သက္တမ္းကာလ ရွိၾက

က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ ငံ

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္

လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္း

သျဖင့္ ပါဝင္ေသာ နိုင္ငံေရးပါတီ

သည္။

ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေနာက္ဆံုး

မ်ားမွာ ဆင္တူေလ႔ ရွိၾကသည္။

လူဦးေရ: ၂၀.၁

(အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္ႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို (၄၅) ရက္

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္လႊတ္ေတာ္

သန္း

အခ်ိဳ ႔ အေသးစိတ္အခ်က္

အတြင္း (သို႔မဟုတ္ ကိုဓဥပေ

သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏

မ်ားမွလြဲ၍ ဤေရြးခ်ယ္ပံု

ဒမ်ားႏွင့္ သိမ္ေမႊ ႔ရႈပ္ေထြးေသာ

အလုပ္တာဝန္မ်ားကိုပင္

ႏွင့္ဆင္တူသည္။)

ဥပေဒမ်ားအတြက္ ရက္ ၆၀

မူပြားေဆာင္ရြက္ရသည္။

အတြင္း) မခ်မွတ္ႏိုင္ပါက
ဥပေဒမူၾကမ္းအား သေဘာ
တူညီသည္ဟု အလိုအေလ်ာက္

ခံယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(organic
laws) မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ဥပေဒ
မူၾကမ္းမ်ားကို ေအာက္လႊတ္
ေတာ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရၿပီး
အျခား ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား မ်ားကို
အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္
စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ
ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ
ပူးတြဲ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပ
၍ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကသည္။
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား

အေရးႀကီးဆံုး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားေကာင္စီ

ေကာင္စီသည္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ မဲတစ္မဲစီ

(NCOP)

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ရရွိေသာေၾကာင့္ အထက္လႊတ္

၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍

မဲထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္

ေတာ္သည္ ျပည္နယ္

က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

အဖြဲ႔ဝင္ (၉၀) ဦး၊

လႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ ပူးတြဲအာဏာ

အသီးသီးအား တူညီေသာ

ဒီမိုကေရစီစနစ္

ေဒသတစ္ခုစီမွ အဖြဲ႔ဝင္

ရွိသည္။ (ဇယား ၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၆

ေျပာဆိုခြင္႔ အာဏာအား

(၁၀) ဦး အဖြဲ႕မ်ား

(၃) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ

ေပးအပ္ထားသည္။

ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

အျခားေဒသမ်ား)

လက္ဝယ္အာဏာရွိ ပါတီသည္

ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား

ျပည္နယ္္ (၉) ခုအနက္ (၈)

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ

ေကာင္စီ၏ ဗီတိုအာဏာကို

ခုလံုးတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာအခါ

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

အခ်ိဳ႕ကိုေရြးခ်ယ္ရၿပီး

ႏိုင္ငံေတာ္လႊတ္ေတာ္တြင္

အထက္လႊတ္ေတာ္သည္

ေလ်ွာ့ခ်ထားေသာ

အခ်ိဳ႕မွာ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ

အဖြဲ႔ဝင္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုတို႔၏သေဘာ

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ အသြင္

(ျပည္နယ္ ၉ ခု)

အရာရွိမ်ားက

တူညီခ်က္ျဖင့္သာ ပယ္ခ်ခြင့္ရွိ

တူျပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔

ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

သည္။ (ပုုဒ္မ ၇၆ ဥပေဒမူၾကမ္း

ျဖစ္ေသာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္

ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ

မ်ား) ဤကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

အေနျဖင့္ အစိုးရအား ထိန္းခ်ဳပ္

ေဒသမ်ား မွ

ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

မဲေပးခြင္႔မရွိေသာ အဖြဲ႔ဝင္

မ်ားကို အုပ္စု (၁)စု အေနျဖင္႔

ျပည္နယ္တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

(၁၀) ဦး

မဲျဖင့္ခ်မွတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္

ကာကြယ္ျခင္း တြင္ပင္လည္း

ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔

ေကာင္း ၎၏အာဏာအား

(၉) ဖြဲ႕ အနက္မွ (၅) ဖြဲ႕၏ မဲမ်ား

ေလ်ာ႔ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္အာဖရိက

ပါလီမန္-သမၼတ
စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လူဦးေရ: ၅၃ သန္း

လိုအပ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္
ကား (၆) ဖြဲ႕ ၏ မဲမ်ားအတြက္
လိုအပ္သည္။
အားလံုးေသာ ေငြေၾကးႏွင္႔ ပတ္
သက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအပါ
အဝင္ အျခားေသာ ဥပေဒျပဳေရး
မ်ားအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး

ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္
ဆိုင္ရာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ
အဆိုတင္သြင္းထားေသာ
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္
ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားအား ေအာက္
လႊတ္ေတာ္မွ တရားဝင္ မဲေပးႏိုင္
သူ လူအမ်ားစု၏မဲအေရအတြက္
ျဖင္႔ ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဤ
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ကိုယ္တိုင္
မဲေပးခြင္႔စနစ္ က်င့္သံုးျပီး
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးလွ်င္ မဲတစ္မဲ
ရရွိသည္။
စပိန္

အထက္လႊတ္ေတာ္

အထက္္လႊတ္ေတာ္သည္

အထက္လႊတ္ေတာ္၏

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ မဲထက္

ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ လူဦးေရ

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွစ၍

တိုက္ရိုက္ ေရြးေကာက္ျခင္း

ဝက္ေက်ာ္ သေဘာတူညီခ်က္

ပိုမိုနည္းပါးေသာ ျပည္နယ္မ်ား

က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

ခံရေသာ သို႔မဟုတ္

ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးကို

ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

ဒီမိုကေရစီစနစ္

နယ္ေျမအရ (ျပည္နယ္

ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဗီတို

ေဒသမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္

တစ္ေဒသလွ်င္ အမ်ာဆံုး ၄

အာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ျခင္းတို႔ကို

အခ်ိဳးသည္ လူဦးေရအခ်ိဳးထက္

ဘုရင္စနစ္ ပါလီမန္

ခုႏႈန္း) ကန္႔သတ္မဲျဖင့္

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

မ်ားျပားေနျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ

အထက္္လႊတ္ေတာ္သည္ ဤ

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါ

အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀၈ ဦး

အာဏာကိုက်င့္သံုးရန္ အခ်ိန္

ပါတီမ်ားတြင္ လက္ဝဲအုပ္စုမ်ား

(၂) လ ရွိၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္

လက္တြင္ဗီတိုအာဏာ

တပိုင္း ဖက္ဒရယ္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ လူမႈ

သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွ အေဆာ

အနည္းငယ္ ရွိေနေပသည္။

စနစ္ က်င့္သံုးေသာ

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ဥပေဒ

တလ်င္လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ

အထက္္လႊတ္ေတာ္တြင္

(ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္

ျပဳအာဏာအရ သြယ္ဝိုက္

ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအတြက္မူ

ကန္႔သတ္ထားေသာ

ခြင့္ရ ေဒသမ်ား)

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ

သက္တမ္းကာလကို ရက္ (၂၀)

အာဏာမ်ား ရွိသည့္အတြက္

အဖြဲ႔ဝင္ ၅၁ ဦး။ ေဒသငယ္

အထိ ေလ်ာ့ခ်ရသည္။

သာမန္ ဥပေဒမ်ားျပဳရာတြင္

လူဦးေရ: ၄၆.၅

မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳး

အကယ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္

ထူးျခားမႈ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္

သန္း

မ်ားျပားေနျခင္း။

သည္ ထိုကာလအတြင္း ဗီတို

ဤအခ်က္မွာ အထက္

အာဏာသံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္

လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္

ဆင္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ပါက

ဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ

အရ ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္မွ

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္

ေစာလ်င္စြာ ဖ်က္သိမ္းျခင္း

ေသာပံုစံျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခံရ

သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

အတြက္ ၄ ႏွစ္ကာလ

မည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ။ ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

သက္တမ္း

အထက္္လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္

ဆိုင္ရာ ခံုရုံး၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ထားေသာ ဥပေဒျပဳျပင္ဆင္ေရး

ခန္႔အပ္ျခင္း။

ဆြဲျခင္းမ်ားအား ေအာက္လႊတ္
ေတာ္မွ ရိုးရွင္းေသာ မဲအမ်ားစု
မဲေပးစနစ္သံုး၍ မဲျဖင့္ လက္ခံ
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ခံရသည္။
အကယ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္
သည္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဗီတို

အာဏာသံုးပါက ေအာက္
လႊတ္ေတာ္သည္ ဗီတိုအာဏာ
ကို ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမရွိပဲ ထက္၀က္
ေက်ာ္ သေဘာတူခ်က္ျဖင့္
ခ်က္ခ်င္းပင္ျဖင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္ေပ
သည္။ အခ်ိန္ (၂) လတာ
ကုန္ဆံုးသြားၿပီေနာက္ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္သည္ မဲအမ်ားစုစနစ္
အားျဖင့္ ဗီတိုအာဏာကို ပယ္ခ်
ႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အထက္္လႊတ္ေတာ္
သည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို (၄) လ
တာ ကာလထိ အခ်ိန္ဆိုင္းထား
ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ ဆုိင္းငံ့ထားႏိုင္
ရန္ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္
တြင္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား
ဆန္႕က်င္သူမွာ ထက္ဝက္
ေက်ာ္၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
တြင္ ဥပေဒၾကမ္းကို
ေထာက္ခံသူ မဲထက္ဝက္
မကရရွိရန္ လိုအပ္သည္။

၁။

အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုမွ အစိုးရအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအာဏာကို အား
ေကာင္းေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္
ေျမႇာက္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အာဏာအား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္
ျဖစ္ပါသလား။

၂။

အထက္လႊတ္ေတာ္အား မည္သို႔ေသာ တိတိက်က်ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ေစမည္နည္း? အထက္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း
မည္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္စြာျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္နည္း။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္
မည္သည္ကို ဦးစားေပး၍ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အပ္ႏွင္းမည့္ အာဏာ
မ်ားကို ခ်မွတ္သင္႔သနည္း။

၃။

အဆိပ
ု ါရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္အေနျဖင့္ မည္မ်ွ
ၾကံ့ခိုင္ရန္၊ အခြင့္အာဏာရွိရန္ လိုအပ္ပါသနည္း။

၄။

အထက္လႊတ္ေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
သည္ လႊတ္ေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုပံ့ပိုးရန္ မည္ကဲ့သို႔အေထာက္အကူျဖစ္သနည္း။

၅။

အထက္လႊတ္ေတာ္၏အာဏာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ႏွင့္ လႊတေ
္ တာ္မ်ားအၾကားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ အျငင္းပြားမႈအေပၚ ေျဖရွငး္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးေပးသနည္း။

၆။

ဥပေဒျပဳေရး နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစၿပီး (အထက္
လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေခ်ပပယ္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းကို
ခက္ခေ
ဲ စရန္အတြက)္ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္အေနျဖင့္ အာဏာ
အနည္းငယ္သာရွိျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ပါသလား။

၇။

အထက္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္သနည္း။ အကယ္၍
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုသာ အစီရင္ခံရန္ ရည္ရြယ္ထားပါက

ဤအခ်က္သည္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တြင္

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထား

ပါသလား။
၈။

အကယ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ ယခင္က ဖယ္ရွားခံထားရေသာ
အုပ္စုမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႕အပ္ထားရန္ စီစဥ္
ထားပါက ၎တို႔အား အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေစေရး (သို႔)
၎တို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရး (ဥပမာ- အမတ္တင္ေျမာက္ႏိုင္မႈ ပမာဏ၊
တဆက္တည္း ျဖစ္ေသာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား) အစရွိသည္ တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး
ျဖစ္ပါသလား။

၉။

အဆိုတင္သြင္းထားေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ တာဝန္ယူမႈမရွိေသာ အာဏာရွိပါ
သလား? အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
ဟန္႔တားပါသလား။ အစိုးရ၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာဝန္ခံမႈကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသလား။

၁၀။ ေဆြးေႏြးညိုႏိႈင္းပြဲမ်ားသည္ မည္မွ် ေယဘူယ်က်သနည္း? အထက္လြႊတ္ေတာ္သည္
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကိုရရွိပါသလား။

စာတမ္းထဲတြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္
ဤစာစဥ္တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စာသားမ်ားအား မည္သည့္
ရင္းျမစ္မွ ေကာက္ယူသည္ဟု ေဖာ္ျပမထားခဲ့လွ်င္ Constitute Project ၏ Website ျဖစ္သည့္
https://www.constituteproject.org/ မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
Bulmer, W. E., ‘Minority-Veto Referendums: An Alternative to Bicameralism?’, Politics,
31/3 (October 2011), pp 107–20. “လူနည္းစု-ဗီတို ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား: ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး ဝါဒအစား အျခားနည္းလမ္းတစ္ခု ဟုတ္ပါသေလာ”
Lijphart, A., Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six

Democracies (New Haven, CT: Yale University Press, 1999) “ဒီမိုကေရစီ၏ ပံုစံမ်ား:
ဒီမိုကေရစီစနစ္ ၃၆ ခုတြင္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား”
Mill, J. S., ‘On Second Chambers’, in Mill, J. S., Considerations on Representative

Government (1861), <http://www.constitution.org/jsm/rep_gov.htm>, accessed
14 September 2016. ”ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္မ်ား အေၾကာင္း”
National Democratic Institute, ‘A Comparative Study of Second Chambers in Selected
Countries’, October 1996, <http://www.ndi.org/files/032_ww_comparative.pdf>,
accessed 14 September 2016. “ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း
ႏိႈင္းယွဥ္ျပဳစုခ်က္”
S. C. Patterson and A. Mughan (eds), Senates: Bicameralism in the Contemporary

World (Columbus, OH: Ohio State University Press, 1999). ) “ဥပေဒျပဳ အထက္
လႊတ္ေတာ္မ်ား - မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး
ဝါဒ”
Russell, M., ‘Second Chambers Overseas: Lessons from Italy and Australia’, University
College London, The Constitution Unit, [n.d.], <http://www.ucl.ac.uk/constitutionunit/publications/tabs/unit-publications/39.pdf>, accessed 14 September 2016.
“ႏိုင္ငံရပ္ျခားေဒသ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္မ်ား: အီတလီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်၏ သင္ခန္းစာမ်ား”

—, ‘A Directly Elected Upper House?’, University College London, The Constitution Unit,
[n.d.],

<http://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/publications/tabs/unit-publica-

tions/40.pdf>, accessed 9 December 2016. “တိုက္ရိုက္မဲခြဲေရြးခ်ယ္ထားေသာ အထက္
လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ?”
Reidy, A. and Russell, M., ‘Second Chambers as Constitutional Guardians and Protectors
of Human Rights’, University College London, June 1999, <http://www.ucl.ac.uk/
spp/publications/unit-publications/44.pdf>, accessed 9 December 2016. “ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင္႔ လူ႔အခြင့္အေရးတို႕အားထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ ဒုတိယ လႊတ္
ေတာ္မ်ား”
Waldron, J., ‘Bicameralism’, Public Law and Legal Theory Research Paper Series,
Working Paper No. 12-19, New York University School of Law, 15 March 2012,
<http://ssrn.com/abstract=2045646>, accessed 4 September 2016. “ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးဝါဒ”

Elliot Bulmer သည္ International IDEA ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း
အစီအစဥ္မွ အႀကီးတန္းအစီအစဥ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ University of Glasgow မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရ
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး University of Edinburgh မွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိထားသည္။ စာေရးသူသည္
International IDEA ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း စာစဥ္၏ အယ္ဒီတာ
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းပုုံစံ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဒီဇိုင္းပုုံစံတို႔ကို ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာ
ေသာ ဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳေလ့လာသည္။ ထို႔အျပင္ စာေရးသူသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမျႈ ဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အပံႏ
့ င
ွ ့္ စြမး္ ရည္ျမႇငတ
့္ င္ေရး
တိအ
႔ု ား ကမ္းလွမး္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ တူဗာလူႏွင့္
ယူကရိန္းနိုင္ငံရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏင
ွ ့္ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ င
ုိ ရ
္ ာ အကူအညီေပးေရး နိင
ု င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ အစည္း (International
IDEA) သည္ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ခြင္ ေ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 မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္ <http://www.idea.int/publications>
တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာစာတမ္းမ်ားကို ဤ ဝဘ္ဆိုဒ္ <http://
constitutionnet.org/primers> တြင္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ယခု စာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းနွင့္ ပံုနွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။

International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္႐ွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

တည္

ေဆာက္ျခင္း” စာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး
သို႔မဟုတ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ေရးသားထုတ္ေဝသည္။ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊
ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အထူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ား မဟုတ္ေသာ သာမန္
စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ မိတ္ဆက္စာအေနျဖင့္
လည္း ေရးသားထား သည္။ ထို႔အတူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးနယ္ပယ္၌
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