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Strömsborg
SE-103 34 Stockholm
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Phone: +46-8-698 37 00
Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int
Website: www.idea.int

International IDEA Myanmar
68 (B), Sayar San Road 
Bahan Township
Yangon, Myanmar 
Phone: +95 9 263128104
Email: info-myanmar@idea.int
Website: www.idea.int

အစိုုးရ၏ဗဟိုုအဆင့္မွ ေဒသႏၱရအဆင့္အသီးသီးသိုု႔ အာဏာလႊဲေျပာင္း ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
ဗဟိုုအစိုုးရမွ ျပည္နယ္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဒသႏၲရအစိုုးရအဆင့္အသီးသီးသိုု႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
ခြဲေဝေပးသည့္ ယႏၱရားျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ ပဋိပကၡလြန္ကာလႏွင့္ နက္ရိႈင္းစြာကြဲလြဲေနေသာ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုုျဖစ္လာသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္စာအုုပ္ - အစိုုးရ၏ ဗဟိုုအဆင့္မွ ေဒသႏၱရအဆင့္အသီးသီးသိုု႔    
အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းပုုံစံမ်ား စာအုုပ္သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေဝျခင္းနွင့္ပက္သက္ၿပီး 
အဓိကက်သည့္ေမးခြန္းမ်ား ကိုုထင္ဟပ္ေစသည္သာမက ေကာင္းကြက္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုုလည္း 
ေဖာ္ထုုတ္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 

ယခုစာအုပ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ထုတ္ေဝထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း 
လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ အခန္း ၇ အေနျဖင့္ ပါဝင္သည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္ တစ္အုပ္လံုးကို 
အီလက္ထရြန္းနစ္ စာအုပ္အသြင္ PDF ဖုိင္အေနႏွင့္ http://www.idea.int/publications/catalogue/
practical-guide-constitution-building?lang=my တြင္ ရရွိႏုိင္ျပီး ယင္းတြင္ နိဒါန္းအခန္း တစ္ခန္း 
(အခန္း ၁)၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခန္းတစ္ခန္း 
(အခန္း ၂)၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ျခင္း (အခန္း ၃)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ ဌာနခြဲ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
တို႔၏ပံုစံ (အခန္း ၄၊ ၅၊ ၆) တို႔ ပါဝင္သည္။

ေနာ္ေဝးေတာ္ဝင္နိုုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ဘ႑ာေငြပ့ံပိုုးမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ International IDEA မွ ဤစာအုုပ္ကိုု ထုုတ္ေဝပါသည္။ 
ယခုုျမန္မာဘာသာျဖင့္ပုုံႏိွပ္ျခင္းကိုု ေနာ္ေဝးနိုုင္ငံသံ႐ုုံးႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္နိုုင္ငံအစိုုးရတိုု႔မွ ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။ 





မားကပ္စ္ ေဘာ႔ကင္ေဖာ႔ဒ္

ယခုစာအုပ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA  က ထုတ္ေဝထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ 
တြင္ အခန္း ၇ အေနျဖင့္ ပါဝင္သည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးကို အီလက္ထရြန္းနစ္စာအုပ္အသြင္ PDF ဖုိင္အေနႏွင့္ http://www.
idea.int/publications/catalogue/practical-guide-constitution-building?lang=my တြင္ ရရွိႏုိင္ျပီး ယင္းတြင္ နိဒါန္းအခန္း တစ္ခန္း 
(အခန္း ၁)၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခန္းတစ္ခန္း (အခန္း ၂)၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း (အခန္း ၃)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ ဌာနခြဲ၊ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔၏ ပံုစံ (အခန္း ၄၊ ၅၊ ၆) တို႔ ပါဝင္သည္။

A Practical Guide to Constitution Building:

Decentralized Forms 
of Government



ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္
အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင္႔မွ ေဒသႏၲရအဆင္႔ အသီးသီးသို႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္းပံုစံမ်ား

© ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) ၊ ၂ဝ၁၁

ယခုပံုႏိွပ္မႈသည္  ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာပံ့ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International 
IDEA) မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ A Practical Guide To Constitution Building လက္စဲြစာအုပ္အား ျမန္မာ 
ဘာသာသုိ႔ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ International IDEA (Myanmar) မွ ဘာသာျပန္စာလုံးမ်ား၏ တိက်မႈအတြက္ 
အတတ္ႏိင္ုဆုံး ၾကိဳးစားထားေသာ္ျငား မူရင္းထုတ္ေဝသူမွ ဤဘာသာျပန္မႈအား စစ္ေဆးမႈ မျပဳရေသးပါ။။ ဤဘာသာျပန္ဆုိမႈ 
အေပၚ အခ်က္အလက္ လဲြေခ်ာ္မႈရိွသည္ဟု သံသယတစ္စံုတစ္ရာရိွခဲ့ပါက ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံထားစာအုပ္အမွတ္  ISBN: 978-
91-7671-127-9  အား မူရင္းစာအုပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းကုိးကားသင့္ပါသည္။ ဤဘာသာျပန္ဆုိမႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ တိက်မႈ 
တို႔ အေပၚတြင္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက International IDEA မွ ၾကိဳဆိုမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား 
info-myanmar@idea.int သို ႔ေပးပို႔ႏိုင္္ပါသည္။  

 ယခု ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ အမ် ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အက် ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ မီွခိုျခင္းမရိွပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ အယူအဆမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၊ ယင္း၏ ဘုတ္အဖဲြ႕သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ေကာင္စီသို႔မဟုတ္ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ႔သူမ်ား ေကာင္စီတုိ႔၏အျမင္မ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကိ်န္းေသေပါက္ ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပေပးျခင္းမရွိပါ။ 

ဤစာအုပ္အား အစအဆံုးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကိုမဆိုျဖစ္ေစ ကူးယူေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ ေအာက္ပါ 
အဖဲြ႕အစည္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားသင့္ေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

Strömsborg
SE – 103 34 Stockholm
Sweden
ဖုန္း - + ၄၆-၈-၆၉၈ ၃၇ ဝဝ
ဖက္စ္ - + ၄၆-၈-၂ဝ ၂၄ ၂၂
အီးေမးလ္ - info-myanmar@idea.int
ဝက္ဆိုဒ္ - www.idea.int

ဒီဇိုင္းႏွင္႔ အဆင္အျပင္ - တာဘုိ ဒီဇိုင္း၊ ရာမာလာ
ပံုႏိွပ္ျခင္း  -                   ပံုႏိွပ္တိုက္ 
မ်က္ႏွာဖံုး ဒီဇိုင္း - တာဘို ဒီဇိုင္း၊ ရာမာလာ
မ်က္ႏွာဖံုး ႐ုပ္ပံု - ရွရစ္ဖ္ ဆာဟန္

ႏိုင္ငံတကာ စံထားစာအုပ္အမွတ္ (ISBN) : 978-91-7671-127-9

ေနာ္ေဝး ေတာ္ဝင ္ႏိငုင္ံျခားေရး ဝနႀ္ကီးဌာနမ ွဘ႑ာေငြ ပံ႔ပိုးမႈျဖင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္သည္ ့ဖဲြ႕စည္းပံအုေျခခ ံ
ဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၏ အစတ္ိအပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ International IDEA က ဤစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေဝပါသည္။ 
ယခုုျမန္မာဘာသာျဖင့္ပုုံႏိွပ္ျခင္းကိုု ေနာ္ေဝးနိုုင္ငံသံ႐ုုံးႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္နိုုင္ငံအစိုုးရတိုု႔မွ ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ရင္းျမစ္မ်ား



III

ကမာၻေပၚတြင္ ေရွးအက်ဆုံး ဖဲြ႔စည္းပုံုံအေျခခံဥပေဒကုိ ၁၇ ရာစုတြင္ ပုံစံခ်မွတ္ခဲ႔ၿပီး ယင္းသည္ 
ႏိင္ုငံေရးစနစ္သစ္မ်ားအတြက္ က႑သစ္တရပ္ကုိ အျပည့္အဝ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာေၾကာင္႔ ေတာ္လွန္ 
ေျပာင္းလဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။ ထိုစဥ္အခါႏွင့္ ယခုအခိ်န္ၾကားတြင္ 
ကမာၻၾကီး၌  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲေတြ႔ၾကံဳလာခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပံုံုအေျခခံဥပေဒသည္  ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ာ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၈၉ စစ္ေအးတိုက္ပဲြအၿပီးတြင္ အခ်ိဳ႕ကို ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ၾကသည္။

ဖဲြ႔စည္းပံုံု အေျခခံဥပေဒတိုင္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
ပံုစံခ်မွတ္ရန္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ကို မည္သူကလုပ္ေဆာင္သည္၊ ယင္းတို႔ 
မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္၊ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ စသည္ကို 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ မုိးေပၚကက်လာမည္ 
မဟုတ္သကဲ႔သုိ႔  အပင္မွအလုိအေလ်ာက္ သီးပြင္႔လာမည့္ အရာလည္း မဟုတ္ေပ။ တကယ္တမ္းတြင္ 
ယင္းတို႔သည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေနအထားမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ ပံုေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ လူသားမ်ား၏ဖန္တီးမႈႏွင့္ 
ရလာဒ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မူလအာဏာရိွသူအျဖစ္ အခြင္႔အေရးရိွရမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက 
ေပးဆပထ္ားရေသာ အမ်ိဳးသားေရးသစၥာေစာင္သ့မိႈႏငွ္ ့ညမီွ်သည္ ့အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ပံပ့ိုးမႈမ်ားကုိ 
ယင္းတုိ႔အား ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ေပးသည့္အေနျဖင့္  အစုိးရက ယင္း၏အာဏာအသုံးခ်မႈကုိ ကန္႔သတ္ 
ထားေသာ လူမႈေရးဆိ္ငုရ္ာ ကတိကဝတ္တစရ္ပ္ျဖစသ္ည။္ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ကုိကည္ီျခင္း 
ဟသူည္ ့ေဝါဟာရသည္ အာဏာက်င္သုံ့းမႈအား ကန္႔သတ္ထားျခင္းဟ၍ူ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသည္။

တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ ယေန႔ေခတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အဓိကအေရးပါမႈမ်ားသည္ 
လည္း ယင္းအေျခခံ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္လ်က္ ရိွေနပါသည္။ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္အခိ်န္ က်ေရာက္လာေသာအခါ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
ရပ္တည္လာၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေခတ္သစ္ျပႆနာရပ္မ်ားအား 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ လိုလား 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဤျပႆနာရပ္မ်ားကုိ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းမွအစ ျပင္းထန္ 
ေသာ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား အဆုံး၊  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးယုိယြင္းလာျခင္းမွအစ 
အစလုိုက္အျပံဳလိက္ု ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ျခင္းမ်ားအဆံုး ရႈေထာင္မ့်ိဳးစံမုသုံွးသပၿ္ပီး ကမာၻ႔အႏံွ႔အျပား 



IV

တြင္လည္း ယင္းျပႆနာမ်ား ပိုမိုေတြ႔ရိွရလ်က္ရိွပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင္႔ရရိွရန္ လိုလားၾကသည့္အျပင္  ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ဒီမို 
ကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ 
ခြင္႔ရိွရန္လည္း အခိုင္အမာေတာင္းခံလာၾကသည္ကိုလည္း နားလည္ႏိုင္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါလာမႈကို ညႊန္ျပသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား တစ္ခုအျဖစ္ 
“ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း” ဟူေသာေဝါဟာရကို ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္တြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္း၏ စိန္ေခၚမႈမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ခ်မွတ္ေရးဆဲြရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရိွေနေသာ လူ႕အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ယခုအခိ်န္ထိတိုင္ေအာင္ အေရးမပါဟု သတ္မွတ္၍ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံရေသာ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းမွ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို တင္ျပခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ စိစစ္တံု႔ျပန္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား စိန္ေခၚေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုေရွးက်ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ကုိလုိနီစံနစ္မွ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေမြအႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္ 
မ်ားတြင ္ေရးဆဲြသည္ ့ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒအသစမ္်ားသည ္ႏိငုင္ံေတာ္၊ ႏိငုင္သံားတုိ႔ႏငွ္႔ ပတ္သက္၍ 
ခံယူခ်က္ခ်င္း၊ သေဘာထားခ်င္း အားၿပိဳင္လ်က္ရိွသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပ်က္စီးေစသည့္ ျပင္းထန္လြန္းေသာ သေဘာထားမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ဦးတည္ 
ထားပါသည္။ ေသခ်ာမႈတစ္ခုမွာ အဆိုပါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားကို အာဏာရွင္စနစ္၊ 
သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေက်ာခိုင္း၍ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏငွ္႔ ဒမီိကုေရစီေခတ္သစကုိ္ ေဖာ္ေဆာငမ္ည ္ဟူေသာ ေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္ျဖင္႔ ခ်မတ္ွေဆာငရ္ြက္ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုအခါ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၏ စံမ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ကမာၻ႔ 
ေပၚရိွႏိငုင္အံႏွအံျပားသုိ႔ အေတာ္အတန ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်႕ံႏံွ႔ေရာက္ရိွေစမည္ ့ေခတက္ာလတြင ္
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္လ်က္ ရိွပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ကဲ႔သို႔ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈ က႑မပါဝင္လွ်င္ ပုိမုိၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡ 
မ်ားက်ဆင္းလာမႈ အတုိင္းအတာသည္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစံနစ္၏ အေရးပါေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒ၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
က်င္႔သံုးမႈ၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္းႏွင္႔ တာဝန္ခံျခင္းစေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပဲြကို အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ အာဖရိက 
သမဂၢႏွင္႔ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ား အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားကိ ုေလးစားလိက္ုနာျခင္းမရိပွါက သတ္မတ္ွထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားသည ္(ဥပမာ - လြတ္လပ ္
ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး အာဏာကိ ုထိန္းသိမ္းျခင္းႏငွ္႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း) တရားဝငအ္ားျဖင္႔  
ၾကားဝင္ေပးေသာ ယင္းတို႔ အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
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တြင ္ပါဝငသ္မူ်ား၊ သက္ဆုိငသူ္မ်ားအျဖစ ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န ္ခြင့္ျပဳေပးပါသည။္ အာဖရကိသမဂၢႏငွ္႔ 
အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားအဖဲြ႔အစည္း စသည့္  အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ အဖဲြ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ခ်မတွထ္ားသည္ ့ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒမ်ားအား ေလးစားလိက္ုနာျခင္း မရိၾွကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရ္ပါက 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔အား  ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရိွေသာ စံႏႈန္းမ်ားက  ခြင့္ျပဳေပး 
ထားသည္။ (ဥပမာ - လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး အာဏာကိုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လဲႊ 
ေျပာင္းေပးျခင္း) 

ကၽြႏု္ပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအား အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ 
ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေပးႏိုင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား၏ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရယူၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအတြက ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ တရားစရီင္ေရးဆုိငရ္ာ လြတ္လပမ္ႈအတြက္ အာမခံေပးျခင္း၊ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပဒီမိုကေရစီစံနစ္အရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင္႔ 
ႏိငုင္သံားတုိင္းအေနျဖင္႔ လြတ္လပ္ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ ယံၾုကညအ္ားထား ရႏိငု္ေလာက္ေသာ ဆႏၵမဲ 
ကို ေပးႏုိင္ခြင္႔ရိွျခင္းစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌  ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္ 
သိပ္မလိုအပ္လွေပ။ 

လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရိွသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္  ေလ႔လာလ်က္ရွိသည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိ 
နမိ္က့်ေစသြားျခင္းမ်ိဳး မျဖစသ္င့္ေပ။  ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အဆင္တုိ့င္းတြင ္
ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္္သည့္ ခက္ခဲျပင္းထန္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေတြ႔ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ 
- တာဝနထ္မ္းေဆာငဆ္ဲ ပဂုၢိဳလ္မ်ားသည ္လက္ရိအွာဏာကုိ စြန္႔လႊတ္၍ လဲႊေျပာင္းေပးရန ္ျငင္းဆန ္
ေနျခင္းႏငွ္ ့အပုခ္်ဳပခ္ြင္ ့အာဏာရရိရွန ္နည္းလမ္းစံကုို  အသုံးျပဳေနျခင္း)။ ၁၉၉ဝ ျပည္လ့ြန္ႏစွမ္်ား၏ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားအၿပီး မိုက္ကယ္ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္၏ ယေန႔ကမာၻႀကီးအေပၚ လတ္တေလာ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္အရအာဏာကုိ ထိပပ္ိငု္းအဆင္၌့သာ တစစ္တုစစ္ည္းတည္း ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပက္ိငုထ္ားျခင္း 
သည္ ေနရာတုိင္းရွိ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အမွန္တကယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကမာၻႀကီးသည္ လွ်င္ျမန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင္႔ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရိွပါသည္။ ယေန႔ေခတ္၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြ တည္ေဆာက္သူသည္ မိမိေရွ႕မွယခင္ ေရးဆဲြသြားၾကသူမ်ား မရ 
ရိခွဲသ့ည္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုရရိပွါသည။္ ႏိငုင္ံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ားသည ္တစက္မာၻလုံး 
ဆုိငရ္ာ သတမ္တ္ွစံႏႈန္းမ်ားအား နားလည္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔အႏံွ႔အျပားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တညရ္ိ ွ
ေနေသာ ရင္းျမစတ္စခ္ုျဖစၿ္ပီး ခလုပတ္စခ္်က္ႏိပွရ္ုမံွ်ျဖင္႔ သတင္းႏငွ္န့ည္းပညာရပမ္်ားသည ္ဖဲြ႔စည္းပံ ု 
အေျခခံဥပေဒအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာပံုစံမ်ားကို အျမန္ဆံုးရယူသံုးစဲြႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပင္န္းစဥတ္ြင ္ပါဝငလ္်ကရ္ိွေသာ ပဂုၢိဳလ္မ်ားအား 
ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ ယခု လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မွ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္  အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
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ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ရန္ ပိုမို၍စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ မေျပာင္းမလဲပဲ ခိုင္မာေသာ သို႔မဟုတ္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား ဟူ၍ မရိွသကဲ့သို႔ တစ္မ်ိဳးတည္းက်င့္သံုး၍  နည္းလမ္းအားလံုး 
သို႔မဟုတ္ ပံုစံအားလံုးအတြက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စနစ္ဟူ၍လည္း 
မရိွေၾကာင္းကိ ုယင္းက အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည။္ ဤလမ္းညႊနခ္်က္တြင ္ႏိငုင္တုိံင္းအေနျဖင္႔  
မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆဲြရန္ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရမည္ 
ဟူေသာ အခ်က္ကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ခုအား 
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းပညာဆိုင္ရာ 
ေျဖရွင္းမႈကုိ ရွာေဖြရမည့္ ပညာရပ္ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုသက္သက္သာ မဟုတ္ေပ။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ အကၡရာတင္၍ အသြင္ 
ေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထြက္ရိွလာေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းပညာရပ္မ်ား 
ရရိွႏိုင္မႈ နည္းပါးလွေသာ္လည္း အေကာင္းဆံုးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားကိုမူ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္၏ အက်ိဳးဆက္ေနျဖင္႔ 
ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေပးသည့္ နမူနာပံုစံတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္အတြက္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရလွ်င္ ဖဲြ႕႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြေနစဥ္
အတြင္းကနဦးအဆင့္မွာပင္ ဤအခ်က္ကို သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပံုစံေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကနဦးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိအုပသ္ည္ ့အခ်က္အလကမ္်ားကုိ  ပံပ့ိုးေပးၿပီးဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ ရႈပ္ေထြး 
ခက္ခဲေသာ အပိုင္းမ်ားအား နားလည္ရန္အတြက္ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္းတစ္ခုအျဖစ္ အလြန္အသံုးဝင္လွ 
ေၾကာင္း သက္ေသျပပါလိမ္႔မည္။ 

ကမာၻႀကီးသည္ အာရပ္ကမာၻတြင္ လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈအင္အား၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင္႔ ဒမုိီကေရစီ 
စနစက္ိ ုအေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ ေဒသအလိကု ္လႈပရ္ွားမႈလိႈင္းကိ ု 
မၾကာမီပင္ ေတြ႔ျမင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္စာအုပ္ကုိ အခိ်န္ကုိက္၍ ထုတ္ေဝ 
လိုက္ရပါသည္။ 

        

ကာဆမ္ အူတမ္
      ေမာ္ရီးတီးယပ္စ္၏ သမၼတေဟာင္း



VII

ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုက္ႀကီးမ်ားအားလံုးမွ ႏိုင္ငံအားလံုးသည္ ယင္းတို႔၏ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈကို ျပန္လည္ပံုစံခ်မွတ္လာၿပီျဖစ္ရာ လြန္ခဲ႔ေသာ    
၅ ႏွစ္အတြင္းကပင္ ေဘာ္လီးဗီးယား၊ အက္ေကြေဒါ၊ အီဂ်စ္၊ အိုက္စလန္၊ ကင္ညာ၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ 
သီရလိကၤာ၊ ဆဒူန၊္ ထိငု္းႏငွ္႔ တနူီးရွားတုိ႔သည ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ေရးလုပင္န္းစဥ၏္ 
အဆင္႔တစ္ခုသို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရိွပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ အာရပ္ ကမာၻတြင္ 
လူထုဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး၏ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ နယ္ပယ္ေဒသတစ္ခုအတြင္း          
သင့္ေလ်ာမ္ွ်တေသာ ဒမီိကုေရစစီနစကုိ္ဖနတီ္းရာ၌ အဓကိအေရးပါသည္က့႑ကုိ ဦးေဆာင္ႏိငုရ္န ္
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင ္ျဖစ္ေပၚ ေလ႔ရိပွါသည။္ ယင္းသည ္ျငမိ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိငုင္ံေတာ္ 
တည္ေဆာက္ေရးတို႔အျပင္ အၾကပ္အတည္းလြန္ကာလမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကား 
ေစ႔ေရး၊  ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ေရး၊ ပဋပိကၡကာလအၿပီးတြင ္သာတူညမီွ်ေသာ ေငြအရင္းအႏီွးမ်ား 
ခဲြေဝခ်ထားေပးျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တုိ႔နွင္႔လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
မ်ားစြာတို႔သည္ အစိုးရ၏ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကမ္းေရးဆဲြရုံမွ်သာ မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ တရားဥပေဒ 
အရရႈျမင္ၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လွသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ကိုပါ တံု႔ျပန္လ်က္ ရိွပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျမင္႔မားလာ 
သျဖင္႔ ယင္းတုိ႔သည္ မၾကာခဏ ရႈပ္ေထြးၿပီး ရွည္ၾကာတတ္ေပရာ ပုံစံခ်မွတ္ရန္ႏွင္႔ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 
ပံုေဖာရ္ာတြင ္ပါဝငမ္ည္သူ့မ်ားအေနျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ေရးလုပင္န္းစဥမ္်ားႏငွ္႔ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းေပါင္းစံုျဖင္ ့ႀကီးၾကပထိ္န္းသိမ္းထားေသာ၊ 
လက္ေတြ႔က်ေသာ အသိအျမင္မ်ားကိုရရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာေသာ အသိအျမင္ 
မ်ားကုိ ေဝမွ်ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ IDEA ၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ က႑မ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဝါရင့္ စာေရးဆရာမ်ားက အေလးထား၍ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း လုိက္နာၾကသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေဖာ္ျပေသာ  ပညာရပ္ပုိင္း 
ဆိုင္ရာ နားလည္တတ္သိမႈႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာသည့္ အသိအျမင္ႏွင္႔တို႔ကို ဤ 
လမ္းညႊန္စာအုပ္က ေဖာ္ျပ၍ ပံုစံခ်မွတ္ထားပါသည္။

ဤစာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ေရးဆြဲျခင္းတြင ္လက္ေတြ႔ ပါဝင ္က်င္႔သုံးသူမ်ားက ရငဆုိ္ငလ္်က္ရိွေနေသာ အသအိျမငလ္စဟ္ာမႈ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  ယင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
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ဥပေဒတည္ေဆာက္ေရးတြင ္လတ္တေလာ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားႏငွ္႔ အလားအလာမ်ားမ ွသငခ္န္းစာ 
မ်ားကို ရယူႏိုင္ေသာ ပထမတန္းစား နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ သီးျခားက႑မ်ား 
အျဖစ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ အခန္းမ်ားကိုခဲြထားၿပီး ဆန္းစစ္ေရးအေျခခံမူေဘာင္ကို အခန္းတိုင္းတြင္ 
တသမတ္တည္း အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အတိုင္းအတာကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ လာေစပါမည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခ်မွတ္ေရးဆဲြျခင္းျဖင့္ အဓြန္႔ရွည္စြာ ခိုင္မာတည္တံ့သည့္  ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ရရိွေအာင္ျမင္ရန္ မည္ကဲ႔သို႔ ဖန္တီးႏိုင္မည္ကို ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး 
လက္ေတြ႔ လမ္းညႊနစ္ာအုပ္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းသည္ ကာလ 
ရွည္ အခိ်န္ယူေသာ၊ သမုိင္းႏွင္႔ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအား 
အမွန္တကယ္ ေရးဆဲြေသာအခါတြင္လည္လည္းကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ဤစာအုပ္ 
သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စံနစ္မ်ားအား    ၿခံဳငံု၍ နားလည္ျခင္းကို အထူးအေလးေပးၿပီး 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (အခန္း ၂)ႏငွ္ ့လူ႔အခြင့္ေရးဆုိငရ္ာ လုပထုံ္းလပုန္ည္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ 
ရန ္လုိအပခ္်က ္(အခန္း ၃)တို႔အျပင ္ဥပေဒႏငွ္ ့ထုံးတမ္းမ်ားဆုိငရ္ာ ပံစုခံ်မတ္ွမႈအတြက္ ဖနတီ္းေပးျခင္း 
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ပံုစံမ်ား (အခန္း ၇) အပါအဝင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစံနစ္ကို အျပည့္အစံုနားလည္ရန္ အသားေပး 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ 
နမနူာပံစုကုိံ ေဖာ္ျပထားမည ္မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားႏငွ္႔ အသအိျမငမ္်ားမ ွ
သင္ခန္းစာမ်ားကိုမူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသား 
ေဖာ္ျပရနမ္ွာ ရိုးရငွ္းလြယ္ကမူည ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ လပု္ေဆာငခ္်က္တြငမ္ ူကဲြျပားျခားနားပါ 
ေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ရရိွပါသည္။ 

စာေရးသူမ်ား၊ မမိတုိိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမ ွရရိလွာေသာ အသိဥာဏစ္ြမ္းမ်ားျဖင္႔ ပံပ့ိုးေပးခဲ႔ေသာ 
ပူးေပါင္းပါဝငသူ္မ်ား ႏငွ္႔ ေနာ္ေဝးအစိုးရကိလုည္း ပံပ့ိုးမႈအတြက္ စတ္ိရင္းျဖင္႔ ေက်းဇူးတငပ္ါေၾကာင္း 
ေပၚျပလိုပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ 
ယင္းတို႔၏ အကူအညီမပါပဲ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဗီဒါ ဟယ္လ္ဂီဆင္

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA
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ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘီပင္ အက္ဒ္ဟီ ကာရီ၊ စတီဖင္ ဂိုမက္ဇ္ ကမ္ပို႔စ္၊ ဆိုလန္ဒါ 
ဂိြဳင္းစ္၊ ရွီရင္ ဟာဆင္၊ ေတာ္ကြာတို ဂ်ာဒင္ႏွင္႔ ဝီလ္ဖရီဒို ဗီလာေကာ္တာ တို႔ကိုလည္း ယင္းတို႔၏ 
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ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႕ အပင္ပန္းခံကာ သံုးသပ္စစ္ေဆးေပးၾကေသာ တက္ဒ္ပရာဆပ္ 
ဒြန္ဂါနာ၊ ကားလို႔စ္ အယ္လ္ဘတ္တို ဂိုတီ ယာ၊ ႏိုရီယာ မာရွမ္ဘာ၊ ခရစ္စတီးနား မူေရး၊ ဂ်င္နီ 
တူဟိုက္ကႏွင္႔ ဂ်ာယမ္ပသီ ဝစ္ခ္ရမ္ ရက္ေနးတို႔အား ယင္းတို႔၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ ကာတီယာ ပါပါဂီယာနီ 
အားလည္း မၾူကမ္းေရးဆဲြျခင္းတြင ္ထိထိေရာက္ေရာက ္ပါဝငကူ္ညမီႈအတြက္ အထူးေက်းဇူးတငလုိ္ 
ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ခ်မွတ္ေရးဆဲြရာတြင္ အေတြးအေခၚ အယူအဆသစ္မ်ားႏွင့္ အျမင္ 
မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ႔သည့္ ေရာလ္ အာဗီလာ ေအာ္တစ္ဇ္၊ အင္ဒရူး ဘရက္ဒေလ၊ အင္ဒရူး အဲလစ္စ္၊ 
ခ်ယရ္ ီေဆာင္းဒါးစ၊္ လီနာ ရစခ္လီာတာမန္ႏငွ္ ့အျခားပဂုၢိဳလ္မ်ား၊ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပေပးၾကသည့္ IDEA ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး အပါအဝင္မ်ားစြာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း 
အထူးေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တဲြဘက္ လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္သည့္ Interpeace ကိုလည္း ဤစီမံကိန္းအတြက္ 
အေတြးအျမင္မ်ား၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားႏွင္႔ ဖံြ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေသာ 
ယင္း၏က႑အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လုိၿပီး Interpeace ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ 
မိုက္ကယ္ ဘရန္႔ထ္၊ ေဂ်လ္ ေကာ႔ထရဲလ္ ရာ႔ရွ္ဂိုင္းႏွင့္ အန္တိုနီ ရက္ဂန္ တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရိွ 
ပါသည္။ 

သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အမ္မလီ ဘင္႔ဇ္၊ မူ႔ဂ်္ ဖာ႔ဇ္ လီေယာ႔လူ၊ အိဗ္ ဂရီနာ၊ 
စႏုိးလီ၊ ဂ်န္ ေအာ႔ဂ်ီစ္၊ အာဘရတ္ခ္ ဆာတီ၊ အန္ ကက္ထရင္ ဆီကီေမရီယာ၊ ကတ္ဂ်ာ စေတာ႔ဘာဂ်ာ၊ 
အန္နာ မာရီယာ ဗားဂတ္စ္ ႏွင့္ ဖီးလစ္ ဝင္းစ္ ဘတ္ဂ္ တို႔အား ထပ္ေလာင္း ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ 

ထုတ္ေဝမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဂ် မက္သရူး စထရန္ဒါ ႏွင့္ အိဗ္ ဂ်ိဳဟန္ဆင္တို႔အျပင္ 
ႏိင္ုငံတကာ IDEA အဖဲြ႔၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမင္႔မားေသာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး အဖဲြ႔အစည္း အထူးသျဖင္႔ 
နာဒယီာ ဟနဒ္ယ္ဇနဒ္ါ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည။္ 
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၃.၃ အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား - ဗဟိုအစိုးရဆုိင္ရာ  စနစ္မ်ား၏ အဓိက 
အဂၤါရပ္မ်ား

၄။ နိဂံုး 
မွတ္စုမ်ား
အဓိက စာလုံးမ်ား
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ထပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
ဇယား ၁   အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ   
  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ    
  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ဇယား ၂   မည္သည္႔ အစိုးရအဆင္႔ကုိ မည္သည္႔ အာဏာ အမ်ိဳးအစားမ်ား   
  ေပးအပ္မည္နည္း။ 
ဇယား ၃   ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပံု ၁  ႏိုင္ငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင္႔   
 အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း
ပံု ၂  ဗဟုိအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း ပုံစံမ်ား 
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XIII

ပံု ၃  အစိုးရ အဆင္႔မ်ား
ပံု ၄  ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံု
ပံု ၅  ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔မ်ားမွအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံု
ပံု ၆  ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံရိွ အစိုးရ/အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားမွအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံု 
ပံု ၇  ျပင္သစ္ႏွင္႔ ဆြစ္ဇာလန္တုိ႔ရိွွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း၏ ပုံစံခ်မွတ္မႈမ်ား 
ပံု ၈  ဗဟုိအဆင့္မွ အာဏာကုိ လက္ေအာက္ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေဝ  
 သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ တာဝန္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ
 အစိုးရမ်ားထံ ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း - ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ာ
ပံု ၉  ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း၏ ဥပမာမ်ား 
ပံု ၁ဝ  ႏိုင္ငံေတာ္ ဝင္ေငြကုိ ေကာက္ခံေရး အာဏာမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံမွ ဥပမာမ်ား
ပံု ၁၁  ဗဟုိအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း စနစ္တြင္ ခဲြျခားထားေသာ ပုံစံမ်ား။  
 အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳသည္႔အတုိင္း
ပံု ၁၂  ေပါင္းစည္းထားသည္႔ ပုံစံ 
ပံု ၁၃  ဗဟုိအစိုးရ စနစ္အတြင္း အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း
ဇယားကြက္ ၁  နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း
ဇယားကြက္ ၂  နီေပါအစိုးရ၏ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္းစနစ္အတြင္း   
  အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပံုအား ေဆြးေႏြးျခင္း 
ဇယားကြက္ ၃  တုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳးမညီမွ်ေသာ  
  အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း
ဇယားကြက္ ၄  ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို ေလ့လာျခင္း။ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ကုိယ္ပိုင္   
  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေဝျခင္း
ဇယားကြက္ ၅  တစ္ေျပးညီ  ရရိွေသာ အာဏာမ်ား။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဥပမာ
ဇယားကြက္ ၆  ကုိယ္ပိုင္ ဗဟုိအစိုးရစနစ္
ဇယားကြက္ ၇  ပါဝင္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပျခင္း။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိအဆင္႔မွ 
  အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
  သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း။
အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ား
စာေရးဆရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာ IDEA ကုိ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာၾကည့္ျခင္း

၂၀
၂၁
၂၂
၂၂
၂၆
၂၈

၃၁
၃၄
၄၇

၄၈
၅၅
၃

၂၄

၃၅

၃၈

၄၁
၅၃
၅၆

၇၁
၇၅
၇၆





၁။ ဤအခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း
၁.၁ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

‘အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (decentralization)’ 
ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အာဏာ
လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မတ္ွေပးျခင္းဟူသည ္ႏိငုင္မံ်ားစြာတုိ႔၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ ့ျပႆနာမ်ားအတြက္ 
- အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားလြန္ကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
ယူဆၾကပါသည။္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင္ ့‘ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ သေဘာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူ 
အခ်ိဳ႕က ယင္းေဝါဟာရကို အျခားေသာအဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေပါင္းစည္းထားပါသည္။ ဤသို႔ 
ေရာယွက္သံုးႏႈန္းမႈမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ 
ကိငုမ္ႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔မဟတု)္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’၏ သေဘာတရားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းႏငွ္ ့
လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။  

ဤအခန္းႏွင့္ International IDEA ၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔လမ္းညႊနစ္ာအုပတ္ို႔တြင ္ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့‘အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း’ ဟသူည္ ့ေ၀ါဟာရကိ ုႏိငုင္ံေတာ္ဗဟုိအဆင္မ့ ွ 
အျခားေသာ အစုိးရ အဆင့္အသီးသီးရိ၁ွ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္အသီးသီးရိ၂ွ အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားသို႔ အစိုးရ၏အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းဟူသည့္ ေ၀ါဟာရတစ္ခု 
အျဖစသ္ာ သာမာနအ္ားျဖင္ ့နားလညၾ္ကပါသည။္ သုိ႔ျဖစရ္ာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သုိ႔မဟုတ)္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကိ ုနယပ္ယ္ေဒသတစခ္ုႏငွ္ ့သက္ဆုိင္ေသာ အယအူဆတစခ္အုျဖစ ္

မားကပ္စ္ ေဘာ႔ကင္ေဖာ႔ဒ္



နားလည္ထားၾကပါသည္။ အာဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဒသႏၲရ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ 
အဆင့္မ်ားသို႔ ခဲြေ၀ခ်ေပးပါသည္။ (ပံု ၁ ကို ၾကည့္ပါ)

ပံု ၁။ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ/ေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုအဆင့္

ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ေဒသႀကီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဒသႀကီး
မ်ားအဆင့္

ေဒသႀကီး
မ်ားအဆင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ
ေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္
အသီးသီးသို႔
အာဏာလြဲေျပာင္း
ခြဲေဝေပးျခင္း

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ တရားဥပေဒရႈေထာင့္မွ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေဝေပးျခင္းပံုစံ။ သေဘာ 
ထားမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (GieBen: TransMIT၊ ၂ဝ၁ဝ)

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ႏွစ္လမ္းသြား 
လမ္းတစခ္ ုျဖစပ္ါသည။္ ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ရ့ွ ိအာဏာႏငွ္ ့လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ား ႏိငုင္အံတြင္းရိ ွခ႐ိငုအ္ဆင္ ့

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားထံ  လဲႊ 
ေျပာင္းျခင္းကုိ ညႊန္းဆုိဖာ္ျပရနအ္တြက ္ကၽြမ္းက်င ္
သမူ်ားက ယင္းေ၀ါဟာရကုိ အဓကိအားျဖင္ ့အသံုး 
ျပဳၾကပါသည။္  ထုိသုိ႔ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပး 
ရာတြင္ ျပည္တြင္းအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ႏုိင္ငံ 
တကာအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ 
ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးအဆင့္ကိ၃ု လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိငုပ္ါသည။္ ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့

‘အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း’ ကို 
အစိုးရ၏ အာဏာအား ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဌာနမွ 
အစိုးရ အဆင့္အသီးသီးရွိ  သို႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ အသီးသီးရွိ  အျခားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
အတြက္ ေယဘုယ်ေ၀ါဟာရတစ္ခုအျဖစ္သာ 
သာမာန္အားျဖင့္ နားလည္ၾကပါသည္။
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ပ္ျခင္း

ထက္ေက်ာ္လြန္၍ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
တစ္ရပ္အား ‘ေဒသအလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ သို႔မဟုတ္ ‘ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း’ ဟု ညႊန္းဆုိႏိငုပ္ါသည။္ လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာအား ႏိငုင္တံကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ဗဟိုအစိုးရအာဏာ လဲႊေျပာင္းျခင္းသေဘာတရားမ်ားကို ရည္ညႊန္းထားေသာ္ 
လည္း ဤအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ သေဘာတရားမ်ား 
ေပၚတြငသ္ာ အေလးေပးေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစၿ္ပီး ‘ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္က့ိ ုေက်ာ္လြန၍္ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း’ ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအတြက္ ယင္း၏သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုသာ တင္ျပသြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။  (ဇယားကြက္ ၁ ကို ၾကည့္ပါ)

ဇယားကြက္ ၁။ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဖန္တီးေပးရံုမွ်မက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
နယ္ေျမေဒသႀကီး တစ္ခုအဆင့္သို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းမည့္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း 
သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ အမ်ားစု 
တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အတိအလင္းေၾကျငာထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက လက္ခံထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾက 
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားေသာႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လဲႊ 
ေျပာင္းေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေန 
ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို တည္ေထာင္ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ပါ 
သည္ (အာဖရိက သမဂၢ (AU)၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖဲြ႔ (အာဆီယံ)၊ ေျမာက္အေမရိက 
လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီ မႈ (NAFTA)၊ အာဖရိကအေရွ႕ပိုင္း အဖဲြ႔အစည္း၊ 
အာရပ္ျပည္နယ္မ်ား အသင္းႀကီးစသျဖင့္)။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည ္အခိ်န္ႏငွ္အ့မွ် အစိုးရဆန္ေသာ ပံစုခံ်မတ္ွမႈမ်ားအသြငသုိ္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
လ်က္ရိွသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ဥေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ၎၏ 
အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၾကီးမားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိခဲ့သည္သာမက 
ဤကဲ့သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံစုံအစုိးရတစ္ရပ္ကုိလည္း  ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဆြစ္ဇာ 
လန္၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအား 
ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ပါသည္။



‘ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘ေဒသႀကီးမ်ား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း’ သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေနစဥ္ႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆဲြ 
ေနစဥတုိ္႔တြင ္သြယ္၀ိကု္ေသာ၊ အလွမ္းကြာေသာ လႊမ္းမိုးမႈသာ ရွိႏုငိပ္ါသည။္   ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒဆိငုရ္ာ ညလီာခထံက ္ယင္းေနာကပ္ိငု္းမ ွျဖစ္ေပၚလာေသာ အစိုးရမ်ားႏငွ္ ့
လႊတ္ေတာမ္်ားက ႏိငုင္စံံအုဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မည္ ့ႏိငုင္တံကာ 
သေဘာတညူမီႈစာခ်ဳပမ္်ားအား လကမ္တ္ွေရးထိုးျခင္းႏငွ္ ့အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကိ ုစဥစ္ားဆံုးျဖတ ္
ၾကပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုကို တစ္ခိ်န္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္းကို 
စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္က မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဖရန္စစၥကိုဖရန္ကို ကြယ္လြန္ၿပီး 
ေနာက္ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၇၈ အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ ၁၉၇၆ 
တြင္ အဖဲြ႔၀င္ပန္ၾကားခ်က္ကို တရား၀င္တင္ျပၿပီးေနာက္ ဥေရာပစီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္း (EEC) 
ကို ၀င္ေရာက္ရာတြင္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
စဥ္းစားၾကပါသည္။ 

နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ဤကိစၥရပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာရိွ ဖဲြ႔ 
စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္လည္း အဓိကက်ပါသည္။ ဥပမာ- ကမာၻ႔ကုန္ 
သြယ္ေရး အဖဲြ႔အစည္း (WTO) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ံုး၏ ေရာမဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ထိုစံမ်ားႏွင့္ 
ညညီႊတ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒဆုိငရ္ာပံစုကုိံ ခ်မတ္ွျပ႒ာန္းမႈျပဳရန ္လိအုပပ္ါသည။္  ေရာမ 
ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ EU  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ညီညြတ္ေစရန္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္သို႔ 
လဲႊအပ္ျခင္းႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ ယင္း၏ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ညိွႏိႈင္းရပါသည။္ 
ဂ်ာမန္အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၁၆၂ (၂)* က ‘မည္သည့္ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသာကိုမွ ယင္းတို႔ျပစ္မႈ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္သို႔ အပ္ႏွံျခင္းမရိွေစရ။ ဥပေဒကစိုးမိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိငုင္၏ံ အေျခခစံည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာေနသေရြ႕ ဥေရာပသမဂၢ၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိငုင္ ံတစခ္ခုထုသုိံ႔ 
ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုးသို႔ျဖစ္ေစ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွံမႈကို စီစဥ္ေပးထားသည့္ အျခားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းကို ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပို၍ေယဘုယ်ဆန္ေသာအခ်က္မွာ 
ယခုအခါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတို႔တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈကို 
ႏိင္ုငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္(ဥပမာ- ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄၊ ** စကၤာပူႏိုင္ငံ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၇၊ ***ဗဟို အာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အပိုဒ္ခဲြ ၇၀ (၂၀၀၄)၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၂ (က) ****)။ 

ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည ္ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒကိ ုမၾူကမ္းေရးဆဲြ 
ရာတြင ္ ‘ႏိငုင္တံကာက ပူးေပါင္းကူညီေဆာငရ္ြက္ျခင္း’ ႏငွ္ ့‘ေဒသဆုိငရ္ာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္း’ 
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ပ္ျခင္း

အတြက္ အနာဂတ္ကာလအခြင့္အလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားရမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသဆုိငရ္ာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လဲႊေျပာင္းေပးၿပီးျဖစ္ေသာ လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကိလုည္း 
အသိအမွတ္ျပဳေပးရေပမည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ (ျပည္တြင္းစစ္အၿပီး) သို႔မဟုတ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ဥပမာ- 
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး) ရိွသည့္ အေနအထားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ 
အရ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ ယခင္ကတည္းက ရိွထားၿပီးျဖစ္ 
သည့္ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရေပမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကသူမ်ား 
သည္ အစုိးရသစ္ကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစမည့္ အထူးေသာ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို နားလည္ရေပမည္။

* ဂ်ာမနီဖယ္ဒရယ္သမၼတႏုိင္ငံ၏ Grundgesetz (အေျခခံဥပေဒ) (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၁၀ တြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

** ထိုနည္းလည္းေကာင္း
*** စကၤာပူ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၆၅) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၈ တြင္ 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။
**** ဟန္ေဂရီသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ တြင္ 

ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းတြင္ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။ ပထမ႐ႈေထာင့္မွာ အစိုးရ၏ 
ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားအား ‘ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္) ႀကီးၾကပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ (ဥပမာ- က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မူလတန္းပညာေရး စသျဖင့္) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း 
ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ‘ပူးေပါင္းခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း’ စနစ္ကိုတည္ေထာင္ျခင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ေဒသႏၲရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဆင့္ 
အသီးသီးကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုအား အတူတကြေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထား 
သည့္ ‘တစ္ၿပိဳင္နက္ တူညီစြာရရိွေသာ အာဏာမ်ား’ စာရင္းကို သတ္မွတ္ထားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ရႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါ 
သည္။

၁.၂။ အဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

အာဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားသည္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမွ 
တစ္ႏိငုင္ ံကဲြျပားျခားနားမည္ျဖစၿ္ပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရညရ္ြယ္ခ်က္ႏစွမ္်ိဳးကုိ အဓကိအားျဖင္ ့ထားရိ ွ
ေလ့ ရိွၾကပါသည္။



• လက္ေအာကခ္အံဖဲြ႔မ်ားဆုိငရ္ာ စည္းမ်ဥ္းအေပၚအေျခခ၍ံ ထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈ 
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ပံုစံခ်မွတ္ရန္။ အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္ 
မ်ားမွ ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရား 
သာလွ်င္ ျဖစ္ရပါမည္။ ပို၍ထိေရာက္မႈရိွၿပီး တံု႔ျပန္ရန္အသင့္ရွိေသာ အစိုးရကို ဖန္တီး 
ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပး 
ရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏က႑တြင္ ျပည္သူမ်ားက ပိုမို၍ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ လာႏိုင္ေရးအတြက္ 
တြန္းအားေပးရန္။ 

• မတူကဲြျပားေသာ အစုအဖဲြ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏိုင္ေစသည့္ အစိုးရ 
ပံုစံတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္။ လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ခံရေသာ ေဒသ 
မ်ားကုိ ကိယ္ုစားျပဳသည္ ့ပါဝငပ္က္သက္သူမ်ားကုိ အုပခ္်ဳပ္ေရးစနစတ္ြင ္ေနရာသတ္မတ္ွ 
ေပးရန။္ ထုိသုိ႔ျဖင္ ့ယင္းတုိ႔အား သစၥာေစာင္သိ့ရန ္စည္းရံုးလ်က္ ႏိငုင္ံေတာ္၏ တညၿ္ငမိမ္ႈ 
ကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ရန္။ 

အထူးေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္း ခ်မတ္ွေသာဦးတညခ္်က္မ်ားသည ္အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္း 
ခြဲေဝေပးျခင္း၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးေလ့ရိွပါသည္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကမူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာကို ေဒသႏၲရအဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းသည္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနထိုင္မႈကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ညိွႏိႈင္း 
ေျပလည္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေဒသႏၲရအဆင့္သို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းေရး တာ၀န္မ်ားသည္ 
၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္းႏငွ္ ့တာ၀နယူ္ႏိငုမ္ႈကုိ တုိးျမငွ့္ေပးသညဟု္ အႀကံျပဳထားပါသည။္ 

သို႔ရာတြင္ အထူးအားျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၌ ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မျဖစ္ေစရန္ 
အတြက ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္း 
ခြဲေဝေပးမႈပံစုကံိ ုခ်မတ္ွေရးဆြရဲာတြင ္သတိၾကီး 
စြာထားရွိမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္ေမွ်ာ္ေတြးမႈတို႔ ရိွသင့္ 
ပါသည္။ အားနည္းေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းတ
ည္ေဆာက္မႈမ်ားႏငွ္ ့အရညအ္ေသြးျပည္၀့ေသာ 
လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား မရိွျခင္းသည္ အရည္ 
အခ်င္းမမီွေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေသာ ျပည္ 
နယ္အစုိးရျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား  

ျဖစ္ၿပီး အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္လည္း 
ခဲြထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပို၍ပင္ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။

ဤအခန္းသည္ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္း ခြဲေဝေပးျခင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုစံမ်ားကို 
ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အာဏာမ်ား လႊဲ 

အာဏာလႊဲေျပာင္း ခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ 
ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုမွာ ကဲြျပားျခားနားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ 
ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ပံုစံ 
ခ်မွတ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစု 
သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ခံရေသာ 
ေဒသမ်ားအား အစိုးရ၏စနစ္အတြင္း 
ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးကို သတ္မွတ္ေပးရန္ 
အတြက္ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ပါဝင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္းဆိုင္ရာ  အယူအဆသေဘာထားမ်ားစြာကို တင္ျပေပးပါသည္။ အာဏာမ်ား 
လႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္းဆုိသညမ္ွာ ႏိငုင္ံေရးအဖဲြ႔အစည္းတိငု္းအတြက္ ဦးစားေပးလုပင္န္းစဥတ္စရ္ပ ္
မဟတုပ္ါ။ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒေရးဆဲြေရး လုပင္န္းစဥတ္ြင ္ပါ၀ငသ္ည္ ့အခ်ိဳ႕ေသာႏိငုင္ံေရး အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ အာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌သာ စုစည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ ရည္မွန္းထားႏိုင္ 
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲျဖစ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ကာလမ်ားအတြင္းရိွေနေသာ တိုင္းျပည္ 
မ်ားတြင ္ႏိငုင္ံေတာ္သည ္ေငြလုံးေငြရင္းအသံုးစရတ္ိေပၚတြင ္အဓကိ အေလးထားကာ ေဆာငရ္ြက္ရ 
ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို အသံုးျပဳ 
ႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား အျမဲတေစ ဖန္တီးေပးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ခဲြတမ္း 
ခ်ရာတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ယႏၱရားကိုႀကီးၾကပ္ရန္ အျပိဳင္အဆုိင္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ အပယိကျဖစ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို တသမတ္တည္း 
ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားျခင္းသည္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုခု၏ ဘာသာတရား၊ လကၡဏာ 
ရပ္ သို႔မဟုတ္ ထံုးတမ္းစဥ္ လာမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လကၡဏာအမွတ္အသားမ်ား 
အျဖင္ ့လက္ခကံ်င္သုံ့းရန ္ႀကိဳးပမ္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းသည ္ဒတိုယစနိ္ေခၚမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ လႈပ္ေဆာ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား 
ယင္းတို႔၏ အာဏာအေဆာက္အအံုႀကီးကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ္လည္း 
ဤယႏၱရားအတြင္းရိွ အျခားေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  ကင္းကြာေစပါသည္။ ဘက္လိုက္မႈမရိွ 
ေသာ လကၡဏာရပမ္်ား သို႔မဟတ္ု ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေရး ဥပေဒမ်ားအေပၚ ခိငုမ္ာေသာ ခ်မတ္ွ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရရိွေစႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေထာက္ခံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ သစၥာေစာင့္သိမႈကိုမူရရွိရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစလိမ့္ 
မည္ မဟုတ္ပါ။ ၄

၁.၃။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ ရႈေထာင့္မ်ား

 ဗဟိုအဆင့္၌သာ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အစိုးရ၏ပံုစံသည္ နယ္ေျမႏွင့္ လုပ္ငန္း 
တာ၀န္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ 
သည။္ ဗဟုိအဆင္၌့သာ အာဏာကုိ ခ်ဳပကုိ္ငထ္ားေသာ အစိုးရပံစုမံ်ိဳးကုိ ဗာတီကန္ႏငွ္ ့အျခားေသာ 
ေသးငယ္လြန္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွအပ ေတြ႔ရေလ့မရိွပါ။ ဗဟိုအစိုးရသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ဌာနခြဲ 
တစခ္ဖုြ႕ဲစည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရွိျပီးသားဌာနခြကုိဲ 
အာဏာတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္မ်ား ခဲြေ၀ 
လဲႊေျပာင္းေပးေသာအခါ ဗဟုိခ်ုဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ 
ခ်ျခင္း (သို႔) အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း 
ပံစု ံျဖစ္ေပၚလာပါသည။္ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ 

အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းတြင္ ပံုစံ 
မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ စနစ္က်၍ ထိေရာက္ေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကိုယ္စီပါရွိသည့့္ က်ယ္ျပန္႔ 
လွေသာ ပံုစံအမ်ိဳးအစား ေပါင္းစံုရွိပါသည္။



ေပးရာတြင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို ေပးစြမ္း 
ႏိငုသ္ည္ ့ပံစုမံ်ိဳးစံရုိပွါသည။္ စနစက္်၍ ထိေရာက္ေသာ အစတ္ိအပိငု္းမ်ား ကုိယ္စပီါရိသွည္ ့အထက္ 
တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ပံုစံအမ်ိဳး 
အစား ေပါင္းစံုရိွပါသည္။  အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပံု ၂ တြင္ ပံုစံခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း  
ဤအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

ပံု ၂။ ဗဟိုအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ပံုစံမ်ား

ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာမ်ား 
လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း ပံုစံမ်ား

သမား႐ိုးက် ပံုစံ အေရးပါေသာ ပံုစံ

အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔၏ 
အဆင့္မ်ား အေရအတြက္ 

(၃.၂.၁ ကိုၾကည့္ပါ)

အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔၏ အဆင့္ 
တစ္ဆင့္၌ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း 

အေရအတြက္ (၃.၂.၂ ကိုၾကည့္ပါ)

အခ် ိဳးညီ အခ် ိဳးမညီ

ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးရိွ 
အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အဆင့္မ်ား၏ 
တူညီေသာ 

အေရအတြက္

အခ် ိဳ႕ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္မ်ားသည္ 

အျခားထက္ 
ပိုမ်ားသည္

အစိုုးရဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ ( ေဒသႏၲရ အဆင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑/ သို႔မဟုတ္ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္/ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး 
အဖဲြ႔ရိွပါသလား။ ၃.၂.၃ ကို ၾကည့္ပါ)

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေဝေပးျခင္းအတိုုင္းအတာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာကို 

လဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း၏ အတိုင္းအတာ အမ် ိဳးမ် ိဳး 
(၃.၂.၁ ကို ၾကည့္ပါ)

ေဒသႏၲရ အဆင့္ရိွ သက္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 

ခဲြေဝေပးျခင္း (၃.၂.၃ ကို ၾကည့္ပါ)

အခ် ိဳးညီ အခ် ိဳးမညီ

ေဒသႏၲရ အဖဲြ႔အစည္း 
တိုင္းတြင္ တူညီသည့္ 

ထိေရာက္ေသာ အာဏာမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရိွပါသည္

ေဒသႏၲရ  အဖဲြ႔ အစည္း 
မ်ားတြင္ မတူညီသည့္ 

ထိေရာက္ေသာ အာဏာ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
ရရိွပါသည္ (၃.၂.၂ ကို 

ၾကည့္ပါ)

ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ဘက္သတ္ဖ်က္သိမ္းမႈကို တရားဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ (၃.၃ ကို ၾကည့္ပါ)

အျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္ေနျခင္း



၁။ ဤ
အ

ခန္း၏
 ရည

္ရြယ
္ခ်က

္ႏွင္႔ ၿခံဳငံုသ
ံုးသ

ပ္ျခင္း

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ စနစ္က်ေသာ အစိတ္အပိုင္း (ရံဖန္ရံခါတြင္ ‘ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးမႈ’ ဟု ရည္ညႊန္းသည့္) သည္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္သို႔ အစိုးရ၏အဆင့္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ရိွေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရ အဖဲြ႔အစည္း 
အေရအတြက္အား ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းျဖင္ ့(ပံ ု၂၏ ဘယ္ဘက္စာတုိငကုိ္ ၾကည္ပ့ါ) အစိုးရ၏ဖဲြ႔စည္းပံကုို 
ကိငု္တြယ္ေျဖရငွ္းေပးပါသည။္ တနည္းအားျဖင့္ 
ဆိုရပါမူ ယင္းသည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို 
အေျဖထုတ္ေပးပါသည္။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ 
အစိုးရ၏အဆင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
အဆင့္မ်ား  မည္မွ်ရွိသင့္သနည္း (အပုိင္း ၃.၁.၁ 
ကိုၾကည့္ပါ)။ အစိုးရ၏အဆင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
အပု္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔၏ အဆင့္တစ္ခုအတြင္း ဌာနခဲြ 
မည္မွ်ျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းသင့္သနည္း (ဥပမာ- 
ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးမည္မွ်ကို 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္သင့္သနည္း) (အပုိင္း ၃.၁.၂ 
ကို ၾကည့္ပါ)။ ထိုသို႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေမးျမန္း 
မႈသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ အခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္မ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္
ရိွေနျခင္းမဟုတ္ပဲ ႏိငုင္အံတြင္းရိ ွအခ်ိဳ႕ေသာ အစတ္ိအပိငု္း မ်ားတြငသ္ာရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ ့
အခ်ိဳးမညီေသာ ဖဲြ႔စည္းပံမု်ားကိလုည္း ေဖာထု္တ္ေပးႏိငုပ္ါသည။္ ပိ၍ုတိက်စြာ သတ္မတွထ္ားေသာ 
ေနာက္ထပ္တာ၀န္တစ္ခုမွာ လက္ေအာက္အဆင့္မ်ားအတြင္း အမွန္တကယ္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံစုခံ်မတွမ္ႈပင ္ျဖစပ္ါသည။္ အမ်ိဳးသားမ၀ူါဒမ်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္မည္ ့ ႏိငုင္ံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑/ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ခတ္ျဖာျဖစ္သည့္  အစိုးရကဲ့သို႔အဖဲြ႔တစ္ခုသာ ရိွသင့္ 
ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကိုျပဌာန္းမည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ခု ရိွသင့္ပါ 
သလား၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရဥပေဒကို စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ ရိွသင့္ပါသလား 
(အပိုင္း ၃.၂.၃ ကိုၾကည့္ပါ။)

ယခင္က သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ နယ္ေျမဆုိင္ရာ၊ အစိုးရဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုစနစ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ထိုဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္သည္ အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအက်ပ္႐ိုက္ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ခိုင္မာသည့္ေျဖရွင္းခ်က္အသစ္ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ထင္ဟပ္ 
ေစမည့့္ပံုစံစနစ္ျဖစ္ေစရန္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားက ျပန္လည္၍ ခ်မွတ္စီစဥ္ 
ရေပမည။္ နမနူာမ်ားမွာ ဒတိုယကမာၻစစၿ္ပီးေနာက္ ဂ်ာမနီႏိငုင္ံႏငွ္ ့လမူ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈေခတ္ ၿပီးေနာက္ 
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ထိေရာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သည္  (ပံု ၂ ၏ 
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ၾကည့္ပါ) သမား႐ိုးက် ဖဲြ႔စည္းပံုကို ထိေရာက္ေသာအာဏာမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ 

အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း၏  စနစ္က် 
ေသာ အစိတ္အပိုင္းသည္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထိ အစိုးရ၏အဆင့္မ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ရွိေသာ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း အေရအတြက္အား 
လည္းေကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အတြင္းရွိ အမွန္တကယ္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈအားလည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေပးပါသည္။



ျဖည္ဆ့ည္းေဆာငရ္ြက္မညက္ိ ုတိငု္းတာပါသည ္(လုပင္န္းတာ၀နထ္မ္းေဆာင္ျခင္းဆုိငရ္ာ အာဏာ 
လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဟ၍ူ ရဖံနရ္ခံါတြင ္ရညည္ႊန္းေလ့ရိပွါသည)္။ အစိုးရ၏ လက္ေအာက္အဆင္ ့
မ်ားသုိ႔ မညသ္ည္အ့ာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းျပညမ္်ားတြင ္အလားတူ 
သမားရိုးက်လဲႊေျပာင္းျခင္း ပံုစံမ်ိဳးရိွႏိုင္ေသာ္လည္း အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ ခဲြတမ္းခ်၍ တာ၀န္ေပးအပ္ 
ထားေသာ အာဏာႏွင့္ အစြမ္းအစမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္ကြဲျပားျခားနားပါသည္ (‘အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာ’ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ ရိွပါသည္)။ 

အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာသည ္အာဏာကုိ ဗဟိအုဆင္တ့ြင ္
ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အသြင္ေဆာင္သည့္ စနစ္မ်ားမွအာဏာကိုခဲြတမ္းစနစ္ျဖင့္ တာ၀န္လဲႊေျပာင္း 

ေပးအပ္ေသာစနစ္မ်ားအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 
ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ စနစ္မ်ားအလိုက္
ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ျခင္းႏငွ္ ့ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ျခင္း ဟူသည္ ့အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း ႐ႈေထာင္ ့
သံုးမ်ိဳးအၾကား ခဲြျခားျခင္းသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ တိုးတက္ျမင့္မားမႈကို တိုင္းတာ 
ရာတြငမ္်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည ္(အပိငု္း 
၃.၂.၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ အာဏာ 

ခဲြေ၀ခ်ေပးျခင္းကို  မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ နက္ရိႈင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသနည္း။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ သမားရိုးက် ပံစုခံ်မတွမ္ႈသည ္ယင္း၏အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာ 
ကို ဆံုးျဖတ္ေလ့မရိွေသာ္လည္း ယင္းသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ ထိေရာက္ေသာပံုစံမ်ား 
ကိုမူ ခ်ံဳ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပံု ၂ တြင္ မွ်ားျပထားသည့္အတိုင္း သမား႐ိုးက် ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ 
ထိေရာက္ေသာ အာဏာတို႔သည္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ ရိွပါသည္။ အစိုးရ၏ 
ေအာကပ္ိငု္းအဆင္မ့်ားတြင ္အေရးပါ၍ အႏံွ႔အျပားေရာက္ရိွႏိငု္ေသာ အာဏာမ်ားအား ခဲြေ၀သတ္မတ္ွ 
ေပးရာတြင္ ပထမဦးစြာမွ်တေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
ဆိုင္ရာပံုစံခ်မွတ္မႈကို လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင္ ့သမားရိုးက် ပံစုခံ်မတ္ွမႈသည ္ေဒသႏရၲ 
အဆင္တ့ြင ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ စီစဥ္ခ်မွတ္ေပး 
ထားျခင္းမရိပွါက ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာမ်ားကိ ုဤအဆင္သ့ို႔ လႊဲေျပာင္းတာ၀န ္
ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဒသႏၲရ 
အဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၊ ဥပေဒျပဳ 

ထိေရာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သည္  
သမားရိုးက် ဖြဲ႔စည္းပံုကို အာဏာလႊဲေျပာင္း 
ခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈအတိုင္းအတာ 
ျဖစ္သည့္ ထိေရာက္ေသာ အာဏာမ်ားျဖင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မည္ကို 
တိုင္းတာပါသည္။ ယင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံ 
ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အာဏာလႊဲေျပာင္း 
ခြဲေ၀မႈဟူသည့္ ရႈေထာင့္သံုးမ်ိဳးအရ 
တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ အလား 
အလာေကာင္းမႈ အစုစုတို႔သည္ ခြဲေ၀ 
သတ္မွတ္ေရး ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ အေရးပါမႈ 
အတိုင္းအတာေပၚတြင္သာမက ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ 
တစ္ဘက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို 
တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ 
အေပၚ၌ပါ မူတည္ေနပါသည္။
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လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ ေရးအဖဲြ႔ဟူသည့္ အစိုးရ၏ သီးျခားက႑မ်ားအား ဖန္တီးေရးသည္ 
မည္သည့္အတိုင္းအတာအရမဆို အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း၏ အေရးပါမႈပမာဏအေပၚ လႊမ္းမိုး 
ႏိုင္ပါသည္ (အပိုင္း ၃.၂ ကိုၾကည့္ပါ)။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အလားအလာေကာင္းမႈ အစစုတုို႔သည ္ခဲြေ၀သတ္မတ္ွေရး 
ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာေပၚတြင္သာမက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ 
ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တစ္ဘက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို တရားဥပေဒအရ ကာ 
ကြယ္ႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိ အေပၚ၌ပါ မူတည္ေနပါသည္ (အပုိင္း ၃.၃ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ဤအဆင့္တြင္ ‘ဖယ္ဒရယ္ 
စနစ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံတစ္မ်ိဳး 
အျဖစ္ အသုံးျပဳပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရ ပုံစံခ်မွတ္မႈ၏ တိက်မႈအရွိဆုံး ၀ိေသသလကၡဏာရပ္သည္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သေဘာတူညီမႈကို အာဏာ 
တည္ေစရန္ ေဒသႏၲရ အစုိးရအဖဲြ႔မ်ားအတြက္ ယင္းက ဖန္တီးေပးေသာ တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ 
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ေဒသႏၲရ 
အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအား အလြယ္တကူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေသာ တရားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ 
မူေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
တစ္ခုတုိ႔ပါဝင္သည္။  သုိ႔ျဖစ္ရာ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးၾကားရွိ ဖယ္ဒရယ္တရားေရး ဆက္စပ္မႈကုိ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ တစ္ဘက္ 
သတ္ဆန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ 
တိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။





ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရိွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ခ်ကထ္တုရ္န ္အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းအား ပံစုခံ်မတ္ွႏိငုသ္ည္ ့နည္းလမ္းေပါင္းစံကုိ ုေထာက္ျပ 
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအေနအထားအခ်ိဳ႕တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတည္ရိွႏိုင္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးပ်က္ျပယ္ 
ေစပါသည္ (ဇယား ၁ ကိုၾကည့္ပါ)။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းစနစ္ကို 
က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအား ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရိွၾကပဲ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ဦးတည္ေစသည္ဟု 
လက္ေတြ႔မ်က္ျမငကုိ္ အေျခခံေသာ ေလ့လာမႈမ်ားကလည္း အေလးေပးေဖာ္ျပၾကပါသည။္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြၾကသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအရိွဆံုးေသာ တာ၀န္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားအေပၚ၌သာ မူတည္ 
ေနသည ္မဟုတ္ေပ။ အာဏာက်င္သုံ့းေဆာငရ္ြက္သူမ်ား၏ ႏိငုင္ံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင ္ပါဝင ္
ပတ္သတ္မႈ၊ ယင္းတို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ 
ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးေသာ စနစ္မ်ားအရ ကဲြျပား 
ျခားနားႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေဒသႏၲရအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ 
အဆင့္သို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အာဏာအား ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီ 
ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွၾကၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္းျဖင့္  တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေရးကို အေလးထားပါသည္။

 အထူးသျဖင့္ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ တည္း အတြက္ျဖစ္ေစ 
ေနာက္ဆံုးအာဏာဟူသည့္ အယူအဆကို အေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 



ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကလည္း အာဏာလဲႊေျပာင္း  
ခဲြေ၀ေရးအေပၚ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရအေပၚတြင္သာ 
သစၥာေစာင့္သိရန္ လုိသည္ဟူေသာ အယူအဆႏွင့္ 
အလားတူစြာ ဥပေဒအားလံုးတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား 
ျခင္းမျပဳပဲ လူတိုင္းလူတိုင္းအား တစ္ညီတစ္ 
ညြတ္ တည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ 
အယူအဆသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပး 
ျခင္း လပုင္န္းစဥအ္ေပၚ ရႈပ္ေထြးႏိငု္ေစပါသည။္ 
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က႑တြင္လည္း 

ကိုယ္က်ိဳးကိုသာၾကည့္ပါက အဆိုပါျပႆနာရပ္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးမႈကို ရရိွေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးရိွ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကိုစြန္႔လႊတ္ရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ ဤသေဘာတရားမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ႏိငုင္ံေရးေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္ခဲြထြက္လိမုႈ အပါအ၀င ္ေဒသႏရၲအဆင္၌့ ႏိငုင္ံေတာ ္
ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္လ်က္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္း 
အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္ကို ပခံုးေျပာင္း၍ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဇယား ၁ က မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူ 
မ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း၏ အေနအထားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကပါက သို႔မဟုတ္ 
ယင္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရိွပါက အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးမႈ၏ အျပဳ 
သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အပ်က္သေဘာသို႔ ေျပာင္းလဲသက္ေရာက္ 
သြားႏိုင္ပါသည္။

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
အတြင္းရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ 
ရန္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္းအား ပံုစံ 
ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ေဒသႏၲရ အေနအထားအခ်ိဳ႕တြင္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚတည္ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း 
စနစ္သည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း  အခ်ိဳ႕ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။



၂။ ေနာက
္ခံအ

ေနအ
ထ

ားမ်ား

ဇယား ၁။  အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အျပဳသေဘာ - အာဏာလႊေဲျပာင္းခြေဲဝမႈသည္ 
ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစပါသည္။

အပ်က္သေဘာ - အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း 
ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္  ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ 
အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း  .....

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ပံစု ံ
မ်ားတြင ္လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာကုိ ခဲြေ၀သတ္မတ္ွ 
ရန္ ျပဌာန္းထားသျဖင့္ အာဏာကုိ ေဒါင္လိုက္ 
စနစ္အရ (ထိပ္ပိုင္းမွ ေအာက္ပိုင္းသုိ႔) စီးဆင္း 
ပ်ံ႕ႏွံေစပါသည္။

အာဏာကိ ုအလဲြသုံးစားလုပ္ႏိငုမ္ည္ ့ေဒသႏရၲ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း .....

အာဏာရလုိမႈသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ အစိုးရတစ္ခုအား မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အလဲြသံုးစားျပဳျခင္းကို 
ဦးတည္ေစပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကို 
ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္း 
ရန္ ခက္ခဲလွၿပီး ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားတြင္ 
ထိေရာက္မႈ မရိွႏိုင္ပါ။

ျပညသ္မူ်ား၏ လုိအပခ္်က္မ်ားႏငွ္ ့ရပိငုခ္ြင္မ့်ား 
အတြက္ အထူးအေလးေပးျခင္း .....

ျပည္နယ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္လို 
အပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
အရင္းအျမစ္မ်ား မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ခရီး 
မေပါက္ျခင္း .....

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည ္ေသးငယ္လြန္းၿပီး လႊမ္းမိုး 
ခ်ဳပက္ိငုမ္ႈကုိ ခရံေသာအခါ ယင္းတုိ႔၏ လုပင္န္း 
တာ၀နမ္်ားကုိ သင္တ့င္ ့ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရိွမည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္း 
မွာ ယင္းတို႔တြင္ လံုေလာက္မွ်တေသာ လူ႔   
စြမ္းအား ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရင္း 
အျမစ္မ်ား လံုေလာက္စြာ မရရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 



ကဲြျပားျခားနားစြာ တည္ရိွေနထိုင္ၾကေသာ 
ျပည္သူမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ားအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 
ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း .....

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္းသည္ လူနည္းစု 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ကိယုပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပမ္ႈအတုိင္း 
အတာတစ္ခုကုိ ရရွိဖန္တီးေပးျခင္းအျပင္ ယင္း 
တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမေဒသ အတြင္း လူနည္းစု 
၏ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကိုလည္း ရရိွေစ 
ပါသည္။ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ 
တြင္ စနစ္တက် အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွမည့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ 
ေတာင္းဆုိၾကသည့္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား.....

ေဒသႏရၲဆုိငရ္ာ လမူ်ားစ ုအဖဲြ႔အစည္းသစမ္်ား 
ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း .....

နယ္ပယ္ေဒသ တစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
လူနည္းစုမ်ားကို လူမ်ားစုရပ္တည္ခ်က္ အေန 
အထားအတုိင္း တာ၀န္ေပးအပ္ပါက လူနည္းစု 
အဖဲြ႔အစည္းအသစ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သျဖင့္ 
ျပႆနာကိ ုအေျဖထုတ္ရမည္အ့စား ေျပာင္းလ ဲ
မႈမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြ 
ေသာ အစိုးရ၏ လုပင္န္းစဥမ္်ားႏငွ္ ့မ၀ူါဒခ်မတွ ္
ေရးကုိ အားေပးျခင္း .....

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ အျခားေသာရင္းျမစ္ 
မ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ မူ၀ါဒယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ မူ၀ါဒ 
စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒအသစ္ေျပာင္း 
လဲျခင္းကို အားေပးပါသည္။ 

ေဒသအခ်င္းခ်င္းၾကား ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား .....

သဘာ၀သယဇံာတမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား 
ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ 
ေဒသအလုိက္ ကြာျခားႏိုင္သျဖင့္ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည ္ေဒသမ်ားအၾကား 
သာတညူမီွ်မႈမရိွျခင္းႏငွ္ ့ၿပိဳငဆုိ္ငမ္ႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 
ႏိင္ုပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ နယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ မတည္ႏိုင္မည့္ ေငြလုံးေငြရင္းကို 
ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ စည္းမ်ဥ္းေရးရာမ်ားတြင္ 
တစ္စထက္တစ္စ အားနည္းလာသျဖင့္ နယ္ပယ္ 
ေဒသမ်ားအၾကား အလားၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏိုင္ပါသည္။ 



၂။ ေနာက
္ခံအ

ေနအ
ထ

ားမ်ား

အစိုးရစနစ္၏ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးျခင္းအား ပံုစံ 
ခ်မွတ္ျခင္း  .....

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 
ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ လဲႊ 
ေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာခဲြေ၀သတ္ 
မွတ္ေပးမႈစနစ္သည္ အစိုးရ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး 
မ်ားကို မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရကုိလည္း အဓကိစနိ္ေခၚမႈမ်ားႏငွ္ ့ဦးစား 
ေပးလပုင္န္းစဥမ္်ားအေပၚတြင ္ပိ၍ုအေလးေပး 
ႏိုင္ေစပါသည္။ 

မလုိအပပ္ ဲလုပင္န္းစဥမ္်ားကုိ ထပမ္လံပု္ေဆာင ္
ျခင္းႏွင့္ မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္ 
ေရး စားရိတ္မ်ား .....

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ အစိုးရ၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို က႑တစ္ခုထက္ပို၍ 
ထပ္မံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ခရီး 
မတြင္က်ယ္ပဲ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေသာ သို႔ 
မဟတ္ု ေရ႕ွေနာက္မညီေသာ မ၀ူါဒမ်ားကုိ ႏိငုင္ ံ
အႏွံအျပားတြင္ ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာ  စနစ္မ်ားတြင္ 
အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ လစာေပး 
ထားရေသာ အရာရိွမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမႈ 
ေၾကာင့္ ပို၍စားရိတ္ကုန္က်ႏိုင္ပါသည္။ 

အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း (Decentralization) ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးသည့္ 
အျခားအေရးပါေသာ အေနအထားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားမွ တစ္ခုမွာ အထူးသျဖင့္ 
ပါတီမ်ားကို ေဒသႏၲရစနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေစပါက 
တုိင္းျပည္တစ္ ျပည္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ 
၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ ပံုစံပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေဒသႏၲရစနစ္အရ အာဏာခဲြေ၀ေပးျခင္း 
ခံရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လြတ္လပ္ေသာ ေဒသႏၲရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
ေဒသႏၲရႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အေပၚ ႀကီးစိုးႏိုင္  
သည့္ အတိုင္းအတာသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ ပုံစံခ်မွတ္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းက ႏိုင္ငံေရး 
အာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းကို အတိုင္းအတာ 
မညမ္ွ်ထိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိမ္ည ္
ကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။၅

အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း၏ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ အသြင္သ႑န္ႏွင့္ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို 
သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ေရးဆြဲၾကသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ အရွိဆံုး 
ေသာ တာ၀န္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ အာဏာခြဲေ၀လႊဲေျပာင္း 
ေပးရာတြင္ ၾကားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
မ်ားသာမက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္၏ ေျပာင္းလဲေစေသာ 
တြန္းအားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါ 
သည္။ အာဏာရလိုမႈသည္ မိမိတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အာဏာ 
လႊဲေျပာင္း ခြဲေ၀ေပးျခင္းစနစ္အား 
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ဦးတည္ေစပါသည္။





၃.၁။ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ၏ အစတ္ိအပိငု္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံ။ု ပံစုကံ်ေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုကို တည္ေဆာက္ျခင္း 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈစနစ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသ 
အလိကု ္ဖဲြ႔စည္းပံကုိုဖနတီ္းေပး ပါသည။္ ဤအေၾကာင္းအရာႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ အဆင့္မ်ားမည္မွ် ထားရိွသင့္သနည္း။ ယခင္အစိုးရ၏ ပံုစံ 
ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရေသာ္ အစိုးရအဆင့္မ်ားကို ထပ္တိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရိပွါသလား။ ဤကဲသုိ့႔ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ မညသ္ည္ ့အက်ိဳးဆက္ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သနည္း။ 

• တုိင္းျပညအ္တြင္းရိ ွနယ္ေျမေဒသအားလုံးသည ္အစိုးရအဆင္မ့်ားကုိ တစည္တီစည္ြတ္ 
တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးသင့္ပါသလား။

• အစုိးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္၌ မဲဆႏၵရွင္နယ္ပယ္ေပါင္း မည္မွ်ရွိေနႏိုင္သနည္း။ ဥပမာ 
အားျဖင္ ့ျပညန္ယ္အဆင္တ့ြင ္အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ အနည္းဆုံးကုနက္်စရတ္ိျဖင္ ့
အေကာင္းမြန္ဆံုး ထမ္းေဆာင္ရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။

• ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း 
(Decentralization) ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ပုိ၍ေနာက္က်ေသာ အေနအထားသုိ႔ 
ေရာက္ရိွေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသလား။ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလား။ 

• ပို၍ေနာက္က်ေသာ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ျပည္တြင္းအာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာ 
ပံုစံကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရိွပါသနည္း။



ပံု ၃။ အစိုးရအဆင္႔မ်ား                                                                                      

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ေဒသႏၲရအဆင့္ ၁ ေဒသႏၲရအဆင့္ ၁ေဒသႏၲရအဆင့္ ၁

ေဒသႏၲရ 
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၲရ  
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၲရ  
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၲရ  
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၲရ  
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၲရ  
အဆင့္ ၂

ေဒသႏၲရ  
အဆင့္ ၂

အစိုးရ၏ 
အဆင့္မ်ား

အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ခုအတြင္းရိွ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

၃.၁.၁။ အစိုးရအဆင့္မ်ား၏ အေရအတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသႏၲရ/ ခ႐ိုင္/ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ဟူ၍ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးစနစ္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ ေတြ႔ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္  ‘ေဒသအဆင့္’တြင္   
အစိုးရ/ အပုခ္်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ကုိ အဆင္ခ့ြမဲ်ားစြာျဖင္ ့ပါ၀ငဖ္ဲြ႔စည္းထားေသာေၾကာင္ ့လက္ေတြ႔ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စနစ္မက်လွေပ။ 

ယခင္က သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ သမိုင္း 
ေၾကာင္းအရ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အစိုးရ 
အဆင့္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးႏိငုပ္ါသည။္ အစိုးရ၏အဆင္မ့်ားသည ္ႏိငုင္ ံ
အႏွံအျပားတြင္ အခ်ိဳးညီစြာ တည္ရိွေနၾကပါ 
သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံ၏အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းမ်ား 
တြင ္အစိုးရအဆင္မ့်ားကုိ ပိ၍ုမ်ားျပားစြာ ဖဲြ႔စည္း 
ထားရွိျပီး အခ်ိဳးမညီေသာ သမားရိုးက်ပံစုခံ်မတွ ္

မႈကို အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  (ဥပမာ- ပံု ၄ ကို ၾကည့္ပါ)

ေဒသႏၲရ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္အဆင့္ 
မ်ားသို႔ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းသတ္မွတ္ေပးျခင္း 
သည္ အာဏာအားထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ 
ညီမွ်ေရးအေပၚ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို ပို၍အေလးထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
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ပံု ၄။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရအဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပုံ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းအစိုးရ

ျပည္နယ္ ၁ဝ ခုျပည္နယ္ ၁၅ ခု

ျပည္နယ္အစိုးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ (ယင္းအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း၌ပင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ကို ထပ္မံ 
ဖဲြ႔စည္းႏိုင္သည္)

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာက္ပိုင္းရိွ အစိုးရအဆင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ နီးကပ္ 
စြာဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ပယ္ေဒသတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ အက်ံဳး၀င္ပါသည္ (၂၀၀၅ 
မွ ၂၀၁၁ အတြင္း ဆူဒန္ႏိုင္င၆ံ တာဇန္းနီးယား၇)။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသည္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း အေပၚတြင္သာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရ၏ 
သီးသန္႔အဆင့္တစ္ခုကို  ထပ္တိုးဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္ (ပံု ၄ ကို ၾကည့္ပါ)။ ဆူဒန္ၾကားျဖတ္ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ဦးတည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ 
စစပ္ဲြအၿပီး ဆူဒန္ေတာငပ္ိငု္း ျပညသူ္မ်ားအတြက္ ဘုံနယ္ေျမတစခ္ကုို ရရိွႏိငုရ္နအ္တြက္ ေတာငပ္ိငု္း 
ေဒသရိွ သူပုန္မ်ားက ဤကဲ့သို႔ အစိုးရအဆင့္တစ္ခုကို ထပ္တိုးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အျခားေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ျမိဳ႔ျပၾကီးအဆင့္အစိုးရသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားက 
အုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၏ တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ က်ေရာက္ 
ပါသည္။  ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ၿမိဳ႕ေတာ္သံုးခုတြင္  ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ထားရိွသည့္ အစိုးရ၏ တတိယအဆင့္ကို ဖယ္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္ (ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ  
သည္ ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လည္း ျဖစ္သည္) (ပံု ၅ ကို ၾကည့္ပါ)။

 



ပံု ၅။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားမွ အဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံု

ျပည္နယ္ ၁၃ ခု

ၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္နယ္ ၃ ခု

ျပည္နယ္အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ (ယင္းအဖဲြ႔အစည္း    
အတြင္း၌ပင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ကို ထပ္မံဖဲြ႔စည္းႏိုင္သည္)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

 ေဒသစိတ္နယ္ေျမ ၂ဝ + ေဒသစိတ္နယ္ေျမခဲြ ၆ ခု

 ခ႐ုငိ္မ်ား (ေဒသစိတ္နယ္ေျမ ၁၂ + ေဒသစိတ္နယ္ေျမခဲြ ၃ ခု)

ျပည္နယ္အစိုးရ

အျခားႏိငုင္မံ်ားတြင ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒတည္ေဆာကသူ္မ်ားသည ္ႀကီးမားေသာ ေဒသႏရၲ 
နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ၾကားအဆင့္တစ္ခုကုိ ထပ္မံဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ အဆုိပါ 
အပုခ္်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည ္အစိုးရမ်ား ယင္းတုိ႔၏မ၀ူါဒမ်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင ္
ရြက္ရာတြင ္ပံပ့ိုးေပးပါသည။္ ဆြစဇ္ာလန္ႏိငုင္ရံွ ိေဒသစတ္ိနယ္ေျမမ်ား (ဆြစဇ္ာလန္ႏိငုင္အံတြင္းရိ ွ
ျပည္နယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခရိုင္မ်ား အဆင့္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ နယ္ေျမမ်ား) တြင္ ယင္းတို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ႐ိုင္မ်ားရိွပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေသးငယ္ေသာ ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ ယင္းတို႔၏အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ရန္အတြက္ အဆိုပါအဆင့္ကို  မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား မရိွပါ။၈

ပံု ၆။  ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင္႔မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံု  
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အဓိကအခ်က္မွာ အစုိးရအဆင့္အသီးသီး 
သို႔မဟုတ္ အပုခ္်ဳပမ္ႈအဆင္အ့သီးသီးျဖင္ ့အခ်ိဳး 
မညီေသာ အာဏာခဲြေ၀ခ်ေပးမႈသည ္ပငကုိ္ယ္ 
အားျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀မႈ (Decentrali-
zation) ၏ အတိုင္းအတာကို ညႊန္ျပျခင္းမရိွပါ။ 
တစ္ဖက္တြင္လည္း ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္းတြင္ 
ထပ္တုိးထားေသာ အစုိးရ၏ ၾကားအဆင့္တစ္ခု 
သည ္အေရးပါေသာ လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာကိ ုရရိ ွ
ျပီး ၿငမိ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညမီႈမ်ား၏ ေရ႕ွေျပး 
အဆင့္မ်ားလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အရ ဟန္ခ်က္ညီမႈအေပၚ ႀကီးမားစြာလႊမ္းမိုးမႈရိွေသာ္လည္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရိွ အခ်ိဳးမညီေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။

၃.၁.၂။  အစိုးရ၏အဆင့္တစ္ခုအတြင္း နယ္ေျမအလိုက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ပံုစံ 
ခ်မွတ္ျခင္း

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ား၏ 
အေရအတြက္အျပင္ အဆိုပါအဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ရိွေသာ အစိုးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏ 
အေရအတြက္ကိုပါ သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကရပါမည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူ 
မ်ားက ေဒသႏၲရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္သည္လည္း 
အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ၏ အဂၤါရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ အဆုိပါ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ေလ့ရိွေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ား 
သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အလားအလာေကာင္းျခင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔ 
တစခ္ခု်င္းစ၏ီ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏိငုမ္ႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုိယပ္ိငုလ္ကၡဏာရပမ္်ားကုိ အေျခခ ံ
၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသႏၲရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒတစ္ခုအား အတည္ျပဳျခင္းသည္  လိုအပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ၏ ေအာင္ျမင္ 
ျခင္းအေပၚတြင ္မတူည္ေနၿပီး ထုိျငမိ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညမီႈတြင ္ကုိယ္ပိငုလ္ကၡဏာရပက္ိ ုအေျခ 
ျပဳေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ပံုစံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဆိုးအေကာင္း 
ေပၚတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ (ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဆူဒန္ စသျဖင့္)။ 
ေဒသႏၲရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ 
ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုသည္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
လကၡဏာရပ္မ်ားအား ခိုင္မာေစမည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို  ေတာင္းဆိုႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈအာဏာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစသည့္ကြင္းဆက္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္ (စပိန္ႏိုင္ငံရိွ 
ကာတာလိုနီးယား)။ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အဖဲြ႔ခဲြမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္တစ္ခုတည္း 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလား 
အလာေကာင္းျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ခြဲ 
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးရရွိႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ 
လကၡဏာရပ္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ 
ေဒသႏၲရအဖြဲ႔ခြဲမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈကိုရရွိေစရန္ 
ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကို အေျခခံသည့္ အစိုးရ၏ 
ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။



ကိုသာ အသားေပးေလ့မရိွၾကေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္္္ကို အေျချပဳသည့္ ေဒသႏၲရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ လူနည္းစုအဖဲြ႔ အစည္းအသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံ၍ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
ေပၚေပါကလ္ာေသာ လူနည္းစအုဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မွ်မွ်တတစဥ္းစားေပးျခင္းမရိပွါက 
ပဋိပကၡကို အစပ်ိဳးေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္လည္း အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ပုံစံခ်မွတ္မႈ၊ ပထ၀ီ၀င္အေနအထား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားစသည့္ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားကိုသာ အေျချပဳလ်က္ စီးပြားေရးအရ ‘အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာအရြယ္အစား’ ကို ေရြးခ်ယ္ 
သတမ္တ္ွျခင္းသညလ္ည္း ထိေရာက္ၿပီး ခရီးေပါက္ေသာ အစိုးရကုိ ဧကနမ္ခု် ဖနတီ္းေပးမညမ္ဟုတပ္ါ။ 
ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ခဲြျခားကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားမႈမ်ားကုိ ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစပါက ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ဘ ဲယင္းတုိ႔အား ေအာက္ပိငု္းအဆင္မ့်ားသုိ႔ ထပမ္ကံ်ေရာက္ေစပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့သက္ဆုိင ္
ရာျပညသ္မူ်ားက လကခ္သံည္ ့စီးပြားေရးအရ ရငွသ္န္ႏုငိမ္ည္အ့ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ ဖနတီ္းေပးနုငိ္ေသာ 
ေရာစပ္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။၉ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း 
နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္က်င္းပေနေသာ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက အဆိုပါအေရးကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
အေလးေပးေဖာ္ျပလ်က္ရိွပါသည္။

ဇယားကြက္ ၂။ နီေပါအစိုးရ၏ အာဏာမ်ားလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းစနစ္ အသြင္သဏၭာန္အား 
ေဆြးေႏြးျခင္း*

 နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ပံုစံခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေရးေကာ္မတီသည္ ျပည္နယ္မ်ား အေရအတြက္၊ အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ား၊ အနာဂတ္ 
တြင္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးေသာ/ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရစနစ္ ပုံစံခ်မွတ္မႈအရ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေရးႏွင့္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို အေျချပဳလ်က္ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပေသာ ေဆြးေႏြးမႈတစခ္အုား ျပဳလုပခ္ဲပ့ါသည။္ အဆုိပါ သတမ္တ္ွခ်က္ေဘာငမ္်ားႏငွ္အ့ည ီ
ေျမပံုႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကို ေရးဆဲြသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခုမွာ ခရိုင္ ၁၄ ခုပါ၀င္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ 
ခ႐ိုင္ေျခာက္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ 

*နီေပါႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးပဲြ (CCD) ကုိ ၾကည့္ပါ၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ CCD ၏ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၀၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၁၈

အျခားေသာ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အတည္ 
ျပဳၿပီးေနာက္ ယင္းတြင္ ျပည္တြင္းေရးရာ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ထည့္သြင္းသင့္၊ မသင့္ျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ထည့္သြင္းမည္ဆိုပါက ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
မည္သူက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။  ျပည္တြင္းနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

ခရိုင္မ်ားထက္စာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပို၍ဖန္တီးပါက ယင္းေမးခြန္းသည္ 
ပို၍အေရးႀကီးလာပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ဟူသည့္ 
႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ အာဏာကိုျပင္းထန္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာစနစ္မ်ား 
တြင္ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သာမာန္ 
ဥပေဒကိုေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ပါသည္ (ဘီနင္း)၁၀။ 

အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ခု  
ကလည္း ျပည္တြင္းနယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားအား ေျပာင္းလသဲည္ဥ့ပေဒသည ္ႏိငုင္ံေတာ္ 
၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ေထာက္ခံမဲ 
အမ်ားဆံုးရရိရွန ္လုိအပသ္ညသ္ာမကပ ဲအက်ိဳး 
သက္ေရာကမ္ႈကိခုရံေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင ္
ပါ၀ငသ္ည္ ့အဆုိပါ ကိယ္ုစားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ 
ခံမဲ သုံးပံုႏွစ္ပံုကုိလည္း ရရိွရန္လုိအပ္သည္    
ဟူ၍ သတ္မတွထ္ားႏိငု ္ပါသည ္(ဘယ္လ္ဂ်ယံီ၁၁)။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းျပညမ္်ားတြငမ္ ူသက္ဆုိငရ္ာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ ွသေဘာတ ူ
ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္ (မေလးရွား၁၂)။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမအဲျပင္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကလည္း ေဒသအစိတ္အပုိင္းမ်ား 
အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူထုဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈကိုလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ (ဆြစ္ဇာလန၁္၃)။

၃.၂။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း (Decentralization) ၏ သမားရုိးက် ပံုစံခ်မွတ္မႈအျပင္   
ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည ္အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အေရးပါမႈအတုိင္း 
အတာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ 
အတိုင္းအတာ (ဤအခန္းတြင္ အေရးပါေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဟု ရည္ညႊန္းပါသည္)
ကိ ုႏိငုင္ံေတာ္အဆင္မ့ ွအစိုးရ၏ ေအာက္ပိငု္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ အမနွတ္ကယ ္လဲႊေျပာင္းေပးသည္ ့
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို အထူးဂရုျပဳ၍ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး 
ႏငွ္ ့ဘ႑ာေရးလပုင္န္းတာ၀နမ္်ားကုိ အာဏာမ်ားလဲႊေျပာင္းခြဲေဝေပးအပသ္င္သ့နည္း။ 
အစိုးရ၏ မည္သည့္အလႊာအဆင့္ကို ေပးအပ္မည္နည္း။ 

• ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည ္လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာကုိ တစ္ႏိငုင္လုံံး 
တြင္ တစ္ေျပးညီတည္း ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ 
ေပၚ မူတည္၍ (လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ၊ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား စသျဖင့္) အခ်ိဳးမညီစြာ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္ ေပးပါသလား။ 

အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာပံုစံခ်မွတ္မႈ၊ ပထ၀ီ၀င္ 
အေနအထား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားစသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ကိုသာ အေျချပဳလ်က္ စီးပြားေရးအရ 
‘အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာအရြယ္အစား’ ကို 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္လည္း 
ထိေရာက္ၿပီး ခရီးေပါက္ေသာ အစိုးရကို 
ဧကန္မုခ် ဖန္တီးေပးမည္ မဟုတ္ပါ။



• အခ်ိဳ႕ေသာအဆင္မ့်ားသည ္ထပိပ္ိငု္းအဆင္ရ့ိ ွအပုခ္်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသက္သက္ 
အျဖစသ္ာ တညရ္ိွေနျခင္း ျဖစပ္ါသလား။ အစိုးရ၏ အျခားေသာအဆင္မ့်ားတြင ္ကုိယ္ပိငု ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို ရရိွပါသလား။ 

• ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ အဓိက က႑သုံးရပ္အနက္ 
မည္သည့္က႑ကို ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ ထည့္သြင္းဖဲြ႔စည္းထားရိွသင့္သနည္း။ 

ပုံ ၇ သည္ ျပင္သစ္ႏင့္ွ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတုိ႔အတြင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း (Decentralization) 
၏ သမားရိုးက်ပံုစံကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ အလားသ႑ာန္တူသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း 
၁၉၈၂ တြင ္အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ေဆာငရ္ြက္ခဲသ့ည္ ့ျပငသ္စ္ႏိငုင္သံည ္
အာဏာခဲြတမ္းခ်ေပးမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံထက္ပို၍ 
ဗဟုိအဆင္တ့ြင ္အာဏာကိ ု ခ်ဳပကုိ္ငထ္ားပါသည။္ အစိုးရ၏ သမားရိုးက်ပံစုခံ်မတ္ွမႈသည ္အာဏာ 
လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါေသာ အတုိင္းအတာကုိ ဆုံးျဖတမ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါ 
ပိရမစ္မ်ားက အေလးေပးေဖာ္ျပေနပါသည္။ တဖန္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈ 
အတုိင္းအတာသည ္အစိုးရ၏အဆင္အ့သီးသီးသုိ႔ ခဲြေ၀သတ္မတ္ွေပးထားေသာ လုပပ္ိငုခ္ြင္ ့အာဏာ 
ႏင့္ွ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၏ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ 
မ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသမ်ားထက္စာလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
မ်ားကို ပို၍ရရိွပါသည္ (ဥပမာ- ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခြန္ေကာက္ခံေရး 
အာဏာ)။ ဆြစ္ဇာလန္၏ ခရိုင္မ်ားသည္ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ၏ မူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ျပင္သစ္တြင္မူ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း ထမ္း 
ေဆာင္မည့္ စီရင္စုနယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ သမၼတကခန္႔အပ္၍ ယင္းသည္ ဗဟုိအစုိးရ၏ မူ၀ါဒကုိ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ပံု ၇။ ျပင္သစ္ႏွင္႔ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ရိွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ား

ျပင္သစ္*

နယ္ေျမ ၂၆-ခု

အစိုးရဌာန ၉၆ ခု ျပင္သစ္ျပည္နယ္
အစိုးရ အဖဲြ႕ခဲြေပါင္း ၃၄၂ ဖဲြ႕

ေဒသစီမံကိန္းနယ္ေျမ ၄ဝ၃၉ ခု

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ငယ္မ်ား

၃၆၆၈၂ ဖဲြ႕

ဆြစ္ဇာလန္

ေဒသစီမံကိန္း ၂၃ ခု
ေဒသစိတ္နယ္ေျမ (၃)ခုကို

ေဒသႀကီး (၂)ခုခဲြျခားႏိုင္သည္။

 ၁၄၉ ခရိုင္ (၂ဝဝ၈) (အလြန္
  ေသးငယ္ေသာ စီရင္နယ္ေျမမ်ားတြင္

ခရိုင္ မရိွပါ။

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ငယ္မ်ား

၂၆၃၆၂ ဖဲြ႕ (၂ဝဝ၉) ေ

ႏိငုင္ရံပ္ျခားတြငရ္ိွေသာ ျပငသ္စ္ႏိငုင္၏ံ အုပခ္်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ငယ္မ်ားကုိမ ူထည္သ့ြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

၃.၂.၁။  အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏  အုပခ္်ဳပ္ေရး၊ ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့ဘ႑ာေရးရႈေထာင္မ့်ား

အေရးပါေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အာဏာကို အစိုးရ၏ 
အဆင္အ့သီးသီးသို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည။္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ အတုိင္းအတာ 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဗဟိုအဆင့္၌သာ တင္းၾကပ္စြာခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အသြင္ေဆာင္သည့္ 
စနစ္မ်ားမွ အာဏာမ်ားကိ ုလက္ေအာက္အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ စနစ္ 
အထိ စနစမ္်ားအားလုံးတြင ္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည္ ့အက်ိဳးဆကမ္်ားအေပၚတြင ္မတူည၍္ ကြာျခား 
ပါသည္။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ အေနအထားကို ပို၍တိက်စြာတိုင္းတာရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း (administrative decentralization)၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ 
လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း (Political decentralization) ႏွင့္ဘ႑ာေရးအာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း (Fiscal 
decentralization) ဟူသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အေျခခံသေဘာတရားသံုးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာႏွင့္ 
စပလ္်ဥ္း၍ ေဒသႏရၲအစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကပိငုဆုိ္ငသ္ည္ ့ကုိယ္ပိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ ့ရရိသွည္အ့တုိင္း 
အတာကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းသည္ ဗဟိုအစိုးရက ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳျခင္းစသည္ ့ႏိငုင္ံေရး 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ခြင့္ျပဳ 
ေသာ အတိုင္းအတာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး 
အေနျဖင္ ့ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပး 
ျခင္းဆိုသည္မွာ ဗဟိုအစိုးရမ်ားက ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ားကို ေဒသႏၲရ အဖဲြ႕ခဲြမ်ားထံ 
လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေသာ အတုိင္းအတာကုိ ဆုိလုိ 
ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတရားသုံးခုအား ခဲြျခားထားျခင္းသည္ တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ လြယ္ကူ 
ေစေသာ္လည္း  ထိေရာက္ေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယင္းတို႔သံုးမ်ိဳး 
လံုးကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းအား အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ လိုက္နာ 
ျခင္းမရိွပါက အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ အရာေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းပံုစံသံုးမ်ိဳးကို 
ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း

အပုခ္်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းတြငလ္ည္း  ‘ဗဟုိအဆင္မ့ ွအာဏာကုိ လက္ေအာက ္
အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီး သုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မတ္ွေပးျခင္း (de-concentration)’၊ ‘တာ၀န္လႊဲေျပာင္း 
ေပးအပ္ျခင္း (delegation)’ ႏွင့္ ‘ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားထံ ဗဟုိမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (devolution)’ ဟူ၍ အသြငသ္႑ာနသုံ္းမ်ိဳးျဖင္ ့ကြဲျပားမႈမ်ားရိပွါသည။္ ေ၀ါဟာရ 
တစ္ခု ခ်င္းစီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာလႊဲေျပာင္း ခြဲေ၀ေပးျခင္းဟူ၍ 
ပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္း ျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ ယင္းတို႔သံုးမ်ိဳးလံုးကို ညွိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။ 



ပံု ၈။ ဗဟုိအဆင္မ့ ွအာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္း  အသီးသီးသုိ႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ သတ္မတ္ွ 
ေပးျခင္း၊ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားထံ 
ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးျခင္း - ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား

 

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ တရားဥပေဒ ရႈေထာင့္မွ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း။ ပံုစံမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

(GieBen: TransMIT၊ ၂၀၁၀)။

ဗဟိုအစိုးရသည္ ယင္း၏ဌာနခဲြမ်ား၌ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး တာ၀န္ 
၀တၱရားမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးေသာအခါ ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာကို လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္း 
အသီးသီးသို႔ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္း (De-centralized) ပံုစံကို အသံုးျပဳပါသည္။ ဤသို႔ 
လဲႊေျပာင္းေပးရာတြင္ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ အာဏာခဲြေ၀လဲႊေျပာင္းျခင္းကို ေျပာင္းလဲေစ 
ေသာ္လည္း တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ အာဏာသည္ ဗဟိုအဆင့္၌သာ ရိွပါသည္။ ဤသို႔ ခဲြေ၀ျခင္းစနစ္ 
သည္ အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားသို႔ အာဏာကို အမွန္တကယ္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း မဟုတ္ 
ေသာေၾကာင္ ့အစိုးရ၏ အျခားေသာအဆင္မ့်ားကုိ ဖနတီ္းေပးႏိငုစ္ြမ္းမရိပွါ။ ဥပမာအားျဖင္ ့အထက္ 
တန္းေက်ာင္းမ်ားသည ္ႏိငုင္ံေတာဥ္ပေဒက အုပခ္်ဳပၿ္ပီး ႏိငုင္ပံိငုအ္ဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥပင္ျဖစ္သည္ (ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္း 
မ်ားကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆရာမ်ားငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ 
လစာေပးျခင္း)။  အတိုခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ကိစၥရပ္အားလုံးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွသာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း၌သာ တည္ရိွသည္ 
မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ တည္ရိွေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖဲြ႔အစည္း၏ သေဘာသဘာ၀ကို 
ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳပဲ ယင္းတို႔အား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ/
ဆရာမမ်ားကို ေစလႊတ္ရသည္။ 

ဗဟုိအဆင့္မွ အာဏာကုိလက္ေအာက္အဖြ႕ဲအစည္း 
အသီးသီးသို႔ လႊျေျပာင္းခြဲေဝ သတ္မွတ္ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

ေဒသႏၲရအဆင့္

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ား

ႀကီးၾကပ္ေရး/အႀကီးအကဲႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းၾကား ဆက္ဆံေရး

အာဏာလႊျေျပာင္းမႈ

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားထံ 
ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း (Delegation) 
တြင ္ဗဟိအုစိုးရအား ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်မတ္ွေရးႏငွ္ ့ 
အစိုးရ၏ အျခားေသာအဆင့္တစ္ခုမွ ျပည္သူ႔ 
လုပင္န္းတာ၀နမ္်ားကိ ုထမ္းေဆာငရ္နအ္တြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
လဲႊေျပာင္းေပးရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ တာ၀န္ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည ္ဗဟုိအစိုးရအား အႀကီး 
အကဟုဲယူဆၿပီး ျပည္နယ္အဖဲြ႔အစည္းကုိ လက္ 
ေအာက္ခံအျဖစ္ ယူဆသည့္ အႀကီးအကဲႏွင့္ 
လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းၾကား ဆက္ဆံေရးကို အသားေပးပါသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရး၏ အတိုင္း 
အတာမ်ားသည ္ကြဲျပားျခားနားၾကၿပီး ေအာက္ပိငု္းအဆင္တ့ြင ္ကုိယ္ပိငုဆုံ္းျဖတခ္်က္မ်ားကိ ုအနည္း 
ငယ္သာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေရးပါေသာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ စနစ္က်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွေနေသာ္ 
လည္း ဗဟိုအစိုးရသည္ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို အျပည့္အ၀ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားသည ္ႏိငုင္ံေတာ္ဥပေဒက အုပခ္်ဳပထ္ားေသာ ႏိငုင္ပံိငုအ္ဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 
ယင္းတို႔အား တာ၀န္ခဲြေ၀ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ 
မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားထံ ဗဟိုမွလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း 
(Devolution) သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း သေဘာအသက္ေရာက္ဆုံးေသာပုံစံကုိ ကုိယ္စား 
ျပဳၿပီး ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးပါသည္။ တဖန္ 
ယင္းစနစ္တြင္လည္း မ်ားစြာေသာနမူနာပံုစံမ်ား ရိွပါသည္။ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အရာမ်ားတြင္ 
နယ္ပယ္တစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင ္အေရးပါသည္ ့ကိယ္ုပိငုဆုံ္းျဖတ္ခြင္ရ့ိ)ွ ကန္႔သတ္ထားေသာအာဏာမ်ား ပါ၀င္ႏိငုသ္ည။္ 
သို႔တည္းမဟုတ္  စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စသံတ္မတ္ွခ်က္မ်ားအျပင ္ခ်မတ္ွထားေသာ မ၀ူါဒမ်ားႏငွ္ ့နည္းလမ္း 
မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို  အသံုးျပဳေသာ ေဒသႏၱအစိုးရအဖဲြ႔သည္ 
ပို၍ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သေဘာဆန္ပါသည္။ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း အတိုင္းအတာအေပၚ 
မူတည္၍ ဗဟိုအစိုးရသည္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ၀င္ေရာက္စြက္ 
ဖက္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားအေပၚ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း 
မရိွေတာ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကို တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးမႈႏွင့္ တဲြဘက္ 
လုပ္ေဆာငရ္ပါမည။္ မဆဲႏၵရငွ ္မ်ားသည ္လူထုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပဲြမ်ားတြင ္ဆႏၵမဲေပးျခင္းျဖင္ ့ 
အဆိုပါတာ၀န္၀တၱရားကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ေဒသႏၲရဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခြဲေဝျခင္းတြင္ ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာကို 
လက္ေအာက္အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးသို႔ 
လဲႊေျပာင္းခြဲေဝ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
တာဝန္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားထံ ဗဟိုမွ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း 
ဟူေသာ ပံုစံမ်ားရိွပါသည္။



သည့္ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ (စာသင္ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားကို  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ငွားရမ္း 
ျခင္းႏွင့္ လစာေပးေခ်ျခင္း)။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုရပါမူ ကိစၥရပ္တိုင္းကို ေဒသႏၲရအဆင့္မွာပင္ ေဆာင္ရြက္ 
ၾကပါသည္။ ေဒသႏၲရအစုိးရ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒကုိ 
ရရိွရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ (က) ဗဟိုအစိုးရအဆင့္မွ ျပည္နယ္အစိုးရ 
မ်ားသို႔ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာအာဏာကို လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္   
(ခ) ေဒသႏၲရအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္၏ အစိုးရကိုပံုစံခ်မွတ္ရန္ အာဏာကိုလဲႊေျပာင္း 
ေပးျခင္း ဟူ၍ အေျခခသံေဘာတရား ႏစွမ္်ိဳးရိပွါသည။္ ပထမသေဘာ တရားကိ ုေရြးေကာက္ပဲြဆုိငရ္ာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဟူ၍ အမညသ္တ္မတ္ွႏိငုၿ္ပီး ယင္းစနစအ္ရ ႏိငုင္သံားမ်ားသည ္ေဒသႏရၲ 
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ခဲြမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြး 
ေကာက္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ေဒသႏၲရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိငု္ေသာ အာဏာရိွေသာ္လည္း မ၀ူါဒမ်ားကုိ ထိပပ္ိငု္းအဆင္မ့်ား၌သာ ဆုံးျဖတ္ 
ၾကပါက ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ မူ၀ါဒအေပၚ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ 
ေပလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ခရိုင္၏အႀကီးအကဲကို 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာအခါ ယင္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ား၏ (အထက္ 
တြငၾ္ကည္ပ့ါ) အပုခ္်ဳပ္ေရးဆုိငရ္ာ ညႊနၾ္ကားခ်က္မ်ားကုိ အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငရ္နသ္ာျဖစပ္ါ 
သည။္ သုိ႔ျဖစရ္ာ ႏိငုင္သံားမ်ားအေနျဖင္ ့ဤကုိယ္စားလွယ္အား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ 
ေရးအတြက္သာ တာဝန္ယူရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး ေဒသစိတ္နယ္ေျမမ်ားအဆင့္တြင္ ခ်မွတ္သည့္ 
အေရးပါေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေရးတြင္  တာ၀န္မရိွေပ။

ႏိုင္ငံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ဒုတိယေျမာက္သေဘာတရားကို ျမွင့္တင္ရာ  
တြင္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္နယ္အဆင့္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည့္ ပံုစံ 
က်ေသာ စမီံေဆာငရ္ြကမ္ႈႏငွ္ ့လပုင္န္းတာ၀နထ္မ္းေဆာင္ေရး က်င္သ့ံုးထုံးမ်ားလည္း လုိအပပ္ါသည။္ 
ယင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ လဲႊေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားအေပၚ 
ပံုစံခ်မွတ္ေရးႏွင့္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

ပံု ၉။ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ဥပမာမ်ား 

ရင္းျမစ္။ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ တရားဥပေဒရႈေထာင့္မွ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ပံုစံ။ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား (GieBen: TransMIT၊ ၂၀၁၀)

ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း

ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတိုင္း 
အတာကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည။္ ဘ႑ာေရးရင္းျမစမ္်ား လုံေလာက္မွ်တမႈမရိပွါက ေဒသႏရၲ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔အား ထပ္မံေပးအပ္ထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကိုမွ်တစြာ ထမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္းကို အားနည္းေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ဘ႑ာေရး အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းက႑ကိ ုေဘးဖယထ္ားျခင္း သုိ႔မဟတ္ု ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ 
ေစျခင္းသည ္အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အျခားေသာ ရႈေထာင္မ့်ားကုိလည္း မထိေရာက္ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ ေပၚေစပါသည္။

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရား သံုးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ (က) အသံုးစားရိတ္သံုးစြဲေရး တာ၀န္မ်ားကို 
ေပးအပ္ျခင္း (အစုိးရ၏ မည္သည့္အဆင့္မ်ားက သုံးစဲြမည္)၊ (ခ) ရရိွရမည့္ ႏုိင္င့ံ၀င္ေငြမ်ားေကာက္ခံ 

  ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဆင့္   ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဆင့္

ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
တို႔ျဖင္ ညႊန္ၾကားသည္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ 
နယ္ပယ္မ်ားကို  လဲႊေျပာင္းေပးသည္ 

ေဒသႏၲရ အစိုးရ အဆင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းတာဝန္သည္  

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။

ေဒသႏၲရ အစိုးရ အဆင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရရိွေသာနယ္ပယ္ကို 
ခ်မွတ္ေပးရန္ အေရးပါေသာ အာဏာ  

(ဥပေဒျပဳေရး အာဏာအပါအဝင္)

အေၾကာင္းအရာမဟုတ္ပဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကို 
ကန္႔သတ္ရန္တာဝန္

အေၾကာင္းအရာ 
ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရိွ 
ျခင္း                      

ျပည္သူမ်ားျပည္သူမ်ား

ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ 
သည္

ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ 
သည္

တင္းၾကပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကန္႔သတ္ထားေသာ/အားနည္းေသာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး



ေရး တာ၀န္ကုိေပးအပ္ျခင္း (အစုိးရ၏ မည္သည့္  
အဆင့္မ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံမည္) ႏွင့္ (ဂ) 
အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းၾကား လဲႊေျပာင္းမႈမ်ား (အစိုးရ 
၏ အဆင့္အသီးသီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ 
မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ခဲြေ၀သံုးစဲြၾကၿပီး မညီမွ်မႈမ်ား 
ကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ညိွႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မည္) ဟူ၍ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိေရာက္ 
မႈရိွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ရရိွရန္ 
အတြက္ တာ၀န္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရန္ 
အာဏာႏငွ္ ့လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားသည ္အသုံး 

စရိတ္အတြက္ ေပးထားေသာတာ၀န္ႏွင့္ ဒြန္တဲြေနပါသည္ (တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရ 
အဆင့္က ေပးသင့္ပါသည္)။ စရိတ္သံုးစဲြေရးတာ၀န္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားကို  ေကာက္ခံ 
တင္ျပေရးတာ၀န္ သို႔မဟုတ္ အခြန္ေငြမ်ားေကာင္ခံေရးအာဏာတို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေန 
သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း ဤဆက္စပ္မႈသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့မရွိပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဟနခ္်က္ညမီွ်မႈကုိ ရရိွေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န ္ခိငုလ္ံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရိွေနပါသည။္ အကယ္၍ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံေရး 
အာဏာၾကီးၾကီးမားမား ေပးအပ္ထားပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာအခြန္ေကာက္ခံမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားနည္းသြားေပလိမ့္မည္။ အလား 
တူစြာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုသာ အခြန္ေငြေကာက္ခံေရး အာဏာကုန္အပ္ႏွင္းထားပါက မလို 
လားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိငုပ္ါသည။္ စားရတ္ိက်ခသုံံးစဲြေရးအာဏာကုိ ႏိငုင္ံေတာ္ 
၀င္ေငြ ေကာက္ခံေရးတာ၀နမ္်ားႏငွ္ ့ခဲြျခားထားျခင္းသည ္ႏိငုင္ံေတာ္အသုံးစားရတ္ိ၏ အက်ိဳးအျမတ္ 
မ်ားႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကို မထင္မရွားျဖစ္ေစပါသည္။ အတိအက် ေျပာရေသာ္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ခဲြျခားျခင္းသည္ ေဒသႏၲရႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျပင္ ယင္းတို႔၏ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး တာ၀နထ္မ္းေဆာငမ္ႈကုိ ႀကီးေလးေစျခင္းမျဖစ္ေစရန ္အဆုိပါ အသုံးစရတ္ိ 
မ်ားအတြက္ မတည္ေငြရရိွရန္ အခြန္စည္းၾကပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စရိတ္သုံးစဲြျခင္း အခြင့္အာဏာကို ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရသို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ရ မည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူ 
မ်ားသည္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းႏွစ္မ်ိဳးကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ (က) အဓိကအားျဖင့္ 
ျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေစေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ေငြေၾကးမတည္ေပးရန္ ေဒသႏၲရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအား 
တာ၀န္ေပးအပထ္ားသည္ ့ႏိငုင္ံေတာဘ္႑ာမ်ားသည ္လုံေလာကသ္င္ပ့ါသည ္(အနည္းဆုံးအေနျဖင္ ့
ျပည့္စံုၾကြယ္၀ေသာ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအတြက္)။ (ခ) ျပည္နယ္၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားမရွရိွေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ ျပညန္ယ္အစိုးရမ်ားသည ္ျပညန္ယ္ေဒသခမံ်ားထမံ ွ
ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ အခြန္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံသင့္ပါသည္။ ေပးေဆာင္ေသာအခြန္မ်ားႏွင့္ ရရိွေသာ 

ဘ႑ာေရး အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း 
က႑ကို ေဘးဖယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစျခင္းသည္ အာဏာ 
လႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ျခင္း၏ အျခားေသာ ရႈေထာင့္ 
မ်ားကိုလည္း မထိေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစပါသည္။ အသံုးစားရိတ္အတြက္ ေပးအပ္ 
ထားေသာ တာ၀န္မ်ားသည္ တာ၀န္မ်ားကို 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားႏွင့္  ဒြန္တြဲေနပါသည္။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ 
တာ၀နယူ္ႏိငုမ္ႈကုိ ပိ၍ုခိငုမ္ာေစၿပီး အစိုးရလပုင္န္းတာ၀နမ္်ားအား ထမ္းေဆာင္ေရးကိလုည္း  ျမင္မ့ား 
ေစပါသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခြန္ေငြအမ်ားစုကုိ 
ေကာက္ယူရရိွေသာ္လည္း ေကာက္ယူရရိွမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားထက္ ပို၍စားရိတ္သံုးစဲြၾက 
ရမည့္ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားထံသို႔ အေရးပါေသာ စားရိတ္သံုးစဲြေရ တာ၀န္မ်ား 
ကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စားရိတ္သံုးစဲြမႈအၾကား မညီမွ်မႈ 
မ်ားလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ ေဒါင္လုိက္စနစ္အရ မညီမွ်မႈမ်ားဟုေခၚဆိုသည့္ ဘ႑ာေရး လိုေငြျပ 
ပမာဏကုိ  ႀကိဳတငလ္ဲႊေျပာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိငုပ္ါသည။္ အလ်ားလုိက္စနစအ္ရ မညမီွ်မႈမ်ား (ေဒသႏရၲ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား မညီမွ်မႈမ်ား) လည္း ရိွပါသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားသည္ နယ္ေျမ 
ေဒသတိငု္းတြင ္ရိမွေနႏိငုသ္ကဲ့သုိ႔ ယင္းတို႔အားလံုးသည ္စားရတိမ္်ားကုိ က်ခံႏိငုမ္ည ္မဟုတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရာ၌ 
တူညီေသာအာဏာ ရရိွၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားသည္ အပို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ထပ္မံစီစဥ္ေပးၾကပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ လူဦးေရမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ 
ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား လိုအပ္ေသာ 
လဲႊေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနရပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒါင္လိုက္စနစ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ ေငြထုတ္ေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး အလ်ားလိုက္စနစ္အရ ေဒသႏၲရအစိုးရ 
အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ‘ေငြထုတ္ေပးျခင္း’ 
ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား 
ထိပ္ပိုင္းအဆင့္မွ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား သို႔  
လဲႊေျပာင္းေပးေသာေငြကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစပ္ါသည။္ 
အေထြေထြ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေငြ၊ အထူး လဲႊ 
ေျပာင္းေပးအပ္ေငြ၊ အကူအညသီေဘာ လဲႊေျပာင္း 
ေပးအပ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေနာကဆ္က္တဲြလဲႊေျပာင္း 
ေပးအပ္ေငြ စသျဖင္ ့လဲႊေျပာင္းေပးေငြ အမ်ိဳးအစား 
မ်ားႏငွ္ ့ေနာက္ခအံေနအထားမ်ားေပၚ မတူည၍္ 
အဆုိပါ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေငြမ်ားသည ္ေဒသႏရၲ 
အဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ျမင့္မားေစ 
ပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဒသႏၲရ အဆင့္ အစိုးရမ်ား 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရန္ 
တူညီေသာ အာဏာကို ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားသို႔ 
လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၲရ အစိုးရအဆင့္ 
အခ်င္းခ်င္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရ 
အခ်င္းခ်င္းၾကား လႊဲေျပာင္းမႈသည္ 
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 



ပံု ၁ဝ။ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြကို ေကာက္ခံေရးအာဏာမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံမွ ဥပမာမ်ား

 

ရင္းျမစ္။ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႔၊ အစုိးရ၏ ဘ႑ာေရး ကိန္းဂဏန္းခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာ ႏွစ္ခ်ဳပ္ 

စာေစာင္ ၂ဝဝ၈၊ ၃၂ (ဝါရွင္တန္ ဒီစီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႔၊ ၂ဝဝ၈)

၃.၂.၂။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝမႈ၏ အခ်ိဳးညီေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးမညီေသာ စနစ္မ်ား

အပုခ္်ဳပ္ေရး၊ ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ 
အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အခ်ိဳးညီေနရန္ မလိုပါ။ အခ်ိဳးမညီေသာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ စနစ္မ်ားသည္လည္း ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ 
သက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားအၾကား ျပညတ္ြင္းပဋပိကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန ္အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းကုိ သေဘာ 
တညူပီါက အဆိပုါေဒသမ်ားအတြက္ ကိယ္ုပိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္အ့ာဏာကိ ုလဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းသည ္
အဓိပၸါယ္ရိွပါသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ဖင္လန္ (အာလန္)၊ အင္ဒိုနီးရွား (အက္ခ္)၊ အီတလီ (ေတာင္ပိုင္း 

အာဂ်င္တီးနား 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

မေလးရွား 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

ၾသစေၾတးလ် 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

ေတာင္အာဖရိက 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

ကေနဒါ 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

မဂဇလန္ 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ

0.22%

3.33% 3.56%

37.78%

1.77% 0.88%

62.01%

94.90% 95.56%

21.41%

32.29%

46.30%

15.27%

81.80%

9.78%

42.19%

48.04%

2.93%

ဗဟိုအဆင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ ျပည္နယ္အဆင့္



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

တီရိုအီ)၊ မေလးရွား (ေဘာ္နီယို)၊ ဖိလစ္ပိုင္ (မင္ဒန္နာအို)၊ ဆူဒန္ (ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္) ႏွင့္ တာဇန္း 
နီးယား (ဇန္ဇီးဘာ) တုိ႔ ျဖစၾ္ကပါသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕သည္ ဆူဒန္ႏွင့္ တာဇန္းနီးယားတုိ႔ 
ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ အခ်ိဳးမညီေသာ သမားရိုးက်ပုံစံခ်မွတ္မႈျဖင့္ အေရးပါေသာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ၏ အတုိင္းအတာတြင ္ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည။္ သုိ႔ရာတြင ္
ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ားသည ္အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင္ ့အခ်ိဳးညီေသာ သမားရိုးက်ပံစုကုိံလည္း 
ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္ထားပါသည္။ (ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွား၁၄ သို႔မဟုတ္ ဖိလစ္ပိုင၁္၅)။  
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ရိွသူမ်ားကမူ ဤသို႔ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ အစိတ္စိတ္ 
အမႊာမႊာၿပိဳကဲြျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားကိုလည္း မူရင္းပိုင္ဆိုင္သူ 
မ်ားထ ံျပနလ္ည္ေပးရျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိငုသ္ညဟ္ ုအျငင္းပြားလ်က္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစမု်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဘာသာတရားကုိ အေျခခ၍ံ နယ္ေျမေဒသမ်ားအၾကား ခဲြျခားသည္ ့အခ်ိဳးမညီေသာ ပံစုခံ်မတ္ွမႈမ်ား 
ကို ကန္႔ကြက္ၾကပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာအရ ဖယ္ၾကဥ္ပထုတ္ထားျခင္းခံရၿပီး ခဲြျခား 
ဆက္ဆံခံရေသာ လူနည္းစုနယ္ေျမေဒသမ်ားက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရိွေသာ အေနအထားကို 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ပံ့သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတာင္းဆုိလာႏိုင္ပါသည္။ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၾကသည့္  ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ 
အခ်ိဳးမညီေသာ ပံုစံခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ ႀကီးမားစြာကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးအတြက္  အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေသာ ပံစုအံမ်ိဳး မ်ိဳးကိ ု
ထားရိွၾကပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ (UK) ႏွင့္ စပိန္တို႔သည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သည့္ ပံုစံခ်မွတ္ေရး 
နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို ဥပမာေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္ (ဇယားကြက္ ၃ ႏွင့္ ဇယားကြက္ ၄ ကို 
ၾကည့္ပါ)။ 

ဇယားကြက္ ၃။ တုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳးမညီမွ်ေသာ 
အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ စေကာ့တလန္၊ ေ၀လ္စ္ႏွင့္ 
အိငုယ္ာလန ္ေျမာက္ပိငု္းတုိ႔တြင ္အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ျခင္း ပံုစံမ်ိဳးစံုကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဥပေဒ   
မ်ားကို ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းေသာ 
အဂၤလန္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ က်န္နယ္ေျမသံုးခုတြင္ တာဝန္ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈ အဆင္အ့မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့က်င္သုံ့းလ်က္ရိၾွက 
ပါသည္။

စေကာ့တလန္ျပညန္ယ္တြင ္လႊတ္ေတာ္တစခ္ုႏငွ္ ့
ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကုိ 



၀က္ဘ္မင္စတာ ပုံစံမွ  ရရွိထားပါသည္။ ၁၉၉၈ စေကာ့တလန္ အက္ဥပေဒအရ စေကာ့တလန္၏ 
လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒမ်ား*ကို အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မွာမူ ၿဗိတိသွ် 
လႊတ္ေတာအ္တြက္ သီးသန္႔ဖယထ္ားျခင္းမရိွေသာ နယ္ပယ္တုိင္းတြင ္အုပခ္်ဳပ္ေရးပိငု္းဆုိငရ္ာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္ (ဆင့္ပြားဥပေဒဟုလည္း ေခၚသည္)။ 

ထိုအက္ဥပေဒခဲြတမ္း ခ်သတ္မွတ္ေပးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဥပေဒျပဳရန္ 
ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အား ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း စေကာ့တလန္လႊတ္ေတာ္က ပန္ၾကားမွသာ 
ယင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ (ဆီး၀ဲလ္ သေဘာတူညီခ်က္) 

 

၁၉၉၈ ေ၀လနယ္ အစိုးရ၏ အက္ဥပေဒအရ ယခင္က ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးမ်ား ရရိွခဲ့ၾကေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေ၀လနယ္၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔ ခဲြတမ္းခ်သက္မွတ္ေပးထားသည့္ 
နယပ္ယ္မ်ားတြင ္အာဏာမ်ားလဲႊေျပာင္း သတမ္တွထ္ားခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားညလီာခမံ ွ
အပုခ္်ဳပ္ေရးဆိငုရ္ာ အမနိ္႔ညႊနၾ္ကားခ်က္မ်ားနငွ္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မတ္ွမႈကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင္ ့
ျဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ေဝလ္စ္နယ္အတြက္ အဓိကက်ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းအတည္ 
ျပဳဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

အိငုယ္ာလန္ေျမာကပ္ိငု္းတြင ္ေဒသႏရၲအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားအား လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာကုိ ခဲြတမ္း 
ခ်၍သတ္မွတ္ျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခဲြျခား၍မရႏိုင္ေပ။ ယင္းမွ ေပၚေပါက္လာ 
ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္သည္ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းညီလာခံႏွင့္ 
ႏိငုင္ံေတာ္အုပခ္်ဳပမ္ႈက႑ကိ ုေလးႀကိမတ္ိငုတုိ္င ္ယာယီဆုိင္းငံ့ေစၿပီး ၂၀၀၂ ေအာက္တုိဘာလ 
တြင ္ေနာက္ဆံုးအႀကိမဆုိ္င္းငံခ့ဲသ့ည။္ လုပင္န္းတာ၀နမ္်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေသာအခါ အုိငယ္ာလန ္
ေျမာက္ပိုင္းညီလာခံသည္  ‘ျခြင္းခ်က္ထားေသာ’၊ ‘သီးသန္႔လ်ာထားေသာ’ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ယခတုိုင္ေအာင ္ဥပေဒျပဳေနဆဲျဖစသ္ည္ ့ၿဗတိိသွ်လႊတ္ေတာမ္ ွလဲႊေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ 
မ၀ူါဒေရးရာမ်ားတြင ္အေျခခံျဖစ္ေသာ၊ ကုိယစ္ား ျပဳအပ္ႏွံေသာဥပေဒကုိ အတည္ျပဳႏိငုပ္ါသည။္ 
ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္က ၁၉၉၈ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း မရိွ 
ပါက ယင္းလႊတ္ေတာ္သည္ ‘ျခြင္းခ်က္ထားေသာ’ နယ္ပယ္မ်ားကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္ 

ေဝလနယ္

အဂၤလန္
ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္

စေကာ့တလန္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမ်ဳးိသား လႊတ္ေတာ္



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

သည္။ တဖန္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္သည္ ‘သီးသန္႔ လ်ာထားေသာ’ နယ္ပယ္မ်ားကုိလည္း လူ႔အဖဲြ႔ 
အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ သေဘာတူညီမႈအရ သက္မွတ္ေပးထားေသာ ေနာက္ပိုင္းရက္၌ အမိန္႔ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ အစိတ္အပိုင္းသံုးရပ္ ခဲြျခားထားေသာ 
တာ၀န္မ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈစနစ္ 
မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

  * ထို႔အျပင္ စေကာ့တလန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္၏ စံသတ္မွတ္ႏႈန္းကို ၿဗိတိန္အဆင့္၏  
၃%ထ ိေျပာင္းလရဲန ္အာဏာရိပွါသည ္(သို႔ရာတြင ္ယင္းအာဏာကုိ အသုံးျပဳျခင္း မရိွေသးပါ)။ 
ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္၊ M၊ စကစ္မစ္ဒ္၊ J ႏွင့္ ၀ီယက္စနာ၊ V ၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ ကဲြျပား 
ျခားနားေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မက္စ္ပလန္႕ခ္ လက္စဲြစာအုပ္၊ တတိယအႀကိမ္ 
(ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္၊ မက္စ္ 
ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၉)၊ စာ-၄၆

စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ‘ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ျခင္း Decentralization a la carte’ ဟုရည္ညႊန္းသည့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို တင္ျပ 
ထားပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖရန္ကို၏ အာဏာရွင္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ 
ၾကာေအာင ္အၾကြင္းမဲအ့ာဏာရငွစ္နစ္ျဖင္ ့အာဏာကုိ ခ်ဳပကုိ္ငထ္ားၿပီးေနာက္ပိငု္း ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ
ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစမည့္ တစ္ခု 
တည္းေသာ ယႏၱရားကို ၁၉၇၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တီထြင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ စပိန္      
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ တမူထူးျခားေသာ အဓိက အဂၤါရပ္မွာ ျပည္နယ္ အသီးသီး/ ၿမိဳ႕နယ္ 
အသီးသီးအေနျဖင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚ 
မူတည္၍ မတူညီေသာ အရိွန္အဟုန္မ်ားျဖင့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ရယူႏိုင္ 
မည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသအပိုင္း 
အျခားအရ စပိန္ႏုိင္ငံကို ‘ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရရိွေသာ နယ္ေျမမ်ား’ ဟူ၍ ခဲြျခားထားပါသည္ (အပိုဒ္ ခဲြ ၁၃၇)။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရိွျခင္း သည္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမမ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ္မ်ားအတြက္ အလိအုေလ်ာက္ ရရိွေသာအခြင္အ့ေရးတစခ္ုျဖစၿ္ပီး 
ယင္းအခြင့္အေရးကို မည္ကဲ့သို႔ သံုးစဲြရမည္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ နယ္ေျမမ်ား၏အေန 
အထားကုိ မညက္ဲသုိ့႔ ရရိွႏိငုသ္ညစ္သညတုိ္႔ႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒက သတ္မတ္ွထား 
ပါသည္။ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို  အပိုဒ္ခဲြ ၁၄၈ တြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အပိုဒ္ခဲြ ၁၅၀ အရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကိုယ္ပိုင္ 
အပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ိွေသာ နယ္ေျမမ်ားအား ယင္း၏ လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာစာရင္းရိ ွ(အပိဒုခ္ဲြ ၁၄၉) အာဏာမ်ား 
ကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။၁၆



ဇယားကြက္ ၄။ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို ေလ့လာျခင္း - စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း

၃.၂.၃။ မည္သည့္ အစုိးရအဆင့္မ်ားကုိ မည္သည့္အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းေပးမည္နည္း။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ရိွ အစိုးရ၏ အဓိကက႑သံုးရပ္ကို အာဏာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈ၏ အေရးပါမႈအတိုင္းအတာကို 
ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲသ့ည့္အတုိင္း ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ မည္သည့္ 
က႑ကုိ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ဖဲြ႔စည္းရမည္ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ (ဇယား ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ အဖဲြ႔အစည္းဆုိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈသည္ 
အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ကို စီစဥ္ 
ဖနတ္ီးေပးမသွာလွ်င ္ယင္းအဆင္မ့်ားသုိ႔ လက္ေတြ႔ထိေရာက္ေသာအာဏာမ်ားဟု လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား ၂။ မည္သည္ အစိုးရအဆင္႔ကို မည္သည့္ အာဏာအမ်ိဳးအစားမ်ား ေပးအပ္မည္နည္း။

ႏိုင္ငံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္

တရား 
စီရင္ေရး

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္   

ဒုတိယအဆင့္ (ဥပမာ-အဖဲြ႔ခဲြမ်ား၊ 

ေဒသမ်ား စသျဖင့္) ? ? ?

 တတိယအဆင့္ (ဥပမာ- ျပည္နယ္အဆင့္) ? ? ?

အမ်ဳးိသား ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑

ေဒသႏၲရ 
အဖဲြ႕အစည္း

ေဒသႏၲရ အဖဲြ႕အစည္း
ေဒသႏၲရ အဖဲြ႕အစည္း

ေဒသႏၱရ အဖဲြ႕အစည္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

အပိုဒ္ခဲြ၁၄၈ 
ႏွင့္ ၁၄၉ တို႔ 
တို႔တြင္ ေဖာ္ 
ျပထားသည္ 
အာဏာခဲြေဝ 
မႈစာရင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

ယူေကႏုိင္ငံတြင္  ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ 
ဒုတိယအဆင့္ အစုိးရတြင္ ေဝလနယ္ကဲ့သုိ႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုတည္းျဖင့္ (သုိ႔မဟုတ္) စေကာ္ 
တလန္ကဲ့သို႔ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွစ္ခု 
စလံုး ပါဝင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံ 
မ်ားျဖင့္ေသာ အိႏၵယိႏငွ္ ့အေမရကိန္ျပည္ေထာငစ္ ု
ကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ 
မ်ားအေပၚ ကစိၥရပမ္်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ စရီင ္
ဆုံးျဖတ္ေရး တာဝနယ္ရူသည္ ့ကုိယပ္ိငုအု္ပခ္်ဳပ ္
ခြင့္ရ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ 
ထားရွိပါသည္။

ဒတိုယအဆင္အ့ေနျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒသည ္ကုိယပ္ိငုအု္ပခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ရိွေသာ ႏိငုင္ံေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔က လုိက္နာေဆာင္ 
ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္ရန္ 
လုိအပပ္ါသည။္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းသည ္သကဆုိ္ငရ္ာ 
တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း (ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္)၊ ဥပေဒကိုႀကီးၾကပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏တာ၀န္) သို႔ 
မဟုတ ္ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏငွ္ ့ဥပေဒတစခ္ကုို လက္ေတြ႔က်င္သုံ့းျခင္း (တရားစရီင္ေရး 
အဖဲြ႔၏တာ၀န္) တို႔ႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွမရိွေပၚတြင္သာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ 

ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း

ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးရာတြင္ အစိုးရ၏ မည္သည့္ 
အဆင့္မ်ားသည္ အထူးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (ဥပမာ- ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား) ဥပေဒ 
ကိ ုေရးဆဲြသင္သ့ည၊္ ယင္းအာဏာသည ္သီးသန္႔ရေသာ အာဏာျဖစသ္င္သ့ည ္သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ 
အဆင့္မ်ားအၾကား ခဲြေ၀သင့္သည္စသျဖင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ားအဆင့္သို႔ သီးသန္႔အာဏာအပ္ႏွင္းရန္ သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ခဲြေ၀ေပး         
ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈႏွစ္မ်ိဳးရိွေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ 
ပထုတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အားၿပိဳင္ေန 
ၾကေသာ ၿပိဳလဲြေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းကိုသာ သီးျခား 
အာဏာအပ္ႏွင္းရန္ သေဘာတူညီၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သီးျခားအာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း၏ ဒုတိယ 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ 
အစိုးရ၏ က႑သံုးရပ္အနက္ မည္သည့္ 
က႑အား အစိုးရ၏အဆင့္အသီးသီးတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မ်တ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
လႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
တာ၀န္မ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။



စိန္ေခၚမႈမွာ ပို၍လက္ ေတြ႔က်ပါသည္။ သီးျခား 
အာဏာေပးရန္အတြက္သာ အားထားေနျခင္း 
သည္ ဤစနစ္ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသည့္ နယ္ 
ပယ္မ်ားစြာတုိ႔တြင ္ စနိ္ေခၚမႈမ်ားႏငွ္ ့တရားစရီင ္
ေရးဆိုင္ရာ ေရာေထြးမႈမ်ား ဧကန္မုခ်ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္ဟူေသာအခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားရာ 
ေရာက္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားသည ္ႏိငုင္ံေတာ္အဆင့္ႏငွ္ ့ေဒသႏရၲ 
အဆင့္ အစုိးရမ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ 
ကို တစ္ျပိဳင္နက္ တစ္ေျပးညီတည္း လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးရန္  သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

တစ္ျပိဳင္နက္ က်င့္သံုးေသာအာဏာမ်ား 
သည္လည္း ကဲြျပားျခားနားစြာ တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ရိွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား 
တစ္ျပိဳင္နက္ က်င့္သံုးေသာအာဏာမ်ား၏ ေဒါင္လိုက္နည္းစနစ္အရ ေရာေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္ 
သည့္စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း က်င့္သံုးသည္ဟူသည့္ ျပႆနာရပ္ ေပၚထြက္လာရပါသည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို အဓိက ဦးစားေပး 
ထားပါသည္။ တစ္ျပိဳင္နက္တစ္ေျပးညီ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနယ္ပယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က လႊမ္းမိုးထားေသာ နယ္ပယ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တြင္ ေဒသႏၲရ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိပင ္ဟန္႔တားမႈမ်ား ျပဳလုပ ္လာႏိငုသ္ညဟု္ ေဒသႏရၲမ ွေ၀ဖန္ေရးသမား 
မ်ားက ေစာဒကတက္ႏုငိပ္ါသည။္ သို႔ရာတြင ္အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ ႏိငုင္ံေတာ္၏ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမန္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 
ႀကီးစိုးမႈကိ ု ‘အမနွတ္ကယ္လုိအပ’္ၿပီး ႏိငုင္ံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာငမ္ည္ ့ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုသာ ေပးအပ္ပါသည္။ ‘ဗဟိုအစိုးရလက္ေအာက္ရိွ ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္း 
တူညီေသာဘ၀ေနထိုင္မႈ အေနအထားမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားကိ ုထိန္းသိမ္းေရးသည ္ႏိငုင္ံေတာ ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ လိအုပ္ေသာ 
ဗဟိုအစိုးရ၏  စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို  အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။’၁၇

အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကမူ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ ကေနဒါ 
ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္စိုးမႈကို ထူးျခားလွသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ခၽြင္းခ်က္အျဖင့္ ဖန္တီးေပး 
ပါသည။္ သက္ျပည္ပ့ငစ္င္ႏငွ္သ့က္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကဲသုိ့႔ ျပညန္ယ္ဥပေဒႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာဥ္ပေဒ 
တို႔ လြဲလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေသာအခါ ျပည္နယ္ဥပေဒကိုသာ လက္ခံပါသည္။၁၈ အျခားေသာနည္းလမ္း 
တစ္ခုအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကို မူၾကမ္း 
ေရးဆဲြရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ေဒသႏၲရဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေန 
မ်ားႏွင့္အညီ အေသးစိတ္တင္ျပရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္ (ယင္းကို အေျခခံမူေဘာင္ ဥပေဒျပဳျခင္း 

အစိုးရ၏ မည္သည့္အဆင့္မ်ားသည္ ဥပေဒ 
ျပဳသင့္ပါသနည္း။ ယင္းအာဏာသည္ 
အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ခုတည္းကိုသာ သီးျခား 
အပ္ႏွင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးအတြင္း ခြဲေ၀ 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။ အထူးသျဖင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ 
ပထုတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ 
ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီး 
ေနာက္ အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ ၿပိဳကြဲေနသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အဆင့္ 
တစ္ဆင့္တည္းကိုသာ သီးျခားအာဏာ 
အပ္ႏွင္းရန္သေဘာတူညီၾကမည္ မဟုတ္ေပ။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

သို႔မဟုတ္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ထားသည့္ အာဏာမ်ားဟု ညႊန္းဆိုထားပါသည္)။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခဥံပေဒမ်ားတြင ္ႏုငိင္ံေတာ္အဆင္ ့ႏငွ့္ေဒသႏရၲအဆင္ ့အစိုးရႏစွခ္စုလုံးတြင ္တစခ္ိ်နတ္ည္း၊ 
တစ္ၿပိဳင္တည္းႀကီးၾကပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ တစ္ေျပးညီ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းဟူသည့္  တတိယ 
ေျမာကလု္ပင္န္းစဥက္ိ ုသတမ္တွထ္ားပါသည။္ ႏိငုင္ံေတာ္ႏငွ္ ့ေဒသႏၲရဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔သည ္
တိကုရ္ိက္ု သေဘာထားကဲြလဲြေသာအခါမသွာ အေၾကာင္းအရာ တစခ္ခု်င္းအေပၚ ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခ ံ
ဥပေဒႏွင့္အညီ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားသူႀကီးမ်ားက 
ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း အက်ံဳး၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ (ဆူဒန္)

ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အေသအခ်ာေရးဆဲြထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ 
မူၾကမ္းမ်ားအရ တစ္ေျပးညီ အာဏာကို ခဲြေ၀သတ္မွတ္၍ လက္ေတြ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွ 
ၾကေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ 
ေပးပါသည္ (ဇယားကြက္ ၅ ကို ၾကည့္ပါ)။

ဇယားကြက္ ၅။ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေပၚရရိွေသာ အာဏာမ်ား။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဥပမာ

ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၁၄၆
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တရားဥပေဒအၾကား သေဘာထားလဲြလဲြမႈမ်ား 

(၁) ဤအပိုင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ တြင္ စာရင္းသြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ေရး နယ္ပယ္အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒ 
မ်ားအၾကားရိွ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားကို ဆက္စပ္ေဖာ္ျပေပးပါသည္ [တစ္ေျပးညီ ရရိွ 
ေသာ အာဏာမ်ား]။ 

(၂) တုိင္းျပည ္တစ္ျပညလ္ံုးအတုိင္းအတာအရ တစည္တီစည္ြတ္တည္း က်င္သုံ့းမည္ျဖစသ္ည္ ့
ႏိငုင္ံေတာ္၏ တရားဥပေဒသည ္ေအာကပ္ါအေျခေနမ်ားႏငွ္ ့ျပည္စ့ံုျခင္းရိပွါက ျပညန္ယ္၏ 
တရားဥပေဒကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။  
(က) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ား အသီးသီး 

အေနျဖင္ ့ေရးဆဲြခ်မတ္ွ ထားသည္ ့ဥပေဒမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လိက္ုနာေဆာငရ္ြက္မႈ 
မရိွျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္စြာ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း 
ရိွေစရန္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဤသုိ႔တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္ - 
(၁) စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား
(၂) အေျခခံမူေဘာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ား



(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္ 
ပါသည္-

 (၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ ကာကြယ္ရန္။
 (၂) စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္။

(၃)  ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားအင္အားစု 
မ်ား၏ ေရြးလ်ားစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို 
ကာကြယ္ရန္။

(၄)  ျပညန္ယ္၊ ေဒသႏရၲမ်ားတြင ္စီးပြားေရးလပု္ေဆာငခ္်က္မ်ားကုိ တုိးျမငွ့္ေဆာင ္
ရြက္ရန္။

(၅)  အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားအေပၚ သာတူညမီွ်ရိွေသာ အခြင္အ့လမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွေစရန္။

(၆) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ရန္။
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို ျပည္နယ္တစ္ခု၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားကို 

ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါက ယင္းသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ 
ပါသည္။
(က) အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး 

သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း။  သို႔မဟုတ္
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဟန္႔တားျခင္း။

(၄) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒ္မခဲြ (၂) (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ရိွ၊မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာၿပီး အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္ တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရိွ 
လာပါက တရားရံုးသည္ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ဥပေဒကို အတည္ျပဳ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ျခင္းရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွရ 
ေပမည္။ 

(၅)  ပုဒ္မခဲြ (၂) ႏွင့္ (၃) ကုိ က်င့္သုံးေဆာငရ္ြက္ျခင္း မရွိပါက ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒအေပၚ ျပည္နယ္ 
ဥပေဒကသာ ႀကီးစိုးပါသည္။ 

(၆)  လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ဥပေဒအရေရးဆဲြေသာ ဥပေဒသည္ 
ယင္းဥပေဒကို ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက  အတည္ျပဳမွသာ ႀကီးစိုးႏိုင္ 
ပါသည္။

(၇) အကယ္၍ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ယင္းထံဥပေဒတစ္ခုကို တင္ျပ 
ၿပီးေနာက္ ကနဦး လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခိ်န္၏ ရက္ ၃၀ အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္အေျဖထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ယင္းဥပေဒကုိ ေကာင္စီ၏အတည္ျပဳခ်က္က 
မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မဆို အတည္ျပဳသည္ဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။ 

(၈) ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မခဲြ ၆ အတြင္းရိွ ညႊန္းဆိုထားေသာ 



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျခင္း မရွိပါက ယင္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဥပေဒ 
အား မညသ္ည္အ့ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္ ့အတညမ္ျပဳမျပဳေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းျပခ်ကမ္်ား 
တင္ျပေပးရပါသည္။

ရင္းျမစ္။ ေတာင္အာဖရိက၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၆) တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္း၍ ၂၀၀၇ 
တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။ <http://www.constitutionnet.org> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ 
တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

တိက်စြာသတ္မတ္ွထားေသာ တာ၀နတ္စခ္အုား ထမ္းေဆာငရ္န ္မညသ္ည္အ့စိုးရအဆင္မ့်ား 
တြင္မွ အာဏာမရိွသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အစိုးရအဆင့္ တစ္ခုခုတြင္ ပံုမွန္အား 
ျဖင္ ့အေထြေထြအာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ၾကြင္းက်နအ္ာဏာ သတမ္တ္ွထားရပါမည။္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိငုင္မံ်ား 
တြင ္ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္၌့ ၾကြင္းက်နအ္ာဏာ အပ္ႏငွ္းထားၿပီး (ကေနဒါ၊ အိႏၵယိ) အျခားေသာႏိငုင္မံ်ား 
တြင္ ယင္းအာဏာကို ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ပါ အပ္ႏွင္းထားပါသည္ (ဂ်ာမနီ၊ အေမ 
ရိကန္ျပည္ေထာင္စု)။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း အာဏာမ်ားခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္း လမ္းမ်ား ရိပွါသည။္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိငုင္မံ်ားသည ္အေသးစတ္ိ စာရင္းသြင္း 
သတ္မွတ္ထားေသာ အာဏာအမ်ိဳးအစားမ်ား စနစ္ကိုက်င့္သံုးၾကပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

သည ္ႏိငုင္ံေတာအ္ာဏာမ်ားကုိ တိက်စြာ သတ္ 
မွတ္စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ ေဒသႏၲရ အစိုးရ 
အဖဲြ႔မ်ားတြင္မူ ၾကြင္းက်န္အာဏာကို အပ္ႏွင္း 
ထားသျဖင့္ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္အာဏာမ်ားကို တိက်စြာသတ္မွတ္စာရင္း 
သြင္းထားရန္ မလုိအပ္ေပ။ ပို၍ က်င့္သံုးေလ့ရွိ 
ေသာ နည္းလမ္းမွာ ဇယား/ေနာက္ဆက္တြဲ 
အခ်က္အလက္မ်ားစနစ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ - ႏိုင္ငံ 
ေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တုိ႔၏  သီးျခား 

အပ္ႏငွ္းေသာ အာဏာမ်ားစာရင္းအျပင ္တစ္ျပိဳငန္က္က်င္သုံ့းသည္ ့အာဏာမ်ားႏငွ္ ့ခဲြေ၀သတ္မတ္ွ 
ေပးေသာ အာဏာမ်ားစာရင္းကုိ ဖြဲ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒတြင ္စာရင္းျပဳစတုင္ျပထားျခင္းႏငွ္ ့ဖြ႕ဲစည္းပံ ု
အေျခခံဥပေဒက အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားမည့္ စာရင္းတစ္ခုကို 
အဆိုျပဳႏိုင္သည္။ 

ေဒသႏၲရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအား အာဏာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ 
ေပးသည့္ အတိုင္းအတာ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ မတူကဲြျပားစြာ ေနထိုင္တည္ရိွမႈေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား၊ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာတရား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေမြး/ေသ/
လူဦးေရစာရင္း စသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ား လက္ေတြ႔ခြဲေဝသတ္ 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံ 
မူေဘာင္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအတြက္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေဒသႏၲရ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ျပည္နယ္အေန 
အထားမ်ားႏွင့္အညီ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို  ျဖည့္စြက္တင္ျပေပးရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။



မတွက္်င္သ့ံုးမႈ အတိငု္းအတာကိ ုဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ့ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒအား ေရးဆြညဲိွႏိႈင္းေဆာင ္
ရြက္ေနၾကသူမ်ားကို အဓိကလႊမ္းမိုးမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးစသည့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ 
တို႔ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္သာ ထိန္းသိမ္းထားရိွေသာ္လည္း မူ၀ါဒေရးရာနယ္ပယ္ 
မ်ားတြင္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေနအထားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ 
ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဘရား ဇီးလ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခပံေဒမ်ားသည ္တိက်စြာသတ္မတ္ွထားေသာ အာဏာမ်ားကုိ တတယိဆင့္ျဖစ္ေသာ ျပညန္ယ္ 
အစိုးရထံသို႔လည္း လဲႊေျပာင္းေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ခဲြေဝသတ္မွတ္ျခင္း

အကယ္၍သာ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို ပို၍ထိေရာက္ 
စြာ ႀကီးၾကပ္ႏိငုမ္ညဆုိ္ပါ က (‘ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေသာ အာဏာခဲြေ၀သတ္မတ္ွေပးျခင္း’ သုိ႔မဟုတ္ 
‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဖယ္ဒရယ္စနစ္’ ဟူ၍လည္း ညႊန္းဆုိၾကသည္) ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ 
လပုင္န္းတာ၀နမ္်ားကုိ ခဲြေ၀သတ္မတ္ွျခင္းမျပဳမ ီဖဲြစည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ား အေန 
ျဖင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္  (က) ေဒသနၱရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
တို႔တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုသာလွ်င္ လည္းေကာင္း (ခ) 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒကိုခ်မွတ္ရန္ သီးျခားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ေသာေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က မၾူကမ္းေရးဆဲြထားသည္ ့
ေဒသႏၲရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒကုိသာလွ်င္ 
လည္းေကာင္း (ဂ) ေဒသႏၲရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
ဥပေဒမ်ားအျပင္  ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ၏ အေရးပါ 
ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ႀကီး 
ၾကပ္ျခင္းႏငွ္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ 
ျခင္း ရိွ၊ မရိွကို စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္ သင့္ပါသည္။ 
ထိေရာက္မႈအရိွဆံုး စားရိတ္သံုးစဲြျခင္းႏွင့္အမွ် 
ခရီးေပါက္မႈ အရိဆွံုး ျပညသ္ူ႔၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ 

ရရိွေဆာင ္ရြက္ႏိငု္ေစရန ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသမူ်ားသည ္အဆုိပါ၀န္ေဆာငမ္ႈ 
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး 
ကိုယ္စားျပဳေပးသည့္ သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆံုး တာ၀န္ရိွသည့္ အစုိးရအဆင့္ကိုသာ အာဏာကို 
အပ္ႏွင္းသင့္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာတူညီၾက 
ပါသည္ (လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔မ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဟုလည္း ယင္းကို ညႊန္းဆိုေလ့ရိွပါသည၁္၉)။ 
ဤကဲ့သုိ႔ စမီံေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားသည ္ႏိငုင္သံားမ်ားအေနျဖင္ ့ယင္းတုိ႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ မညသူ္ 

ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး စားရိတ္သံုးစြဲသည္ႏွင့္ 
အမွ် ခရီးေပါက္မႈအရွိဆံုး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ရရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒတည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ 
အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရာတြင္ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ အနီးစပ္ဆံုး 
ကိုယ္စားျပဳေပးသည့္ သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆံုး 
တာ၀န္ရွိသည့္ အစိုးရအဆင့္ကိုသာ 
အာဏာကို အပ္ႏွင္းသင့္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္ 
သူမ်ားက သေဘာတူညီၾကပါသည္။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

က သံုးစဲြေနသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစဲြသည္ကို ပိုမို 
လြယ္ကူစြာ သိျမင္ႏိုင္သျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ႏွင့္ တာ၀န္ခံႏိုင္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ 
(ေဒသႏရၲအဆင္မ့်ားသည ္အျခားေသာ ၀န္ေဆာင ္
မႈမ်ားကိ ုေဆာငရ္ြက္သင္သ့ညဟူ္သည္ ့ဆုံးျဖတ ္
ခ်က္ကုိ ဤဆန္းစစ္ခ်က္က အၿမတဲမ္းဖိအားေပး 
ေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိေရာက္မႈ အရိွဆံုးေသာ 
စီမံခ်က္၏ အတိုင္းအတာကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ 
မည္သည့္ အစိုးရအဆင့္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မုိးေလဝါသအေျခအေန 
ခန္႔မွန္းခ်က္ ကဲ့သုိ႔ေသာ့ အခ်ဳိ႕ေသာ အစီအစဥ္ 
မ်ားသည ္တစ္ႏိငုင္လုံံးအဆင္ ့ေဆာငရ္ြက္မသွာ 
အက်ိဳးထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပ 
သည္။)

ေဒသႏၲရဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအေၾကာင္း 
အရာမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အစိုးရအဆင့္ 
က အထူးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေနပါ 
သည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့နယ္ေျမေဒသမ်ားစြာတုိ႔သည ္ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ားႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
ကို သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ အေျခခံပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ဦးစားေပးၾကမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၎ကို ေဒသႏၲရအစိုးရ အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားသာ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း သာတူညီမွ်ရိွေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး 
အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနၾကေစကာမူ  ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးကုိ ရရွိသင့္ေသာ သက္ျပည့္ 
ပင္စင္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေရးစသည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ ျပည္သူ႔ 
၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ႏိငုင္ံေတာ္အစိုးရကသာလွ်င ္ ျဖည္ဆ့ည္းေဆာငရ္ြက္ေပးပါက ပိ၍ုသင့္ေလ်ာ္မည ္
ျဖစ္သည္ဟု ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားက သေဘာတူညီႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
စီးပြားေရးမတညၿ္ငမိမ္ႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရသုံးမနွ္းေျခေငြစာရင္း မညမီွ်မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန ္ႏိငုင္ံေတာ္ 
အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္းဝယ္လိုအား သက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
သုိ႔မဟတ္ု စပီြားေရးယႏရၱားႀကီးကုိ ေျပာင္းလမဲႈျမနဆ္နမ္ႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ ့အလုပလ္ကမ္ဲ ့ခစံားခြင္ ့
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စားရိတ္သံုးစဲြေရး တာ၀န္အခ်ိဳ႕ကို ထိန္းသိမ္းထားရပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး၌ 
က်န္းမာေရးႏငွ္ ့ပညာေရးကဲသုိ့႔ေသာ အခ်ဳ႕ိျပညသူ္႔၀န္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္းမ်ားကုိ အနည္းဆုံးအေနျဖင္ ့
ရိွေနရမည့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားရိွရန္ ျပည္သမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ခ်မတွရ္မည္ျဖစသ္ည။္ ထိစုည္းမ်ဥ္းမ်ားသည ္စမီခံ်ကမ္်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္မည္ ့ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လမ္းညႊန္ခ်ကမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

သာတူညီမွ်ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ ေနၾကေစကာမူ ညီမွ်ေသာ အခြင့္ 
အေရးကို ရရွိသင့္ေသာ သက္ျပည့္ပင္စင္ႏွင့္ 
အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ ေျဖရွင္းေပးေရး 
စသည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ ျပည္သူ႔ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက 
သာလွ်င္  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါက 
ပို၍ သင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားက 
သေဘာတူညီႏိုင္ပါသည္။  
လိုအပ္ခ်က္ခ်က္မ်ား အားလံုးအေပၚ၌  
အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရွိေသာ သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္မ်ားစသျဖင့္ စီပြားေရး 
ယႏၱရားႀကီးကို ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေစေသာ 
စားရိတ္သံုးစြဲေရး တာ၀န္အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ 
ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း၏ မညီမွ်ခ်က္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။



အာဏာခဲြေဝ သတ္မွတ္ေပးေသာ စနစ္အတြင္း တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို 
ခဲြတမ္းခ်ေပးျခင္း - ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး၂ဝ

အလားတူစြာပင ္တရားစရီင္ေရးတြင ္အာဏာခဲြေ၀သတမ္တ္ွေပးျခင္း ရိသွင္၊့ မရိသွင္ဟူ့ေသာ 
ေမးခြန္းအတြက္ ႏိငုင္ံေတာ္တရား႐ံုးမ်ားကိ ု ႏိငုင္အံႏွအံျပားတြငထ္ားရိွျခင္း၊ မထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ားကို ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားက ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေဒသႏၲရ 
တရားရံုးမ်ားက အဓပိၸါယ္ဖြင္ဆုိ့ျခင္းႏငွ္ ့လက္ေတြ႔အသုံးခ်ေဆာငရ္ြက္ျခင္း ျပဳလုပသ္င္မ့သင္ ့အခ်က္ 
ကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းသူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္း  ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပး 
ေသာ စနစ္တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဥပေဒ 
အျပင္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ 
အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
က ေရးဆဲြၾကသည့္ ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ 
မ်ားစသျဖင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္
မ်ားစြာရိတွတ္ပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့အေရးပါေသာ 
ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ကဲြျပားျခားနားေသာ ဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မညက္ဲသုိ့႔ စရီငဆုံ္းျဖတ္ 
ရမည္၊ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ မည္သည့္တရားရံုး 
စနစသ္ည ္ဤသုိ႔ကဲြျပားျခားနားေသာ ဥပေဒမ်ား 
ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ ထိေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေသာ နည္းလမ္းရွိပါသနည္းဟူ၍ ျဖစ္ 

ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈကို ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
သီးျခား/ႏွစ္မ်ိဳး ခဲြထားသည့္ ပံုစံႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံဟူ၍ အေျခခံပံုစံႏွစ္မ်ိဳးကို ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါ 
သည္။ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀မႈမ်ားကို အဓိက က်င့္သံုးေသာစနစ္တြင္ တရား 
စီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ခဲြတမ္းသတ္မွတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

သီးျခား/ ႏွစ္မ်ိဳးခဲြထားသည့္ပံုစံ*

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သံုးသည့္ သီးျခား/ ႏွစ္မ်ိဳးခဲြထားသည့္ပံုစံအရ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ႏငွ္ ့ျပညန္ယ္အဆင္တုိ့႔တြင ္အဆင္သုံ့းဆင့္ျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းထားေသာ တရားရံုးစနစက္ိ ု(ျပညန္ယ္ 
တရားရံုးမ်ား၊ အယူခံၾကားနာစစ္ေဆးေရး တရားရံုးႏွင့္ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္) အသံုးျပဳၾကပါသည္ (ပံု 
၁၁ ကိုၾကည့္ပါ)။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္သာ 
သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးေလ့ရိွၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
တရားရံုးမ်ား၌သာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို က်င့္သံုးလ်က္ 

တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို ခြဲေ၀ 
သတ္မွတ္ေပးမည္ဆိုပါက နည္းလမ္းတစ္ခု 
မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
တို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္တရားရံုးစနစ္မ်ား 
ထားရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ျပည္နယ္ 
မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို 
က်င့္သံုးေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုလည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားရံုးမ်ား၌သာ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ  
ျပည္နယ္ တရားရံုးမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
အပ္ႏွင္းထားပါသည္။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

ရိသွည္ ့ႏိငုင္ ံေတာဆုိ္ငရ္ာ  ျပညန္ယ္တရားရံုးမ်ားသည ္ႏိငုင္အံႏွအံျပားတြင ္လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ား 
အပ္ႏငွ္းထားပါသည။္ သီးျခားပံစုသံည ္တရားရံုးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးႏငွ္ ့အုပခ္်ဳပ္ေရးတုိ႔အေပၚ 
တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ 
ဘ႑ာေငြမတည္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္နယ္တရားရုံးမ်ားကုိမူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားက ဘ႑ာ 
ေငြ မတည္ေပးထားပါသည္။ 

ပံု ၁၁။ ဗဟိုအဆင္႔မွ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းစနစ္တြင္ ခဲြျခားထားေသာ ပံုစံမ်ား။ 
ဤစနစ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳပါသည္

ဒီရယ္ ကက္သရင္းနားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြ 

စာအုပ္ - ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ (ဟိန္းဒ္ဘာ့ဂ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔ အစည္း ၊ ၂၀၀၉) ေဘာ့ 

ကင္ဖို႔ဒ္ M ။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္- တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔၏ 

ပံုစံခ်မွတ္မႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား (မထုတ္ေ၀ရေသး၊ ၂၀၀၉)   

ႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္

အယူခံတရားနာ စစ္ေဆးေရး တရားရံုး

ျပည္နယ္တရားရံုး

ျပည္နယ္အဆင့္

ျပည္နယ္ဥပေဒကိုသာ 
က်င့္သံုးသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကိုသာ 
က်င့္သံုးသည္

.

ျပည္နယ္၏ 
ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္

ျပည္နယ္၏ အယူခံၾကားနာ 
စစ္ေဆးေရးတရား႐ံုး

ျပည္နယ္၏ တရား႐ံုးမ်ား ျပည္နယ္၏ တရား႐ံုးမ်ား ျပည္နယ္၏ တရား႐ံုးမ်ား

ျပည္နယ္၏ အယူခံၾကားနာ 
စစ္ေဆးေရးတရား႐ံုး

ျပည္နယ္၏ အယူခံၾကားနာ 
စစ္ေဆးေရးတရား႐ံုး

ျပည္နယ္၏ 
ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္

ျပည္နယ္၏ 
ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္



ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံ* 

ေပါင္းစည္းထားသည္ ့ပံစုတံစခ္တုြင ္(အမည္ႏငွ္ ့လုိက္ေအာငပ္င)္ ႏိငုင္ံေတာ္တရားရံုးမ်ားႏငွ္ ့
ျပည္နယ္တရားရုံးမ်ားသည္ စနစ္တစ္ခုအတြင္းတြင္ ေပါင္းစည္းထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျမင့္ဆုံး 
ဗဟုိတရားရံုးသည ္ႏိငုင္ံေတာ္တရားရံုးျဖစၿ္ပီး ယင္းထက္နမိ့္ေသာ တရားရံုးမ်ားသည ္ယင္းတုိ႔ရိွေသာ 

ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္သာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၍  ဘ႑ာေငြ 

မတည္ထားသည္

အဆင့္ျမင့္ေသာ ေဒသႏ႖ရ တရား႐ံုးမ်ား

- ျပည္နယ္ဥပေဒက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ အမႈကိစၥ
မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
- ဗဟိုအဆင့္တရားဥပေဒက ကိုင္တြာ္ေျဖရွင္းသည့္ အမႈ
ကိစၥမ်ားအတြက္ ဒုတိယ သို႔မဟုတ္ တတိယအဆင့္
အေနျဖင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

အျခားေသာ ေဒသႏ႖ရ/ျပည္နယ္တရား႐ံုးမ်ား
 ျပည္နယ္အဆင့္

ျပည္နယ္အဆင့္

- ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၍ ဘ႑ာေငြမတည္ထားသည္။
- ေယဘုယွအားျဖင့္ ပထမအဆင့္ တရား႐ံုးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
- ျပည္နယ္ႏွင့္ဗဟိုအဆင့္ ဥပေဒႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုက်င့္သံုး၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည့္ အမႈကိစၥမ်ား။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

ျပည္နယ္အဆင့္

ဒီရယ္ ကက္သရင္းနားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြ 

စာအုပ္ - ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ (ဟိန္းဒ္ဘာ့ဂ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔ အစည္း ၊ ၂၀၀၉) ေဘာ့ 

ကင္ဖို႔ဒ္ M ။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြစာအုပ္- တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔၏ 

ပံုစံခ်မွတ္မႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား (မထုတ္ေ၀ရေသး၊ ၂၀၀၉) 

ပံု ၁၂။ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစ ံ

*ဒီရယ္ကက္သရင္းနားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး၏ မက္စ္ပလန္႔ခ္ လက္စဲြ စာအုပ္ - ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တစ္ခု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ (ဟိန္းဒ္ဘာ့ဂ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို  ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ 
မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း ၊ ၂၀၀၉)



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

ျပညန္ယ္ကိ ုကိယ္ုစားျပဳေသာ ျပညန္ယမ္်ားဆိငုရ္ာ တရားရံုးမ်ား ျဖစၾ္ကပါသည။္ တရားရံုးမ်ားတြင ္
ျပညန္ယဥ္ပေဒကိ ုက်င္သုံ့းမည္အ့မႈမ်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာ္ဥပေဒကုိ က်င္သုံ့းမည္အ့မႈမ်ားကုိ ကုိငတ္ြယ္ 
ေျဖရငွ္းရန ္လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာရိပွါသည။္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိလည္း ႏိငုင္ံေတာ္ဥပေဒႏငွ္သ့ကဆုိ္ငရ္ာ 
ျပည္နယ္ဥပေဒဟူသည့္ ဥပေဒႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္၍ 
သတမ္တ္ွထားပါသည။္  ေပါင္းစည္းထားသည္ ့ပံစုကုိံအသုံးျပဳေသာ ႏိငုင္မံ်ားတြင ္ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့
တြငရ္ိွေသာ ႏိငုင္ံေတာ္၏ အျမင္ဆ့ံုးဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပက္သာလွ်င ္ႏိငုင္ံေတာ္ဥပေဒကိ ုက်င္သုံ့းမည္ ့
အမႈမ်ားအား စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ျပည္နယ္၏ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးသည္ ျပည္နယ္ဥပေဒ၏ 
ေနာက္ဆုံးအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ခ်မွတ္ေသာ တရားရုံးျဖစ္ပါသည္ (ဂ်ာမနီ၊ ဆူဒန္)။ အျခားေသာစနစ္ 
မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒတို႔ကို အသံုးျပဳရေသာအခါ  ကိစၥႏွစ္ရပ္လံုးကို ဗဟို 
တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔မေရာက္မီ အယူခံ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ (အိႏိၵိယ)။

ပံုစံတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ အာသာခ်က္မ်ား

စနစ္တခုခ်င္းစီ၌ တစ္ခုတြင္မရွိေသာ အားသာခ်က္မ်ား အျခားတစ္ခုတြင္ ရွိေနပါသည္။ ေပါင္း 
စည္းထားေသာ တရားရံုးစနစသ္ည ္ပံမုနွအ္ားျဖင္ ့တရားစရီငဆုံ္းျဖတ္ခြင္အ့ာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ကဲြျပား 
ျခားနားေသာ တရားရံုးမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ညရ္ွမိႈမ်ားႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ ပဋပိကၡအနည္းငယ္သာ ေပၚေပါက ္
လာတတ္ပါသည္။ ယင္းစနစ္တြင္ တရားရံုးမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အေရအတြက္နည္းပါးသျဖင့္ 
ကုန္က်စားရိတ္မ်ား သက္သာေစပါသည္။ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံတြင္ ဥပေဒမ်ားကို ပို၍ တစ္ညီ 
တစ္ညြတ္တည္း က်င့္သံုးၾကသျဖင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈကို 
ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ပါသည္။  ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ 
ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားခဲြျခားထားသာပံုစံသည္ ပို၍လြတ္ 
လပၿ္ပီး အမ်ိဳးအစား စံလုငပ္ါသည။္ ကဲြျပားျခားနား 
ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (ျပညန္ယ္မ်ား၊ လမူ်ိဳးစမု်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား) တြင္  ယင္း 
တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဥပေဒကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
ပုိ၍လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ တရားေရးစနစမ္်ားကုိ က်င္ ့
သံုးၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (ရိုးရာ ဥပေဒႏွင့္ - 
တရားမဥပေဒ (ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ)) ပို၍ပင္ 
အေရးႀကီးလွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္ 
တစ္ျပည္အတြင္း ယင္း၏ကဲြျပားျခားနားေသာ 
ျပညန္ယ္မ်ားအတြင္း တစခ္ိ်နတ္ည္းမွာပင ္ဥပေဒ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ တည္ရိွႏိုင္ 
ပါသည။္ ခဲြျခားထားသည္ပ့ံစုသံည ္ကဲြျပားျခားနား 

ေပါင္းစည္းထားေသာ တရားစီရင္ေရးပံုစံအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရအဆင့္ တရားရံုးမ်ားသည္ စနစ္တစ္ခု 
တည္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ 
အျမင့္ဆံုး တရားရံုးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ တရားရံုးျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္ခံ 
တရားရံုးမ်ားသည္ ယင္းတို႔တည္ရွိေနေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ တရားရံုးမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ တရားရံုးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ 
ဥပေဒေရးရာမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ 
ေရးရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ 
အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။ တရား 
သူႀကီးမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဥပေဒဟူသည့္ ဥပေဒ 
ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာေပးအပ္၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။



ေသာ ျပညန္ယ္မ်ား၏ တရားစရီင္ေရးဆုိငရ္ာ  အမနိ္႔ညႊနၾ္ကားခ်ကမ္်ားအၾကား အားၿပိဳငမ္ႈကုိလည္း 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

၃.၃။ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား - ဖယ္ဒရယ္စနစ္မ်ား၏ အဓိကအဂၤါရပ္မ်ား 

၃.၃.၁။ နိဒါန္း

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားသို႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးႏိုင္သည့္ ထိေရာက္အေရးပါေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စစ္ေဆးျခင္းအား 
ျဖင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း၏ အတုိင္းအတာကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ လုိက္ဖက္ 
ညီေသာ အျမငရ္ႈေထာင္မ့်ားသညလ္ည္း တညရ္ိွေနပါသည။္ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ 
သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏အဆင့္ အသီးသီးၾကား တရားဝင္ျဖစ္ေသာဆက္ႏြယ္မႈ၊ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း တရားေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္   
ေသာေမးခြန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားကသာ 
ေဒသႏရၲ သို႔မဟုတ္ ျပညန္ယ္၏ ကိယ္ုပိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ကုိ့ ခဲြေ၀သတ္မတ္ွေပးျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းတုိ႔အေပၚ သီးျခားဆုံးျဖတ္ၾကပါသလား။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္သည္ ေဒသႏၲရႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို တစ္ဘက္သတ္ ကန္႔ 
သတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔စိတ္သေဘာ 
အတိငု္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလပု္ႏိငုပ္ါသလား 
(ႏိုင္ငံေရးအရ ခက္ခဲလွသည္ဟု အေထာက္ 
အထားမ်ားရိွေသာ္လည္း)။ သုိ႔မဟုတပ္ါက ဖဲြ႔စည္း 
ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ေရးဆိငုရ္ာ အေျခခသံေဘာတရားမ်ားကိ ု(ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေဒသႏၲရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 
ရုပ္သိမ္းရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ 
ဆငမ္ြမ္းမမံႈကုိ ျပဌာန္းထားေသာ) ကာကြယ္ေပး 
ပါသလား။ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားအား လမ္းညႊနခ္်က္ေပးႏိငုသ္ည္ ့အာဏာမ်ား 
လႊဲေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မတ္ွေပးျခင္းအတြက္ တရား 
ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကို အတိ 
အလင္း သတမ္တ္ွျပဌာန္းထားျခင္း ရိပွါသလား။  

အစိုးရ၏အဆင့္ အသီးသီးၾကားတရားဝင္ 
ျဖစ္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈသည္အေရးပါေသာ 
အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  
ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားကသာ 
ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ခြဲေ၀သတ္မွတ္ 
ေပးျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းတို႔အေပၚ သီးျခား 
ဆံုးျဖတ္ၾကပါသလား။  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ေဒသႏၲရႏွင့္ 
ျပည္နယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို 
တစ္ဘက္သတ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း  
သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔  ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ပါက 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေရးဆိုင္ရာ 
အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးပါသလား။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

အတိုခ်ဳပ္ဆိုရပါမူ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ျဖစ္ေစႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုေသာ တရားေရးအေျခခံမူေဘာင္က လမ္းညႊန္ထားေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ေပးပါသလား။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းမ်ားကို ကဲြျပား 
ျခားနားစြာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းၾကသည္မွာ အံ့ဩစရာတစ္ခု မဟတု္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားမွာမ ူအစိုးရ၏ သကဆုိ္ငရ္ာအဆင္မ့်ားအားလုံးကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိသွည္အ့ျပင ္အစိုးရ 
အဆင့္အသီးသီးကိုလည္း မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း 
တာ၀နမ္်ားကုိ ထမ္းေဆာငရ္မညဟူ္သည္ ့လမ္း 
ညႊန္မႈ အနည္းငယ္ကိုသာ ေပးထားပါသည္။၂၁ 

ပံုစံခ်မွတ္မႈအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားသည္ အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ျခင္း 
အတြက္ တရားစီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္ 
ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား လုပ ္
ပိုင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အစုိးရ၏အဆင့္မ်ားကုိ 
အတိအလင္း စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး  ႏိုင္ငံ 
ေတာအ္ဆင္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာမ္်ားအေနျဖင္ ့
လိကုန္ာရမည္ ့အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀မႈမ်ား၏ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာငမ္်ားႏငွ္ ့လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားကုိ ပံစုခံ်မတွထ္ားပါသည။္၂၂ သုိ႔ရာတြင ္အျခားေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒမ်ားသည ္ႏိငုင္ံေတာ္အစိုးရႏငွ္ ့အစိုးရ၏ တုိက္ရိက္ုျဖစ္ေသာ လက္ေအာက္ခ ံ
အဖဲြ႔ခဲြမ်ားအၾကား အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေရးအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္း 
ထားျပီး   အာဏာထပ္မံလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းကို တားျမစ္မႈႏွင့္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို 
မျပဳလုပ္ပါ။ အဆုိပါ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အာဏာလဲႊ 
ေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းအား ထပ္မံတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ ျပဳလုပ္ပါ 
လိမ့္မည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာတို႔သည္ အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။၂၃ အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
သည ္အုပခ္်ဳပ္ေရးဆုိငရ္ာ တာ၀နမ္်ားႏငွ္ ့စနိ္ေခၚမႈမ်ားကုိ ခဲြေ၀ထမ္းေဆာငရ္နဟူ္သည္ ့ရညရ္ြယ္ခ်က္ 
ျဖင္ ့ႏိငုင္ံေတာ္အစိုးရႏငွ္ ့လက္ေအာကခ္အံဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈကုိ အားေပး 
ႏိငုပ္ါသည။္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းဆိငုရ္ာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ျပငဆ္ငမ္ြမ္းမံျခင္းကုိ ေဒသႏရၲ 
၏ ကိယ္ုစားျပဳမႈရွိေသာ ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ မလွည္းေကာင္း၊ 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾက 
သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ 
ျခင္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား  ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံျခင္းကို ေဒသႏၲရ အစိုးရအဖြဲ႔၏ 
ဥပေဒျပဳေရးညီလာခံမွလည္ေကာင္း 
ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ အစိုးရ၏ 
လက္ေအာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
သေဘာတူညီမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစ 
ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ 
လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။



ေဒသႏၲရအဆင္ ့ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္မ ွလည္းေကာင္း အစိုးရ၏ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
မ ွသေဘာတူညမီသာ ေဆာငရ္ြက္ႏိငု ္ေစျခင္းအားျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ား 
သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဖန္တီးရရိွႏိုင္သည္။ 

၃.၃.၂။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္တုိ႔အၾကား၊ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္း 
ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ ဗဟိုုစနစ္မွအာဏာလႊဲေျပာင္း ခြဲေဝေသာစနစ္နွင့္ ဗဟိုုဦးစီးစနစ္ 
တိုု႔အၾကား အားၿပိဳင္မႈ - တရားေရးဆိုင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား

ႏွစ္ခြျဖစ္ေနေသာ၊ ကဲြျပားျခားနားေသာ သေဘာတရားႏွစ္မ်ိဳးသည္ အစိုးရ၏အာဏာမ်ားကို 
ေဒါင္လိုက္စနစ္အရ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ အစုိးရ၏ အဆင့္အသီးသီးရိွေသာ 
ဖဲြ႔စည္းပံကုို ပံစုခံ်မတ္ွရာတြင ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တည္ေဆာက္သူမ်ားသည ္အစိုးရ၏မညသ္ည္ ့
အာဏာမ်ားကိ ုလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀သတ္မတွမ္ည ္သို႔မဟတု ္မညသ္ည္အ့ာဏာမ်ားကို ုဗဟုိအဆင္၌့သာ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမည္ ဆုိသည္ကုိသာမက တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
အား မည္ကဲ႔သုုိ႔ တည္ေဆာက္ရမည္စသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရေပမည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအေနျဖင္ ့အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ ပီျပင္ေသာပံစုကံိ ုပံုေဖာ္ရနရ္ညရ္ြယ္ထားေသာ ဗဟုိ 
အစိုးရ စနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကသာ အာဏာကိုတစ္စုတစ္စည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထား 
သည္ ့တစ္ျပည္ေထာငအု္ပခ္်ဳပ္ေရးစနစတုုိ္႔သ္ည ္ယင္းသေဘာတရားႏစွခ္ကုိ ုအခ်င္းခ်င္းအျပနအ္လွန ္
လဲလွယ္၍ အသုံးျပဳေလ့ရိွၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗဟိုအစိုးရသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ အာဏာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အတိုင္းအတာအျပင္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းပံုစံမ်ားကို ျပဌာန္းထားၿပီး 
ယင္းတြင္ ထူးျခားေသာအဓိပၸါယ္မ်ားရိွသျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ နားလည္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အေနအထားမ်ားကို ပို၍ 
ေလးနက္ေစပါသည္။ 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ၾကသူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဗဟိုအဆင့္မွ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးသို႔ အမွန္တကယ္ ခဲြေ၀သတ္ 
မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း၏  အေရးပါမႈပမာဏကို တိုင္းတာႏိုင္ပါ 
သည္။ တဖန္ ‘တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္’ ႏွင့္  ‘ဖက္ဒရယ္စနစ္’ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ အစိုးရ၏ 
အဆင့္အသီးသီးၾကား တရားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကို ၿခံဳငံုမိေစပါသည္။ ယခင္က လြတ္လပ္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ခုကို ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေဆာက္အအံုမ်ား 
ႏွင့္ ေလ်ာ့ရဲစြာ ဆက္ႏြယ္ထားေသာ (ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ အေမရိကန္စသည္)့ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားကို 
ဖနတ္ီးျခင္းသည ္အဓကိအားျဖင္ ့အေျခခသံေဘာတရား ငါးခကု  ဖက္ဒရယ္ႏိငုင္ံေတာ္ကုိ ပံစုံေဖာ္ေပး 
ပါသည္။၂၄

• အနည္းဆုံးအေနျဖင္ ့အစိုးရ၏ အဆင့္ႏစွဆ္င္သ့ည ္တူညီေသာ ႏိငုင္ံေတာ္ႏငွ္ ့တူညီေသာ 
ျပည္သူလူထုအေပၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္သည္။

• ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္တ့ြင ္ရိွေနေသာ ဗဟိအုစိုးရႏငွ္ ့ေဒသႏရၲအဆင္တ့ြငရ္ိွေသာ ေဒသႏရၲ 



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

အစိုးရတို႔ ႏစွမ္်ိဳးလုံးသည ္ဥပေဒျပဳေရးႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာ္ အုပခ္်ဳပ္ေရးဆုိငရ္ာ ကုိယ္ပိငုအ္ပုခ္်ဳပ ္
ခြင္ ့သုိ႔မဟုတ ္ဘ႑ာေရး လြတ္လပမ္ႈ၏ အတုိင္းအတာမ်ား ပါ၀င္ႏိငုသ္ည္ ့ႏစွဥ္ီးႏစွဘ္က္ 
စလံုး၏ သီးျခားအာဏာ(ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။၂၅

• တရားစရီင္ေရးဆိငုရ္ာ အေထာက္အထားမ်ားကလည္း အစိုးရအဆင္တ့စခ္ခု်င္းစတုိီင္း 
၏ တာ၀န၀္တရၱားမ်ားႏငွ္ ့လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာတုိ႔တြင ္မညသ္ည္အ့ဆင္ကုိ့မ ွတစဘ္က္သတ္ 
အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွေစရန္ ဖန္တီး ေပးပါသည္။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒ 
ျပဳလႊတ္ေတာ္ရိွ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ (ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေသာစနစ္) ေနရာ 
ရရိွမည့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ျပည္လံုးကၽြတဆ္ႏၵခံယူပဲြျဖင့္ျဖစ္ေစ ဗဟုိအစိုးရအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားအၾကား 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ အေျခခံသေဘာတရား ငါးမ်ိဳးမွ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအတြက္  မရိွမျဖစ္ 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ကို ပံုစံခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ၏အဆင့္တစ္ခုသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဆင့္၌ 
ရိွေသာ သီးျခားအာဏာမ်ားအပါအ၀င္ လက္ရိွတြင္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အာဏာမ်ားကို 
တစ္ဖက္သတ္ ရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္မရိွပါ။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ အဆင့္မ်ားအၾကား အာဏာမ်ားအား 
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဆင့္မ်ား၏ သေဘာတူညီ မႈကို လိုအပ္ 
ပါသည္။ လက္တင္ဘာသာစကားအရ ဖိုးဒပ္စ္ (foedus) ဟုေခၚသည့္ ဤသုိ႔ေသာ သေဘာတူညီမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးအစားသည္ အမွန္စင္စစ္ ‘ဖက္ဒရယ္စနစ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ 
အား အစဲြျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဥပေဒျပဳအထက္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း အစည္းအေ၀း၌ ပါ၀င္ေနၾကေသာ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ယင္းစံသတ္မွတ္ 
ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းပါသည္။ 

ဇယားကြက္ ၆။ ကိုယ္ပိုင္ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္ 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ‘ကုိယ္ပုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ အေလးထား 
လာၾကပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္သည္ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလ်ွာ့ခ်ရာတြင္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထား 
ေသာ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုအထက္တြင္လည္း နယ္ေျမေဒသႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာ 
တရားတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ (အပိုင္း ၁.၁ ကိုၾကည့္ပါ) ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ေပၚ 
ေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ ‘ကိုယ္ပိုင္ဖက္ဒရယ္စနစ္’ ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားသည္ ‘နယ္ေျမ 
ေဒသတစ္ခုထက္စာလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ၀ိေသသ 
လကၡဏာရပ္မ်ားျဖင့္သာ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာတည္ရိွမႈကို အေျခခံျခင္းထက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း 



သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္စီတိုင္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈကိုသာအေျခခံၿပီး အဆိုပါအဖဲြ႔ 
အစည္း၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုမွ အသိ 
အမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္’။* သို႔ျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း 
နယ္ေျမတစခ္အုတြင္းတြင ္စုေ၀းေနထုိငၾ္ကျခင္း မရိွေသာ္လည္း ႏိငုင္အံႏံွ႔အျပားတြင ္ပ်႕ံႏံွ႔ေနထုိင ္
လ်က္ရိွသည့္ ျပည္သူလူထု အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား)ကိုမူ ေပးအပ္ထားပါသည္။

အဆိုပါ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္ရန္အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္မ်ား (ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ ဘာသာ 
စကားႏွင့္ ဘာသာတရား) တိုု႔ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ယင္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပင္ ရိွေနႏိုင္ပါ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာ့တိုမန္အင္ပိုင္ယာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ဘာသာေရး 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားလက္သုိ႔သာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္ (မီးလက္စ္)။ အိႏၵယိ၊ အစၥေရးႏွင့္ လက္ဘႏြန္ 
တို႔၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အေရးကိစၥမ်ားကို ကြဲျပားျခားနားေသာ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားက ယခုတိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဖီဂ်ီတြင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 
ေပါင္းစံုတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထား 
ပါသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္ ေရာယွက္ေပါင္းစပ္ထားေသာ နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ 
ကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအလိုက္ ခဲြျခားထားပါသည္။**  ‘ကိုယ္ပိုင္ 
ဖကဒ္ရယ္စနစ’္၏ အေျခခသံေဘာတရားမ်ားသည ္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစမု်ားအလုိက္ ယဥ္ေက်း 
မႈအသီးသိးရိၾွကေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ညိွႏိႈင္းေျပလည္ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတြင ္
လည္း လက္ေတြ႔စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္း၏ လိုအပ္ေသာအဆင့္ကို ရရိွရန္ႏွင့္ 
ျပန္႔ႏံွ႔တည္ရိွေနၾကေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိ႔အတြက္ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ ‘ကုိယ္ပုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္’ ၏ အယူအဆ 
မ်ားကိ ုဤလမ္းညႊနစ္ာအပုပ္ါ အခန္းမ်ား၏ ႏိငုင္ံေတာ္ အပုခ္်ဳပ္ေရးက႑ႏငွ္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
(အခန္း ၄ ႏွင့္ အခန္း ၅) တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူနည္းစုအဖဲြ႔အစည္းကုိ ကုိယ္စားျပဳ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပံုစံခ်မွတ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

* Thalmann, U ႏွင့္ Widrig, C ၊ ‘ေခတ္ၿပိဳင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္၏ ဗဟိုအစိုးရစနစ္အၾကား 

အားၿပိဳင္မႈ’ ၊ ဗဟိုအစိုးရစနစ္၏ စိစစ္အႀကံျပဳခ်က္ အမွတ္ ၂ ရိွ အလားအလာအသစ္မ်ား (ဖရစ္ေဘာ့ဂ္၊ 

ဗဟုိအစုိးရစနစ္ျပဌာန္းခ်က္၊ ၂၀၀၄) <http://www.federalism.ch/files/ documents/New_trends_

in_federalism_WP2.pdf> တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

** Baechler, G၊ ‘နယ္ေျမဆုိင္ရာႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ဗဟုိအစုိးရ စနစ္အၾကားအားၿပိဳင္မႈ - အေၾကာင္း 

အရာမ်ားႏငွ္ ့လက္ေတြ႔ ေဆာင ္ရြက္ခ်က္မ်ား’ ၊ ဆြစဇ္ာလန ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏငွ္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရး 

ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္း  (၂၀၀၈)၊ <http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/

Document_Archive> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

ဤတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရိွပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ 
တရားဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံေရးကို ညႊန္းဆိုေသာ 
ေၾကာင့္ အစိုးရ၏မ်ားစြာေသာ အဆင့္မ်ားအၾကား ယင္းဆက္ဆံေရးသည္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္ 
လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြမႈ ရိွရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔အၾကား 
ျပဌာန္းထားသည္ ့ဆက္ႏြယမ္ႈကုိ တည္ေဆာက္ထားပါသည။္ သုိ႔ရာတြင ္ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့သုိ႔မဟုတ ္
ေဒသႏၱအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း မရိွေသး 
ပါ။ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေရးပါေသာက႑မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈအတြက္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ားထံမွ ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စံုတရာကိုမရရိွပါက ျပည္နယ္အား ေပးအပ္ထား 
သည့္အာဏာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ ‘အဆင့္သံုးဆင့္ပါ၀င္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္’ ဟူ 
သည့္ ေ၀ါဟာရကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ၌ အျမင္မွားမႈကုိ ဦးတည္ေစပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္ 
အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အဆင့္အသီးသီးႏွင့္  ဗဟိုအစိုးရ၏ ဆက္ႏြယ္ျခင္းဟူသည့္ အခ်က္သည္ 
အာဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း၏ (ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေဒသႏၲရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ 
အပ္ႏငွ္းထားေသာ အာဏာ၏အတုိင္းအတာ) အမနွတ္ကယ္ အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ 
ေဖာ္ျပျခင္းမရိွပါ။ 

ပံု ၁၃။  ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း 

သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာကိုဗဟိုအဆင့္၌ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အာဏာ 
မ်ားလႊေဲျပာင္းခြေဲဝေပးထားေသာ တစ္ျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံမ်ားစသည့္ ယေ၀ါဟာရမ်ားသည္ တစ္သမတ္ 
တည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အမွန္တကယ္အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာ  

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ

 ေဒသႏၲရ
 ေဒသႏၲရ

 ေဒသႏၲရ
 ေဒသႏၲရ

 ေဒသႏၲရ
 ေဒသႏၲရ

 ေဒသႏၲရ
 ေဒသႏၲရ

ဗဟိုအစိုးရ စနစ္အတြင္း အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း

အာဏာမ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းသာ

လဲႊေျပာင္း ခဲြေဝေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္

အာဏာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားစြာ

လဲႊေျပာင္း ခဲြေဝေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္



သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ 
တရားေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား၏ သေဘာတရားကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္က စေကာ့တလန္အားအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္တစ္ခုအတြင္း ေဒသႏၲရရိွ လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ အပ္ႏွင္းေသာအာဏာထက္ ပို၍ 
က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ စေကာ့တလန္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းမျပဳေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ စေကာ့တလန္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အာဏာ သို႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာအားလံုးကို တစ္ဘက္သတ္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ တာဇန္းနီးယားႏိုင္ငံ 
တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဇန္ဇီဘာကၽြန္းစုမွလဲြ၍ အျခားေသာတိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပး 
ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဖယ္ဖ်က္ႏိုင္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္ မရိွေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအဆင့္သည္ တစ္ခုထက္ပို၍ မရိွေပ။

တစ္ဖက္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္အၾကား၊ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း 
ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈမ်ားျခင္းႏွင့္ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္းတိုု႔အၾကား သင့္ေလ်ာ္စြာခဲြျခားျခင္း 
သည္ အေကာင္းဆံုးအစိုးရ၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို 
ေရြးခ်ယ္ရန္ ရႈပ္ေထြးေစမည့္မေရရာမႈကိုု ဖယ္ 
ရွားႏိုင္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္တစ္ခုတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုုးရစနစ္ ပံုစံကို 
ကနဦး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ (ဥပမာ - 
နီေပါႏွင့္ ဆိုမာလီယာတိုု႔တြင္) အခ်ိဳးမညီေသာ 
ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး 
မူၾကမ္းေရြးဆဲြၾကသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ 
အေနအထား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ 
ဆံုးျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားေစ 
ပါသည္။

ဇယားကြက္ ၇ - ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပျခင္း။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ အာဏာမ်ား 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း။

‘ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ Comprehensive Peace Agreement (ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ) တစ္ခုလံုးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ၊ သေဘာတူညီ 
ခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအမ်ိဳးအစားကိုေဖာ္ျပရန္ ပံုစံက်ေသာစကားလံုးကို သံုးႏႈန္းထားျခင္း မရိွပါ။ 
ကေလးတစဥ္ီး ေမြးဖြားျခင္းမျပဳမ ီအမည္ေပးျခင္းမျပဳရန ္ကၽြႏ္ပုတုိ္႔အား အာဖရကိ၏ ရာသီခြငက္ 
လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ [….] Intergovernmental Authority on Development [ဖံြ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးအေပၚ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ရိွေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ] ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အကူးအေျပာင္းကာလ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ ဖက္ဒရယ္ပုုံစံတစ္ခုုကိုု ခ်မွတ္ရန္ 
ေစာလ်င္စြာ ကတိကဝတ္ေပးျခင္းသည္ 
သက္ဆိုုင္ရာနိုုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အေကာင္းဆုုံး 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုုင္မည့္ အခ်ိဳး 
မညီေသာ အာဏာခြဲေဝျခင္းပုုံစံမ်ားကိုု 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ အေျခခံဥပေဒ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲၾကသူမ်ားအား သတိမမူ 
ျဖစ္ေစသည္။



၃။ ပံုစံခ်မွတ
္ေရးနည

္းလ
မ္းမ်ား

လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ […..] Sudan People’s Liberation Movement [ဆူဒန္ ျပည္သူမ်ား၏ 
လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ] ႏွင့္ Government of Sudan [ဆူဒန္အစိုးရ] တို႔သည္ ဗဟို 
အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုစနစ္ျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မည္သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္သည္စသျဖင့္ 
စဥ္းစားလ်က္ ႏြနံစ္ေနမည္အ့စား ညိွႏိႈင္းရန္ႏငွ္ ့စစ္ႏငွ္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရးတုိ႔၏ ျပင္းထန္ေသာ ျပႆနာ 
ရပ္မ်ားကို  အေျဖထုတ္ရန္အတြက္ ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ဤကေလးသည္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီ 
ျဖစသ္ည္အ့တြက ္သုေတသနျပဳသမူ်ားသည ္ယင္းတို႔အေနျဖင္ ့ဆူဒန၏္ ၿပီးျပည္စ့ံုေသာ ၿငမိ္းခ်မ္း 
ေရး သေဘာတညူခီ်ကတ္ြင ္ဆဒူန္ႏိငုင္သံားမ်ားက သေဘာတညူထီားေသာ စမီံေဆာငရ္ြကခ္်က ္
မ်ားကို အေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္မည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ အမည္ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။’ 

John Garang၊ ဆူဒန္ေတာင္ပိင္ုး သမၼတေဟာင္းႏွင့္ ဆူဒန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးဒသုမၼတ၊ ဗဟုိအစိုးရစနစ္ႏငွ္ ့

စပ္လ်ဥ္းသည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ SPLM ဥကၠဌ၏ မိန္႔ခြန္း၊ ဘရပ္ဆဲလ္၊ ဘယ္လဂ်ီယံ၊ 

‘ဆူဒန္၏ ဦးတည္ခ်က္’ အရ၊ ၁၂၊ မတ္လ၊ ၂၀၀၅၊ <http://www.sudanvisiondaily.com/modules.

php?name=News&file=article& sid=5800> (ေမ ၂၂၊ ၂၀၁၀ တြင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တင္သည္) ဟူသည့္ 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။





ေယဘုယ်အားျဖင့္ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္းကို  အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္  
ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (က) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထမ္းရြက္ေပးရာတြင္ ခရီးေရာက္ေစရန္ႏွင့္ 
တာ၀န္ေက်ျပြန္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ (ခ) ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ကြဲျပားျခားနား 
ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကား သဟဇာတျဖစ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ဟူ၍ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူး 
သျဖင္ ့ျပင္းထန္ေသာပဋပိကၡမ်ားေၾကာင္ ့ၿပိဳကဲြေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင ္အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀ေပးျခင္း သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူအကြ ယွဥ္တဲြေနထိုင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ရာတြင္ သမားရိုးက်ပံုစံႏွင့္ အေရးပါေသာပံုစံဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။ 
သမားရိုးက်ပံုစံသည္ အစိုးရ ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ အစီအစဥ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ေပးၿပီး အေရးပါေသာပံုစံ 
သည ္အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အမနွတ္ကယ ္အေရးပါမႈအတုိင္းအတာကုိ ေဆာငရ္ြက္ပါသည။္ 
ယင္းတို႔၏ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားကုိ အုပခ္်ဳပ္ေရး၊ ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ အာဏာလဲႊေျပာင္း 
ခဲြေ၀မႈမ်ားအရ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။  ‘ဗဟိုအစိုးရစနစ္’ ႏွင့္ ‘တစ္ေပါင္း တစ္စည္း 
တည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရစနစ္’ ဟူသည့္ သေဘာတရားႏွစ္မ်ိဳးသည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြင္း 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း၏ အားသာခ်က္ကို ညႊန္ျပျခင္းမရိွပါ။ ယင္းသည္ အစိုးရ၏ အဆင့္ 
အသီးသီးၾကားတြင္ တရားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကို ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အဏာခဲြေ၀သတ္မွတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တရားေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။



ဇယား ၃။ ဤအခန္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား*

အေၾကာင္းအရာမ်ား ေမးခြန္းမ်ား

၁။ အစိုးရ၏  
အဆင့္မ်ား

• အစိုးရ၏အဆင့္မ်ား မည္မွ်ထားရွိႏိုင္မည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားအျပင္ အစိုးရ၏ အျခားေသာ 
အဆင့္မ်ား ရိွပါသလား (ဥပမာ- ျပည္နယ္အဆင့္)။ 

• အစိုးရ၏ မ၀ူါဒမ်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကမ္ည္ ့အုပခ္်ဳပ္ေရး 
အဆင့္ မည္မွ်ရိွသနည္း။ 

• အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အခ်ိဳးညီစြာ က်င့္သုံး 
ေဆာငရ္ြက္ျခင္းရိပွါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင ္
သာ အခ်ိဳးမညီစြာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါသလား။

• အကယ္၍ အစိုးရ၏ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက (ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ႏငွ္ ့ေဒသႏၲရအဆင္မ့်ား) အစိုးရ၏ အဆင္မ့်ားအားလုံးကုိ ဖဲြ႔စည္းပံ ု
အေျခခံဥပေဒတြင္ တိုက္ရိုက္စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ထားျခင္း ရိွပါသလား။

• သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဆင့္္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ 
လက္ ေအာက္ခံအဆင့္မ်ား ထပ္မံထားရိွျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ 
ခြင္၊့ ယင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာငရ္မည္ ့နယ္နမိတ္ိေဘာငကုိ္ သတ္မတ္ွပိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာဏာ 
ရိွပါသလား။

• သို႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္းရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခခံျပဌာန္း 
ခ်က္အရ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ 
စရာ မလိုေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ေျပာင္း 
လြယ္ျပငလ္ြယရ္ိွေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိျခင္းကဲ႔သိ ု အလယ္အလတ္    လမ္း 
စဥ္တစ္ခုခု ရိွပါသလား။

၂။ ေဒသႏၲရ 
ဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္ 
မ်ားကို သတ္မွတ္ 
ျခင္း

• မည္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ကို အသံုးျပဳမည္နည္း (တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊  
ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရား၊ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ 
စီးပြားေရး၊ ယခငက္တည္းက ရိွေနၿပီးေသာ အုပခ္်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၊ 
ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေသာ အလားအလာမ်ား၊ အျခားအေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ 
ယင္းတို႔အားလံုး)။ 

• အနည္းဆံုးရိွသင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသလား (အနည္းဆုံး 
ရိသွင့္ေသာ တိငု္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အေရအတြက္၊ အနည္းဆုံး ရိသွင့္ေသာ 
လူဦးေရ ၊ အနည္းဆံုး ရိွသင့္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား)။



၄။ နိဂံုး

• ေဒသႏၲရဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံဥပေဒ 
အတြင္း သတ္မွတ္ထားျခင္း ရိွပါသလား သို႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ကိုသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသလား။

• သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူလူထုုသည္ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ 
ကန္႔သတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပက္သက္နုုိင္ပါသလား။ သက္ဆုိင္ရာ 
တိငု္းေဒသႀကီးမ်ားမ ွ လူနည္းစမု်ားသည ္နယန္မိတ္ိေဘာင ္ကန္႔သတ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပက္သက္နိုုင္ပါသလား။ 

• ခရုိင္မ်ားကုိ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ အခိ်န္ဇယားမ်ား (ယာယီ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား) ရိွပါသလား။

• ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းျခင္းစသည့္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသလား။

• အကယ္၍ ပါ၀င္ပါက နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ ေျပာင္းလဲမႈကို 
မည္သူတို႔မွ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ 

• ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ မည္သူတုိ႔က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရိွ လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔အားလံုး ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္နိုုင္ၾကပါသလား။ 

• နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ တိက်စြာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ရိွပါသလား (ဥပမာအားျဖင့္- 
အနည္းဆံုးရိွသင့္ေသာ လူဦးေရပမာဏ၊ စီးပြားေရးအရ အလားအလာ 
ေကာင္းမ်ားရွိျခင္း)။ 

• လူမ်ားစု၏ အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္လုံး 
ကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ား ရိွပါသလား။

၃။အာဏာမ်ား 
လႊဲေျပာင္းခြဲေဝ 
ေပးျခင္း 
အတိုင္းအတာ

• အပုခ္်ဳပ္ေရးဆုိငရ္ာ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္းႏငွ္ပ့က္သက္ၿပီး 
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေဒသနၱရအစိုးရမ်ားအား အပ္ႏွင္းရန္ 
မွန္းဆထားသနည္း။ 

• မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစုိးရ၏ ေအာက္ 
ပိုင္းအဆင့္မ်ားကိုလည္း  တာ၀န္မ်ားလဲႊအပ္ထားပါသလား။ 

• သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစုိးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္အား မည္ 
သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အာဏာရိွပါသလား။



• အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေလ်ွာ့ခ်ျခင္းကို ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ 
အခ်ိဳးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသလား သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားရိ ွလနူည္းစ၏ု သေဘာထားမ်ားကုုိ စဥ္းစားလ်က္ အခ်ိဳးမညစီြာ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ ေပးပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေရးတြင္ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္းကို ေဒသႏၲရအစုိးရ 
အဖဲြ႔မ်ားထံ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ အပ္ႏွင္းထားသနည္း။ 

• ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေရးအတြက္ တာ၀နရ္ိသူွမ်ားကုိ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ 
ခြင့္ ရိွပါသလား။ 

• သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားသည္ (ေဒသႏၲရအစိုုးရသိုု႔ တာ၀န္
လဲႊေျပာင္းႏွင္းအပ္ျခင္းႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုုင္ရာ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္း 
ခြဲေဝေပးျခင္း) တုုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို အတည္ 
ျပဳျပဌာန္းမည့္  ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
ႏိုင္ပါသလား။ 

• ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္းတြင္   ေဒသႏၲရ 
အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားထံသုုိ႔ မညသ္ည္အ့တုိင္းအတာအထိ အပ္ႏငွ္းထားသနည္း။ 

• အစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ အနည္းဆံုးရိွသင့္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား၏ 
အတိုင္းအတာ မည္မွ် လိုအပ္ပါသနည္း။ 

• မည္သည့္ ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကို အစိုးရအဆင့္အသီးသီးသို႔ ခဲြေ၀ခ်ေပး 
မည္နည္း။ 

• ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကို ခဲြေ၀သံုးစဲြမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ အဆင့္ 
တစ္ဆင့္ကိုသာ အျပည့္အ၀ အပ္ႏွင္းထားပါသလား။ 

• တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ ကုမၸဏီအခြန္၊ အေရာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျမယာ 
မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ မည္သူက 
အခြန္ေကာက္ခံမည္နည္း။

• အခြနမ္်ား၊ အေကာက္ခြနမ္်ားႏငွ္ ့မပူိငုခ္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံႏႈန္းကုိ 
မည္ကဲ့သို႔ ခ်မွတ္မည္နည္း၊ မည္သူက ခ်မွတ္မည္နည္း။

• ေဒသႏရၲ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ အားၿပိဳငမ္ႈမ်ားရိပွါသလား။ 
ယင္းတို႔သည္ ျပည္သူမ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘ႑ာေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး 
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသလား။



၄။ နိဂံုး

• ႏိုင္ငံေတာ္က ရရိွသည့္၀င္ေငြမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ခဲြေ၀ခ်မွတ္ေပးမည္ 
နည္း။ ၀င္ေငြမ်ား ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းအတြက္ မည္သူကဦးစီး၍ 
လုပ္ေဆာင္ မည္နည္း။ ခၽြင္းခ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 
ခၽြင္းခ်က္ သေဘာမေဆာင္ေသာ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ရိွပါသလား။ ခဲြေ၀ 
သတ္မွတ္ေပး ျခင္းအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား/
ခဲြတမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသလား။ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြမ်ားအား 
ခြဲေဝျခင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ပံုမွန္ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား ရိွပါသလား။

• ဘ႑ာေရးဆိငုရ္ာ လုပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားအတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏငွ္ ့ျပည ္
နယ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈစားရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းမည္နည္း။ ညိွႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွပါသလား။ ဤသို႔ ညိွႏိႈင္း 
ျခင္းကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သည့္အဆင့္သို႔ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးမည္နည္း။ မည္သူတုိ႔က ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သူက ဆုံး ျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္မည္နည္း။

၄။ အာဏာမ်ား 
လႊဲေျပာင္းခြဲေဝ 
ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 
စီမံေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ား

• ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရး 
ရိွပါက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ခရိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ကိုယ္ ပိုင္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္အထိ  
ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေရးဆဲြဖန္တီးေပးျခင္း ရိွပါသလား။ 

• သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားအတြင္း စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ဖဲြ႔စည္း 
ပံ ုအေျခခဥံပေဒ (ႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာဥ္ပေဒတြင)္ ခ်မတ္ွ ေဖာ္ျပထားပါသလား။

• သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ေဒသႏၲရအစုိးရအဖဲြ႔မ်ား အတြက္ 
ယင္းတို႔အား မည္သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ သို႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ 
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးေသာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ကို ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ရိွပါသလား။ 

• မည္သည့္ သီးျခားအပ္ႏွင္းေသာအာဏာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္/ေဒသႏၲရအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားက ရရိွၾက        
သနည္း။

• မည္သည့္အာဏာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်င့္သုုံးပိုင္ 
ခြင့္ေပးသနည္း။ ႏိငုင္ံေတာ္အဆင့္ႏငွ္ ့ေဒသႏရၲအဆင္မ့်ားက အာဏာမ်ား 
ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးခ်မည္ဆိုပါက မည္သည့္အာဏာမွ လႊမ္းမိုးမည္ 
နည္း။ 



• ခဲြတမ္းခ်၍ က်င့္သံုးမည့္ အာဏာမ်ား ရိွပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္သ့ည ္မ၀ူါဒမ်ား သို႔မဟုတ ္စခံိ်နစ္ညံႊန္းမ်ားကိ ုသတ္မတ္ွ 
ၿပီး ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ 
သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ပါသလား။ 

• အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းအတြက္ မညသ္ည္ ့စသံတ္မတွခ္်က ္
မ်ားကို အသံုးျပဳမည္နည္း။ မည္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးမည္ 
နည္း။

• မည္သည့္ အာဏာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားအတြက္ 
အထူးအေရးပါသနည္း (ဥပမာ- ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ 
ကာကြယ္ျခင္း)။

• ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအားလုုံးတြင္ တူညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရရိွပါ 
သလား။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳးမညီေသာ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါ 
သလား။ 

• ႏိင္ုငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ခရုိင္မ်ားအနက္ မည္သူတုိ႔တြင္ ၾကြင္းက်န္အာဏာ 
(ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေသာအာဏာ) ရွိပါသနည္း။ 

• အာဏာမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒအတြင္း မညသုိ္႔ စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပ 
ထားသနည္း (ဥပမာ- လုပ္ငန္းစဥ္ဇယားမ်ားျဖင့္)။ 

• အာဏာခြဲေဝ သတ္မွတ္ရာတြင္ ဥပေဒတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာငရ္ြက္ရမည္ ့ေဒသႏရၲအစိုးရ အဖဲြ႔၏အပုခ္်ဳပ္ေရးဆုိငရ္ာ လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့
အာဏာေဘာင္အေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
မွ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြပါသလား။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သည္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားသို႔ မည္သည့္အတုိင္း 
အတာအထိ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ႏိုင္ပါသနည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိသာ အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ 
ေပးနိုုင္ပါသလား။ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ ေအာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားအား မည္သည့္ အတုိင္းအတာ 
အထိ အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသနည္း။

• ေဒသႏၲရ အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑ ရိွပါသလား။ 
• ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ယင္းကုိ မည္သုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ ေဒသႏၲရဆုိင္ 

ရာ တရားစရီင္ေရးက႑ႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့တရားေရးက႑တုုိ႔သည ္
မညသုုိ္႔ ဆက္သြယမ္ညန္ည္း။ (ႏိငုင္ံေတာ္ဥပေဒအရ ခဲြျခားထားပါသလား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသလား၊ သုိ႔မဟုုတ္ ေအာက္ပုိင္းအဆင့္ 
တရားရံုးမ်ားကုိ ခရိငုမ္်ားက ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင၍္ ထိပပ္ိငု္းအဆင္ ့တရား 
ရံုးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က တည္ေထာင္ထားပါသလား။



၄။ နိဂံုး

၅။ အာဏာမ်ားလဲႊ 
ေျပာင္း ခဲြေဝေပး 
ျခင္း အဆိုျပဳခ်က္ 
မ်ားအတြက္ 
တရားေရးဆိုင္ရာ 
အကာအကြယမ္်ား

• အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေျပာင္းလမဲညဆုိ္ပါက 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ သေဘာတူညမီႈကုိ လိအုပ္ေၾကာင္း ခ်မတ္ွထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ရိွပါသလား။ 

• ေဒသႏရၲ အစိုးရအဖဲြ႔သုိ႔ အေရးပါေသာ အာဏာမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းေပးပါက 
ဤသို႔ လဲႊေျပာင္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္အတြက္ ယင္းတုိ႔၏ 
သေဘာတူညီမႈကို လိုအပ္ပါသလား။ 

၆။  အာဏာမ်ား 
လဲႊေျပာင္းခဲြေဝ 
ေပးျခင္း အဆိုျပဳ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ပဋိပကၡမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

• မည္သိုု ႔ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ 
စမီံေဆာငရ္ြက္ေပးမညန္ည္း။ အခ်ိဳ႕ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အထူး 
တရားရံုးမ်ား၊ ပံုမွန္တရားရံုးမ်ား၊ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္၏ တိုက္ရိုက္တရား 
စီရင္မႈမ်ား ရိွပါသလား။ 

ယင္းသည္  ‘ဖက္ဒရယ္စနစ္သိုု႔သြားရာလမ္း’ မွ ရရိွသည့္ ညိွႏိႈင္းထားၿပီး ျပန္လည္ ပံုစံခ်မွတ္ထားေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္ [Topperwien၊ Nicole]။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား၊ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နီေပါ-ဆြစ္ဇာလန္ဖိုရမ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 

(ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရ၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ၊ ၂၀၀၇-၈)၊  < http://

www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/..../resource_en_178456.pdf> ဟူသည့္ 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။



ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

မွတ္စုမ်ား
၁  ‘အစုိးရ၏ အဆင့္’ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေဒါင္လုိက္စနစ္အရ (ထိပ္ပုိင္းမွ 

ေအာက္ပိုင္း) ညႊန္ ၾကားခ်က္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို 
အသံုးခ်သည့္ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အဆင့္ဆင့္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္မ်ားဟု ဆိုရာ၌ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသႏၲရ အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

၂  ‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္’ ဆုိသည္မွာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္စသျဖင့္ အစုိးရ၏ 
မူ၀ါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
ပံုစံခ်မွတ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းမရိွပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာငရ္ြက္ျခင္းကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင္ ့အစိုးရအဆင္ ့တစခ္ုႏငွ္ ့တစခ္အုၾကား ကြာဟ 
ခ်က္မ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ 

၃  ‘ေဒသႏၲရ’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ (က) ကမာၻတစ္ဝွန္းရွိ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းရွိေဒသမ်ား၊ 
(ဥပမာ- ဥေရာပ၊ အေရွ႕အာဖရိက စသျဖင့္) သို႔မဟုတ္ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
မ်ားအၾကားရိ ွအစိုးရ၏ လက္ေအာကန္ယ္ေျမမ်ားကုိ ရညည္ႊန္းေသာ ျပညန္ယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား (ခရိုင္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူညီသည္)။ 

၄  Ghai, Y၊ International IDEA မွထုုတ္ေဝေသာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု။ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ခိုင္ၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား- 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား (စေတာ့ဟုမ္း၊ International 
IDEA၊ ၂၀၀၃) ၊ စာ- ၁၅၅-၁၆၈

၅ Brancati, D၊ ‘ဗဟိုခု်ဳပကုုိ္ငမ္ႈေလ်ွာ့ခ်ျခင္း- တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးစဆုိုငရ္ာ ပဋပိကၡမ်ားႏငွ္ ့ခဲြထြက္ 
ေရးလမ္းစဥမ္်ား၏ ေတာက္ေလာငမ္ႈမ်ားကုိ မီးစပ်ိဳးေပးျခင္းလား။ သို႔မဟုတ ္ၿငမိ္းသတ္ေပးျခင္း 
လား’၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ၊ ၆၀ (၂၀၀၆)၊ စာ- ၆၅၁-၈၅။

၆  ဆူဒန္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၂၄ (၂၀၀၅) 

၇  တာဇန္နီးယားနိုုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၂ (၁၉၇၇) တြင္ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၅ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၈  ေဒသစိတ္နယ္ေျမ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသစိတ္ နယ္ေျမ 
မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အစုိးရဆိုင္ရာ ပံုစံခ်မွတ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆသ့္အသီးသီးအား ဖဲြ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပပါရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

၉  Baechler, G၊ ‘နယ္ေျမအလိုက္ က်င့္သံုးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ 



ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ဖက္ဒရယ္စနစ္တုုိ႔အၾကားအားၿပိဳင္မႈ၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ 
ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား’ (၂၀၀၈)၊ <http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/
en/Home/Document_Archive> ဟူသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒတ္ြင္လည္း ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

၁၀ ဘီနင္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၅၀ (၁၉၉၀)

၁၁ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၄၊ (၁၉၉၄) တြင္ ဥပေဒျပဌာန္း၍  ၂၀၀၈ 
တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည္။ 

၁၂ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၂ ၊ (၁၉၅၇) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၁၉၉၄ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၁၃ ဆြစ္ဇာလန္ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၅၃ (၁၉၉၉) 
တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၁၀ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။ 

၁၄  အင္ဒုိနီးရွား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၈ က/ခ၊ (၁၉၄၅) တြင္ ျပဌာန္း၍ 
၂၀၀၂ တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၁၅  ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခဲြ ၁၀ (၁၉၈၆)

၁၆ Harty, S၊ စပိန္၊ Ann L.  Griffith (စာတည္း)၊ ဗဟုိအစိုးရ ႏိငုင္မံ်ား၏ လက္စဲြစာအပု ္(မြန္ထရီယ္လ္ 
- McGill-Queen တကၠသိုလ္ ပံုႏိွပ္တိုက္၊ ၂၀၀၅) 

၁၇ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၇၂၊ (၁၉၄၉) တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၁၀ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည္။

၁၈ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခဲြ ၉၄ (က) (ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုု ပုုံေဖာ္ 
ေပးေသာ ၁၈၆၇ အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၎ကုုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီးသည့္ ၁၉၈၂ထိ)၊ ၂၀၀၈ တြင္ ျပင္လည္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

၁၉  Cf Ter-Minassian, T ‘က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဘ႑ာေရး 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္’ ၊ T. Ter-Minassian (စာတည္း) ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေရးရာ (၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး 
ရန္ပုုံေငြအဖြဲ႕ ၊ ၁၉၉၇) ၊ စာ-၄

၂၀ Bockenford, M ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၏ Max Planck 
လက္စဲြစာအုပ္- တရား စီရင္ေရးအဖဲြ႔၏ ပံုစံခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား (Heidelberg၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ Max Planck  အင္စတီက်ဳ႕၊ 
၂၀၀၉)

၂၁ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္) ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအစိုးရတြင္ အဆင့္ေပါင္းေျခာက္ဆင့္ ရိွပါသည္။ 



ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

ယင္းတုိ႔ အနက္မွ ၄ ခုကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခဥံပေဒသည ္ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္မ့လွဲြ၍ အဆင္တ့စခ္ကုိုသာလွ်င ္ အေသးစတ္ိစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂၂ ပီရူးႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ 
ဌာနမ်ား၊ ခရိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးေရး အဆင့္မ်ားအျဖစ္ 
စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး အေသးစိတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အျခားသီးသန္႔အခန္းတစ္ခုုလံုးတြင္ 
ေရးဆဲြေဖာ္ျပထားပါသည။္ ျပညန္ယ္အစိုးရ၏ အနည္းဆုံး အဆင့္ႏစွဆ္င္ကုိ့ ‘အပုခ္်ဳပ္ေရးဆုိငရ္ာ 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း’ အတြက္ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏  အပိုဒ္ခဲြ ၁၀၁ ႏွင့္ ၁၀၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္မူ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုစြာ 
စည္းမ်ဥ္းထိန္းသမိ္းထားသည္ ့အစိုးရအဆင္သုံ့းဆင္ကုိ့ ဖဲြ႔စည္းရန ္ခ်မတွထ္ားပါသည ္(ႏိငုင္ံေတာ္ 
အဆင့္၊ ခရုိင္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစုိးရ)။ ျပည္နယ္ အစုိးရတြင္မူ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အသီးသီးကို ခဲြျခား၍ အစိုးရ၏ အျခားေသာအဆင့္ႏွင့္ အလႊာမ်ားကို 
ထပ္မံဖန္တီးပါသည္။ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၀ ခုုႏွစ္) ၏ အခန္း 
၄၊ အပုိဒ္ခဲြ ၅၇ မွ ၆၃ တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ 

၂၃ လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ခဲြ ၃တြင္ လိုက္ေဘးရီးယားသည္  စီမံ 
အပုခ္်ဳပ္ေရးအတြက္ ေဒသႏရၲအပုခ္်ဳပ္ေရး စရီငစ္မု်ားအျဖစ ္ခဲြျခားထားသည္ ့တစ္ေပါင္းတစစ္ည္း 
တည္းျဖစ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 

၂၄ ဆိုမာလီယာ၏ ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မွ ‘ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အာဏာမ်ား
လႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း- ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ၏ နည္းလမ္းမ်ား’ ၊ ၂၀၀၈၊ စာ-၁၀ တြင္လည္း ေတြ႔ရိွ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

၂၅ Heywood, A ၊ ႏိုင္ငံေရး၏ အဓိက သေဘာတရားမ်ား ၊ (နယူးေယာက္၊ St Martin ပံုႏိွပ္တိုက္၊ 
၂၀၀၀)၊ စာ- ၁၄၁



အဓိက စာလံုးမ်ား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားသိုု႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ 
ပိုုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာနွင့္ပက္သက္ၿပီး အာဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းခြဲေဝ  
ေပးျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအာဏာႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း၊ အခ်ိဳး မညီမွ်စြာ 
အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပးျခင္း၊ အစိုးရ၏အဆင္မ့်ား၊ စမီအုံပခ္်ဳပ္ေရးအဆင္မ့်ား၊ သီးျခားအာဏာ၊ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်င့္သံုုးနုုိင္ေသာအာဏာမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္၊ ေပါင္းစည္း 
ထားသည့္ ပံုစံ၊ ခဲြျခားထားေသာထားေသာပံုစံ/ႏွစ္ခုုေပါင္းစပ္ထားေသာပုုံစံ၊ ကိုယ္ပိုင္ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း/ ေဒသတြင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

• Forum of Federations (ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္)
<http://www.forumfed.org/en/index.php>
 ကေနဒါ အစုိးရက ဘ႑ာေငြ မတည္ေပးထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားဖုိရမ္သည္ ဖက္ဒရယ္ 

အစိုးရအယူအဆမ်ားကုိ ပံပ့ိုးေပးျခင္းအားျဖင္ ့ဒမီိကုေရစစီနစကုိ္ က်င္သံု့းေသာ အစိုးရမ်ားကုိ 
ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ေပးပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အသိ 
ပညာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာတြင္ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒသ္ည္ ဗဟုိအစုိးရစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္တို႔၏ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကို တင္ျပေပးပါသည္။

• International Association of Centers for Federal Studies (IACFS) 
<http://www.iacfs.org/index.php?page=1&lang=0>
 International Association of Centers for Federal Studies (IACFS)  သည္  လြတ္လပ္ 

ေသာ သုေတသနမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဗဟို အစိုးရစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားအား ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိလည္း စီစဥ္ဖန္တီးေပးပါသည္။ IACFS ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ လက္ေတြ႔ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ပံုစံတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္ကို ျမွင့္တင္ 
ေပးႏိုင္သည့္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ား၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္တြင္ လက္ရိွဖံြ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈမ်ားအေပၚ ေလလ့ာခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့လက္ေတြ႔ေဆာငရ္ြကၾ္ကသူမ်ားအေနျဖင္ ့ယင္းတုိ႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးၾကႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပဲြ စီမံကိန္းမ်ား 
စသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားရိွပါသည္။ 



ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

• Center for Policy Alternatives
<http://www.cpalanka.org>
 Center for Policy Alternatives သည္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္း 

ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္  အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကိ ုခိငုမ္ာေတာင္တ့င္းေစသည္ ့သိရလိကၤာမ ွအဖဲြ႔အစည္းတစခ္ ုျဖစပ္ါ 
သည္။ ယင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေတာင္အာဖရိကျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အေလးေပးၿပီး ႏိငုင္ံေတာ ္မ၀ူါဒဆုိငရ္ာနည္းလမ္းမ်ားႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ မတ္ွတမ္း 
အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း တင္ျပေပးပါသည္။ 

• Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 
<http://www.deza.admin.ch/Home/Themes/Rule_of_Law_Democracy/Decentralization>
 Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)  သည္ ဘ႑ာေငြမတည္ျခင္း၊ 

ပညာေရးႏွင္ ့အဖဲြ႔အစည္းဆုိငရ္ာ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားျဖင္ ့ ျပညသူ္႔လုိအပခ္်က္မ်ားအား ပိ၍ုျဖည္ ့
ဆည္းေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေသာ အစိုးရကုိဖနတ္ီးရန ္ၿမိဳ႕ျပလူမႈအဖဲြ႔အစည္းႏငွ္ ့ျပညန္ယအ္စိုးရမ်ား 
အၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး 
အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေ၀ေပးမႈမ်ားျဖင္ ့ျမငွ္တ့င္ေပးပါသည။္ ဤ ၀က္ဘ္ဆုိဒသ္ည ္ႏိငုင္တံကာ၌ 
ၿမိဳ႕ျပလမူႈအဖဲြ႔အစည္း၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ကညူရီာတြင ္အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္း လုပင္န္း 
စဥ္မ်ားႏွင့္ SDC ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လင့္ခ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

• Institute of Federalism
<http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0>
 Institute of Federalism သည္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈ 

အေပၚတြင္ အေလးထားသည့္ သုေတသနႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ယင္း၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
ကုိ ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ ဖနတီ္းေရးႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ သုေတသနႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးမႈစငတ္ာ ေဖာ္ျပပါရိပွါသည။္ 

• ဘားနက္၊ ကမ္မီလီ၊ ကိတ္စ္၊ မီနစ္စ္၊ ဟင္နနီပီႏွင့္ ဗန္ဆန္းဒ္၊ ဂ်ယ္ရီတို႔၏  ‘ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ကို အေျခခံေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း’၊ သုေတသန သံုးပြင့္ဆိုင္ဌာန 
(RTI ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း)၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၇၊ <http://www.rti.org/pubs/
Democr_Decen.PDF>၊  အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ ဒမု္ိီကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကိုဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေဆာင္းပါး

• ဟိုးဗာ့ဒ၊္ တာမကစ္အ္မ ္(စာတည္း)၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္း ၊ စမ္းသပစ္စ္ေဆးမႈ 
မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား (ဘူဒါပက္စ္- ပြင့္လင္းေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဌာန၊ ျပည္နယ္ 
အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ၂၀၀၀)၊ <http://



lgi.osi.hu/publications/books/decentralization/ EntireBook.pdf>၊ ဥေရာပအေရွ႕ပုိင္း 
ရိ ွကြဲျပားျခားနားေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေ၀ေရး ေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားကိ ုဆန္းစစ္ျခင္း 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္းပါး

• ေဆာင္းဒါး၊ ခ်ာရ၏ီ ‘ယဥ္ေက်းမႈ မ်ိဳးစံုးရိွေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရ 
စနစ္၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲြေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားစီမံခန္႔ခဲြျခင္း’၊ ဖက္ဒရယ္အစုိးရစနစ္၏ 
ဖုိရမ္(ေန႔စဲြမပါ)၊ <http://www.forumfed. org/libdocs/IntConfFed02/StG-Saunders.
pdf>။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုရိွေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံ 
ေသာ ဗဟိုအစိုးရမ်ား ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ေဆာင္းပါး

• သယ္လ္မန္၊ အာ့စ္ႏွင့္ ၀စ္ဒရစ္ဂ္၊ ကက္သရင္း၊ ‘မ်က္ေမွာက္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္အစုိးရစနစ္အၾကားအားၿပိဳင္မႈ’ ၊ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္၏ 
စိစစ္အႀကံျပဳေရး စာတမ္းအမွတ္ ၂ ပါ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား (ဖရီေဘာ့ဂ္၊ ဗဟိုအစိုးရ 
စနစဆ္ိငု္ရာ အဖဲြ႔အစည္း၊ ၂၀၀၄)၊ <http://www.federalism.ch/files/documents/
New_trends_in_federalism_WP2.pdf>

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း       
အစိုးရ၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၲရအစိုးရ အဖဲြ႔ခဲြ 
မ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည့္  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတိုင္းအတာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပး 
သည့္ ပံုစံမ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာကို လက္ေအာက္အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးသို႔ 
လဲႊေျပာင္းခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ တာဝန္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ားထံ ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၇)

အခ်ိဳးမညီေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း       
ေဒသႏၲရအစိုးရ အသီးသီးအား ညတူီညမီွ်မျဖစပ္ ဲသုိ႔မဟုတ ္ကဲြျပားျခားနားစြာ အာဏာခဲြေဝသတ္မတ္ွ 
ေပးသည့္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အခန္း ၂၊ ၇)

တစ္ေျပးညီ အပ္ႏွင္းေသာ အာဏာမ်ား       
ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒအရ ႏိငုင္ံေတာ္အဆင့္ႏငွ္ ့ေဒသႏရၲအဆင္ ့အစိုးရမ်ား အၾကား ခဲြေဝသတ္မတ္ွေပး 
ထားသည္ ့လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ား။ ပဋပိကၡမ်ား တစၿ္ပိဳငန္က္ျဖစ္ေသာ နယ္ပယမ္်ားတြင ္ဥပေဒမ်ား 
ရိွပါက ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ (အခန္း ၇)



ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

အာဏာလဲႊေျပာင္း ခဲြေဝေပးျခင္း       
ႏိငုင္ံေတာ္၏ ဗဟိအုဆင္မ့ ွကြာေဝးေသာေနရာမ်ား၌ အစိုးရ၏ လပုပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့အာ ဏာကုိ အစိုးရ၏ 
အဆင့္အသီးသီး သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အသီးသီးမွ အျခားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ ခဲြေဝ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း (ဥပမာ- ေဒသႏၲရအဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား)။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္းကို နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ သေဘာထားတစ္ရပ္အေနျဖင့္ နားလည္ 
လက္ခံထားပါသည္၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းသံုးခုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း၊ ႏိငုင္ံေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္းႏငွ္ ့ဘ႑ာေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေဝျခင္း တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္ (အခန္း ၄၊၅၊၇)

တာဝန္မ်ားကို ခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း      
ဗဟုိအစုိးရသည္ မူဝါဒတစ္ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ယင္း၏အဖဲြ႔ခဲြမ်ား 
ထသံို႔ လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမလဲႊျပာင္းပ ဲတာဝနဝ္တၱရားမ်ားကိသုာ လဲႊေျပာင္းေသာစနစ ္(အခန္း ၄၊၇)

ကုိယ္စားျပဳ အာဏာလဲႊအပ္ျခင္း       
ဗဟုိအစိုးရသည ္ႏိငုင္ံေတာ္၏ လုပင္န္းတာဝန္ေပါင္းစံကုို ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မတ္ွေရး 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို အျခားေသာအစိုးရအဆင့္မ်ားသို႔ အခိ်န္မေရြး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ 
သည့္စနစ္ျဖင့္ လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္။ ႀကီးၾကပ္ေရး၏ အတိုင္းအတာသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြာျခားႏိငုၿ္ပီး ထိေရာက္ေသာ ဗဟုိ၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိငုသ္ည္အ့ျပင ္အုပခ္်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး မဝူါဒမ်ားကုိလည္း ေဒသႏရၲအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ အျပည္အ့ဝ ခဲြေဝ 
သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ (အခန္း ၇)

အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း၏ အတိုင္းအတာ      
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဗဟိုအဆင့္မွ  လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္ အစိုးရအဆင့္မ်ားအား လဲႊေျပာင္းေပး 
သည့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ ၿပီးျပည့္စံုမႈ ရိွျခင္း အတိုင္းအတာ (အခန္း ၇)

ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံ ဗဟိုမွလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း
လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားကိ ုေဒသႏရၲ သုိ႔မဟုတ္ ျပညန္ယ္အစိုးရမ်ားထသုိံ႔ လဲႊေျပာင္း 
ခဲြေဝေပးသည့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း၏ အႀကီးမားဆံုး၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ပံုစံ (အခန္း ၇)

စာရင္းရိွေသာ အာဏာမ်ား        
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္း အတိအလင္း ခ်မွတ္ထားသည့္ အာဏာမ်ား။ အစိုးရ၏ ေဒသႏၲရ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ မခဲြေဝေသာအာဏာရိွသျဖင့္ ေဒသႏၲရ၏ အာဏာမ်ားကို အတိအက် စာရင္း 
ျပဳစုထားရန္ မလိုအပ္ပါ (အခန္း ၇)

ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္         
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟတ္ု ျပညန္ယ္မ်ားအၾကား ဗဟိအုစိုးရႏငွ္ ့သီးျခားအာဏာကန္႔သတထ္ားျခင္းျဖင္ ့
ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အစိုးရ၏စနစ္၊ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာ အာဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း 
ထားေသာ္လည္း တိက်စြာသတ္မတ္ွထားေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌မ ူဗဟုိဖယဒ္ရယ ္အစိုးရထ ံအာဏာမ်ား 
ကုိ ေပးအပ္ရသည္။ အစုိးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္မွာ ေဒသႏၲရအစုိးရအဆင့္၌ လက္ရွိအာဏာလဲႊေျပာင္း 



ခဲြေဝသတ္မတွခ္်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္သီးျခားလုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကုိ တစဘ္က္သတ္ေျပာင္းလဲျခင္း 
မျပဳႏိငုပ္ါ။ အစိုးရ၏ အဆင္မ့်ားအၾကား လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း တစစ္ံတုရာျပဳလုပမ္ည ္
ဆိုပါက အဆိုပါေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခံစားရမည့္ အစိုးရအဆင့္အားလံုး၏ 
သေဘာတူညီမႈကို ရယူရပါမည္။  (အခန္း ၇)

ဘ႑ာေရး အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝမႈ
ေဒသႏၲရ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ား ေကာက္ခံေပးျခင္း၊ စားရိတ္သံုးစဲြျခင္းစသည့္ 
ဘ႑ာေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အတိုင္းအတာ (အခန္း ၇)

ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပံုစံ        
ႏိငုင္ံေတာ္အဆင္ ့တရားရံုးႏငွ္ ့ေအာက္ပိငု္းတရားရံုးမ်ားကိ ုစနစတ္စခ္အုတြင္း၌သာ စုေပါင္းထားသည။္ 
တရားရံုးမ်ား သည္ ေဒသႏၲရဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ ႏွစ္ခုစလံုးကို အသံုးျပဳ၍ အမႈကိစၥမ်ားကို 
ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရန ္လပုပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့အာဏာရိပွါသည။္ ႏိငုင္ံေတာ္ဥပေဒႏငွ္ ့သက္ဆုိငရ္ာ ေဒသႏရၲ 
ဥပေဒဟူသည့္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ တရားသူႀကီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး၍ သတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။ (အခန္း ၇)

ႏိုင္ငံတကာက ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း       
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ တရားရံုးစသည့္  ႏိုင္ငံတကာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို လဲႊေျပာင္းခဲြသည့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳး (အခန္း ၇)

ကိုယ္ပိုင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္        
အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုကို 
သာမက နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ျခင္း မရိွၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနထိုင္ လ်က္ရိွၾကသည့္  ျပည္သူမ်ား (လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား) သို႔ပါ  လဲႊေျပာင္းတာဝန္ေပးသည့္ 
စနစ္  (အခန္း ၇)

ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္း       
ေဒသႏရၲအစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ကုိယစ္ားျပဳပါဝင္ျခင္းသျဖင္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရး၏ ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ဆုိ့င္ေသာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အတိုင္းအတာ (အခန္း ၇)

ေဒသႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း      
ႏိင္ုငံေတာ္အဆင့္မွ ႏုိင္ငံတကာ ပါဝင္ေသာ ေဒသအစိတ္အပုိင္းႀကီးမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားသို႔ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း (ဥပမာ- ဥေရာပသမဂၢ (EU) သို႔မဟုတ္ အေနာက္ပိုင္း အာဖရိက 
ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္း (ECOWAS)) (အခန္း ၇)

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္        
ေဒသႏရၲအစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည ္အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပမ္်ား၌ ယင္းတို႔ ကုိယ္တုိငစ္ည္းမ်ဥ္းခ်မတွရ္န/္ 
သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာကို ရရိွသည္။ (အခန္း ၇)



ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

ခြဲျခားထားေသာ/ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားသည့္ပုုံစံ       
နိုုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တိုု႔တြင္ ယင္းတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္တရား႐ုုံးစနစ္မ်ား ရွိပါသည္။ 
(ပုုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္တရားရုုံး၊ အယူခံၾကားနာစစ္ေဆးေရးရုုံးနွင့္ ဗဟိုုတရား႐ုုံးခ်ဳပ္ဟူ၍ အဆင့္ 
သုုံးမ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ေအာက္ပိုုင္းအဆဆင့္တရားရုုံးမ်ားသည္ ယင္းတိုု႔သက္ဆိုုင္ရာျပည္နယ္
မ်ား၏ ဥပေဒမ်ားကုုိသာက်င္သံုု့းနိုငုၿ္ပီး နိုငုင္ံေတာ္အဆင္တ့ရား႐ုုံးမ်ားကသာလ်ငွ ္နိုငုင္ံေတာ္ဥပေဒ 
နွင့္အညီ စီရင္ဆုုံးျဖတ္ပါသည္။  (အခန္း ၆)

ခြဲေဝထမ္းေဆာင္သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ              
ေဒသႏၲရအစိုုးရအဖြဲ႕ခြဲမ်ားက နိုုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒခ်မွတ္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(အခန္း ၇)

အေရးပါေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝမႈမ်ား      
အစိုးရ၏အဆင္ ့အသီးသီးတုိ႔အား လုပပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္အ့ာဏာ အပ္ႏငွ္းျခင္း၊ အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝေပးျခင္း 
၏ အေရးပါ ေသာ အစတ္ိအပိငု္းအေနျဖင္ ့သမားရိုးက် ပံစုခံ်မတ္ွမႈသည ္အေရးပါေသာ အာဏာမ်ားျဖင္ ့
မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သည္ ကို တိုင္းတာပါသည္ (ယင္းကို လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အာဏာလဲႊေျပာင္းခဲြေဝျခင္းဟုူ၍လည္း ညႊန္းဆို ပါသည္)။ (အခန္း ၇)

တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္        
အစိုးရ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္က ေဒသႏၲရ အစိုးရအဆင့္သို႔ သီးျခားအပ္ႏွင္းသည့္ အာဏာအပါအဝင္ 
လက္ရိွ အာဏာခဲြေဝ သတ္မွတ္ထားမႈမ်ားကို တစ္ဘက္သတ္ ပယ္ခ်ႏိုင္ေသာစနစ္ (အခန္း ၇)

 



မားကတ္စ္ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္ သည္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဖယ္ဒရယ္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အႀကံေပးအဖဲြ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ဂ်ာမန္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖဲြ႔အစည္း၏ အႀကီးတန္းသုေတသနပညာရွင္ 
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ယင္းသည္ စေတာ့ခ္ဟုမ္းရိွ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၌ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းအရာရိွျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ 
အေနျဖင့္လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ IDEA အဖဲြ႔အစည္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း 
မျပဳမီ အာဖရိကစီမံကိန္း၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဟိန္ဒယ္လ္ဘာ့ဂ္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒတို႔အား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေရး မက္စ္ပလန္႔ခ္ အဖဲြ႔အစည္း(MPIL) ၏ အႀကီးတန္း သုေတသန 
ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္ (၂၀၀၁-၂၀၀၈)။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ တြင္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွ ဆန္းစစ္ေရးႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (ACE) ၏ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၌ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္အျဖစ္ ေရႊ႔ေျပာင္းထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆူဒန္၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ 
တူညီမႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ACE ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးထားပါသည္။ ၁၉၉၅ မွ ၁၉၉၇ အထိ ယင္းသည္ ဗင္းနစ္စ္ေကာ္မရွင္၏ ဂ်ာမန္ကိုယ္စားလွယ္ 
ျဖစ္သူ တရားေရးပါေမာကၡ ဟဲလ္မတ္ထ္ စတိုင္ဘာဂ်ာ၏ လက္ေထာက္သုေတသနမွဴးအျဖစ္ 
(ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဥေရာပေကာင္စီ၏ အႀကံေပးအဖဲြ႔) 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ေဒါက္တာ ေဘာ့ကင္ဖို႔ဒ္သည္ ဟိန္ဒယ္ဘတ္ဂ္ တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘဲြ႔ႏွင့္ PhD ဘဲြ႔အျပင္ 
မင္နီဆိုတာ တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဆုိင္ရာ မဟာဘဲြ႔ကိုရရိွၿပီး ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္၏ 
ဘဲြ႔ႏွင့္ညီမွ်ပါသည္ (ဖရီးဘာ့ဂ္ တကၠသိုလ္)။  ယင္းသည္ ဆူဒန္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ၿပီး သက္ဆုိင္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ဆိငုရ္ာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏငွ္ ့တဲြဖက္လုပ္ေဆာင ္ခဲသ့ည္အ့ျပင ္အာဖဂနန္စၥတန္ႏငွ္ ့နီေပါတုိ႔တြငလ္ည္း 
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ 
ေဆာက္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မက္စ္ခလန္႔ခ္ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ မက္စ္ပလန္႔ခ္၏ 
လက္စဲြစာအုပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ တဲြဖက္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ 
(UNDP)၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးအတြက္ ဂ်ာမန္အဖဲြ႔အစည္း၊ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံျခားေရး 
ဌာန၊  ကြန္န္ရက္ဒ္ အာဒင္ေနာ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဖရက္ ဒရစ္ အဲလဘတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းစသည္တုိ႔၏ 
အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

စာေရးဆရာမ်ား



ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

ႏိုင္ငံတကာ IDEA ကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာၾကည့္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာ၀န္

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္၍မရႏိုင္ေသာ ဤကမာၻႀကီးတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ IDEA) ၏ တာ၀န္မွာ -

ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 
အေျခခံေသာ ျပဳျပင ္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအား ကူညီျခင္း၊ မ၀ူါဒမ်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရး သေဘာတရားမ်ားကုိ 
လႊမ္းမိုးျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအား ပံ့ပိုးေပးရန္  
ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျပည္သူတို႔၏ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ိဳး အစားေပါင္းစံုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တာ၀န္ခံႏိုင္ေသာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးႏိုင္မႈစသည္တို႔မွ ေပၚေပါက္ 
လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အေလးေပးပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္ နယ္ပယ္သံုးရပ္ ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ သည္။ 

♦ ကမာၻတစ၀္မွ္းရိ ွကြဲျပားျခားနားေသာ အေနအထားမ်ား၌  ဒမီိကုေရစစီနစ ္တည္ေဆာက္ 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လက္ေတြ႕ရရိွသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမွ ေကာက္ႏုတ္စုစည္းထားသည့္ 
ႏိႈင္းယဥွ္ေလ့လာေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏငွ္ ့အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ဖနတ္ီးေပးျခင္း 

♦ ဒမီိကုေရစစီနစကုိ္ အေျခခံေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏငွ္ ့လုပင္န္းစဥမ္်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
ေရးတြင ္ႏိငုင္ံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ပံပ့ိုးကူညီျခင္း ႏငွ္ ့ဤသုိ႔ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပပ္ါက 
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

♦ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားေသာ အသိပညာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈ အတိုင္းအတာအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအား 
ႀကီးစိုးျခင္း



ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဓိကစည္းမ်ဥ္းႏွစ္ရပ္ ကုိ အရငွ္းလင္းဆုံး ေဖာ္ျပထားပါသည။္

♦ ကၽြႏုပ္တ္ို႔သည ္ဒမီိကုေရစစီနစ္ေျပာင္းလမဲႈကုိ ေထာက္ခအံားေပးၾကသူမ်ား ျဖစပ္ါသည။္ 
ဒီမုိကေရစီ ၏ သေဘာသဘာ၀သည္ အစဥ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ 
လိအုပခ္်က္မ်ားကုိ ျဖည္ဆ့ည္းေပးရန ္အုပခ္်ဳပ္ေရးစနစမ္်ား အဆင္ဆ့င္ ့တုိးတက္ေျပာင္းလ ဲ
လာျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေစျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

♦ ကၽြႏ္ပုတ္ို႔သည ္ေျပာင္းလမဲႈကုိ ေထာက္ခသူံမ်ား ျဖစၾ္ကပါသည။္ ေျပာင္းလမဲႈကိ ုလႈ႕ံေဆာ္၍ 
ေမာင္းႏွင္ေပးသူမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း၌သာ ရိွပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစီအစဥ္

ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လဲႊေျပာင္းေပး၍ မရသကဲ့သို႔ လဲႊေျပာင္းယူ၍ မရႏိုင္ေသာအရာတစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကိုမူ ေထာက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ အျခားေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားကုိ တြန္းအားေပးႏိငုသ္ျဖင္ ့ႏိငုင္တံကာ IDEA သညယ္င္းတုိ႔၏ ေဆာငရ္ြက္ခ်ကမ္်ားကုိ ေအာက္ပါ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရာ၌ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ 

ေအာက္ပါတို႔၌ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳကို ဖန္တီးေပးျခင္း

♦ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြမ်ား 
♦ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား
♦ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
♦ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္း က်ား/မ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွမႈ 
♦ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ဆန္းစစ္ႏိုင္မႈမ်ား
♦ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း

ႏိငုင္ံေရးဆုိငရ္ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပင္န္းစဥမ္်ား၌ ႏိငုင္ံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ပံပ့ိုးကူညီျခင္း

ႏိငုင္ံေတာ္အဆင့္ႏငွ္ ့ျပညန္ယ္အဆင္မ့်ား၌ စမီကိံန္းနယပ္ယ္မ်ားအတြင္း ေတာင္းဆုိခ်က္အရ 
ႏိငုင္သံားမ်ားအၾကား  ဒမီိကုေရစစီနစ၏္ ေျပာင္းလမဲႈေၾကာင္ ့ႏိငုင္ံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လပုင္န္း 
စဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္ေဒသတုိ႔၌ တည္ရွိေနၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။

♦ အာဖရိက
♦ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ
♦ လက္တင္အေမရိက ႏွင့္ ကာေရဘီယံ
♦ အေနာက္အာရွႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအာဖရိက



ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း (International IDEA) 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္း 

ဒမီိကုေရစစီနစ ္တည္ေဆာက္ေရး လုပင္န္းစဥအ္ား တိုးတက္ခိငုမ္ာျခင္းရိွေစသည္ ့အေျခခအံဂၤါရပ ္
မွာ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကားရိွ အသိပညာႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို လဲလွယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤသို႔ ဖလွယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါနည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ 

♦ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား
♦ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ညီလာခံမ်ား
♦ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ျခင္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားမ်ားအရ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္ကို နားလည္ရန္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွပါ 
သည္။ 

♦ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
♦ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး
♦ က်ား/မ ရပ္တည္ခ်က္
♦ ကြဲျပားျခားနားမႈ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ဒမုိီကေရစီသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္းမွ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ေျပာင္းလမဲႈ 
ကို တြန္းအားေပးေသာ၊ အစဥ္သျဖင့္ အဆင့္ဆင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အၿပီးသတ္ စုစည္းထားသည့္ အေနအထားကုိ မည္သည့္အခါမွ် ေရာက္ရွိျခင္း 
မရိွပါ။ ယင္းသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားတြင္ အၿမဲမျပတ္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ 
မ်ားကိုပံ့ပိုးရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ 
သည္။ 

ေဒသႏၲရႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (ဥေရာပသမဂၢ (EU))၊ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္း (OAS)၊ အာဖရိကသမဂၢ (AU) စသျဖင့္)၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔လူမႈဘ၀ဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစသည္ ့ဒမီိကုေရစစီနစ၏္ လုပင္န္းစဥမ္်ားကုိ ေမာင္းႏငွ္ေရးတြင ္ပါ၀ငသူ္မ်ားအျပင ္
ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ေျပာင္းလဲမႈကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ေဒသႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 



ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ အဓိကအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏ အဖဲြ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ နည္း 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားကလည္း စုေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာငရ္ြက္မႈ ၏ ရလာဒမ္်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ 
အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳထားေသာ္လည္း 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုမူ ညႊန္ၾကားျခင္း မရိွပါ။ 

ႏိုင္ငံတကာ IDEA သည္ ကမာၻ႔အႏွ႔ံအျပားရိွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 
ပံ့ပိုးေပးေသာ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ၾကားရိွ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ IDEA 
၏ အဖဲြ႔၀င္ႏိငုင္မံ်ားအားလုံးသည ္ဒမီိကုေရစစီနစကုိ္ က်င္ ့သုံးၾကၿပီး အဖဲြ႔အစည္း၏ လုပင္န္းစဥကုိ္ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်၊ 
ဘာဘာဒူးစ္၊ ေဘာ့စ္၀ါနာ၊ ကေနဒါ၊ ကိတ္ပ္ ဗာ့ဒ္၊ ခ်ီလီ၊ ကိုစတာရီကာ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဒိုမီနီကန္ 
ရီပတ္ဘလစ္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂါနာ၊ အိႏၵိယ၊ မာရီးတီးယပ္စ္၊ မကၠဆီကို၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ 
နမ္မီးဘီးယား၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ပီရူး၊ ေပၚတူဂီ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ဥရုေဂြးတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာမူ ေလ့လာဆ ဲအေနအထား၌ ရွိေနပါသည္။
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International IDEA
Strömsborg
SE-103 34 Stockholm
Sweden
Phone: +46-8-698 37 00
Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int
Website: www.idea.int

International IDEA Myanmar
68 (B), Sayar San Road 
Bahan Township
Yangon, Myanmar 
Phone: +95 9 263128104
Email: info-myanmar@idea.int
Website: www.idea.int

အစိုုးရ၏ဗဟိုုအဆင့္မွ ေဒသႏၱရအဆင့္အသီးသီးသိုု႔ အာဏာလႊဲေျပာင္း ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
ဗဟိုုအစိုုးရမွ ျပည္နယ္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဒသႏၲရအစိုုးရအဆင့္အသီးသီးသိုု႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
ခြဲေဝေပးသည့္ ယႏၱရားျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ ပဋိပကၡလြန္ကာလႏွင့္ နက္ရိႈင္းစြာကြဲလြဲေနေသာ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုုျဖစ္လာသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္စာအုုပ္ - အစိုုးရ၏ ဗဟိုုအဆင့္မွ ေဒသႏၱရအဆင့္အသီးသီးသိုု႔    
အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းပုုံစံမ်ား စာအုုပ္သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းခြဲေဝျခင္းနွင့္ပက္သက္ၿပီး 
အဓိကက်သည့္ေမးခြန္းမ်ား ကိုုထင္ဟပ္ေစသည္သာမက ေကာင္းကြက္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုုလည္း 
ေဖာ္ထုုတ္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 

ယခုစာအုပ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ထုတ္ေဝထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း 
လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ အခန္း ၇ အေနျဖင့္ ပါဝင္သည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္ တစ္အုပ္လံုးကို 
အီလက္ထရြန္းနစ္ စာအုပ္အသြင္ PDF ဖုိင္အေနႏွင့္ http://www.idea.int/publications/catalogue/
practical-guide-constitution-building?lang=my တြင္ ရရွိႏုိင္ျပီး ယင္းတြင္ နိဒါန္းအခန္း တစ္ခန္း 
(အခန္း ၁)၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခန္းတစ္ခန္း 
(အခန္း ၂)၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ျခင္း (အခန္း ၃)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ ဌာနခြဲ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
တို႔၏ပံုစံ (အခန္း ၄၊ ၅၊ ၆) တို႔ ပါဝင္သည္။

ေနာ္ေဝးေတာ္ဝင္နိုုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ဘ႑ာေငြပ့ံပိုုးမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ International IDEA မွ ဤစာအုုပ္ကိုု ထုုတ္ေဝပါသည္။ 
ယခုုျမန္မာဘာသာျဖင့္ပုုံႏိွပ္ျခင္းကိုု ေနာ္ေဝးနိုုင္ငံသံ႐ုုံးႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္နိုုင္ငံအစိုုးရတိုု႔မွ ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။ 
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