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ရွရွိုနိုုုင််းပြီးပ်ီ� ယင််း�တ့်င်း် မ်းုတ််�က်န်ုေါန််� (အုခုန််� ၁)၊ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်််း အုေပ်န််အုလိန််ခု�တု််�က်ဝေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ� 

(အုခုန််� ၂)၊ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် (အုခုန််� ၃)၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ေခုင်း�်တ့်င်း ် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ်ုု�၏ ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ� (အုခုန််� ၄ နိုိင်း်် ၆) နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်နိုိင်း််

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ထုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွပ်ု�စာ�မ်း�ာ� (အုခုန််� ၇) တ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

© ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)၊ ၂၀၂၁ ခုုနိုိစာ်  မ်းူပ်ုုင်း်
ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဂ�လုပ်ဘ်ာာသာေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွ�သာ�ထုာ�ဝေသာ စာာတ်မ်း�်ကုု ၂၀၁၁ ခုုနိုိစာ် မ်းူပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ေဖွဲ့င်း် ်ထုုတ်ဝ်ေ�သည်။်
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တ်စာစ်ာု�တ်စာရ်ွာရွိုခု�ပ််ါက နိုုုင်းင််း�တ်စာ်ကာစာ�ထုာ�စာာအုုပ်အ်ုမ်းိတ် ်ISBN: 978-91-86565-32-9  အုာ� မ်းူရွင်း�်စာာအုုပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ရွည်ည်ွှှန််�
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ကမ်းာာဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွိ�အုက��ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၇ ရွာစာုတ့်င်းပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ခု�ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်

သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာသ်စာမ််း�ာ�အုတ့်က ် ကဏ္ဍာသစာတ််ရွပ်က်ုု အုေပ်ည််အ်ု� ဖွဲ့့င်း််လိစာဝ်ေပ်�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်

ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ� သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုုစာဉ်းအ်ုခုါနိုိင်း် ်ယခုုအုခု�နု်�်ကာ�

တ့်င်း ် ကမ်းာာကြိုးကီ�၌ အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ဝေေပ်ာင််း�လ�ဝေတ့်�ကြုံက��လာခု�ရ်ွပြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ၏ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်၁၉၈၉ စာစာဝ်ေအု�တ်ုုကပ့််�အုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ်အုခု��ု�ကုု ေပ်�ေပ်င်း်

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လာခု��်ကသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုုင်း�်၏ အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုမ်းိာ အုစာုု�ရွ၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု မ်းည်သ်ူကလုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ည်၊် ယင်း�်တ်ုု�ကုု 

မ်းည်သ်ုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကမ်းည်၊် မ်းည်သ်ည်််ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုတ့်က ်ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကမ်းည်စ်ာသည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ရွန် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် မ်းုု�ဝေပ်�ကက�လာမ်းည် ်

မ်းဟိုုတ်သ်က�သ်ုု� အုပ်င်းမ််းိ အုလုုအုဝေလ�ာက ် သီ�ပ့်င်း်လ်ာမ်းည််အ်ုရွာလည်�် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ တ်ကယ်တ်မ်း်�

တ့်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်လုပ််ထုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�၊ သမ်းုုင်း�်�ုုင်း်ရွာဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�

နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�၏ ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်ရ်ွရွိုလာဝေသာ လူသာ�မ်း�ာ�၏ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းု

နိုိင်း်် ရွလေမ််း�ာ�သာ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�သည် ်မ်းူလအုာဏာာရွိုသူအုေဖွဲ့စာ ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုသည်မ််းိာ နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�က 

ဝေပ်��ပ်ထ်ုာ�ရွဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် ည်ီမ်း့သည်် ်အုက��ု�အုေမ်းတ််မ်း�ာ�၊ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု

ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ေပ်န်လ်ည်တ််ု��ေပ်န််ဝေပ်�သည်််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွက ယင်း�်၏အုာဏာာအုသု��ခု�မ်းုကုု ကန်�သ်တ််

ထုာ�ဝေသာ လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကတ်ုက�တ်တ််စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်

ဟိုူသည်် ်ဝေ�ါဟိုာရွသည် ်အုာဏာာက�င်း််သု��မ်းုအုာ�ကန်�သ်တ််ထုာ�ေခုင်း�်ဟိုူ၍ အုဓလေ့ုပ်ါါယဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။်

တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် ယဝေန်�ဝေခုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဓလေ့ုကအုဝေရွ�ပ်ါမ်းုမ်း�ာ� 

သည်လ်ည်�် ယင်း�်အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာသက်ဝေရွာကလ်�က ် ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

ပုု်မုု်းဝေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�စာန်စာတ််စာခု်ုအုေဖွဲ့စ်ာဝေေပ်ာင််း�လ�ရွန် ်အုခု�နု်က်�ဝေရွာက်လာဝေသာအုခုါ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်သ်ူ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ� အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ရွပ်တ််ည််

လာ�ကသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၏ ဝေခုတ်သ်စာ်ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့

ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�မ်းည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုသာ လုုလာ�

ဝေမ်း့ာလ်င်း််�ကပ်ါသည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ််တ့်င်း ် ဤေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု အုက�င်း်ပ််�ကခ်ု�စာာ�ေခုင်း�်မ်းိအုစာ ေပ်င်း�် 

ထုန််ဝေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�မ်း�ာ� အု�ု��၊ သဘာာ�ပ်တ်�်န််�က�င်း ်ပ်�ကစ်ာီ�ယုုယ့င်း�်လာေခုင်း�်မ်းိ

အုစာ အုစာုလုုကအ်ုပြုံပ်��လုုကဝ်ေေပ်ာင်း�်ဝေရွွ�ဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အု�ု�� ရိုုဝေထုာင်််းမ်း��ု�စာု�မ်းိသု��သပ်ပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာ အုနိုိ�� 
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အုေပ်ာ�တ့်င်းလ်ည်�် ယင်း�်ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုဝေတ့်�ရွိုရွလ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ခု�မ်းိတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ရွရွိုရွန်လ်ုုလာ��ကသည််အ်ုေပ်င်း ်ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�

ပြီးပ်ီ� ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ရွိုရွန်လ်ည်�် အုခုုုင်း်အုမ်းာဝေတ်ာင်း�်ခု�လာ�ကသည်က်ုုလည်�် န်ာ�လည်န်ိုုုင်း်စာရွာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါလာမ်းုကုုညွှှန်ေ်ပ်သည်် ် သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ�တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာ ်“ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��ေခုင်း�်” ဟိုူဝေသာဝေ�ါဟိုာရွကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဘာုဓလေ့ာန််

တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်က်ုုလည်�်ဝေတ့်�ရွသည်။် ယင်း�်၏ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၊ လူင်းယမ််း�ာ�၊ အုာ�န်ည်�်ခု��ု�ယ့င်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ လူ�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည်�်မ်း�ာ�နိိုင်််း ယခုုအုခု�နု်ထု်ုတုု်င်းဝ်ေအုာင်းအ်ုဝေရွ�မ်းပ်ါဟုို သတ်မိ််းတ်၍် ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ လူမု်း 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ်လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��၏ အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်းိ ထုုတ် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုတ်င်းေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု သင်း်ဝ်ေလ�ာစ်ာ့ာစာုစာစာတ််ု��ေပ်န််ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� စာုန်ဝ်ေခု�ဝေန်��ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်ုုမ်းုုဝေရွိ�က�ဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ကုုလုုန်ီစာန်စာ်မ်းိ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ အုဝေမ်း့အုနိုိစာပ််င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်

နိုိစာမ််း�ာ�တ့်င်း ် ဝေရွ��့�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာမ််း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၊် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�နိုိင်း်် 

ပ်တ်သ်က၍် ခု�ယူခု�ကခ်ု�င်း�်၊ သဝေဘာာထုာ�ခု�င်း�် အုာ�ပြီးပ်ု�င်းလ်�ကရ်ွိုသည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်

အု�ကာ� နိုိစာဥ်ီး�နိုိစာဖ်ွဲ့ကပ််�ကစ်ာီ�ဝေစာသည််် ေပ်င်း�်ထုန််လ့န််�ဝေသာသဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ကုု အု�ု��သတ်ရ်ွန်် ဦး� 

တ်ည်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဝေသခု�ာမ်းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ အု�ုုပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာမ််း�ာ�ကုု အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်၊ 

သကဥ်ီး���ပ်ုုင်းစ်ာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကဝေသာင်း�်ကန်င်း�်ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေက�ာခုုုင်း�်၍ ပြီးင်းုမ်း�် 

ခု�မ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီဝေခုတ်သ်စာက်ုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းည်ဟ်ိုူဝေသာ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ခု�မ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ယခုုအုခုါ ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာအုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုစာန်စာ၏်စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း််အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ကမ်းာာ် 

ဝေပ်�ရွို နိုုုင်းင််း�အုနိုိ�အုေပ်ာ�သုု� အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ် ပ်� ��နိုိ��ဝေရွာကရ်ွိုဝေစာမ်းည်် ် ဝေခုတ််ကာလ

တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််လ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဤလုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကသ်ည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ကုလသမ်းဂဂနိုိင်း် ် International IDEA က�သ်ုု� အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုကဏ္ဍာ မ်းပ်ါ�င်းလ့်င််းပ်ုုမ်းုု�ကာေမ်းင်း်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အု�ကာ� ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ ပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�က��င်း�်လာမ်းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည်လ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာ၏် အုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်် ်လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေ၊ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

က�င်း်သ်ု��မ်းု၊ တ်ရွာ�မ်း့တ်ေခုင်း�်၊ ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ာ�န််ခု�ေခုင်း�်စာဝေသာ သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်

စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုဝေပ်�ေပ်�လုပ်ဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိုိင်း် ် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း်�မ်းရွိုပ်ါက သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ - လ့တ် ်

လပ်ဝ်ေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပီ်� အုာဏာာကုုထုုန််�သုမ်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်) တ်ရွာ��င်း်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�ကာ��င်းဝ်ေပ်�ဝေသာ ယင်း�်အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းု
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စာန်စာတ့််င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�၊ သက�်ုုင်း်သူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိိုင်််း အုဝေမ်းရုွကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် စာသည်််အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ယင်း�်တုု်�၏ အုဖ့ွဲ့���င််း

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း�်မ်းရွို�က

ဝေ�ကာင်း�်ဝေတ့်�ရွိုရွပ်ါက ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ �ကာ��င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သည်။် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအုတ့်က ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��လ�ကရ်ွိုဝေသာ စာ�နိုုန််�

မ်း�ာ�က ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ထုာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ - လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� အုာဏာာကုုထုုန်�်သုမ်း�်

ေခုင်း�်နိုိင်း်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်)။

ကွနို်ုပ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုာ� အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် သင်းခ်ုန်�်စာာမ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�၏ 

အုက��ု�အုေမ်းတ်မ််း�ာ�ကုု ရွယူ�ကရွန် ်တ်ုုကတ့််န်�်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်လူ�အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�အုတ့်က ် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််မ်းုအုတ့်က ် အုာမ်းခု�ဝေပ်�

ေခုင်း�်၊ လု�ပြုံခု��ဝေရွ�တ်ပ်ဖ်ွဲ့့��မ်း�ာ�ကုု ပြီးမ်းု��ေပ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွ ထုုန်�်ခု��ပ််ဝေရွ�ဝေအုာကတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်

နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�သာ�တ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ၊ မ်း့တ်ဝေသာ၊ ယု��ကည််အုာ�ထုာ� ရွနိုုုင်းဝ်ေလာကဝ်ေသာ 

�နိုဒမ်း�ဝေပ်�နိုုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်စာဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုရွင်း�်ုုင်း်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာ၌ �န််�သစာတ််ီထု့င်းရ်ွန်် 

သုပ်မ််းလုုအုပ်လ်ိဝေပ်။

လကခ်ု�က�င်််းသု��လ�က်ရုိွသည််် စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညှွှန်�်မ်း�ာ�နိိုင်််း မူ်း�ါေမ်း�ာ�၏ ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကသ်ည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�က အုမ်းိန််တ်ကယ ် လကဝ်ေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် 

ဝေလလ်ာလ�ကရ်ွိုသည် ် ဟိုူသည််အ်ုခု�ကက်ုု န်ုမ်း််က�သ့ာ�ဝေစာေခုင်း�်မ်း��ု� မ်းေဖွဲ့စာသ်င်း််ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏အု�င်််းတ်ုုင်း်�တ့်င်း ် ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် ခုက်ခု�ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ အုဝေရွ�

ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ဝေတ့်�ရိွုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည် ်(ဥပ်မ်းာ - တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်�ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�သည် ်လကရ်ွိုအုာဏာာ

ကုုစာ့န်�လ်ှတ်၍် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ရွန်ေ်င်းင်း�်�န်ဝ်ေန်ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််အုာဏာာရွရွိုရွန် ် န်ည်�်လမ်း�်စာု�ကုု 

အုသု��ေပ်�ဝေန်ေခုင်း�်)။ ၁၉၉၀ ေပ်ည််လ့်န််နိုိစာ်မ်း�ာ�၏ အုက��ု��က်မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� မ်းုုကက်ယ ် ဝေဂ�ဘာာခု�ကဗ်၏် 

ယဝေန်�ကမ်းာာကြိုးကီ�အုဝေပ်� လတ််တ်ဝေလာ �န််�စာစာ်ဝေလလ်ာခု�ကအ်ုရွ အုာဏာာကုုထုုပ်ပ််ုုင်း�်အု�င်း််၌သာ 

တ်စာစ်ာုတ်စာစ်ာည််�တ်ည်�် ထုုန််�သုမ်း�်ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်သည် ် ဝေန်ရွာတ်ုုင်း�်ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုမ်းိန််တ်ကယပ်ြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာကမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်လ့င်းေ်မ်းန််ဝေသာဝေေခုလိမ်း်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�လ့က ်ရွိုပ်ါသည်။် ယဝေန်�ဝေခုတ်၏်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူသည် ် မ်းုမ်းုဝေရွိ�မ်းိယခုင််း ဝေရွ��့�သ့ာ��ကသူမ်း�ာ� မ်းရွရွိုခု�်

သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်စာက်မ်းာာလု��

�ုုင်းရ်ွာသတ်မ််းိတ်စ်ာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုာ�န်ာ�လည်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ကမ်းာာအ်ုနိုိ��အုေပ်ာ�က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်တ်ည်ရ်ွို 

ဝေန်ဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ခုလုပ််တ်စာခ်ု�ကန်ိုိုပ််ရိုု�မ်း့ေဖွဲ့င်း် ် သတ်င်း်�နိုိင်း်် န်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််း�ာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်က ် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုု အုေမ်းန်�်ု��ရွယူသု��စာ့�နိုုုင်းရ်ွန်် ပ်�်ပ်ုု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုပ်ါ 

သည်။်



VI

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်း်လ�ကရ်ွိုဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�

အုာ� International IDEA ၏ ယခုု လမ်း�်ညွှှန််ခု�ကအ်ုသစာ်မ်းိ ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ထုာ�သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�

မ်းိာ - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ပြုံခု��င်းု�သု��သပ်ရ်ွန်် ပ်ုုမ်းုု၍စာန်စာက်�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ပ်င်းကုု်ယ်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းဝေေပ်ာင််း�မ်းလ�ဘာ�ခုုုင််းမ်းာဝေသာ၊ သုု�မ်းဟုိုတ် ်သာလ့န်ဝ်ေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာမ််း�ာ�ဟိုူ၍ မ်းရွိုသက�သ်ုု� တ်စာမ််း��ု�တ်ည်�်က�င်း်သ်ု��၍ န်ည်�်လမ်း�်အုာ�လု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ု�စာ�

အုာ�လု��အုတ့်က ်အု��င်းခ်ု့င်းက်�ေဖွဲ့စာဝ်ေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေသာစာန်စာဟ်ိုူ၍လည်�် မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�်ကုု ယင်း�်

က အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤလမ်း�်ညွှှန််ခု�ကတ့််င်း ်နိုုုင်းင််း�တ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ရွန်ကုု်ယ်ပုု်င််းန်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုုရိွာဝေဖ့ွဲ့ရွမ်းည်ဟူ်ိုဝေသာအုခု�ကကုု် အုဝေလ� 

ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�သည် ်ဝေ�ာင်းရွ်ွက ်

သူမ်း�ာ�က တ်ုုင်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်က ် အုဝေကာင်း�်�ု��န်ည််�ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းုကုုရွိာဝေဖွဲ့့ရွမ်းည်် ် ပ်ည်ာရွပ််

�န််ဝေသာလုပ်င််းန််�စာဉ်း ်တ်စာခ်ုုသကသ်ကသ်ာ မ်းဟိုုတ််ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�

�ကသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေစာစ်ာပ်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�သူမ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာသ်ုု� အုကခရွာတ်င်း၍် အုသ့င်း်ဝေေပ်ာင်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယလ်�ကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� 

သမ်းာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာ�ကပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စ်ာရွာ ထ့ုကရုိ်ွလာဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စာာရွွက်စာာတ်မ်း�် 

မ်း�ာ�သည် ် အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာန်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််း�ာ� ရွရွိုနိုုုင်းမ််းု န်ည်�်ပ်ါ�လိဝေသာလ်ည်�် အုဝေကာင်း�်�ု��

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�ကုုမ်းူ ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဤလမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ်သ်ည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းတ်စ်ာရွပ်၏် အုက��ု��ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုုမ်းိ လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုင်းဟ်ိုပ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�သည်် ် န်မ်းူန်ာပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုကုု ရွိာဝေဖွဲ့့ရွန်အ်ုတ့်က ်

ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း�်ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ွလ့င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ်း်

အုတ့်င်း�် ကန်ဦး�အု�င်း််မ်းိာပ်င်း ် ဤအုခု�က်ကုု သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေကာင်း�်မ်း့န်စ်ာ့ာ အုသု��ခု�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ပု်�စာ�ဝေရွွ�ခု�ယမု််းအုတ့်က ်ကန်ဦး�ဝေ�့�ဝေန့ို�မု်းမ်း�ာ�ကုုဝေ�ာင််းရွွကရ်ွန် ်လုုအုပ် ်

သည််် အုခု�က်အုလကမ််း�ာ�ကုုပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ရိုုပ်ဝ်ေထု့�

ခုက်ခု�ဝေသာ အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� န်ာ�လည််ရွန်အ်ုတ့်က ် န်ုေန််�ပ်��ု�ေခုင်း�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် အုလ့န်အ်ုသု���င်းလ်ိ

ဝေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်အုာရွပ်က်မ်းာာတ့်င်း ်လကရ်ွိုလုပ်ရ်ွိာ�မ်းုအုင်းအ်ုာ�၏ အုက��ု��က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုု

ကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ဝေေသအုလုုက ်လုပ်ရ်ွိာ�မ်းု

လုင်း်�ကုု မ်း�ကာမ်းီပ်င်းဝ်ေတ့်�ေမ်းင်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဤလမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�ကစ်ာာအုုပ်က်ုု အုခု�နု်က်ုုက၍် 

ထုုတ်ဝ်ေ�လုုကရ်ွပ်ါသည်။်

                Cassam Uteem

             ဝေမ်းာရ်ွီ�တ်ီ�ယပ်စ်ာ၏် သမ်းမတ်ဝေဟိုာင်း�်
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ပြီးပ်ီ�ခု�ဝ်ေသာ �ယစ်ာုနိုိစာ်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် တ်ုုကက်ြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ�လု��မ်းိ နိုုုင်း်င်း�အုာ�လု��သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ််လာပြီးပ်ီေဖွဲ့စာရ်ွာ လ့န်ခ်ု�်ဝေသာ ၅ 

နိုိစာအ်ုတ့်င်း�်ကပ်င်း ်ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၊ အုကဝ်ေက့ဝေေါ၊ အုီဂ�စာ၊် အုုုကစ်ာလန်၊် ကင်းည််ာ၊ ေမ်းန်မ််းာ၊ န်ီဝေပ်ါ၊ သီရွု

လက�ာ၊ �ူေန််၊ ထုုုင်း�်နိုိင်း်် တ်ူန်ီ�ရွိာ�တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် 

အု�င်း််တ်စာခ်ုုသုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် ဝေရွာကရ်ွိုပ်ါ�င်းလ်ာခု�ပ််ါသည်။် ၂၀၁၁ အုာရွပ် ် ကမ်းာာတ့်င်း ်

လူထုုဦး�ဝေ�ာင်းသ်ည််် ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�၏ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုေဖွဲ့စာ ်န်ယပ််ယဝ်ေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်သင်း်ဝ်ေလ�ာ်

မ်း့တ်ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�ရွာ၌ အုဓလေ့ုကအုဝေရွ�ပ်ါသည််က်ဏ္ဍာကုု ဦး�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�ကုု ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ အုသ့င်း်

ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်� ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ်ုု�အုေပ်င်း ် အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�လ့န််ကာလမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုမ်း��ု�သာ�ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ� 

ဝေစာဝ်ေရွ�၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခကာလအုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ် သာတ်ူည်ီမ်း့ဝေသာ ဝေင်း့အုရွင်း�်အုနိုိီ�

မ်း�ာ� ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် လုုအုပ််ခု�ကတ််ုု�နိုိင်း််လည်�် �က်စာပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စ့ာာတုု်�သည် ်အုစုုာ�ရွ၏န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုု အု�ကမ််း�ဝေရွ��့�ရုို�မ်း့သာ မ်းဟုိုတ်ဝ်ေတ်ာပ််� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

အုရွရိုုေမ်းင်းပ်ြီးပ်ီ� က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်�်လကခ်ု�မ်းည်််ပ်ု�စာ�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�က�ယေ်ပ်န်�လ်ိသည််် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းု

မ်း�ာ�ကုုပ်ါ တ်ု��ေပ်န်လ်�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� ေမ်းင်း်မ််းာ�

လာသေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် မ်း�ကာခုဏာရိုုပ်ဝ်ေထု့�ပြီးပ်ီ� ရွိည်�်ကာတ်တ်ဝ်ေပ်ရွာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�စာ့ာ ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုက��ု��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုု ပု်�ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းမ််းည်််သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်ဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့င်း် ် ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်သုမ်း�်

ထုာ�ဝေသာ၊ လကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုရွရွိုရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေသာ အုသု 

အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုု ဝေ�မ်း့ေခုင်း�်သည် ်International IDEA ၏ အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်း ်ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် �ါရွင်း်် စာာဝေရွ��ရွာမ်း�ာ�က အုဝေလ�ထုာ�၍ တ်စာ်ည်ီတ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�် လုုကန််ာ�ကသည်် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်တ့််င်း ်ပ်ထုမ်း�ု��အုကြိုးကုမ်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ဝေသာ ပ်ည်ာရွပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ န်ာ�လည်တ််တ်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာသည််် အုသု 

အုေမ်းင်းန်ိုိင်း််တ်ုု�ကုု ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်က်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်၍ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်
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ဤစာာအုုပ်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�၊ မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေခုတ််မ်းီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င်း ်လကဝ်ေတ့်� ပ်ါ�င်းက်�င်း်သ်ု��သူမ်း�ာ�က ရွင်း�်ုုင်းလ်�ကရ်ွိုဝေန်ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းလ်စာ်

ဟိုာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်၏ အုဓလေ့ုကရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် လတ််တ်ဝေလာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုလာ�အုလာမ်း�ာ�မ်းိ 

သင်းခ်ုန််�စာာမ်း�ာ�ကုုရွယူနိုုုင်းဝ်ေသာ ပ်ထုမ်းတ်န််�စာာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သီ�ေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာဖ်ွဲ့တ်ရ်ိုုနိုုုင်း်ရွန်် အုခုန််�မ်း�ာ�ကုုခု့�ထုာ�ပြီးပ်ီ� �န််�စာစာဝ်ေရွ�အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းက်ုု အုခုန််�တ်ုုင်း�်

တ့်င်း ်တ်သမ်းတ်တ််ည်�်အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု လည် ်

ပ်တ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ပ်ုုမ်းုုန်ကရ်ိုုင်း�်

စာ့ာ န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက ်လာဝေစာပ်ါမ်းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ��့�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်အုဓလေ့့န်�ရ်ွိည်စ်ာ့ာခုုုင်းမ််းာတ်ည််တ်�်သည််် ေီမ်းုုကဝေရွ

စာီစာန်စာ်ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဖွဲ့န််တ်ီ�နိုုုင်း်မ်းည််ကုု ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ� 

လကဝ်ေတ့်� လမ်း်�ညွှှန််စာာအုုပ်က် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်သည် ်ကာလ

ရွိည်အ်ုခု�နု်ယ်ူဝေသာ၊ သမ်းုုင်း�်နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ�

အုမ်းိန်တ််ကယဝ်ေရွ��့�ဝေသာအုခုါတ့်င်းလ်ည်လ်ည်�် ကာလတ်စာခ်ုုသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။ ဤစာာအုုပ််

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စာန်စာ်မ်း�ာ�အုာ�ပြုံခု��င်းု�၍ န်ာ�လည်ေ်ခုင်း�်ကုု အုထုူ�အုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� 

မ်းုတ်�်ကန််ုေါန််� (အုခုန််� ၁)၊ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုေပ်န််အုလိန်ခ်ု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ� (အုခုန််� ၂)နိုိင်း် ်လူ�အုခု့င်း်ဝ်ေရွ��ုုင်း်ရွာဓလေ့ဝေလထ်ုု��တ်မ်း်�မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ရွန်လ်ုုအုပ်ခ်ု�က ်(အုခုန််� ၃) 

တ်ုု�အုေပ်င်း ်အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� (အုခုန််� ၄ မ်းိ ၆)နိုိင်း် ်

အုစာုု�ရွ၏ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�  (အုခုန််� ၇) အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာက်ုု

အုေပ်ည််အ်ုစာု�န်ာ�လည်ရ်ွန်် အုသာ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

အုတ့်က ်အုဝေသ�စုာတ်အ်ုစီာအုစာဉ်း ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်န်မူ်းန်ာပု်�စာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�မ်းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�

ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိိုင်း်် အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�မ်းိ သင်းခ်ုန်�်စာာမ်း�ာ�ကုုမ်းူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာာရွွကဝ်ေပ်�တ့်င်းဝ်ေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်မ််းိာ ရိုုု�ရွိင်း�်လ့ယက်ူမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�

လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်တ့်င်း ်မ်းူက့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါဝေ�ကာင်း�် သင်းခ်ုန်�်စာာရွရွိုပ်ါသည်။်

စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�၊ မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�မ်းိ ရွရွိုလာဝေသာ အုသုဉာာဏာစ်ာ့မ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�

ခု�်ဝေသာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း်သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေန်ာဝ်ေ��အုစာုု�ရွကုုလည်�် ပ်�်ပ်ုု�မ်းုအုတ့်က ်စာုတ်ရ်ွင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းပ််ါ

ဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ� လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ အုကူအုည်ီမ်းပ်ါပ်� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

         

Vidar Helgesen 

အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ခု��ပ်၊် International IDEA
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ဤစာာအုုပ်သ်ည်မ််း�ာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လ်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ပ်�်ပ်ုု�မ်းု၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း ်

ကူည်ီမ်းုမ်း�ာ�မ်းပ်ါပ်� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�နိိုင်း်် မ်းာ�ကပ်စ်ာ ်ဝေဘာာက်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်၊် ဟိုာ�င်း ်အုီဗရွာဟိုင်း၊် နိုုု

ရွာ ဟိုကေ်လင်း�်၊ �ာက့န်် တ်ာလာ ကာေီဂါမ်းာ ရွာဂ�စာ�်င်းဟ်ိုမ်း၊် ဝေပ်ါလုု�စာ ်တ်က်စာဖ်ွဲ့ာဂ�ဝီေယာဂ်�စာစ်ာန်ိုိင်း်် 

�င်း�်လပ် ် �ါဟိုီယူ စာဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာပ်�်ပ်ုု�သူမ်း�ာ�၏ ကူည်ီဝေထုာက်ပ်�်မ်းုအုာ� ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�် 

ဝေေပ်ာ�ကာ�လုုပ်ါသည်။် ကွနို်ုပ်တ််ုု�သည် ်ဘာီပ်င်း ်အုကေ်ဟ်ိုီ ကာရွီ၊ စာတ်ီဖွဲ့င််း ဂုုမ်းကဇ်ို် ကမ်းပ််ုု�စာ၊် �ုုလန်ေ်ါ ဂ့ု�

င်း�်စာ၊် ရွိီရွင်း ် ဟိုာ�င်း၊် ဝေတ်ာက့်ာတ်ုု ဂ�ာေင်းန်ိုိင်း်် �ီလ်ဖွဲ့ရွီေုု ဗီလာဝေကာတ််ာတ်ုု�ကုုလည်�် ယင်း�်တ်ုု�၏ 

အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။်

ကုုယစ်ာ့မ်း�်၊ ဉာာဏာ်စာ့မ်း်�ရွိုသဝေရွွ� အုပ်င်း်ပ်န်�်ခု�ကာ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ဝေပ်��ကဝေသာ တ်က်ေပ််ရွာ

�ပ် ်ေ့န်ဂ်ါန်ာ၊ ကာ�လုု�စာ ်အုယလ်ဘ်ာတ်တ််ုု ဂုုတ်ီ ယာ၊ နိုုုရွီယာ မ်းာရွိမ်းဘ်ာာ၊ ခုရွစာ်စာတ်ီ�န်ာ� မ်းူဝေရွ�၊ ဂ�င်းန််ီ 

တ်ူဟိုုုကက်နိုိင်း်် ဂ�ာယမ်းပ််သီ �စာခ်ုရ်ွမ်း ်ရွကဝ်ေန်�တ်ုု�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ ပြီးပ်ီ�ေပ်ည်််စာု�ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကွမ်း�်က�င်းဝ်ေသာ လမ်း်�ညွှှန််မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းအ်ုပ်ပ််ါသည်။် ကာတ်ီယာ ပ်ါပ်ါဂီယာန်ီ

အုာ�လည်�် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င််း ထုုထုုဝေရွာကဝ်ေရွာက ်ပ်ါ�င်း်ကူည်ီမု်းအုတ့်က ်အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းလ်ုု

ပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်အုဝေတ့်� အုဝေခု� အုယူအု�သစာမ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုေမ်းင်း်

မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�်သည််် ဝေရွာလ ် အုာဗီလာ ဝေအုာတ််စာ်ဇို်၊ အုင်းေ်ရိုူ� ဘာရွကေ်ဝေလ၊ အုင်းေ်ရိုူ� အု�လစာစ်ာ၊် 

ခု�ယရ်ွီ ဝေ�ာင်း�်ေါ�စာ၊် လီန်ာ ရွစာခ်ုီလာတ်ာမ်းန််နိုိင်း်် အုေခုာ�ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�၊ မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်��ကသည်် ် IDEA ၏ �န်ထ်ုမ်း်�မ်း�ာ�အုာ�လု�� အုပ်ါအု�င်း်မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�ကုု

လည််� အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွိုဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။်

ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ တ့်�ဘာက ်လုပ််ဝေ�ာင်းသ်ူေဖွဲ့စာသ်ည််် Interpeace ကုုလည်�် ဤစာီမ်း�ကုန်�်အုတ့်က ်

အုဝေတ့်�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ စာုတ်က်ူ�စာုတ်သ်န််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းုဝေသာ ယင်း�်၏

ကဏ္ဍာအုတ့်က ်အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းလ်ုုပြီးပ်ီ� Interpeace ၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ မ်းုုက်

ကယ ် ဘာရွန်�ထ်ု၊် ဝေဂ�လ ် ဝေကာထ်ုရွ�လ ် ရွာရ်ွိဂ်ုုင်း�်နိုိင်း်် အုန်တ််ုုန်ီ ရွကဂ်န် ် တ်ုု�ကုုလည်�် ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွို

ပ်ါသည်။်

သုဝေတ်သန် ေပ်�လုပ််ရွာတ့်င်း ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ဝေသာ အုမ်းမ််းလီ ဘာင်း််ဇို်၊ မ်းူ�ဂ� ်ဖွဲ့ာဇ်ို် လီဝေယာလ်ူ၊ အုုဗ ်ဂရွီ

န်ာ၊ စာနိုုု�လီ၊ ဂ�န် ်ဝေအုာဂ်�စီာ၊် အုာဘာရွတ်ခ်ု် �ာတ်ီ၊ အုန်် ကကထ်ုရွင်း ်�ီကီဝေမ်းရွီယာ၊ ကတ်ဂ်�ာ စာဝေတ်ာ်

ဘာာဂ�ာ၊ အုန််န်ာ မ်းာရွီယာ ဗာ�ဂတ်စ်ာ ်နိုိင်း်် ဖွဲ့ီ�လစာ ်�င်း�်စာ ်ဘာတ်ဂ် ်တ်ုု�အုာ� ထုပ်ဝ်ေလာင်း�် ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းအ်ုပ််

ပ်ါသည်။်



X

ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ကွမ်း်�က�င်းသ်ူ ဝေဂ� မ်းကသ်ရိုူ� စာထုရွန်ေ်ါ နိုိင်း်် အုုဗ ် ဂ��ုဟိုန််�င်းတ််ုု�အုေပ်င်း ်

International IDEA အုဖွဲ့့��၏ စာ့မ်း်� ဝေ�ာင်း်ရွည်ေ်မ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ ပ်ု�နိုိုပ််ထုုတ်ဝ်ေ�ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�် အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ်န်ာေီယာ ဟိုန်ေ်ယဇ်ိုန််ေါ၏ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုု

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဖွဲ့့��၏ ပ်�်ပ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�မ်းိာ 

အုဖွဲ့ုု�မ်းေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်း်ပ်ါ။ မ်းယလ်န််န်ီ အုယလ်င်း၊် ဂ�င်းန််ီ ဖွဲ့န််ေီယာလန် ်အုုုင်းစ်ာဘ်ာာဂ်၊် ရိုုုစာီန်ာ အုစာစ်ာဝေမ်း�လ ်- က
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1ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

၁။	 နိိဒါါနိ်�

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ််

မ်းုအုတ့်က ်အုဓလေ့ုက�ဝေသာ အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာသု��ခုုအုန်ကမ််းိ ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာ်ပ်ါသည်။်  နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််

ဝေရွ�ကဏ္ဍာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း်် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�အုဖ့ွဲ့��ဟူိုသည််် အုစုုာ�ရွ၏ ကဏ္ဍာသု��ခုုအု�ကာ� အုာဏာာ 

ခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ေခုင််း�နိိုင်း်် ထုုုကဏ္ဍာသု��ခုုအု�ကာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်မု်းမ်း�ာ�သည် ်ဤသုု�ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ််

ရွန်အ်ုတ့်က ် အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�

ခု�မ်းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�်ကုုအုတ်ည််ေပ်�ရွသည်် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၊် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုအုဝေကာင်း ်

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ရွသည််် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိိုင်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေပ်� စီာရွင််း�ု��ေဖွဲ့တ််

ဝေပ်�ဝေသာ တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�အုဖ့ွဲ့��ဟူိုသည််် အု�ုုပ်ါကဏ္ဍာသု��ရွပ်၏် က�ယ်ေပ်န်�ဝ်ေသာဝေယဘုာယ�က့�ေပ်ာ�မု်းမ်း�ာ�

အုတ့်င်း�် သင်း််ဝေလ�ာမ််း့တ်ဝေသာဟိုန်ခ်ု�ကညီ််မု်းကုု ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်နုု်ိုင်းရ်ွန်နိ်ိုင်း်် ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�စာ့ာကုုရွင်း�်ုုင်းပ်ြီးပ်ီ� 

ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ်လုုအုပ််ပ်ါသည်။် ယင်း�်ကဏ္ဍာသု��ခုုတ်ုု�၏ တ်စာခ်ုုနိုိင်း််တ်စာခ်ုုအု�ကာ� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ� 

ဝေသာအုေပ်န်အ်ုလိန်စ်ာစာဝ်ေ��မု်းမ်း�ာ�နိိုင်း်် ကြိုးကီ��ကပ်ထု်ုန်�်ဝေက�ာင််း�မု်းမ်း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာ ်

တ်စာခု်ုအုာ� မူ်း�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ် လက်ရုိွဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�

လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် စာဉ်း�်ကမ််းေပ်တ်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�နိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွင်း�်တ်စာ်ရွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ််ဝေတ်ာက်ဏ္ဍာ၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�အုဝေ�ကာင်း�် ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာတ့်င်း ် သီ�သန်�်

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခု်ုအုေဖွဲ့စ်ာ ဝေ�့�ဝေန့ို�နုုိုင်းမ််းည်မ််းဟုိုတ်ဘ်ာ� ယင်း�်ပ်ါ�င််းလည်ပ််တ်ဝ်ေန်သည််် အုစုုာ�ရွဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�

တ်စာခ်ုုလု��ကုု န်ာ�လည်ထ်ုာ�ရွန်လ်ုုအုပ််ပ်ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုတ့်က ် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေရွ�န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍အုဝေသ�စာုတ်က်�

စ့ာာစာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�မီ်း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ကဏ္ဍာသု��ရွပ်အ်ု�ကာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်မု်းမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုက�ဉ်း�် 



2 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

ခု��ပ်် ပြုံခု��င်းု�သု��သပ်ခ်ု�ကသ်ည် ် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�မ်းည်ဟ်ိုု ယူ�ရွပ်ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွ၏ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�အု�ကာ�ရွို အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်းရ်ွာ ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီ

မု်းသည် ်မ်းတူ်ညီ်ဝေသာစီာမ်း�ဝေ�ာင််းရွွက်ခု�ကမ််း�ာ�နိိုင်််း ပု်�စာ�သတ်မိ််းတ်မု််းန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေပ်�စ့ာမ််း�နုုိုင်းပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုဝေလလ်ာ၍ ဝေ�့�ဝေနို့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်သမ်းမတ်စာန်စာ်၊ ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာန်ိုိင်း်် ယင်း�်

တ်ုု�နိုိစာ်ခုု၏ အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ� ဝေရွာဝေထု့�စာ့ာရွိုဝေန်ဝေသာ အုဝေရွာစာန်စာဟ်ိုူသည်် ်အုမ်း��ု�အုစာာ�သု��ခုုအုသ့င်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်

က�ယေ်ပ်န်�်သည်််အုခုင်း�်အုက�င်း�်ရွိုသည််စ်ာန်စာ်မ်း�ာ�ကုု ခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေလရ်ွို�ကပ်ါသည်။် သမ်းမတ်စာန်စာန်ိုိင်း််

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ်အု�ကာ� အုဝေေခုခု�က့ာေခုာ�ခု�ကမ််းိာ သမ်းမတ်စာန်စာတ််စာခ်ုုတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ် ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် 

အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�ကုု ပ်ု�ဝေသသတ််မ်းိတ််ထုာ�ဝေသာ ကာလတ်စာခ်ုုအုတ့်က ်တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်း်ဝေေမ်းှာက်ဝေသာ်လည််� ပ်ါလီမ်းန််စာန်စာ်တ့်င်း ်

လှတ််ဝေတ်ာက်ုုသာ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာက၍် အုစာုု�ရွ၏အုကြိုးကီ�အုက�ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကပ်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ� ၄င်း�်သည််

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်ပ်�်ပုု်�မု်းကုုလုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

ထုုုစာန်စာ်နိုိစာ်ခုုအု�ကာ� အုေခုာ�ဝေသာက့�ေပ်ာ�ခု�က်

မ်း�ာ�ကုု ထုုတ်န်ိုုတ််နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် အု�ုုပ်ါက့� 

ေပ်ာ�ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် သမ်းမတ်စာန်စာ၊် ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်စာ်စာုတ်တ််စာပုု််င်း�် သမ်းမတ်စာန်စာစ်ာ

သေဖွဲ့င်််း အုမ်း��ု�အုစာာ�ခ့ု�ေခုာ�ရွာတ့်င်းဝ်ေထုာကကူ်ပ်�်ပုု်�

ေခုင််း� ရုိွ၊ မ်းရုိွအုဝေပ်�မူ်းတ်ည်၍် အုယူအု�မ်း�ာ�

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ��ကပ်ါသည်။်

နှိ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍ၊	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတးန်ှာင်�်	တရး�စ�ရင််ကျေးရ�အဖွဲ့ွ��ဟူးသည်�်	

အစိ��ရ၏	ကားဏ္ဍသ���ချီး�အကြားကားး�	အးဏားကားိ�	

ချီးွ�ကျေး�သတ်မှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�နှာင်�်	အချီးးင််�ချီးးင်�်	

ဆကားစ်ပ်က်ျေးနိမှာုမှားး�သည်	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�	

ဥပ်ကျေးဒါ၏	အဓိိကားကားးကျေးသး	အကျေးေချီးချီး�သကျေးား	

တရး�မှားး�	ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးဒါတစခ်ျီး�ချီးးင််�စ�သည်	်အဆိ�ပ်ါကားဏ္ဍ

သ���ရပ်အ်ကြားကားး�တွင်	်၎င်�်တိ��ကားိ�ယ်ပ်ိ�င်က်ျေးေမှာေပ်င််

အကျေးနိထားး�နှာင်�်ကားိ�ကား်ည်�ပြီးပ်��	တိကားးကျေးသး	

ဟူနိခ်ျီးးကားည််�မှာှတမုှာရာကိျေးစရနိပ််��စ�ချီးးမှာာတပ််ါသည်။်



3ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ််မ်းိတ််ေခုင်း�် (constitutional design) ၏ အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

တ်စာရ်ွပ်မ််းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� (state structure) အုာ� ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�က ယင်း�်တ်ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်စာန်စာ၊် ပ်ါလီမ်းန််

စာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဝေရွာစာန်စာက်ုု လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��ဝေန်�ကဝေ�ကာင်း�် တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ တ်ရွာ��င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုုင်း�်သည် ် အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာနိုိစာရ်ွပ်အ်ု�ကာ� ၎င်း�်တ်ုု�ကုုယပ််ုုင်း ်

ဝေေမ်းေပ်င်းအ်ုဝေန်အုထုာ�နိုိင်း််ကုုကည််ီပြီးပ်ီ� တ်ုက�ဝေသာဟိုန်ခ်ု�က ် ည်ီညွှ့တ်မ််း့တ်မ်းုရွိုဝေစာရွန် ် ပ်ု�စာ�ဝေဖွဲ့ာခ်ု�မ်းိတ်ပ််ါ 

သည်။် ထုုု�ဝေန်ာကတ့််င်း်မ်းိ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သုပ်ါ�ပ်ည်ာရွိင်းမ််း�ာ�သည် ် ၄င်း�်တ်ုု�ကုု အုမ်း��ု�အုစာာ�အုလုုက ် ဝေအုာက်

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုတုု်င်း�် ေီဇုုိုင်း�်ပု်�စာ�အုတု်အုက� ေပ်န်လ်ည်ခ့်ု�ေခုာ�ပ်ါသည်။် ပ်ည်ာရိွင််းအုသီ�သီ�သည် ်အု�ုုပ်ါပု်�စာ�မ်း�ာ� 

ကုု သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကဝ်ေဘာာင််းအုမ်း��ု�မ်း��ု�အုဝေပ်�မီိ်းတ်ည်က်ာ သတ်မိ််းတ်�်ကဝေသာဝေ�ကာင်််း အုခု��ု�ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ� 

သည်လ်ည်�်  မ်းတူ်ညီ်ဝေသာစာာဝေရွ��ရွာအုလုုက် 

အုမ်း��ု�အုစာာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု� သတ်မ််းိတ််ခု�ရွပ်ါသည်။် 

စာန်စာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်ဝေေခုရွိုဝေသာ အုာ� 

သာခု�ကန်ိုိင်း်် အုာ�န်ည်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုဝေ�့�ဝေနို့�

ရွာတ့်င်း ် ဤမ်းဝေရွရွာမ်းုသည် ် အုလ့န််ခုကခ်ု�ဝေစာပ်ါ 

သည်။်1 ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် ဤအုခု�ကက်ုု ထုည်််သ့င်း်�

စာဉ်း�်စာာ�ကာ ဝေအုာကပ််ါစာာပ်ုုေ်မ်း�ာ�တ့်င်း ်  စာန်စာ်

မ်း�ာ�အုဝေ�ကာင်း�်ကုု အုက�ဉ်း�်ခု��ပ်မ််းုတ််�ကပ်ြီးပ်ီ�   

ဝေယဘာုယ� သု��သပ်တ််င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုစာုု�ရွ

စာန်စာတ််စာရ်ွပ်ကုု်ရွည်ညှ်ွှန်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င််း အုမ်း�ာ�စုာ

ပြီးငိ်မှာ�်ချီးးမှာ�်ကျေးရ�နှာင်�်	တး�နိ�်တတရး�မှားး�ကိား�	

ထားမှာ�်ကျေးဆးင်နိ်ှ�င်က်ျေးသး	အစိ��ရတစ်ရပ််

တည်က်ျေးဆးကားက်ျေးရ�အတွကား	်တည်ပ်ြီးငိ်မ်ှာကျေးသး၊	

ဒါ�မိှာ�ကားကျေးရစ�စနိစကိ်ား�အကျေးေချီးချီး�ကျေးသး	ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါအး�	ရားကျေးဖွွဲ့ေချီးင်�်သည််

အစိ��ရစနိစအ်သ��သ��၏	ဆကားစ်ပ်က်ျေးနိကျေးသး	

အဆိ��အကျေးကားးင်�်၊	အကားး�ိ�အေပ်စမ်ှားး�အး�	

ဆနိ�်စစအ်ကား�ေဖွဲ့တေ်ချီးင်�်နှာင်�်	ဒွါနိတွ်�ကျေးနိကျေးလွှာ�

ရာပိ်ါသည်။်
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ကဝေယဘာုယ�လကခ်ု�ထုာ�သည်် ်သတ်မ််းိတ််ခု�ကဝ်ေဘာာင်းတ််စာခ်ုု (parameter) ၏ လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု 

ဇိုယာ�က့က ်၁ မ်းိ ၃ တ့်င်း ်စာာလု��အုမ်းည်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေလ ်

လာသူမ်း�ာ�က ရွည်ည်ွှှန််�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေလ်ရွိုပြီးပ်ီ�  အုခု��ု�ကမ်းူ သင်း််ဝေလ�ာေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဟိုူ၍ ယူ�ထုာ�ဝေသာ စာ�

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် ဤစာာတ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာ ် ၄င်း�်တ်ုု�ကုု သက ်

�ုုင်း်ရွာအုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�အုာ� အုမ်း��ု�အုစာာ�သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�သည်် ် အုဂ�ါရွပ်တ််စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ထုည်််သ့င်း�်

စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။   

၂.၁။		 သမှာမတစနိစ်

ဇူးယး�ကားွကား	်၁။	သမှာမတစနိစ	်အစိ��ရ၏	အဂုံး�ါရပ်မ်ှားး�

သမှာမတစနိစ၏်	အဓိိကားလွှာကားခဏားရပ်မ်ှားး�မှာား	နိှ�င်င််�ကျေးတးအ်�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍနှာင်�်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတးတိ်��သည်	် မှာ�ဆနှဒရာင်မ်ှားး�၏	 သ��ေချီးး�ကိား�ယစ်း�ေပ်�အဖွွဲ့��အစည်�်မှားး�ေဖွဲ့စ်ပြီးပ်��	 ယင်�်တိ��၏	

ကျေးနိးကားခ်ျီး�အကျေးေချီးအကျေးနိနှာင်�	်ရပ်တ်ည်မ်ှာုမှားး�သည်လ်ွှာည််�	ကားွ�ေပ်း�ေချီးး�နိး�ပ်ါသည်။်	(ယင်�်အကျေးေချီးအကျေးနိ

သည်	်ထားွကားက်ျေးပ်ါကားမ်ှာရာိကျေးသးအကျေးေချီးအကျေးနိမှာာ	လွှာွတက်ျေးေမှားကားရ်နိ	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါနှာင်�်	ည်�ညွွတ်

ကျေးသး	နိည််�လွှာမှာ�်မှာရာိပ်�	အဆိ�ပ်ါကားဏ္ဍနှာစရ်ပ်အ်ကြားကားး�	ကျေးချီးးးင်ပ််ိတမ်ှာိကျေးသး	အကျေးေချီးအကျေးနိကားိ�	ဖွဲ့နိတ်��

နှိ�င််ပ်ါသည်။်)

-	 သမှာမတသည်	်နှိ�င််င်�ကျေးတး်နှာင်�်	အစိ��ရ၏	အကြီးကား��အကား�ေဖွဲ့စသ်ည်။်

-	 ေပ်ည်သ်းလွှားထား�၏မှာ�ဆနှဒေဖွဲ့င်�သ်း	(သိ��မှာဟူ�တ	်ေပ်ည်သ်း�သကျေးားထားး�ကားိ�အကျေးကားးင်အ်ထားည်	်

ကျေးဖွဲ့းက်ျေးပ်�မှာည်�်	ကြားကားး�ချီး�အဖွွဲ့��အစည်�်တစခ်ျီး�မှာာ)	သမှာမတကိား�	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားက်ားပ်ါသည်။်	

-	 သမှာမတ၏	အးဏားတည်က်ျေးသး	ရးထားး�သကားတ်မှာ�်ကားိ�	ပ်��ကျေးသသတမ်ှာာတထ်ားး�ပ်ါသည်	်(အ

ယ��အကြားကားည်မ်ှာရာိအဆိ�	တင်သ်ွင််�ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်ေဖွဲ့�တခ်ျီးး၍	မှာရပ်ါ)	 ။	ယင်�်အကျေးနိေဖွဲ့င်�်	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�			

လွှာာတက်ျေးတးအ်ကျေးပ်�	 နိှ�င်င််�ကျေးရ�အရတး�နိမ်ှားး�မှာရာသိကား��သိ��	အးဏားတည်က်ျေးနိကျေးရ�အတွကား	်

၎င်�်ပ်ါတ�၏	ပ်��ပ်ိ��မှာုအကျေးပ်�	မှာာ�ချီးိ�ေချီးင်�်လွှာည်�်	မှာရာိပ်ါ။

- ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��သည် ်ယင်း�်၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု သမ်းမတ်ထု�မ်းိသာ

ရွရွိုပ်ါသည်။်

- သမ်းမတ်သည် ်ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါ၌ ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ အုာဏာာ

သကဝ်ေရွာကမ််းု အုန်ည်�်င်းယ ်ရွိုပ်ါသည်။်



5ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ပ်��	၁။	သမှာမတစနိစအ်စိ��ရ

သမှာမတစနိစ်

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အကြီးကား��အကား�

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်သမှာမတအဖွဲ့ွ��

�န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��/�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�*

ေပ်ည်သ်းလွှားထား�

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း်ဝေေမ်းှာကသ်ည်် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�

*�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်ကသာ ခုန်�အ်ုပ်ေ်ခုင်း�်၊ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်သည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�လကစ်ာ့�စာာအုုပ်မ််းိ ရွယူ
ကုု�ကာ�ပ်ါသည်။် 

၂.၂။	 ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်

ဇူးယး�ကားွကား	်၂။	ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်အစိ��ရ၏	အဂုံး�ါရပ်မ်ှားး�

ဤစနိစ၏်	အဓိိကားစ�သတမ်ှာာတ်ချီးးကားမ်ှာား	 အးဏားကားိ�ထားိပ်ပ််ိ�င်�်အဆင်�်၌သး	တစ်စ�တစ	်

စည်�်တည်�်ချီးး�ပ်က်ားိ�င်ေ်ချီးင်�်ပ်င််ေဖွဲ့စသ်ည်။်	�ါစဉ််အရ	နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ််ကျေးရ�ကားဏ္ဍသည်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတး၏်လွှာကားက်ျေးအးကားတ်ွင်	်ရာိရမှာည်ေ်ဖွဲ့စက်ျေးသးကျေးကြားကားးင်�	်ယင်�်၏	ကျေးနိးကား်ချီး�အကျေးနိအထားး�မှားး�

နှာင်�်	ရပ်တ်ည်မ်ှာုသည်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်အကျေးပ်�၌	မှားတည်က်ျေးနိပ်ါသည််။

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�	နှာင်�်	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�		
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-	 အစိ��ရ၏အကြီးကား��အကား�ကိား�	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတ်ကျေးတးက်ားသး	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားက်ားပ်ါသည်။်

-	 (လွှာာတက်ျေးတးသ်ည်အ်ယ��အကြားကားည်မ်ှာရာအိဆိ�ကိား�	တင်သွ်င်�်နိှ�င်က်ျေးသးကျေးကြားကားးင်�်)	အစိ��ရအကြီးကား��	

အကား�သည်	်လွှာာတက်ျေးတး်ထား�တး�နိခ်ျီး�ရပြီးပ်��	၎င်�်ပ်ါတ�၏	ပ်��ပ်ိ��မှာုအကျေးပ်�	မှာာ�ချီးိ�ရသည်။်	

- ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း ် (ဘာုရွင်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုာဏာာရွဝေသာ သမ်းမတ်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

အုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း် ် အုုပ်ခ်ု��ပ်သ်ူအုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�သည် ် လူတ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက ်

တ်ည်�် မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

ပ်��	၂။	ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်အစိ��ရ

*�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�က ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်၊ ထုုတ််ပ်ယေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� 

ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု ရွယူရွပ်ါသည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from: Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�လကစ်ာ့�စာာအုုပ် ်မ်းိ ရွယူ
ကုု�ကာ�ပ်ါသည်။် 

ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ်

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အကြီးကား��အကား�
အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုာဏာာရွိုဝေသာ၊ အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ 

လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

သမ်းမတ်/ဘာုရွင်း်

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��/�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�*

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည်/်ထုုတ်ပ််ယသ်ည််

ေပ်ည်သ်းမှားး�

တ်စာဥ်ီး�တ်စာ်ဝေယာကခ်ု�င်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုေခုာ�ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်

အုထုူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကဝေရွွ�ခု�ယသ်ည်။်

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည််
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 ၂.၃။		 အကျေးရးစနိစ	်(တစစ်ိတတ်စ်ပ်ိ�င်�်သမှာမတစနိစ်ကားိ�	ရည်ည်ွာနိ�်ပ်ါသည်)်

ဇူးယး�ကားွကား	်၃။	အကျေးရးစနိစအ်စိ��ရ၏	အဂုံး�ါရပ်မ်ှားး�

အကျေးရးစနိစ၏်	အဓိိကားအဂုံး�ါရပ်မ်ှာား	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်သ်းနှာစဥ်ီး�ရာိေချီးင်�်ပ်င်	်ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	ယင်�်သည််

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�ကားဏ္ဍနှာင်�်	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်ကားိ�	 အဆင်�်တစ်ချီး�တည်�်အေဖွဲ့စသ်တမ်ှာာတ်

၍	ကားဏ္ဍနှာစခ်ျီး�၏လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်ဆ်ိ�င််ရးဆကားန်ှွယ်မှာုကားိ�	ကျေးပ်ါင်�်စပ်ထ်ားး�ပ်ါသည်။်

-				 နိှ�င်င််�ကျေးတး၏်ကျေးချီးါင်�်ကျေးဆးင်အ်ေဖွဲ့စ	်ထားမှာ�်ကျေးဆးင်က်ျေးသးသမှာမတကိား�	ေပ်ည်သ်းလွှားထားး၏		မှာ�ဆနှဒ

ေဖွဲ့င်�သ်း	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားကားပ််ါသည်။်

-		 �နိ်ကြီးကား��ချီးး�ပ်အ်း�	ကျေးရွ�ချီးးယေ်ချီးင်�်၊	ချီးနိ�အ်ပ်ေ်ချီးင်�်၊	ထား�တပ််ယေ်ချီးင်�်မှားး�	ကျေးဆးင်ရ်ွကားရ်းတွင်	်

သမှာမတထား�၌ကျေးရး၊	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်ထား�၌တွင်က်ျေးရး	ထားိနိ်�ချီးး�ပ််ပ်ိ�င်ခ်ျီးွင်�်	အေပ်ည်�်အ�မှာရာိ

ပ်ါ။	

-  (လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုု တ်င်းသ့်င်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာဝေ�ကာင်း်)် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��

၏အုကြိုးကီ�အုက�ေဖွဲ့စာသ်ည််် �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်သ်ည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာထ်ု�တ်ာ�န််ခု�ရွပ်ါသည်။်  

-  ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်တ့်င်း ်အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�

အုာဏာာရွိုပ်ါသည်။်

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�	နှာင်�်	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�		
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ပ်��	၃။	အကျေးရးစနိစ်	အစိ��ရ	

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အကြီးကား��အကား�

သမှာမတ

ကျေးရွ�ချီးးယက်ျေးရ�လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်တ်ွင်	်

ပ်ါ�င်သ်ည််

အကျေးရးစနိစ်

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည်၊် ထုုတ််ပ်ယသ်ည််

ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည််

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်
ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည််

ေပ်ည်သ်းမှားး�

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��/�န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�*

* �န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုုခုန်�အ်ုပ််ရွာတ့်င်း ်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်/ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ေပ်�သည််လ်ုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် 
တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်ကုု အုသု��ေပ်�၍ ခုန်�အ်ုပ််ပ်ါသည်။် သုု�မ်းဟိုုတ် ်�န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��၏ အုကြိုးကီ�အုက�က ခုန်�အ်ုပ််ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာ်

ဝေစာ/ ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ  ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�က်ကုု ရွယူရွပ်ါသည်။်

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Adapted from: Diehl, Katharina, et. al. Max Planck Manuals on Constitution Building: 
Structures and Principles of a Constitution, 2nd edn (Max Planck Institute, 2009) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�လကစ်ာ့�စာာအုုပ် ်မ်းိ ရွယူ
ကုု�ကာ�ပ်ါသည်။်  

၂.၄။		 ကားွ�ေပ်း�ေချီးး�နိး�ကျေးသး	အစိ��ရစနိစမ်ှားး�မှာာ	ေဖွဲ့စန်ှိ�င််ကျေးေချီးရာိကျေးသး	
								 အး�သးချီးးကားမ်ှားး�နှာင်�်	စိနိ်ကျေးချီး�မှာုမှားး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�၊ တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းမ််းု၊ ေပ်န်လ်ည််

ရွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�နိုိင်း်် (မ်း�ကာခုဏာ�ုုသလုု) ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ေခုင်း�်တ်ုု�အုေပ်င်း ်ထုုဝေရွာက်

သည်််စာ့မ်း�်ရွည်ရ်ွိုပြီးပ်ီ� လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုလ့�သု��စာာ�မ်းလုပ်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွပ်ါ၀င်းသ်ည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်က်ုု ဝေရွ��့�နိုုုင်းရ်ွန်ဝ်ေမ်း့ာမ််းိန််��ကပ်ါသည်။် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာ်

အုာ�ရွိာဝေဖွဲ့့ေခုင်း�်သည် ် အု�ုုပ်ါသတ််မ်းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုုရွရွိုဝေစာရွန် ် သက�်ုုင်းရ်ွာအုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�၏�က ်

စာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အု�ုု�အုဝေကာင််း�၊ အုက��ု�အုေပ်စာမ််း�ာ�အုာ� �န်�်စာစ်ာအုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင််း�နိိုင်း်် ေ့န်တ့််�ဝေန်ဝေလရ်ွိုပ်ါ 

သည်။် အုမ်းိန်စ်ာင်းစ်ာစာ ် စာန်စာ်တ်စာခ်ုုေခုင်း�်စာီ၏ အုာ�သာခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� ဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်

ထုာ�သည်် ် ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ� မ်း�ာ�စာ့ာရွိုပ်ါသည်။် ဇိုယာ� ၁ သည် ်သင်း်ဝ်ေလ�ာဝ်ေသာအုစာုု�ရွစာန်စာ်

မ်း့ာ�ဝေပ်�မ်းိာ မ်းထုာ�ဘာ� ပ်ု�ရွ��အုလယအ်ုဝေပ်�တ်ည််တ််ည်််မ်းိာ ဝေခုါင်း�်စာဥ�လ်ုုမ်း��ု�ထုာ�ဝေပ်�ပ်ါ။ 

English version ကုု �ကည််ဝ်ေပ်�ပ်ါ
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မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုမ်း�ာ�စာုဝေတ့်�ရွဝေလရ်ွိုဝေသာ အုာ�သာခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ယင်း�်စာန်စာတ််စာခ်ုုခု�င်း်�စာီနိုိင်း်် �က်စာပ်ဝ်ေန်

ဝေသာ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

ဇူးယး�	၁။	ကွား�ေပ်း�ေချီးး�နိး�ကျေးသးအစိ��ရစနိစ်မှားး�မှာာ	ေဖွဲ့စ်နိှ�င်က်ျေးေချီးရာကိျေးသး	အး�သးချီးးကားမ်ှားး�နှာင်�်	စိနိက်ျေးချီး�မုှာမှားး�	

အး�သးချီးးကားမ်ှားး� စိနိ်ကျေးချီး�မှာုမှားး�	

သမှာမတစနိစ် တိ�ကားရ်ိုိ�ကားလ်ွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်�်အးဏား။	

တ်ုုကရ်ိုုုကလ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�သာ�

မ်း�ာ�သည် ် ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�၏ သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဦး�

စာာ�ဝေပ်�ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုုထုင်းဟ်ိုပ်စ့်ာာ လုပ် ်

ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�နုုိုင််းမ်းည််် လှတ်ဝ်ေတ်ာကုု်ယ်စာာ�လိယ်

မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် 

ယင်း�်သည်နုု်ိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�မိ်း အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ

ကုု တ်ာ၀န််ယူမ်းုရွိုနိုုုင်းဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က်ပုု်မုု်း၍ ထုု

ဝေရွာကဝ်ေသာတုု်ကရုု်ိုကယ်နိုတရွာ�တ်စာခု်ုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 

ဝေထုာကပ််�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  

တည််ပြီးင်ိမှာမ်ှာု။	

သမ်းမတ်၏ အုာဏာာတ်ည််ဝေသာ ရွာထုူ�ကာလ

ကုု အုတ်ုအုက�သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်သည် ်မ်းူ�ါေ

ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် ကြိုးကု�တ်င်းခ်ုန်�မ််းိန််�

၍ရွနိုုုင်း်ေခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းေ်ခုင်း�်ကုု ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း်

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာမ််း�ာ�ထုက ် ပ်ုု၍ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာတ့််င်းတ််စာစ်ာတ်စာစ်ာနိိုင်း််မ်း�ကာ 

ခုဏာ ဖွဲ့�က်သုမ်း�်ေခုင််း�၊ မ်း�ကာခုဏာ ေပ်န်လ်ည်ဖ့်ွဲ့�� 

စာည်�်ရွေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��၏တ်ည်ပ်ြီးငု်းမ််း 

မု်းမ်းရုိွေခုင််း�သည် ်အုစုုာ�ရွ၏စီာမ်း�ကုန်�်မ်း�ာ�အုဝေကာင််း 

အုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ ် ဝေ�ာင်းရွ်ွက်မု်းကုု ထုုခုုုကဝ်ေစာပြီးပီ်� 

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�စာန်စာကုု်လည်�် မ်းတ်ည်မ််းပြီးငု်းမ််း ေဖွဲ့စ်ာဝေစာပ်ါ 

သည်။်

အးဏားကားိ�ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင်�်။	

အုုပ်ခ်ု��ပ် ် ဝေရွ�နိိုင်််းဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် အုာ� 

ပြီးပ်ု�င်း်ဝေန်ဝေသာ ပ်ု�စာ�နိုိစာမ််း��ု�ကုုကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပြီးပ်ီ� ပ်ု�စာ� 

တ်စာမ််း��ု�ေခုင်း်�စာီသည် ် အုေခုာ�ပု်�စာ�တ်စာမ််း��ု�ကုုထုုန်�် 

ဝေက�ာင်း�်နုုိုင်းပ််ါသည်။် ယင်း�်တ့်င်း ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ� 

ဝေသာ မ်းူ�ါေ�ုုင်း်ရွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေ�့�ဝေနို့�

ေင်းင််း�ခုု�နိုုုင်း်ရွန် ် လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််ကုုလည်�်ပ်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�

အးဏားရာင်စ်နိစ်ဆ�သိ��ယိမှာ�်နှိ�င်က်ျေးေချီးရာိေချီးင်�်။	

သမ်းမတ်စာန်စာ ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�၏ “အုနိုုုင်းရ်ွသူ

အုကုန်ယ်ူ” ဟိုူဝေသာ သဝေဘာာသဘာာ�

ဝေ�ကာင်း် ်သမ်းမတ်မ်း�ာ�သည်မ််း��နိုဒရွိင်းအ်ုမ်း�ာ� 

စာု၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ေဖွဲ့င်််း ပြီးပ်ု�င်းဘ်ာကအ်ုာ� ပ့်တ် ်

ကာသီကာ အုနိုုုင်းရ်ွေခုင်း�်မ်းိတ်စာပ််ါ� အုေခုာ�

ဝေသာအုခု�ကမ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ရွ

ေခုင်း�်မ်းိာေဖွဲ့စာခ်ု�ဝေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် တ်စာ်

ခုုတ်ည်�်ဝေသာဂုဏာ်သုကခာနိုိင်း််အုာဏာာအုရွို 

�ု��ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ရွာထုူ�ကုုပ်ါ တ်စာဥ်ီး�

တ်ည်�် ရွဝေလရ်ွိုသည်။် 

တ်စာခ်ုါတ်စာရ်ွ�တ့်င်း ်ဝေထုာက်ခု�မ်း�အုန်ည်�်င်းယ် 

ပ်ုုမ်းုုရွရွိုဝေသာလ်ည်�် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာခ်ုုလု��

အုာ� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�သည်ဟ်ိုူဝေသာစာုတ် ် �င်း ်

ဝေန်သည်််အုခုါ သမ်းမတ်သည်အ်ုတ်ုုကအ်ုခု�

မ်း�ာ�အုဝေပ်� သည်�်ခု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�် န်ည််�ပ်ါ�ေခုင်း�်၊ 

ဝေန်ာကတ််စာက်ြိုးကုမ်း ် ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကခ်ု�

ရွရွန်အ်ုတ့်က ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာကုု 

အုလ့�သု��စာာ�ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်ဝေခု�မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

နိုုုင်းေ်ခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေအုထုကတ့််င်း ်

ရွိုဝေန်သည်ဟ်ိုူဝေသာ ခု�စာာ�ထုင်းေ်မ်းင်းခ်ု�ကမ််း��ု� 

ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာရွန် ် ဖွဲ့န််တ်ီ�ေခုင်း�်မ်း��ု�မ်း�ာ�ပ်င်း်

ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်။် 

နှိ�င်င််�ကျေးရ�ကျေးချီးးးင်ပ််ိတမ်ှာုအကျေးေချီးအကျေးနိ။	

ကဏ္ဍာနိုိစာ်ရွပ်လ်ု��က �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ

ကုု ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ရွထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်သမ်းမတ်

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိတ်စာ�်င်း်် ယင်း�်၏

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ရွန်အ်ုတ့်က ်

လုုအုပ်ဝ်ေသာ �နိုဒမ်း�ပ်မ်းာဏာ အုမ်း�ာ�စာုကုု  

မ်းရွရွိုပ်ါက နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ မ်းတ်ုု�သာ မ်း�ုတ််

သာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�ကုု ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�	နှာင်�်	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�		
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ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုစုုာ�ရွအုဝေပ်�အုတ်ုုကအ်ုခု�ေပ်�လုပ််

ေခုင်း�်သည်အ်ုစာုု�ရွ၏ ရွပ််တ်ည််ခု�ကက်ုု ထုုခုုုက်

န်စာန််ာဝေစာေခုင််း�မ်းရုိွသက�သုု်� ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�အုသစာ ်

မ်း�ာ� ထုပ်မ််း�က�င််း�ပ်ရွန် ်လုုအုပ်မ််းုကုုလည်�်မ်းေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေစာပ်ါ။

ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ် အမှားး�ပ်ါ�င်မ်ှာုရာိေချီးင်�်။	

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ်သည် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� 

ကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာ တ်ည််ရွိုဝေန်သည်် ်လူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� က�ယေ်ပ်န်�၍် ေပ်ည််စ်ာု�ဝေသာ 

ပ်ါ၀င်းမ််းုရွိုသည်် ် အုစာုု�ရွစာန်စာက်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�

နိုုုင်းရ်ွန်် အုလာ�အုလာ ဝေပ်�စာ့မ်း�်နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ကျေးေပ်းင်�်လွှာွယေ်ပ်င်လ်ွှာွယရ်ာိေချီးင်�်။	

အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့�� အုကြိုးကီ�အုက�တ်စာဥ်ီး�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

စာီမ်း�ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုအုမ်း�ာ�စာု၏ 

သဝေဘာာထုာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက 

၄င်း�်အုာ� ရွာထုူ�မ်းိအုခု�နု်မ််းဝေရွွ� ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် အုကယ၍် ၄င်း�်သည်လ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏

ဝေထုာက်ခု�မ်းုမ်းရွရွိုပ်ါကအုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�က 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုသစာ ်က�င်း�်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။်  

ထားိကျေးရးကားမ်ှာုမှားး�။		

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�ဗီတုု်အုာဏာာ

သု��ကာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏လုပ်င််းန်�်တ်ာ 

၀န််ကုု ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ�ဝေစာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ုတ်�်ုု�

ေခုင်း�်မ်း�ာ� မ်းေပ်�လုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�

လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုေမ်းန်�်န်လ်ာနိုုုင်းပ််ါသည်။်

တည်ပ်ြီးင်ိမှာမ်ှာုမှာရာိေချီးင်�်။	

အုစာုု�ရွသည် ်အုမ်း�ာ�စာု၏ �နိုဒမ်း�အုရွ ပြီးပ်ု�က့� 

နုုိုင်းပ််ါသည်။် အုထူု�သေဖွဲ့င်််းည့ွှန်�ဝ်ေပ်ါင်း�် အုစုုာ�ရွ 

သည် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုာ� တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေစာရွန််

အုတ့်က ်အုခုကအ်ုခု�မ်း�ာ�ပုု်မုု်း၍ကြုံက��ဝေတ့်� နိုုုင်း်

ပ်ါသည်။်

အးဏားကားိ�	ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�သည်�်	

အကျေးနိအထားး�မှားး�	မှာရာိေချီးင်�်။

ရွင်း�်နိုိီ�ဝေသာ �က�်�ဝေရွ�ကုုဝေထုာကထ်ုာ� 

၍ လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် အုစာုု�ရွအုာ� ဝေ�ဖွဲ့န််

ေခုင််း�မ်းေပ်��ကပ်ါ။ ထုုု�အုေပ်င််း အုစုုာ�ရွမိ်းလည်�် 

ေဖွဲ့�တ်ခ်ု�ခု�ရွမ်းည်က်ုု စာုု�ရွုမ်းသ်ေဖွဲ့င်း် ် ခုုုင်းမ််းာ 

ဝေသာ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာီမ်း�ခု�ကမ််း�ာ� က�င်း်သ်ု��

နိုုုင်းမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�်  ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�လည်�် ရွို

ပ်ါသည်။်

အကျေးရးစနိစ် ပြီးပ်��ေပ်ည်�စ်��မှာုရာိေချီးင်�်။	

အုဝေရွာစာန်စာသ်ည် ် အုတ်ုုကအ်ုခု� အုင်းအ်ုာ�စာု

မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာခု့�ဝေ� သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�

ေခုင်း�်ကုု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ခု့င်း််ေပ်�

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုသည် ်သမ်းမတ်ဝေန်ရွာ

ကုုရွရွိုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုေခုာ�တ်စာခ်ုုသည် ်�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ််

ရွာထုူ�ကုု ရွရွိုပ်ုုင်း�်ုုင်းန်ိုုုင်း်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်နိုိစာ်ခုု

စာလု��သည် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ပ်ု�စာ�

ခု�မ်းိတ်မ််းုစာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ် ခုုုင်းမ််းာဝေသာဝေန်ရွာကုု 

ရွရုိွနုုိုင်းပ််ါသည်။် ၄င်း�်ကုစာာရွပ်အ်ုဝေပ်� အုဝေကာင််း� 

ေမ်းင်းရ်ိုုဝေထုာင်း််မ်းိ ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေေခုကုု ခုန်�်မ်းိန်�်ရွပ်ါက 

ယင်း်�သည် ် က�န်စ်ာန်စာန်ိုိစာ်ခုုလု��၏ အုာ�သာ

ခု�ကအ်ုခု��ု�ကုုဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

မှာတိ��သးမှာဆ�တသ်းအကျေးေချီးအကျေးနိ။	

အုဝေရွာစာန်စာတ့််င်း ် သမ်းမတ်နိုိင်း်် �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််

အု�ကာ� အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ပ်ဋိုပ်ကခ

မ်း�ာ�ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်မ််းတ်ူည်ီဝေသာ

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�မ်းိ သမ်းမတ်နိုိင်း်် �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ် ် 'ယိဉ်း ်

တ့်�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း'် ရွဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�

တ့်င်း ် ေဖွဲ့စာတ််တ််သည်။်  ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�စာ့ာ အုတ်ူ

ယိဉ်းတ့််�ဝေန်ထုုုင်းမု််းဝေအုာက်တ့်င်း ် သမ်းမတ်ဝေရွာ 

�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်က်ပ်ါ ေပ်ည်သ်ူ�ကုုယစ်ာာ�ဝေေပ်ာ

�ကာ�ရွန် ် အုာဏာာရွိုဝေ�ကာင်း�် တ်ရွာ��င်း ်

အုတ်ည််ေပ်�ဝေဖွဲ့ာ်ေပ်နုုိုင်း်ပ်ါသည််(သမ်းမတ်စာန်စာ ်

နိိုင်း််အုလာ�တ်ူစာ့ာ)။ ၄င်း�်ကုစာာရွပ်အ်ုဝေပ်� အု 

�ုု�ေမ်းင်းရ်ိုုဝေထုာင်း်မ််းိ ခုန်�မ််းိန််�ရွမ်းည် ်�ုုပ်ါက
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ယင်း�်သည် ်က�န်စ်ာန်စာ်နိုိစာ်ခုုလု��မ်းိ စာုန််ဝေခု�မ်းု 

အုခု��ု�ကုုလည််� ဝေပ်ါင်း်�စာည််�ထုာ�နိုုုင််းပ်ါ 

သည်။်

၂.၅။	 အစိ��ရစနိစအ်သ��သ��၏	အး�သးချီးးကားမ်ှားး�နှာင်�်	စိနိ်ကျေးချီး�မှာုမှားး�ကားိ�	
	 တိ�င်�်တးသည်�်	အညွာနိ်�ကားိနိ�်မှားး�၏	အကားနိ�အ်သတေ်ဖွဲ့င်�	်အကျေးရ�ပ်ါမှာု

တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာေ်ပ်ည်ရ်ွို နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဝေေခုအုဝေန်အုဝေပ်� အုစာုု�ရွစာန်စာတ််စာခ်ုု၏ သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�

ကုု ကြိုးကု�တ်င်းခ်ုန်�်မ်းိန်�်ရွန်မ််းိာ ခုကခ်ု�ဝေသာတ်ာ�န််တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါစာန်စာမ််း�ာ�၏ အုာ�သာခု�က်

မ်း�ာ�၊ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ စာာဝေရွ��ရွာအုမ်း��ု�မ်း��ု�၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ အုယူအု�မ်း�ာ�ကုု 

စာုစာည်�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်ဇိုယာ� ၁ ကုု ဖွဲ့တ်ရ်ိုုရွာတ့်င်း ်အုဝေ�ကာင်း�်အုမ်း��ု�မ်း��ု�အုရွ သတ်ုေပ်�၍ ဖွဲ့တ််ရိုုဝေလ ်

လာသင်း်ပ််ါသည်။်

ပ်ထုမ်းဦး�စ့ာာ အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတုု်င်း�် စာန်စာတ််စာခု်ုခု�င်း�်စီာ၏ ဖ့ွဲ့င်း််�ုုရိွင််း�လင််း�ခု�က်မ်း�ာ�

အုဝေပ်� ဝေယဘာုယ�လကခ်ု�အုတ်ည်ေ်ပ်�ထုာ�သည််် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကဟ်ိုူ၍မ်းရွိုပ်ါ။ လကရ်ွိုတ့်င်း ် အုဝေရွာ

စာန်စာ်/ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ် (semi-presidential) စာန်စာ်၏ က့�ေပ်ာ�ဝေသာအုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုခု�က ်

အုန်ည််��ု�� ၃ ခုု ကုု လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��ဝေန်�ကပြီးပ်ီ�  တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီသည် ်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ကုုအုမ်း��ု�မ်း��ု�သတ်မ််းိတ်�်က

ပ်ါသည်။် သက�ုု်င်းရ်ွာ အုဓုလေ့ပ်ါါယဖ့်ွဲ့င်း််�ုုခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်�မူ်းတ်ည်၍် အုခု��ု�နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ် ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ ်

က�င်း်သ်ု��ဝေန်��ဟိုု သတ််မ်းိတ််ခု�ထုာ�ရွပြီးပ်ီ� အုခု��ု�ကမ်းူ တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာက်ုု က�င်း်သ်ု��ဝေန်ေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု သတ်မ််းိတ်လ်ာ�ကတ်ာမ်း��ု�လည်�်ရွိုပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ �သစာကြိုးတ်ီ�ယာ�၊ အုုုင်းယ်ာလန်)်။ တ်စာ်ခု��ု�

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�ကုုမ်းူ တ်စာစ်ာုတ််တ်စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာ်အုစာာ� သမ်းမတ်စာန်စာ်ကုုသာက�င်း်သ်ု��ဝေန်ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု 

သတ်မ််းိတ်�်ကပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ ကုုရွီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ�)။ အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုစာန်စာ်

၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီကုု မ်းည်က်�သ်ုု�အုဓလေ့ုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုု�ကမ်းည်�်ုုသည်််အုဝေပ်� ဘာု�သဝေဘာာတ်ူည်ီ

မ်းုမ်းရွိုပ်ါက သမ်းမတ်စာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�်သမ်းမတ်စာန်စာသ်ည် ်ေပ်ဿန်ာဝေပ်�လာနိုုုင်းမ််းည် ်�ုု 

သည်က်ုု အုက��ု�သင်း််အုဝေ�ကာင်း�်သင်း်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�ရွန်် ခုကခ်ု�ပ်ါသည်။် 

 ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် သမ်းမတ်

စာန်စာ်၏ ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�မ်းိာ အုမ်း��ု�အုစာာ�စာု�လင်းမ််း�ာ�ေပ်ာ�

ပြီးပ်ီ� သမ်းမတ်၏အုာဏာာနိုိင်း်် တ်ာ၀န််၀တ်တရွာ�မ်း�ာ�

မ်းိာလည်�် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်

သမ်းမတ်စာန်စာက်ုု ဝေယဘာုယ�အုမ်း��ု�အုစာာ�တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာသ်ာစာဉ်း�်စာာ�ပြီးပ်ီ� ၄င်း�်စာန်စာ၏်အုက��ု��က်

မ်း�ာ�ကုု သာမ်းန်ပ်ြုံခု��င်းု�ဝေကာကခ်ု�ကခ်ု�လုုကပ််ါက 

တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ပ်ု�စာ�ကုုသာဝေပ်�

စာ့မ်း�်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ရွလေမ််း�ာ�ကုု ရွိင်း�် 

နိှ�င်င််�ကျေးရ�စနိစမ်ှားး�၏	ကားးယ်ေပ်နိ�က်ျေးသး

အမှား�ိ�အစး�ပ်��စ�မှားး�ကိား�	သမှာမတစနိစ၊်

ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစန်ှာင်�်	ယင်�်စနိစန်ှာစခ်ျီး�ကျေးပ်ါင်�်စပ််

ထားး�သည်�်	လွှာကားခဏားရပ်မ်ှားး�ရာကိျေးနိကျေးသး	

အကျေးရးစနိစဟ်ူး၍	၃	မှား�ိ�ခွျီး�ေချီးး�နိှ�င်ပ််ါသည်။်	

စနိစတ်စခ်ျီး�ချီးးင်�်စ�၏	ဖွွဲ့င်�်ဆိ�ရာင်�်လွှာင်�်ချီးးကားမ်ှားး�

အကျေးပ်�	ကျေးယာ�ယးအတည်ေ်ပ်�	သကျေးားတးည်�

ချီးးကား	်မှာရာပိ်ါ။

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�	နှာင်�်	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�		
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လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�၏ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� (institutional structure)  အုဝေသ�စာုတ််

အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�အုဝေပ်� ပ်ုုမ်းုုအုဝေလ�ထုာ�ရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

တ်တ်ုယအုခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု ရွိင်းသ်န််တ်ည်ပ်ြီးမ်း�နိုုုင််းရွန်န်ိုိင်း်် တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းပ်ြီးပ်ီ� 

စာ့မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွည်ေ်မ်းင်း်ဝ်ေသာ အုစာုု�ရွဝေပ်�ထု့ကလ်ာဝေစာရွန် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ရုိွနုုိုင််းဝေသာ ကုစာာရွပ် ်(အုစုုာ�ရွစာန်စ်ာ) မ်း�ာ�အုဝေပ်�ကုုသာ အုဝေလ�ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင််း� 

သည်အ်ုထုင်း်နိုိင်း််အုေမ်းင်းလ့်�ဝေစာတ်ကပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါတ်ီဝေရွ�ရွာဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေသာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီ 

မ်း�ာ�နိုိင်း်် မ်း��နိုဒန်ယတ််စာခု်ုတ့်င်း ်ကုုယ်စာာ�လိယ်တ်စာဥ်ီး�သာ ဝေရွွ�ခု�ယ်ခ့ုင်း််ရုိွသည််် လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ ်(single-

member plurality electoral districts) မ်း�ာ�သည်သ်မ်းမတ်စာန်စာမ််း�ာ�ထုကပုု််၍ ‘အုနုုိုင်းရ်ွသူအုာ�လု��ယူ’ 

�ုုသည်််န်ည်�်လမ်း�်ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�သည်။် အုမ်းိန််စာင်းစ်ာစာ ်အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုခု�က်မ်း�ာ�၏ အုက��ု��က်

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွစာန်စာအ်ုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်အုဝေပ်� အုမ်းိန်တ််ကယ ် အုက��ု�

သကဝ်ေရွာကမ််းုနိုိင်း််စာပ််လ�ဉ်း�်၍ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ� 

ရွိုပ်ါသည်။် သုဝေတ်သန်ေပ်�သူအုခု��ု�က သမ်းမတ်

စာန်စာမ််း�ာ�သည်ပ််ါလီမ်းန်စ်ာန်စာမ််း�ာ�ထုက် မ်းဝေအုာင််း 

ေမ်းင်းမ််းုနိုိင်း်် ပ်ုုကြုံက��ဝေတ့်�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်

မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုစာာ�ထုုု�နိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု အုေင်းင်း�်ပ့်ာ��က

ဝေသာလ်ည်�်2 အုခု��ု�ကမူ်းယင််း�အုခု�ကကုု်အုတုု်က် 

အုခု�ေပ်�၍ ေင်းင်း�်�န်�်ကပြီးပ်ီ�3 အုခု��ု�ကမ်းည်သ်ုု��ုု

ဝေစာ ယင်း�်တ်ုု�နိုိစာ်ခုု�ကာ� မ်းည်သ်ုု�မ်းိ �ကစ်ာပ်မ််းုမ်းရွို

ဟိုူ၍ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ��ကပ်ါသည်။်4

စာတ်ုတ်ထအုခု�က်မ်းိာ နိုုုင်းင််း�အုလုုက ် တ်ုက�ဝေသာဝေရွခု�ဝေေမ်းခု�အုဝေန်အုထုာ�အုေပ်င်း ် တ်စာ်သီ�ပ်ုဂဂလ 

လုပ််ရွိာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည်လ်ည််� အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ရိုုရွိာ�တ့်င်း ် သမ်းမတ်နိုိင်း်် 

�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ််ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််းုနိုိစာ်ရွပ်ပ််ါ�င်းသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာကုု က�င်း်သ်ု��ပ်ါ 

သည်။် ဝေဘာာရွစာစ်ာယ်က�်င်း ် သမ်းမတ်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� အုခု��ု�ဝေသာ �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််မ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ၏    

မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် �သဇိုာသကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်းဝ်ေသာ်လည်�် ဗလာေီမ်းာပ်ူတ်င်း၏်သမ်းမတ်သကတ််မ်း်�တ့်င်းမ််းူ 

၄င်း�်၏ မ်းူ�ါေ�ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုလုုကန််ာရွန်အ်ုတ့်က ် �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််မ်း�ာ�အုာ� နိုုတ်ထ်ု့ကဝ်ေစာခု�်

သည်။် ယင်း�်သည် ်တ်ရွာ��င်းဖ်ွဲ့့��စာည််�ပ်ု� (formal structure) ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သုပ်ါ� ပ်ည်ာရွိင်း်

မ်း�ာ�က ဗလာေီမ်းာပ်ူတ်င်း၏် အုစာုု�ရွသည် ် တ်ရွာ�လ့န်သ်မ်းမတ်စာန်စာက်ုု က�င်း််သု��ဝေန်သည်ဟ်ိုု ယူ��က

သည်။် ဗလာေီမ်းာပ်ူတ်င်း ်�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ေီမ်းစာ်ထုရွီ မ်းကေ်ဗ်ီေကအ်ုာ� သမ်းမတ်အုေဖွဲ့စာ ်ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမှ်းာကခ်ု�ဝ်ေသာအုခုါတ့်င်း ်ဤယူ�ခု�ကသ်ည် ်ထုပ်မ််း�၍ဝေေပ်ာင််း�လ�ခု�ပ််ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

အုာဏာာသည် ်ရိုုရွိာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�မ်းုမ်းရွိုပ်� တ်စာ်သီ�ပ်ုဂဂလ လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�

၏ ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�ခု�ပ််ါသည်။်

ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါတစခ်ျီး�	ရာင်သ်နိ်

တည်ပ်ြီးမှာ�နိှ�င်ရ်နိန်ှာင်�်	တည်ပ်ြီးငိ်မ်ှာပြီးပ်��	စွမှာ�်ကျေးဆးင််

ရည်ေ်မှာင်�်ကျေးသး	အစိ��ရကျေးပ်�ထွားက်ားလွှားကျေးစရနိ	်

ဆ���ေဖွဲ့တရ်းတွင်	်အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င်ရ်း	

အကျေးေပ်းင်�်အလွှာ�ရာနိိှ�င်က်ျေးသး	ကိားစစရပ်	်(အစိ��ရ

စနိစ)်	မှားး�အကျေးပ်�သး	အကျေးလွှာ�ကျေးပ်�ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်	

ဆ���ေဖွဲ့တေ်ချီးင်�်သည်	်အထားင်န်ှာင်�်အေမှာင်လွ်ွှာ�ကျေးစ

တတပ််ါသည်။်	



13ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ပ်ၣာမ်းအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုနိုိင်း်် အုေခုာ�

ဝေသာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�အု�ကာ� မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေပ်�ရွန် ်မ်းလုုအုပ်ပ််ါ။ လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ်ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာဝ်ေရွွ�ခု�ယ်

သင်း််လာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ် သမ်းမတ်စာန်စာ်ကုု ဝေရွွ�ခု�ယ်

သင်း််လာ��ုုသည်မ််းိာ ေပ်ဿန်ာမ်းဟုိုတ်ပ််� လက ်

ဝေတ့်�၌အု�င်းဝ်ေေပ်ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုမ်းည်် ် စာန်စာအ်ုာ�

ရွိာဝေဖွဲ့့ေခုင်း�်သည််သာကုစာာရွပ််တ်စာ်ခုုေဖွဲ့စာ်ပ်ါသည််။ 

မ်း�ကာခုဏာ�ုုသလုု နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် တ်ည် ်

ရုိွဝေန်ဝေသာအုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း�စာန်စာအ်ုတ့်က ်အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�၊ သမ်းုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် သဝေက�တ်�ုုင်းရ်ွာ 

အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုသည်။် အုလ့န်တ််ု က�

ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ဝေအုာကမ််းိသာလ့င်း ်အုင်း်

စာတ်ီက���ရွိင်း�် စာန်စာတ််စာခ်ုုမ်းိ ဝေန်ာကတ််စာခ်ုုသုု� 

အုဝေေပ်ာင််း�အုလ�တ့်င်း ်သုသာဝေသာဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းေဖွဲ့စ်ာ 

တ်တ််သည်။်5

အု�ုုပ်ါဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု သု��သပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဤအုခုန််�သည် ်အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�

နိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� အုေပ်န််အုလိန််�က်စာပ်မ််းုကုု ထုင်းဟ်ိုပ်ဝ်ေစာဝေသာအုင်းစ်ာတ်ီက���

ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ််မ်းု၏ တ်ုက�ဝေသာရိုုဝေထုာင်း်မ််း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�့�ဝေနို့�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ပ်ါသည်။် (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်-် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်၊ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယ်

ေခုင်း�်၊ သမ်းမတ်သက်တ်မ်း�်ကန်�သ်တ််ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်

ရွပ်၏် အုစာည်�်အုဝေ��အုတ့်က် လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�အုစာရုိွသည်််) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုထူု�

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင််း�အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဤအုခုန်�်တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါရုိုဝေထုာင်််းမ်း�ာ�က ပုု်မုု်းကြိုးကီ�မ်းာ�ပြီးပီ်� ပြီးပီ်�ေပ်ည််် 

စာု�သည််် အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါသည်။် ၎င်း�်တ်ုု�၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းပ််ု�နိုိင်း်် 

�ကစ်ာပ်ပ််ု�တ်ုု�သည် ် ၎င်း�်တ်ုု�အုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��သည်် ် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�

ဝေပ်� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အု�ုုပ်ါအုဝေရွ�ကြိုးကီ�မ်းုန်ည်�်ပ်ါ�သည်် ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု ပ်ထုမ်း

ဦး�စာ့ာ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့�ထုုတ်က်ာ ဝေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�ေခုင်း�်မ်း�ာ�စာတ်င်းေ်ခုင်း�်သည် ်မ်းည်သ်ည််စ်ာန်စာ်က အုမ်းိန်တ််ကယ်

လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်က်ုု သတ်မ််းိတ်ရ်ွန်အ်ုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။် တ်ုက�စာ့ာ 

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာအုာဏာာမ်း�ာ�၊ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ စာစာဝ်ေ��ထုုန်�် 

ဝေက�ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ�၊ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ််ဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုဝေပ်�

အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်သည် ် အုမ်း��ု�အုစာာ�စာု�လင်းဝ်ေသာ ပ်ု�စာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေစာနိုုုင်းမ််းည် ် ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။်။ ဤသုု� ပြုံခု��င်းု�သု��သပ်ခ်ု�ကက်ုုအုဝေေခုခု�သည်််န်ည်�်လမ်း�်သည် ်တ်စာ်သီ�တ်စာသ်န်�လ်ုပ်က်ုုလုပ်ရ်ွမ်းည်််

အုရွာဟိုု �ုုလုုေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။ ယင်း�်သည် ် မ်းည်သ်ည်််အုစာုု�ရွစာန်စာက်ုု ဝေရွွ�ခု�ယရ်ွမ်းည်န်ိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ 

ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ၏	မှားကြားကားမှာ�်ကျေးရ�ဆွ�သး	

မှားး�သည်	်ပ်��စ�တစခ်ျီး�နှာင်�်	အေချီးး�ကျေးသးပ်��စ�မှားး�

အကြားကားး�	မှာေဖွဲ့စ်မှာကျေးနိကျေးရွ�ချီးးယက်ျေးပ်�ရနိ	်မှာလိွှာ�အပ််

ပ်ါ။	လွှာကားက်ျေးတွ�တွင်	်ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစ	်ကျေးရွ�ချီးးယ်

သင်�်လွှား�	သိ��မှာဟူ�တ	်သမှာမတစနိစကိ်ား�	ကျေးရွ�ချီးးယ်

သင်�်လွှား�ဆိ�သည်မ်ှာား	ေပ်ဿနိးမှာဟူ�တ်ပ်�	

ဖွွဲ့��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါတည်က်ျေးဆးကားေ်ချီးင်�်

လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်	်အကျေးနိအထားး�ကျေးပ်�မှားတည်က်ားး	

လွှာကားက်ျေးတွ�၌အဆင်က်ျေးေပ်ထိားကျေးရးက်ားမုှာရာမိှာည်�်	

စနိစအ်း�	ရားကျေးဖွွဲ့ေချီးင်�်သည်သ်း	ကိားစစရပ်တ်စခ်ျီး�

ေဖွဲ့စ်ပ်ါသည်။်

၂။	အ
စိ��ရစနိစမှားး�	နှာင်�်	ယ

င်�်တ
ိ��၏
	အ

ကား
း�ိ�သ

ကား
က်ျေးရးကား

မှာုမှားး�		



14 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

ကန်ဦး� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေ�့�ဝေနို့�ခု�ကမ််း�ာ�တ့်င်း ် ဝေခု�ာင်းပ််ုတ်မ််းုဝေန်ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်းိ ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�ရွန််

အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

အုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ�အုာ� သု��သပ်ရ်ွာတ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေလမ််းရွိုဝေသာလ်ည်�် အုေပ်န််အုလိန််

ထုုန််�ဝေက�ာင်း�်ေခုင်း�် (checks and balances) နိုိင်း်် အုာဏာာခု့�ဝေ� ေခုင်း�် အုစာရွိုသည်် ်ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ 

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ အုခုန််�ကဏ္ဍာကဝေန် ပ်ါ�င်းဝ်ေလရ်ွိုသည််် အုေခုာ�အုခု�ကတ််စာ်ခု�က်ရွိုပ်ါ

ဝေသ�သည်။် ၄င်း�်မ်းိာ တ်ရွာ�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�၏ 

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််မ်းုနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်ရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�မ်းုမ်း�ာ�ကုုပ်င်း ် စာစာဝ်ေ��ရွန်အ်ုခု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��၏ 

အုခုန််�ကဏ္ဍာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ၄င်း�်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်၏် အုခုန််� ၆ တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

ပ်ါသည်။်



15ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်သု��ရွပ်မ််းိာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ် ကြိုးကီ� 

�ကပ်ဝ်ေရွ�တ်ုု�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�တ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုအုရွို�ု��ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်််

အုဝေလ�ာက ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�်ရွို မ်းတ်ူည်ီဝေသာဝေတ့်�ဝေခု�ယူ� 

ခု�ကနိ်ိုင်း်် ထုင်းေ်မ်းင်းခ်ု�ကမ််း�ာ� အုာ�ပြီးပု်�င််းရွာဝေန်ရွာတ်စ်ာခုုအုေဖွဲ့စ်ာ အုဝေကာင််း��ု��ကုုယ်စာာ�ေပ်�ထုင်းဟ်ိုပ်ေ်ပ်လ�က ်

ရွိုသည်။် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ် ယခုင်းက် စာစာဖ်ွဲ့က်ပြီးပ်ု�င်းလ်�ကရ်ွိုဝေသာ 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့က်မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုမ်းုန််�တ်ရွာ�မ်း�ာ�ဝေန်ရွာတ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ရွာ�

မ်း�ာ�ကုုအုစာာ�ထုုု�နိုုုင်းရ်ွန်် အုာ�ထုုတ်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေလရ်ွိုသည်။် ဤသုု�အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုသည် ် အုယူအု�၊ သဝေဘာာထုာ�အုသီ�သီ�ကုု ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာတ််င်းေ်ပ်ရွန်၊် စာဉ်း�်စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု်ရ်ွန််

နိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာဝေန်ရွာတ်စာခ်ုုကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ထုုု

က�သ်ုု� အုဝေန်အုထုာ�အု�င်း််�င်း််ဝေေပ်ာင်း�်လ�တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ပ်ုုမ်းုုအု�င်းဝ်ေေပ်ဝေေပ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က်

အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ပ်ုု၍လကဝ်ေတ့်��န်ဝ်ေသာရိုုဝေထုာင်း်မ််းိ�ကည််လ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ပ်ု�စာ�သည် ် အုက��ု� 

စာီ�ပ့်ာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�၊ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကအ်ုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွို�ကဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုသီ�သီ�တ်ုု�အု�ကာ� ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုကုု 

ကုုယ်စာာ�ေပ်�ပ်ါသည်။် ပ်ဋုိပ်ကခေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ပြီးပီ်�ဝေန်ာက်ပုု်င််း� အုဖွဲ့�က်သမ်းာ�မ်း�ာ�၊ အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမု််းက���လ့န်ထ်ုာ� 

သူမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာကဏ္ဍာအုသီ�သီ�မ်းိ သက�်ုုင်းသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေရွ�ဝေေပ်လည်မ််းုကုု 

ဝေတ်ာင်း�်�ုု�ကမ်းည် ် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ည်ာရွပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာအုရွ�ကည််လ့်င်း ်အုဝေကာင်း�်မ်း့န်�်ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ရွရွိုနိုုုင်း်

မ်းည်မ််းဟိုုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် အုဝေကာင််း�မ်း့န််�ု��အုသင်း််ဝေလ�ာ�်ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ည်ှုနိုုင်း�်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုမ်းိန်တ််ကယဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းမ််းည််�ုုပ်ါက ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းန်ိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်း်
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မ်း�ာ�၏ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကမ််း�ာ�အုေပ်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�၏ သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် 

ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုဝေပ်� လှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�

စာု�နိုဒမ်း�ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုာဏာာကုု တ်စာစ်ာုတ်ည်�်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်၍ အုလ့န်အ်ုက���အုသု��ခု�ဝေစာ

ေခုင်း�်ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည််် “နိုုုင်းသ်ူအုကုန််ယူ” ဟိုူသည်် ် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�စာန်စာန်ိုိင်း််သာမ်းက ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုလု��နိုိင်း််ပ်ါ သက�်ုုင်း်ဝေန်ဝေသာပ်ု�စာ�ရွရွိုရွန် ် ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ဝ်ေကာင်း�်ေပ်�လုပ််

မ်းည််ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဘာာသာဝေရွ�အုရွေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ယဉ်း်ဝေက��မ်းုအုရွေဖွဲ့စာဝ်ေစာ လူန်ည်�်စာုေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�ကုု 

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာ ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်မ််းူ အုေခုာ�ပ်ု�စာ�မ်း��ု�ကုု ပ်ုုမ်းုုလုုလာ�ေခုင်း�်မ်း��ု�ရွိုနိုုုင်းသ်ည်။် 

အုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုပ်ု�စာ�အုတ့်င်း်� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် ယင်း�်၏ကဏ္ဍာအုဝေပ်� ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ 

ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကမ််း�ာ�ထုာ�ေခုင်း�်မ်း��ု� ရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ဗဟိုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ် ်

ခု��ပ် ်ဝေရွ�စာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�၍ တ်ုုင်း်�ေပ်ည််ကုုအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အုာဏာာရွိင််းမ်း�ာ�၏ေဏာက်ုု ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က 

ခု�စာာ�ဝေန်ရွဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�မ်း��ု�ေဖွဲ့စာပ််ါက ယင်း�်

အုဝေေခုအုဝေန်မ်းိလ့တ်ဝ်ေေမ်းာကရ်ွန်် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်

စာ့မ်း�်ရုိွဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်� လှတ်ဝ်ေတ်ာကုု်သာလ့င်း ်

ဝေမ်း့ာလ်င်း််ဝေစာာင်််းစာာ�ဝေန်�ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ေီမုု်းက

ဝေရွစီာစာန်စာကုု် ဝေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ�သည် ် အုာဏာာ

အုဝေတ်ာမ််း�ာ�မ်း�ာ�စုာဝေပ်ါင််း�ထုာ�သည််် အုာ�ဝေကာင်း�် 

ဝေသာဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ေပ်ဿန်ာ 

တ်စာစု်ာ�တ်စာရ်ွာမ်းေမ်းင််းပ်ါ။ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� 

ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ�၊ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေထုာကခ်ု�

မ်း�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်�်ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည််် ဝေ�့�ဝေနို့�စာဉ်း�်စာာ�ဝေပ်�

ဝေသာ မ်းဏ္ဍာု�င်းတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်ယူ��ကပ်ါသည်။် 

သုု�ရွာတ့်င်း ် အုစာုု�ရွ၏ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်တ့်င်း ် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�လည်�် ရွို

ပ်ါသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စုာ�နိုဒမ်း�စာည်�်မ်း�ဉ်း�်

ေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကထ်ုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုကြွကင်း�်မ်း�အ်ုာဏာာသည် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုန်ည်�်ပ်ါ�  

ဝေသာ လူန်ည်�်စာုအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုဝေပ်� ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုူ၍လည်�် စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဤအုခုန််�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်ဝေတ်ာ၏် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

အုယူအု�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု �န််�စာစာဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤအုခုန််�သည် ်အု�ုုပ်ါအုယူအု�အုမ်း��ု�မ်း��ု�တ်ုု�

ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်� ဝေရွ�၊ ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ဟိုူသည်် ် အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််

သု��ရွပ်အ်ုဝေပ်�အုဝေေခုခု�ကာ အုစာီအုစာဉ်း်တ်က�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် 

ကုုယ်ပုု်င်းလု်ပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ရွရုိွသည််် အုတုု်င်း�်အုတ်ာနိိုင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင််း�အုေပ်င််း ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ထုုဝေရွာက ်

၍အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ဟိုူသည်် ်အုေခုာ�ဝေသာအုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိစာခ်ုုလည်�် ပ်ါရွိုပ်ါ 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	အကျေးေချီးချီး�လွှာ�ပ်င််နိ�်

သ���ရပ်မ်ှာား	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ကျေးရ�၊	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�နှာင်�်	

ကြီးကား��ကြားကားပ်က်ျေးရ�တိ��ေဖွဲ့စက်ြားကားပ်ါသည်။်	နှိ�င်င််�ကျေးရ�

တွင်	်ကားိ�ယစ်း�ေပ်�မှာုအရာိဆ���ကျေးသး	အဖွဲ့ွ��

အစည််�တစ်ချီး�ေဖွဲ့စသ်ည်�်အကျေးလွှားးကား	်

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးအ်ကျေးနိေဖွဲ့င်�်	လွှားမှာုအဖွဲ့ွ��

အစည်�်အတွင်�်ရာိ	မှာတးည်�ကျေးသး	ကျေးတွ�ကျေးချီး�

ယးဆချီးးကားန်ှာင်�်ထားင်ေ်မှာင်ခ်ျီးးကားမ်ှားး�	အး�ပြီးပ်ိ�င်ရ်း

ကျေးနိရးတစ်ချီး�အေဖွဲ့စ	်အကျေးကားးင်�်ဆ���

ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ထားင်ဟ်ူပ်ေ်ပ်လွှားကားရ်ာိသည်။်	
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၃။	ရည်
ရ်ွယ

ချီးးကား
/်ခြုံချီး��င်��သ

���သ
ပ််ချီးးကား

်

သည်။် ပ်ု� ၄ တ့်င်း ်ဤအုခုန််�ရွို အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�အုာ� အုစာီအုစာဉ်းတ််က�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ု�ကုု ပ်ုု၍အုဝေသ� 

စာုတ် ်ရွိင်း�်လင်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။်

‘အကြွကားင်�်မှာ��အးဏားကိား�	ပိ်�င်ဆိ်�င်ရ်ရာထိားး�ကျေးသး	လွှားပ်�ဂိုုံး�လ်ွှာတစဥ်ီး�တစက်ျေးယးကားသ်ည်	်ယင်�်၏	

အတိ�ကားအ်ချီး�မှားး�အကျေးပ်�	မှာတရး�မှာုမှားး�ေပ်�လွှာ�ပ်လ်ွှားကား	်အဆိ�ပ်ါအးဏားကားိ�	အလွှာွ�သ���စး�ေပ်�လွှာ�ပ်န်ှိ�င််

ကျေးချီးးရာိပ်ါကား	အမှားး�စ�အကျေးနိေဖွဲ့င်�်	အလွှား�တးလွှာ�ပ်ရ်ပ်မ်ှား�ိ�ကားိ�	မှာကားး��လွှာွနိန်ှိ�င်စ်ရးအကျေးကြားကားးင်�်	အာယ်

မှာားရာိမှာည်န်ိည်�်။	လွှားသး�မှားး�သည်	်တစဥ်ီး�နှာင်�်တစဥ်ီး�	ကျေးပ်ါင််�စည်�်လွှာိ�ကားရ်ို��ေဖွဲ့င်�်	ယင်�်တိ��၏	ကားိ�ယပ််ိ�င််

လွှာကားခဏားရပ်မ်ှားး�ကားိ�	ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�ေချီးင်�်မှာရာိကြားကားသကား��သိ��	အချီးကားအ်ချီး�	အတး�အဆ��မှားး�ကျေးပ်�	စိတရ်ာည််

သည်�်ချီး�နှိ�င်စ်ွမှာ�်	ပ်ိ�မှာိ�ကျေးကားးင်�်လွှားေချီးင်�်လွှာည်�်မှာရာိကြားကားကျေးပ်။	ကားွနှ်�ပ်အ်ဖွဲ့ိ��မှား	ဤအချီးးကား်ကားိ�မှာယ��ကြားကားည်ပ််ါ။	

အရးရးကားိ�	 ဖွဲ့နိတ်��နှိ�င်သ်ည်�်အးဏားကားိ�	 ကားွနှ�်ပ််အကျေးနိေဖွဲ့င်�်	ကားွနှ�်ပ်န်ှာင်�်	 ရးထားး�ဂုံး�ဏာရ်ည်တ်းသးမှားး�

ကားိ�လွှာည်�်ကျေးကားးင််�	မှာည်သ်းတစ်ဦး�တစက်ျေးယးကားက်ားိ�မှာာလွှာည်�်ကျေးကားးင်�်	မှာကျေးပ်�နှိ�င်ပ််ါ။’

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Alexis de Tocqueville, ‘Tyranny of the Majority’, chapter XV, Book 1,

Democracy in America. လူအုမ်း�ာ�စာု၏ ဗုုလက်�စာုု�မ်းုု�မ်းု

ဤအုခုန််�၏ အုပ်ုုင်း်� ၅ တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုကုု 

ဝေလလ်ာ၍ (က) ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�အုာ� ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�သည်် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�အုမ်း��ု�မ်း��ု� (ခု)နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုဝေပ်� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာ ်ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�၏ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကပ််ု�နိုိင်း်် (ဂ)ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုာ� စာစာဝ်ေ��ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်သည်် ် န်ည််�လမ်း�်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဟိုူ၍ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာသု��မ်း��ု�တ်ုု�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်

ဝေ�့�ဝေနို့�သ့ာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

(က) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ည်််သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုေပ်ည််အ်ု�ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းဝ်ေစာ

ရွန်အ်ုတ့်က ်ရိုုဝေထုာင်း်အ်ုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် ရိုုဝေထုာင်း်တ််စာ်မ်း��ု�မ်းိာ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�

မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ််ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�

မ်းည််် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်ဝေပ်�တ့်င်း ်အုဝေေခုခု�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်သည််် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်

 ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုပ်ု�စာ�ကုု သု��သပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ရိုုဝေထုာင်း်တ််စာ်မ်း��ု�အုရွ �က်စာပ်ဝ်ေန်

သည်််အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု ခု့�တ်မ်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် သီ�သန်�်

ခု�န််ထုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေပ်� အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု ရွို၊ မ်း

ရွိုဟူိုသည်််ဝေမ်း�ခ့ုန်�်ကုု ဝေေဖွဲ့ရိွင််း�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်တု်ယရုိုဝေထုာင်််းမိ်းာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း�် 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်�နိုဒမ်း�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် န်ည်�်လမ််း�အုမ်း��ု�မ်း��ု� (နိုိစာ်ထုပ် ်

က့မ်း�် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�သည််စ်ာန်စာ်)ကုု ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် လူန်ည်�်စာုကာက့ယဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�ကုု မ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ထ်ုည်််သ့င်း�်က�င်း်သ်ု��သင်း်ေ်ခုင်း�် ရွိုသင်း်၊် 

မ်းရွိုသင်း် ်ဟိုူဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န််�ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�တ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း ်ဤသုု��ုုလ့င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်



18 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

တ့်င်း ် လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ်သ်ာ ပ်ါ�င်းသ်င်း််ေခုင်း�် ရွိုမ်းရွို၊ နိုိစာရ်ွပ် ် ပ်ါ�င်းသ်င်း််ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွိုကုုဝေမ်း�ရွန် ်

အုေခုာ�ရိုုဝေထုာင်း်တ််စာခ်ုုက�န််ပ်ါဝေသ�သည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဝေအုာကလ်ှတ် ်

ဝေတ်ာန်ိုိင်း််မ်းတ်ူသည်် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�ကုုရွရွိုဝေစာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ် ်

ဝေတ်ာတ့််င််း�မိ်းတ်စ်ာ�င်း်် ကုုယ်စာာ�ေပ်�မု်းမ်း�ာ�ကုု အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း်် အုတုု်င်း�်အုတ်ာအုထုု ေမှ်းင်််းတ်င်း ်

ရွန်အ်ုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�ကလည်�် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ ကုုယပ််ုုင်း်

လုပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုာဏာာမ်း�ာ� အုပ်နိ်ိုင်း�်ခု�ရွဝေသာ အုစုုာ�ရွ၏အု�င်််းအုသီ�သီ� (ေပ်ည်န််ယနိ်ိုင်း်် ဝေေသနိုတရွ 

အုစာုု�ရွ) တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ�ထုာ�ရွိုရွန် ်စာဉ်း်�စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် 

(ခု) ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�/ ထုုန််�ခု��ပ်ဝ်ေရွ�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုေခုာ�ဝေသာတ်ာ�န်တ််စာ်ရွပ်ေ်ဖွဲ့စာ်

ပြီးပ်ီ� အုသ့င်းသ်ဏ္ဍာာန််အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာတ်က်ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ (၁) နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ရွပ်တ််ည်မု််းသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

အုဝေပ်�တ့်င််း မ်းူတ်ည််လ�က်ရွိုသည််် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းအု�ကာ� �ကန့်ိုယ်

 မ်းုအုေဖွဲ့စာ ် ဝေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�် (၂) 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ မ်း

မ်းိန်မ််းကန််ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု ကုုင်းတ့််ယ်

ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်တ််ရွာ�ဝေရွ��န်ဝ်ေသာ လုပ် ်

င်းန််�စာဉ်းယ်နိုတရွာ�၏ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာ်

 ရွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် (စာ့�

 ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်) နိုိင်း်် (၃) နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ် ်ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� တ်ာ�န်ယ်ူမ်းု

ရုိွ၊ မ်းရုိွ ဝေန်�စာဉ်းဝ်ေစာာင်််း�ကည်််စာစာဝ်ေ��

သည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း််

လည််�ဝေကာင်း�် အုသ့င်းသ်ဏ္ဍာာန််အုမ်း��ု�

မ်း��ု� ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

(ဂ) အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကက်�ကည်််လ့င််းလည်�် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယ်ပုု်င်းလု်ပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််ရွအုတုု်င်း�် 

အုတ်ာကုု�ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်် လုုအုပ််ပ်ါသည်။် အုေပ်န််အုလိန်စ်ာစာ ်ဝေ��ထုုန်�်ည်ှုေခုင်း�် စာန်စာအ်ုာ�လု��

တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� လှမ်း�်မ်းုု�

ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�စာ့ာကုုစာဉ်း�်စာာ�ရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။်

အုခုန်�် ၆ သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�၊ အုဓုလေ့ကအုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း်�မ်း�ေခုင်း�်အုပ်ါအု�င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာအုဝေပ်� အုထုူ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါ 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်နှာင်�်	ယင်�်၏ကားဏ္ဍအကျေးပ်�	
ေမှာင်�်မှား�ကျေးသး	ကျေးမှာှးမ်ှာာနိ�်ချီးးကား်မှားး�ထားး�ေချီးင်�်မှား�ိ�	
ရာိနှိ�င်ပ််ါသည်။်	အထားး�သေဖွဲ့င်�်	ဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာု
မှားး�ကျေးသး	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�စနိစ်ကားိ�	အကျေးေချီးချီး�၍	
တိ�င််�ေပ်ည်က်ားိ�	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးနိကျေးသး	အးဏားရာင််
မှားး�၏ဒါဏာက်ားိ�	ေပ်ည်သ်းမှားး�ကားချီး�စး�ကျေးနိရကျေးသး
	အကျေးနိအထားး�မှား�ိ�ေဖွဲ့စပ််ါကား	ယင်�်အကျေးေချီးအကျေးနိ
မှာာ	လွှာွတ်ကျေးေမှားကားရ်နိစ်ွမှာ�်ကျေးဆးင်ခ်ျီးးကား်ရာိကျေးသး	
ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးက်ားိ�သးလွှာှင်	်ကျေးမှာှးလ်ွှာင်�်
ကျေးစးင်�်စး�ကျေးနိကြားကားမှာည်ေ်ဖွဲ့စသ်ည်။်	သိ��ကျေးသး	်
လွှာည်�်	သးမှာနိအ်မှားး�စ�ဆနှဒမှာ�စည်�်မှားဉ်�်ေဖွဲ့င်�်		
ကျေးရွ�ကျေးကားးကားထ်ားး�ကျေးသး	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်
၏	အကြွကားင်�်မှာ��အးဏားသည်	်ကားိ�ယစ်း�ေပ်�မှာု
နိည်�်ပ်ါ�	ကျေးသး	လွှားနိည်�်စ�အ�ပ်စ်�မှားး�အကျေးပ်�	
ပြီးချီးိမှာ်�ကျေးေချီးးကား်မှာုေဖွဲ့စက်ျေးစနှိ�င်သ်ည်	်။
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သည်။် ဤအုခုန််�တ့်င်း ် အု�ုုပ်ါ အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ

အုာဏာာသည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေပ်�တ့်င်း်

သာ လု���ဥဿု�မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ေခုင်း�်မ်း��ု� ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� 

အုေခုာ�ဝေသာ အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုာဏာာ

ခု့�ဝေ� သတ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်မ်း��ု�လည်�် ရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

ဝေန်ာက်�ု��တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုဝေရွ�

ပ်ါဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က်

သာ ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�သည် ်မ်းဟုိုတ်ပ််ါ။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ 

အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�၌ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏ ထုုဝေရွာကဝ်ေသာ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကက်ုု

လည််�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်းပ်��စ�ချီးးမှာာတ်မှာု	

သည်	်သကျေးားထားး�အမှား�ိ�မှား�ိ�၊	ကျေးမှာှးမ်ှာာနိ�်ချီးးကား်	

အမှား�ိ�မှား�ိ�ရာိကြားကားကျေးသး	အဖွဲ့ွ��အစည်�်အသ��သ��

အကြားကားး�	ည်ာိနှုင်�်မှာုကားိ�ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ပ်ါသည်။်	

ပ်ဋိိပ်ကားခေဖွဲ့စက်ျေးပ်�ပြီးပ်��ကျေးနိးကား်ပ်ိ�င်�်	အဖွဲ့းကားသ်မှား�

မှားး�၊	အကြားကားမှာ�်ဖွဲ့ကား်မှာု	ကားး��လွှာွနိထ်ားး�သးမှားး�

အပ်ါအ�င််	မှားး�စွးကျေးသးကားဏ္ဍအသ��သ��မှာာ	

သကားဆ်ိ�င်သ်းမှားး�သည်	်ည်ာိနှုင်�်ကျေးရ�ကျေးေပ်လွှာည်မ်ှာု

ကားိ�	ကျေးတးင်�်ဆိ�ကြားကားမှာည်ေ်ဖွဲ့စသ်ည်။်	သိ��ေဖွဲ့စရ်း	

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ	တည််ကျေးဆးကား်ကျေးရ�ဆွ�

ကြားကားသးမှားး�အကျေးနိေဖွဲ့င်�်	ပ်ည်းရပ်ပ််ိ�င်�်ဆိ�င်ရ်းအရ

ကြားကားည်�်လွှာှင်	်အကျေးကားးင်�်မှာွနိဆ်���		ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါအး�	ရရာိနှိ�င်မ်ှာည်မ်ှာဟူ�တ်

ကျေးသးလ်ွှာည်�်	အကျေးကားးင်�်မှာွနိဆ်���အသင်�်ကျေးလွှားး်

ဆ���	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်း	ည်ာိနှုင်�်

ချီးးကားမ်ှားး�ကားိ�	အမှာာနိတ်ကားယက်ျေးဆးင်ရ်ွကားန်ှိ�င််

မှာည်ဆ်ိ�ပ်ါကား	ကျေးအးင််ေမှာင်န်ှိ�င်မ်ှာည်	်ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

၃။	ရည်
ရ်ွယ

ချီးးကား
/်ခြုံချီး��င်��သ

���သ
ပ််ချီးးကား

်
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ပ်��	၄။	အစိ��ရ၏	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်အ်း�	ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်		

အစိ��ရ၏	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်အ်း�	ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်

(၁) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ သမ်းာ�ရိုုု�က�/

အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ  ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းု

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်
အတွင်�်ကားိ�ယစ်း�ေပ်�

ပ်��စ�မှားး� 
(၅.၁ ကုု �ကည််ပ််ါ)

ဥပ်	ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�ဆိ�င်ရ်း	
ကြီးကား��ကြားကားပ်က်ျေးရ�	

(၅.၂ ကုု �ကည််ပ််ါ)

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်
အကျေးပ်�	စစက်ျေးဆ�
ထားိနိ�်ကျေးကားးးင််�မှာု	

(၅.၃ကုု �ကည််ပ််ါ)

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ေချီးင်�်	
(၆.၁-၆.၂ကုု

�ကည််ပ််ါ)

အေချီးး�ကားဏ္ဍမှားး�	
(၆.၃ ကုု �ကည််ပ််ါ)

အုလ�ာ�လုုက်

•  ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

စာန်စာ်

•  ခု့�တ်မ်း်�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

သီ�သန်�် 

လ�ာထုာ�ဝေသာ 

ဝေန်ရွာမ်း�ာ�

•  နိုိစာ်ထုပ်က့်မ်း�် 

�နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်

•  လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

 နိုိစာ်ရွပ်ရ်ွိုဝေသာ 

ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

• ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ 

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

ေခုင်း�်ကုု အုစာုု�ရွ

၏ အု�င်း််

အုသီ�သီ�သုု� 

ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ် ်

ဝေပ်�ေခုင်း�်

 (ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်မ််းု

 နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုရွ)

• အုယု�အု�ကည် ်

မ်းရွိုအု�ုု 

 တ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်

• စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်

• စာု�စာမ်း�် စာစာဝ်ေ��

ေခုင်း�်

• သမ်းမာန််စာာမ်း�ာ�

• ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� 

ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်

• ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ရွန် ်

အုတ့်က ်ေပ်င်းပ််မ်းိ

ခုန်�်အုပ် ်

ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�

• ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�

အုဝေပ်� ကြိုးကီ��ကပ််

မ်းုမ်း�ာ�

• ဥပ်ဝေေ 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ် 

ကုုယစ်ာာ�လိယ ်

မ်း�ာ�၏ ကင်း�် 

လ့တ်ခ်ု့င်း််မ်း�ာ�

• ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် 

ကုုယစ်ာာ�လိယ ်

မ်း�ာ�အုာ� 

ေပ်ည်သ်ူလူထုုက 

တ်ာ�န််မ်းိ 

ေပ်န်လ်ည် ်

ရိုုပ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်

• ဥပ်ဝေေေပ်� 

အုာဏာာ 

 (သီ�သန်� ်

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� 

အုာဏာာကုု 

 ကန်�်သတ်ေ်ခုင်း�်၊ 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု 

အု�ုုေပ်� 

 တ်င်းသ့်င်း�်ရွန် ်

 ကန်�်သတ်ေ်ခုင်း�်၊ 

သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုု 

အုာဏာာမ်း�ာ�၊ 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� 

သု��သပ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�)

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုာ� ေပ်င်း�်င်း ်

မ်း့မ်း်�မ်း�ဝေရွ� 

အုာဏာာ

• အုေပ်စာ်ေဏာမ််းိ 

လ့တ်ဝ်ေေမ်းာက ်

 ခု့င်း််/လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�် 

ခု�မ်း�်သာခု့င်း်် 

 ဝေပ်�ေခုင်း�်

• အုထုူ�သီ�သန်�် 

အုာဏာာပ်ုုင်း ်

မ်း�ာ�ကုု 

ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်

အုပ် ်ေခုင်း�်

• အုဝေရွ�ဝေပ်� 

အုဝေေခုအုဝေန် 

ဝေ�ကည်ာေခုင်း�်

• စာစာဝ်ေ�ကည်ာ 

ေခုင်း�်

ဝေေါင်းလ်ုုက်

(၂) ခုုုင်းမ််းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေသာ

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုာဏာာမ်း�ာ�
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ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ထုု

ဝေရွာကဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုအုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် လကဝ်ေတ့်�

သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ�နိုိင်း်် အုဝေတ့်�အုကြုံက��သည် ်ဝေယဘာုယ�ကန်�သ်တ်ခ်ု�က်ဝေဘာာင်းမ််း�ာ�၊ သဝေဘာာ 

တ်ရွာ��ုုင်းရ်ွာ ယူ�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်  ကုုကည််ီဝေလမ််းရွိုပ်ါ။ အုကယ၍် ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို အုာဏာာပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု သတ်မ််းိတ် ်ဝေပ်�

ဝေသာ အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ တ်စာခ်ုု

နိုိင်း််တ်စာခ်ုု မ်းည်က်�သ်ုု� �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်သည််ကုုသာ အုာရိုု�စာုုကပ််ါက ကွနို်ုပ်တ််ုု�သည် ်ပ်ါတ်ီ၏စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�

နိုိင်း်် ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�၏ ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေစာဝေသာတ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ� စာသည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်းပ််ရွို 

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�မ်းုမ်းည်မ််းဟိုုတ််ဝေပ်။ ဥပ်မ်းာ ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာမ််း�ာ�သည် ် သဝေဘာာတ်ရွာ�

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င်း်၏ အုကြိုးကီ�အုက�ကုု ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကတ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ခု�ယ၍် ေဖွဲ့�တ််

ခု�ေခုင်း�်ကုု ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�တ့်င်းမ််းူ အုေခုာ�ဝေသာသကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်း်သည်််

အုခု�ကမ််း�ာ� အုဝေေမ်းာကအ်ုေမ်းာ�အုပ်ါအု�င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီစာန်စာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း််လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ်ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� (legislative governance) ေဖွဲ့စာဝ်ေအုာင်း ်တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�၌ 

ပ်ါတ်ီ၏အုဝေရွ�အုရွာမ်း�ာ�ကုုသာ ဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း� ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ် ‘လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်လှမ်း�်မ်းုု�မ်းု’ 

ဟိုူဝေသာ အုယူ�ါေကုု ဝေလ�ာက်�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုဝေ�ကာင်း�်မ်းိာ လူမ်း�ာ�စာုပ်ါတ်ီ၏ ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းက် မ်းူ

�ါေခု�မိ်းတ်ဝ်ေသာအုခုါ ယင်း�်သည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု်စာစ်ာဝေ�ကာမ်းည်််အုစာာ� ယင််း�တုု်�အုာ� အုဝေထုာက ်

အုကူဝေပ်�ဝေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း�်ရုိွ ယင််း�တုု်�၏ ဝေန်ာကခ်ု�

ပ်ါတ်ီကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုဝေပ်�  မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်
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သက�်ုုင်းရ်ွာပ်ါတ်ီ၏ ဝေ�ကည်ာထုာ�ဝေသာ မ်းူ�ါေလမ်း်�စာဉ်းထ်ုကစ်ာာလ့င်း ်�န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််အုတ့်က ်

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ ကုုယရ်ွည်က်ုုယဝ်ေသ့�နိုိင်း် ် ဝေဖွဲ့ာဝ်ေရွွမ်းုကသာလ့င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ရွလေမ််း�ာ�ကုု အု�ု��အုေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် သက�်ုုင်းရ်ွာပ်ါတ်ီသည် ်

၎င်း�်တ်ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုမ်း�ာ��ု��ကုုရွရွိုပ်ါက ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုဝေသာ အုစာုု�ရွ၏ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း ်အုကြိုးကီ�အုက�ဝေန်ရွာကုုဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�နိုိင်း််

စာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ မ်း��့ယစ်ာည််�ရိုု��ဝေရွ�လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုေပ်�လုပ်ေ်ခုင်း�်သည် ် ကဏ္ဍာနိုိစာ်ရွပ်အ်ု�ကာ� အုမ်းိန်တ််ကယ ်

ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်း့ဝေသာအုင်းအ်ုာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် သမ်းမတ်စာန်စာ်မ်းိာပ်င်း ် က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ� မ်း�ာ�ေပ်ာ�

လ့န််�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီစာန်စာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်� ခုုုင်း်မ်းာဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာ

အုပ််နိုိင်း�်ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာလ်ည်�် ၎င်း�်အုတ့်ကဥ်ပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ပ်�်ပ်ုု�မ်းုသည် ်အုာ�ထုာ�၍မ်းရွနိုုုင်းဝ်ေသာ 

သမ်းမတ်တ်စာဥ်ီး�သည် ် အုာ�န်ည်�်ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုာဏာာမ်း�ာ�သာရွိုဝေသာလ်ည်�် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�ရွို အုာဏာာရွပ်ါတ်ီ၏ပ်�်ပ်ုု�မ်းုကုုရွရွိုဝေသာ သမ်းမတ်တ်စာဥ်ီး�ထုကပ််ုု၍ အုာဏာာ

ဝေလ�ာန််ည််�ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� တ်ည်ရ်ွို

ရိုု�မ်း့ေဖွဲ့င်း် ် ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းု၏ဝေရွိ�ဝေေပ်�လကခဏာာရွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည််် လူမ်းုဝေရွ�အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာ

မ်းည််ဟိုု ယူ�၍မ်းရွနိုုုင်းပ််ါ။ သီ�သန်�ဖ်ွဲ့့င်း််�ုုထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�

နိုိင်း်် အုစာဉ်း်အုလာမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် က�င်း်သ်ု��ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်နိုိင်း်် ၎င်း�်၏ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုုအုသု��ေပ်�သည််် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကမ််းုအုခု��ု� ရွိုနိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ကဝေန်ေါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� 

ရွာနုိုန်�်ေပ်ည််် ဗီတုု်အုာဏာာကုု အုပ်နိ်ိုင်း�်ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် သဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းအုရွ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက် လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

‘ပ်ါတ�အ	ကျေးရ�အရးမှားး�ကားိ�သး	 ဦး�စး�ကျေးပ်�ကျေးသး	 အးဏားရနှိ�င်င််�ကျေးရ�ပ်ါတ�မှားး�၊	 မှာ�ဆနှဒ	

နိယ	် အမှားး�အေပ်း�အတွကား	် ကားိ�ယစ်း�လွှာာယတ်စဥ်ီး�သး	 ထားး�ရာိကျေးသးစနိစန်ှာင်�်	 လွှာာတက်ျေးတးက်ားိ�	

ဖွဲ့းကားသ်ိမှာ�်နှိ�င်က်ျေးသး	�နိက်ြီးကား��ချီးး�ပ်၏်	အးဏားတိ��ကျေးကြားကားးင်�်	�ကားစ်မ်ှာင်စ်တးစနိစမ်ှားး�တွင်	်�နိက်ြီးကား��ချီးး�ပ််

မှားး�အကျေးပ်�	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတ်ကျေးတး၏်	ထိားနိ�်ကျေးကားးးင်�်စစက်ျေးဆ�မုှာမှာား	အလွွှာနိအ်း�ကျေးပ်းး�ပ်ါသည်။်	အကျေးေချီးချီး�

သကျေးားတရး�အရ	 အးဏားရပ်ါတ�၏	 လွှာာတက်ျေးတးက်ားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�သည်	် �နိက်ြီးကား��အဖွဲ့ွ��ကားိ�	

ကြီးကား��ကြားကားပ်န်ှိ�င်က်ျေးသးလ်ွှာည်�်	ယင်�်တိ��၏ကျေးရွ�ကျေးကားးကားပ််ွ�ဆိ�င််ရးကား�ကြားကားမှာမးသည်	်ပ်ါတ�၏ကျေးချီးါင်�်ကျေးဆးင်	်

မှာုမှားး�ေဖွဲ့င်�်	 ဆကားစ်ပ််ကျေးနိသေဖွဲ့င်�်	 လွှာကားက်ျေးတွ�တွင်မ်ှားယင်�်တိ��သည်	် အေချီးး�ကျေးသးအဆိ�ေပ်�ချီးးကားမ်ှားး�	

မှာည်သိ်��ပ်င်ရ်ာကိျေးစကားးမှား	ယင်�်တိ��ကိား�ယပိ််�င်ပ််ါတ�၏	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�ကျေးဆးင်ရွ်ကားခ်ျီးးကားမ်ှားး�ကိား�သး	ကျေးထားးက်ား	

ချီး�ပ်ါသည်။်’

ရွင်း�်ေမ်းစာ။်  Mainwaring, Scott and Shugart, Matthew J., ‘Juan Linz, Presidentialism, 

and Democracy: A Critical Appraisal’, Comparative Politics, 29/4 (July 1997). 

ဂ��ရွန် ်လစာဇ်ို၊် သမ်းမတ်စာန်စာ်နိုိင်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ - အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ �န်�်စာစာခ်ု�က်
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၄။	ကျေးနိးကား
ခ်ျီး�အ

ကျေးေချီးအ
ကျေးနိ၏

	အ
ကျေးရ�ပ်ါမှာု

သည် ်ယင်း�်အုာဏာာကုုက�င်း်သ်ု��ဝေလမ််းရွိုပ်ါ။6 အုတ်ုု 

ခု��ပ်ဝ်ေေပ်ာရွပ်ါမ်းူ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မ်းူ�ကမ်း�်

ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�သည် ် အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�မ်းိ န်ည်�်

လမ်း�်အုခု��ု�ကုုရွယူပ်ါက မ်းူရွင်း�်နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေတ့်�

ရွိုထုာ�သည်တ််ုု�နိုိင်း်် မ်းတ်ူည်ီဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေေခု 

အုဝေန်အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်  ရွလေမ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�နိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�် သုရွိုန်ာ�လည်ထ်ုာ�သင်း်ပ််ါသည်။် 

တ်ဖွဲ့န်် နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် ထုုဝေရွာကမ််းုမ်းရွိုဝေသာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�သည် ်

အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�၏ အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အု��င်းခ်ု့င်းက်� 

ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ သက�်ုုင်း်ရွာ မ်းူလနိုုုင်း်င်း�

၏ အုဝေန်အုထုာ�အုာ� �န််�စာစာ်ေခုင်း�်နိုိင်း််န်ာ�လည််

သဝေဘာာဝေပ်ါကေ်ခုင်း�်၊ ယင်း�်၏ နိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို 

အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�နိုိင်း််နိုုင်း�်ယိဉ်း်ဝေလ်လာေခုင်း�်သည် ်

မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ေုတ်ုယအု�င်း် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ကျေးနိးကား်ချီး�အကျေးကြားကားးင်�်အရးမှားး�သည်လ်ွှာည်�်	

အကျေးရ�ကြီးကား��လွှာာပ်ါသည်။်	ပ်ါတ�၏စည်�်မှားဉ်�်မှားး�

နှာင်�်	ကျေးချီးါင််�ကျေးဆးင်မ်ှားး�၏ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�တိ��တကား်

ကျေးစကျေးသး	တွနိ်�အး�မှားး�၊ကားိ�ယရ်ည်က်ားိ�ယက်ျေးသွ�

မှားး�နှာင်�်	သ��သနိ�ဖ်ွဲ့ွင်�်ဆိ�ထားး�ေချီးင်�်မှာရာိကျေးသး	

ယဉ်က်ျေးကားး�မှာုဆိ�င်ရ်း	စ�သတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�နှာင်�်

အစဉ်အ်လွှားမှားး�	စသည်�်	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးဒါေပ်င်ပ််ရာိ	အကျေးကြားကားးင်�်အရးမှားး�သည်	်

အတိ�င်�်အတးကြီးကား��ကြီးကား��မှား�မှား�	သကားက်ျေးရးကား်

မှာုရာိ	နှိ�င်ပ််ါသည်။်	အေချီးး�နှိ�င်င််�မှားး�မှာာ	နိည်�်လွှာမှာ�်

အချီးး�ိ�ကားိ�ရယးပ်ါကား	မှားရင်�်နှိ�င်င််�မှားး�တွင်	်

ကျေးတွ�ရာိထားး�သည်မ်ှားး�နှာင်�်	မှာတးည်�ကျေးသး	

နှိ�င်င််�ကျေးရ�အကျေးေချီးအကျေးနိ	ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�မှာုမှားး�နှာင်�်	

ရလွှာဒါမ်ှားး�	ရရာိနှိ�င်ပ််ါသည်။်
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၅.၁။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးအ်တွင်�်	ကားိ�ယ်စး�ေပ်�ပ်��စ�မှားး�

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုေပ်�သည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်တ်ာ�န််တ်စာ်ရွပ်မ််းိာ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�

အုာ�ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန််�ုုသည််ကုု အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လကခ်ု�ထုာ�ပ်ါသည််။ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ပ်ု�စာ�

ခု�မ်းိတ်မ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဝေ�့�ဝေနို့�ရွာတ့်င်း ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ရိုုဝေထုာင်း်အ်ုမ်း��ု�မ်း��ု� ပ်ါ�င်း်ပ်ါ 

သည်။် သုု�ရွာတ့်င််း ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်အုသ့င်းသ်ဏ္ဍာာန််အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ်တ်ည်ရ်ွိုဝေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။် ပ်ထု�ီ

သဝေဘာာတ်ရွာ�အုရွ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� န်ယဝ်ေေမ်းတ်စာခ်ုုခုုနိုိင်း်် ယင်း�်န်ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�်ရွို မ်း��နိုဒရွိင်း်

မ်း�ာ�ကုု ခု�တု်�်ကဝ်ေပ်�ေခုင်း�်လည်�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းသ်ည်။် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

လူမ်း��ု�စုာမ်း�ာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုေခုာ�ဝေသာ �ုဝေသသလကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုလည်�် အုဝေေခုခု�နုုိုင်းသ်ည်။် ယင်း�်သည််

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွာ အုမ်း��ု�သမ်းီ�ပ်ါ ပ်ါ�င်း်

ကုုယ်စာာ�ေပ်�ဝေစာလ�က် ပ်ါတီ်နုုိုင်းင််း� ဝေရွ�အုသ့င်းဝ်ေ�ာင်းနုု်ိုင်းပ်ြီးပီ်� သရုိုပ် ်ဝေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�သည်််အုသ့င်းဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင််း�လည်�်

ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်တ််စာေ်ပ်ည်၏် သမ်းုုင်း�် 

ဝေ�ကာင်း�်�ုုင်းရ်ွာ၊ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုဝေန်အု 

ထုာ�အုတ့်င်း�် မ်းည်သ်ည်််ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် ပ်ု�စာ�

မ်း�ာ�သည် ်အုဝေရွ�အုပ်ါ�ု��ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေရွွ�ခု�ယ်

မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်မ််းည်််အုဝေပ်� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သည် ်မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။်

ေပ်ည််ဝေထုာင်း်စာုအု�င်း််တ့်င်း်လှတ််ဝေတ်ာ ်

တ်စာရ်ွပ်တ််ည်�်ထုာ�ရွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုကုု ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါလှတ်် 

ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်သီ�သန်�လ်�ာထုာ�ဝေသာ ကုုယ ်

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်၏	ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်မှာုသည်	်

တိ�င်�်ေပ်ည်တ်စေ်ပ်ည်၏်	သမှာိ�င်�်ကျေးကြားကားးင်�်

ဆိ�င်ရ်း၊	ယဉ်က်ျေးကားး�မှာုဆိ�င်ရ်း	အကျေးနိအထားး�

အတွင်�်	မှာည်သ်ည်�်ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်ပ်��စ�

မှားး�သည်	်အကျေးရ�ပ်ါဆ���ေဖွဲ့စက်ျေးကြားကားးင်�်	ကျေးရွ�ချီးးယ်

မှာုမှားး�ေပ်�လွှာ�ပ်မ်ှာည်�်အကျေးပ်�	မှားတည်က်ျေးနိပ်ါသည်။်
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စာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု သတ််မ်းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� ‘အုနိုုုင်းရ်ွသူအုာ�လု��ယူ’ ဟိုူသည်် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်

ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုတ်ည်�်ကသာလ့င်း ်အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ထုုန်�်ခု��ပ််ကြိုးကီ��ကပ်ခ်ု့င်း််ရွသ့ာ�နိုုုင်းသ်ည်။် 

အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းမ််းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်ဝေသာ၊ သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ� အုလ့န်် 

အုမ်းင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်ဝေသာ လူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုတ့်င်း ် အု�ုုပ်ါန်ည်�်ေဖွဲ့င်း်် ကုုယ်စာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ပု်�စာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�

အုတ့်င်း�်ရွို မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�စာ့ာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် သဝေဘာာထုာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�အုတ့်က ် ရွပ်တ််ည်ဝ်ေပ်�နိုုုင်း်

ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု န်ည်�်

လမ်း�်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ� သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ - (က) လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေရွ�ကုု ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ုု၍ခု့င်း်ေ်ပ်�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ 

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�၏ အုလ့န််သတ်ုထုာ�၍ကုုင်းတ့််ယရ်ွဝေသာ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င််း ယင်း�်တ်ုု�၏ လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းမ််းုအုာ� 

ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်� အုမ်း��ု�

အုစာာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�စာ့ာနိုိင်း်် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�စ့ာာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ဘာကမ််းိ ပ်ုုမ်းုုရွပ်တ််ည်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုု

အုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��ေခုင်း�်နိုိင်း်် (ခု) သင်း််ဝေလ�ာ်

ဝေသာ  ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာက်ုုအုသု��ေပ်�၍ တ်စာ်

ပ်ါတ်ီအုစာုု�ရွသည််စ်ာန်စာက်ုု အုာ�မ်းဝေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�

ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် (ဂ) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု

ထုာ�ရွိုဝေသာ အုလ�ာ�လုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

(ဃ) အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�အုတ့်င်း�် ေပ်ည် ်

န်ယ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�စာ့ာကုု တ်ည် ်

ဝေထုာင်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ဝေသာ ဝေေါင်းလ်ုုကစ်ာန်စာအ်ုရွ အုာ 

ဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ��င်းလ်ှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�သတ် ်

မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်၊ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုရိုုဝေထုာင်း်အ်ုသီ�သီ�

ကုု ဝေန်ရွာဝေပ်�ေခုင်း�်အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ� ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

၅.၁.၁။	 ကျေးရွ�ကျေးကားးကားပ််ွ�စနိစမ်ှားး�မှာာတစဆ်င်�်	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ၏်တ်ာ�န််မ်းိာ ေပ်ည်သ်ူတ်ုု�၏�နိုဒမ်း�မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� 

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ဝေန်ရွာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်အုသ့င်း်ဝေေပ်ာင်း�်ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယ ်

စာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည်််စာန်စာ်မ်း�ာ�၏ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�သည် ်မ်းည်သ်ည်််ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�က 

ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်သည်	်အသွင်သ်ဏ္ဍးနိ်

အမှား�ိ�မှား�ိ�ေဖွဲ့င်�်	တည်ရ်ာိကျေးနိနှိ�င််ပ်ါသည်။်	ပ်ထား��

သကျေးားတရး�မှားး�	သကားက်ျေးရးကားက်ျေးသး	

ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်၊	တိ�င်�်ရင်�်သး�လွှားမှား�ိ�မှားး�၊	

လွှားမှား�ိ�စ�မှားး�နှာင်�်	အေချီးး�ကျေးသးလွှာကားခဏားရပ််

မှားး�အး�	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်မှားး�ရာိကြားကားပ်ါသည်။်	

ဖွဲ့ယက်ြားကားဉ််မှာုမှားး�ကျေးကြားကားးင်�်	ပ်ဋိိပ်ကားခမှားး�ေဖွဲ့စပ််ွး�

ကျေးနိကျေးသး၊	သကျေးားထားး�ကားွ�လွှာွ�မှာုမှားး�	

အလွှာွနိအ်မှာင်�်ေဖွဲ့စက်ျေးပ်�ကျေးနိကျေးသး	လွှား�အဖွဲ့ွ��	

အစည်�်တစခ်ျီး�တွင်	်‘အနှိ�င်ရ်သးအး�လွှာ���ယး’	

နိည်�်စနိစ်ေဖွဲ့င်�်	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်ပ်��စ�သည််	

နှိ�င်င််�အတွင်�်ရာိ	မှာတးကားွ�ေပ်း�စွးတည်ရ်ာိကျေးနိထားိ�င််

မှာုမှားး�နှာင်�်	သကျေးားထားး�အမှား�ိ�မှား�ိ�အတွကား	်

ရပ်တ်ည်က်ျေးပ်�နှိ�င်ေ်ချီးင်�်	မှာရာိပ်ါ။
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၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ခု့င်း်ရ်ွရွိုမ်းည်၊် ယင်း�်တ်ုု�ရွရိွုမ်းည်််ဝေထုာကခ်ု�မ်း�နိုိင်း်် ည်ီမ်း့မ်းည််က်ုုယ်စာာ�လိယဝ်ေန်ရွာကုု မ်းည်သ်ည်််

အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာထုုရွရွိုမ်းည် ် စာသည်တ််ုု�အုဝေပ်� အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

ကုုယစ်ာာ�လိယတ််စာဥ်ီး�အုာ� မ်း��နိုဒန်ယ် တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို ေပ်ည်သ်ူလူထုုက �နိုဒမ်း�အုမ်း�ာ��ု��ဝေပ်�၍ ဝေရွွ� 

ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် ဝေထုာက်ခု�မ်း�အုမ်း�ာ��ု�� ရွရွိုသူသာအုနိုုုင်းရ်ွဝေသာစာန်စာ်သည် ်လု�ဝေလာကမ််း့တ်

စာ့ာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်မ်းခု�ရွသည််် လူန်ည််�စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုဝေပ်� တ်ုုကရ်ိုုုကအ်ုက��ု�သက ်

ဝေရွာကမ််းုမ်း�ာ� ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် ဤစာန်စာ်ကုုသာက�င်း်သ်ု��ပ်ါက အု�ုုပ်ါ ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��၏

ဝေထုာကခ်ု�မ်း� ၁၀% သုု�မ်းဟိုုတ် ်၂၀% ထုု ရွရွိုဝေအုာင်းက်ြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းသ်ည်််တ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း ်ယင်း�်တ်ုု�

၏ ဝေထုာက်ခု�မု်းမ်း�ာ�နိိုင်််း အုေခုာ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�၏ဝေထုာက်ခု�မု်းမ်း�ာ�တ်စ်ာနုုိုင်းင််း�လု��အုညီ်အုမ်း့ ပ်� ��နိို��သ့ာ�မ်းည်�ုု်လ့င်း ်

ယင်း�်တ်ုု�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ကုုယစ်ာာ�လိယတ််စာ်ဝေန်ရွာစာာကုုပ်င်း ် ရွရွိုပ်ုုင်း�်ုုင်းန်ိုုုင်း်မ်းည် ်

မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။7 �န်�်က�င်းဘ်ာကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီအုခု��ု�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း�် ကုုယစ်ာာ� 

လိယဝ်ေန်ရွာရွရွိုဝေစာရွန် ်ခု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် ပ်ါတ်ီစာု�ညွှ့န်�ဝ်ေပ်ါင်း်�အုစာုု�ရွစာန်စာက်ုု အုာ�ဝေပ်�ဝေသာ၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီ

မ်း�ာ�၏ အုခု��ု�က�ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ကုုအုဝေေခုေပ်�ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာမ််း�ာ�သည် ် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�

ဝေသာ သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင််းမ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပုု်�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စ်ာဘာကက်�ကည်််လ့င််းလည်�် ပ်ါတီ်မ်း�ာ�စ့ာာ 

တ်ုု�သည် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ခု့င်း်ရ်ွရွိုဝေန်ပ်ါက အုာဏာာရွပ်ါတ်ီအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ယု��ကည််

စာုတ်ခ်ု�ဝေလာကဝ်ေသာ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�ရွရိွုနိုုုင်း်ဝေေခု ဝေလ�ာန််ည််�သ့ာ�ပ်ါသည်။် ထုုုအုခုါ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ် လုုအုပ််ဝေသာေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် ဥပ်ဝေေေပ်�ရွာတ့်င်း ် အုမ်း�ာ�

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုတ်စာခ်ုုရွရွိုရွန် ်ပ်ုု၍ခုက်ခု�ဝေစာပ်ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်ပ်ါတ်ီစာု�အုခု��ု�က�ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာ်

ကုုဝေထုာကခ်ု�ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်မ်း�ာ�သည် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုေခုင်း�်တ်ုု� အုတ်ုုင်း�် 

အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ဟိုန််ခု�ကည််ီမ်းုရွိုရွန် ် လုုအုပ််

ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုရွရွိုရွန််

အုတ့်က ်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုန်ည််��ု��ရွရွိုရွ

မ်းည််် မ်း��နိုဒအုဝေရွအုတ့်ကအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည််

ဝေန်ပ်ါသည်။် က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

ဝေရွ�ဟိုူသည်် ်ယင်း�်၏ မ်းူလရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််းပ်�က ်

ေပ်ယဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ယင်း�်သတ်မ််းိတ််အုဝေရွအု 

တ့်ကက်ုု အုဝေသအုခု�ာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ရ်ွန်် 

လုုအုပ်ပ််ါသည်။် သုု�မ်းဟိုုတ်ပ််ါက တ်ူရွကီနိုုုင်းင််း�

တ့်င်း ်၂၀၀၂ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာခ်ု�သ်က�သ်ုု� အုန်ည်�်�ု��

ဝေထုာကခ်ု�မ်း� ၁၀% ရွိုရွန် ် သတ််မ်းိတ််ထုာ�ေခုင်း�်

သည် ်ပ်ါတ်ီအုမ်း�ာ�စာုနိုိင်း် ်မ်း�မ်း�ာ�အုာ�လု��၏ ၄၆% 

န်ီ�ပ်ါ�ကုု ခု�န််လိပ်မ််းုေဖွဲ့စာဝ်ေစာခု�သ်ည်။်  အုေခုာ�တ်စာ်

ဘာကက်�ကည်််လ့င်းလ်ည်�် အုစာာဝေရွ�နုုိုင််းင်း�တ့်င်း်

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါတည််ကျေးဆးကား်

သးမှားး�သည်	်ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်ဆိ�င်ရ်း	

ရိုုကျေးထားးင်�်အမှား�ိ�မှား�ိ�ကားိ�	နိည််�လွှာမှာ�်အမှား�ိ�မှား�ိ�ေဖွဲ့င်�်

	ည်ာိနှုင်�်ကျေးေပ်လွှာည်က်ျေးစပ်ါသည်။်	တစခ်ျီး�မှာား	

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားပ််ွ�စနိစေ်ဖွဲ့င်�်	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်ပ်��စ�

ချီးးမှာာတေ်ချီးင်�်ေဖွဲ့စသ်ည်။်	ကျေးထားးကားခ်ျီး�မှာ�အမှားး�စ�

ရသးကားိ�သး	အနှိ�င်က်ျေးပ်�ကျေးသးစနိစသ်ည်	်

လွှားနိည်�်စ�ပ်ါတ�မှားး�၏	အချီးွင်�်အကျေးရ�မှားး�ကားိ�	

နိည်�်ပ်ါ�ကျေးစပြီးပ်��	ပ်ါတ�စ��အချီးး�ိ�ကားးကားိ�ယစ်း�ေပ်�

ေချီးင်�်စနိစက်ားိ�ကျေးထားးကားခ်ျီး�ကျေးသး	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားပ််ွ�

စနိစမ်ှားး�မှာားမှား	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်နှာင်�်	ထားိကျေးရးကား်

ေချီးင်�်အကြားကားး�	အတိ�င်�်အတးတစ်ချီး�အထားိ	

ဟူနိခ်ျီးးကား်ည်�ကျေးစရနိ	်လွှာိ�အပ်ပ််ါသည်။်



28 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

လကရုိ်ွ ၂% သတ် ်မ်းိတ်ခ်ု�က ် (၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ် အုထုု ၁% ဟိုု သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� ၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်အုထုု ၁.၅% 

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�သ်ည်)် ကပ်ါတ်ီ ၁၂ ခုုကုု ဝေခုတ်သ်စာ်အုစာာဝေရွ� လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ

မ်း�ာ� (ကုုယစ်ာာ�လိယ ်၁၂၀ ဦး�) ရွရွိုဝေစာပြီးပ်ီ� တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းဝ်ေသာအုစာုု�ရွသစာတ််စာ်ရွပ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းရ်ွန်် 

စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�စာ့ာကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါက့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်သက�်ုုင်းရ်ွာဝေထုာကခ်ု�

မ်း� ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�ရွရွိုမ်းု၏ အုက��ု��ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာရ်ိုု�မ်း့မ်းက ပ်ါတ်ီ၏နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ရိုုပ််ပ်ု�ကာ�ခု�ပ်အ်ုေပ်င်း ် ဝေရွွ�ခု�ယ်

ထုာ�ဝေသာ ဝေရွွ� ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်နိုိင်း်် �ကန်ို့ယ်မ်းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသည်။် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာန်ိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

�ုုင်း်ရွာ အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA) သည် ်အု�ုုပ်ါ စာန်စာမ််း�ာ�

၏ အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုမ်း�ာ�ကုုရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပ်ီ� ဤစာန်စာမ််း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�အုသီ�သီ�တ့်င်း ် မ်းည်သ်ုု�မ်းည်ပ််ု�

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုရွိုသည်က်ုု အုဝေလ�ဝေပ်�တ်င်းေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း်�သည်် ်လကစ်ာ့�စာာအုုပ််တ်စာအ်ုုပ််ကုု ထုုတ်ဝ်ေ�ခု�ပ််ါသည်။်8

၅.၁.၂။	သ��သနိ�ဖ်ွဲ့ယထ်ားး�ကျေးသး	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�၏	ကျေးနိရးမှားး�

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ 

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းန်ိုုုင်း်မ်းည််် အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာ်ရွပ််မ်းိာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ� 

သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ခု့�တ်မ်း်�စာန်စာ်မ်း�ာ�ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ� သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယ ်

ထုာ�ေခုင်း�်သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�တ့်င်း ်လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�၊ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်က်

အုတုု်င်း�်အုတ်ာတ်စာခု်ုဝေသာ ဝေန်ရွာအုဝေရွအုတ့်က်ကုု သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ေခုင််း�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်တုု်�ကုု ကုုလ� 

ဘာီယာ (‘လူမ်းည်�်အုသုုင်း�်အု�ုုင်း�်’)၊ ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ� (တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�)၊ အုုနိုဒုယ (လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�

နိုိင်း်် ဇိုာတ်န််ုမ်း််၊ ဇိုာတ်ေ်မ်းင်း်စ်ာာရွင်း�်တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�)၊ ဝေဂ�ာေ်န်် (ခုရွစာယ်ာန််ဘာာသာ�င်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေကာ်

ဝေက��ပ် ်မ်း့တ်စ်ာလင်းမ််း�ာ�)၊ န်ီဂါ (အုာဖွဲ့ရွုက ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�)နိုိင်း်် ပ်ါကစာာတ်န် ်  

(အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်မ်း့တ်စ်ာလင်းမ််းဟိုုတ်သ်ူမ်း�ာ�) စာသေဖွဲ့င်း် ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� မ်း�ာ�စာ့ာရွိုဝေန်ဝေသာမ်းတ်ူ 

ည်ီသည််န်ိုုုင်းင််း�အုမ်း��ု�မ်း��ု�တ့်င်း ်အုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါ သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ

မ်း�ာ�မ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု အုေခုာ�ဝေသာကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကသ်ည််် ပ်ု�စာ�အုတ်ုုင်း်� 

သာ ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေလရ်ွိုဝေသာလ်ည်�် ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေ/ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်သတ််မ်းိတ််ထုာ�သည်် ်အုခု��ု�ဝေသာ လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်သ်ာ

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်လည်�် ရွိုပ်ါသည်။်9  ပ်ါကစာာတ်န် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ််ဝေတ်ာ၏် ပ်ုေမ််း ၅၁ သည် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယ်ထုာ�သည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယ်ဝေန်ရွာမ်း�ာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�နိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုလု��တ့်င်း ်ယင်း�်၏ဝေပ်ါင်း�်စာပ် ်ပ်ါ�င်း်

ေခုင်း�်ကုု မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်ထုုု�ေပ်ပ်ါသည် ်(ဇိုယာ�က့က ်၄ ကုု �ကည််ပ််ါ)။



29ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ဇူးယး�ကားွကား	်၄။	ပ်ါကားစစတနိ်၏	အမှား�ိ�သး�ည်�လွှားချီး�တွင်	်သ��သနိ�ဖ်ွဲ့ယထ်ားး�ကျေးသး	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်

ကျေးနိရးမှားး�

ပ်ါကစာာတ်န် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ ပ်ုေမ််း ၅၁

အုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�

(၁) အုမ်း��ု�သာ�ညီ်လာခု�အုတ့်င််း� အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�နိိုင်််း မ့်းတ်စ်ာလင််းမ်းဟုိုတ်သူ်မ်း�ာ�အုတ့်က် သီ�သန်�်

ဖွဲ့ယထ်ုာ�သည််် ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေန်ရွာမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င််း ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေန်ရွာ သု��ရွာဝေလ��ယ််နိိုစာ ်

ဝေန်ရွာ ရွိုပ်ါသည်။်

(၁က)

(၃) အုပ်ုုေခ်ု့� (၂ က) တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ်အုခု�ကမ််းိလ့�၍ အုပ်ုုေခ်ု့� (၁) တ့်င်း ်ရွည်ည်ွှှန််�ထုာ�သည်််

 ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုခု�င်း်�စာီ၊ ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာန်စာ်အုရွအုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေသာ တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�၏ ဝေေသ

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ၏ ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာအ်ုတ့်က ် ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�

အုတ့်င်း�် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း�်ဝေတ့်�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။်

ပ်��မှာာနိက်ျေးနိရးမှားး� အမှား�ိ�သမှာ��မှားး� စ�စ�ကျေးပ်ါင််�	

ဘာာလုုကစာာတ်န်် ၁၄ ၃ ၁၇

အုဝေန်ာကဝ်ေေမ်းာကပ််ုုင်း�် န်ယစ်ာပ်ေ်ပ်ည်န််ယ် ၃၅ ၈ ၄၃

ပ်န်ဂ်�ပ်် ၁၄၈ ၃၅ ၁၈၃

�င်း�်ေ ် ၆၁ ၁၄ ၇၅

ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုဝေအုာကရ်ွို 
တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�၏ ဝေေသမ်း�ာ� 

၁၂ - ၁၂

ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ၏ ပြီးမ်းု��ဝေတ်ာ ် ၂ - ၂

စ�စ�ကျေးပ်ါင်�်	 ၂၇၂ ၆၀ ၃၃၂

(၂က) အုပ်ုုေခ်ု့� (၁က) တ့်င်း ်ညွှှန််��ုုထုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာအုဝေရွအုတ့်ကအ်ုေပ်င်း ်အုမ်း��ု�

 သာ�ည်ီလာခု�အုတ့်င်း�် မ်း့တ်စ်ာလင်း ်မ်းဟိုုတ်သ်ူမ်း�ာ�အုတ့်ကဝ်ေန်ရွာ ၁၀ ဝေန်ရွာ ရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

(၄) အုမ်း��ု�သာ�ည်ီလာခု�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေရွ� ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်အုတ့်က ်-

(က) ဝေယဘာုယ�ကုုယ်စာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�အုတ့်က ်မ်း��နိုဒန်ယမ််း�ာ�သည် ်ကုုယစ်ာာ�လိယ်

တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�်သာ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ မ်း��နိုဒန်ယေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါဝေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု ရွရွို

မ်းည််် ကုုယ်စာာ�လိယမ််း�ာ�ကုုဥပ်ဝေေနိိုင်း််အုည်ီ တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာဝေပ်�

နိုုုင်းဝ်ေသာ�နိုဒမ်း�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွမ်းည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�



30 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

(ခု) အုပုု်ေခ့်ု� (၁က) အုရွ သက�ုု်င်းရ်ွာေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�သုု� ခ့ု�ဝေ�ခု�ဝေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုမ်း��ု� 

သမ်းီ�ထုုအုတ့်က ် သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�သည််် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်ဝေန်ရွာ အုာ�လု��

အုတ့်က ်ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုစာီသည် ်မ်း��နိုဒန်ယ်တ်စာခ်ုုစာီ ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ဂ) မ်း့တ်စ်ာလင််း မ်းဟိုုတ််သူမ်း�ာ�အုတ့်က ်သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ 

၁၀ ဝေန်ရွာ၏ မ်း��နိုဒန်ယ်မ်းိာ တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာရ်ွမ်းည်။်

(ဃ) အုပ်ုုေခ်ု့� (၁က) အုရွ ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုခုုသုု� ခု့�ဝေ�ခု�ဝေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုမ်း��ု�သမ်းီ�ထုု

အုတ့်က ်သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု အုမ်း��ု�သာ�ညီ်လာခု� 

အုတ့်င်း�် သက�်ုုင်း်ရွာေပ်ည်န််ယ်၏ နိုုုင်းင််း� ဝေရွ�ပ်ါတ်ီအုသီ�သီ�က အုနိုုုင်းရ်ွရွိုဝေသာ 

ဝေယဘာုယ�ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ၏ စာုစာုဝေပ်ါင်း�်အု ဝေရွအုတ့်ကက်ုုအုဝေေခုခု�၍ ဥပ်ဝေေ

အုရွ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�၏ ကုုယ်စာာ�လိယ်စာာရွင််း�အုဝေပ်� အုခု��ု�က�ကုုယ်စာာ�ေပ်�သည်််

စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

 ဤအုပ်ုုေ်ခု့�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုရွ နိုုုင်းင််း�ရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုက အုနိုုုင်းရ်ွရွိုသည််် ဝေယဘာုယ�

ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာစာုစာုဝေပ်ါင်း�်တ့်င်း ်လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ အုမ်းည်စ်ာာရွင်း�်ကုု တ်ရွာ��င်း်

အုစာုု�ရွေပ်န်တ််မ်း�်တ့်င်း ်ထုုတ််ေပ်န််ဝေ�ကေင်းာပြီးပ်ီ� သု��ရွကအ်ုတ့်င်း�် အု�ုုပ်ါနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီ

သုု� မ်းိန်မ််းိန််ကန်က်န်�်င်းဝ်ေရွာကသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

(င်း)  မ်း့တ်စ်ာလင််းမ်းဟိုုတ််သူမ်း�ာ�အုတ့်က ် သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ

မ်း�ာ�ကုု အုမ်း��ု�သာ�ညီ်လာခု�အုတ့်င််း� သက်�ုုင်းရ်ွာေပ်ည်န််ယ၏် နုုိုင်းင််း� ဝေရွ�ပ်ါတီ်အုသီ� 

သီ�က အုနိုုုင်း်ရွရွိုဝေသာ ဝေယဘာုယ�ကုုယ်စာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ၏ စာုစာုဝေပ်ါင်း�်အု ဝေရွအုတ့်က်

ကုုအုဝေေခုခု�၍ ဥပ်ဝေေအုရွနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယစ်ာာရွင်း�်အုဝေပ်�အုခု��ု� 

က� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�သည််စ်ာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက ် နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

 ဤအုပ်ုုေ်ခု့�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုရွ နိုုုင်းင််း�ရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုက အုနိုုုင်းရ်ွရွိုသည််် ဝေယဘာုယ�

ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ စာုစာုဝေပ်ါင်း�်တ့်င်း ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�ကုုယစ်ာာ� 

လိယမ််း�ာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဝေရွွ�ဝေကာက်ခု�ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏အုမ်းည်စ်ာာရွင််း�ကုု တ်ရွာ� 

�င်းအ်ုစာုု�ရွေပ်န်တ််မ်း�်တ့်င်း ် ထုုတ်ေ်ပ်န််ဝေ�ကေင်းာပြီးပ်ီ� သု��ရွကအ်ုတ့်င်း�် အု�ုုပ်ါနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

ပ်ါတ်ီသုု� မ်းိန််မ်းိန််ကန်က်န်�်င်းဝ်ေရွာကသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် ပ်ါကစာာတ်န်န်ိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ - ဤဇိုယာ�က့ကက်ုု စာာဝေရွ�သူေပ်န်လ်ည်မ််း့မ်း�်မ်း�ဝေရွ��့�ထုာ� 

သည်။် 



31ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေန်ရွာမ်း�ာ�၏ လက်ဝေတ့်�အုသု��ခု�မု်းအုဝေပ်� အုယူအု� 

မ်း�ာ� က့ာေခုာ�ပ်ါသည်။် တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်း ်လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန် ်စာ�အုေဖွဲ့စာသ်တ် ်

မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုက��ု�အုေမ်းတ််တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာယ်င်း�်ကုုယူ�ထုာ�ပြီးပ်ီ� အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်းလ်ည်�် ကုုယ ်

စာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်ဝေန်ရွာမ်း�ာ� သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�

ေခုင််း�သည် ် လူမ်း�ာ�စုာေဖွဲ့စ်ာဝေသာလူဦး�ဝေရွ၏တ်စ်ာခု��ု� 

တ်စာ�်ကအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းဝေက�မ်းခု�မ်း�်မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေစာပြီးပ်ီ� ယဉ်း်ဝေက��မ်းုအုမ်း��ု�မ်း��ု� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�

န်ာ�လ�က်ရွို�ကဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� 

အုယု�အု�ကည်က်င်း�်မ်း�ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေစာ

နိုုုင်းသ်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်အုာ� သုသာထုင်း ်

ရွိာ�ဝေသာ ကြိုးကု��ကုုင်းေ်ခုယလ်ိယ်ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်� အုမ်း��ု�

အုစာာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�သည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာခ်ုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာမ်းည်် ်ေီဇိုုုင်း်�

ပ်ု�စာ�န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�သည် ် ပ်ုုမ်းုုဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာ 

န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�လ�ကရ်ွို

�ကသည်။်

၅.၁.၃။	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယက်ျေးလွှားင်�်မှားး�၏	ကျေးနိရးချီးွ�တမှာ�်မှားး�

ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်ခု့�တ်မ်း်�မ်း�ာ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု အုမ်း��ု�သမ်းီ�ထုုကုုယစ်ာာ�

ေပ်�မ်းုအုာ� ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။် ယင်း�်ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�သည် ်ဝေရွွ� 

ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်တ့်င်း ်  အုန်ည်�်�ု��ပ်ါ�င်းရ်ွမ်းည်် ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�

အုာ�သတ်မ််းိတ်ပ်ြီးပ်ီ� ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုတ့်က ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်စာာရွင်း�်

မ်း�ာ�တ့်င်း ် ၎င်း�်သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကအ်ုတ်ုုင်း်� လကဝ်ေတ့်�လုုကန််ာက�င်း််သု��ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�

ပ်ါသည်။် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�၏ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်််း ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ေခုင််း�မ်းရွိုပ်ါ။ International IDEA  

မ်းိ ထုုတ်ဝ်ေ�ထုာ�ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�စာန်စာ ် ေီဇိုုုင်း်� - International IDEA ၏ လက်စာ့�စာာအုုပ်အ်ုသစာ ်     

(၂၀၀၅)10 သည် ် သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာနိုိင်း်် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�၏ 

ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်ပ်ုု၍အုဝေသ�စုာတ််�န််ဝေသာ အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဝေလလ်ာမ်းိတ်သ်ာ�ရွန််

အုတ့်က ်International IDEA သည် ်Women in Parliament: Beyond Numbers (1998, rev.2005) 

ဟိုူသည်် ်ဝေန်ာက်ထုပ်လ်ကစ်ာ့�စာာအုုပ််တ်စာအ်ုုပ််ကုု ထုုတ်ဝ်ေ�ခု�ပ််ါသည်။်

ကားိ�ယစ်း�လွှာာယက်ျေးလွှားင်�်ကျေးနိရးချီးွ�တမှာ်�

သတ်မှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�	သိ��မှာဟူ�တ	်သ��သနိ�က်ျေးနိရး

ချီးးနိထ်ားး�ကျေးပ်�ေချီးင်�်စနိစေ်ဖွဲ့င်�်	လွှားနိည်�်စ�အ�ပ်စ်�

မှားး�နှာင်�်	အမှား�ိ�သမှာ��မှားး�ကားိ�ယစ်း�ေပ်�မှာုရရာိရနိ	်

အး�ကျေးပ်�ေမှာာင်�်တင်န်ှိ�င်သ်ည်။်	၄င်�်ကျေးနိရး

သ��သနိ�ခ်ျီးးနိထ်ားး�ကျေးပ်�ေချီးင်�်၏	အမှာာနိတ်ကားယ်

အသ����င်မ်ှာုအကျေးပ်�	ထားင်ေ်မှာင်ခ်ျီးးကားမ်ှာားမှာု	ကားွ�ေပ်း�

ကျေးပ်သည်။်	လွှာာတက်ျေးတး်အတွင်�်	မှာ�ကျေးပ်�ေချီးင်�်

လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်ပ််��စ�သည်	်	အကျေးရ�ကြီးကား��ကျေးသးကားိစစ

ရပ်မ်ှားး�အကျေးပ်�	လွှားနိည််�စ�လွှားမှား�ိ�မှားး�ကား	

လွှာာမှာ�်မှာိ��မှာုရာိကျေးစရနိ	်ကျေးသချီးးးကျေးစသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�



32 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

၅.၁.၄။	နှာစထ်ားပ်က်ားွမှာ�်ဆနှဒမှာ�ကျေးပ်�ေချီးင််�စနိစ	်(Double	Majority	Voting)	

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းုအုေပ်င်း ် ယင်း�်အုတ့်င်း�်ရွို �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု ပ်ု�စာ�

ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်သည် ် ဘာာသာစာကာ�၊ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုအုစာရွိုသေဖွဲ့င်း် ် အုထုူ�ဝေသာအုမ်းိာ�မ်းခု�သည််် အုဝေလ�ဝေပ်�

ဖွဲ့့ယက်ုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် လူန်ည််�စာု၏ပ်ါ�င်းမ််းုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စာု ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုေပ်င်း ် အု�ုုပ်ါအုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုတ့်င်း�် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် ယင်း�်ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်�ကုုင်းတ့််ယသ်ည််် ကုုယစ်ာာ�လိယလ်ူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�၏ အုမ်း�ာ�စာု

ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုဝေရွအုတ့်ကက်ုုလည်�် လုုအုပ််ပ်ါသည်။် နိုိစာ်ထုပ်က့်မ်း�်မ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာသ်ည် ် ဝေထုာကခ်ု�မ်း�

အုသာစာီ�ရွသူကသာ အုာဏာာကုုပ်ုုင်း�်ုုင်းန်ိုုုင်း်သည််ဟိုူသည်် ် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ကုုပ်ယခ်ု�ရွန််အုတ့်က ် လူန်ည်�်စာု

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုာ� ဗီတ်ုုအုာဏာာကုုဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဇိုယာ�က့က် ၅ သည် ်ယခုင်း ်ယူဂုု�လဗ်

မ်းက�်ီေုု�န်ီ�ယာ�သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း� (FYROM) တ့်င်း ် က�င်း်သ်ု��ဝေသာ နိုိစာထ်ုပ်က့်မ်း�်�နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာ၏် 

သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာ်ေပ်ထုာ�ဝေသာလ်ည််� ယင်း�်စာန်စာက်ုု ဘာယလ်ဂ်�ယီ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်းလ်ည်�်    

(ဘာာသာစာကာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု� သု��နိုုန််�ဝေေပ်ာ�ုုဝေန်�ကဝေသာ လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ န်ယန််မ်းုတ်မ််း�ာ�ကုု 

အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍) ဝေတ့်�ရွနိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဇူးယး�ကွားကား	်၅။	ယချီးင်	်ယးဂိုံး�ဆလွှာပ်ဗ်	်မှာကားဆ်�ဒိါ��နိ��ယး�သမှာမတနိှ�င်င််�တွင်	်နှာစထ်ားပ်ကွ်ားမှာ�်ဆနှဒမှာ�ကျေးပ်�ေချီးင်�်၏

သကျေးားတရး�	

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးအ်တွင််�	နှာစ်ထားပ််ကားွမှာ�်ဆနှဒမှာ�ကျေးပ်�ေချီးင််�စနိစ်

မှာကားဆ်�ဒါိ��နိ��ယး�၏	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ	ပ်�ဒါမ်ှာ	၆၉	(၂)	

ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု၊ ဘာာသာစာကာ� အုသု��အုနိုုန််�၊ ပ်ည်ာဝေရွ�၊ ကုုယဝ်ေရွ�ကုုယတ််ာ မ်းိတ်တ််မ်း်�

အုဝေထုာကအ်ုထုာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုထုုမ်း်�အုမ်းိတ််သဝေက�တ်မ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု�အုဝေပ်� တ်ုုကရ်ိုုုက်

အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်က ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ််ရွာတ့်င်း ် တ်က်

ဝေရွာက်ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�၏ အုမ်း�ာ�စုာဝေထုာက်ခု�မ်း�အုဝေရွအုတ့်က်ေဖွဲ့င်း််ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင််း�၊ 

အု�ုုပ်ါ ဝေထုာကခ်ု�မ်း� အုမ်း�ာ�စာုဝေပ်�သူမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်တ့်င်းမ််းိ တ်က်ဝေရွာကဝ်ေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�

အုန်က ်မ်းက�ီ်ေုု�နီ်�ယာ�ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ� မ်းဟုိုတ်ဝ်ေသာ လူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မိ်း ဝေရွာကရုိ်ွလာ�ကသည််် 

ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုမ်း�ာ�စာုေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာ်လည်�်ဝေကာင်း�် ည်ီလာခု�သည် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ််ပ်ါသည်။် ဤ

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုုအုသု��ေပ်�ေခုင််း�နိိုင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ မ်းည်သ်ည်််အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မု်းမ်း�ုု လူမု်းအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� �က�်�ဝေရွ�ဝေကာ်မ်းတ်ီက ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်
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၅.၁.၅။	လွှာာတက်ျေးတးန်ှာစ်ရပ်ပ််ါ�င််ကျေးသး	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�

ကုု ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာနိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ် အုေခုာ�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဝေအုာကလ်ှတ် ်

ဝေတ်ာေ်ဖွဲ့စာသ်ည််် ည်ီလာခု� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုစာည်�်အုဝေ��မ်း�ာ�တ့်င်း ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်အုခု��ု�က�စာန်စာ်ေဖွဲ့စာ်

ပြီးပ်ီ� လူဦး�ဝေရွအုဝေပ်�မ်းူတ်ည်သ်ည်။် အုဖွဲ့့���င်းတ််စာဥ်ီး�စာီသည် ် ေပ်ည်သ်ူ၊ အု�င်း််အုတ်န််�၊ ပ်ုုင်းန််က်၊ အုက��ု� 

အုေမ်းတ်တ််စာမ််း��ု�စာီကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေပ်ရွာ ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် 

�ုုင်းဝ်ေသာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�အုဝေပ်� လှမ်း်�မ်းုု�ပ်ါသည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ပ််ါ�င်း်ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည် ် ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�ရွို နိုုုင်း်င်း�ဝေပ်ါင်း�် ၈၀ ဝေက�ာမ််းိ လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��လ�ကရ်ွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းု၏ အုမ်း�ာ�သု��န်မ်းူန်ာ

ပ်ု�စာ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်အုစာဉ်းအ်ုလာအုရွ ဖွဲ့့�� 

စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်

မ်း��ု�ရိုုု�ေမ်းင်း်ေ်မ်းတ်သ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုရွပ်သ်ူအုရွပ်သ်ာ�

မ်း�ာ�အု�ကာ� အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ�

အုာ� ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ််

ပ်ါ�င်း်ဝေသာစာန်စာ်ကုုစာတ်င်း်က�င်း််သု��ခု�် �ကသည််။ 

ပြီးဗုတု်န်အ်ုစုုာ�ရွသည်အ်ုထုကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာေ်ဖွဲ့စာသ်ည််် 

The House of Lords ကုု ထုုုန်ည််�ေဖွဲ့င်း် ်ခု့�ေခုာ�

ထုာ�ဝေသာလ်ည်�် ၎င်း�်ကုုအုကြုံက�ဝေပ်�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

တ်စာခု်ုနီ်�ပ်ါ�အုသ့င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ကယ်င်း�်၏အုာဏာာ 

တ်ကဝ်ေရွာကလ်ာဝေသာ 

 ကုုယစ်ာာ�လိယ ်၅၀%+ ၁

ည်�လွှားချီး�

တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု� 

အုမ်း�ာ�စာုအုုပ်စ်ာု၏ 

၇၀%၊ လူန်ည်�်စာုအုုပ်စ်ာု 

၁ ၏ ၂၀%၊ လူန်ည်�်စာု 

အုုပ်စ်ာု ၂ ၏ ၁၀% တ်ုု�

ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့�စာည်�်ထုာ�ေခုင်း�်

အုဝေရွ�ပ်ါ၍ အုမ်းိာ�မ်းခု�ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုတ့်က်

ထုပ်မ််း�လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�- လူန်ည်�်စာု အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းိ

ကုုယစ်ာာ�လိယ ်၅၀% + ၁ဦး� (လူန်ည်�်စာု အုုပ်စ်ာု

၁ + ၂) သည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ရွမ်းည််

(ည်ီလာခု�မ်းိ ၁၅% + ၁ နိုိင်း်် ည်ီမ်း့သည်)်

ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်းိ ဥပ်ဝေေ

ေဖွဲ့စာလ်ာေခုင်း�်

အလွှားး�လွှာိ�ကားန်ိည်�်စနိစအ်ရ	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�

အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတးက်ားိ�	ဖွဲ့ွ��စည်�်ေချီးင််�အး�ေဖွဲ့င်�်

လွှာည်�်ကျေးကားးင်�်၊	ကျေးဒါါင်လ်ွှာိ�ကားန်ိည်�်စနိစအ်ရ	

ေပ်ည်န်ိယအ်ဆင်�်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးမ်ှားး�ကားိ�

ဖွဲ့ွ��စည်�်ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်လွှာည်�်ကျေးကားးင်�်	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတး်၏အးဏားကားိ�	ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�

ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်ကားိ�လွှာည်�်	ေမှာာင်�်တင််

နှိ�င်ပ််ါသည်။်	နိယက်ျေးေမှာ/ကျေးဒါသအလွှာိ�ကားအ်စ�အဖွဲ့ွ��

မှားး�သည်	်ကားမှာားတစ�်ာမှာ�်လွှာ���ရာိ	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�

အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတးမ်ှားး�အတွကား်	အကျေးေချီးချီး�

အကားးဆ���ကျေးသးကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ကုု ထုုထုုဝေရွာက်ဝေရွာက်ဝေလ့ာခ်ု�ခု�သ်ည်မိ််းာ �ယစု်ာနိိုစာမ််း�ာ�စ့ာာဝေက�ာလ်ာပြီးပီ်ေဖွဲ့စ်ာသည်။် ပြီးဗုတု်န်နုု်ိုင်းင််း�အုေပ်င်း ်

အုခု��ု�ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�၌ မ်းင်း�်မ်း��ု�မ်းင်း�်န့ိုယ�်င်း�်န်ဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ� တ်ည််ရွိုဝေန်��

ေဖွဲ့စာပ််ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ- လီ�ုုသုု)။

မ်း�ကာဝေသ�မ်းီနိုိစာမ််း�ာ�အုတ့်င်း�်က ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�တ့်င်း ်လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ 

အုခု��ု�ဝေသာအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ�ရွိုလာပ်ါသည်။် 

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေဘာာစ်ာ�ါန်ာတ့်င်း ် ရိုုု�ရွာတ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�မ်းိ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက၍် ခုန်� ်

အုပ််ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ် တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုလှတ်ဝ်ေတ်ာ ် (House of Chief) 

တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ကုုယစ်ာာ�ေပ်��ကသည်။် တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုလှတ််ဝေတ်ာတ့််င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ� 

အုကန်�အ်ုသတ်ေ်ဖွဲ့င်း််သာရုိွဝေသာလ်ည်�် လူမ်း��ု�စုာ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�နိိုင်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� 

အု�ုုေပ်�ထုာ�ဝေသာ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ် လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် ယင်း�်နိုိင်း်် ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ပ််ါ 

သည်။် ဝေမ်းာဝ်ေရွာက်ုုနိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် ကုန်သ့်ယ်ဝေရွ�သမ်းဂဂနိုိင်း် ် စာက်မ်းုလကမ််းု၊ စာုုကပ််��ု�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကုုယစ်ာာ� 

လိယမ််း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ််ဝေတ်ာ ် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ င်းါ�ပ်ု�နိုိစာပ််ု�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယ�်ကပ်ါ 

သည်။် အုုုင်းယ်ာလန််နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ယဉ်း်ဝေက��မ်းု၊ ပ်ည်ာဝေရွ�၊ စာုုကပ််��ု�ဝေရွ�၊ အုလုပ်သ်မ်းာ�ဝေရွ�ရွာ၊ စာက်မ်းုနိုိင်း်် 

စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ ေပ်ည်သ်ူ��န််ဝေ�ာင်းမ််းုကဏ္ဍာမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ၇၀% ကုု ဝေရွွ�ခု�ယပ််ါသည်။် မ်းာလာ�ီနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သု��ပ်ု�

တ်စာပ််ု�သည် ် သက�်ုုင်းရ်ွာေပ်ည်န််ယဝ်ေေသမ်း�ာ�မ်းိ တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�က ကုုယစ်ာာ�လိယ်

ဝေရွွ�ခု�ယသ်ည််် အုစာည််�အုဝေ��တ့်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကလ်ုုကသ်ည််် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်း်

မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� က�န်ဝ်ေသာ သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�ကုု အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� (အုမ်း��ု�သမ်းီ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ မ်း

သန်စ်ာ့မ်း�်ခု��ု�တ်�်သူမ်း�ာ�၊ က�န်�်မ်းာဝေရွ�၊ ပ်ည်ာဝေရွ�၊ စာုုက်ပ်��ု�ဝေမ်း့�ေမ်း�ဝေရွ�နိုိင်း် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၊ ကုန် ်

သ့ယ်ဝေရွ�သမ်းဂဂမ်း�ာ�) အုေပ်င်း ်လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (ဂုဏာသ်ဝေရွရွိုဝေသာ ပ်ုဂဂု�လ်မ်း�ာ�) နိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်း�ာ� စာသည်တ််ုု�က အု�ုုေပ်�ထုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�မ်းိ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ပ်ါသည်။် 

သုု�ရွာတ့်င်း ် န်ယဝ်ေေမ်းအုလုုကအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း�်လု��ရွို ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုတ့်က ် အုဝေေခုခု�အုက��ု��ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့ကေ်ရွယအ်ုစာုု�ရွ

စာန်စာက်ုု က�င်း်သ်ု��ဝေသာ လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ထ်ုာ�ရွိုသည်် ် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၊ ခုရိုုုင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်

တ်ုုင်း်�ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာန်စာ်က�င်း်သ်ု��ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုန်က ်အု�ကမ်း�်ဖွဲ့�ဉ်း�်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေလ�ပ်ု�တ်စာပ််ု�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�် အုထုကပ််ါအုခု�က်အုတ်ုုင်း�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် 

မ်း�ကာဝေသ�မ်းီနိုိစာမ််း�ာ�အုတ့်င်း�် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း ်

ရွာေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�၏ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု စာတ်င်း်

က�င်း်သ်ု��လာခု�ပ််ါသည် ် (ခု�ကဇ်ိုရ်ွီပ်တ််ဘာလစာ၊် ပ်ုုလန်)်။ တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� 
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သည်လ်ည်�် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ခု��်ကပ်ါသည် ် (ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�၊  

ကီဂ�စာစ်ာတ်န််၊ �ီန်ီဝေဂါ)။ သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ထုာ�ရွိုေခုင်း�်၊ မ်းရွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းည််

သည််် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုမ်း��ု�အုစာာ�သည် ်သင်း််ဝေလ�ာမ််းုရွိုဝေသာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်က်ုု �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ရ်ွန််သည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�၏အုဝေန်အုထုာ�အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ မ်းူတ်ည်ပ််ါသည်။်

ဤဇိုယာ�က့ကသ်ည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ထ်ုာ�ရွိုေခုင်း�် (သုု�) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ်စာရ်ွပ်ထ်ုာ�ရွိုေခုင်း�်ကုုအုသာ�ဝေပ်�ကာ က��ု�ဝေ�ကာင်း�်�င်းေ်ခုင်းမ််း�ာ�ကုု အုက�ဉ်း�်ခု��ပ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။်

ဇူးယး�	 ၂။	 လွှာာတက်ျေးတးန်ှာစ်ရပ်ရ်ာိကျေးသး	 သိ��မှာဟူ�တ	် ပ်င်မ်ှာလွှာာတက်ျေးတး်တစရ်ပ်သ်းရာိကျေးသး	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	

လွှာာတက်ျေးတး၏်	အကျေးေချီးချီး�အကျေးကြားကားးင်�်ရင်�်မှားး�	

လွှာာတက်ျေးတးန်ှာစ်ရပ်ရ်ာိကျေးသး	
ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးသ်ည််		.	.	.

လွှာာတက်ျေးတးတ်စရ်ပ်သ်းရာိကျေးသး	
ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးသ်ည်	်.	.	.	

• ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�တ်ုု�တ်က ်လာဝေစာပ်ါ 

သည်။် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွငိ်း�် တ်စာခ်ုုတ်ည််�၏ 

ဝေအုာကတ့််င်း ် အုေခုာ�န်ည်�်လမ််း�ေဖွဲ့င်််းကုုယ်စာာ�ေပ်�ေခုင််း�အုခ့ုင်း်် 

အုလမ်း�်ကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ေခုင်း်�ထုက ် ပ်ုုမ်းုုအု�င်းဝ်ေေပ် လ့ယ ်

ကူဝေစာဝေသာ၊ ဝေေပ်ာင်း�်လ့ယ်ေပ်င််းလ့ယရုိ်ွဝေသာ အုင်းစ်ာတီ်က���

ရိွင်း�်�ုုင်းရ်ွာဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကက်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

• ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကမ််းရွပ်ါက သုု�မ်းဟုိုတ် ်

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ကခာေပ်�

ထုာ�ပ်ါက အုေပ်စာတ််င်းစ်ာရွာအုေခုာ�ဝေသာ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

တ်စာ်ရွပ်မ််းရွိုသေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ� 

လိယမ််း�ာ�သည် ်ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�ဝေလ�ဝေသာ တ်ာ�န်က်ုု ထုမ်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွပ်ါသည်။်

• ဝေမ်း့ာမ််းိန််�မ်းထုာ�ပ်� ရိုုတ်ခ်ု�ည်�်စာုတ်လ်ုုကမ််းာန်ပ််ါ ေပ်�မ်းု

မ်း�ာ�၏ တ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသည်် ်

အုလ�င်းစ်ာလုု မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

အုာ�အုတ်ည််ေပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်ကုုဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ�ဝေစာပ်ါသည််။ 

စာဉ်း�်စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု်မ််းုမ်း�ာ�ကုုေပ်�လုပ်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် ထုပ်မ််း�၍�န်�် 

စာစာန်ိုုုင်း်ရွန်ခ်ု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

• အု�ုုေပ်�ထုာ�သည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုုအုခု�နု်တ််ုုတ်ုုနိုိင်း််

ခုရွီ�ဝေရွာကဝ်ေအုာင်းအ်ုတ်ည်ေ်ပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

• သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စာု ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုဝေရွအုတ့်က၏် ဖွဲ့ုနိုိုပ််

ကြိုးကီ�စာုု�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုမ်း�ာ�ကုု ဝေရွိာင်း�်ကဉ်းန်ိုုုင်း်ဝေစာပ်ါသည််

• အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုုအုဝေကာင််းအုထုည်် 

ဝေဖွဲ့ာရ်ွန်် လ့ယက်ူရွိင်း�်လင်း�်ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ�

အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ပြီးပီ်� ယင််း�တုု်�အုာ�မ်း�ာ�စ့ာာဝေသာ 

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�

ဝေစာေခုင်း�်မ်းိ ဝေရွိာင်း�်ကဉ်းဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။်

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်ခု��ပ််

မ်းုကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာပ်ါသည်။်

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် ကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုဝေရွအုတ့်က်

မ်းိာ ပ်ုုမ်းုုန်ည််�ပ်ါ�သေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကဝေစာာင်း်�်ကည်် ် 

စာစာ်��ရွန် ်ပ်ုုမ်းုုလ့ယက်ူပ်ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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• ကြိုးကီ�မ်းာ�သည်် ် အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�အုာ� မ်း�ုုင်း�်မ်းတ့် 

တ်ု��ေပ်န်န်ိုုုင်း်ဝေစာပ်ါသည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ရ်ွိုဝေသာစာန်စာ်

ေဖွဲ့င်း် ် အုာဏာာကုုခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေသာအုခုါ ေမ်းင်း်မ််းာ� 

ဝေသာအုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�အုဝေ�ကာင်း�် မ်း��့ယဝ်ေဟိုာဝေေပ်ာ

သူမ်း�ာ�သည် ်ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းအ်ုမ်း�ာ�စာု၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်းုကုု

ရွရွိုမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

• လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ်သ်ာရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

စာန်စာမ််း�ာ�၏ ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုေခုင်း�်သည် ် ေမ်းင်း်မ််းာ� 

ဝေသာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�အုဝေ�ကာင်း�် မ်း��့ယဝ်ေဟိုာ 

ဝေေပ်ာသူမ်း�ာ�၏ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ သဝေဘာာထုာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�အုာ�  ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိတ်စာ�်င်း်် ထုု

ဝေရွာက်စ့ာာ ကုုယ်စာာ�ေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်ပ််ါ�င်းဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ် ်

ရွာတ့်င်း ် စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကန်ိုိစာ်မ်း��ု�ကုု စာဉ်း�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ပ်ထုမ်းသတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေက ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာအ်ုတ့်က ်ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေပ်�သည်််

န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ေုတ်ုယအုခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� 

ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သည်် ် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��အုတ့်က ် တ်ူည်ီ

ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာက်ုု အုသု��ေပ်�ပ်ါက ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်

အုတ့်င်း�်ရွိုအုမ်း�ာ�စာုကုု အုာ�ေဖွဲ့ည််ပ််�်ပ်ုု�ဝေပ်�သက�သ်ုု�သာ ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�သည် ် တ်စာ ်

ပြီးပ်ု�င်းန််ကက်�င်း�်ပ်မ်းည်�်ုုပ်ါက ယင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန် ပ်ုု၍ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုာဏာာကုု အုဓလေ့ုပ်ါါယ်ရွိုဝေသာအုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင််း� ခု့�ဝေ�ဝေပ်�မ်းုေဖွဲ့စာရ်ွန်် ဥပ်ဝေေေပ်�

အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်က ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာက်ုု လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာအ်ုာ� အုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�ဝေသာ စာစာမ််းိန်ထ်ုုဝေရွာကသ်ည်််

အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းု၏အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု �ု��ေဖွဲ့တ််

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု �န်�်စာစာရ်ွာတ့်င််း ဤအုခုန်�်သည် ်ယင်း�်၏ 

အုာဏာာကုု အုေခုာ�ဝေသာအုစာုု�ရွကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏ အုာဏာာနိုိင်း််နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာရွန် ် (အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည် ်

ဝေထုာင်းစ်ာု၏ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ်ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�ကုု အုတ်ည််ေပ်�ပ်ါသည်)် အုဓလေ့ုကထုာ�ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််� ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု 

အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ေခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�ဝေရွ� လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွာ 

တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုရွည် ်

အုဝေသ့�ရွိုဝေသာ ပ်ါ�င်း်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်မ်းုအုဝေပ်�

တ့်င်း ်အုဝေလ�ထုာ�ပ်ါသည်။်

မှာတးကားွ�ေပ်း�ေချီးး�နိး�ကျေးသး	သကျေးားထားး�

အမှား�ိ�မှား�ိ�ကားိ�	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အထားကားလ်ွှာာတ်ကျေးတးမ်ှာာ

တစဆ်င်�်	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ကျေးပ်�နှိ�င်ရ်နိ	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�

အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး၏်	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်မှားး�ကားိ�	

ကျေးရွ�ချီးးယသ်ည်�်နိည်�်လွှာမှာ်�နှာင်�်လွှာ�ပ််ပ်ိ�င်ခ်ျီးွင်�်

အးဏားမှားး�ကားိ�	စဉ်�်စး�သင်�်ကျေးပ်သည်။်
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ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယရ်ွာတ့်င်း ်န်ည်�်လမ်း�်ဝေလ�ခုုကုု မ်းရွိုမ်း

ေဖွဲ့စာလ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

၁။ န်ယဝ်ေေမ်းတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်ရွို ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ကုု ခု�ရွ

ဝေသာ ယင်း�်န်ယဝ်ေေမ်းအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ� (ေပ်ည််န်ယ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�) ၏ ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�တ့်င််း ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယ်စာာ�လိယမ််း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည် ်(အုာဂ�င််းတီ်�န်ာ�၊ 

ဩစာဝေတ်�လ�၊ အုင်းေုု်နီ်�ရိွာ�၊ အီုတ်လီ၊ နုုိုင်းဂ်��ီရီွ�ယာ�၊ �့စာဇ်ိုာလန်၊် အုဝေမ်းရုွကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာ)။

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကမ််းုမ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည််� ပ်ု�စာ�နိုိစာ်မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် 

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းဂ်��ီရွီ�ယာ�တ့်င််း ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ ဝေေသနိုတရွအုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�ကုု 

အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ�်ုုင်း်ရွာ မ်း��နိုဒန်ယ် သု��ခုုခု့�ပ်ါသည်။် မ်း��နိုဒန်ယ် တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီအုတ့်က ်

ဝေထုာကခ်ု�မ်း� အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုမ်း�ာ��ု��ရွရွိုသူ ကုုယစ်ာာ�လိယက်သာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ 

ရွရွိုပ်ါသည်။် ဩစာဝေတ်�လ�တ့်င်းမ််းူ ေပ်ည်သ်ူလူထုုသည် ် ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုလ့င်း ် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

ဝေေခုာကဥ်ီး�ကုု အုခု��ု�က�စာန်စာ်အုရွ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။် ယင်း�်ဝေထုာကခ်ု�မ်း� 

အုမ်း�ာ��ု��ရွရွိုသူဝေေခုာကဥ်ီး�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ� ေဖွဲ့စာလ်ာ

ပ်ါသည်။်

၂။ အုခု��ု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�သည်် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု 

ဥပ်ဝေေေပ်� အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက�်ကပြီးပ်ီ�

 ယင်း�်တ်ုု�သည် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယ ် မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်ေဖွဲ့စာရ်ွန်် မ်းလုုအုပ်ပ််ါ (ဩစာဝေတ်�လ�၊11 

အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�၊12 အုုနိုဒုယ13)။ ယင်း�်တ့်င်းလ်ည်�် ပ်ု�စာ�နိုိစာ်မ်း��ု�ရွိုေပ်န်ပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�

မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်း� အုဝေရွအုတ့်က်

က ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် အုက��ု��က်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� လူမ်း�ာ�စာုပ်ါတ်ီမ်း�ာ� (တ်စာဖ်ွဲ့့��တ်ည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ 

ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်၍ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ) သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယက်ုု သီ�ေခုာ�ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�မ်းိာမ်းူ အု�ုုပ်ါရွလေ်ကုု ဝေရွိာင်း�်ကဉ်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုခု��ု�က�

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်န်ည်�်လမ်း�်ကုု က�င်း်သ်ု��ပ်ါသည်။် ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေေပ်� လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�တ့်င်း ်

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်ယင်း�်တ်ုု�အုာ�

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယ�်ကပ်ါသည်် (ဥပ်မ်းာ- အုကယ၍် 

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုုခု�င်း်�စာီအုတ့်က ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ 

သု��ဝေန်ရွာစာီရွိုပ်ါက ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ဝေန်ရွာရွရွိုထုာ�သည်် ် အုင်းအ်ုာ�

အုကြိုးကီ��ု�� ပ်ါတ်ီသု��ခုုမ်းိသာလ့င်း ်ထုုုဝေန်ရွာသု��ဝေန်ရွာအုတ့်က ်ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု�ရွပ်ါသည်)်။ ေပ်င်းသ်စာ်

နိုုုင်းင််း�တ့်င်းမ််းူ ဤန်ည်�်လမ်း�်အုဝေပ်�တ့်င်း ် က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွ၏အု�င်း််အုသီ�သီ�ရွို (တ်စာန်ိုုုင်းင််း�လု�� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ၊ အုုပ်ခ်ု��ပ််

ဝေရွ�န်ယပ််ယမ််း�ာ�၊ တ်ုုင်း်�ဝေေသကြိုးကီ�အု�င်း််မ်း�ာ�၊ ပြီးမ်းု��န်ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�) သက�်ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေေပ်�

ညီ်လာခု�မ်း�ာ�မိ်း ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်ကသာ 

ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။် တ်ကယတ််မ်း�်တ့်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်းိ ကုုယ ်

စာာ�လိယမ််း�ာ�၏ ၉၅%သည် ်ပြီးမ်းု��န်ယအ်ု�င်း််မ်းိ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

၃။ သုု�တ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း ် အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွမ်း�ာ�က ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ပ််ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ-ဂ�ာမ်းန်ီ)။ 

၄။ ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွမ်း�ာ�၏ အု�ုုေပ်�ခု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် ဗဟိုုုအုစာုု�ရွသည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�

အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ပ််ါသည်။်

ပ်��	၅	။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အထားကားလ်ွှာာတ်ကျေးတး၏်	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်မှားး�ကားိ�	ကျေးရွ�ချီးးယေ်ချီးင်�်		

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Böckenförde, M., UNDP Manual on Bicameral Models in Federal States: A Comparative 
Analysis with a Specific Focus on Sudan (Khartoum: United Nations Development Programme, 

2007) ကုု အုဝေေခုခု�၍ စာာဝေရွ�သူသည် ်ဤပ်ု�ကုု ဝေရွ��့�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

(၁) (၂) (၃)

(၄)

နှိ�င်င််�ကျေးတး်အစိ��ရ

ေပ်ည်က်ျေးထားးင်စ်�အဆင်�်	
အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်

တိ�ကားရ်ိုိ�ကားက်ျေးရွ�ကျေးကားးကား	်
တင်က်ျေးေမှာားကားသ်ည််

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားသ်ည််

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားသ်ည််

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားသ်ည််

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားသ်ည််

ကျေးရွ�ကျေးကားးကားသ်ည််

ေပ်ည်က်ျေးထားးင်စ်�အဆင်�်
အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်

ကျေးဒါသနှတရ	
ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်

ကျေးဒါသနှတရ	
ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်

ကျေးဒါသနှတရ	အစိ��ရ

ကျေးဒါသနှတရတစ်ချီး�မှာာ	
ေပ်ည်သ်းမှားး�

ကျေးဒါသနှတရတစ်ချီး�မှာာ	
ေပ်ည်သ်းမှားး�

ကျေးဒါသနှတရတစခ်ျီး�မှာာ	
ေပ်ည်သ်းမှားး�

ေပ်ည်က်ျေးထားးင်စ်�အဆင်�်
အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်

ေပ်ည်က်ျေးထားးင်စ်�အဆင်�်
အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်

ချီးနိ်�အပ််



39ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�အုာ�ဝေရွွ�ခု�ယ်သည််် န်ည်�်လမ်း�်အုမ်း��ု�မ်း��ု� 

သည် ် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုကုု ခု့�ေခုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤတ့်င်း ် မ်းည်သ်ူတ်ုု�၏ အုက��ု� 

စာီ�ပ့်ာ�အုတ့်က ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းည်န််ည်�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းည်သ်ူတ်ုု�၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�

အုတ့်က ် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ရွပ်တ််ည်ဝ်ေန်သည််ဟိုု ေပ်ည်သ်ူတ်ုု�က ယူ��ကသန်ည်�်ဟိုူ၍ ဝေမ်း�စာရွာရွို

လာပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာရ်ွို တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကေ်ခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ ကုုယ ်

စာာ�လိယမ််း�ာ� (ပ်ု� ၆ တ်ုုင်း ်၁) သည် ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာထ်ုက ်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာသ်ာထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်ကပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ယင်း�်တ်ုု�သည်ဝ်ေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုကုုယ ်

စာာ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ရွန်မ််းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််� ယင်း�်တ်ုု�နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

ေခုင်း�်ဘာကက်ုု ပ်ုု၍တ်ုမ်း�်ညွှ့တ််ဝေစာပ်ါသည်။် တ်ဖွဲ့န််ဝေေသနိုတရွ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�မ်းိ ဝေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ� (ပ်ု�ပ်ါ တ်ုုင်း ် ၂) သည် ်ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�နိုိင်း် ်

တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု���ုုင်းရ်ွာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု အုတ်ူတ်က့ပ်�်ပ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာနိုုုင်းမ််းည််် ခု�တု်�်ကမ််းုတ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွနိုိင်း် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာခု�တု်�်က်မ်းုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ထုာ�ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် 

ဝေေသနိုတရွလှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် အုစာုု�ရွတ်ုု�၏ ပ်ူ�တ့်�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ် ပ်ူ�တ့်�တ်ာ�န််�တ်တရွာ�မ်း�ာ� 

ဝေပ်�ထ့ုက်လာဝေစာပြီးပီ်� ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�သည် ်နိိုစာဥ်ီး�စာလု��၏ အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�ကုု ကုုယ်စာာ�ေပ်�ထုမ်း�်ဝေ�ာင််း

ရွာတ့်င်း ်ထုုဝေရွာကမ််းုမ်းိာ အုကန်�အ်ုသတ်သ်ာရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။်  

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွနိုိင်း်် ခုုုင်းမ််းာဝေသာခု�တု် ်

�ကမ််းုတ်စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ေခုင်း�်သည် ်အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််တ့်င်း ်ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ရွာ�

မ်း�ာ� အုက�����င််းမု်းကုု ေမှ်းင်််းတ်င်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ေပ်ည်န််ယအ်ုစုုာ�ရွမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် 

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ�ခုန်�အ်ုပ်၍် ညွှှန််�ကာ� 

ပ်ါက (ပ်ု�ပ်ါ တ်ုုင်း ် ၃) ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ်

အုဓုလေ့ကအုာ�ေဖွဲ့င်််း ေပ်ည်န််ယအ်ုစုုာ�ရွမ်း�ာ�၏ သဝေဘာာ 

ထုာ�မ်း�ာ�ကုု ဗ��ရိုုုကရွက ် အုရွာရွိုမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်

ကုုယစ်ာာ�ေပ်��ကပြီးပ်ီ� ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

ေခုင်း�်မ်းရွို�ကဝေတ်ာဝ်ေပ်။ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွသည် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ� (ပ်ု�ပ်ါ တ်ုုင်း ်၄) ကုု ခုန်�်အုပ်ပ််ါက ကုုယစ်ာာ� 

လိယမ််း�ာ�ကုု ဝေေသနိုတရွအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်က် 

ဝေေပ်ာဝေရွ��ုုခု့င်း် ် ရွိုသူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ 

အုာ�ထုာ� ယု��ကည်၍်မ်းရွနိုုုင်းဝ်ေပ်။

ဤက�သ်ုု� အုာ�သာခု�ကမ််း�ာ� နိုိင်း်် အုာ�န်ည်�်ခု�ကမ််း�ာ� အုပြီးပ်ု�င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လ�ကရ်ွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ်

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ်နိုိစာ်ခုု သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုိစာ်ခုုထုကပ််ုုဝေသာ �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာမ််း�ာ�ကုု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ 

အုမ်း��ု�မ်း��ု�အုထုုဝေပ်ါင်း�်စာပ်၍် အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက (၆� ရွာခုုုင်းန်ိုုန််� : ၄၀ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�)၊ 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်၏	
ကားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�အး�	ကျေးရွ�ချီးးယသ်ည်�်
နိည်�်လွှာမှာ�်အမှား�ိ�မှား�ိ�သည်	်ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်
မှားး�၏	သစစးကျေးစးင်�်သိမှာုကားိ�	ချီးွ�ေချီးး�နှိ�င်ပ််ါသည်။်	
ဤတွင်	်မှာည်သ်းတိ��၏အကားး�ိ�စ��ပ်ွး�အတွကား	်
ကားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�သည်	်ကားိ�ယစ်း�ေပ်�မှာည််
နိည်�်	သိ��မှာဟူ�တ	်မှာည်သ်းတိ��၏	အကားး�ိ�စ��ပ်ွး�
အတွကားက်ားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�	ရပ်တ်ည််
ကျေးနိသည်ဟ်ူ�	ေပ်ည်သ်းတိ��ကား	ယးဆကြားကားသနိည်�်
ဟူး၍	ကျေးမှာ�စရးရာိလွှားပ်ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ရိုုရွိာ� (၅၀ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််� : ၅၀ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�) နိုိင်း်် အုုနိုဒုယ (၉၅ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််� : ၅ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�) တ်ုု�သည် ်ပ်ု�ပ်ါ 

အုမ်း��ု�အုစာာ� (၂) နိုိင်း်် (၃) ၏ စာန်စာ်မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်ါင်း�်စာပ်က်�င်း်သ်ု���ကပ်ါသည်။် စာပ်ုန််နိုုုင်းင််း� (၈၀ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််� : 

၂၀ ရွာခုုုင််းနိုုန််�) သည် ်ပ်ု�ပ်ါ အုမ်း��ု�အုစာာ� (၁) နိုိင်း်် (၂) ကုု ဝေပ်ါင်း�်စာပ်အ်ုသု��ေပ်�ရွန် ်ခု�မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်             

မ်း ဝေလ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း� (၃၇ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််� : ၆၃ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�) သည် ်ပ်ု�ပ်ါ အုမ်း��ု�အုစာာ� (၂) နိုိင်း်် (၄) ကုု အုသု��ေပ်�

ပ်ါသည်။် အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု တ်စာခ်ုုထုက်ပ်ုု၍ တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်န်ကအ်ုသု��ေပ်�ေခုင်း�်သည် ်အုထုကတ့််င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�

ခု�ဝ်ေသာ အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�တ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ�ကုု ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာရုို�သာမ်းက ဤန်ည်�်လမ်း�်သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက် 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်န်ကတ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူအုသီ�သီ�

နိုိင်း်် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေေပ်လည်မ််းုရွယူရွန် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

ပ်��	၆။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အထားကားလ်ွှာာတ်ကျေးတး်အး�	ကျေးရွ�ချီးးယေ်ချီးင်�်နိမှားနိးမှားး�		

ကျေးဒါသနှတရ	ေပ်ည်သ်း	

မှားး�ကား	တိ�ကားရ်ိုိ�ကား်

ကျေးရွ�ကျေးကားးကား်

တင်က်ျေးေမှာားကားေ်ချီးင်�်

အုဝေမ်းရုွကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာ၊

�့စာဇ်ိုာလန််၊ မ်းက�်ီကုု၊

အုီတ်လီ၊ �သစာဝေတ်�လ�

စာသေဖွဲ့င်း််

�ူေန််၊ �သစာတ်ီ�ယာ�

အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�

ဂ�ာမ်းန်ီ ကဝေန်ေါ

ကျေးဒါသနှတရ	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�

လွှာာတက်ျေးတး်ကား

ကျေးရွ�ကျေးကားးကား်

တင််ကျေးေမှာားကားေ်ချီးင်�်

ကျေးဒါသနှတရ	အစိ��ရကား

ချီးနိ�်အပ်ေ်ချီးင်�်/	လွှာ�ပ််

ပ်ိ�င်ခ်ျီးွင်�်အးဏား	

အပ်န်ှာင််�ေချီးင်�်

နှိ�င်င််�ကျေးတး်	အစိ��ရကား

ချီးနိ်�အပ်ေ်ချီးင်�်

စာပ်ုန်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၊ 

ရိုုရွိာ�၊ အုုနိုဒုယ

မ်းဝေလ�ရွိာ�

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Böckenförde, M., UNDP Manual on Bicameral Models in Federal States: A Comparative 
Analysis with a Specific Focus on Sudan (Khartoum: UNDP, 2007) ကုု အုဝေေခုခု�၍ စာာဝေရွ�သူသည် ်ဤပ်ု�

ကုု ဝေရွ��့�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဝေေသနိုတရွမ်း��နိုဒရိွင််းမ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�အုာ� တုု်က ်

ရိုုုက်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ� မ်းတ်ူည်ီဝေသာကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုကုု ရွရွိုဝေစာလုုပ်ါက ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ်

နိုိင်း််မ်းတ်ူဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာမ််း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�ရွန် ် လုုအုပ််

ပ်ါသည်။် ဝေေသနိုတရွလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�တ့်င်း ်မ်း�ကာခုဏာ�ုုသလုု လှတ်ဝ်ေတ်ာပ််ု�စာ�အုရွွယအ်ုစာာ�နိုိင်း်် လူဦး�ဝေရွ
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ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း်�စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� တ်ူည်ီဝေသာကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုဝေရွအုတ့်က ် ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် ဝေ�ဖွဲ့န််

ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�ကမ်းူ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ဤက�သ်ုု� ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာ သတ်မ််းိတ််

ဝေသာပ်ု�စာ�သည် ် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�သာ�အုဝေယာကစ်ာီ

တ်ုုင်း�်ကုု ည်ီတ်ူညီ်မ်း့ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�သင်း််သည်ဟ်ိုူသည်် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ၏် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်

ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုူ၍ အုခု�င်း�်မ်း�ာ�လ�ကရ်ွို�ကပ်ါ 

သည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် �့စာ်ဇိုာလန််နိုုုင်းင််း�တ့်င်း1်4 

အုဝေသ�င်းယ�်ု�� ဝေေသစာုတ််န်ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�မ်းိ (လူ 

ဦး�ဝေရွ၏ ၂၀% ကုုသာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�သည်)် 

အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ်

မ်းည်သ်ည်််ဥပ် ဝေေေပ်�ဝေရွ� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကက်ုုမ်း�ုု 

မ်းုမ်းုတ်ုု� အုယူအု�မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေေခုခု�လ�က် 

ဗီတုု်အုာဏာာသု�� ကန်�်က့ကပ််ယခ်ု�နိုုုင်း်သည်။် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ုု� အုပ်န်ိုိင်း�်ေခုင်း�်

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ရွေခုင်း�်၏ အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်တ်စာ်ရွပ််

မ်းိာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

သည်််ပ်ု�စာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့�� 

စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာ်

နိိုင်း်် ဝေအုာက်လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အု�ကာ� အုယူအု� 

အုမ်း��ု�မ်း��ု�နိုိင်း်် သဝေဘာာထုာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု မ်းည်သ်ုု�

ကုုင်းတ့််ယမ််းည်န််ည််�ဟိုူသည်် ် ဝေမ်း�စာရွာေဖွဲ့စာလ်ာ

ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု မ်းည််

သည်််အုဝေရွ�ကုစာာတ့်င်းမ််း�ုု သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က်

လုုအုပ်သ်ည််် စာစာမ််းိန်ဝ်ေသာ ဗီတ်ုုအုာဏာာကုုင်းစ်ာ့�

ထုာ�သူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းည််လာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု��ု�ဝေသာအုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ထုုခုုုက်

နိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုသည်် ်အုဝေရွ�မ်း��ု�တ့်င်း်သာ ဗီတ်ုုအုာဏာာ

က�င်််းသု��ဝေစာမ်းည််လာ� သုု�မ်းဟိုုတ်် ဥပ်ဝေေေပ်�အု 

ထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ကဏ္ဍာသည် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�ကုု ဟိုန်�တ််ာ�နိုုုင်းသ်ည််် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေနိုိာင်း်် 

ဝေနိုိ��ကန်��်ကာဝေစာမ်းည်် ် အုာဏာာမ်းရွိုပ်� သဝေဘာာ 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတးအ်း�	

ဖွဲ့ွ��စည်�်ေချီးင််�ေဖွဲ့င်�်	ကျေးဒါသနှတရအစိ��ရနှာင်�်	

ချီးိ�င်မ်ှားကျေးသး	ချီးးတိဆ်ကားမ်ှာုတစခ်ျီး�ကားိ�	ဖွဲ့နိတ်��

ေချီးင်�်သည်	်အမှား�ိ�သး�အဆင်�်တွင်	်ကျေးဒါသနှတရ

အစိ��ရ၏	နှိ�င်င််�ကျေးရ�သကျေးားတရး�မှားး�	

အကားး����င်မ်ှာုကားိ�	ေမှာာင်�်တင်က်ျေးပ်�ပ်ါသည်။်

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတးမ်ှားး�ကားိ�	ဖွဲ့ွ��စည်�်

တည်က်ျေးဆးကားရ်ေချီးင်�်၏	အကျေးကြားကားးင်�်ရင်�်

တစရ်ပ်မ်ှာား	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်အတွင်�်	

ကားိ�ယစ်း�ေပ်�သည်�်ပ်��စ�ကားိ�	ေမှာာင်�်တင်ရ်နိ်

ေဖွဲ့စသ်ည်။်	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါသည်	်

အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်နှာင်�်	ကျေးအးကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်

မှားး�အကြားကားး�	အယးအဆအမှား�ိ�မှား�ိ�နှာင်�်	

သကျေးားထားး�အမှား�ိ�မှား�ိ�ကားိ�	မှာည်သ်ိ��ကားိ�င်တ်ွယ်

ကျေးစမှာည်န်ိည်�်။	နှိ�င်င််�အမှားး�စ�ရာိ	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�

လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်တ်ွင်	်အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတးက်ားိ�	

အကြံကား�ကျေးပ်�တး�နိ်ထားမှာ�်ကျေးဆးင်က်ျေးရ�အတွကား်

ေဖွဲ့စက်ျေးစ၊	ဥပ်ကျေးဒါအး�	အတည််ေပ်�ချီးးကားက်ားိ�	

ကျေးရ့�ဆိ�င်�်ရနိအ်တွကား်ေဖွဲ့စက်ျေးစ၊	သိ��တည်�်မှာဟူ�တ	်

ဗ�တိ�အးဏားကားိ�	ကားးင်�်သ���ရနိအ်တွကား်ေဖွဲ့စက်ျေးစ	

ထားည်�်သွင်�်ဖွဲ့ွ��စည်�်ထားး�ပ်ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ထုာ�မ်း�ာ�၊ အုယူအု�မ်း�ာ�ကုုထုပ်မ််း�၍ ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာ ဝေ�့�ဝေနို့�နိုုုင်းဝ်ေစာသည်် ် အုကြုံက�ဝေပ်�သဝေဘာာ

ဝေ�ာင်းပ််ါသလာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းည်သ်ည််တ််ာ�န််မ်း့မ်းရွိုေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသလာ�။ နိုုုင်းင််း�အုမ်း�ာ�စာုရွို ဥပ်ဝေေေပ်�

ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းတ့််င်း ်အုထုကလ်ှတ််ဝေတ်ာက်ုုအုကြုံက�ဝေပ်�တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�အုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ဥပ်ဝေေ

အုာ� အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကက်ုု ဝေရွ့��ုုင်း�်ရွန်အ်ုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ သုု�တ်ည််�မ်းဟိုုတ် ်ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု က�င်း်သ်ု��ရွန််

အုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ထုည်််သ့င်း်�ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာစာန်စာမ််း�ာ�သည် ် အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� စာတ်င်းအ်ု�ုုတ်င်း်သ့င်း်�ခု့င်း်် ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာမ််း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေေသနိုတရွမ်း�ာ�၏ 

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� တ်ုုကရ်ိုုုကအ်ုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုသာ အု�ုုတ်င်းသ့်င်း�်

ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� (ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက) ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ 

လုပ်င််းန််�စာဉ်းက်ုု ဟိုန်�တ််ာ�ရွန်အ်ုတ့်က ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်် ်

ရွာနိုုန်�်ေပ်ည််ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာအုေပ်င်း ် အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းု ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုုလည်�် ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း�် 

ဝေတ့်�ရွိုရွပ်ါသည်။်

၁။ အုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်က်ုု အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် ကန်�က့်ကပ််ယခ်ု�

ဝေသာအုခုါ ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် ထုုုဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု ဝေထုာကခ်ု��နိုဒမ်း�ထုပ်မ််း�ဝေပ်�ရွပ်ါသည် ်

(ဩစာကြိုးတ်ီ�ယာ�နိုိင်း် ် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု ထုုခုုုကေ်ခုင်း�်မ်းရွို 

ဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍)။ 

၂။ အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�က ေုတ်ုယအုကြိုးကုမ်းဝ်ေေမ်းာကဝ်ေထုာကခ်ု�မ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ��ကဝေသာလ်ည်�် အုခု�နု်အ်ုတ်ုုင်း်�အုတ်ာတ်စာခ်ုုထုု က့ာေခုာ�ပြီးပ်ီ�မ်းိသာ (မ်းဝေလ�ရွိာ�

နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် တ်စာန်ိုိစာ်သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်)် ေပ်န်လ်ည်မ််း�ဝေပ်�ခု့င်း်ရ်ွိုသည်။် ဤတ့်င်း ် အုယူအု�

တ်စာရ်ွပ်မ််းိာ ေပ်ည်သ်ူလူထုုအုာ� ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းဝ်ေစာရွန်န်ိုိင်း်် ထုင်းေ်မ်းင်းခ်ု�က်အုသစာမ််း�ာ�

အုတ့်က ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဝေပ်�ရွန် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤန်မ်းူန်ာပ်ု�စာ�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု 

�ကန်��်ကာဝေစာပြီးပ်ီ� ဝေအုာကလ်ှတ််ဝေတ်ာက် ဝေက�ာလ်ှာ�ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် ပ်ုု၍ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ �နိုဒ

မ်း�အုဝေရွအုတ့်ကက်ုု သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။

၃။ ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ် �နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်းပ််ါသည်။်          

အုုုင်းယ်ာလန်န်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် အုထုကလ်ှတ် ်ဝေတ်ာက် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� �နိုဒမ်း�တ်စာ်ခုုေဖွဲ့င်း် ်

ပ်ယခ်ု�လုုကဝ်ေသာ်လည်�် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သု��ပ်ု�တ်စာ်ပ်ု�က ထုုုဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်က ် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာယ်ူ�ပ်ါက ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်

တ်စာခ်ုု တ်ရွာ��င်းဥ်ပ်ဝေေေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွိုကုု နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�က �ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ 

ေပ်ည်လ်ု��ကွတ် ်လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�ကုု အုစာပ်��ု�ဝေစာပ်ါသည်။်

၄။ စာတ်ုတ်ထဝေေမ်းာကပ််ု�စာ�မ်းိာမ်းူ သု��ပ်ု�နိုိစာ်ပ်ု�ဝေသာ အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒမ်း�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် (ရိုုရွိာ�) 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် ပ်ယခ်ု�လုုကဝ်ေသာ �နိုဒမ်း�ရွာခုုုင်း ်

နုိုန်�်နိိုင်း််ညီ်မ်း့ဝေသာ အုဝေရွအုတ့်က်ေဖွဲ့င်််းဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင််း� (ဂ�ာမ်းနီ်နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�
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ကုုထုုခုုုက်ေခုင််း�မ်းရုိွသည််် ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�မ်း�ာ�နိိုင်််းစာပ်လ်�ဉ်း�်၍) ဝေအုာကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာသ်ည်အ်ုထုက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဗီတ်ုုအုာဏာာကုုဝေက�ာလ့်န််ပ်ယခ်ု�နိုုုင်း်သည််် အုခု့င်း််အုာဏာာရွိုပ်ါသည်။်

၅။ ဝေန်ာက�်ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုေခုာ�ဝေသာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�မ်းိာ အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် သဝေဘာာထုာ�

က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါက  လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ် ် ပ်ူ�တ့်�အုစာည်�်အုဝေ��မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ 

ကုုယစ်ာာ�လိယ ် အုဝေရွအုတ့်ကတ််စာခ်ု��ု� ပ်ါ�င်းဝ်ေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေစာပ်ါသည် ် (အုုနိုဒုယနိုိင်း််      

နိုုုင်းဂ်��ီရွီ�ယာ�တ်ုု�၏ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ််လ�ဉ်း�်၍) ။ 

ပ်��	၇။	အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး၏်	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အချီးွင်�အ်းဏား၏	နိမှားနိးမှားး�		

ည်�တးည်�မှာှ	ပ်ါ�င်ေ်ချီးင်�်	

(အကြွကားင်�်မှာ��	

ဗ�တိ�အးဏား)

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်

အုဝေမ်းရွုကန်၊်

အုီတ်လီ

�သစာဝေ�တ်�လ�

ကဝေန်ေါ

နိုုုင်းဂ်��ီရွီ�ယာ�

�့ဇိုဇ်ိုာလန််

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�

မ်း�ာ�ကုု

သကဝ်ေရွာကပ််ါက

(ဂ�ာမ်းန်ီ) 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက

ပ်ူ�တ့်�

တ်ာ�န််

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း်

ေခုင်း�် 

(အုုနိုဒုယ)

ရိုုရွိာ� �သစာကြိုးတ်ီ�ယာ�၊ 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက

မ်းဝေလ�ရွိာ�အုုုင်းယ်ာ

လန််

စာပ်ုန််

အကျေးလွှာ�သးကျေးသး	ပ်ါ�င််

ကျေးဆးင်ရ်ွကားေ်ချီးင်�်	(သတမ်ှာာတ်

မှာ�ရးချီးိ�င်န်ှုနိ်�မှားး�ထားး�ရာိသည်�်

ကားနိ�်သတဗ်�တိ�အးဏား)

အကျေးလွှာ�သးကျေးသး	ပ်ါ�င််

ကျေးဆးင်ရ်ွကားေ်ချီးင်�်	(သတမ်ှာာတ်

မှာ�ရးချီးိ�င်န်ှုနိ်�မှားး�မှာထားး�ရာိ

သည်�်ကားနိ�်သတဗ်�တိ�	အးဏား)

ရွင်း�်ေမ်းစာ။် Böckenförde, M., UNDP Manual on Bicameral Models in Federal States: A Comparative 
Analysis with a Specific Focus on Sudan (Khartoum: UNDP, 2007) ကုု အုဝေေခုခု�၍ စာာဝေရွ�သူသည် ်ဤပ်ု�

ကုု ဝေရွ��့�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုကြွကင်း�်မ်း�ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာကုု ရွရွိုဝေန်ပ်ါက ဝေခု�ာင်းပ််ုတ်မ််းုဝေန်

ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကရ်ွန်် န်ည်�်လမ်း�်သု��မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ -

• အုကြွကင်း�်မ်း�ဗီ်တုု်အုာဏာာခု�မိ်းတ်ပ်ြီးပီ်�ဝေန်ာက် ညုှ်နုိုင်း�်ဝေရွ�ဝေကာမ််းတီ်တ်စ်ာခုုသုု� လှ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေပ်�ေခုင််း�။ 

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုကုု ကန်�က့်ကပ််ယခ်ု�ပြီးပ်ီ�ဝေသာအုခုါ 

လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��မ်းိ တ်ူည်ီဝေသာကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုဝေရွအုတ့်ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ည်ှုနိုုင်း�်ဝေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီ

ကုုဖွဲ့့��စာည်�်ပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��က လုုကန််ာက�င်း််သု��နိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ထုုုဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်အုဝေပ်� သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု ရွရွိုဝေေပ်လည်သ်ည်အ်ုထုု ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်ပ််ါ 

သည်။် အုကယ၍် �ကာ��င်းည််ှုနိုုင်း်�ဝေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီသည် ်အုခု�နု်အ်ုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုု�ကာေမ်းင်း််

သည်အ်ုထုု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေ�့�ဝေနို့�ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုမ်း�ာ� ေပ်�လုပ်ပ်ြီးပ်ီ�သည်အ်ုထုု အု�ကပ်အ်ုတ်ည်�်တ်စာခ်ုု

ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည််် မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်လမ်း�်ကုုမ်းိ မ်းဝေတ့်�ရွိုဝေတ်ာသ်ည်််အုခုါ ယင်း�်ဥပ်ဝေေမ်းူ

�ကမ်း�်ကုု �ုုင်း�်င်း�်ထုာ�ပ်ါသည် ် (ဂ�ာမ်းန်ီနိုိင်း်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု 

ထုုခုုုကဝ်ေစာဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်း�်၍။ �့စာဇ်ိုာလန်တ့််င်းလ်ည်�် အုလာ�တ်ူပ်င်း ်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်)်။

•  ဝေခုါကတ််ု��ဝေခုါကေ်ပ်န််စာန်စာ်ေဖွဲ့င်း် ် အုကြွကင်း�်မ်း�ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာ ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်။ အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ 

ပ်ယခ်ု�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��

မိ်းညုှ်နုိုင်း�်ကာ သဝေဘာာတူ်စ့ာာက�င်််းသု��မ်းည်််ပု်�စာ�ကုု ရွရုိွသည်အ်ုထုု သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�အုာ� 

ပ်ယဖ်ွဲ့�ကလ်ုုကသ်ည်််အုထုု ယင်း�် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်သည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

နိုိစာ်ခုုအု�ကာ� လူ�လာ�ဝေခုါကတ််ု��ဝေရွာကရ်ွိုပြီးပ်ီ� ဝေ�့�ဝေနို့��ကသည် ် (ကဝေန်ေါ၊ အုီတ်လီ၊ နိုုုင်းဂ်��ီ

ရွီ�ယာ�၊ အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု)။ 

•  လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��ကုု ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�၍ အုကြွကင်း�်မ်း�ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာ ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�် ။ ဩစာဝေ�တ်�လ�

တ့်င်းလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်အ်ု�ကာ� သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�သည် ် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာအုက��ု�သက ်

ဝေရွာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာခု�သ်ည်။် ဤသုု� ဝေခု�ာင်းပ််ုတ်မ််းုဝေန်ဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ်ဝေရွာက်

ရုိွဝေန်ပြီးပီ်� အုထုကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဝေအုာက်လှတ်ဝ်ေတ်ာမိ််းလာဝေသာ ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�ကုု အုတ်ည် ်

ေပ်�ရွန် ် နိုိစာက်ြိုးကုမ်း်တ်ုတ်ုပ်�ကက့်ကပ််ါက လှတ် ်ဝေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��အုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွမ်းည်် ် အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း��ု�သုု� �ုုကဝ်ေရွာက်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်လု်��အုတ့်က ်အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်� 

ကုု ေပ်န်လ်ည်က်�င်း�်ပ်ရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ေပ်င််း�င်းဝ်ေေပ်ာင််း�လ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် အုထုကလှ်တ်ဝ်ေတ်ာ၏် ပ်ါ�င်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုု ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ်အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ပ်ု�မ်းိန််

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုု  အုတ်ည််ေပ်�ဝေသာအုခု�နု်မ််း�ာ�ထုက ် အုကြွကင်း�်မ်း�ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာရွရွိုကာ ပ်ုု၍အုာဏာာရွိုပ်ါ 

သည်။် သုု�ရွာတ့်င််း အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ခု�ကသ်ည် ် ဝေေသနိုတရွ

လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု ထုုခုုုက်ဝေစာဝေသာအုခုါမ်းိသာ အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သဝေဘာာတ်ူည်ီ

မ်းုကုု လုုအုပ်ပ််ါသည် ် (�သစာကြိုးတ်ီ�ယာ�၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက)။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် လှတ် ်

ဝေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��မ်းိ သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည််် အုမ်း�ာ�စာု၏သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုနိုိင်််း အုေခုာ�ဝေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�

ကုု ဝေပ်ါင်း်�စာပ်ထ်ုာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည် ်(အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ တ်ာ�န််�တ်တရွာ�မ်း�ာ�အုာ� ခု့�ဝေ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်

၍ အုပ်ုုင်း�် ၄ ကုု �ကည််ပ််ါ)။ 



45ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

၅.၁.၆။	 အစိ��ရ၏	အဆင်�်အသ��သ��တွင်	်ရာိကျေးနိကြားကားကျေးသး	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်မှားး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�သည် ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစာုအု�င်း််၌ အုထုက ်

လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ထုပ်မ််း�ဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်သ်ာမ်းက အုစာုု�ရွ၏ အု�င်း််အုသီ�သီ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်း�်ကမ်းုမ်း�ာ�ရွိုဝေန်သည်် ် နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အု�င်း််၌ရွိုဝေသာ လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်းအ်ုထုင်းက်ရွပ်ါ�င်း ်

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန််နိုိင်း်် ယင်း�်ဝေေသမ်း�ာ�၏ ထုူ�ေခုာ�ဝေသာထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�

မ်း�ာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းည်် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်ရ်ွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််တ့်င်း ် လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ထုာ�ရွိုေခုင်း�်သည် ်

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�လ�ကရ်ွို�ကဝေသာ�နိုဒမ်း�ာ�ကုု ည်ှုနိုုင်း်�ဝေေပ်လည်ရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�သည််

ကုု ပ်ု� ၈ ကမ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်ထုုု�ေပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဘာယဘ်ာကအ်ုေခုမ်း�်တ့်င်းရ်ွိုဝေသာပ်ု�သည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်စာခ်ုုတ့်င်းသ်က ်

�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််က လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုဝေသာ အုာဏာာအုတ့်င်း�်က�ဝေရွာကသ်ည််် 

အုဝေ�ကာင်း�်ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် တ်ုုင်း်�ေပ်ည်၏် ဝေေသအုသီ�သီ�တ့်င်း ်အုယူအု�အုသီ�သီ� 

ရွိုလင်း်က်စာာ� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ တ်ုုင်း်�ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�ရွို လူမ်း�ာ�စာုမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�မ်းတ်ူ 

ည်ီရွိုဝေစာကာမ်းူ အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေသည် ်တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��ရွို ဝေေသဝေလ�ခုုစာလု��အုဝေပ်�တ့်င်း ်အုက�����င်း်

သကဝ်ေရွာကဝ်ေန်ပ်ါသည်။် အုက��ု��ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ခု�မ်းိတ်ဝ်ေသာ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကသ်ည် ်ေပ်ည်သ်ူလူထုုတ်စာရ်ွပ််

လု��၏ ထုက�်ကန််ီ�ပ်ါ� (၄၀၀ အုန်ကမ််းိ ၁၉၉) 

အုတ့်က ်အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။ တ်ဖွဲ့န်် 

သင်း််ဝေလ�ာ်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း်�အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� 

ဥပ်ဝေေေပ်�နိုုုင်းသ်ည်််အုာဏာာကုု ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ပ််ါက  

(ည်ာဘာကရ်ွို ပ်ု�ကုု�ကည််ပ််ါ) ခု�မ်းိတ်လ်ုုကဝ်ေသာ 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု မ်းကြိုးကု�က်နိုိစာ်သည်််အုဝေရွ 

အုတ့်ကမ််းိာ တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��လူဦး�ဝေရွ၏ ဝေလ�ပ်ု�

တ်စာပု််�ဝေအုာကထု်ုဝေလ�ာန််ည်�်သ့ာ�ပ်ါသည် ် (၄၀၀ 

အုန်ကမ််းိ ၉၈)။ ဝေအုာကပ််ါ ဥပ်မ်းာအုတ်ုုင်း�် စာဉ်း�် 

စာာ��ကည််ပ််ါ။ တ်ုုင်း�်ေပ်ည် ် X တ့်င်း ် ဘာာသာဝေရွ� 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိစာခ်ုုရွိုပြီးပ်ီ� တ်စာခ်ုုသည််ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�်

ကုုကြိုးကီ�စာုု�၍ က�န်တ််စာခ်ုုမ်းိာ ဝေတ်ာင််းပ်ုုင်း�်ကုု ကြိုးကီ� 

စာုု�ထုာ�သည် ်�ုု�ကပ်ါစာုု�။ ဝေေမ်းာကပ််ုုင်း�်တ့်င်း ်ကြိုးကီ� 

စာုု�ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ဘာာသာဝေရွ�ဓလေ့ဝေလထ်ုု��စာ�

မ်း�ာ�အုရွ ဝေန်ထုုုင်း�်ကသည်််ေပ်ည်သူ်အုမ်း�ာ�စုာသည် ်

ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါတည််ကျေးဆးကား်ကြားကားသး	

မှားး�သည်	်အစိ��ရ၏	အဆင်�်အသ��သ��တွင်	်

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးမ်ှားး�ကားိ�	ဖွဲ့ွ��စည်�်

တည်က်ျေးထားးင်ေ်ချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်	ပ်��စ�

အမှား�ိ�မှား�ိ�ကားိ�	ဖွဲ့နိတ်��နှိ�င်ပ််ါသည်။်	အထားး�သေဖွဲ့င်�်	

ကားွ�ေပ်း�ေချီးး�နိး�စွး	တည်ရ်ာိကျေးနိထားိ�င််ကြားကားမှာုမှားး�	

ရာိကျေးနိသည်�်	နှိ�င််င်�တစ်နှိ�င်င််�တွင်	်နှိ�င်င််�ကျေးတး်

အဆင်�်၌ရာိကျေးသး	လွှားနိည်�်စ�အဖွဲ့ွ��အစည်�်မှားး�

အး�	ကျေးဒါသနှတရဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးတ်ွင်	်

အထားင်က်ားရပ်ါ�င််ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ရနိန်ှာင်�်	ယင်�်

ကျေးဒါသမှားး�၏ထားး�ေချီးး�ကျေးသး	ထား���တမှာ�်စဉ်လ်ွှား

မှားး�	သိ��မှာဟူ�တ	်အကားး�ိ�စ��ပ်ွး�မှားး�ကားိ�

ကားိ�ယစ်း�ေပ်�မှာည်�်	တရး�ဥပ်ကျေးဒါမှားး�ကားိ�ချီးးမှာာတ်

ရနိ	်အချီးွင်�်အလွှာမှာ�်ကျေးပ်�ေချီးင််�ေဖွဲ့င်�်	ည်ာိနှုင်�်

ကျေးဆးင်ရ်ွကားက်ျေးပ်�မှာည်	်ေဖွဲ့စသ်ည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ဝေစာ���ုုင်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် အုရွကဝ်ေရွာင်း�်ခု�ေခုင်း�်အုာ� ကန်�သ်တ်တ််ာ�ေမ်းစာလ်ုု�ကသည်။် တ်ဖွဲ့န််ဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်ရွို 

ေပ်ည်သ်ူအုမ်း�ာ�စာုသည် ်ပ်ုု၍လ့တ်လ်ပ်�်ကပြီးပ်ီ� ဝေစာ���ုုင်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုရွကမ််း�ာ�ကုု �ယယ်ူလုု�ကသည်။် ဤ

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု  အုတ်ည််ေပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွမ်းည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်�အုာဏာာသည် ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််တ့်င်းရ်ွို

ပ်ါက အုုပ်စ်ာုတ်စာခ်ုုသည် ် အုေခုာ�အုုပ်စ်ာုတ်စာခ်ုုထုက ် မ်း�အုသာေဖွဲ့င်း်အ်ုနိုုုင်းရ်ွမ်းည် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်

ဤအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုု သက်�ုုင်း်ရွာတ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို ဝေေသနိုတရွလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�က �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ပ််ါက လူအုမ်း�ာ�စာုသည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ စာုတ်အ်ုာ�သာသည််အ်ုတ်ုုင်း�် ေပ်�မ်းူဝေန်ထုုုင်းန်ိုုုင်း�်ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။်

ပ်��	၈	။	တိ�င်�်ကျေးဒါသအဆင်�်တွင်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ေချီးင်�်မှားး�	

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််တ့်င်း ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�် 

၆၉ ဦး� ကန်�က့်က်

၃၁ ဦး� ဝေထုာကခ်ု� 
ေပ်ည်န်ိယ်အဆင်�်လွှာာတက်ျေးတး်
၈၃ ဦး� ကန်�က့်က ်၁၇ ဦး� 
ဝေထုာကခ်ု�

   ဝေစာ���ုုင်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုရွက ်
ဝေသစာာဝေရွာင်း�်ခု�မ်းုမ်းေပ်�ရွ

ေပ်ည်န်ိယ်အဆင်�်လွှာာတက်ျေးတး်
၁၇ ဦး� ကန်�က့်က ်၈၃ ဦး� ဝေထုာကခ်ု�

   ဝေစာ���ုုင်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုရွက်
ဝေသစာာဝေရွာင်း�်ခု�ခု့င်း််ရွို

ေပ်ည်န်ိယ်အဆင်�်လွှာာတက်ျေးတး်
၃၂ ဦး� ကန်�က့်က ်၆၈ ဦး�  ဝေထုာကခ်ု� 

   ဝေစာ���ုုင်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုရွကဝ်ေသစာာ   
ဝေရွာင်း�်ခု�ခု့င်း််ရွို

ေပ်ည်န်ိယ်အဆင်�်လွှာာတက်ျေးတး်
၆၉ ဦး� ကန်�က့်က ်၃၁ ဦး� ဝေထုာကခ်ု�

   ဝေစာ���ုုင်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုရွကဝ်ေသစာာ
ဝေရွာင်း�်ခု�မ်းုမ်းေပ်�ရွ

၈၃ ဦး� 

ကန်�က့်က်

၁၇ ဦး� 

ဝေထုာကခ်ု�

၁၇ ဦး� ကန်�က့်က်

၈၃ ဦး� ဝေထုာကခ်ု�

၂၀၁ ဦး�၏ 

စာုတ််�နိုဒကုု တ်ည််ေပ်� ၃၀၈ ဦး�၏ 

စာုတ်�်နိုဒကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�

၃၂ ဦး� 

ကန်�က့်က်

၆၈ ဦး� 

ဝေထုာကခ်ု�

ေပ်ည်က်ျေးထားးင်စ်�အဆင်�်
လွှာာတက်ျေးတး်

၂၀၁ ဦး� �န်�်က�င်း်
၁၉၉ ဦး� ဝေထုာကခ်ု�

ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််တ့်င်း ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်

�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�သု��မ်း��ု�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွ၏ 

အု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� အုမ်းိန််တ်ကယ ်လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�သည််် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာနိုိင်း်် ပ်မ်းာဏာကုု 

�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည် ် (ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်၏် အုခုန််� ၇ မ်းိ ဗဟိုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုအုာဏာာဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု 

�ကည်််ပ်ါ)။ ယင်း�်တုု်�မိ်းာ (က) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟုိုတ် ်ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််ရုိွ ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုာ� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�သည်် ်အုာဏာာ၊  (ခု) အုခု��ု�ဝေသာန်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာ၏ အုမ်း��ု�အုစာာ�နိုိင်း်် ကြိုးကီ�စာုု�မ်းု (ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုတ့်က ် သီ�သန်�အ်ုာဏာာ သုု�မ်းဟိုုတ််

ထုပ်တ််ူေပ်�အုာဏာာ ရွိုပ်ါသလာ�၊ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာထုပ်ဝ်ေန်ေခုင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ည်််

အု�င်း််၏ ဥပ်ဝေေသည် ်လှမ်း်�မ်းုု�နိုုုင်းသ်န်ည်�်) နိုိင်း်် (ဂ) ဝေေသနိုတရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

မ်း�ာ�၏ ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််တ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်
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(၁) လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

ဝေေသနိုတရွဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ထု� အုာဏာာမ်း�ာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�

အုတ့်င်း�် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းမ််းုအုတ်ုုင်း်�အုတ်ာအုဝေပ်� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ပ်ထု�ီ၊ သမ်းုုင်း�် 

ဝေ�ကာင်း�်၊ ဘာာသာတ်ရွာ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ� နိုိင်း်် ဝေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် ဝေမ်း့�ဖွဲ့့ာ�၊ဝေသ�ု��၊ ဝေရွာဂါဘာယေဖွဲ့စာပ့််ာ�မ်းု

နုိုန်�်အုစာရုိွဝေသာ စာ�သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�စ့ာာတုု်�သည် ်အုဓုလေ့ကအုာ�ေဖွဲ့င်််း ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုာဏာာမ်း�ာ� 

အုာ� အုမ်းိန်တ််ကယလ်ှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်် ဝေပ်�ေခုင်း�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု�ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�အုဝေပ်� လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�မ်းိာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ�က�်�ဝေရွ�၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက်ာက့ယဝ်ေရွ�၊ ဝေင်း့ဝေ�က�စာန်စာန်ိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း� 

သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�် စာသည််် ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အု�င်း််တ့်င်း ် ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ရွိုဝေသာအုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကဝေသာလ်ည််� မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�

တ့်င်း ် အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ေခုင်း�်

သည် ် အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေ�့�ဝေနို့�လ�က်

ရွိုဝေသာ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�၏ ဟိုန််ခု�ကည််ီမ်း့

မ်းုအုဝေပ်�တ့်င်း ်မ်းူတ်ည်ပ််ါသည်။် ဘာရွာဇိုီ�၊ အုုနိုဒုယ

နိုိင်း်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ်ုု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသည် ် တ်တ်ုယအု�င်း်် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွ

မ်း�ာ�ထု�သုု�လည်�် အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�ပ်ါ 

သည်။်

(၂) ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ� အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေေသနိုတရွအုစာုု�ရွအု�င်း််

မ်း�ာ�သုု� ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု သီ�သန်�အ်ုပ်န်ိုိင်း�်ထုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ဤသုု�ခု့�ဝေ�

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ရွာတ့်င်းလ်ည်�် စာုန််ဝေခု�မ်းုနိုိစာခ်ုုနိုိင်း်် ရွင်း�်ုုင်းရ်ွပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်းိာ အုခု��ု�ဝေသာ 

ဝေေသမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းပ််ထုုတ််ထုာ�မ်းုဝေ�ကာင်း် ် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာသည်် ် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� 

အုာ�ပြီးပ်ု�င်းဝ်ေန်�ကဝေသာ ဂုုဏာ်�ဂဏာက့�မ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွအု�င်း်တ််စာခ်ုုခုုသုု� အုာဏာာကုုသီ�သန်�အ်ုပ်န်ိုိင်း�်

ရွန်အ်ုတ့်က ် သဝေဘာာတ်ူည်ီ�ကမ်းည််မ်းဟိုုတ််ဝေပ်။ သီ�ေခုာ�အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းု၏ ေုတ်ုယစာုန် ်

ဝေခု�မ်းုမ်းိာ ပ်ုု၍လကဝ်ေတ့်��န်ပ််ါသည်။် သီ�သန်�ရ်ွရွိုဝေသာ အုာဏာာအုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�ဝေန်ေခုင်း�်

သည် ်ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်ဝေရွ�ရွာန်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာနိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််�ုုင်းရ်ွာ ထုပ််

ဝေန်မ်းုမ်း�ာ� မ်းလ့�ဧကန်ရ်ွိုဝေန်တ်တ်သ်ည််ဟိုူဝေသာအုခု�ကက်ုု လ�စာလ်��ရိုုထုာ�မ်းုဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် တ်ုုင်း�်ဝေေသအု�င်း်အ်ုစာုု�ရွမ်း�ာ�အု�ကာ� ဥပ် ဝေေေပ်�

ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်န်ကထ်ုပ််တ်ူေပ်� ခု့�ဝေ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ရွန် ်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။်

ကျေးဒါသနှတရဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးမ်ှားး�ထား�	

အးဏားမှားး�လွှာာ�ကျေးေပ်းင်�်ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�ေချီးင််�သည်	်

နှိ�င််င်�တစ်နှိ�င်င််�အတွင်�်	ကားွ�ေပ်း�ေချီးး�နိး�စွး

တည်ရ်ာိ	ကျေးနိထားိ�င််မှာုအတိ�င်�်အတးအကျေးပ်�

မှားတည်က်ျေးနိပ်ါသည်။်	မှား�ါဒါကျေးရ�ရးမှားး�တွင်	်

အးဏားမှားး�ကားိ�	ချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ေချီးင််�သည်	်

အကျေးနိအထားး�မှားး�နှာင်�်	ကျေးဆွ�ကျေးနှွ�လွှားကား်ရာိကျေးသး	

ကျေးတးင်�်ဆိ�ချီးးကားမ်ှားး�၏	ဟူနိခ်ျီးးကား်ည်�မှာှမှာု

အကျေးပ်�တွင်	်မှားတည်ပ််ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ထုပ်တ််ူေပ်� တ်ူည်ီစာ့ာရွရွိုဝေသာအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�စာ့ာေဖွဲ့င်း် ် အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် တ်ုုင်း်�ဝေေသအု�င်း််လှတ််ဝေတ်ာမ််း�ာ�အု�ကာ� ဝေေါင်းလ်ုုကခ်ု့�ဝေ�ထုာ�ဝေသာ ထုပ်တ််ူ 

ေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ်  ထုပ််ဝေန်နိုုုင်း်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် မ်းည်သ်ည်််ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်သည် ် လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းသ်န်ည်�်

ဟူိုဝေသာဝေမ်း�ခ့ုန်�်မ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာနုုိုင်းပ််ါသည်။် ဝေယဘုာယ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်

ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပ်ါသည်။် ထုပ်တူ််ေပ်�ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ�ရွာအုာဏာာထုာ�ရုိွဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�ကုု အုခု��ု�ဝေသာတ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း ေပ်ည်ဝ်ေထုာင််းစုာအု�င်း်် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ကြိုးကီ�စာုု�ဝေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� ဝေရွရွိည်တ့််င်း ်တ်ုုင်း်�ဝေေသအု�င်း်ဥ်ပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုပ်င်း ်လကဥ်ီး�

ရွယူသ့ာ�နိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု တ်ုုင်း်�ဝေေသ�ုုင်း်ရွာ ဝေ�ဖွဲ့န််ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�က အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယရ်ွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု� 

ရွာတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်ဦး�စာာ�ဝေပ်�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ေ့န််တ့်�ဝေန်သည််် အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�လည်�် ရွိုပ်ါသည်။်

 ဥပ်မ်းာ- ဂ�ာမ်းန်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ‘မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာလ်ုုအုပ်’် ပြီးပ်ီ� ‘နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�’ 

အုတ့်က်ဝေ�ာင်း်ရွွက်ဝေသာေပ်ည််ဝေထုာင်း်စာုအု�င်း်် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည်သ်ာ ကြိုးကီ�စာုု�လှမ်း�်မ်းုု�မ်းု

ရွိုသည်ဟ်ိုု ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ‘ဖွဲ့ကေ်ရွယ ်

န်ယ်ပ်ယ်တ်စာ်�ိမ်း�်လု��တ့်င်း်တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ဝေန်ထုုုင်း ်

ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ရွို 

ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ည်ီညွှ့တ််

မ်းုတ်ုု�ကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကန်ိုုုင်း်ဝေသာ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

သည် ်ဖွဲ့ကေ်ရွယစ်ာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုုနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�အုတ့်က ်လုုအုပ်ဝ်ေစာသည်။်15’

အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ သတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။် ကဝေန်ေါနိုုုင်းင််း�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််၏ ကြိုးကီ�စာုု�

လှမ်း်�မ်းုု�မ်းုအုတ့်က ် ထုင်းရ်ွိာ�ဝေသာခြွခုင်း�်ခု�ကတ််စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ထုာ�ပ်ါသည်။် သကက်ြိုးကီ�ပ်ုုင်း�်အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�

လစာာနိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း်�၍ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ခု�မိ်းတ်စ်ာဉ်း်က ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေတ်ုု� သဝေဘာာထုာ�

က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်��ကဝေသာအုခုါ ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေက လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုရွိုခု�ပ််ါသည်။်16 အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုု

ကလည်�် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစု်ာအု�င်း််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� အုမ်း��ု�သာ�အုဝေေခုခု�မူ်းဝေဘာာင််းတ်စာခု်ုကုု မူ်း�ကမ်း�် 

ဝေရွ��့�ရွန် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် တ်ုုင်း�်ဝေေသအု�င်း် ် အုစာုု�ရွမ်း�ာ�အုာ� 

ဝေေသနိုတရွအုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုလုုက ်အုဝေသ�စာုတ်အ်ုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းရ်ွန်် ခု့င်း််

ေပ်�ထုာ�သည် ်(ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းဥ်ပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ်ရွည်ည်ွှှန််�ပ်ါသည်)်။ အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်အုစာုု�ရွ၏အု�င်း််နိုိစာ်မ်း��ု�လု��ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်းန််က် ကြိုးကီ��ကပ််

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ်ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ထုပ််တ်ူေပ်�အုာဏာာကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ဝေသာ တ်တ်ုယန်ည််�လမ်း�်ကုုက�င်း်သ်ု��

�ကပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် တ်ုုင်း်�ဝေေသအု�င်း်ဥ်ပ်ဝေေတ်ုု� တ်ုုကရ်ိုုုကသ်ဝေဘာာထုာ�က့�လ့�

�ကဝေသာအုခုါမ်းိသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုဝေေဖွဲ့ရိွင်း်�ဝေရွ�ယနိုတရွာ�သည် ် အုသက ်

ဥပ်ကျေးဒါကျေးရ�ရးအးဏားမှားး�ကားိ�	နှိ�င်င််�ကျေးတး်

အစိ��ရနှာင်�်	တိ�င်�်ကျေးဒါသအဆင်�်အစိ��ရမှားး�

အကြားကားး�	မှာည်က်ား��သိ��	ချီးွ�ကျေး�သတ်မှာာတ်ကျေးပ်�မှာည််

နိည်�်။	နှိ�င်င််�ကျေးတး်နှာင်�်	တိ�င်�်ကျေးဒါသအစိ��ရ

အကြားကားး�ရာိ	ကျေးဒါါင်လ်ွှာိ�ကားခ်ျီးွ�ကျေး�ထားး�ကျေးသး

ထားပ်တ်းေပ်�အးဏားမှားး�သည်	်	ထားပ်က်ျေးနိ

နှိ�င်က်ျေးသးကျေးကြားကားးင်�်	မှာည်သ်ည်�်ဥပ်ကျေးဒါစည်�်မှားဉ်�်

သည်	်လွှာာမှာ�်မှာိ��နှိ�င်သ်နိည်�်ဟူးကျေးသး	

ကျေးမှာ�ချီးွနိ်�မှားး�	ကျေးပ်�ကျေးပ်ါကားလ်ွှားနှိ�င််ပ်ါသည်။်



49ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

�င်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� အုဝေ�ကာင််း�အုရွာတ်စ်ာခုုပြီးပီ်�မိ်းတ်စ်ာခုုဝေေဖွဲ့ရိွင််း�သည်််စာန်စာအ်ုာ� တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�က အုလ�င်း�် 

သင်း််သလုုအုသု��ေပ်�၍ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ပ်ါသည်(်�ူေန််)။

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းမ််းူ ထုပ်တ််ူေပ်�အုာဏာာ အုသု��ေပ်�ဝေသာ 

လုပ်င််းန််�တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းဝ်ေခု�ရွိုဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု�ဝေေဖွဲ့

ရွိင်း�်ရွမ်းည်န်ိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုလ့န််အုဝေလ�ဝေပ်�၍ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်လ်�က ်မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ထုာ�ရွဝေသာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုည််သ့်င်း်�ဝေရွ��့�ထုာ�ပ်ါသည် ်(ဇိုယာ�က့က ်၆ ကုု�ကည််ပ််ါ)။ 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�အချီးနိ်�၏	ဇူးယး�ကားွကား	်၆

ကျေးတးင်အ်းဖွဲ့ရိကား	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ၏	ပ်�ဒါမ်ှာ	၁၄၆

အုမ်း��ု�သာ� (နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ)် အု�င်း်် ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေအု�ကာ� သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�

(၁) ဤပု်ေမ််းသည် ်ဇိုယာ� ၄ (ထုပ်တူ််ေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�) တ့်င်း ်စာာရွင်း�်ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််် လုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်န််ယပ််ယမ််း�ာ�နိုိင်း်သ်က�်ုုင်း်ဝေသာ ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�အု�ကာ� သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုနိုိင်း် ်သက�်ုုင်းအ်ုက�����င်းသ်ည်။် 

(၂) နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��အုဝေပ်� တ်စာဝ်ေေပ်�ည်ီသကဝ်ေရွာကဝ်ေန်သည််် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေသည် ်

ဝေအုာကပ််ါ အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာ်ရွပ်ရ်ွပ်န်ိုိင်း််ကုုကည််ီပ်ါက ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေကုု လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

(က) သက�်ုုင်း်ရွာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုသီ�သီ�က ခု�မ်းိတ််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည််် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ထုု

ဝေရွာကစ်ာ့ာ လုုကန််ာဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ် အုဝေရွ�ကုစာာကုု အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််

ဥပ်ဝေေသည် ်ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ပ်ါသည်။်

(ခု) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေသည်် နိုုုင်း်င်း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��တ့်င်း ်ထုုထုုဝေရွာက်ဝေရွာက ်တ်စာ်ဝေေပ်�

ည်ီ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ရွမ်းည််် အုဝေရွ�ကုစာာကုု ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဤသုု� တ်စာ်ဝေေပ်�ည်ီ

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည် ်-

(၁ စာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ�

(၂) အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ််

(၃) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း်် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�

(ဂ) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေကုု ဝေအုာက်ပ်ါအုဝေ�ကာင်း�်အုခု�က်မ်း�ာ�အုရွ လုုအုပ်ပ််ါသည်-်

(၁) နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာလ်ု�ပြုံခု��ဝေရွ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကရ်ွန််။

(၂) စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ စာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ််မ်းုကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကရ်ွန််။

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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(၃) ကုန်ပ််စာာည်�်မ်း�ာ�၊ �န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၊ ဝေင်း့အုရွင်း�်အုနိုိီ�မ်း�ာ� နိုိင်း်် လုပ်သ်ာ�အုင်းအ်ုာ�စာု

မ်း�ာ�၏ ဝေရွွ�လ�ာ�စာီ��င်း�်မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ််လ�ဉ်း�်၍ ဘာု�ဝေစာ��က့ကစ်ာီ�ပ့်ာ� ဝေရွ�ကုု ကာ

က့ယထ်ုုန််�သုမ်း�်ရွန်။်

(၄) ေပ်ည်န််ယန််ယန််ုမ်းုတ််မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့တ်ဝ်ေက�ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်

မ်း�ာ�ကုု အုာ�ဝေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန််။

(၅) အုစာုု�ရွ�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�အုာ� သာတ်ူည်ီမ်း့ရွယူခု့င်း် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် သာတ်ူည်ီမ်း့ရွယူ

သု��စာ့�နိုုုင်း်မ်းည်််အုခု့င်း််အုလမ်း်�ကုု အုာ�ဝေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

(၆) သဘာာ�ပ်တ်�်န်�်က�င်းက်ုု ကာက့ယ်ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကရ်ွန််။

(၃) ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုု၏ မ်းဝေလ�ာက်န်ဝ်ေသာ ဝေအုာကပ််ါအုေပ်�အုမ်းူမ်း�ာ�ကုု အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်

ကာက့ယရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါက ယင်း�်အုမ်း��ု�သာ�ဥပ်ဝေေသည် ်ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�၏ ဥပ်ဝေေကုု 

လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။်   

(က) အုေခုာ�ဝေသာ ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု��၏ စာီ�ပ့်ာ�  

ဝေရွ�၊ က�န်�်မ်းာဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် လု�ပြုံခု��ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု ထုုခုုုက်

န်စာ်န်ာဝေစာေခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

(ခု) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�မ်းူ�ါေမ်း�ာ� လကဝ်ေတ့်�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်ကုု အုဟိုန်� ်

အုတ်ာ�ေပ်�ေခုင်း�်။   

(၄) အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေအုာ� ပု်ေမ််းခ့ု� (၂) (ဂ) တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်််ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကကုု် ဝေဖွဲ့ာ် 

ဝေ�ာင်းရ်ွန််လုုအုပ်ေ်ခုင်း�် ရွို၊မ်းရွိုနိုိင်း် ် စာပ််လ�ဉ်း�်၍ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာပြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါ 

အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကထ်ုုတ်ရ်ွန်် တ်ရွာ�ရိုု��သုု�ဝေရွာကရ်ွိုလာပ်ါက တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်

ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင််းရွာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစီ်ာမိ်းဥပ်ဝေေကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ကန်�က့်က်

ပ်ယခ်ု�ေခုင်း�်ေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�ရွိုရွဝေပ်မ်းည်။်

(၅) ပ်ုေမ််းခု့� (၂) သုု�မ်းဟိုုတ် ် (၃) တ်ုု�နိုိင်း်် အုက����မ်း�င်းပ််ါက အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�

ေပ်ည်န််ယ်ဥပ်ဝေေကသာ ကြိုးကီ�စာုု�ပ်ါသည်။်

(၆) လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုကဥ်ပ်ဝေေအုရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယတ််စာခ်ုု၏ ဥပ်ဝေေအုရွဝေရွ��့�ဝေသာဥပ်ဝေေ

သည်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီ၏ အုတ်ည််ေပ်�မ်းုရွရွိုပြီးပ်ီ�မိ်းသာ လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

(၇) အုကယ၍် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင်း်ရွာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဝ်ေကာင်းစ်ာီထု� ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုုတ်င်းသ့်င်း�်ပြီးပ်ီ�

ဝေန်ာက ်ပ်ထုမ်း�ု��အုကြိုးကုမ်း ်အုစာည််�အုဝေ��ထုုုင်းသ်ည်််ဝေန်�မ်းိ ရွကဝ်ေပ်ါင်း�် ၃၀ အုတ့်င်း�်�ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကတ််စာခ်ုုကုု ခု�မ်းိတ်အ်ုဝေေဖွဲ့ထုုတ်န်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ည်််အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း်မ််း�ုု 
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ဝေကာင်းစ်ာီမ်းိ လကခ်ု�အုတ်ည်ေ်ပ်�လုုကသ်ည်ဟ်ိုူ၍ ယူ�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

(၈) ပ်ုေမ််းခု့� ၆ တ့်င်း ်ရွည်ည်ွှှန််�ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်အ်ုာ� ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

ဝေကာင်းစ်ာီက အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ဤဥပ်ဝေေကုု အုတ်ည်မ််းေပ်�ရွသည်် ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွင်း�်

မ်း�ာ�အုာ� ဤဥပ်ဝေေကုု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာအုာဏာာပ်ုုင်းအ်ုဖွဲ့့��ထု�သုု� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

ခု�မ်းိတ်သ်ည်််ဝေန်�မ်းိ ရွက ်ဝေပ်ါင်း�် ၃၀ အုတ့်င်း�် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်အုသုဝေပ်�ရွမ်းည်။် 

ရွင်း�်ေမ်းစာ ်- ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ (၁၉၉၆) ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�် ဝေကာကယ်ူ

ထုာ�ပ်ါသည်။်  www.constitutionnet.org တ့်င်း ်ရွယူနိုုုင်းပ််ါသည်။်

(၃) လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ လ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာ

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််

ဥပ်ဝေေေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ဝေေါင်းလ်ုုကန််ည်�်အုရွ ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ စာဉ်း�်စာာ�

ရွမ်းည်် ်တ်တ်ုယအုခု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ကုု အုကာအုက့ယ်

ဝေပ်�ထုာ�သည်် ် အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် တုု်င်း�်ဝေေသဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုာ� အုာဏာာကုုလှ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

ဝေ�ကာင်း်် ထုုုအုာဏာာကုု အုစာည်�်အုဝေ��တ်ကဝ်ေရွာကရ်ွန်် အုန်ည်�်�ု��သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဦး�ဝေရွေဖွဲ့င်း် ်

တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ် ်ေပ်န်လ်ည်ရု်ိုပ်သု်မ်း�်နုုိုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု ေပ်န်လ်ည်ရု်ိုပ်သု်မ်း�်ေခုင််း�ဝေ�ကာင်််း  

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွအုတုု်က်အုခု�ေပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာနုုိုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် ဤသုု�ရုိုပ်သု်မ်း�်ေခုင််း�အုတ့်က ်တ်ရွာ� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဟိုန်�အ်ုတ်ာ�မ်း�ာ�မ်းရွိုပ်ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�အုာဏာာအုာ� ဝေေါင်းလ်ုုကန််ည်�်စာန်စာ်အုရွခု့�ဝေ�ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်ကုု ကာက့ယဝ်ေပ်�လ့င်းဝ်ေသာမ််းိ ဝေေသနိုတရွ 

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�မ်းပ်ါ�င်းပ််� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ကဏ္ဍာ�ုုင်းရ်ွာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းမ့််းမ်း�်မ်း�နုုိုင်းမ််းည်�ုု်ပ်ါက အု�ုုပ်ါေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သည်် စာုတ်ဝ်ေေဖွဲ့သုမ်း်မ််းုဝေပ်�နိုုုင်းမ််းဟိုုတ် ်

ပ်ါ။ စာစာ်မ်းိန်ဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ အုကာအုက့ယ်

ဝေပ်�မ်းုသည် ် ေပ်ည်န််ယ်/တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ� ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�၏ေပ်င်းပ််သုု� လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာ 

ဏာာမ်း�ာ�ေပ်န်လ်ည်ခ်ု�မ်းိတ်သ်ည််် မ်းည်သ်ည်််စာီစာဉ်း်

ဝေ�ာင်း်ရွွက်မ်းုအုဝေပ်�မ်း�ုု ဝေေသနိုတရွကုုယ်စာာ� 

လိယမ််း�ာ�၏သဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းကုုလုုအုပ်ပ််ါသည်။်

လှ� ဝေေပ်ာင်း်�ခု့� ဝေ�ဝေပ်�အုပ််ထုာ�ဝေသာ 

ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်အုာဏာာမ်း�ာ�အုာ� တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ််

ေပ်န််လည််ရိုုပ််သုမ်း်�ေခုင််း�ကုု ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေသည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ�အုရွ ကာက့ယန်ိုုုင်းလ့်င်း်

တိ�င်�်ကျေးဒါသဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတ်ကျေးတးသ်ိ��	အးဏား

ကျေးပ်�အပ်ေ်ချီးင်�်ကားိ�	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါကား	

မှာည်က်ား��သိ��	အကားးအကားွယက်ျေးပ်�နှိ�င်မ်ှာည်န်ိည်�်။	

အချီးး�ိ�ကျေးသး	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်း	

ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်မှာုမှားး�တွင်	်ေပ်ည်က်ျေးထားးင်စ်�အဆင်�်

အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်မှားး�သည်	်အထားး�အကျေးေချီး	

အကျေးနိမှားး�တွင််	တိ�င်�်ကျေးဒါသလွှာာတက်ျေးတး်၏	

တရး�ဥပ်ကျေးဒါမှားး�အး�ကျေးကားးးလ်ွှာွနိ၍်	

ပ်ယခ်ျီးးနှိ�င်က်ျေးကြားကားးင်�်ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ထားး�ပ်ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ဝေသာမ််းိ အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း်် အုင်းစ်ာ

တ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�သည် ် အုထုူ�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ုုင်း်�ဝေေသလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� 

ဝေက�ာလ့်န််၍ပ်ယခ်ု�နိုုုင်း်ဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤသုု��ုုလ့င်းဝ်ေသာမ််းိ ဤအုခု့င်း်အ်ုာဏာာအုဝေပ်� 

တ်ုက�ဝေသာကန်�သ်တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွသည် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်စာည်�်လု��ညီ်ည့ွှတ်မု််း သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ� စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညှွှန်�်မ်း�ာ�ကုု ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကလ်ာနုုိုင်းသ်ည််် 

ေပ်ည်န််ယ၏်ဥပ်ဝေေကုု ဝေက�ာလ့်န််ပ်ယခ်ု�နိုုုင်း်သည်။် 

၅.၂။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ေချီးင်�်ဆိ�င်ရ်း	ကြီးကား��ကြားကားပ်က်ျေးရ�

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာ၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကတ််စာခ်ုုမ်းိာ အုစာုု�ရွ၏အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�၊ အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းက်ုုကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်် အုာဏာာပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် အုကြိုးကီ� 

အုက�အုာ� ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုယု�အု�ကည်မ််းရွို

အု�ုုတ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�် စာသည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကြိုးကီ��ကပ််

မ်းုအုေပ်င်း ် တ်ရွာ�ဝေရွ�ကြိုးကီ��ကပ်မ််းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုန်ည်�်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�် တ်ရွာ�

ဝေရွ�ကြိုးကီ� �ကပ်မ််းုလည်�် တ်ည်ရ်ွိုဝေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။်  

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� အုုပ်ခ်ု��ပ် ်ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း်

မ်းိ အုရွာရုိွမ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ�ရုို��သုု��င်း််ဝေခု�နုုိုင်းသ်ည််် 

အုာဏာာနိိုင်း််စ့ာ�ခု�ကတ််င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�တ့်င်း ်

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�ကဏ္ဍာတုု်�အုပ်ါအု�င်း်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်း ်

ရွာ စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု အုစာေပ်�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကန်ိုုုင်းသ်ည််် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ခု�မ်းိတ် ်

ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏်လုပ် ်

ဝေ�ာင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� သမ်းမာန်စ်ာာမ်း�ာ�နိိုင်််း စုာ�စာမ်း�်

စာစာဝ်ေ��မ်းုမ်း�ာ� အုစာရွိုသည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်�ုုင်း ်

ရွာကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�၏ အုေခုာ�ဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� ပ်ု�မ်းိန်လ်ုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

ပ်ုုမ်းုုန်ီ�ကပ်စ်ာ့ာ �က်စာပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�အးဏား၏ကျေးဆးင်ရ်ွကားခ်ျီးးကား်

တစခ်ျီး�မှာား	အစိ��ရ၏အေချီးး�ကျေးသး	ကားဏ္ဍမှားး�၊	

အထားး�သေဖွဲ့င်�်	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်	်ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်က်ားိ�	ကြီးကား��ကြားကားပ််

ရနိအ်းဏားပ်င်	်ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�

မှာဏ္ဍိ�င်၏်	အကြီးကား��အကား�အး�	ချီးနိ�အ်ပ်ေ်ချီးင်�်နှာင်�်	

အယ��အကြားကားည်မ်ှာရာိအဆိ�တင်သ်ွင််�ေချီးင််�	စသည်�်	

နှိ�င်င််�ကျေးရ�ကြီးကား��ကြားကားပ်မ်ှာုအေပ်င်	်တရး�ကျေးရ�

ကြီးကား��ကြားကားပ်မ်ှာု	သိ��မှာဟူ�တ	်အနိည််�ဆ���အကျေးနိေဖွဲ့င်�်	

တစစ်ိတတ်စပ််ိ�င်�်	တရး�ကျေးရ�ကြီးကား��ကြားကားပ်မ်ှာု

လွှာည်�်	တည််ရာိကျေးနိနှိ�င််ပ်ါသည်။်			ဥပ်မှား

အး�ေဖွဲ့င်�်	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါသည််	

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးအ်း�	တရး�ကျေးရ�ဆိ�င်ရ်း	

စ��စမှာ�်စစ်ကျေးဆ�ေချီးင််�မှားး�ကားိ�	အစေပ်�ကျေးဆးင်ရ်ွကား်

ရနိန်ှာင်�်	စွ�ချီးးကားတ်င်ေ်ချီးင်�်လွှာ�ပ််ကျေးဆးင်ခ်ျီးးကားမ်ှားး�

တွင်	်တး�နိယ်းကျေးဆးင်ရ်ွကားရ်နိ	်လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်�်

အးဏားကားိ�	ချီးးမှာာတက်ျေးပ်�ထားး�ပ်ါသည်။်
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၅.၂.၁။	 အယ��အကြားကားည်မ်ှာရာိ	အဆိ�တင်သ်ွင်�်ေချီးင်�်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုခုင်း�်အုက�င်း�်၏ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�ကုု ဝေ�ဖွဲ့န်က်န်� ်

က့ကန်ိုုုင်း်သည််် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုာဏာာကုု န်ည်�်လမ်း�်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� 

အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ� (dynamics) မ်း�ာ� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ၀န််ကြိုးကီ�ခု��ပ်အ်ုဝေပ်�ထုာ�ရွိုသည်် ်ယု��ကည်မ််းု

ကုု ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းသ်ည််် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုခု့င်း််အုာဏာာကုုကန်�်သတ်ထ်ုာ�သည်် ်အုခု�က်

အုခု��ု�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ထုာ��ကပ်ါသည်။် ရိုုရွိာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်သမ်းမတ်

သည် ် လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်မ်း�ကုုပ်ယခ်ု�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ဝေန်ာင်း်သု��လအု�ကာတ့်င်းသ်ာ အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုု ထုပ်မ််း�

တ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း�်န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််အုာ�ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်ကုု 

၄င််း�၏သတ်မိ််းတ်သ်က်တ်မ်း�်အုထုု တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေစာပြီးပီ်�ဝေသာအုခုါမိ်းလုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွမ်းည် ် သုု�မ်းဟုိုတ် ်

ကာလတ်စာခ်ုုတ့်င်း ် �န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ�ကန်�သ်တ််ထုာ�ဝေသာ အုဝေရွအုတ့်ကအ်ုရွသာလ့င်း ် ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း် 

သည်ဟ်ိုူ၍ ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်17 အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်ကန်�်သတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍

က�ယေ်ပ်န်�စ့်ာာထုည်််သ့င်း�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင််း�တုု်�တ့်င််း အုယု�အု�ကည်မ််းရုိွအု�ုုသည်အ်ုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်း ်

ရွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် �ုုလုုသည််မ်းိာ အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒမ်း�အုရွ �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််အုာ�ထုုတ််

ပ်ယပ််ါက တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ်အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒမ်း�အုရွ �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ််အုသစာအ်ုာ�ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေပ်�ရွပ်ါ

မ်းည် ် (ဂ�ာမ်းန်1ီ8၊ ဟိုန်ဝ်ေဂရွ1ီ9၊ လီ�ုုသုု20၊ ပ်ုုလန်2်1၊ စာပ်ုန်2်2)။ အုက��ု��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုယု�အု�ကည်မ််းရွို

အု�ုုအုာ�တ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်သည် ်�န်က်ြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုာ�တ်ာ၀န်မ််းိနိုုတ်ထ်ု့ကရ်ွန် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုသစာဝ်ေရွွ�ဝေကာက်

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် မ်းလ့�မ်းဝေသ့ဖွဲ့ုအုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်း��ု� မ်းဟိုုတ်ဝ်ေတ်ာပ််ါ။ ဤသုု� အုသစာခ်ုန်�်ထုာ�ရွန် ်

သဝေဘာာတ်ူည်ီနိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်သ်ည် ် လူန်ည်�်စာုကုုကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်

�ကလ်က၍်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်   အုုပ်ခ်ု��ပ်သ်ူနိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်းသ်ည််် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စာ ် (dual 

executive) ကုု က�င်း်သ်ု��ဝေသာနိုုုင်းင််း� (ပ်ုုလန်)် တ့်င်း ်အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုု 

တ်င်းသ့်င်း�်ရွာ၌ အုက��ု�သကဝ်ေရွာက်မု်းနိိုစာမ််း��ု�ရုိွပ်ါသည်။် ယင်း�်မိ်းာ �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်/်�န်က်ြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��အုာ�ထုုတ်ပ််ယ ်

ရွန်ခ်ုကခ်ု�သေဖွဲ့င်း်် ကန်ဦး�ခုန်�အ်ုပ်မု််းတ့်င်းသ်မ်းမတ်၏ 

လ့တ်လ်ပ််စာ့ာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န်�စ်ာ့ာ 

ခ့ုင်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပီ်�အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်းလ်ည်�် 

အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုု တ်င်းသ့်င်း်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်

အုစာုု�ရွသစာ်တ်ည််ဝေ�ာက်ဝေရွ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ်

သမ်းမတ်သည် ်ဝေဘာ�ထု့ကဝ်ေန်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

အစိ��ရအကြီးကား��အကား�အး�	အယ��အကြားကားည်မ်ှာရာိ

အဆိ�ေဖွဲ့င်�်	ကျေး�ဖွဲ့နိက်ားနိ�က်ားွကားန်ှိ�င်သ်ည်�်	

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်၏	အးဏားကားိ�	နိည်�်

လွှာမှာ�်အမှား�ိ�မှား�ိ�ေဖွဲ့င်�်	ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်နှိ�င်ပ်ြီးပ်��	

အလွှား�အလွှားရာိကျေးသးအင်အ်း�အကျေးရွ�	

(dynamics)	မှားး�	ကျေးဖွဲ့းက်ျေးဆးင်န်ှိ�င်ပ််ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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၅.၂.၂။	 စွ�ချီးးကားတ်င်ေ်ချီးင်�်

စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်ဟိုူသည် ်အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းက်ုုထုုန်�်ခု��ပ််ရွန်် အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုု 

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်သည် ် အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုုကုုတ်င်းသ့်င်း�်သည်် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာကြိုးကီ� 

�ကပ်မ််းုနိုိင်း််မ်းတ်ူည်ီဘာ� အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း်၏ အုကြိုးကီ�အုက�သည် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်�်န်�်က�င်းဝ်ေန်ပြီးပ်ီ� မ်းမ်းိန််

မ်းကန််လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေန်ပ်ါက ယင်း�်အုာ�ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်ဝေသာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ဝေပ်�ပ်ါသည်။် သမ်းမတ်

စာန်စာမ််း�ာ�တ့်င််း ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််း၏အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုရွထုုတ်ပ််ယ ်

ေခုင်း�်သည် ် အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာစာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာမ်းဟိုုတ်သ်ည််် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�

တ့်င်း ် စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်သည် ် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်သ်င်း််ဝေလ�ာလ်ာပ်ါသည်။် ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်

နိုိစာ်ခုုကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းမ််းည််် ေပ်စာေ်ဏာအ်ုမ်း��ု�

အုစာာ�နိုိင်း်် ဤလုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၏ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုတ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်က

ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်စာာာဝေဖွဲ့ာကမ််းုက�သ်ုု�ဝေသာ  ကြိုးကီ�မ်းာ� 

ဝေသာေပ်စာေ်ဏာ်မ်း�ာ�အုာ� စာ့�ခု�ကတ််င်းန်ိုုုင်းသ်ည်် ်အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်ကုု အုကန်�အ်ုသတ််ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ထုာ�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ ပ်ုု၍က�ယေ်ပ်န်�ပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုခုုအုာ� ယင်း�်တ်ုု� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေန်စာဉ်း် ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်

အုတ့်က ် က�ခု�ရွမ်းည်််ေပ်စာေ်ဏာ်မ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည် ် (ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ)။ အုစာ့န်�်ဝေရွာကေ်ပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ 

ကုစာာတ်စာ်ရွပ််မ်းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်အုစာုု�ရွ၏ ဂုဏာ ်

သုကခာကုု ထုုခုုုကပ််�ကစ်ာီ�ဝေစာသည််် သမ်းမတ်၏

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်ကုု စာ့�ခု�ကတ််င်းန်ိုုုင်း်ဝေသာ တ်န််

ဇိုနီ်�ယာ�အုဝေ�ကာင််း�အုရွာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤက�သုု်�

မ်းရွိင်း�်လင်း�်ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာ 

သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ် စာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�်ကုု 

နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�

ရွာတ့်င်းေ်ပ်ဿန်ာေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ် (ဝေမ်းာလ်ေ်ုုဗာနိုုုင်းင််း�မ်းိာက�သ်ုု�) �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကသ်ည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေပ်� အုေပ်ည်် ်

အု�မူ်းတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါက စ့ာ�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင််း�ကုု နုုိုင်းင််း�ဝေရွ� 

�ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ်

ေပ်ဿန်ာ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်

ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ်

သမ်းမတ်၏အုေပ်�အုမ်းူမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းုရွိုဝေစာရွန်ထ်ုုန်�်ဝေက�ာင်း�်ေခုင်း�် 

ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�

အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်၏်	အကြီးကား��အကား�သည်	်

တရး�ဥပ်ကျေးဒါနှာင်�်	ည်�ညွွတေ်ချီးင်�်မှာရာိပ်�	မှာမှာာနိမ်ှာ

ကားနိလ်ွှာ�ပ်က်ျေးဆးင််ကျေးနိပ်ါကား	ယင်�်အး�	

ထား�တပ််ယရ်နိ	်ကျေးဆးင််ရွကားေ်ချီးင်�်သည်	်စွ�ချီးးကား	်

တင်ေ်ချီးင်�်ေဖွဲ့စသ်ည်။်		အချီးး�ိ�ကျေးသး	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါမှားး�တွင််	နှိ�င််င်�ကျေးတး	်သစစး	

ကျေးဖွဲ့းကားမ်ှာုကား��သိ��ကျေးသး		ကြီးကား��မှား�ကျေးသးေပ်စဒ်ါဏာ်

မှားး�အး�	စွ�ချီးးကားတ်င်န်ှိ�င်သ်ည်�်	အစေပ်�

ကျေးဆးင််ရွကားခ်ျီးးကား်ကားိ�	အကားနိ�အ်သတေ်ဖွဲ့င်�်	

ေပ်ဋ္ဌားနိ�်ထားး�ပ်ါသည်။်	အေချီးး�ကျေးသး	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါမှားး�တွင််	ပ်ိ�၍ကားးယေ်ပ်နိ�က်ျေးသး	

ေပ်ဋ္ဌားနိ်�ချီးးကား်မှားး�ကားိ�	ကျေးဖွဲ့းေ်ပ်ထားး�ပ်ါသည်။်	

မှာရာင်�်လွှာင််�ကျေးသး	သိ��မှာဟူ�တ	်ကားးယေ်ပ်နိ�က်ျေးသး	

သတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�သည်	်စွ�ချီးးကားတ်င်ေ်ချီးင်�်ကားိ�	

နှိ�င်င််�ကျေးရ�ဆိ�င်ရ်းလွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်အ်ေဖွဲ့စ်ကျေးေပ်းင်�်လွှာ�

ရးတွင်	်ေပ်ဿနိးေဖွဲ့စက်ျေးပ်�ကျေးစနှိ�င််ပ်ါသည်။်



55ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ဝေကာမ််းတီ်၏လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င််း ပ်ါ�င်းေ်ခုင််း�ေဖွဲ့င်််းလည်�်ဝေကာင််း� ဝေစာာင်း််�ကည်််သည်််တ်ာ�န်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင််း 

ဝေပ်�ပ်ါသည်။် 

၅.၂.၃။	 သမှာမးနိ်စးဆင်�်ကျေးချီး�ေချီးင်�်၊	စ��စမှာ်�စစက်ျေးဆ�ေချီးင်�်	

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စ့ာာသည် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င်း၏် ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေမ်း�ခ့ုန်�် 

ဝေမ်း�နိုုုင်းရ်ွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်၏မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ရွန်လ်ည်�် 

တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုခု��ု� ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�မ်းိာမ်းူ ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ေပ်န်လ်ည််ဝေေဖွဲ့�ကာ�

ရွမ်းည်် ်တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ အုခု�နု်က်ာလကုုပ်ါ သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်(်အုယလ်ဝ်ေဘာ�န်ီ�ယာ�)23။ 

အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုရွ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုဝေပ်� 

လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်�

ရွို ကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုခု��ု�က ဝေတ်ာင်း�်�ုုပ်ါက (ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်၁၀% မ်းိ ၃၀%အုတ့်င်း�်) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််စာ့ာစာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ဝေရွ�ဝေကာ်မ်းတ်ီကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ခု့င်း််ေပ်�ပ်ါသည်။် 

၎င်း�်ထုကန််ုမ်း််ဝေသာ သတ််မ်းိတ််ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�ရွို အုတ်ုုကအ်ုခု�မ်း�ာ�အုာ� 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်ကုု အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် ဝေန်ာက်ခု�အုဝေန်အုထုာ�နိုိင်း်် ရွပ်တ််ည်မ််းုသည် ် ယင်း�်၏အုစာုု�ရွအုဝေပ်� ဝေက�ာဝေထုာက ်

ဝေန်ာက်ခု�ေပ်�ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် ကာက့ယဝ်ေပ်�ရွန် ် သဝေဘာာထုာ�ရွိုသည်် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေထုာကခ်ု�မ်း�

အုမ်း�ာ�စာုအုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ဝေသာ အု�ုုပ်ါစာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ယင်း�်သည် ် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�

လုပ်င််းန််�စာဉ်းတ််စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု အုာ�န်ည်�်ဝေသာ 

ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��လ�ကရ်ွို�ကပ်ါသည်။် ယင်း�်စာန်စာမ််း�ာ�အုရွ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုဝေပ်� တ်ုုင်း်�ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�

အုာ� စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်ဝေယဘာုယ�

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ အုေခုာ�အုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရွိင်း�်တ်စာခ်ုုကုု (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း အုစာုု�ရွဌာာန်

မ်း�ာ�အုဝေပ်�မ်းဝေက�န်ပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု စာု�စာမ်း�်တ်င်းေ်ပ်

ဝေရွ�ဝေကာမ််းရိွင််း) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ဝေ�ာင််းရွွက်ဝေစာမ်းည် ် ေဖွဲ့စ်ာ 

ပ်ါသည် ်(ပ်ါပ်ူ�ါန်ယူ�ဂီန်ီ)။ 

၅.၃။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး/်	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�ဆိ�င်ရ်း	ကားိ�ယပ််ိ�င်လ်ွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်�်အးဏား

အကျေးပ်�	စစက်ျေးဆ�ထားိနိ်�ကျေးကားးးင်�်မှာုမှားး�

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ်ရွို အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း်် မ်းတ်ူည်ီသည််အ်ုခု�က်မ်းိာ ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ တ်ုုကရ်ိုုုက်

ဝေရွွ�ဝေကာကမ််းုေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ��င်းရ်ွပ်တ််ည်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းေ်ဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ 

ပ်ါလွှာ�မှာနိစ်နိစရ်ာိ	အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�ကားဏ္ဍနှာင်�်	

မှာတးည်�သည်�်အချီးးကားမ်ှာား	ေပ်ည်သ်းလွှားထား�၏	

တိ�ကားရ်ိုိ�ကားက်ျေးရွ�ကျေးကားးကားမ်ှာုေဖွဲ့င်�်	တရး��င််

ရပ်တ်ည်ေ်ချီးင်�်မှာရာိကျေးသး	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င််

ေဖွဲ့င်�်	ပ်ါ�င်ဖ်ွဲ့ွ��စည်�်ထားး�ကျေးသး	ဒါ�မှာိ�ကားရကားတ်စ်	

အစိ��ရ	စနိစဟ်ူး၍မှာရာိပ်ါ။

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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ေီမ်းုုကရွကတ််စာ ်အုစာုု�ရွ စာန်စာ်မ်းရွိုပ်ါ (အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ လှတ် ်

ဝေတ်ာ်တ်စာ်ရွပ််ရွိုပ်ါသည််)။ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�ဝေခုါင််း�ဝေ�ာင််းမ်း�ာ�ကုု ေပ်ည််သူလူထုုက တ်ုုက်ရိုုုက်

ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်မု်းအုဝေပ်�တ့်င််း မီိ်းခုုုအုာ�ထုာ�လ�က်ရုိွဝေသာ (အုန်ည်�်�ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�် 

တ်စာရ်ွပ်ရ်ွပ်တ့််င်း)် အုစာုု�ရွ၏စာန်စာမ််း�ာ�သည် ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ� ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာသည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်ခု��ပ််မ်းုဝေအုာကမ််းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကေ်ခုင်း�်

တ်ုု�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း််စာာလ့င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်း်ရွာမ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�မ်းုသည် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုန်ည်�် 

င်းယသ်ာေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�က အုသု��အုမ်း�ာ��ု��ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်းရ်ွာ မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�မ်းု/ �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကမ််းု၏ ပ်ု�စာ�ဝေလ�မ်း��ု�ကုု ဝေအုာကတ့််င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�

ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ�ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�် (အုပ်ုုင်း�် ၅.၃.၁)၊ ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�သုု� ေပ်င်းပ််မ်းိဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ထ်ုာ�မ်းုမ်း�ာ� (အုပ်ုုင်း�် ၅.၃.၂)၊ ဥပ်ဝေေေပ်� လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် 

လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုတ့်က ် ဝေထုာကပ််�်ရွန််လုုအုပ််

ဝေသာမ်းတ်ည်ဝ်ေင်း့ ရွိာဝေဖွဲ့့ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကြိုးကီ��ကပ်မ််းု  

(အုပ်ုုင်း�် ၅.၃.၃) နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်း၏် ပု်�မိ်းန်လု်ပ်ပုု််င်းခ့်ုင်း််အုတုု်င်း�်အုတ်ာတ်စာခု်ု 

အုတ့်င်း�် ခု�မ်းိတ််ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်က ် ကင်း�် 

လ့တ််ခု့င်း်် (အုပ်ုုင််း� ၅.၃.၄) တ်ုု�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် 

အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်

ပ်ု�မ်းိန်ဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််� က�င်း�်ပ်သည််ဝ်ေန်�တ့်င်းသ်ာ

မ်းက ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� စာစာဝ်ေ��ရွန် ်

မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�အုာ� ခု့င်း််ေပ်�ခု�က်မ်း�ာ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ ဝေ�့�ဝေန့ို�ခု�က်မ်း�ာ�တ့်င််း 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ေခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ်

အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့� 

ဝေ�၍ တ်ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ� မ်းပ်ါ�င်းပ််ါ။

၅.၃.၁။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်အး�	ဖွဲ့းကားသ်ိမှာ�်ေချီးင်�်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�နိုုုင်းသ်ည်််အုာဏာာတ့်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

ကုုယပ််ုုင်းလ့်တ်လ်ပ််ခု့င်း််ကုု ဝေနိုိာင်း််ယိကထ်ုုပ်ါ�မ်းုပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွာတ့်င်း ်ပ်ု�စာ�သု��မ်း��ု� (ကုုယတ််ုုင်း်

ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်အုေပ်င်း)် ရွိုပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းပ်ု�စာ�အုရွ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�်သည် ် တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခု်ု၏ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်စာည်�်ကမ််း�အုရွ မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွဝေသာ အုဂ�ါရွပ်တ််စာခု်ုေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး	်ဖွဲ့းကားသ်ိမှာ်�ရမှာည်ဆ်ိ�လွှာှင််

ကျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင််�၊	အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င််

သည်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးအ်တွကား	်

ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်မှားး�ကားိ�	ကျေးရွ�ချီးးယခ်ျီးနိ�အ်ပ်န်ှိ�င််

လွှာှင်က်ျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင်�်၊	အ�ပ််ချီးး�ပ်က်ျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င််

အကျေးနိေဖွဲ့င်�်	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	ာဏ္ဍးကျေးင်ွ

ရားကျေးဖွဲ့ွကျေးရ�အတွကား	်ပ်နိက်ြားကားး�ချီးးကားမ်ှားး�ကားိ�	

သကျေးားတးကျေးပ်�ရမှာည်�်အကျေးေချီးအကျေးနိေဖွဲ့စလ်ွှာှင််

ကျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင််�၊	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်

ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်မှားး�သည်	်တရး�စွ�ဆိ�ေချီးင်�်

ချီး�ရမှာုမှာာလွှာွတက်ားင်�်သည်�်	အတိ�င်�်အတးအရ

ကျေးသးလ်ွှာည််�ကျေးကားးင််�	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတ်ကျေးတး်

သည်	်အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်က်ျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်အ်ကျေးပ်�	မှာာ�ချီးိ�

အး�ထားး�နှိ�င်ပ််ါသည်။်



57ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဘာယလ်ဂ်�ယီ�နိုိင်း်် န်ယသ်ာလန်တ််ုု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�မ်းုမ်း�ာ�ကုု 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

၏လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ� လည်ပ််တ်ဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်�မ်းိာ

ပ်င်း ်ယင်း�်ကုုအုေမ်းန်�ု်��ဖွဲ့�က်သုမ်း�်လုုက်ရွပ်ါသည်။် 

သုု�ဝေသာလ်ည််� ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�ကုု ထုပ််မ်း�

က�င်း�်ပ်ပြီးပီ်�ဝေန်ာက် အုသစာေ်ပ်န်လ်ည်ဝ်ေရွွ�ဝေကာက် 

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

က ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း�်မ်း�ခု�ကတ််ုုင်း်�ကုု ဝေထုာကခ်ု�မ်း�သု��

ပ်ု�နိုိစာပ််ု�ဝေက�ာေ်ဖွဲ့င်း် ်အုတ်ည််ေပ်�ဝေပ်�ရွပ်ါသည်။်  

အုေခုာ�ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်တ်စာခ်ုုသည်၊် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ်ေုတ်ုယ

ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်မ်းုပ်ု�စာ�ကုု က�င်း်သ်ု��ပ်ါသည်။် ယင်း�်ပ်ု�စာ�သည် ် ဥပ် ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

မ်းဏ္ဍာု�င်းမ််းိ �န်က်ြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� (ပ်ီရိုူ�) သုု�မ်းဟိုုတ် ်�န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ်အ်ုာ� (အုကစ်ာတ်ုုန်ီ�ယာ�) အုယု�အု�ကည်မ််းရွို

ဟိုု အု�ုုတ်င်းသ့်င်း�်ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကတ့််င်းလ်ည်�်ဝေကာင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် အုစာုု�ရွကုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်ရွာတ့်င်း ် မ်းဝေအုာင်းေ်မ်းင်းေ်ခုင်း�်၏ အုက��ု��ကအ်ုေဖွဲ့စာလ်ည်�်ဝေကာင််း� (ဂ�ာမ်းန်ီ) အုသု��ေပ်�ဝေသာပ်ု�စာ� 

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်အုုပ်ခ်ု��ပ် ် ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်ကုု အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်�်ုုဝေသာ ်

လည််� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုခုု သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် အုလုပ်မ််းေဖွဲ့စာမ််းုသည် ်

ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်ကုုစာတ်င်းရ်ွန်် စာန်ကမ််းီ�ပ်��ု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန်သ်င်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ အုဝေေခု 

အုဝေန်မ်း�ာ�ကုု တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ သတ်မ််းိတ််ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�

သည် ်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုာ� အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် နိုုုင်း််ထုကစ်ာီ�န်င်း�်ေပ်�ရွန် ်လကန််ကတ််စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာအ်ုသု��ခု�ေခုင်း�်မ်းိ ကာက့ယန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် တ်တ်ုယဝေေမ်းာက ် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်းိာ ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�နိုုုင်းသ်ည်််အုာဏာာကုု အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�သုု� အုေပ်ည််အ်ု�အုပ််နိုိင်း�်ေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥ ပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန် ်

သမ်းမတ်၏ ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း်် ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ- အုုနိုဒုယ )။ 

၅.၃.၂။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးအ်တွင်�်သိ��	ေပ်င်ပ််မှာာ	ကျေးရွ�ချီးးယခ်ျီးနိ�အ်ပ်ထ်ားး�မှာုမှားး�

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ရ်ွာတ့်င်း ်�နိုဒမ်း�ဝေပ်�သူမ်း�ာ�

ထုက ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းက်ုုသာ ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်အုင်းစ်ာတ်ီက���

ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ကုုယပ််ုုင်းလ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာနိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် လ့တ်လ်ပ််မ်းုကုု ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာပ်ါ 

သည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် သကဝ်ေရွာကမ််းု

မ်း�ာ�ရွိုသည်် ် ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု� ရွိုပ်ါသည်။် ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာ၏ 

ပ်ထုမ်းပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုမ်းိာ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်ခု�ရွသူမ်း�ာ�သည် ် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ပု်ုင်းခ်ု့င်း််မ်းရွိုေခုင်း�် (ဘာယလ်ဂ်�ယီ�၏ 

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် ဘာယလ်ဂ်�ယီ�ဘာုရွင်း၏် မ်း��ု��က်မ်း�ာ�) သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုကြုံက�ဝေပ်�ဝေရွ�

ဖွဲ့းကားသ်ိမှာ�်ရနိ	်သင်�်ကျေးလွှားးက်ျေးသးအကျေးေချီးအကျေးနိ
မှားး�ကားိ�	တိကားးေပ်တသ်း�စွးသတမ်ှာာတေ်ချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်	
ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ	တည််ကျေးဆးကားက်ြားကား
သးမှားး�သည်	်ဖွဲ့းကားသ်ိမှာ�်ေချီးင်�်လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်အ်း�	
အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်၏်	နှိ�င်�်ထားကားစ်��နိင်�်ေပ်�ရနိ်
လွှာကားန်ိကားတ်စ်ချီး�အေဖွဲ့စ	်အသ���ချီးးေချီးင်�်မှာာ	
ကားးကားွယန်ှိ�င်ပ််ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကလ်�က်ရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်အုာဏာာအုသင်း််အုတ်င်း််

ရွိုဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်�ကပ်ါက (လီ�ုုသုု) ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�တ်ာ�န်မ််း�ာ�အုဝေပ်� အုန်ည်�်င်းယ်

သာလှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းသ်ည်။် ေုတ်ုယဝေေမ်းာက ် ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်ပ်ု�စာ�အုရွ အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဝေအုာကလ်ှတ် ်

ဝေတ်ာ၏် လကဝ်ေအုာကခ်ု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် (အုုုင်းယ်ာလန််၊ မ်းဝေလ�ရွိာ�) ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်� ်

အုပ််ေခုင်း�်ခု�ရွသူမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုက��ု�သကဝ်ေရွာကလ်�ကရ်ွိုသည်် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် ဝေန်ရွာယူဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာအုခုါ ပ်ုု၍လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းပ််ါသည်။် တ်တ်ုယ

ဝေေမ်းာက ်ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်ပ်ု�စာ�အုရွ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု အုဓလေ့ုကအုာ�ေဖွဲ့င်း်လ်ှမ်း�်မ်းုု�ထုာ�ဝေသာ

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�ကုု အုုပ်ခ်ု��ပ််  ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ် အုကြွကင်း�်မ်း�်

ဗီတ်ုုအုာဏာာက�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ််

ပြီးပ်ီ� (ကဝေန်ေါ၊ အုီတ်လီ) လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ််

တ်ည်�်ထုာ�ရုိွဝေသာစာန်စာတ့််င်းမူ််း အုခု��ု�ဝေသာကုုယ် 

စာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေေပ်�ည်ီလာခု�မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယ်

ခုန်�အ်ုပ်ပ််ါသည် ်(ဂမ်းဘီ်ာ�ယာ�)။ အု�ုုပ်ါ တ်တု်ယ

ပ်ု�စာ�သည် ် ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်န်ိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုသည််အ်ုာ 

ဏာာကုု က�င်း်သ်ု��လ�က ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း ်

ရွာ ကုုယပ််ုုင်းလ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာအုာ� အုကြိုးကီ�

မ်းာ��ု�� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

၅.၃.၃။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	ကားိ�ယပ််ိ�င်ာ်ဏ္ဍးကျေးရ�စနိစအ်ကျေးပ်�	ထားိနိ်�ချီးး�ပ်မ်ှာု

အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�ရွန်န်ိုိင်း်် စာရွုတ်သ်ု��စာ့�ရွန််အုာဏာာသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င်း်၏ ကုုယပ််ုုင်းလ်ုပ် ်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ့်က ် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်းတ်ည်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေတ်ာင််း��ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� 

အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�သည် ် (ကမ်းမ််းရွွမ်း�်၊ လာအုုု၊ ရိုုရွိ) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ်

ဩဇိုာအုာဏာာမ်း�ာ� အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

၅.၃.၄။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	ေပ်စဒ်ါဏာက်ားင်�်လွှာွတခ်ျီးွင်�်မှားး�

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာ ကုုယပ််ုုင်းလ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ်

ယင်း�်၏ကုုယ်စာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ကင််း�လ့တ်ခ့်ုင်း််မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�သင်််းပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာအုက��ု� 

�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကဝ်ေန်သည််် ပြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာကမ််းုမ်း�ာ�သည် ် ကုုယ်စာာ�လိယမ််း�ာ�၏ ဝေေပ်ာ�ုုခု့င်း်၊် 

ဝေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုု�ခု့င်း််နိုိင်း်် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ�နိုဒမ်း�ဝေပ်�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု ထုုန်�်ခု��ပ််ထုာ�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�

လုပ််င်းန််�စာဉ်းက်ုု သုသုသာသာထုုခုုုကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်သာ 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်မှားး�

အး�	ကျေးရွ�ချီးးယ်ချီးနိ�အ်ပ်ရ်းတွင်	်ဆနှဒမှာ�ကျေးပ်�

သးမှားး�ထားကား	်အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်က်ားိ�သး

ချီးွင်�်ေပ်�ထားး�ကျေးသး	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါ

တစခ်ျီး�သည်	်အဖွဲ့ွ��အစည်�်ဆိ�င််ရး	ကားိ�ယပ််ိ�င််

လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်�်အးဏားနှာင်�်	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်

၏	လွှာွတ်လွှာပ်မ်ှာုကားိ�	ကျေးလွှားး�ပ်ါ�ကျေးစပ်ါသည်။်	

ကျေးရွ�ချီးးယ်ချီးနိ�အ်ပ်က်ျေးရ�အးဏား	ပ်��စ�အမှား�ိ�မှား�ိ�

ရာိပ်ါသည်။်
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လ့င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် ေပ်စာေ်ဏာက်င်း�်လ့တ််ခု့င်း််ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ခု့င်း်ရ်ွိုသည်(်အုကစ်ာတ်ုု�န်ီ�ယာ�)။ 

အုေခုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာ၏် ကင်း�်လ့တ််ခု့င်း််ကုု ရိုုပ််သုမ်း်�နိုုုင်းသ်ည်််

အုာဏာာကုု တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�သုု� အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ပြီးပ်ီ�

(ဂ့ာတ်ီမ်းာလာ) ၎င်း�်ပ်ု�စာ�သည်က်ာက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�် 

အုတ့်က ် ခုုုင်းမ််းာဝေသာအုေခုာ�ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။်

၅.၃.၅။	မှာ�ဆနှဒရာင်မ်ှားး�ကား	တး�နိမ်ှာာေပ်နိလ်ွှာည်ရ်ို�ပ်သ်ိမှာ်�နှိ�င်ခ်ျီးွင်�်	

အုင်းစ်ာတီ်က���ရိွင််း�အုခု�င်း�်ခု�င််း��ကာ� စာစာဝ်ေ��ထုုန်�်ဝေက�ာင််း�မု်းမ်း�ာ�အုေပ်င််း အုခု��ု�ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် မ်း��နိုဒရွိင်း်မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာည််ီလာခု�အုတ့်င်း�် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

မ်း�ာ�ကုု တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းမ််းု သက်တ်မ်း�်ကာလမ်းပြီးပ်ီ��ု��မ်းီ တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ခု့င်း်် ခု့င်း််ေပ်�

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဝေယဘုာယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုေပ်ည််အ်ု�တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ခု့င်း််နိုိင်း်် တ်စာ ်

စာုတ်တ််စာဝ်ေေသ တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ခု့င်း််ဟိုူ၍ ပ်ု�စာ�နိုိစာ်မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ဝေေသ တ်ာ�န််

မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ခု့င်း်် ပ်ု�စာ��ုုသည််မ်းိာ ကုုယ ်

စာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု တ်ာ�န်မ််းိ ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�

ရွန်အ်ုတ့်က ်အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း�်ု��ေဖွဲ့တ််

ေခုင်း�် စာသည််် အု�င်း််နိုိစာ်�င်း်် ရွိုသည််အ်ုန်ကမ််းိ 

အု�င်း််တ်စာခ်ုုတ့်င်း်သာ ေပ်ည်သ်ူလူထုု ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်

ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

အုေပ်ည််အ်ု� တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�နိုုုင်း်ခု့င်း််ပ်ု�စာ��ုုသည််မ်းိာ အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကလ်ုပ်ရ်ွိာ�မ်းု

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုပြီးပ်ီ�သတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ် ေပ်ည်သ်ူေပ်ည်သ်ာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ လု���ဥဿု�တ်ည်မ််းိီ

ဝေန်ဝေသာ စာန်စာ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဤစာန်စာ်သည် ် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ဝေေသ 

တ်ာ�န်မ််းိ ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�နိုုုင်း်ခု့င်း််ထုကစ်ာာလ့င်း ် ပ်ုု၍အုသု��မ်း�ာ�ပ်ါသည််။ (ယုဂန််ေါနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် စာ့�ခု�က ်

တ်င်းေ်ခုင်း�် လုပ်င််းန််�စာဉ်း၏် အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း်�တ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်သ်ာ ယင်း�်စာန်စာက်ုုသု��ပ်ါသည်။်) 

သဝေဘာာတ်ရွာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�ရွို ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�သည် ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကလ်ုုကသ်ည််် ေပ်ည်သ်ူလူထုုကုု 

ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန် ်တ်ာ�န််ရွိုသည်ဟ်ိုူဝေသာ အုယူအု�နိုိင်း် ်�က်စာပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် 

အုလု��စာု�တ်ာ�န််မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�နိုုုင်း်ခု့င်း််အုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် အုလ့န်က့်�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ��ကပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�သည် ်သက်�ုုင်းရ်ွာမ်း��နိုဒရွိင််းမ်း�ာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ ဥပ်ဝေေေပ်� 

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်၏	အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်
ဆိ�င်ရ်းကားိ�ယပ််ိ�င်ဆ်���ေဖွဲ့တခ်ျီးွင်�်	ကားးကားွယရ်နိ်
အတွကားယ်င်�်၏	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�အး�	
ေပ်စဒ်ါဏာက်ားင်�်လွှာွတခ်ျီးွင်�်မှားး�ကားိ�	ကျေးပ်�အပ်ထ်ားး�
သင်�်ပ်ါသည်။်

တး�နိ်မှာာေပ်နိလ်ွှာည်ရ်ို�ပ်သ်ိမှာ�်ေချီးင််�လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ််
သည်	်ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်အတွင်�်ရာိ	
ကားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�သည်	်ကျေးရွ�ကျေးကားးကား်
တင်က်ျေးေမှာားကားလ်ွှာိ�ကားသ်ည်�်	ေပ်ည်သ်းလွှားထား�ကားိ�	
ကားိ�ယစ်း�ေပ်�ရနိတ်း�နိ်ရာိသည်ဟ်ူးကျေးသး	အယး
အဆနှာင်�်ဆကားစ်ပ်က်ျေးနိပ်ါသည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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လှတ််ဝေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု  တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီ ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� (ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၊ 

အုက်ဝေက့ဝေေါ၊ အုီသီယုု� ပ်ီ�ယာ�၊ နိုုုင်း်ဂ��ီရွီ�ယာ�၊ ဗင်းန််ီဇို့�လာ�) အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�မ်းိာမ်းူ ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််

လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�ေဖွဲ့င်််းသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာခု်ုလု��ကုုဖွဲ့�က်သုမ်း�်ရွန် ် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ခ့ုင်််းေပ်�ထုာ�ပ်ါသည် ် 

(လစာခ်ုတ််န်စ်ာတ်ုန်�်)။

ဝေယဘုာယ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း တ်ာ�န်မိ််းေပ်န်လ်ည်ရု်ိုပ်သု်မ်း�်ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းကုု် ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ရ်ွာတ့်င််း က့�ေပ်ာ� 

ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ရိုုဝေထုာင်း်သ်ု��မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။်

(က)  သတ်မိ််းတ်ရ်ွာခုုုင််းနုိုန်�်အုရွ လူထုု၏ဝေတ်ာင််း�ခု�မု်းသည် ်မ်း��နိုဒန်ယအ်ုတ့်င်း�် မိ်းတ်ပု််�တ်င်းထ်ုာ�ဝေသာ 

မ်း�ဝေပ်�မ်းည််သ်ူမ်း�ာ�၏ ၁၀% (အုကဝ်ေက့ဝေေါ) နိုိင်း်် ၅၀% +၁ (နိုုုင်းဂ်��ီရွီ�ယာ�) ဟိုူ၍ သတ််မ်းိတ််

ထုာ�ပ်ါသည်။်

(ခု)  တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ေခုင်း�်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်းသ်တ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒမ်း�

အုမ်း��ု�အုစာာ�နိုိင်း်် မ်း�ဝေပ်�သူမ်း�ာ�၏ အုဝေရွအုတ့်ကမ််းိာ အုမ်း��ု�မ်း��ု�ရွို�ကပ်ါသည်။် သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စာု

ဝေထုာကခ်ု�မ်း� (မ်းုုကခ်ုရိုုုန်ီ�ရွိာ�)၊ ရွာနိုုန််�ေပ်ည်် ် ဝေထုာကခ်ု�မ်း� (အုကဝ်ေက့ဝေေါ)၊ မ်း�ဝေပ်�သူအုဝေရွ 

အုတ့်ကသ်ည် ် အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ၂၅% ရွိုဝေန်ရွန်လ်ုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� အုာဏာာပ်ုုင်းတ််စာ်ဦး�ကုု ဝေရွွ� 

ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�သ်ည််် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�သူအုဝေရွအုတ့်ကန်ိုိင်း်် ည်ီမ်း့ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ုုမ်း�ာ�

ဝေသာ �နိုဒမ်း�ရွရွိုရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် (ဗင်းန််ီဇို့�လာ�)နိုိင်း်် သက�်ုုင်းရ်ွာ မ်း��နိုဒန်ယအ်ုတ့်င်း�် စာာရွင်း�်

ရွို မ်း�ဝေပ်�သူဦး�ဝေရွအုန်ကမ််းိ အုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်း� ရွရွိုရွန် ်သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ (နိုုုင်း်ဂ��ီရွီ�ယာ�) 

ဟိုူ၍ အုသီ�သီ�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

(ဂ)  တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ရွန် ်အုခု�နု်က်ာလသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�က�င်း�်ပ်

ပြီးပ်ီ� မ်းည်မ််း့အု�ကာတ့်င်း ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည််န်ည််�နိုိင်း်် ဝေန်ာင်းလ်ာမ်းည်် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�နိုိင်း်် မ်းည်မ််း့

န်ီ�စာပ်စ်ာ့ာ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုု တ်င်းေ်ပ်ဝေတ်ာင်း�်ခု�နိုုုင်းမ််းည်န််ည်�်။ ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�တ့်င်း ်ေပ်န် ်

လည််ရိုုပ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်ကုု သတ််မ်းိတ််ကာလတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် တ်စာ်ကြိုးကုမ်းသ်ာက�င်း�်ပ်၍ သတ််မ်းိတ််

ကာလ တ်စာ�်ကဝ်ေက�ာသ်ည်််အုခု�နု်မ််းိသာ လုပ််ဝေ�ာင်းဝ်ေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� သတ်မ််းိတ်က်ာလကုန်�်ု��

ကာန်ီ�အုခု�နု်တ့််င်း ်လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ အုကဝ်ေက့ဝေေါတ့်င်း ်အုလာ�တ်ူစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် သတ်မ််းိတ််ထုာ�သည်် ် သကတ််မ်း်�အုတ့်င်း�် ပ်ထုမ်းနိုိစာအ်ုပြီးပ်ီ� ဝေန်ာက ်

�ု��နိုိစာမ််းတ်ုုင်းမ််းီအုခု�နု်တ့််င်း ်လူထုု၏ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကက်ုု တ်င်းေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ေခုင်း�်ကုု ဝေထုာကခ်ု�ဝေသာ၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ်�န်�်က�င်းဝ်ေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�

မ်းုအုမ်း��ု�မ်း��ု� ဝေပ်�ထု့ကလ်ာပ်ါသည်။် ဝေ�ဖွဲ့န်ဝ်ေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�၏အုေမ်းင်းအ်ုရွ တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်

ေခုင်း�်သည် ် ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာထုုပ်တ််ုုကရ်ွင်း�်ုုင်း်မ်းုမ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာရိုု�မ်း့မ်းက ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ထုာ�သည််က်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ့်င်း်�ရွို ပ်ု�မ်းိန်လ်ုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုုပ်ါ အုဝေနိုိာင်း််အုယိက်

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ အုယူ�ါေနိုိစာ်ေခုမ်း�်က့�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည််် လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဝေကာင်း�်ဘာကက်
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�ကည််ပ််ါက လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�သည် ် လှတ််ဝေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�က ေပ်ည်သ်ူေပ်ည်သ်ာ�မ်း�ာ�၏

ကဏ္ဍာအုဝေပ်� အုန်ီ�ကပ််ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�ကုု အုာ�ဝေပ်�သေဖွဲ့င်း် ်ဝေေါင်းလ်ုုကစ်ာန်စာအ်ုရွထုုဝေရွာကဝ်ေသာလုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းက်ုုဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

အု�ု��တ့်င်း ် တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ထုုဝေရွာက်

ဝေသာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအု�ကာ� ဟိုန််ခု�ကည််ီဝေစာရွ

ပ်ါမ်းည်။် ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေစာမ်းုကုုရွရွိုရွန်မ််းိာ ခုကခ်ု�လိ

ပြီးပ်ီ� ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်း့မ်းုမ်းရွိုပ်ါက ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာ 

အုက��ု��ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�လာနုုိုင််းပ်ါသည်။် တုု်က ်

ရိုုုက်ေီမ်းုုကဝေရွစာီ- International IDEA လကစ်ာ့� 

စာာအုုပ်တ့််င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သက�သ်ုု� ‘တ်စာဘ်ာက်

တ့်င်း ် တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ေခုင်း�် ဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွန််အုလ့န်လ့်ယက်ူပ်ါက ယင်း�်သည် ်အုဝေရွ�

မ်းပ်ါဝေသာ၊ အုဝေလ�အုန်က်မ်းရွိုဝေသာ အုရွာအုေဖွဲ့စာ်

သုု�ဝေရွာက်ရုိွသ့ာ�ဝေပ်လုမ်််းမ်းည်။် အုေခုာ�တ်စ်ာဘာက ်

တ့်င်းလ်ည်�် တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ရွာတ့်င်း ်

ခုက်ခု�ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာ သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုဝေန်

ပ်ါက နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�ကုု �နိုဒမ်း�ေဖွဲ့င်း််

ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန် ် လုုအုပ်ဝ်ေသာတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် 

ခုက်ခု�မ်းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုာ� ထုုု

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကေ်ပ်�လုပ််ရွန်် အုာ�မ်းဝေပ်�သက�သ်ုု�

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပြီးပ်ီ� အုက��ု�မ်းရွို ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်လုမ်း်မ််းည်။်’24

ကျေး�ဖွဲ့နိက်ျေးရ�သမှား�မှားး�၏အေမှာင်အ်ရ	တး�နိ်မှာာ

ေပ်နိလ်ွှာည်ရ်ို�ပ်သ်ိမှာ�်ေချီးင်�်သည်	်ေပ်င်�်ထားနိက်ျေးသး

ထားိပ်တ်ိ�ကားရ်င်ဆ်ိ�င်မ်ှာုမှားး�ကားိ�	ေဖွဲ့စက်ျေးပ်�ကျေးစရို��မှာှ

မှာကား	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားတ်င်က်ျေးေမှာားကားထ်ားး�သည်�်	

ကားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�၏	ပ်��မှာာနိလ်ွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်မ်ှားး�

ကားိ�ပ်ါ	အကျေးနှားင်�်အယာကားေ်ဖွဲ့စက်ျေးစကျေးသး	အယး�ါဒါ

နှာစေ်ချီးမှာ်�ကားွ�ကျေးစနှိ�င်သ်ည်�်	လွှာ�ပ်က်ျေးဆးင်ခ်ျီးးကား်

ေဖွဲ့စပ််ါသည်။်	အကျေးကားးင်�်ာကားက်ားကြားကားည်�်ပ်ါကား	

လွှာ�ပ်ထ်ား���လွှာ�ပ်န်ိည်�်မှားး�သည်	်လွှာာတက်ျေးတး်

ကားိ�ယစ်း�လွှာာယမ်ှားး�ကား	ေပ်ည်သ်းေပ်ည်သ်း�

မှားး�၏	ကားဏ္ဍအကျေးပ်�အနိ��ကားပ်က်ြီးကား��ကြားကားပ်က်ျေးရ�

ကားိ�	အး�ကျေးပ်�သေဖွဲ့င်�်	ကျေးဒါါင်လ်ွှာိ�ကားစ်နိစအ်ရ	

ထားိကျေးရးကားက်ျေးသးလွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်က်ားိ�	ဖွဲ့နိတ်��ကျေးပ်�

ပ်ါသည်။်	တး�နိ်မှာာေပ်နိလ်ွှာည်ရ်ို�ပ်သ်ိမှာ�်ေချီးင်�်

သည်	်လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်စ်ည်�်မှားဉ်�်မှားး�နှာင်�်	

ထားိကျေးရးကားက်ျေးသး	စ�မှာ�အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််မှာုအကြားကားး�	

ဟူနိခ်ျီးးကား်ည်�ကျေးစရပ်ါမှာည်။်

၅။	အ
င်စ်တ

�ကား
း��ရာင်�်ဒါ�ဇူးိ�င်�်ပ်��စ�	ကျေးရွ�ချီးးယ

စ်ရးမှားး�
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အုဝေေခုခု�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ််ဝေရွ�အုာဏာာနိုိင်း် ် အုေခုာ�ဝေသာအုာဏာာဟိုူ၍ ဥပ်ဝေေေပ်�

အုာဏာာ  နိုိစာမ််း��ု�နိုိစာစ်ာာ�ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာနိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွ၏ 

အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာက် ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ကြိုးကီ��ကပ်လ်�ကရ်ွိုဝေသာ 

တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ကုု �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကရ်ွန်် 

အုာဏာာမ်းည််ဝေရွွ�မ်းည််မ်း့ရွိုမ်းည််ကုု�ု��ေဖွဲ့တ််အုဝေေဖွဲ့ 

ထုုတ်ရ်ွဝေပ်မ်းည်။် ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အု  ဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်

ဝေ�ကည်ာေခုင်း�်၊ စာစာ်ဝေ�ကည်ာေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

လ့တ််ပြီးင်းုမ််း�ခု�မ်း်�သာခု့င်််းဝေပ်�ေခုင််း� အုစာရွိုသည််် 

အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�မ်းိ ပ်ု�မ်းိန််အုာ� 

ေဖွဲ့င်း်် ကြိုးကီ��ကပ််ရွသည််် မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�တ့်င််း 

အုကန်�အ်ုသတ််ရွိုဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာ

ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

၆.၁။	 ဥပ်ကျေးဒါကျေးရ�ဆွ�ချီးးမှာာတက်ျေးရ�အးဏားမှားး�

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုဓလေ့ုကလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််းိာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့က်ဝေနိုိာင်း််ယိကေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ 

အုကြွကင်း်�မ်း�ဥ်ပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာသည် ် ပြီးဗုတ်ုသ့လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုခု��ပ််အုေခုာအုာဏာာကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�အးဏားတွင်	်ဥပ်ကျေးဒါကျေးရ�ဆွ�ချီးးမှာာတ်

ကျေးရ�အးဏားနှာင်�်	အေချီးး�ကျေးသးအးဏားဟူး၍	

နှာစမ်ှား�ိ�နှာစစ်း�ရာိပ်ါသည်။်	ဥပ်ကျေးဒါချီးးမှာာတက်ျေးရ�ဆွ�

ကျေးရ�အးဏားနှာင်�်စပ်လ်ွှားဉ်�်၍	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�

ဥပ်ကျေးဒါတည်က်ျေးဆးကား်သးမှားး�အကျေးနိေဖွဲ့င်�်	

အစိ��ရ၏အေချီးး�ကျေးသးကားဏ္ဍမှားး�သည်	်

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတးက်ား	ပ်��မှာာနိအ်း�ေဖွဲ့င်�်	

ကြီးကား��ကြားကားပ်လ်ွှားကားရ်ာိကျေးသးတး�နိ်�တတရး�မှားး�ကားိ�	

�င်က်ျေးရးကားစ်ွကားဖ်ွဲ့ကားရ်နိ	်အးဏား

မှာည်က်ျေးရွ�မှာည်မ်ှာှရာိမှာည်က်ားိ�	ဆ���ေဖွဲ့တ်

အကျေးေဖွဲ့ထား�တရ်ကျေးပ်မှာည်။်
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ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�

စာ့ာေဖွဲ့င်း် ်ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်လ်�ကရ်ွိုဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု ဤက�သ်ုု�လက�်ါ�ကြိုးကီ�အုုပ်ထ်ုာ�

ေခုင်း�်သည် ်ယခုုတ့်င်းမ််းူ မ်းရွိုသဝေလာကပ််င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဝေယဘုာယ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု ေပ်င််းပ်မိ်း�င််းဝေရွာကစ့်ာကဖ်ွဲ့ကေ်ခုင််း�မ်း�ာ�တ့်င််း အုမ်း��ု� 

အုစာာ�င်းါ�ခုုရွိုပ်ါသည်။် (က) ပ်ထုမ်းအုခု�ကမ််းိာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�အုာ� အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�ခု့�ေခုာ�၍ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းထ်ု� တ်ာ�န်အ်ုခု��ု�ခု့�ဝေ�ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် သီ�သန်�ဥ်ပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာ

ကုု ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် (ခု) ေုတ်ုယအုခု�ကမ််းိာ ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်က်ုု စာတ်င်းအ်ု�ုုေပ်�နိုုုင်း်သည််် 

အုာဏာာေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ယင်း�်အုာဏာာကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းက်ုု

သာ သီ�သန်�အ်ုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ပ်ါက ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုုပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်၊ ဝေရွ��့�

ဖွဲ့န်တ််ီ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� စာဉ်း�်စာာ�ဝေပ်�ရိုု�သာစာဉ်း်�စာာ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� အုာဏာာကုုသုသုသာသာ �ု��ရိုု��ပ်ါသည်။် (ဂ) 

တ်တ်ုယအုခု�က်မ်းိာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�အုာ� သမ်းမတ်၏ဗီတ်ုုအုာဏာာေဖွဲ့င်း် ်

တ်ုုကရ်ိုုုကတ််ာ��ီ�ပ်ုတ်ပ််င်း်ေခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် သ့ယ်�ုုကဝ်ေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုကုု တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��သုု� ရွည်ည်ွှှန််�ေခုင်း�်၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�ေဖွဲ့င်း် ် မ်း��နိုဒရိွင်းမ််း�ာ�အုာ� 

ရွည်ညှ်ွှန်�်ေခုင််း�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် (ဃ) နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းအုေပ်င််း နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််းလည်�် 

လကမ််းခု�သည််် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေအုာ�ပ်ယဖ်ွဲ့�ကသ်ည််် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�ကြိုးကီ�ကုု အုစာေပ်�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် �င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့ကန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် (င်း) ဝေန်ာက�်ု��

အုခု�ကမ််းိာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်ေ်ခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း်

သည် ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ�အုတ်ည်မ််းေပ်�မ်းီနိုိင်း်် အုတ်ည််ေပ်�ပြီးပ်ီ�အုခု�နု်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီ 

ညွှ့တ်ေ်ခုင်း�် ရွို၊ မ်းရွိုကုု �န်�်စာစာ်သု��သပ်ဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။်

၆.၁.၁။	 သ��သနိ�်အပ်န်ှာင််�ထားး�သည်�်	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�အးဏားအး�	ကားနိ�သ်တေ်ချီးင်�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း်

အုာ� အုခု��ု�ဝေသာဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွန် ်သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် မ်းုမ်းုကုုယမ််းုမ်းု ထုုန််�ခု��ပ်က်ြိုးကီ��ကပ်န်ိုုုင်းသ်ည်််အုေပ်င်း ် ဤက�သ်ုု�အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�

ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုုလည်�် အုခု�နု်မ််းဝေရွွ�ေပ်န််လည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�နိုုုင်း်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု ခု့�ဝေ�

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်�ုုသည်မ််းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သဝေဘာာသကသ်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေန်ပ်ါသည် ် (ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�)။ အုေခုာ�

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်

တ့်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုစာည်�်အုဝေ��ကာလမ်းဟိုုတ်လ့်င်းဝ်ေသာေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ ခြွခုင်း�်ခု�ကအ်ုဝေန် 

အုထုာ�မ်း�ာ�၌သာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုုဝေပ်�အုပ်ရ်ွန်် သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

သည် ် အုခု�နု်က်ာလသတ်မ််းိတ််ခု�ကတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း်� အုတ်ည်ေ်ပ်�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက ယင်း�်အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ်

အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်�ကေ်ပ်ယပ််ါသည် ် (ဥပ်မ်းာ-ဘာရွာဇိုီ�လ)်။ �န်�်က�င်းဘ်ာကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� အုထုူ�ဝေသာမ်းူ�ါေ ဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေက�သ်ုု� 
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၆။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာ
ာတ

ကျေးတ
း်၏

	ချီးိ�င်မှားကျေးသ
းအ

းဏာ
းလွှာ

�ပ်ပ်ိ�င်ချီးွင်�်မှားး�

အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေသာအုမ်းုန်�က်ုုထုုတ်ေ်ပ်န််ရွန်် ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�နိုုုင်းသ်ေဖွဲ့င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ထုုန်�်ခု��ပ််မ်းု

ဝေအုာကမ််းိ လ့တ်ဝ်ေန်နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ယင်း�်အုာဏာာသည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာတုု််�၏ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုု ဝေပ်ါင်း�် 

စာပ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�

မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုတ့်င်း�် အုာဏာာကုု ေပ်င်း�်ထုန််စာ့ာတ်စာ်စာု

တ်စာစ်ာည််�တ်ည်�် ခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ေခုင််း�မ်း��ု�ကုု ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�ေဖွဲ့င်း် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း်�သည်် ဥပ်ဝေေေပ်�အုာဏာာအုာ� 

အုလ့န်အ်ုကွ � လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�ကုု ကုုယ ်

စာာ�ေပ်�ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းက်ုု ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် 

အုတ်ည်မ််းေပ်�ပ်ါက ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုာ� အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခ်ုုနိုိင်း််

�ုုင်းသ်ည်််ဥပ်ဝေေ�ကမ်း�်နိုိင်း််  ဥပ်ဝေေတ့်င်းပ််ါရွိုသည်််

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်မ်းေပ်�မီ်းလူထုု 

�နိုဒခု�ယူပ့်�သုု� တ်င်းသ့်င်း�်ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�

ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းက်ုု စာတ်င်း်ရွန်ခ်ု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည် ် 

(ဥပ်မ်းာ-လာတ််ဗ်ီ�ယာ�)25 ။

၆.၁.၂။	 ဥပ်ကျေးဒါအသစ်မှားး�ကားိ�	စတင်အ်ဆိ�ေပ်�နှိ�င်ခ်ျီးွင်�်အးဏားအကျေးပ်�	ကားနိ�သ်တခ်ျီးးကားမ်ှားး�

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာတ်င်းအ်ု�ုုေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာလည်�် ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�အုမ်း�ာ�စာုရွို ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်ုုင်း�်တ့်င််း ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု 

အုစာေပ်�စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုကန်�အ်ုသတ််မ်းရွိုဝေသာအုာဏာာကုု ရွရွိုပ်ုုင််း�ုုင်းထ်ုာ��ကပြီးပ်ီ� ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် 

သီ�ေခုာ�အုာဏာာကုုပ်င်း ်ပ်ုုင်း�်ုုင်း်ထုာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည် ်(အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု)။ သုု�ရွာတ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာ

တ်ုု�၌ ဥပ်ဝေေစာတ်င်းအ်ု�ုုေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု လုပ််င်းန်�်စာဉ်းအ်ုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု့င်း််မ်းိတ်စာ�်င်း််  နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း််/ သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�ထု� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�

နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာ 

အုခု��ု�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း်�၍ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�နိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းတ့််င်း ်ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�်မ်း�ာ�၊ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ

 သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုစာာခု��ပ်မ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ကုန်သ့်ယ်ဝေရွ�နိုိင်း် ်သ့င်း�်ကုန်စ်ာည်�်�ကပ်ခ်ု့န်မ််း�ာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် သီ�သန်�အ်ုာဏာာ ရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ လုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််အုာဏာာသည် ်အုေခုာ� ဝေသာ

မ်းူ�ါေအုပ်ုုင်း�်အုထုု က�ယေ်ပ်န်�န်ိုုုင်း်ပ်ါသည် ်(ဘာရွာ�ဇိုီ�၊ ခု�လီီ၊ ကုုလ�ဘာီယာ)။ ထုုုက�သ်ုု�ဝေသာ “ဝေစာာင်း်�်ကပ်”်

ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်၏	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�
အးဏားကားိ�	အပ်ိ�င်�်မှားး�ချီးွ�ေချီးး�၍	နှိ�င်င််�ကျေးတး်
အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င််ထား�	တး�နိ်ချီးွ�ကျေး�ကျေးပ်�အပ််
ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်ကျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင်�်၊		နှိ�င်င််�ကျေးတး်
အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�မှာဏ္ဍိ�င်	်သိ��မှာဟူ�တ	်နှိ�င်င််�သး�မှားး�
ထား�သိ��	အးဏားချီးွ�ကျေး�သတမ်ှာာတက်ျေးပ်�ကားး	
လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်မ်ှားး�	သိ��မှာဟူ�တ	်ေပ်ည်လ်ွှာ���ကားွတ်
ဆနှဒချီး�ယးပ်ွ�ကားိ�	အစေပ်�ကျေးဆးင်ရ်ွကားခ်ျီးွင်�်ကျေးပ်�ထားး�
ေချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်ကျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင်�်၊	သမှာမတအး�	
�င်က်ျေးရးကားစ်ွကားဖ်ွဲ့ကားရ်နိ၊်ဆိ�င်�်င်��ထားး�ရနိန်ှာင်�်	
တး�ဆ��ပ်ိတပ််င်ရ်နိ	်လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်�်အးဏား
ရာိကျေးစေချီးင်�်ေဖွဲ့င်�်ကျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင်�်၊	တရး�	
စ�ရင်က်ျေးရ�ဆိ�င်ရ်းေပ်နိလ်ွှာည်သ်���သပ်ေ်ချီးင်�်ကားိ�	
ချီးွင်�်ေပ်�၍ကျေးသးလ်ွှာည်�်ကျေးကားးင်�်	ကားနိ�်သတထ်ားး�
နှိ�င်ပ််ါသည်။်



66 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

ဝေပ်�သည်် ်လုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််သည် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� သက�်ုုင်းရ်ွာ မ်းူ�ါေန်ယ်ပ်ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်၎င်း�်တ်ုု�၏ 

ရွိုရွင်း�်စာ့�အုဝေန်အုထုာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�နိုုုင်းသ်ည်််အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�သည်။် 

၆.၁.၃။	 သမှာမတ၏	ဗ�တိ�အးဏား

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ် သမ်းမတ်သည် ် ယင်း�်အုာ��င်းဝ်ေရွာကစ်ာ့ကဖ်ွဲ့က်ရွန််၊ �ုုင်း�်င်း�်ထုာ�ရွန်၊် တ်ာ��ီ�ပ်ုတ််

ပ်င်းရ်ွန်် အုခု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ� ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် သမ်းမတ်သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

စာစာဝ်ေ��ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ�ကုု ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ယင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် (က) ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် အုေပ်င်း�်အုထုန်က်န်�က့်ကပ််ယခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် (ခု) ဥပ်ဝေေသည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ််မ်းုမ်းရွိုဝေသာဝေ�ကာင်း်ေ်င်းင်း�်ပ်ယေ်ခုင်း�်တ်ုု�ကုုေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာထ်ုက ်မ်း��နိုဒရွိင်းေ်ပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကသာလ့င်း ်သမ်းမတ်ကုု တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ဝေသာ သမ်းမတ်စာန်စာ်နိုိင်း်် သမ်းမတ်စာန်စာက်ုု တ်စာစ်ာုတ််တ်စာပ််ုုင်း�်သာ က�င်း်သ်ု��ဝေသာစာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

�ုုင်း်ရွာဗီတ်ုုအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ပ်ုု၍အုသု��မ်း�ာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဝေ�့�ဝေနို့�လ�ကရ်ွိုဝေသာ

ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်ကုု ယခုင်းက်အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ဘ်ာူ�ဝေသာ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုဝေရွအုတ့်ကန်ိုိင်း်် ည်ီမ်း့သည်် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ထုုု�ထုကမ််း�ာ�သည်် ် အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒမ်း�အုဝေရွအုတ့်ကေ်ဖွဲ့င်း် ် ဗီတ်ုုအုာဏာာတ်စာရ်ွပ်က်ုု ဝေက�ာလ့်န််ပ်ယခ်ု�ပ်ါက   

(ဝေဘာာစ်ာ�်ါန်ာ၊ အုုနိုဒုယ၊တ်ူရွဂီ) သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာသည် ်အုာ�န်ည်�်သ့ာ�ပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေပ်� 

ဝေရ့ွ��ုုင််း�ရွန်သ်ာ လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််ရုိွဝေတ်ာသ်ည်။် သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ဝေထုာက်ခု�မ်း�အုဝေရွအုတ့်က်သည် ်ရွာနုိုန်�် 

ေပ်ည်် ် ဝေထုာကခ်ု�မ်း� (ပ်ီရိုူ�)၊ �နိုဒမ်း�စာုစာုဝေပ်ါင်း်�၏ ၆၀% (ပ်ုုလန်)်၊ တ်က်ဝေရွာကပ််ါ�င်း်ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ထု�မ်းိ �နိုဒမ်း�စာုစာုဝေပ်ါင်း်�၏ ၆၇% (ခု�လီီ)နိုိင်း်် ကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုဖွဲ့့���င်း်

အုာ�လု��၏ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�စာုစာုဝေပ်ါင်း�် ၆၇% (အုီဂ�စာ)်ဟိုူ၍ အုမ်း��ု�မ်း��ု�က့ာေခုာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာ၏်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�နိုိင်း်် အုတ်ုုကအ်ုခု�ေပ်�သူမ်း�ာ�၏ အုင်းအ်ုာ�တ်ုု�အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် သမ်းမတ်၏ဗီတ်ုုအုာဏာာ

သည် ် အုကြွကင်း်�မ်း�ဗ်ီတ်ုုအုာဏာာနိုိင်း်် တ်န်�်တ်ူေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ထုုုအုာဏာာကုုက�င်း်သ်ု��ပ်ါက ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကအ်ုာ�လု��ကုု ပ်ုတ််ပ်င်း်ဟိုန်�တ််ာ�နိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်ဝေေအုရွ သတ််မ်းိတ််

ဝေသာ အုကြွကင်း်�မ်း�အ်ုာဏာာဟိုူသည်မ််းိာ ဝေတ့်�ရွခု�ပ်ါသည်။် ရွိုမ်းည်�်ုုလ့င်းလ်ည်�် ယင်း�်သည် ်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ကန်�သ်တ််ထုာ�ဝေသာ မ်းူ�ါေဝေရွ�ရွာန်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်းသ်ာ အုသု��ခု�ပ်ါသည် ်(ဥပ်မ်းာ- �ုုကပ််ရွပ်စ်ာ)်။ 

သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လကခ်ု�သည်၊် မ်းခု�သည််ကုုသာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်လ်ုုဝေသာ ‘မ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုလု��ကုု 

ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််အုာဏာာ’အုေပ်င်း ်သမ်းမတ်ထု�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုု၏ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ကန်�က့်ကန်ိုုုင်း်

ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ‘တ်စာစ်ာုတ်တ််စာပ််ုုင်း�် ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််အုာဏာာ’ လည််�ရွိုပ်ါသည်။် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�် ပ်ယခ်ု�

ခ့ုင်း််အုာဏာာသည် ်သမ်းမတ်အုာ� ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာအုဝေသ�စုာတ်အ်ုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�နိိုင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်ပြီးပီ်� �ကာ��င််း

နိုုုင်းခ်ု့င်း််ကုု အုကန်�အ်ုသတ််မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်ဝ်ေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် သမ်းမတ်အုာ�ပ်ုု၍ 

န်ီ�ကပ််စာ့ာ ပ်ါ�င်း်ဝေစာပ်ါသည်။် ဤသုု� ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာ �ကာ��င်းမ််းုမ်း�ာ�သည် ်တ်စာ်စာတ်စာ်စာေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေ၏ အုပြီးပ်ီ�သတ်ပ််ု�စာ�အုဝေပ်� ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာလှမ်း�်မ်းုု�မ်းုကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်
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အုေခုာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ်မ််းိာ အု�ုုေပ်�ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေအုတ့်က ်လုုအုပ်ဝ်ေသာအုတ်ည် ်

ေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းန််ယပ််ယ ် က�ယ်ေပ်န်�လ်ာဝေစာရွန် ် သမ်းမတ်အုာ�လုပ်ပ််ုုင််းခု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�

လုပ်င််းန််�စာဉ်းတ့််င်း ်သမ်းမတ်၏အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုကုု သင်း််ဝေလ�ာရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��သုု� �န််� 

စာစာသ်ု��သပ်မ််းုေပ်�ရွန် ်လက�်င်း််ကမ်း�်၍ ဝေပ်�ပ်ုု�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းု ရွိုမ်းရွို

ကုုသု��သပ်ရ်ွန်် သမ်းမတ်အုာ� လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည် ် (ခုရိုုုဝေအု�ရွိာ�၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက)။ ဤတ့်င်း ်

ဥပ်ဝေေအုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုရွိုမ်းရွိုနိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ သမ်းမတ်၏အုဝေလ�ဝေပ်�မ်းုသည် ် 

(ယင်း�်ကုုသင်း်ဝ်ေလ�ာရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��က ဝေထုာကခ်ု�ပ်ါက) နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကအ်ုစာာ� ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ

အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေေခုခု�ဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်��်ကာဝေစာပြီးပ်ီ� အု�ု��သတ််

ေခုင်း�်မ်း��ု� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်

၆.၁.၄။	 ဥပ်ကျေးဒါမှားကြားကားမှာ�်မှားး�ကားိ�ကားနိ�က်ားွကားရ်နိ်	သိ��မှာဟူ�တ	်ဥပ်ကျေးဒါမှားး�ကားိ�ရို�ပ်သ်ိမှာ�်ရနိ	်နှိ�င်င််�သး�	
	 မှားး�၏	လွှာ�ပ်ပ််ိ�င်ခ်ျီးွင်�်

အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� 

ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကည်ာမ်းုမ်းေပ်�မ်းီတ့်င်း ်ကန်�က့်က၍်ပ်ယခ်ု�ရွန်် (�့စာဇ်ိုာလန််) သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒ 

ခု�ယူပ့်�က�င်း�်ပ်၍ ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ� ေပ်န်လ်ည်ပ််ယရ်ိုုပ််သုမ်း�်ဝေပ်�ဝေရွ�အုတ့်က ် ဝေတ်ာင်း�်�ုုနိုုုင်းသ်ည််် လုပ် ်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည််။ ဥရိုုဝေဂ့�တ့်င်း2်6  ဥပ်ဝေေကုု ရိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွန်အ်ုတ့်က ် က�င်း�်ပ်သည်် ်

လူထုုအုစာည်�်အုဝေ��မ်း�ာ�ကုု ယင်း�်ဥပ်ဝေေထုုတ်ေ်ပ်န်ပ်ြီးပ်ီ� တ်စာန်ိုိစာအ်ုတ့်င်း�်က�င်း�်ပ်ေပ်�လုပ်ရ်ွပ်ါသည်။် အုီတ်

လီတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေကုုအုတ်ည်ေ်ပ်�ပြီးပ်ီ� အုန်ည််��ု��တ်စာ်နိုိစာ်ဝေက�ာမ််းိသာ ဤက�သ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

အုထုကပ််ါန်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�သည် ်က့�ေပ်ာ�ဝေသာလ်ည်�် ဘုာ�တူ်ညီ်သည်််အုခု�ကမိ််းာ နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�တ့်င််း အုခု�နု် ်

မ်းိန်က်�င်း�်ပ်ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုေပ်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် ပ်ါ�င်း်ရွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း�်

မ်း�ာ�ရွရွို ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ််ဝေတ်ာမ််းိအုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်တ််ာ�န််ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�် ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေစာသည်။်

၆.၁.၅။	 တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�ဆိ�င််ရး	ေပ်နိလ်ွှာည်ဆ်နိ်�စစသ်���သပ််ချီးးကား်

ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� ပ်ယခ်ု�ရွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည််

ရိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွန် ် သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�သည် ် ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာအုာ� နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုရွခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ သဝေဘာာတ်ရွာ�တ်စာခု်ုေဖွဲ့စ်ာဝေသာလ်ည်�် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ��ုုင််းရွာ ေပ်န်လ်ည်�်န်�်စာစ်ာသု��သပ်ခ့်ုင်း််ဝေပ်�ေခုင််း�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် 

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ််ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ယင်း�်သည် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ထုုန်�်ခု��ပ််

ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည််� လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််

ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်မ််းုတ့်င်း ်ရွိုရွင်း�်စာ့�ေဖွဲ့စာသ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ရိုု ဝေထုာင်း််ကုု ဝေလ့ာတ့််ကမ််းထုာ�သင်း််

၆။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာ
ာတ

ကျေးတ
း်၏

	ချီးိ�င်မှားကျေးသ
းအ

းဏာ
းလွှာ

�ပ်ပ်ိ�င်ချီးွင်�်မှားး�
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ပ်ါ။ သုသာထုင်းရ်ွိာ�ဝေသာ ဥပ်မ်းာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဝေသေဏာသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွို

ဟိုူသည်် ်ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ဝေသေဏာအ်ုဝေ�ကာင်း�်နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ လု���ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာလ်ည််� လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်း်ရွာ သတ််မ်းိတ််ခု�က်မ်း�ာ�၊ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာနိုိင်း်် နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာ

ထုာ�ဝေသာ လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လက ်ဝေတ့်�က�မ်းုတ်ုု�အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�လ�က်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��သည် ် ရွာဇို�တ်မ််းုစာီရွင်းထ်ုု��ဥပ်ဝေေတ့်င်းပ််ါရွိုသည်် ် သက်�ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ပ်�ကေ်ပ်ယဝ်ေစာပ်ါသည်။်27

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းက်ဝေတ်ာင်း�်�ုုပ်ါက ဥပ်ဝေေ

တ်စာခု်ုအုာ� တ်ရွာ��င််းအုတ်ည်မ််းေပ်�မီ်း တ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ��ုုင််းရွာ ေပ်န်လ်ည်�်န်�်စာစာသု်��သပ်ရ်ွန် ် ခ့ုင်း််ေပ်�ထုာ� 

ပ်ါသည် ် (အုထုကတ့််င်း�်ကည််ပ််ါ)။ အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�က ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် တ်ရွာ��င်း်

အုတ်ည်မ််းေပ်�မီ်း ဥပ်ဝေေကုုသက်�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�စီာရွင််းဝေရွ�အုဖ့ွဲ့��စာည်�်အုာ� ရွည်ညှ်ွှန်�်တ်င််းေပ်ရွမ်းည်ဟု်ို ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ထုာ�ပ်ါသည် ် (ေပ်င်းသ်စာ)်။ အုမ်း�ာ�စာုမ်းိာ ဥပ်ဝေေကုုအုတ်ည်ေ်ပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် 

ကုုကည််ီမ်းုရွို၊ မ်းရွို ေပ်န်လ်ည်�်န််�စာစာသ်ု��သပ်ေ်ခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ� သီအုုုရွီပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာသု��သပ်ရ်ွန်် အုခု့င်း််အုလမ်း�်ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည် ်          

(ဂ�ာမ်းန်ီ)။ သုု�တ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း ် အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�ရိုု��သည် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခ်ုုခုုတ့်င်း ်

သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ�ရိုု��တ့်င်းအ်ုမ်းုစာစာ်ဝေန်စာဉ်း် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာအုခုါ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�ကြုံက��ဝေတ့်�ရွပ်ါက 

ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုသည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�် ရွို မ်းရွိုကုုသာ �န်�်စာစာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

၆.၂။	 ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါအး�	ေပ်င်ဆ်င်မ်ှာွမှာ�်မှာ�နှိ�င်သ်ည်�်	အးဏားမှားး�

ပု်�မိ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည်သ်ာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း�်င်းနုု်ိုင်းပ််ါသည်။် 

နိုုုင်းင််း�အုမ်း�ာ�စာုသည်လ်ည်�် အု�ုုပ်ါအုဝေေခုခု�မ်းူအုတ်ုုင်း�်ပ်င်း ်လုုကန််ာက�င်း််သု��လ�ကရ်ွိုပြီးပ်ီ� ယဝေန်�ဝေခုတ််တ့်င်း ်

အုခု��ု�နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် ဝေအုာကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်နိုိစာ်

ရွပ််လု��ပ်ါ�င်းသ်ည််် ေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုအု�င်း််ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

မ်း�ာ� (မ်းကက�ီကုု၊ နိုုုင်း်ဂ��ီရွီ�ယာ�၊ ရိုုရွိနိုိင်း်် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာု)) စာသည််် အု�င်း််သု���င်း်လ်ု��မ်းိ 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�၏အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကကုု် လုုအုပ်လ့်င််းဝေတ်ာင််းမိ်း ထုုုအုဝေေခုခု�မူ်းကုုပ်င််းလုုကန််ာ�ကပ်ါ 

သည်။် ေပ်င်း�်င်း်ဝေေပ်ာင်း�်လ� ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ်ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်သမ်းမတ်၏ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု ဝေက�ာ်

လ့န််ပ်ယခ်ု�ရွန်် ေပ်ဋ္ဌာာန််�ထုာ�ဝေသာ သတ််မ်းိတ််မ်း�အုဝေရွအုတ့်ကန်ိုိင်း််ည်ီမ်း့သည််် ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာဝေထုာကခ်ု�မ်း�

အုဝေရွအုတ့်ကသ်တ်မ််းိတ်ခ်ု�က ် လုုအုပ််ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာမ်း�အုဝေရွအုတ့်က်

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုမ်းထုာ�ရွိုပ်ါက ဗီတ်ုုအုာဏာာသည်ပ််ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်၏အုပြီးပ်ီ� 

သတ်အ်ုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကက်ုု �ုုင်း်�င်း�်ထုာ�နိုုုင်းဝ်ေသာ သကဝ်ေရွာကမ််းုသာရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် အုေခုာ�

ဝေသာ ေပ်င်း�်င်း်မ်း့မ်း�်မ်း�ဝေရွ�လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�လည်�် ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုီတ်လီနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ရွန််အုတ့်က ် လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��မ်းိ ထုက�်က်ဝေက�ာ်
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ဝေထုာက်ခု�မ်း�ကုုရွရုိွမိ်းသာ ေပ်င််း�င်းခ့်ုင်း််ရုိွပ်ါသည်။် သုု�တုု်င်းဝ်ေအုာင််း လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်လု်��ရုိွ သု��ပု်�နိိုစာပု််�ဝေသာ 

ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ဝေပ်�သူမ်း�ာ�က ဝေက�ာလ့်န်ပ််ယခ်ု�ေခုင််း�မ်းေပ်�ပ်ါက ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမိ််းကုုယစ်ာာ�လိယ်မ်း�ာ�

၏ ၂၀% ေဖွဲ့င်း််သာ လူထုု�နိုဒခု�ယူပ့်�ကုု က�င်း�်ပ်နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါလုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်အ်ုာ� ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း်�မ်း�ရွာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဗဟိုုုေပ်�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်ကုု �က ်

လကက်ုုင်းစ်ာ့�ထုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�ဝေပ်�မ်းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ အုလ့န်န််ည်�်

ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�မ်းုကုု ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််လူထုု

�နိုဒခု�ယူပ့်�၌သာ အုတ်ည််ေပ်�ရွပ်ါသည် ်(ဂ့ာတ်ီမ်းာလာ၊ �့စာဇ်ိုာလန််)။ ေပ်င်းသ်စာန်ိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်သမ်းမတ်သည် ်

၆၀ ရွာခုုုင်းန်ိုုန််� ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ရွရွိုပ်ါက ထုုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု လုုကန််ာရွန်မ််းလုုပ်ါ။    

၆.၃။	 ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	အေချီးး�ကျေးသး	အးဏားမှားး�

သာမ်းန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�ဝေအုာကတ့််င်းသ်ာ ရွိုဝေလရ်ွို

သည််် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းအ်ုခု��ု�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ အုမ်း��ု�မ်း��ု�

ေဖွဲ့င်း်ပ််ါ�င်း်ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်� အုဝေေခု 

အုဝေန်ဝေ�ကည်ာေခုင်း�်၊ စာစာ်ဝေ�ကေင်းာေခုင်း�်၊ လ့တ် ်

ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်/်အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ ကင်း�်လ့တ််ခု့င်း််

ဝေပ်�ေခုင်း�်စာသည်် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းု

ကုု ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာေခုင်း�်သည် ် ယင်း�်၏အုာဏာာကုု 

ခုုုင်း်မ်းာဝေစာပ်ါသည်။်

၆.၃.၁။	 အကျေးရ�ကျေးပ်�အကျေးေချီးအကျေးနိ

အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု မ်းည်သူ်ကဝေ�ကည်ာမ်းည်န််ည်�်၊ မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့င်း်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်

ရွမ်းည်န််ည််�ဟိုူသည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း်

အုေပ်င်း ် အုေခုာ�အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်မ်းည််် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုမ်း��ု�မ်း��ု�ကုု ဝေပ်�စာ့မ်း�်ပ်ါသည်။် 

ထုုပ်ါ�က���ဝေက�ာေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�ကပ်�်ုုကမ််းုမ်း�ာ� အုစာရွိုဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�တ့်င်း ်    

(သာ) အုစာုု�ရွသည် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကည်ာနိုုုင်းသ်ည်က်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ရွိင်း�် 

လင်း်�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ အုဝေသ�စာုတ် ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။်

သုု�ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�သည် ်ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ််

ခု့င်း််အုတ့်က ် အုခု့င်း််အုလမ်း်�မ်း�ာ�ကုု ထုာ�ရွိုလုု�ကပ်ါသည် ် (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ်ူ�က�န်�်မ်းာဝေရွ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်အုမ်းုန်�်ညွှှန််�ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာပ်ါက)။ အု�ုုပ်ါ 

အုဝေန်အုထုာ�အုာ�လု��ကုု ရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ေခုင််း�သည် ် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေခု�မ်းရွိုသက�သ်ုု� 

အကျေးရ�ကျေးပ်�အကျေးေချီးအကျေးနိကျေးကြားကားည်းေချီးင်�်၊	
စစက်ျေးကြားကားည်းေချီးင်�်၊	လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�သးချီးွင်�်/	
အေပ်စဒ်ါဏာမ်ှာာ	ကားင်�်လွှာွတခ်ျီးွင်�်ကျေးပ်�ေချီးင်�်စသည်�်	
အကျေးကြားကားးင်�်အရးမှားး�အကျေးပ်�	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�	
လွှာာတက်ျေးတး်၏	အကားး�ိ�သကားက်ျေးရးကားမ်ှာုကားိ�ေမှာင်�်
မှား�ကျေးစေချီးင်�်သည်	်ယင်�်၏	အးဏားကားိ�	
ချီးိ�င်မ်ှားကျေးစပ်ါသည်။်

၆။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာ
ာတ

ကျေးတ
း်၏

	ချီးိ�င်မှားကျေးသ
းအ

းဏာ
းလွှာ

�ပ်ပ်ိ�င်ချီးွင်�်မှားး�
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ဉာာဏာအ်ုဝေေမ်းာအ်ုေမ်းင်း ် မ်းရွိုရွာလည်�်က�ပ်ါသည်။် ပြီးခုုမ်း�်ဝေေခုာကမ််းုအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာသည် ် အု ဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေန်  

အုထုာ�သုု� ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေရွာကရ်ွိုလာဝေသာအုခုါ အုခု��ု�ဝေသာ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ််

�ကရွဝေပ်မ်းည်။် အုလ့�သု��စာာ�ေပ်�လုပ်မု််းကုု ဝေရိွာင််းရိွာ�ရွန်အ်ုတ့်က ်ဤ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကကုု်�န်�်စာစာရ်ွန် ်တ်စာဥ်ီး� 

တ်စာဝ်ေယာကက်ုု လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ရွဝေပ်မ်းည်။် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်ယင်း�်အုာဏာာ

ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာအုာ� အုေပ်ည််အ်ု�အုပ််နိုိင်း�်ပြီးပ်ီ� ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ေပ်ည်တ့််င်း�်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၏ ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုဝေအုာကတ့််င်း ် ရွိုတ်တ်ပ််ါသည်။် ပ်ီရိုူ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�က အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဝေ�ကည်ာေခုင််း�မ်းေပ်�မီ်း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််းအုတ့်င်း�် အုာဏာာမ်း�ာ�ကုုခ့ု�ဝေ�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေပ်�ခု�က်အုရွ �န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်က ဦး�စ့ာာအုတ်ည် ်

ေပ်�ဝေပ်�ရွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် လကဝ်ေတ့်��ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာလ်ည််� သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ကာလတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်

၌ အုခု�နု်ဝ်ေန်ာက်ဝေ�ကာင်း�်ေပ်န် ် အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းည််် လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုတ်ည််ေပ်�ခု�က်ကုု လုုအုပ်ပ််ါ 

သည် ် (မ်းာလာ�ီ)။ အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဖွဲ့ီဂ�တီ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်းိ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဝေ�ကည်ာေခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ဦး�စာ့ာအုတ်ည်ေ်ပ်�ရွန် ်

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ အုပ်န်ိုိင်း်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကည်ာရွာတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု အုက�ယေ်ပ်န်��်ု��ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ထုာ�သည််် မ်း့န်ဂ်ုုလီ�ယာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်လှတ်ဝ်ေတ်ာက်သာလ့င်း ်အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ကုု ဝေ�ကည်ာနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုူ၍ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ပ်ါသည်။် လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ်ယာယီအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�ုုင်း်�င်း�်ကာလအုတ့်င်း�်ရွိုဝေန်ပ်ါက သမ်းမတ်က တ်ာ�န််

ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�ရွဝေသာလ်ည််� လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် မ်းည်သ်ည်််တ်ု��ေပ်န်ခ်ု�က်မ်းိ မ်းေပ်�လုပ်ပ််ါက ဤသုု�

ဝေ�ကည်ာေခုင်း�်သည် ်အုခု�နု်က်ာလအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်၇ ရွကသ်ာ �ကာရွိည်ပ်ြီးပ်ီ� ပ်�ကေ်ပ်ယသ့်ာ�ပ်ါသည်။်

မ်းည်သုု်��ုုဝေစာ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကည်ာေခုင််း�သည် ်အုေခုာ�ဝေသာနုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ� 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်မ််းတ်ူပ်� အုေပ်န််အုလိန််ဝေစာာင်း်�်ကည််ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုုဖွဲ့ယရ်ွိာ�လ�က ်တ်စာ်ဖွဲ့ကသ်တ်လ်ုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် အုာဏာာကုုခု��ပ််ကုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�စာ့ာ

တ်ုု�သည် ် ရိုုန်�ရ်ွင်း�်�ကမ်း�်တ်မ်း�်ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�ထုာ�သည််် အုဝေရွ�ဝေပ်�ဥပ်ဝေေ၏ေဏာက်ုု 

ေပ်င်း�်ထုန်စ်ာ့ာခု�စာာ��ကရွသည်။် ဤသုု�ေဖွဲ့စာတ််တ်ဝ်ေသာ သဝေဘာာတ်ုု�အုဝေပ်�တ့်င်း ်သတ်ုထုာ�လ�က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မူ်း�ကမ််း�ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�စ့ာာတုု်�သည် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကည်ာေခုင််း�အုတ့်က ်

မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန် ကြိုးကု�တ်င်းလ်ုုကန််ာရွမ်းည်််လုုအုပ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်သတ်ုကြိုးကီ�စာ့ာအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ထုည်် ်

သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်လ့န််က�စာ့ာထုုန််�ခု��ပ်တ််က�်ကပ်ါသည်။် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ� တ်ကယ်တ်မ်း်�

ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာအုခုါ လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န်ထ်ုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေန်ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မ်းရွိုပ်ါက လုုအုပ် ်

ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ေပ်ည််မ််းိီဝေစာေခုင်း�်င်းိာမ်းေဖွဲ့စ်ာနိုုုင်း်ဝေပ်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေဟိုတ်ီနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်သမ်းမတ်၏�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် လုုအုပ််မ်းုတ်ုု�ကုု အုဝေလ�ထုာ�လ�က ် လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန်��်ကာမ်းုမ်းရွိုပ်� 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်အုေပ်င်း ်မ်းည်သ်ည််အ်ုဝေရွ�ဝေပ်�ဝေ�ကည်ာခု�ကမ််း�ုု �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ

အုစာုု�ရွ�န်က်ြိုးကီ�အုာ�လု��က ထုပ််�င်း််ထုုု�ထုာ�ဝေသာ လကမ််းိတ်မ််း�ာ�ရွိုရွန်် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်။် မ်း�ကာ



71ဥပဒေ�ေပြုပဒေုလွှှတ်�်တ်််၏ ေီဇိုု�င်း�်ပဒေ��စံ�သတ်မ်ှှတ််မှု 

ဝေသ�မ်းီက ဝေဟိုတ်ီနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ သဘာာ�ဝေဘာ�အုနိုတရွာယမ််း�ာ�မ်းပ်ါပ်� နိုုုင်းင််း�ရွပ်ေ်ခုာ�

မ်းိ က���ဝေက�ာဝ်ေစာာက်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ေပ်ည်တ့််င်း်�စာစာ်ပ့်�မ်း�ာ�ကုုသာ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်အုေဖွဲ့စာ ်သတ််မ်းိတ််

ထုာ�ခု�်သည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် မ်းကြုံက��စာဖွဲ့ူ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�ဝ်ေသာ င်းလ�င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�ပ်ြီးပ်ီ�  �န််ကြိုးကီ�မ်း�ာ�စာ့ာ၊ လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�စာ့ာတ်ုု� ဝေသဝေ�ကပ်�ကစ်ာီ�ခု�ရ်ွ

ဝေသာအုခုါ ဤသုု�ကန်�သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာ စာကာ�လု��

သု��နိုုန််�မ်းုနိုိင်း်် လတ်တ််ဝေလာ အုဝေရွ�ယူဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွန်လုု်အုပ်ဝ်ေန်သည်််အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်် 

ဝေဟိုတ်ီအုစာုု�ရွသည် ် သက်�ုုင်း်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလ�စာ ်

လ��ရုိုခု�ပ်ြီးပီ်� မ်းည်သုု်�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စ်ာဝေစာကာမူ်း အုခု��ပ်အ်ုေခုာ 

အုာဏာာကုုကာက့ယ်နုုိုင်းဝ်ေရွ�အုတ့်က် အုဝေရွ�ဝေပ်� 

အုဝေေခုအုဝေန်ဝေ�ကည်ာခု�က်ာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်း ်

ရွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုတ်င်း�်အု�ကပ်လ်�စာလ်��ရိုု

ဝေစာခု�ပ််ါသည်။် 

၆.၃.၂။	 လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်သးချီးွင်�်ကျေးပ်�ေချီးင်�်/	အေပ်စဒ်ါဏာမ်ှာာ	လွှာွတ်ကျေးေမှားကားခ်ျီးွင်�်ကျေးပ်�နှိ�င််သည်�်		 	
	 အးဏား

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ု�မ်းိန်ထ်ုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်ကသည်် ် အုေခုာ�ဝေသာလုပ်င််းန်�်

တ်ာ�န်တ််စာရ်ွပ်မ််းိာ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ််း�ခု့င်း််ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်််အုာဏာာ ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်ဟ်ိုူသည်် ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ အုကူ�အုဝေေပ်ာင်း�်�ုုင်း်ရွာ တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ� (constitutional regulations) သည်အ်ုဝေရွ�ပ်ါလိပြီးပ်ီ� သမ်းုုင်း�်သစာက်ုု ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�စာ့ာစာတ်င်း်

ရွန်် မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာလ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေသာအုခုါ လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း််

ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုုမ်းူ ဤအုခုန််�တ့်င်း ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသကတ််မ်း်�၏ သာမ်းန််

လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သည်် ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်န်ိုိင်း်် အုေပ်စာ ်

ေဏာမ််းိ ကင်း�်လ့တ်ခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုသာ ဤအုခုန််�၌ဝေလလ်ာတ်င်းေ်ပ်သ့ာ�မ်းည် ်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ဤအုဝေန်အုထုာ�၌ပ်င်း ်လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်/အုေပ်စာမ််းိလ့တ်ဝ်ေေမ်းာက်

ခု့င်း််ဝေပ်�ရွန်အ်ုာဏာာသည် ် အုမ်းိာ�မ်းခု�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် စာဉ်း�်စာာ�ဝေေမ်းာေ်မ်းင်းဉ်ာာဏာ်မ်းရွိုပ်�အုသု��ခု�ပ်ါက တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာ ကြိုးကီ�ကြိုးကီ�မ်းာ�မ်းာ�လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းဝ်ေသာ အုလာ�အုလာ

မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ လ့တ််ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်/်လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း်

ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်ကသူမ်း�ာ�၏ သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာဟိုန်ခ်ု�ကည််ီမ်း့မ်းုအုာ� သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ် အုလ့န််

အုဝေရွ�ပ်ါလိပ်ါသည်။် ဤတ့်င််း လ့တ်ပ်ြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်သာခ့ုင်း််ဝေပ်�နုုိုင််းဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ သီ�သန်�အ်ုာဏာာ 

မှာည်သ်ိ��ဆိ�ကျေးစ	အကျေးရ�ကျေးပ်�	အကျေးေချီးအကျေးနိ

ကျေးကြားကားည်းေချီးင်�်သည်	်အေချီးး�ကျေးသး	နှိ�င်င််�ကျေးတး်

အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ််ကျေးရ�ဥပ်ကျေးဒါမှားး�နှာင်�်မှာတးပ်�	အးဏားကားိ�	

ချီးး�ပ်က်ားိ�င်ထ်ားး�ေချီးင်�်ပ်င်ေ်ဖွဲ့စသ်ည်။်	ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��

အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါမှားကြားကားမှာ�်ကျေးရ�ဆွ�ကြားကားသးမှားး�စွး

တိ��သည်	်အကျေးရ�ကျေးပ်�အကျေးေချီးအကျေးနိ	ကျေးကြားကားည်း

ေချီးင်�်အတွကား်	မှာေဖွဲ့စမ်ှာကျေးနိ	ကြီးကားိ�တင််လွှာိ�ကားန်ိးရ

မှာည်�်	လွှာိ�အပ်ခ်ျီးးကား်မှားး�ကားိ�	အလွှာွနိအ်မှာင်�်သတိ

ကြီးကား��စွး	အမှားး�အေပ်း�ထားည်�်သွင်�်ေပ်ဋ္ဌားနိ�်ေချီးင်�်

ေဖွဲ့င်�်	လွှာွနိက်ား�စွးထားိနိ�်ချီးး�ပ်တ်ကား်ကြားကားပ်ါသည်။်	

၆။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာ
ာတ

ကျေးတ
း်၏

	ချီးိ�င်မှားကျေးသ
းအ

းဏာ
းလွှာ

�ပ်ပ်ိ�င်ချီးွင်�်မှားး�
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(ဘာာကီန်ာ ဖွဲ့ာ�ုု၊ ခု�ကရ်ွီပ်တ်ဘ်ာလစာ)် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ ခု့င်း််လှတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် (ဝေဂ�ာဂ်�ယီာ၊ ကင်း်

ည်ာ) နိုိင်း်် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ခု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� 

မ်းပ်ါ�င်းဝ်ေစာေခုင်း�် (ဟိုန််ဝေဂရွီ) အုထုု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာအုသီ�သီ�ရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

န်ည်�်လမ်း�်မ်း��ု�စာု�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

အု�ုုပ်ါအုစာ့န်�်နိုိစာ်ဖွဲ့ကမ််း�ာ�အု�ကာ� ဝေရွွ�ခု�ယန်ိုုုင်းမ််းည််် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�မိ်းာ ေပ်စာေ်ဏာခ်ု့င်း််လှတ််

ဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်အ်ုာဏာာတ်ုု�

ကုု အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

က ပြီးပ်ု�င်းတ််ူက�င်း်သ်ု��ေခုင်း�် (မ်းုုဇိုမ်းဘ်ာုခု်၊ ၁၉၉၀)၊ 

အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�

အုာ� လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်န်ိုိင်း်် အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ 

လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ရွန် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ထုာ�ဝေသာ ပ်ူ�တ့်�အုာဏာာမ်း�ာ� (အုင်းေ်ုုန်ီ�ရွိာ�၊ 

ဝေတ်ာင်းက်ုုရွီ�ယာ�) စာသည်တ််ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် 

ဝေန်ာက�ု်��စီာမ်း�ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကနိ်ိုစာမ််း��ု�ကုု ဝေပ်ါင်း�် 

စာည်�်၍ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေသာ ဂရွုနိုုုင်းင််း�

တ့်င်း ် လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�သာခု့င်း်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ ေပ်စာမ််းုမ်း�ာ�အုတ့်ကသ်ာ သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�

ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း်် 

လှတ််ဝေတ်ာတ််ုု�က အုတ်ည်ေ်ပ်�မ်းိသာ ယင်း�်အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�ကုု ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ပ်ဋိိပ်ကားခမှားး�ေဖွဲ့စပ််ွး�ပြီးပ်��ကျေးနိးကားပ််ိ�င်�်အကျေးေချီး	

အကျေးနိမှားး�တွင််	လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်သးချီးွင်�်ဆိ�င််ရး

အကျေးေချီးချီး�သကျေးားတရး�မှားး�	ပ်ါ�င်သ်ည်�်	

အကားး�အကျေးေပ်းင်�်ဆိ�င်ရ်း	တရး�မှာှတကျေးရ�

အတွကား	်ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��အကျေးေချီးချီး�ဥပ်ကျေးဒါဆိ�င်ရ်း

စည်�်မှားဉ််�မှားး�	(constitutional	

regulations)	သည်	်အကျေးရ�ပ်ါလွှာာပြီးပ်��	သမှာိ�င်�်

သစက်ားိ�	ပြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ်�စွးစတင်ရ်နိ	်မှာရာိမှာေဖွဲ့စ	်

လွှာိ�အပ်ပ််ါသည်။်	လွှာွတပ်ြီးင်ိမှာ�်ချီးးမှာ�်သးချီးွင်�်ကျေးပ်�

ေချီးင်�်	သိ��မှာဟူ�တ	်အေပ်စဒ်ါဏာမ်ှာာ	ကားင်�်လွှာွတ်ချီးွင်�်

ကျေးပ်�ေချီးင််�သည်	်အကျေးရ�ပ်ါလွှာွနိ်�ပြီးပ်��	အမှာား�မှာချီး�

သည်�်အေပ်င်	်စဉ်�်စး�ဉားဏာမ်ှာရာိပ်�	အသ���ေပ်�

ပ်ါကား	တရး�စ�ရင်က်ျေးရ�၏	စ�မှာ�အ�ပ်ခ်ျီးး�ပ်မ်ှာုအကျေးပ်�

ကားိ�ပ်င်	်ကြီးကား��မှား�စွးလွှာာမှာ�်မှာိ��နှိ�င််ပ်ါသည်။်
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ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း်�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန််

နိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�ရွန် ် မ်း�ာ�ေပ်ာ�က�ယေ်ပ်န်�ဝ်ေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�စာ့မ်း�်ပ်ါသည်။် ဤသုု� 

မ်း�ာ�ေပ်ာ�စာု�လင်းမ််းုသည် ် သာမ်းန််အုမ်း�ာ�စာု�နိုဒအုရွအုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေသာစာန်စာ ် (simple majority rule) ထုက ်

ဝေက�ာလ့်န််ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်် အုပြီးမ်း�ထုာ�စာဉ်းလ်ုုအုပ်ဝ်ေန်မ်းုကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် 

ေပ်ည်သ်ူလူထုုကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန််ရွည်ရ်ွွယလ်�က ်က့�ေပ်ာ�ဝေသာလုုလာ�ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုဝေန်�ကသည်် ်လူ�အုဖွဲ့့�� 

အုစာည််�အုမ်း��ု�မ်း��ု�တ်ုု�အုာ� ည်ှုနိုုင်း်�ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာေခုင်း�်သည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွာတ့်င်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ မူ်း�ကမ််း�ဝေရွ��့��ကသူမ်း�ာ�က ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ရွမ်းည််် စုာန်ဝ်ေခု�မု်းေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်�ရွို ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာအုာ� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ်ထုုုမ်း့တ်င်းအ်ု�ု�� 

သတ်သ့်ာ�ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််� အုမ်း�ာ��နိုဒအုရွအုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေသာစာန်စာထ်ုကဝ်ေက�ာလ့်န််ကာ မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�

ကုုပ်ုုမ်းုုတ်ုက�စာ့ာ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ထုင်းဟ်ိုပ််ဝေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် ပ်ုုမ်းုုပ်ါ�င်းမ််းုရွိုဝေစာရွန်ပ််ါ အုခု့င်း််အုလမ်း�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်  

ဇူးယး�	၃။	ဤအချီးနိ်�တွင်	်အကျေးလွှာ�ကျေးပ်�ကျေးဖွဲ့း်ေပ်ထားး�ကျေးသး	အကျေးရ�ကားိစစရပ်မ်ှားး�	

အကျေးကြားကားးင်�်အရး ကျေးမှာ�ချီးွနိ်�မှားး�

၁။	အစိ��ရစနိစ်	 • အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကန်ိုိင်း်် ရွပ်တ််ည်ခ်ု�ကတ််ုု�သည် ် ဥပ်ဝေေေပ်� 
လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုဝေပ်� မ်းိီခုုုေခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�၏ လုပ်င််းန်�်
တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုတ်စ်ာဦး�တ်စာဝ်ေယာကတ််ည်�်ကသာ ထုုန်�်သုမ််း�ထုာ�ရုိွပ်ါသလာ�၊
ယင်း�်ပ်ုဂဂု�လသ်ည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် သဝေဘာာထုာ�အုဝေပ်� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါ
သလာ� (ဝေဘာာစ်ာ�ါန်ာ၊ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက)။

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုက တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ဝေကာက ် တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုကြိုးကီ�အုက�တ်စာဥ်ီး�နိုိင်း်် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�တ်ုု�အု�ကာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်
အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်သ်ည်််  ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိစာ်ဦး�ပ်ါ�င်း်
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 ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�စာန်စ်ာ၌ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်အုစုုာ�ရွအုကြိုးကီ�အုက�အုာ� 
ဝေရွွ�ခု�ယ ် ခုန်�်အုပ်ေ်ခုင်း�်/ထုုတ်ပ််ယေ်ခုင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််တ်ာ�န်က်ုု ထုမ်း�်
ဝေ�ာင်းသ်န်ည််�။ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ်
ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�် ရွိုပ်ါသလာ�။ ထုုတ်ပ််ယန်ိုုုင်း်သည််် အုခု့င်း််အုာဏာာသည် ်
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်၏ သီ�သန်�အ်ုာဏာာေဖွဲ့စာပ််ါသလာ�။

• သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ အုကြိုးကီ�အုက�ကုု (နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် 
အုစာုု�ရွ၏ အုကြိုးကီ�အုက�) ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ ခု့�ေခုာ�ထုာ�ပ်ါသလာ�။ ယင်း�်
အုာ� ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်းိ တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ�ခု�ယ ်တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသလာ�။

၂။ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်
ဖွဲ့ွ��စည်�်ပ်��၊	ကျေးရွ�ကျေးကားးကားပ််ွ�
စနိစ်မှားး�၊	သ��သနိ�ဖ်ွဲ့ယထ်ားး�
သည်�်	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယက်ျေးနိရး
မှားး�၊	ကားိ�ယစ်း�လွှာာယ်ကျေးလွှားင်�်
မှားး�၏	ကျေးနိရးချီးွ�တမှာ�်မှားး�၊
ေပ်င်ပ််မှာာ	ကျေးရွ�ချီးးယခ်ျီးနိ�အ်ပ်မ်ှာုမှားး�
အး�	ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်

• မ်းည်သ်ည်် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာန်ိုိင်း််အုည်ီ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်မ်းည််
န်ည်�် ။ �ါေအုမ်း��ု�မ်း��ု� က့�ေပ်ာ�တ်ည်ရ်ွိုမ်းုစာန်စာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ါတ်ီစာု�အုခု��ု�က� 
ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေရွ�စာန်စာ ် သုု�တ်ည်�်မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်စာန်စာ်နိုိစာ်မ်း��ု�လု��အုာ� ဝေရွာထုာ�
သည်််စာန်စာ် ရွိုပ်ါသလာ�။

• ပ်ါတ်ီစာု�အုခု��ု�က� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာစာန်စာမ််း�ာ�အုရွ ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေရွ�အုတ့်က ်
အုန်ည်�်�ု�� သတ်မ််းိတ်အ်ု�င်း််မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။

• လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယ ်
ထုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။ ဤသုု�ရွိုပ်ါက ဤဝေန်ရွာ
မ်း�ာ�အုတ့်က ်မ်းည်သ်ည်််န်ည်�်ကုု အုသု��ေပ်�၍ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းည်န််ည််�။

• အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်ဝေန်ရွာ ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ� ရွိုပ်ါ
သလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� သီ�သန်�အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကသာ တ်ုုကရ်ိုုုက်
ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း်ဝေေမ်းှာကပ််ါသလာ�။ အုခု��ု�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�
အုတ့်က ် ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�အ်ုပ်ပ််ါသလာ� (လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ်သ်ာ ထုာ�ရွိုဝေသာ 
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�တ့်င်း)်။

၃။	မှာ�ကျေးပ်�ေချီးင်�်လွှာ�ပ်င််နိ�်စဉ်က်ားိ�	
ပ်��စ�ချီးးမှာာတ်ေချီးင်�်

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ ထုက�်ကဝ်ေက�ာ ်ဝေထုာကခ်ု�
မ်း�အုရွဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေပ်�ပ်ါသလာ�၊ လူန်ည်�်စာုအုာ� ကာက့ယရ်ွန်် 
အုဝေရွ�ပ်ါပြီးပ်ီ� အုမ်းိာ�မ်းခု�နိုုုင်း်သည််် အုခု��ု�ဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ််လ�ဉ်း�်၍ 
နိုိစာထ်ုပ်က့်မ်း�်မ်း�ဝေပ်�စာန်စာက်ုု က�င်း်သ်ု��ပ်ါသလာ�။

၄။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�
အထားကားလ်ွှာာတက်ျေးတး်	

• နိုုုင်းင််း� ဝေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ် ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုိစာ်ရွပ််
ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပ်ါသလာ�။ ဥပ်ဝေေေပ်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်ရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ူတ်ုု�
ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းည်န််ည်�်။ န်ယဝ်ေေမ်း၊ဝေေသအုလုုက ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� 
သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုကြိုးကီ�အုက�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် သကက်ြိုးကီ�ပ်ုုင်း�်မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဝေစာတ်န်ာ ်
�န်ထ်ုမ်း�် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အု�ုုပ်ါအုဖွဲ့့��အုစာည်�်သု��မ်း��ု�ကုု ဝေရွာထုာ�သည်် ်
အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ရွိုပ်ါသလာ�။ 

• ဥပ်ဝေေေပ်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု မ်းည်က်�သ်ုု� ဝေရွွ�ခု�ယ်
မ်းည််န်ည်�်။ ယင်း�်တ်ုု�အုာ� သက�်ုုင်းရ်ွာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်
ဝေေမ်းှာကပ််ါသလာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသအုလုုက ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ရွို 
ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်ပ်ါသလာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ုု�ကုု 
နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုထုကပ််ါအုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိစာ်ရွပ်စ်ာလု��က ဝေရွွ�ခု�ယ်
 ခုန်�်အုပ်�်ကပ်ါသလာ�။
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• ဥပ်ဝေေေပ်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု 
ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပ်ါက န်ယပ််ယတ််ုုင်း�်သည် ်ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ခု့င်း်ရ်ွိုပ်ါသလာ�
(ဥပ်မ်းာ- တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ အုရွွယအ်ုစာာ�ပ်မ်းာဏာနိုိင်း် ်လူဦး�ဝေရွကုု ထုည််် 
သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ယင်း�်တ်ုု�တ်စာခ်ုုစာီမ်းိ ကုုယစ်ာာ�လိယန်ိုိစာ်ဦး�စာီ)။

• အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဥပ်ဝေေေပ်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်အုာဏာာ
မ်း�ာ�မ်းိာ အုဘာယန််ည်�်။

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းန်ိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်း�်၍ လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��တ့်င်း ် တ်ူည်ီ
ဝေသာ အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ� (ဥပ်ဝေေေပ်� အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုကြွကင်း�်မ်း�်
အုာဏာာ)။ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်ကုု �ုုင်း�်င်း�်
ေခုင်း�်သာ ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုဝေပ်� မ်းူတ်ည်၍် �ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါ
သလာ�။

၅။	ဥပ်ဒါေပ်�ကျေးရ�အးဏားမှားး�ကားိ�	
ဗဟူိ�ချီးး�ပ်က်ားိ�င်မ်ှာုကျေးလွှာှး�ချီးးေချီးင်�်

• ဝေေါင်းလုု်ကစ်ာန်စာအ်ုရွ တုု်င်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း�် အုစုုာ�ရွ၏အု�င်််းအုသီ�သီ�တ့်င််းလည်�် 
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။

• ဤသုု�ရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ည််အ်ုာဏာာအုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွ၏လက ်ဝေအုာက် 
အု�င်း််မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�မ်းည်န််ည််�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု� ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်မ််းည်န််ည််�။ အုစာုု�ရွ၏ 
ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်က ် အုုပ်ခ်ု��ပ် ် ဝေရွ�
အုာဏာာမ်း�ာ�ရွိုပ်ါသလာ�။ တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်းန််က်တ်ူည်ီစာ့ာရွရွိုဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�ရွိုပ်ါ
သလာ�။ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ု�င်း််နိုိင်း်် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််နိုိစာ်ခုုလု��က ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း်�
ခု�မ်းိတ်�်ကပ်ါက မ်းည်သ်ည်််စာည််�မ်း�ဉ်း်�သည် ်ပ်ုု၍လှမ်း�်မ်းုု�နိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။

• အုစာုု�ရွ၏ လကဝ်ေအုာကအ်ု�င်း််မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ 
လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ကာက့ယေ်ခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ် မ်းည်သ်ည်််အုာဏာာမ်း�ာ�သည် ်
အုထုူ�အုဝေရွ�ပ်ါသန်ည်�်။

၆။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး၏်	
အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င်ရ်း	
အးဏားမှားး�	

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ� 
အုက�ကုု ထုုတ်ပ််ယရ်ွန်် အုာဏာာရွိုပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏်အုကြိုးကီ�အုက�အုာ� 
ယင်း�်၏ မ်းမ်းိန်မ််းကန်လ်ုပ်ရ်ွပ်မ််း�ာ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုအုတ့်က ်ထုုတ််ပ်ယရ်ွန်် သီ�သန်�်
အုာဏာာ ရွိုပ်ါသလာ� (စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�်)။ သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�် 
စာဉ်းတ့််င်း ်အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာ၏ ကုုယစ်ာာ�လိယ်
မ်း�ာ�အုာ� သမ်းမာန်စ်ာာ �င်း််ဝေခု�ရွန်န်ိုိင်း်် စာု�စာမ်း်�စာစာ်ဝေ��မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ရ်ွန်် အုာဏာာ
ရွိုပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် �န််ကြိုးကီ�အုဖွဲ့့��အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ််လ�ဉ်း�်၍
အုဝေရွ�ဝေပ်� ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။

၇။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတ	်ကျေးတး်အကျေးပ်�	
အင်စ်တ�ကားး��ရာင်�်ဆိ�င်ရ်း	ပ်��စ�
ချီးးမှာာတမ်ှာုမှားး�	

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် ယင်း�်၏ သတ်မ််းိတ်က်ာလမ်းတ်ုုင်းမ််းီ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွ
နိုုုင်းဝ်ေေခုရွိုပ်ါသလာ�။ 

• ရွိုမ်းည်�်ုုပ်ါက ဤသုု� ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်မ်းုသည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေ�ာင်းရ်ွွက်
ခု�်ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က ် (မ်းည်သ်ည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်မ်းိ ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်းရွိုေခုင်း�်)
ဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာရ်ွေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသလာ�။ သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုကြိုးကီ� 
အုက�၏ အုေပ်ည််အ်ု�လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွရွိုေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာရ်ွပ်ါသလာ�။

၇။	နိိဂုံး���
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• သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏်ကုုယစ်ာာ� 
လိယမ််း�ာ�ကုု တ်ာ�န််မ်းိရွပ်�်ုုင်း�်နိုုုင်းသ်ည််် အုခု့င်း််အုလမ်း�်မ်း�ာ� နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�
တ့်င်း ်ရွိုပ်ါသလာ�။

၈။	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�လွှာာတက်ျေးတး်၏	
ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�အးဏားမှားး�	

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ်တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် ေဖွဲ့စ်ာ
ပ်ါသလာ�၊ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုခု��ု�ဝေသာ န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ် အုမ်းုန်�်ညွှှန််�ကာ�ခု�က်
အုရွ ဥပ်ဝေေေပ်�ရွန် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုတ့်က ်အုခု့င်း််အုဝေရွ� ရွိုသင်း််
ပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းနိ်ိုင်း်် သက�ုု်င်းသ်ည််် တ်စာခု်ု 
တ်ည််�ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် ေဖွဲ့စာပ််ါသလာ�။ သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�
မ်းဏ္ဍာု�င်း်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဗီတ်ုုအုာဏာာသု��၍ ပ်ယခ်ု�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါ
သလာ�။ ဤသုု��ုုပ်ါက ဝေရွ့��ုုင်း�်မ်းုကုုသာ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည်် ် ဗီတ်ုုအုာဏာာ 
ေဖွဲ့စာပ််ါသလာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု ဝေက�ာလ်ှာ�ပ်ယခ်ု�ရွန်် 
ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ စာုစာုဝေပ်ါင်း�်၏ ထုက�်ကဝ်ေက�ာဝ်ေသာ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုဝေရွ 
အုတ့်ကက်ုု လုုအုပ်ပ််ါသလာ�။ အုခု��ု�ဝေသာန်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ် အုကြွကင်း�်မ်း�ဗ်ီတ်ုု 
အုာဏာာကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။

• နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းသ်ည် ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� အုတ်ည်မ််းေပ်�ရွ
ဝေသ�မ်းီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ ကန်�က့်ကပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုပ်ါသလာ�။

၉။	အေချီးး�ကျေးသး	ဥပ်ကျေးဒါေပ်�ကျေးရ�
ပ်ါ�င််ကျေးဆးင်ရ်ွကားမ်ှာုမှားး�	

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် ဝေ�ကည်ာဝေရွ�ကုု ဝေ�ာင်း ်
ရွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် စာစာ်ဝေ�ကည်ာဝေရွ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါ
သလာ�။

• ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်သည် ် အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််/လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်� 
သာခု့င်း်် ဝေပ်�အုပ်ဝ်ေရွ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ပ်ါသလာ�။
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ဝေေသစာုတ်န််ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ  သု��ခုုကုု ထုက�်ကဝ်ေေသစာုမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ေပ်န်လ်ည်ခ်ု့�ေခုာ�ထုာ�ပြီးပ်ီ� 

အု�ုုပ်ါ ဝေေသစာုဝေေခုာကခ်ုုတ့်င်းမ််းိ ကုုယစ်ာာ�လိယတ််စာဥ်ီး�ကုုသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ 

ဝေေသစာုတ်န််ယဝ်ေေမ်းဝေပ်ါင်း�် ၂၀ တ့်င်းမ််းိ ကုုယစ်ာာ�လိယန်ိုိစာဥ်ီး�ကုုသာဝေရွွ�ခု�ယပ်ြီးပ်ီ� ကုုယစ်ာာ�လိယတ််စာ်

ဦး�ကမ်းူ ဝေေသစာုဝေေခုာကခ်ုုကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွပ်ါသည်။်

15 Article 72 of the Constitution of Germany (1949) as of 2010. ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၄၉) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇၂၊ တ့်င်း ်၂၀၁၀ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။

16 Article 94 A of the Constitution of Canada (the Constitution Acts 1867 to 1982, cur-

rent consolidation) as of 2008. ကဝေန်ေါနိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၉၄ (က)             

(၁၈၆၇ မ်းိ ၁၉၈၂ ထုု လကရ်ွိုစာုဝေပ်ါင်း�်ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုကဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�)၊ 

၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း်�။

17 Article 87 of the Constitution of Ukraine (1996) as of 2004. ယူကရွုန်�်နိုုုင်းင််း� (၁၉၉၆) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၈၇၊ ၂၀၀၄ ခုုနိုိစာ ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

18 Article 67/Article 68 of the German Basic Law (1949) as of 2009. ဂ�ာမ်းန် ်(၁၉၄၉) အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၆၇/ ပ်ုေမ််း ၆၈၊ ၂၀၀၉ ခုုနိုိစာ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

19 Article 39 A of the Constitution of Hungary (1949) as of 2007. ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ (၁၉၄၉) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၃၉ (က)၊ ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

20 Article 87 (8) of the Constitution of Lesotho (1993). လီ�ုုသုု (၁၉၉၃) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၈၇ (၈) 
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21 Article 158 (1) of the Constitution of Poland (1997). ပ်ုုလန်န်ိုုုင်းင််း� (၁၉၉၇) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၅၈ (၁) 

22 Article 113 of the Constitution of Spain (1978) as of 1992. စာပ်ုန်န်ိုုုင်းင််း� (၁၉၇၈) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ ပ်ုေမ််း ၁၁၃၊ ၁၉၉၂ ခုုနိုိစာ ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။ 

23 Article 80 of the Constitution of Albania (1998). အုယလ်ဝ်ေဘာ�န်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၉၈) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၈၀ 

24 International IDEA, Direct Democracy: The International IDEA Handbook (Stockholm: 

International IDEA, 2008), p. 123. တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ီမ်းုုကဝေရွစာီ - International IDEA လကစ်ာ့� 

စာာအုုပ််

25 Article 78 of the Constitution of Latvia (1922) as of 2005. လာတ််ဗ်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ (၁၉၂၂)  

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇၈၊  ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း�်။

26 Article 79 of the Constitution of the Oriental Republic of Uruguay (1966) as of 1996. 

ဥရိုုဝေဂ့� အုဝေရွိ�တ်ုုင်း�်သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�၏ (၁၉၆၆) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ုေမ််း ၇၉ ၊ ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ် 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုတ်ုုင်း်�။

27 See State v. Makwanyane & Anr, Case no. CCT/3/94.



80 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

အဓိိကား	စးလွှာ���မှားး�

အုစာုု�ရွစာန်စာမ််း�ာ� (Systems of government)၊ သမ်းမတ်စာန်စာ ် (Presidential system)၊ 

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ် (Parliamentary system)၊ အုဝေရွာစာန်စာ ် (Mixed system)၊ တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်သမ်းမတ်

စာန်စာ် (Semi-presidential system)၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ ် (Electoral system)၊ သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�

ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ� (Reserved seats)၊ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�၏ ခု့�တ်မ်း�်ဝေန်ရွာမ်း�ာ�

 (Candidate quotas)၊ လှတ််ဝေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ပ််ါ�င်းသ်ည််် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်(Bicameral legislature)၊ 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ� (Types of legislative representation)၊ 

နိုိစာထ်ုမ်းက့်မ်း�် �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာ ်(Dual majority voting)၊ ဥပ်ဝေေေပ်�အုာဏာာမ်း�ာ�/ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်

မ်း�ာ�ကုု ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် (Decentralization of legislative powers/ representation)၊ 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ� (Legislative oversight)၊ စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�် (Impeachment)၊ 

အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုု (Vote of no confidence)၊ သမ်းမာန်စ်ာာမ်း�ာ� (Summons)၊ စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်

(Investigation)၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�် (Dissolution of the legislature)၊ ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ုု� ေပ်င်းပ််မ်းိ ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်မ််းုမ်း�ာ� (External appointments to the legislature)၊ 

ဘာဏ္ဍာာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်လ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် (Financial autonomy)၊ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� ကင်း�်လ့တ် ်

ခု့င်း်် (Legislative immunity)၊ မ်း��နိုဒရွိင်း်မ်း�ာ�၏ တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းခ်ု့င်း်် (Recall by the 

electorate)၊ သမ်းမ၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာ (Presidential veto)၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်န်လ်ည်�်န််�စာစာ်

သု��သပ်ေ်ခုင််း� (Judicial review)၊ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် (State of emergency)၊ လ့တ်ပ်ြီးငု်းမ်း�်ခု�မ်း�်သာ 

ခု့င်း််/အုေပ်စာမ််းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာကခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် (Granting amnesty/pardon)၊ ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ� အုာဏာာမ်း�ာ� 

(Law-making powers) 
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အေချီးး�ကျေးသး	ရင်�်ေမှာစမ်ှားး�

•	 Agora	Portal	for	Parliamentary	Development	

 <http://www.agora-parl.org/>  

 လှတ်ဝ်ေတ်ာ�ုု်င်းရ်ွာ ဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��တုု်�တ်က်မု်းအုတ့်က ် Agora Portal သည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာဖ့်ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��တုု်�တ်က်ဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ ဗဟိုုသုတ်မ်း�ာ�ကုုမ်း့ဝေ�ရွန်အ်ုတ့်ကရ်ွည်ရ်ွွယသ်ည််် ဘာကဝ်ေပ်ါင်း�်စာု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်း ်

ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေထုာကပ််�်သူနိုိင်း််လကဝ်ေတ့်� 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေမ်း�ေမ်းန်�်မ်းုမ်း�ာ�ကုု ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�ထု�မ်းိရွရွို 

ဝေသာရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�၊ ကွမ်း်�က�င်းသ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း်် �ကသ့်ယန်ိုုုင်း်ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်း ်

ရွွကန်ိုုုင်းဝ်ေစာဝေရွ�အုတ့်က ်က့န်ယ်ကတ််စာခ်ုုကုုဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��တုု်�တ်က်မု်း၏ မိ်းတ်တ််မ်း�်မိ်းတ်ရ်ွာမ်း�ာ�၊ မီ်းေီယာအုရွင််း�အုေမ်းစ်ာဝေပ်ါင်း�်စုာ�တ်င်းေ်ပ်ခု�က်မ်း�ာ� အုပ်ါအု�င်း ်

ဗဟိုုသုတ်�ုုင်းရ်ွာ အုပ်ုုင်း်�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် လှတ််ဝေတ်ာဖ်ွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ်လ်�ဉ်း�်၍ က�င်း�်ပ် 

မ်းည်််အုခုမ်း�်အုန်ာ�မ်း�ာ�ကုု အုခု�နု်ဇ်ိုယာ�နိုိင်း််တ်က့ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

•		 UNDP	Democratic	Governance	Focus	on	Parliamentary	Development	

 https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-

development/peace/governance/parliamentary-development.html

 လှတ််ဝေတ်ာဖ်ွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�သည် ်ကုလသမ်းဂဂ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်က်ဝေရွ�အုစာီအုစာဉ်း ်(UNDP) ၏ ေီမ်းုု

ကရွကတ််စာ ် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��မ်းိ အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေသာ ကဏ္ဍာတ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် UNDP သည် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�၏ အုာဏာာကုုခု�မ်းိတ်တ််ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်န်ိုိင်း်် အုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရိွင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေပ်�ေပ်င််းဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းကုုေမှ်းင်််းတ်င်းရ်ွန် ်န်ည်�်ပ်ည်ာပုု်င်း�်�ုုင်းရ်ွာ ကူညီ်ပ်�်ပုု်�မု်းကုု ဝေပ်�စ့ာမ်း�် 

ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်အုဓလေ့ုက စာာအုုပ်စ်ာာတ်မ်း်�မ်း�ာ�အုေပ်င်း၊် အုစာုု�ရွလှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်ရိွု လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�ကုုပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်် ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုစာီ 

အုစာဉ်း်မ်း�ာ�ကုုပ်ါ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်

•		 Southern	African	Development	Community	Parliamentary	Forum	

 <http://www.sadcpf.org/index.php> 

 ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (SADC) ၏ လှတ်ဝ်ေတ်ာဖ်ွဲ့ုုရွမ်းသ်ည် ်SADC ၏ 

န်ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�် လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် ၁၃ ခုုပ်ါ�င်းသ်ည််် ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာ လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုခု�င်း်�ခု�င်း�်�ကာ� 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့ုုရွမ်း၏် အုထုူ�တ်ာ�န််မ်းိာ ဝေေသနိုတရွဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ည်ီညွှ့တ်မ််းုကုု ေမ်းင်း််

တ်င်းဝ်ေပ်�ရွန်၊် လှတ်ဝ်ေတ်ာဖ့်ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��တုု်�တ်က်မု်းအုဝေပ်� အုဝေကာင််း�မ့်းန်�ု်��၊ အုသင်း််ဝေလ�ာ�ု်��ဝေသာ က�င်််းသု�� 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�  ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေစာ ရွန််နိုိင်း်် ဝေေသအုတ့်င်း�်ရွို လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက�်က

သူမ်း�ာ�အု�ကာ� လ့ယ်ကူဝေခု�ာဝေမ်း့�မု်းရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�နိုိင်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ� 

လိယမ််း�ာ�အုာ� မ်းူ�ါေလမ်း်�စာဉ်း ်ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာီရွင်းခ်ု�စာာ
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မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�ဝေသာ အုဓလေ့ုကမ်းိတ်တ််မ်း�်မ်းိတ််ရွာမ်း�ာ�၊ ဖွဲ့ုုရွမ်း၏်ကွမ်း�်က�င်းမ််းုန်ယပ််ယ၊် AIDS နိုိင်း််

စာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ် စာ�ေပ်ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ် အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�၏ လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုာ� �က်သ့ယရ်ွရွိုနိုုုင်းဝ်ေရွ�

အုတ့်က ်အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်

•		 Inter-Parliamentary	Union	

 < http://www.ipu.org/english/home.htm >

 လှတ််ဝေတ်ာမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ သမ်းဂဂ (IPU) သည် ်ယင်း်�၏ လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�နိုိင်း် ်တ့်�ဘာက်

ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�က မ်းတ်ည််ဝေပ်�ထုာ�ရွဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည််� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဖွဲ့့��

အုစာည််�သည် ်ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုရွိုဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာမ််း�ာ�အုတ့်က ်စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ� ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ရွန်် 

နိုိင်း်် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ကုုယ်ပ်ုုင်းလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာ်ကုု ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်�ကသည်် ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်မ််း�ာ�

အုတ့်က ်ကူည်ီဝေထုာကပ််�်မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်ကုလသမ်းဂဂနိုိင်း် ်န်ီ�ကပ်စ်ာ့ာပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်အုဓလေ့ုကမ်းိတ်တ််မ်း�်မ်းိတ််ရွာမ်း�ာ�၊ လမ်း�်ညွှှန်မ််းုမ်း�ာ�၊ စာစာတ််မ်း်�ဝေမ်း�ခု့န်�် 

လှာမ်း�ာ�၊ စာီမ်း�ကုန််� မ်းိတ််တ်မ်း�်မ်းိတ််ရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�ဝေသာ စာာအုုပ်စ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�

ပ်ါသည်။်

•		 UNDP	Democratic	Governance	Focus	on	Electoral	Systems	and	Processes	

 <http://www.undp.org/governance/focus_electoral.shtml> 

 ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာမ််း�ာ�နိုိင်း် ် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�သည် ် UNDP ေီမ်းုုကရွကတ််စာအ်ုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�အုဖွဲ့့��၏ 

အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေသာ ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် UNDP သည် ်လ့တ်လ်ပ်၍် တ်ရွာ�မ်း့တ်

ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်း�ာ� ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ယနိုတရွာ�တ်စာခ်ုုလု��တ့်င်း ်

န်ည််�ဗ��ဟိုာဝေေမ်းာကမ််း�ာ�စာ့ာ ကူည်ီပ်�်ပ်ုု�ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်ေီမ်းုုကဝေရွ

စာီစာန်စာ်ကုု အုဝေေခုခု�ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�စာန်စာ်မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် လမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်

ဝေ�ကာေ်င်းာမ်း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း် ်ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု စာုစာည်�်တ်င်းေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

•		 Peace	Building	Initiative	Electoral	Processes	and	Political	Parties	

 <http://peacebuildinginitiative.org>  

 ကုလသမ်းဂဂ၏ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�် ပ်�်ပ်ုု�မ်းုဌာာန်နိုိင်း်် ပ်ူ�တ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းပ်ြီးပ်ီ� ဟိုာ�ဗေ်

တ်ကကသုုလ၏် လူသာ�ခု�င်း�်စာာန်ာဝေထုာကထ်ုာ�ဝေရွ�မ်းူ�ါေနိုိင်း် ် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� သုဝေတ်သန် (HPCR) 

စာီမ်း�ကုန််�တ်ုု�နိုိင်း်် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် HPCR နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ စာီမ်း�ကုန််�တ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင််း�စီာမ်း�ခု�ကသ်ည် ်အုခုန်�်ကဏ္ဍာတ်စ်ာခုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်� 

လုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။် စာီမ်း�ခု�က၏် အုဓလေ့ုက

ဦး�တ်ည်ခ်ု�ကမ််းိာ သက�်ုုင်း်ရွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် အုသုအုေမ်းင်း်

နိုိင်း်် အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�ကုုတ်ည်ဝ်ေ�ာကပ်ြီးပ်ီ� ဝေ�မ်း့ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်� ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်� 

အုမ်း��ု�မ်း��ု�က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေန်ဝေသာ အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုု တ်င်းေ်ပ်ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်
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ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�ရွို ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်း�်၍ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�နိုိင်််း တ်ုု�တ်ကမ််းုအု�င်း််�င်း််

အုာ� ဝေလလ်ာမ်းိတ်သ်ာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ဖွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုခု�က်အုလက်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၊ ဤန်ယ်ပ်ယအ်ုတ့်င်း�်ရွို အုေခုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု 

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

•		 Council	of	Europe	Venice	Commission	

 <https://www.coe.int/> 

 တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်းိတ်စာ�်င်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ဥဝေရွာပ်ဝေကာမ််းရွိင်းသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုေပ်င်း ် အု�ကပ်အ်ုတ်ည်�်အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် စာီမ်း�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�သည်် ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာတ်ရွာ�ဝေရွ� မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခ 

တ်ာ��ီ�ကာက့ယဝ်ေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍     

ဥဝေရွာပ်ဝေကာင်းစ်ာီအုဝေပ်� အုကြုံက�ဝေပ်�သည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�

အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုကြုံက�ဉာာဏာဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ေီမ်းုုက

ဝေရွစာီ၊ လူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုပ်ါအု�င်း ် ဥဝေရွာပ်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�အုာ� တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်ဥဝေရွာပ်၏ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေလုပ်င််းန်�်စာဉ်း၊် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်း�ာ�နိိုင်််း နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�အုဝေပ်� နုုိုင််းင်း�အုလုုက ်

သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာခု�ကမ််း�ာ� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

•		 ACE

 <http://aceproject.org/>  

 International IDEA၊ အုာဖွဲ့ရွုကဝေတ်ာင်းပ််ုုင်း�်၏ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (ESIA)၊ က

ဝေန်ေါ၏ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၊ မ်းကက�ီကုု၏ ဖွဲ့ယေ်ရွယဝ်ေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၊ 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဝေဖွဲ့ာင်းဝ်ေေ�ရွိင်း�် (IFES)၊ ကုလသမ်းဂဂ၏ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်

လူမ်းုဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�ဌာာန် (UNDESA)၊ ကုလသမ်းဂဂဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� အုစာီအုစာဉ်း် (UNDP)နိုိင်း် ်ကုလ 

သမ်းဂဂ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ ပ်�်ပ်ုု�ဝေရွ�ဌာာန် (UNEAD) ဟိုူဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ ACE ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ် က့န်ယ်ကသ်ည် ်

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွည်ေ်မ်းင်း်မ််းာ�မ်းုတ်ုု�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်

သည်််�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု က�ယက်�ယေ်ပ်န်�ေ်ပ်န်� ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ အု့န်လ်ုုင်း�်ဗဟိုုသုတ်ဘာဏာ ်

တ်ုုကက်ြိုးကီ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ် ဝေေခုဝေေခုေမ်းစာေ်မ်းစာရ်ွိုဝေသာဝေ�ာင်း�်ပ်ါ�မ်း�ာ�၊ တ်စာက်မ်းာာ

လု���ုုင်းရ်ွာ ကုန်�်ဂဏာန််�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်မ်းိတ််တ်မ်း�်သ့င်း�်ထုာ�သည်် ်အုခု�က်အုလကမ််း�ာ�၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

ဝေပ်ါင်း�်စာု�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ် စာ့ယ်စာု�က�မ်း�်မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုတ့်က ် အု ဝေထုာကအ်ုကူေပ်�မ်းည်် ်

အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�၊ ဝေစာာင်း်�်ကည််ဝ်ေလလ်ာမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုတ်တ််ပ်ည်ာ�ုုင််းရွာ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုမ်း�ာ�၊ 

တ်ုုင်း�်ဝေေသကြိုးကီ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း�၏တ်ုက�စာ့ာ သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�၊ ဝေန်�စာဉ်းဝ်ေရွွ� 

ဝေကာကပ့််� သတ်င်း်�မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ဝေန်�စာ့�မ်း�ာ�၊ ပ်ဝေဟိုဠိုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�၏ က့န်ယ်က်
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မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

•		 Governance	and	Social	Development	Resource	Centre	

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

 ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ပြီးဗုတ်ုန်န်ိုုုင်း်င်း�တ်ကာဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (DFID) မ်းိ ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည် ်

ဝေ�ာကခ်ု�်ဝေသာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် လူမ်းုဝေရွ�ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�ရွင်း�်ေမ်းစာစ်ာင်းတ််ာ (GSDRC) သည် ်

အုစုုာ�ရွအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� အုသုအုေမ်းင််းမ်း�ာ�ကုုဝေ�မ်း့ရွန် ်နုုိုင််းင်း�တ်ကာဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��တုု်�တ်က်ဝေရွ� စီာမ်း�ကုန်�် 

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုစာီအုစာဉ်းဝ်ေရွ��့�ေခုင်း�်၊ မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဤကဏ္ဍာအုတ့်င်း�်ရွို အုေခုာ�ဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ရွန်အ်ုတ့်က ်အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့န်�ဝ်ေ�ရွန််ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်

တ့်င်း ်စာုစာည်�်ထုာ�ဝေသာ မ်းိတ််တ်မ်း�်မ်းိတ််ရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာ သုဝေတ်သန်ေပ်�ဝေရွ��န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းု

မ်း�ာ�အုေပ်င်း ်ဝေခုါင်း�်စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း်လ်မ်း်�ညွှှန််ခု�ကမ််း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

•		 National	Democratic	Institute	

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

 အုမ်း��ု�သာ�ေီမုု်းကရွက်တ်စာအ်ုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် (NDI) သည် ်နုုိုင်းင််း�သာ�တုု်�၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကမု််း၊ ပ့်င်း််လင်း�် 

မ်းုနိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ် ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�ရွို ေီမ်းုုကရွကတ််စာ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု 

ပ်�်ပ်ုု�သည််် အုေမ်းတ််အုစာ့န််�ကုု ဝေရွိ�ရိုုေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ၊ ဘာကမ််းလုုကဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် အုဓလေ့ုကက�ဝေသာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�အုေပ်င်း ် အုေခုာ�ထုုတ်ဝ်ေ�ထုာ�

သည််် စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်် ် အု့န်လ်ုုင်း�်စာာ�ကည််တ််ုုကတ််စာခ်ုု ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။်

•		 Organization	 for	 Security	 and	 Co-operation	 in	 Europe	 Office	 for	 Democratic	

Institutions	and	Human	Rights		

 < http://www.osce.org/odihr >

 ဥဝေရွာပ်ရွို လု�ပြုံခု��ဝေရွ�နိုိင်း် ်ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (OSCE) သည် ်ကြိုးကု�တ်င်းသ်တ်ုဝေပ်� 

ခု�က၊် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�အုာ� တ်ာ��ီ�ကာက့ယဝ်ေရွ�၊ အုက�ပ်အ်ုတ်ည်�်မ်း�ာ�အုာ� စာီမ်း�ခုန်�်ခု့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�် ေပ်န်လ်ည်ထ်ုူဝေထုာင်းဝ်ေရွ�စာသည်် ်န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်း ်

ရွာည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဖွဲ့ုုရွမ်းတ််စာခ်ုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်

ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေသာ ဝေေသနိုတရွလု�ပြုံခု��ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်၏ အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�

မ်း�ာ�မ်းိ မ်းတ်ည်ထ်ုာ�ရွဝေသာ ဤအုဖွဲ့့��အုစာည်�်သည် ်ပ်ါ�င်းဝ်ေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သဝေဘာာထုာ�

ကုု ယင်း�်၏ က့င််း��င်း�်လုပ်င််းန်�်က့န််ယကမ််း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် စာ့ယ်စာု�ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�၊ သတ်င်း�်�န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၊ သုမ်း�်�ည်�်

ထုာ�ဝေသာ အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ� (database) နိုိင်း် ်မ်းိတ်တ််မ်း်�မ်းိတ်ရ်ွာမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်
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အဓိိပ်ါါယဖ်ွဲ့ွင်�်ဆိ�ချီးးကားမ်ှားး�

အုကြွကင်း်�မ်း� ်ဗီတ်ုုအုာဏာာ 

(Absolute veto) 

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကတ််စာခ်ုုကုု ဟိုန်�တ််ာ�ပ်ုတ်ပ််င်းန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� မ်းည်သ်ည်််နိုုုင်းင််း� ဝေရွ�

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကမ်းိ ဝေက�ာလ့်န််ပ်ယခ်ု�ေခုင်း�် မ်းေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် ဗီတ်ုုအုာဏာာ

အုမ်း��ု�အုစာာ�။ 

လ့တ်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်/် 

အုေပ်စာေ်ဏာမ််းိ ခု�မ်း�်သာဝေပ်�

ေခုင်း�် (Amnesty/pardon) 

အုစာုု�ရွအုာ��န်�က်�င်းသ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ ရွာဇို�တ််မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�နိုိင်း်် မ်း�ုုင်း်ဝေသာရွာဇို�တ်မ််းုမ်း�ာ�အုာ� ကင်း�်လ့တ်ခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�် 

နိုိင်း်် ၎င်း�်အုမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်�ကစ်ာပ်လ်�ကရ်ွိုဝေသာ ဝေသေဏာထ်ုုုကသ်ည််် ေပ်စာ ်

ေဏာမ််း�ာ�ကုု ရိုုပ်သ်ုမ်း်�ဝေပ်�ေခုင်း�်။ 

လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်ပ််ါသည််် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ် 

(Bicameral legislature) 

လှတ်ဝ်ေတ်ာနိ်ိုစာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့င်််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ။်

ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်

မ်း�ာ�၏ ဝေန်ရွာ ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ� 

(Candidate quotas) 

မု်းမု်းတုု်� သဝေဘာာ�နိုဒအုဝေလ�ာက်ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ၊ ဥပ်ဝေေအုရွ သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�လ့င်း်

ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�တ်စာခု်ုတ့်င်း ် ကုုယ်စာာ�ေပ်�ဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယ်

ဝေလာင််း�မ်း�ာ�၏ သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုခု��ု�အု�သည် ် တုု်င်း�်ရွင််း�သာ�

လူမ်း��ု�စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ က�ာ�/မ်း နိိုစာမ််း��ုစာလု��၊ ဘာာသာဝေရွ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်

မ်း�ာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်ဘာာသာစာကာ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာသည််် လူ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�မိ်း ေဖွဲ့စ်ာရွမ်းည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။်

အုေပ်န်အ်ုလိန်စ်ာစာ်ဝေ��

ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်ေခုင်း�် 

(Checks and 

balances)  

သင်း််ဝေလ�ာပ်ြီးပီ်� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိိုင်််း ညီ်ည့ွှတ်ဝ်ေသာ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ရွရုိွဝေ�ာင််းရွွက်နုုိုင်းဝ်ေစာပြီးပီ်� နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�အုာဏာာမ်း�ာ�နိိုင်််း ဝေေပ်ာင််း�လ�ဝေစာရွန် ်

တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�သည််် အုရွာမ်း�ာ�အုာ� ဟိုန်ခ်ု�ကညီ််ဝေစာရွန် ် ရွည်ရွ်ွယ၍် 

အုစုုာ�ရွ၏ကဏ္ဍာတ်စာခု်ုခု�င်း�်စီာအုာ� အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုကန်�် 

အုသတ်ေ်ဖွဲ့င်််း ကြိုးကီ��ကပ်ထု်ုန်�်ခု��ပ်ရ်ွန် ်ခ့ုင်း််ေပ်�ထုာ�ဝေသာစာန်စ်ာ။ 
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်း်ရွာ ေပ်န်လ်ည်�်န််�စာစာ်

သု��သပ်ေ်ခုင်း�်(တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်န်လ်ည််

�န််�စာစာ်သု��သပ်ေ်ခုင်း�် ဟိုူ၍

လည်�် ဝေခု�ပ်ါသည်)် 

(Constitutional review 

(also judicial review)) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�

မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်မ််းု ရွို၊

မ်းရွိုအုဝေပ်� �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် �န်�်က�င်းဝ်ေန်ပ်ါက ယင်း�်ဥပ်ဝေေ

ကုု ပ်�ကေ်ပ်ယဝ်ေစာရွန် ်တ်ရွာ�ရိုု��တ်စာခ်ုု၏ အုာဏာာမ်း�ာ�။

ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုအုာဏာာ

ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်/အုာဏာာ

လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�် 

(Decentralization) 

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် အုာဏာာကုု နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ဗဟိုုုအု�င်း်မ််းိ အုစာုု�ရွအု�င်း််

အုသီ�သီ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�အု�င်း််အုသီ�သီ�ရွို အုေခုာ�ဝေသာ 

အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�သုု� ခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် (ဥပ်မ်းာ- ဝေေသနိုတရွ 

အု�င်း််၊ ခုရိုုုင်း်အု�င်း််နိုိင်း်် ေပ်ည်န််ယအ်ု�င်း််မ်း�ာ�)။ ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် ဗဟိုုု

ခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုအုာဏာာဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ကုု န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသ�ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာ 

ထုာ�တ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်န်ာ�လည်လ်ကခ်ု�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

အုာဏာာဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၏ အုဓလေ့ုက အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်သု��ခုုမ်းိာ အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

အုာဏာာဗဟိုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်း်

မ်းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုာဏာာ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် 

တ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် 

ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�် 

(Dissolution) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုာ� ပ်ု�စာ�တ်က�ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်။ ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွာ 

တ့်င်း ် (ကုုယ်တ်ုုင်း်ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း်�ေခုင်း�်အုေပ်င်း)် ပ်ု�စာ�သု��မ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့�က ်

သုမ်း်�နိုုုင်းသ်ည််် န်ယန််ုမ်းုတ််ဝေဘာာင်းအ်ုတ်ုုင်း�်အုတ်ာသည် ် အုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာအုရွင်း�်အုေမ်းစာအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်သ်ည်။် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်သည် ်

အုေခုာ�ဝေသာ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�က အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း််

ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ အုေခုာ�ဝေသာ လုပ်ရ်ွိာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�က 

စာတ်င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ တ်ုက�စာ့ာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�

ဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုရွ မ်းေဖွဲ့စာမ််းဝေန်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွသည်် ်

သဝေဘာာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်
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နိုိစာထ်ုပ်က့်မ်း�် မ်း�ဝေပ်�စာန်စာ ်

(Double majority 

voting) 

ပ်ထုမ်းဦး�စာ့ာ သာမ်းန်အ်ုမ်း�ာ�စာုဝေထုာက်ခု�မ်း�နိုိင်း်် ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဥပ်ဝေေ 

ေပ်�လှတ််ဝေတ်ာတ့််င်း ် အုစာည်�်ဝေ��က�င်း�်ပ်ဝေန်သည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယ်

လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�ကဝေပ်�ဝေသာ အုမ်း�ာ�စာုဝေထုာကခ်ု�မ်း� စာသေဖွဲ့င်း် ် အုမ်း�ာ�စာု

ဝေထုာကခ်ု�မ်း�နိုိစာမ််း��ု�နိုိစာ်စာာ� လုုအုပ်ဝ်ေသာ �နိုဒမ်း�ဝေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာ။် ဤ

လုပ််င်းန်�်စာဉ်းက်ုု ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေရွ�ပ်ါ၍အုမ်းိာ�မ်းခု�ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်က�င်း််သု��ပ်ါသည်။်

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ ်

(Electoral system) 

ပ်ါတီ်မ်း�ာ�၊ ကုုယ်စာာ�လိယ်ဝေလာင််း�မ်း�ာ�အုာ� ကုုယ်စာာ�ေပ်�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်

တ်စာခု်ုသုု� ဝေရွွ�ဝေကာက်တ်င်းဝ်ေေမှ်းာက်ရွန် ်�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�သည််် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်� 

ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�၏ အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်။ ယင်း�်၏ အုဓုလေ့ကက�ဝေသာ 

အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်သု��ရွပ်မိ််းာ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၊် လ့�ု��ိကမ််း�ဝေပ်�သည််် 

ပု်�စာ�နိိုင်း်် မ်း��နိုဒန်ယအ်ုရွွယအ်ုစာာ� အုတုု်င််း�အုတ်ာဟူို၍ ေဖွဲ့စ်ာ�ကသည်။်

ေပ်င်းပ််မ်းိ ခုန်�အ်ုပ််မ်းုမ်း�ာ� 

(External 

appointments) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်က ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ခုန်�်အုပ်ရ်ွန်် အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် အုာဏာာ။ ယင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ 

ကုုယပ််ုုင်းလ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််တ်ုု�ကုု 

ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာသည်။်

အုနိုုုင်းရ်ွသူ အုကုန်ယ်ူ

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ ် 

(First Past The Post 

system) 

အုေခုာ�သူမ်း�ာ�ထုက ် ဝေထုာကခ်ု�မ်း�ပ်ုု၍ရွဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်

ကုု ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ။်

အုေပ်ည််အ်ု� တ်ာ�န်မ််းိ

ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်း်ခု့င်း််  

(Full recall) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုရွ အုေပ်ည််အ်ု�တ်ာ�န််မ်းိ ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ် ်

သုမ်း်�နိုုုင်း်ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါက ကန်ဦး�အုစာေပ်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်််အု�င်း််နိုိင်း်် 

အုပြီးပ်ီ�သတ််�ု��ေဖွဲ့တ််ခု�က်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်အု�င်း််နိုိစာ်ခုုလု��သည််ေပ်ည််သူ 

လူထုုအုဝေပ်�၌သာ အုေပ်ည််အ်ု�မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်သည်။်

စာ့�ခု�ကတ််င်းေ်ခုင်း�် 

(Impeachment)

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ထုုပ်ပ််ုုင်း�်အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�၊ ေပ်ည်သ်ူ�

အုာဏာာပ်ုုင်း ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ� ရွာထုူ�မ်းိ ဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်း်

မ်းည််် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုမ်းုရွင်း�်ုုင်းဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။် 
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စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�် 

(Investigation) 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုဝေပ်� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

က စာန်စာ်က�ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ��င်းဝ်ေသာ စာစာဝ်ေ��မ်းုမ်း�ာ� ေပ်�လုပ််

သည််် ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကြိုးကီ��ကပ်ေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။် ယင်း�်အုာဏာာ

ကုု ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေကာမ််းတ်ီ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုထုူ�ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ 

ဝေကာမ််းရွိင်းမ််း�ာ�က က�င်း်သ်ု��ပ်ါသည်။်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ေပ်န်လ်ည်�်န််�စာစာသ်ု��သပ််

ေခုင်း�်/ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေအုရွ ေပ်န်လ်ည််

�န််�စာစာသ်ု��သပ်ေ်ခုင်း�် 

(Judicial review/

Constitutional review)

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း၏် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ် ်

ဝေတ်ာ၏် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကသ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ် ်

ေခုင်း�်ရွိုမ်းရွို �ု��ေဖွဲ့တ်ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်ဥပ်ဝေေသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း်�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်�န်�်က�င်းဝ်ေန်ပ်ါက ပ်ယ်

 ဖွဲ့�ကေ်ခုင်း�်ေပ်�ရွန် ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ အုာဏာာမ်း�ာ�။ 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်

(Legislature) 

အုစာုု�ရွ၏ ကဏ္ဍာသု��ရွပ်အ်ုန်က် ကဏ္ဍာတ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်၏ 

အုဝေရွ�အုပ်ါ�ု��ဝေသာ တ်ာ�န်မ််း�ာ�မ်းိာ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ဝေရွ��့�ေခုင်း�်နိုိင်း်် 

ေပ်င််း�င်းဝ်ေေပ်ာင််း�လ�ေခုင််း�တုု်�အုေပ်င်း ် ရွသု��မိ်းန်�်ဝေေခုဝေင့်းစာာရွင််း�အုာ�သဝေဘာာ 

တ်ူည်ီခု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�်တ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

ဖွဲ့�န်ဝ်ေေဖွဲ့ဝေရွ� ဝေကာမ််းတ်ီ 

(Mediation committee) 

လှတ််ဝေတ်ာတ််စာ်ရွပ်ခ်ု�င်း�်စာီက လုုက်န်ာက�င်း််သု��ရွန််အုတ့်က ် ဥပ်ဝေေမ်းူ

�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုအုာ� သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကရ်ွရွိုရွန် ် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေန်သည််် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုထုကန်ိုိင်း််ဝေအုာက ် လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိစာ်ရွပ်လ်ု��မ်းိ 

တ်ူည်ီဝေသာ ကုုယ်စာာ�လိယမ််း�ာ�၏ အုဝေရွအုတ့်ကတ််ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်

ထုာ�ဝေသာ ဝေကာမ််းတ်ီတ်စာရ်ွပ်။်

တ်စာစ်ာုတ်တ််စာဝ်ေေသ 

တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည််

ရိုုပ််သုမ်း�်နိုုုင်းခ်ု့င်း်် 

(Mixed recall) 

ဤစာန်စာ်အုရွ တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွန်အ်ုတ့်က ် အုစာေပ်�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကမ််းု သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်�ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�် စာ

သည်််အု�င်း််နိုိစာ်�င်း််ရွိုသည််အ်ုန်က်မ်းိ အု�င်း််တ်စာခ်ုုတ့်င်း်သာ ေပ်ည်သ်ူ 

လူထုု ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်။

အုဝေရွာစာန်စာ ်(Mixed 

system) 

သမ်းမတ်စာန်စာ ် နိိုင်း်် လှတ်ဝ်ေတ်ာစ်ာန်စာတုု််�၏ သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု န်ည်�်

လမ်း�်တ်က� ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�ဝေသာ နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င််း၏ ပု်�စာ�

ခု�မိ်းတ်မု််း။ 
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ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုလု��ကုု 

ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််အုာဏာာ 

(Package veto) 

သမ်းမတ်က ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုလု��ကုု လကခ်ု�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ပ်ယခ်ု�

သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသည်် ်ဗီတ်ုုအုာဏာာ။

ပ်ါလီမ်းန်စ်ာန်စာ် 

(Parliamentary system) 

အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�အုာ� ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကပ်ြီးပ်ီ� အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�အုက�သည် ်လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု တ်ာ�န််ခု�ရွဝေသာ 

အုစာုု�ရွ၏အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်စာန်စာ။် 

အုစာုတ််အုပ်ုုင်း�်တ်စာရ်ွပ်က်ုု

သာ ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််အုာဏာာ 

(Partial veto) 

ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�တ်စာခု်ုလု��အုာ� တ်ာ��ီ�ပ်ယခ်ု�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�

၏ အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်မ်း�ာ�ကုုသာ ပ်ယခ်ု�ေခုင်း�်ေပ်�ရွန် ် သမ်းမတ်အုာ� အုခ့ုင်း််ဝေပ်�

ထုာ�သည််် ဗီတုု်အုာဏာာ။

သမ်းမတ်စာန်စာ ်

(Presidential system) 

သတ်မ််းိတ််ကာလတ်စာခ်ုုအုတ့်က ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုက တ်ုုကရ်ိုုုကဝ်ေရွွ� 

ဝေကာက ်တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကသ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်အုကြိုးကီ�အုက�နိုိင်း် ်အုစာုု�ရွအုကြိုးကီ�

 အုက�တ်ုု� တ်စာဥ်ီး�တ်ည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာ အုစာုု�ရွ၏ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

ေီဇိုုုင်း်�ပ်ု�စာ�။ 

သမ်းမတ်၏ ဗီတ်ုုအုာဏာာ 

(Presidential veto) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု တ်ာ��ီ�ပ်ယ ်

ဖွဲ့�ကန်ိုုုင်း်သည််် သမ်းမတ်၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ။ သမ်းမတ်သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�အုတ့်က ်ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုကုု အုေပ်င်း�်အုထုန််

 �န်�်က�င်းပ််ယခ်ု�နိုုုင်း်ပ်ါသည်၊် သုု�မ်းဟုိုတ် ် ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းု ရွို၊မ်းရွိုကုု အုက�စာမ်း�်နိုုုင်းပ််ါသည်။်

အုခု��ု�က� ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ေခုင်း�်

စာန်စာ် (Proportional 

representation) 

ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုု�ီက ရွရွိုမ်းည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု ယင်း�်ပ်ါတ်ီမ်းိ 

အုနိုုုင်း်ရွဝေသာ ဝေထုာကခ်ု�မ်း�အုဝေရွအုတ့်က၏် ရွာခုုုင်းန်ိုုန််�အုရွ �ု��ေဖွဲ့တ််

ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကဝ်ေသာစာန်စာ။် 

တ်ာ�န်မ််းိေပ်န်လ်ည််

ရိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းခ်ု့င်း်် (Recall) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုုပ််ခု��ပ််ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုတ့်င်း�်ရွို ကုုယ ်

စာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ် သတ်မ််းိတ််

ကာလမ်းပြီးပ်ီ��ု��မ်းီ တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ရွန် ် မ်း��နိုဒရွိင်းမ််း�ာ�၏ 

လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ၊ နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုဝေပ်� 

မူ်းတ်ည်၍် အုေပ်ည်််အု� တ်ာ�န်မိ််းေပ်န်လ်ည်ရု်ိုပ်သု်မ်း�်နုုိုင်းခ့်ုင်း််နိိုင်း်် တ်စာ ်စုာတ် ်

တ်စာဝ်ေေသ တ်ာ�န််မ်းိေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းခ်ု့င်း််ဟိုူ၍ က့�ေပ်ာ�ပ်ါသည်။်
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သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ 

ဝေန်ရွာမ်း�ာ� 

(Reserved seats) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ုတ့်င်း်� အုန်ည်�်စာု/သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�

အုတ့်က ် သီ�ေခုာ�ဖွဲ့ယ်ထုာ�သည်် ် ကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ�။ အု�ုုပ်ါ 

သီ�သန်�ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေသာ ဝေန်ရွာမ်း�ာ�အုတ့်က ်ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�ကုု ပ်ု�

မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုေခုာ�ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယမ််း�ာ�အုာ� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကသ်ည််် ပ်ု�စာ�အုတ်ုုင်း်� ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကဝ်ေသာလ်ည်�် ရွ�ဖွဲ့န်် 

ရွ�ခုါ၌ ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�ဥပ်ဝေေ/ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၌ သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�

သည််် လူန်ည်�်စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုမိ်း အုဖ့ွဲ့��အု�င်းမ််း�ာ�မိ်းသာ ဝေရွွ�ဝေကာက် 

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကပ််ါသည်။်

သမ်းမာန်စ်ာာမ်း�ာ� 

(Summons) 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်် ဝေရွ�

မ်းဏု္ဍာ�င်းအ်ုာ�ဝေေဖွဲ့�ုုရွန် ် အုာဏာာေဖွဲ့င်််း�င်း််ဝေခု�ဝေသာ ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင််း��ုုင်းရ်ွာ 

ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�၏ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။်

လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််စာ်ရွပ်သ်ာ 

ပ်ါ�င်းဝ်ေသာ ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ ်(Unicameral 

legislature) 

လှတ််ဝေတ်ာတ််စာ်ရွပ်ေ်ဖွဲ့င်း်သ်ာ ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�သည်် ်ဥပ်ဝေေေပ်� 

လှတ််ဝေတ်ာ။်

ဗီတ်ုုအုာဏာာ (Veto) �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေရွ�အုာ� 

တ်ာ��ီ�၊ ဟိုန်�တ််ာ�၊ ဝေရွ့��ုုင်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာ အုာဏာာပ်ုုင်း ်တ်စာ်ဦး� သုု�မ်းဟိုုတ််

 အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်၏်အုာဏာာ။

ဗီတ်ုုအုာဏာာကုု 

က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်သူမ်း�ာ� 

(Veto players) 

ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ်စာသည်တ််ုု�အုဝေပ်� ပ်ယခ်ု�ခု့င်း််အုာဏာာရွိုဝေသာ 

ဥပ်ဝေေေပ်�အုထုကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်သမ်းမတ်မ်း�ာ�စာသည်် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� 

အုာဏာာရွိုသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�။ 

အုယု�အု�ကည်မ််းရွိုအု�ုု 

(Vote of no 

confidence) 

အုစာုု�ရွ သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုာ� ပ်�်ပ်ုု�မ်းု

ကုု ေပ်န်လ်ည်ရ်ိုုပ််သုမ်း်�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ဖွဲ့ယရ်ွိာ�မ်းုအုေဖွဲ့စာ ် အုက��ု�

သကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်း်သည််် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် အုာဏာာ။  အုခု��ု�ဝေသာ 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�တ့်င်း ် ‘အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ’ အုယု�

အု�ကည်မ််းရွို အု�ုုတ်င်း်သ့င်း�်�ကပ်ါသည်။် ယင်း�်မ်းိာ အုယု�အု�ကည်မ််းရွို

အု�ုုကုု အုတ်ည််မ်းေပ်�မ်းီ �န််ကြိုးကီ�ခု��ပ််ကုု ဝေရွွ�ခု�ယခ်ုန်�်အုပ်ပ််ါသည်။်

ဗီတ်ုုအုာဏာာ (Veto) �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မိ်းတ်ဝ်ေရွ�နိိုင်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ဝေရွ�အုာ� တ်ာ� 

�ီ�၊ ဟိုန်�တ််ာ�၊ ဝေရွ့��ုုင်း�်နိုုုင်း်ဝေသာ အုာဏာာပ်ုုင်းတ််စာ်ဦး� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဖွဲ့့��

အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်၏်အုာဏာာ။
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စးကျေးရ�သးအကျေးကြားကားးင်�်	

Markus	Böckenförde	သည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� 

ဖွဲ့ယေ်ရွယ�်န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်၏ မူ်း�ါေခု�မိ်းတ်လု်ပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာ�န်ထ်ုမ်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏

ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းတ််စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာသ်ည်််အုေပ်င်း ် ဂ�ာမ်းန််ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုကြိုးကီ�တ်န််�သုဝေတ် 

သန်ပ်ည်ာရွိင်းလ်ည်�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ၂၀၀၉ မ်းိ ၂၀၁၁ ခုုနိုိစာ်အုထုု စာဝေတ်ာခ်ု်ဟိုုမ်း�်ရွို International IDEA ၌

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�စာီမ်း�ကုန််�၏ စာီမ်း�ကုန််�အုရွာရွိုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� စာီမ်း�ကုန််�မ်းန်ဝ်ေန်ဂ�ာ

အုေဖွဲ့စာလ်ည်�် အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုုဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် IDEA အုဖွဲ့့��အုစာည်�်သုု��င်းဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်   

မ်းေပ်�မ်းီ အုာဖွဲ့ရွုက စာီမ်း�ကုန််�၏ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုိင်း်် ဟိုုန််ေယလ်ဘ်ာာဂ််ရွို နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာဥ်ပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ 

ဥပ်ဝေေတ်ုု�အုာ� နိုုင်း်�ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေရွ� မ်းကစ်ာပ််လန်�ခ်ု် (Max Planck ) အုဖွဲ့့��အုစာည်�်(MPIL) ၏ အုကြိုးကီ�

တ်န်�်သုဝေတ်သန်ပ်ည်ာရွိင်းတ််စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာခ်ု�သ်ည် ်(၂၀၀၁-၂၀၀၈)။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ် တ့်င်း ်�ူေန််နိုုုင်း်င်း�ရွို 

�န််�စာစာဝ်ေရွ�နိုိင်း်် အုက�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းရိွင်း ်(ACE) ၏ ဂ�ာမ်းန်နုု်ိုင်းင််း�ေခုာ�ဝေရွ�ဌာာန်၌ တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ��ုုင််းရွာ

ကွမ်း�်က�င်းပ််ည်ာရိွင်းအ်ုေဖွဲ့စာ ် ဝေရ့ွ�ဝေေပ်ာင်း�်ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းခ်ု�သ်ည်။် �ူေန််၏ ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�ဝေသာ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုအုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုုပ်�ပ််ုု�ရွန်န်ိုိင်း်် ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန်် ACE ကုု လုပ်ပ််ုုင်း ်

ခု့င်း််ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ၁၉၉၅ မ်းိ ၁၉၉၇ ခုုနိုိစာ်အုထုု ယင်း�်သည် ်ဗင်း�်န်စာစ်ာဝ်ေကာမ််းရိွင်း၏် ဂ�ာမ်းန်ကုု်ယစ်ာာ� 

လိယေ်ဖွဲ့စာသ်ူ တ်ရွာ�ဝေရွ�ပ်ါဝေမ်းာကခ ဟို�လ်မ်းတ်ထ်ု ်စာတ်ုုင်းဘ်ာာဂ�ာ၏ လကဝ်ေထုာကသ်ုဝေတ်သန်မ်းိ��အုေဖွဲ့စာ ်   

(ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဥဝေရွာပ်ဝေကာင်းစ်ာီ၏ အုကြုံက�ဝေပ်�အုဖွဲ့့��) 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

ဝေေါက်တ်ာ Böckenförde သည် ်ဟိုုန််ေယဘ်ာတ်ဂ် ်တ်ကကသုုလမ််းိ ဥပ်ဝေေဘာ့��နိုိင်း်် ပ်ါဝေမ်းာကခဘာ့��

အုေပ်င်း ်မ်းင်းန််ီ�ုုတ်ာ တ်ကကသုုလ်မ်းိ ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာမ်းဟိုာဘာ့��ကုုရွရွိုပြီးပ်ီ� ယင်း�်သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သုပ်ါ�ဘာာသာ 

ရွပ်၏် ဘာ့��နိုိင်း််ည်ီမ်း့ပ်ါသည် ်(ဖွဲ့ရွီ� ဘာာဂ် ်တ်ကကသုုလ)်။ ယင်း�်သည် ်�ူေန်န်ိုိင်း်် �ုုမ်းာလီယာတ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� သက�်ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာလှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�နိုိင်း်် တ့်�ဖွဲ့ကလ်ုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�သ်ည်််အုေပ်င်း ်အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််နိုိင်း်် န်ီဝေပ်ါတ်ုု�တ့်င်းလ်ည်�် 

ပ်ါ�င်းလ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ဥပ်ဝေေနိုိင်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� စာသည်််န်ယပ််ယမ််း�ာ�၌ စာာအုုပ်စ်ာာတ်မ််း�ထုုတ်ဝ်ေ�မု်းမ်း�ာ�ကုု က�ယ်က�ယ် 

ေပ်န်�ေ်ပ်န်� ် ေပ်�လုပ်ခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� မ်းကစ်ာခ်ုလန်�ခ်ုစ်ာီမ်း�ကုန််�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဝေလက်�င်း််သင်း�်ကာ�ဝေရွ�ပ်စာာည်�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်

အုသု��ေပ်�သည််် မ်းကစ်ာပ််လန်�ခ်ု၏် လကစ့်ာ�စာာအုုပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် တ့်�ဖွဲ့က်ဝေရွ�သာ�ခု�ပ််ါသည်။် ကုလသမ်းဂဂဖ့ွဲ့��ပြီးဖုွဲ့��

တုု်�တ်ကဝ်ေရွ�အုစာီအုစာဉ်း် (UNDP)၊ န်ည်�်ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�အုတ့်က ် ဂ�ာမ်းန််အုဖွဲ့့��

အုစာည််�၊ ဂ�ာမ်းန်န်ိုုုင်း်င်း�ေခုာ�ဝေရွ�ဌာာန်၊ က့န််န်ရ်ွကေ် ်အုာေင်းဝ်ေန်ာ ်ဝေဖွဲ့ာင်းဝ်ေေ�ရွိင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့ရွကေ်ရွစာ ်အု�လဘာတ််

ဝေဖွဲ့ာင်းဝ်ေေ�ရွိင်း�်စာသည်တ််ုု�၏ အုတ်ုုင်းပ််င်း်ခု�အုေဖွဲ့စာ ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်
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International	IDEA	အကျေးကြားကားးင်�်	

ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ�နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့�� (International 

IDEA) သည် ် အုစာုု�ရွအုမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာတ်စာ�်န််� ေီမ်းုုကဝေရွစာီ 

ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းဝ်ေရွ�ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ပ်ါသည်။် International IDEA ၏ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းိာ နိုုင်း�်ယိဉ်း်

ဝေလလ်ာလ�က ်အုသုပ်ည်ာ ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ကုု အုကူအုည်ီ

ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေပ်� �သဇိုာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းမ််းည််် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုု ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

International	IDEA	သည်	်မှာည်သ်ည်�်	လွှာ�ပ်င််နိ�်မှားး�ကားိ�	လွှာ�ပ်က်ျေးဆးင်ပ််ါသနိည်�်။

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ၊ နိုုုင်း်င်း� 

ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်တ့်င်း ်က�ာ�-မ်း အုခုန််�ကဏ္ဍာ�ုုင်းရ်ွာ၊ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ� နိုုုင်း်င်း� 

ဝေရွ�ပုု်င်း�် စ့ာမ်း�်ဝေ�ာင််းနုုိုင်းဝ်ေစာေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာနိိုင်း်် ေီမုု်းကဝေရွစီာကုုယ်တုု်င်းအ်ုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင််း��ုုင်းရ်ွာ န်ယပ််ယ ်
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