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Tom Ginsburg

ပိုင္နက္နယ္ေျမအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ နယ္ေျမ 

အပိုင္းအျခားမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ရွိပါသည္။ 

ယင္းနယ္ေျမ အပုိင္းအျခားမ်ားတြင္ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား၊ သမုိင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ 

လကၡဏာ၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚအေျခခံေသာ ပိုင္းျခားမႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ယင္းနယ္ေျမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံမ်ားစြာအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ ေဒသ 

တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ နယ္ေျမပိုင္နက္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္စိုးမႈတို႔ႏွင့္ နီးနီး 

ကပ္ကပ္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမပိုင္းျခားမႈမ်ားသည္ သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္အျငင္းပြားမႈ ျမင့္မား 

ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးအသိုက္အဝန္း၊ အမ်ိဳးသားအမွတ္လကၡဏာႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ

ပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ၏ အဓိကဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းပိုင္နက္နယ္ေျမ 

အပိုင္းအျခားမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ၿပီး တင္းမာမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ နယ္ေျမပုိင္းျခားမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာ 

ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားကို အေျခခံေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 

ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းရာတြင္  တိုင္းျပည္၏သီးျခား နယ္ေျမမ်ားတြင္ စုစည္းေနထုိင္ၾကေသာ အုပ္စုမ်ား၏ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ႏိုင္ငံကိုေနသားတက် ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းလည္း 

ပါဝင္သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား၌ ပိုမို ခိုင္မာ 

ေသာ သေဘာထားအျမင္ ေဖၚထုတ္ခြင့္ရရွိေရး၊ အဆိုပါအုပ္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ရန္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေရး၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ခြေဲဝေနရာခ်ထားရာတြင္ ပုိမုိႀကီးမားေသာေဝစုရရိွေရး၊ မတူကြျဲပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 

ဤဖြဲ႕စည္းပံုေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတိုုသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ပုံမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အစီအစဥ္အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
အာဏာကို ခြဲေဝေနရာခ်ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံရာတြင္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ 
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားမ်ားကို 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားေျပာင္းလဲ 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပဋိပကၡမွ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အတိမ္းအေစာင္း မခံႏိုင္ 
ေလာက္ေအာင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။  

Tom Ginsburg သည္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ 
ဥပေဒေက်ာင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ Leo Spitz 
ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး American Bar Foundation ၏ 
သုေတသနအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
International IDEA ၏ အႀကီးတန္း နည္းပညာဆိုင္ရာ 
အႀကံေပးတစ္ဦးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည္။ 

International IDEA ၏ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားသည္ 
တစ္စုံတစ္ရာေသာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ပါသည္။ ယခု 
ထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖၚျပထားေသာအျမင္မ်ားသည္ 
International IDEA ၏ အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း 
မရွိသလို၊ ယင္း၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
၏အျမင္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ 

ယခုပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ေဒသမ်ား၏ အမည္နာမကိုးကားခ်က္မ်ားသည္ ေဖၚျပ 
ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒ၊ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ 
အဆင့္အတန္္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ International IDEA ၏ 
တရားဝင္ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုယ္စားမျပဳေပ။

ယခုထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖၚျပထားေသာအျမင္မ်ားသည္ 
ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္ႏိုင္ငံ 
တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပထားျခင္းမဟုတ္ေပ။
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2Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး စသည့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိႏိုင္ 

ေပသည္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ မတူညီေသာတိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး အသိုက္အဝန္း၏ 

ညီမွ်ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေရးႏွင့္ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား 

အလုိက္ စုစည္းေနထုိင္ၾကသည့္ အုပ္စုမ်ားကုိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး 

ပြဲမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား သုံးစြဲခြင့္ျပဳေရးတို႔ႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ပတ္သက္မႈ 

ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုံစံ

အခင္းအက်င္းအေပၚ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ားကို သြယ္ဝိုက္႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိေနမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ 

ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္စြန္းတြင္ နယ္ေျမအပိုင္အျခားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ျခင္း၊ အႀကမ္းဖက္ 

ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္စြန္းတြင္ မည္သည့္ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကိုမွ်မေပးဘဲ ဗဟိုက 

ခ်ဳပ္ထားသည့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံတြင္ ေပါင္းစုထားမည့္အလားအလာလည္း ရွိေနသည္။ ယင္း 

အစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာဖြ႕ဲစည္းပံုစနစ္မ်ား မ်ားစြာရိွၿပီး ယင္းတုိ႔က ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒပုံစံအခင္းအက်င္းကို စနစ္တက်စုစည္းေရးဆြဲရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အဆင့္အတန္းမ်ားကို ခြဲေဝေနရာခ်ထားေပးျခင္းက 

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ခြဲေဝေနရာခ်ထားမႈလုပ္ေသာအခါ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မည္သို႔ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္၊ ယင္းတို႔ကို မည္သို႔ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး၍ အာဏာ 

သက္ေရာက္ေစမည္ စသည့့္ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း 

တို႔၏ ခိုင္မာစြဲၿမဲေနမႈအေနအထားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္  ပုံမွန္ 

ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားထက္ အေျခခံဥပေဒပါကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား 

မ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈပိုမိုရရွိရန္ ထည့္တြက္ရေပသည္။ သို႔မွသာ ခါးသည္းနာၾကည္းစရာ ပဋိပကၡ 

မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ားကို တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုုအေျခခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (constitutional federalism) သည္ 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နယ္ေျမမတူညီမႈမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ဘုံလုပ္နည္းစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ရပ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ 

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားၾကား ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာခြေဲဝက်င့္သံုးမႈရိွသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဗဟုိကဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လွ်င္ေတာင္မွ  

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ 

ရွိပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈစီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား 

အရ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဖက္ဒရယ္ဟူေသာ စကားရပ္ကို တိတိက်က်သုံးစြဲထားေသာ္လည္း 

သေဘာတရားအရ အႀကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအားလုံး၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမည္ခံဖက္ဒရယ္စနစ္ 

သာျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမွ ဖက္ဒရယ္ဟူေသာ စကားရပ္ကိုု အတိအလင္း ဖြင့္ဆိုုထား 

ေသာ္လည္း ၁၈ ရာခိုုင္ႏႈန္းသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုု က်င့္သုုံးသည္ဟုု ဆိုုနိုုင္မည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟူေသာစကားရပ္ကို မသုံးစြဲထားသည့္တိုင္ ဗီတုိ သို႔မဟုတ္ အဆုံးသတ္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ မူဝါဒေရးရာအရ သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခု 

ထက္ပို၍ ရွိသည့္လက္ေအာက္ခံနယ္မ်ားလည္း ရွိနိုုင္သည္။ ပုံ - ၁ က ကမာၻေပၚတြင္ ေခတ္အဆက္ 

ဆက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အျပာေရာင္မ်ဥ္းက အမည္ခံ ဖက္ဒရယ္ 

ႏိုင္ငံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အနီေရာင္မ်ဥ္းမွာ အထက္တြင္ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးေနေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

  

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စုစုေပါင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ ၂၁ ခုျဖင့္ 

ပုိင္းျခားထားသည္။ ျပည္နယ္ခုႏွစ္ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး 

ခုႏွစ္ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေျခာက္ခုႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ တစ္ခုတို႔ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ေျခာက္ခုအနက္တစ္ခုမွာ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ က်န္ငါးခုမွာ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ သမၼတ၏တိုက္႐ိုက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား 

အျဖစ္ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ 

ႏိုင္ရန္ အေျခခံဥပေဒက သမၼတကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္သည္သာ 

တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု၏ နယ္နိမိတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ား၏နယ္နိမိတ္ကိုျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ 

ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ 

ေလးပုံသုံးပုံ၏ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ 

လိုအပ္သည္။

ကုုိးကား ။ ပုဒ္မ ၉(က) ၊ ၅၆ ၊ ၅၀(က) ႏွင့္ (ခ) ၊ ၅၂(ဃ)၊ 

၅၃(စ) ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)။



3Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

အေရးႀကီးသည္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုု အေျခခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (constitutional 

federalism) သည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို သာတူညီမွ်ဆက္ဆံရန္ မလိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယတြင္ ကတ္ရွ္မီးယားႏွင့္အျခားေဒသမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ မတူညီသည့္ 

ဆက္ဆံမႈကို ခံယူရရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေနာက္ထပ္ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ တျခား သမိုင္းဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ 

စပိန္ႏိုင္ငံ၏ တခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအခ်ိဳ႕အေပၚ ကိုယ္ပိုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

အာဏာခြင့္ျပဳေပးရန္ အာမခံထားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွာ ဖရန္ကုိအစိုးရ၏လြန္ကဲေသာ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယူႏိုက္တက္ 

ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံသည္လည္း ဒီဖက္တို ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတြင္ 

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးကို အဆင့္အတန္းမတူညီသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးထားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအျဖစ္ ဝိေသသ 

လကၡဏာသတ္မွတ္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ဝိေသသျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အယူအဆတစ္ရပ္ 

ရွိသည္။ ယင္းမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ နယ္ပယ္မ်ား 

ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ကိုယ္စားျပဳမႈကို နယ္ေျမအပိုင္း 

အျခားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္မွတစ္ဆင့္ မၾကာခဏဆိုသလို 

ရယူၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ 

ေပးရန္ ဗဟိုအဆင့္တြင္လည္း တျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ (အပိုင္း ၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေထာက္ခံေသာ ေယဘုယ်ျငင္းခုံမႈမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက အစိုးရခြဲေပါင္း မ်ားစြာအေနျဖင့္ 

၎တို႔ထဲမွ တစ္ဦးဦး၏ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳျခင္းအႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့က်ေစပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

ပုံ - ၁ ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္ရွိမႈ၊ ၁၈၅၀ - မ်က္ေမွာက္ကာလ

ကုိးကား ။ ဖြဲ႕စည္းပုံေျခခံဥပေဒမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ စီမံကိန္း (၂၀၁၄) မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။
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အမည္ခံဖက္ဒရယ္၊ကြန္ဖက္ဒရယ္ (norminally federal/confederal)

ဒီဖက္တို ဖက္ဒရယ္ (de facto federal)



4Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မည္သည့္ေဒသကမွ တျခားေဒသတစ္ခုကို ထာဝရလႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈ မျပဳ 

ေအာင္လည္း အာမခံခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တျခားတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမသို႔ လြတ္လပ္စြာ 

ထြက္ခြာႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္မႈႏွင့္အတူ သီးျခားနယ္ေျမ 

တစ္ခုအတြင္းရွိ လူနည္းစု အက်ိဳးစီးပြား (ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား)ကို ပို၍ေလးစားသမႈရွိေစႏိုင္သည္။ 

အျခားေသာျငင္းခုံမႈတစ္ခုက  ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္  မူဝါဒဆိုင္ရာစမ္းသပ္ေလ့လာမႈကို လက္ခံသည္ 

ဟုဆိုသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ မူဝါဒတစ္ခု ေအာင္ျမင္ပါက ဗဟို သို႔မဟုတ္ တျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

လည္း လက္ခံက်င့္သုံးရန္ အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 

နယ္ေျမ အပိုင္းအျခားမ်ားအရ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးသည္မွာ ျပႆနာတိုင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 

အတြက္ မူဝါဒတစ္ခုတည္းရွိေနျခင္းထက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က ပို၍အားရေက်နပ္မႈျဖစ္ေစရန္ ေဒသ 

အလိုက္ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ နယ္ေျမကြာဟၿပီး ထင္ရွားေသာဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးေရးအမွတ္ 

လကၡဏာ ထပ္တူျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္  ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားကို ေဒသအလိုက္ 

ဆုံးျဖတ္ခြင့္ျပဳျခင္းက သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္သည္ (Box 2 ကိုၾကည့္ပါ)။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ သဘာဝ 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာဝင္ေငြကို ရွင္းလင္းစြာ ခြဲေဝေရးကိုလည္း လက္ခံခြင့္ျပဳရပါ 

သည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ သီးျခားပထဝီနယ္ေျမအလိုက္ စုစည္းတည္ရွိပါက သယံဇာတ 

ခြဲေဝေရးကိစၥမွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ - ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝသယံဇာတမွ 

ရရွိေသာ ဝင္ေငြ၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သယံဇာတထြက္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ 

မ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ေပးဆပ္ရမႈတခ်ိဳ႕လည္း ရိွပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္က ျပည္နယ္ 

အဆင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပး 

ထားေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေပးအယူလုပ္မႈမ်ားကို ေနာက္ထပ္ျပန္လည္

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အားထုတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္ 

အမွတ္လကၡဏာအေပၚ အေလးထားေရးကိုု အေျချပဳသည့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ပါတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း 

ႏိုင္သည္။ ေရတိုတြင္ခြဲထြက္ေရးအတြက္ ဖိအားတခ်ိဳ႕ကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္တိုင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ 

အမ်ိဳးသားစည္းလုုံးညီညြတ္ေရးကို အားနည္းေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ 

ေဆာင္ျခင္းသည္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေပၚအေျခခံသည့္ နယ္ေျမပိုုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းရွိေသာ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္မႈရွိႏိုုင္သည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကဒ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း 

အရ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိမႈအေနအထားက ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီဖက္တို ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္မွသာ 

ကဒ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကုိ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳခ့ဲသည္။ ၄င္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ 

စစ္တပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ၏ တျခားေသာ အေဆာင္အေယာင္ 

မ်ားရွိသည့္ ဒီဖက္တိုျပည္နယ္ငယ္တစ္ခုအဆင့္ကိုရရွိခဲ့သည္။ ယခုစာတမ္းကိုျပဳစုေနခ်ိန္တြင္ ယင္း 

ေဒသသည္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ကိုမူ ရွင္းရွင္း 

လင္းလင္း မသိႏိုင္ေသးေပ။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝေရးအတြက္ မူေဘာင္ 

တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကားခြဲေဝ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿမဲတမ္းအျပန္ 

အလွန္ေဆြးေႏြးေနရန္ ယႏၱရားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးထားသည္။ ကနဦးဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွတဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အတက္ 

အက်မွတစ္ဆင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အခ်ိန္ၾကာလာ 

သည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရရွိလာၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္အစီအမံမ်ားအတြင္း ဗဟို

ခ်ဳပ္ကိုင္မႈပို၍က်ဆင္းမႈႏွင့္ႀကဳံေတြ႕လာရသည္။

  

ဘာသာစကားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အဓိကျပႆနာ 

တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာစကား တစ္ရပ္က 

နယ္ေျမအပိုင္းအျခားကြာဟမႈကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစခဲ့ေၾကာင္း 

အျငင္းအခုံျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္  ျပည္နယ္မ်ား 

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ အက္ဥပေဒႏွင့္ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ 

ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားက ဘာသာစကားတစ္ခုက ႀကီးစိုး 

လႊမ္းမိုးထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ 

ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသသစ္ 

တစ္ခုစီ၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး

အရရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တန္းတူလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ 

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းမႈအတြင္း 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ အေတာ္အသင့္ရွိၾကသည္။ 

ျပည္နယ္သစ္မ်ား ပိုမိုေတာင္းဆိုလာၾကရာ၊ အထူးသျဖင့္ 

ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ 

၂၀၀၀  ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္သစ္သုံးခုကို ဖြဲ႕စည္း 

တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ဘာသာစကားကြဲျပားမႈထက္ 

အဓိကအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာေဒသမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 

ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္အက်ဆုံး 

တည္ေထာင္ေပးခဲ့ေသာ တယ္လီဂါနာျပည္နယ္သည္ 

တယ္လီဂူးဘာသာစကားေျပာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒႏွင့္ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲျပ႒ာန္း

ဥပေဒမ်ားသည္ ဘာသာစကားမတူညီမႈအေပၚဗဟိုျပဳေသာ 

ပဋိပကၡမ်ားကို ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ 

ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည့္ သေဘာရွိပါသည္။ 

ဘာသာစကားအလိုက္၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ သတ္မွတ္ 

ထားေသာျပည္နယ္မ်ားကို တည္ေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 

ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမားပါဝင္ဖြဲ႕စည္းေစ 

ခဲ့သည္။ ထို႔သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္   အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗဟိုတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဝစုမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ 

မည္သည့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားမႈ၊ မည္သည့္အုပ္စုကမွ 

တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္လုံးကို စိုးမိုးျခယ္လွယ္ျခင္း မျပဳ 

ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။



5Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလမ္းေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္

ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းအျဖစ္ 

မညသ္ို႔ေပါင္းစပတ္ည္ေဆာကမ္ညန္ည္း ဆိသုည္ႏငွ္ ့သကဆ္ိငု္ေပသည။္ နယ္ေျမကြာဟမႈထငရ္ွားၿပီး 

ယင္းနယ္ေျမကို မတူကြဲျပားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုအျဖစ္ ကန္႔သတ္သည့္အခါ 

အဘက္ဘက္ကစည္းလံုးညီညႊတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုိက္ေလ်ာအေလွ်ာ့ေပး 

သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အဆိုပါနယ္ေျမတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ 

ေပသည္။ ႏိုင္ငံအဝွန္း မတူကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ 

အလြန္အမင္းရရွိထားျခင္းက ဗဟိုအစိုးရမွဖယ္ခြာမည့္ ဖိအားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေစႏိုင္ 

ေၾကာင္းျငင္းခုံၾကသည္လည္း ရွိပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ပင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ 

သည္ တစ္ျပည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုံစံကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 

သည္။ သုိ႔ရာတြင္  အိႏၵိယကဲ့သို႔ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည့္တျခားႏိုင္ငံမ်ားကမူ သက္ဝင္ေနေသာ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္က ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ေပသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ 

မတူကြဲျပားမႈနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္မူ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ လုံးဝမလိုအပ္ေပ။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က နယ္ေျမပိုင္းျခားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္ေပးရန္ႏွင့္ႏိုင္ငံမ်ားကို 

အတူတကြ စုစည္းထိန္းသိမ္းထားရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ သီးျခားအမွတ္လကၡဏာဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး

ဆိုင္ရာစည္း႐ုံးမႈႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုအစိုးရတြင္ 

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေစျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမွ်ေဝမႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဗဟုိမွလက္ေအာက္ခံေဒသမ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝေပးရာတြင္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေဒသႏၱရ လက္ေအာက္ခံယူနစ္မ်ားတြင္ 

မည္သည့္ မူဝါဒေရးရာနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိေပ။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ကမာၻအႏွံ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ အဓိကဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ 

ယင္းက ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ေပး ႏိုင္ 

သည္။ သို႔ရာတြင္ တခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေလွ်ာ့ခ် 

ေရးကို က်ယ္ျပန္႔ေစႏိုင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရည္အေသြးကို အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစသည္။ 

ဥပမာ - ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေကာင္တီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရသစ္ ၄၇ 

ခုကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ဗဟိုအစိုးရက အမ်ားဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် 

ခဲ့စဥ္ကထက္ ပို၍အေျပာင္းအလဲ၊ အလႈပ္အရမ္းမ်ားသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာေကာင္တီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ 

မ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ တခ်ိဳ႕ 

ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ ေကာင္တီ 

တစ္ခုတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေသာအုပ္စုတစ္စုသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္တီတစ္ခုတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္းေတြ႕ရသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီ 

အစဥ္၏ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈကိုမူ မသိရေသးေပ။

ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာပံုစံတစ္ရပ္မွာ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ 

ေအာက္တြင္ ေဒသတစ္ခုကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုထက္ပို၍ျဖစ္ေစ မတူညီသည့္သီးျခားအေၾကာင္းအရာ

မ်ားအေပၚ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုင္းျပည္ 

တြင္းရွိ ေဒသတိုင္းသို႔ တိုးခ်ဲ႕မေပးထားပါ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အထူးကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ခြင့္သည္ ပုံစံအခင္းအက်င္းအရ ပို၍ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၿပီး သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အံ့ဝင္ 

  

  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စု၊ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

မ်ားၾကားတြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာခြဲေဝရန္ ဇယားသုံးခု 

စီစဥ္ထားသည္။ ဇယား-၁ တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲအင္အား၊ 

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ၊ အခြန္အေကာက္မ်ား၊ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ 

ခြဲေဝေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာဆိုင္ရာက်ယ္ျပန္႔သည့္ 

အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ဇယား-၂ ေအာက္ 

တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္ဘက္ဂ်က္၊ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ေဒသႏၱရ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားကို ဥပေဒျပဳႏိုင္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာဆိုင္ရာဥပေဒ 

ျပဳခြင့္မရွိေပ။ ဇယား၃ေအာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

ေဒသမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ၁၀ ခုရွိၿပီး 

ယင္းတို႔တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းရြာစီမံကိန္းမ်ား၊ စည္ပင္ 

သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ 

လွ်ပ္စစ္မီးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။

ကုုိးကား ။ ပုဒ္မ ၉၆၊ ၁၈၈ ႏွင့္ ၁၉၆၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဥပေဒမ်ား

ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အာခ်ဲေဒသႏွင့္ အေနာက္ပါပူအာ 

ေဒသမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ အာခ်ဲေဒသအတြက္ 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဥပေဒသည္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေခြ်းသိပ္ 

ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လူသိ 

ရွင္ၾကားေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရန္၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္အစိုးရ၏ 

ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္သည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖင္လန္သမၼတေဟာင္း၏ ျပင္ပမွၾကားဝင္ 

ဖ်န္ေျဖမႈအကူအညီျဖင့္ အခင္းအက်င္းအသစ္ထြက္ေပၚ 

လာသည္။ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ၂၀၀၄ ဆူနာမီ 

ေနာက္ပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ 

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ အာခ်ဲေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

အားထုတ္မႈမ်ားက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာခ်ဲေဒသကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ဆိုင္ရာ အဆုုံးစြန္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အေျခအေနသုံးရပ္ 

ေပၚတြင္မူတည္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ 

ယင္းတို႔မွာ ပါတီမ်ားၾကားေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ဥပေဒသစ္တြင္ 

တိက်မႈႏွင့္ အေသးစိတ္ပါဝင္မႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ျပင္ပေစ့စပ္ 

ျဖန္ေျဖသူမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

အာခ်ဲေဒသသည္ အေနာက္ပါပူအာေဒသထက္ ေဒသတြင္း 

စုစည္းညီညႊတ္မႈပိုရွိၿပီး အင္ဒိုနီးရွား၏တျခားလက္ေအာက္

ခံေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပို၍ၾသဇာအရွိန္အဝါရွိသည္။ 

အာခ်ဲေဒသတြင္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္

တြင္ အေနာက္ပါပူအာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိခဲ့ေပ။



6Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ခြင္က်စီမံႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ေနရာတြင္ရွိေသာ Åland 

ကြ်န္းမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က ႐ုရွားႏွင့္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံၾကားနယ္ေျမအျငင္းပြားမႈျဖစ္ခဲ့ရာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ 

သည္။ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းကြ်န္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ စစ္ေရးလႈပ္ရွား

မႈကင္းမဲ့လာခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးက ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ႐ုရွားထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ 

ယေန႔ေခတ္တြင္ အဆိုပါကြ်န္းမ်ား ဖင္လန္ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ 

ထိန္းသိမ္းထားသည္။ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဖင္လန္၏စစ္မႈထမ္းဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိ 

ၾကၿပီး ဥပေဒအရ ဆီြဒင္ဘာသာစကားကို သုံးစြဲၾကသည္။ ကြ်န္းမ်ား၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဆိုင္ရာ

ဝိေသသလကၡဏာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ ဥေရာပသမဂၢဥပေဒမွလည္း တခ်ိဳ႕အခ်က္ 

မ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ယင္းအစီအမံမ်ားသည္ ေဒသအတြက္ အစိုးရ 

ေဝစုထက္ႏွိမ့္ခ်ထားၿပီး အလားအလာရွိေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈျပႆနာ မျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္း 

ထားလ်က္ရွိသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းတြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ သမိုင္း 

ေၾကာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အသုံးျပဳၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ တျခား 

ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္တားဆီး

ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ အသုံးျပဳၾကပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စေကာ့တလန္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ မက်င္းပမီ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းမည့္အေၾကာင္း 

ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မရွင္က တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအသစ္မ်ားကို စေကာ့ 

တလန္ပါလီမန္သို႔ လြဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ခြဲထြက္ေရးကို 

ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ (ယင္းသို႔ ျငင္းပယ္မႈကို ဆႏၵမဲရာခိုင္ႏႈန္း ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခြဲထြက္လိုသူ ၄၅ 

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။) ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရေကာ္မရွင္က စေကာ့တလန္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္

သတ္မွတ္ရန္၊ ေငြေခ်းငွားမႈျပဳရန္၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 

အာဏာရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။ သိုု႔ျဖင့္ စေကာ့တလန္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

အရိွဆံုးေသာ လက္ေအာက္ခံေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ခြထဲြက္ရန္အမ်ားလက္ခံသည့္ၿခိမ္းေျခာက္ 

မႈေၾကာင့္ စေကာ့တလန္သည္ အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတခ်ိဳ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ 

ဆက္တြဲ ဥေရာပသမဂၢမွခြဲထြက္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္က ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္တြက္ခ်က္မႈကို ေျပာင္းလဲ 

ေစခဲ့သည္။

Åland ကြ်န္းျဖစ္ရပ္မွာကဲ့သို႔ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမ၏လူဦးေရသည္ အေတာ္ေလးနည္းပါးၿပီး 

ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေသာအခါ အထူးကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္ အထူးသျဖင့္ အသုံးဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ 

သည္။ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ လက္ေအာက္ခံ နယ္ေျမမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာ 

ဆုံး႐ႈံးမႈကိုု ဖန္တီးနိုုင္ေခ်ရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ပို၍ထိလြယ္ရွလြယ္ျပႆနာရွိႏိုင္ေပ

သည္။ အျခားေသာအေရးႀကီးသည့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖြယ္ရွိမႈမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလာမည့္ေဒသ

မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္လက္ေအာက္ခံ လူနည္းစုမ်ား ရွိေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနက 

ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးမ်ားထဲတြင္ေနထိုင္ရေသာ အဆိုပါ လူနည္းစုအုပ္စုေလးမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရ 

အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟုု ဆိုုုုနိုုင္သည္။ နယ္ေျမ အပိုင္းအျခား၏အရင္းခံမွာ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သီးျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ ေဒသႏၱရကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယင္းသို႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္ 

အလားအလာရွိၿပီး အမွန္တကယ္ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ယင္း ျပႆနာ 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ International IDEA၏ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ထြက္ရွိမည့္) "ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္"ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစာတမ္းတို တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အထူးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း၏ အႏၲရာယ္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ဗဟုိအစုိးရ၏ အေထာက္ 

အပံ့မ်ားသည္ ပင္မႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ေအာက္ခံတျခားယူနစ္မ်ားကို အလားတူ အခြင့္အေရးမ်ား 
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ရရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား ရွိလာနိုုင္သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား 

ႏိုင္ငံတြင္မူ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ အေရွ႕တီေမာ၏ ခြဲထြက္မႈက 

အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာေဒသမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုုသို႔ေသာ အထူး 

အစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ားမွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းပါးေသာအခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

သိသာထင္ရွားေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၏အက်ိဳးရလဒ္ကို ခံစားခြင့္ရၾကသူမ်ားျဖစ္ေနသည့္ အခါမ်ိဳး 

တြင္ျဖစ္ေစ တျခားျပည္နယ္္မ်ားအေနျဖင့္ အလြန္အမင္းဂ႐ုမမႈၾကေပ။ 

 နယ္ေျမခြဲေ၀ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 

ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး နယ္ေျမခြဲေဝပိုုင္းျခား သတ္မွတ္မႈကို 

အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ အခြင့္အေရး၊ ျပန္လည္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ၊ 

ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ တစ္ခုတည္း 

အျဖစ္လက္ခံရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ကြဲျပားျခားနားေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းပါ၀င္ ထည့္သြင္း 

ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အခြင့္အေရးမ်ား
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေပးအပ္ 

ထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ နယ္ေျမခြဲေ၀ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေရးပါေသာ 

ေနရာမွရွိေနသည္။ သိုု႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ ကာကြယ္ 

ေပးႏိုင္ရန္ စီမံထားရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ရွိေနဆဲႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စြန္႔ခြာလိုေသာ စိတ္ 

ဆႏၵကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရာေရာက္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ၎တို႔ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ပြဲလမ္း 

သဘင္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ 

ေျပာဆိုခြင့္ေပးျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား 

အေနျဖင့္ အစိုးရအေပၚ စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔စိတ္ကို ေျပေလ်ာ့ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အခြင့္

အေရးမ်ားကိုခိုင္မာေစျခင္းသည္ ထိုပုံစံအက်ိဳးအျမတ္မရရွိႏိုင္ဟု ဆိုပါကလည္း တိုင္းျပည္ကို တစ္

စိတ္တစ္၀မ္းတည္းပံုစံျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ မလိုလားအပ္ေသာ အေရး 

အခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

ကိုလည္း အေလးထားတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။

တစ္သီးပုဂၢလဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူအုပ္စုဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးသည္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ နယ္ေျမခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အေရးႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လူမ်ဳိးစုသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား 

၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္အခိုင္အမာေပးထားျခင္းကို အိႏၵိ္ယဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း 

မ်ားတြင္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ထည့္သြင္းေပးထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ေတာင္ 

အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားၾကဳံေတြ႔ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈအၿပီးတြင္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ခံစားခဲ့ရေသာ လူနည္းစုမ်ားသာမက ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္လိုမင္းထက္ 

ျပဳလုပ္ကာ သတ္ျဖတ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူအုပ္စု၏ဒဏ္ကိုုခံစားခဲ့ရေသာ လူ 

မ်ားစုအေနျဖင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

အတြင္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ခိုင္မာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း အခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ 

နယ္ေျမမ်ားခြဲေ၀သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လူ႔ 

အခြင့္အေရး အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုင္မာေသခ်ာေအာင္ အာမခံေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ 

  

ပုဒ္မ ၃၄၈ -
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာ 
ဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္း 
ျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ ၃၅၄ -
ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ 
တို႔၏ ကုိယ္က်င့္တရားအလို႔ငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္-
(က) မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊
(ခ) လက္နက္မပါဘဲ ၿငိ္မ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္၊ စီတန္း 
လွည့္လည္ခြင့္၊
(ဂ) အသင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္း 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊
(ဃ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းကိုလည္းေကာင္း၊ အျခား 
ဘာသာသာသနာကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိ 
ေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္။ 
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တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူေပး 

သည္ကိုေတာ့ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ 

ျပန္လည္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ
ျပန္လည္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈသည္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ားအားလံုး 

အတြက္ ခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတြင္ 

အဖိုးတန္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားရွိေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ အဖိုးတန္သဘာ၀ 

သယံဇာတမ်ားရွိေနျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားခြဲေ၀သံုးစြဲေရး သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပိုမို 

ဆိုးရြားေစသည့္အက္ေၾကာင္းအျဖစ္ ရွိေနတတ္ေပသည္။ ထို႔အတူ ျပန္လည္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈအတြက္ 

ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေသာ ယႏၱရားသည္အခ်ဳိ႕ရွိေနဆဲ တင္းမာသည့္အေျခအေနမ်ားကို 

ေျပေလ်ာ့ေစရန္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အဖိုးတန္သဘာ၀သယံဇာတ 

မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေဒသသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ားထက္ လူဦးေရနည္းပါးသည့္ အေျခ 

အေနရွိေနလွ်င္မူအထက္တြင္ ဆိုသည့္အတိုင္း ရွိေနဆဲတင္းမာသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ 

ေစႏိုင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာနယ္ေျမသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို 

အျခားေဒသမ်ားသို႔ခြဲေ၀ေပးရာတြင္ အနည္းဆုုံးပမာဏကိုုသာခြဲေဝေပးရန္ ႀကိဳးစားလာလိမ့္မည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သဘာ၀သယံဇာတကို အေျချပဳေသာဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ 

အေပးအယူလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ နယ္ေျမမ်ားအၾကား ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ 

ေရနံႏွင့္အျခားအဖိုးတန္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ခြဲေဝသုံးစြဲသည့္အခါ ခ်မ္းသာေသာေဒသ 

မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာေဒသမ်ားၾကား ျပန္လည္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္

မ်ားကို  အေသးစိတ္ရွင္းလင္းျပည့္စုံမႈ အရွိဆုံးျဖစ္ေစရန္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရေလ့ ရွိသည္ 

(ဥပမာ - ခိုင္မာေသာအာမခံခ်က္မ်ား) ။ (Anderson 2012 တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားျပႆနာ

ကိုေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သယံဇာတမွရရွိေသာ၀င္ေငြ 

မ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေရးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး 

အတြက္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရာ၌ အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမ်ွ ေဆြးေႏြး 

အေျဖရွာရခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ ထို႔အတူ အီရတ္တြင္လည္း အထက္ပါ၀င္ေငြခြဲေ၀ 

သံုးစြဲမႈသည္ အဓိကျပႆနာျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ ေသခ်ာစြာမေျဖရွင္းေပး 

ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၌မူ သယံ

ဇာတခြဲေ၀သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံမူထဲတြင္ ထည့္သြင္း 

ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ခြဲေ၀သံုးစြဲရာတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒတို႔တြင္ စီမံခန္႔ခြဲထား 

သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္မူ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ 

တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေပသည္။ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္မူ 

ဘ႑ာေရးဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညိွျခင္းကို ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းအစား အေထြေထြ 

ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္သာထားေလ့ရွိၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ အတည္တက်ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ 

ျပန္လည္ခြဲေ၀ေရးသည္ လုံးဝအေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ 

ပါသည္။ 

ကိုယ္စားျပဳျခင္း
ႏိုင္ငံအျဖစ္ စနစ္တက်ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေဒသအလိုုက္ သတ္မွတ္ 

ကိုယ္စား ျပဳျခင္းသည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္း အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ရွိေနေပသည္။ 

(လူဦးေရကိုအေျခခံ၍ ကိုယ္စားျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) နယ္နိမိတ္ေဒသကို အေျခခံ၍ ကိုယ္စားျပဳျခင္း 

စသည့္) တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈပံုစံသည္ သေဘာထားကြဲလြဲေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးမတည္ 

ၿငိမ္မႈကို ယူေဆာင္လာေစႏိုင္ပါသည္။

  

ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား(၁) (ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒျပဳစာရင္း) ႏွင့္ ဇယား (၂) (တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္း) အရ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကား သဘာ၀သယံဇာတခြဲေ၀ေရးကို 
ယခုကဲ့သို႔ အာဏာခြဲေ၀ေပးထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ 
ေလာင္ကၽြမ္းေစသည္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ အျခား 
အရည္ အခဲမ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္း 
အလုပ္သမားေဘးကင္းေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ပုလဲႏွင့္ သစ္ေတာ္မ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ထားရွိၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလိုင္း 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အလတ္စားႏွင့္အေသးစား 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ဆားႏွင့္ 
ဆားထြက္ ပစၥည္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း 
စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 
အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။



9Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ကြဲျပားေသာေဒသဆိုင္ရာယူနစ္တို႔၏ အသံမ်ားကို ဗဟိုသို႔ေျပာဆိုခြင့္ေပးျခင္း၏ အဓိက 

အေျခခံအေၾကာင္းအရာမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွတစ္ဆင့္ ေဒသအသီးသီးမွ ကိုယ္စားျပဳသူတို႔၏ 

ကြဲျပားေသာအသံမ်ားကို နားေထာင္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္ 

အသီးသီးအေနျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း တူညီေသာအမတ္ေနရာကို ရရွိခံစားႏိုင္သည္။ 

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေသးငယ္ေသာျပည္နယ္ေလးမ်ားသည္ လူဦးေရ 

နည္းေသာ္လည္း လူဦးေရမ်ားေသာ ျပည္နယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္တြင္ တန္းတူရွိေနေပသည္။ 

ထိုအခ်က္သည္ လူဦးေရႏွင့္တြက္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ေလးမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႀကီးမ်ားထက္ 

ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာတြင္ ပိုမိုရရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ 

ေဒသႏၱရကိုယ္စားျပဳကာ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ခံမ်ားျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိုသာအားျပဳၿပီး 

ဖက္ဒရယ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီသီယိုး 

ပီးယားႏိုင္ငံ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျငင္းပြားဖယ္ျပႆနာ 

မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးျခင္းအျပင္ ဘက္ဂ်က္တြက္ခ်က္ ခြဲေ၀ေပးျခင္းကို 

လည္းေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကင္ညာႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား 

အေနျဖင့္မူလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည္ကုိေတြ႔ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အထက္ 

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ျပႆနာအမ်ားစုုကို ကိုင္ 

တြယ္နိုုင္ခြင့္အား တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ခံထားရပါသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္မူ ၎၏အထက္လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု popular vote ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာေၾကာင့္  ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္

ခြင့္ရေဒသမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခြင့္မရွိ 

ေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

နယ္ေျမမ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္မႈအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ 

သည္ ထိေရာက္မႈမည္မွ်ုရွိနိုုင္နည္ကိုု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္သတ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနေပၚတြင္ 

မူတည္ေနသကဲ့သို႔ အစိုးရကို မည္က့ဲသုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထားသလဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္လည္း 

အေျခတည္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အခ်ဳိ႕စနစ္မ်ားတြင္ (ဥပမာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

သည္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ 

ကဲ့သို႔ စနစ္မ်ားတြင္မူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး ပါတီအလိုက္ 

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရွိသည့္အမတ္ေနရာမ်ားျဖင့္ ခြဲေဝထိန္းညွိထားေလ့ရွိသည္။ ပါလီမန္စနစ္ 

အေျမာက္အမ်ားတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းမႈအတြက္ အဓိကက်ေနပါက 

အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အာဏာမရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

သမၼတစနစ္တြင္မူ အေရးပါေသာ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာ၌ ၎တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိ 

တတ္ပါသည္။

နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ယူနစ္မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား၌ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

မ်ားရွိေနတတ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည့္စာသားမ်ားကို ႀကိဳတင္စီမံေရးသားရေလ့ရွိသည္။ 

အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္မူ ကိုယ္စားျပဳယူနစ္ခြဲမ်ားအားလံုးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ 

ေရးတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အိႏၵိယ၊ နီေပါႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ကိုယ္စားျပဳ 

ယူနစ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚထိခိုက္ေစသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ထား 

သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုး ေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံ 

မ်ားအားလံုး၏ ထက္၀က္နီးပါးသည္ ထိုသို႔ေသာ စနစ္အတိုင္းက်င့္သံုးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ 

က်င့္သံုးေသာစည္းမ်ဥ္းသည္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္ တစ္ဖက္သတ္အေပး အယူလုပ္ေနရျခင္း 

မ်ားကို ကာကြယ္တားျမစ္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

  

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္

ကိုေတြ႔ရ သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) 

တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကို 

အေျခခံ၍လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ 

စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) တြင္ တိုင္း 

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုစီလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက် 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္ တစ္ခုလွ်င္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ 

ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးစီက်ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

ကုုိးကား။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပုဒ္မ ၁၄၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ 
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ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပည္လံုး 

ကၽြတ္အမ်ဳိးသားဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းစြာ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ 

ျပင္ဆင္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ 

၂၁၈ အရ) ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ (လိုအပ္ေသာ) ေထာက္ခံမဲအမ်ားစု (Majority vote) ကို မရရွိခဲ့ 

ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒကမူ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ညီတူညီမွ်ကိုယ္စားျပဳမႈကို ယင္းျပည္နယ္မ်ား၏ 

သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈမရွိဘဲ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခြင့္ မေပးထားေပ။ မေလးရွား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကမူ ဆာဘားျပည္နယ္ႏွင့္ ဆာရာ၀တ္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ထုိျပည္နယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခြင့္ကို ဗီတိုအာဏာေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးတြင္ နယ္ေျမမ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္မႈအား နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ သေဘာ 

တူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ လြယ္လင့္တကူျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း မရွိေစရန္ 

ကာကြယ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ အျပန္အလွန္အသံုးျပဳခြင့္ 

ရွိေသာ ဗီတိုအာဏာသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းလြန္း တတ္ေပသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ိဳး 

အတြက္မဆို ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္လုိအပ္သည္။ ယင္းအခ်က္က ကာလၾကာရွည္ 

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆုံးသတ္ေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 

အတားအဆီးအျဖစ္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ တရားေရးဆို္င္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

တြင္ ကိုယ္စားျပဳပုိင္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိေကာင္းရရွိႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သီးျခားျဖစ္တည္မႈထင္ရွား ေသာကီြးဘတ္ျပည္နယ္ကို ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ 

တရားသူႀကီးေနရာ သံုးေနရာရရွိေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အလြတ္သေဘာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား 

ႏိုင္ငံကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အလွည့္က်အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မူအရ သမၼတ 

ရာထူးအား ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းမွ တလွည့္စီထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ဂ်ီး 

ရီးယား၌ အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာဖက္ဒရယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘက္ဂ်က္မ်ားခြဲေ၀ခ်ထား 

မႈမ်ားအားလံုးသည္ တိုင္းျပည္၏ ဖက္ဒရယ္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနေစရန္ လိုအပ္ 

သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ကိုယ္စားျပဳမႈကို တိတိက်က်ျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာေဖာ္ျပထားပါကလည္း ထိုတိုင္းျပည္သည္ 

အခ်ိန္ကာလၾကာ လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ညွိႏႈိင္းျပဳျပင္ရာတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆို္င္ 

ရတတ္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဘီးနားႏိုင္ငံ အစိုးရဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အျပန္အလွန္သေဘာတူ 

ရန္လိုုအပ္သည့္ ဗီတိုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈ၊ ကိုယ္

စားျပဳလႊတ္ေတာအ္တြက္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကမ္ႈႏငွ့ ္တရားေရး အတြက္ ေရြးခ်ယတ္င္ေျမွာကမ္ႈကုုိ 

အဓိကတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုသံုးစုအၾကားတြင္ တိတိက်က်ခြဲေဝပိုင္းျခားထားသည္။ ဤနည္းျဖင့္ 

ဗဟိုုအစိုုးရယႏၱရားမ်ားအတြင္းရွိ အာဏာခြဲေဝမႈသည္ ခိုုင္မာအားေကာင္းေသာ ကိုုယ္စားျပဳမႈကိုု 

အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ေတြ႔ျမင္နိုုင္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ရလဒ္မ်ား 

ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈတိုု႔သည္ အစိုုးရ၏လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း 

ေဆာင္ရြက္ရသည္ကိုု ေတြ႕နုုိင္ေပသည္။  

သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရယူနစ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုမွခ်မွတ္လို္က္ေသာ ေပၚလစီအေပၚတြင္ ဗီတို 

အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ဗဟိုမွခ်မွတ္လိုက္ေသာ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေအာက္ေျခမွလႈိက္စားမႈမ်ားရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ ေဒသႏၱရ 

ဆိုင္ရာ ယူနစ္မ်ားသည္ ဗဟိုမွခ်မွတ္လိုက္သည့္ ၎တို႔သေဘာတူညီမႈမရွိေသာ ေပၚလစီမ်ားကို 

လ်စ္လ်ဴ႐ႈ အေရးတယူမရွိဘဲ ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ယေန႔ 
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ေခတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ 

ပါသည္။ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ရာသီဥတု၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ 

ေပၚလစီမ်ားအေပၚတြင္ အျမင္မတူ သေဘာထားကြဲလြဲေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား 

သည္ ထိုေပၚလစီမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖင့္သာ 

လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
စင္စစ္အားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသလို 

အမ်ိဳးသားေရး ဆိုင္ရာလကၡဏာရပ္မ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါသည္ ( ဥပမာ- ႏိုင္ငံေတာ္အလံ)။ 

အဆိုပါ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားသည္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 

လူနည္းစုမ်ားအတြက္ပါ ကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

သည္ အျမင္မတူပါက ေဒသႏၱရအေျချပဳအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေဒသႏၱရ အေျချပဳလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လူမ်ိဳးစုလကၡဏာရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ 

ျပဳေရးသည္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာသေဘာသဘာ၀ 

ကို ကိုယ္စားျပဳထင္ဟပ္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသာေရးလကၡဏာရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေစလိုၾကသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအလံတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္ ၅၀ ျဖင့္ 

ဖြဲ႔စည္းထားသည္ကို ၾကယ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး စတင္တည္ေထာင္ေသာ ျပည္နယ္ ၁၃ ခုကို 

ကိုယ္စားျပဳ၍ လိုင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၂၀၁၂ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ၏ ယာယီဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္အားလံုးသည္ မိမိျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံ

မ်ားႏွင့္ လကၡဏာရပ္မ်ားကို က်င့္သုံးခြင့္ရွိသည္ဟု ရွင္းလင္းတိက်စြာေရးသား ခြင့္ျပဳေပးထား 

သည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ကင္မရြမ္းသမၼတ ဘီယ (Biya) သည္ တိုင္းျပည္အမည္ကို ''ျပည္ေထာင္စု 

ကင္းမရြမ္း သမၼတႏိုင္ငံ (United Republic of Cameroon)'' မွ ကင္းမရြန္းသမၼတႏိုင္ငံ (Republic 

of Cameroon) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခင္က ၿဗိတိသွ်ပိုင္ေတာင္ပိုင္း ကင္မရြန္း 

ႏွင့္ ေပါင္းစည္းခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖဲ့ထုတ္လိုက္ရၿပီး 

ေနာက္ပိုင္း အဂၤလိပ္အသံထြက္ရွိသည့္ အမည္မွ ဟိုးယခင္ကအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ျပင္ သစ္စကားသံ 

ထြက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္မွည့္ေခၚခဲ့ေစျခင္းျဖစ္သည္။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္မူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နီေပါဖက္ဒရယ္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအမည္သတ္မွတ္ေခၚဆုိရန္ သေဘာတူညီမႈမရ 

ရွိခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား က်င္းပခ်ိန္မွသာ ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရန္ 

ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ထိုလႊတ္ေတာ္မ်ား မက်င္းပမီအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးကို ဂဏန္းနံပါတ္တပ္၍ 

ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အေရးပါမႈ
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔သည္ကို 

ေတြ႔ရၿပီး ထိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ နယ္ေျမမ်ားခြဲေ၀အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚလည္း အေရးႀကီးေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ပံုစံမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အုပ္စုမ်ားကို အတူ 

တကြေပါင္းစည္းေစရန္ ဆြဲေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ ေပါင္းစည္းမႈကိုအားေပးေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကုိယ္စားျပဳမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္း 

က႑တြင္ ရွိေနတတ္သည္။ ဥပမာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္ 

အတြက္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈစံရွိရန္လိုအပ္သည္။ သမၼတေလာင္းအေနျဖင့္ အဓိကက်ေသာ 

မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုထဲမွ ေထာက္ခံမဲ ေလးပံု 

တစ္ပံု ရရွိရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းႏွစ္ဘက္ 

စလံုးအားေကာင္းေသာႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အမ်ားစုကိုကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ သမၼတကို 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏုိင္ေစရန္ စီမံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရန္အတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံအႏွံရွိ ေနရာစံုတြင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ 
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သူမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါတီမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထား 

သလို ပါတီမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေဒသစံုကို ကိုယ္စားျပဳရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၱရမ်ားအတြက္လည္း 

ကိုယ္စားျပဳေသာ ဖက္ဒရယ္လကၡဏာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေသခ်ာေပါက္ေပၚထြက္လာေစ 

ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အမ်ိဳးသားပါတီမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ဆႏၵအသံမ်ားကို 

ခိုင္မာစြာထြက္ေစရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္အရာမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကေပသည္။ ယင္းကို စေကာ့တလန္ရွိ 

ၿဗိတိသွ်ေလဘာပါတီ ရပ္တည္ပံုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ေလဘာပါတီအေနျဖင့္ ကတ္ဘိ 

နက္ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပါလီမန္အတြင္း ခိုင္မာအားေကာင္းေနသည္မွာ 

စေကာ့တလန္ကိုယ္စားျပဳ ေနရာအမ်ားစုကို ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

အတူတကြေပါင္းစည္းေနထိုုင္မႈကိုု ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ပါတီတစ္ခုတည္းက လႊမ္းမိုး 

ႀကီးစိုးေနျခင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္း တန္းတူရည္တူေပါင္းစည္းမႈအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္တံ့ 

ေစရန္ အတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ အေထာက္အကူျပဳသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။ ထို႔အတူ အျခားနယ္ 

ေျမမ်ားကြဲျပားျခားနားစြာရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ယင္းသို႔ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေတြ႔ရ 

ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ အထူးညွိႏိႈင္းေရးအစီအစဥ္မ်ားသာမက တူညီသည့္ အက်ိဳး 

စီးပြားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ေပါင္းစည္းထားေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ရွိေနမႈသည္ နယ္ေျမ 

ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုု ေလ်ွာ့ခ်နိုုင္ခဲ႔သည္။ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းလႊမ္းမိုး 

ထားေသာ အစိုးရပါတီ (ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမဟုတ္ေပ) က ဖက္ဒရယ္စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး 

မတူကြဲျပားသူမ်ားၾကား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။

တဖက္တြင္လည္း ေနရာအဆင့္ေပါင္းစုံအတြက္ က်င္းပေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ မဲဆႏၵ 

ရွင္မ်ား၏ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာ-အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ 

ကြန္ဂရက္ပါတီ၏ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈကို က်ဆံုးေစခဲ့သည့္အခ်က္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထိုအျဖစ္ႏွင့္ပံုသဏၭာန္တူစြာ ေတာင္ 

အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးထားသည့္ အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ 

ပါတီသည္ လက္ရွိကာလေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲ႐ံႈးေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဒသဆိုင္ရာ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီေနရာအတြက္ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအားလံုးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လိုုက္နာက်င့္သုုံးမႈမ်ားလိုုအပ္ၿပီး ထိုုသိုု႔လုုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ရွိပါ 

သည္။ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးသည္ နယ္ေျမမ်ားခြဲေ၀အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အၿမဲလိုလို 

ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးသည္ နယ္ေျမခြဲျခားသတ္မွတ္မႈအတြင္း ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဥပေဒနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အဓိကက်ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း 

လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းကို ဂ်ာမနီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၊ အေမရိကန္တရား႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား 

ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုးမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၄၄ 

အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေတာင္အာဖရိက အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးသည္ ေတာင္အာဖရိက အေရွ႕ေတာင္ 

ပိုင္းေဒသ၏ ေဒသစြဲအျမင္ကို အေျခခံ၍ေဖာ္ျပလာသည့္ ကြ-ဇူးလူး-ေနတယ္ (KwaZulu Natal) 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းေရး တင္ျပခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယခင္သံုးစြဲေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကိုသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ လိုက္ပါက်င့္သံုးရန္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 

ႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဖိလစ္ပိုင္တရား႐ံုးခ်ဳပ္သည္ အႀကိဳေဆြးေႏြးခ်က္ 

သေဘာတူညီမႈအရ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ဘန္စမို႐ိုေဒသ၏ လြတ္လပ္ေသာ တရား 

ဥပေဒဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာေဖာ္ျပခ်က္ကိုၾကား၀င္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား 

စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကလည္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ 

  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

ခံု႐ံုးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ 

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

မ်ားက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ရစီရင္စုမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

ညီညြတ္မႈရွိ၊ မရွိစိစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္း 

ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

ခံု႐ံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအၾကား၊ 

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား၊ တိုင္းေဒသႀကီး 

အခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚသည့္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 

ၾကားနာဆံုးျဖတ္ရန္ တာ၀န္လည္း ရွိေပသည္။

ကုုိးကား။  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆ အရ။



13Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ဆူနာမီေဘးဒုကၡအၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအမံတစ္ရပ္အား အစိုးရႏွင့္ တမီးလ္လြတ္ေျမာက္ 

ေရးတပ္မ်ားၾကား သေဘာတူညီမႈတစ္ခုု ရယူခဲ့သည္။ ယင္းအစီအမံသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား

သုုံးစြဲျခင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကိုုေမွးမွိန္ေစေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

ကိုုက္ညီမႈမရွိဟုု တရားလႊတ္ေတာ္က ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေသာေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏လုုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 

ခြင့္ေအာက္တြင္သာ ထားရွိေပသည္။ 

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း နယ္ေျမသတ္မွတ္ 

ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိူ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ 

ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း သေဘာထားကြဲလြဲေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရား႐ံုးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးတို႔ တည္ရွိေနမႈမ်ားသည္ အထူးအေရးပါလာ 

သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုု မည္သိုု႔ စီမံ  

အုုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဆိုုသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကြန္ဂရက္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)မွ နိုု္င္ငံေရးဆိုုင္ရာ 

သတိခ်ပ္ရမည္ဟုု ေထာက္ျပေျပာဆိုုနိုုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ အမွီခိုကင္းလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ယႏၱရားမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာ 

တူညီမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ အီသီယိုးပီးယားတြင္ ထိုသို႔ 

ေသာ အခန္းက႑ကို အထက္လႊတ္ေတာ္က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အီရတ္ 

ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ သမၼတ 

တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ ခံုသမာဓိလူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ေဒသတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျပ 

ေလ်ာ့ေစခဲ့သလို ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္လည္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေက်ာေထာက္ 

ေနာက္ခံျပဳ အာမခံခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ နယ္ေျမခဲြေ၀အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို အဆင္ေျပေစရန္ 

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ 

ရွိေနတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ထိုသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို 

ေျဖရွင္းရန္ ကၽြမ္းက်င္စြာရွာေဖြထားေသာ ေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္းမ်ားရွိျခင္း၊ သေဘာတူညီေစရန္ မက္

လံုးေပးဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈရွိျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈုရရွိထားသည့္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ မတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုး ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပးကာ လိုုက္နာေဆာင္ 

ရြက္ေရးတြင္ ကူညီပံ့ပိုုးနိုုင္ျခင္းတိုု႔ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္

လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာတူရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ခင္စပ္ၾကား ညိွႏိႈင္းမႈျပဳလုုပ္ရန္ 

ဖိအားေပး တိုုက္တြန္းျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈမရတတ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္းရွိနိုုင္သည္။ 

နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

နယ္ေျမဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ေပးသူေနရာမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားအရ သင့္ေတာ္မႈ 

ရွိေပ သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အနည္းငယ္ေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ 

ေပးရတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ပို၍စည္းစနစ္က်ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးယႏၱရားမ်ားသည္ ႏွစ္သက္လိုလားဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း 

ျပႆနာရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္မူ အေျဖတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

 ပဋိပကၡမ်ားသည္ နယ္ေျမတစ္ခုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေစျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ 

ပဋိပကၡ ေျပၿငိမ္းေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ရွိေစရန္ 

အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 



14Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈

ရွိသည္ကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒဆိုုင္ရာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ပံုစံ အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။ ယင္း 

နည္းလမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ ဗဟို

ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ 

နယ္ေျမဆို္င္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကိုုေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသမ်ားတြင္ ဗဟိုအစိုးရအားဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္

ပုုံကိုုျပင္ဆင္ရန္နွင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ သယံဇာတထြက္ရွိသည့္ 

နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ၎တို႔ေဒသမွထြက္ရွိသည့္ သယံဇာတမ်ားကို  ျပန္လည္ခြဲေ၀သံုးစြဲေစျခင္း၊ 

ဗဟိုအစိုးရအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားကို မျဖစ္မေန လုုံလုုံေလာက္ေလာက္ ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအမွတ္လကၡဏာရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ 

ျပဳျခင္းႏွင့္ အာမခံေပးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေပသည္။ 

မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို အေကာင္းဆုုံးေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ဆက္စပ္ 

စဥ္းစားရမည့္ ပကတိအေနအထားအေပၚတြင္ အဓိကသက္ဆိုင္ေပသည္။ ျပႆနာအမ်ားစုတြင္ 

ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ နယ္ေျမခြဲျခား သတ္မွတ္မႈ 

မ်ားကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေသးငယ္သည့္အစိတ္အပ္ုိင္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ေနပါက အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္လည္း အသံုး၀င္သည့္ 

ေျဖရွင္းနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။ အထူးကိုယ္ပိုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ အျခား 

ေဒသဆိုင္ရာအားလံုးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အေပးအယူလုပ္ရာတြင္ ၿပိဳကြဲပ်က္ျပားမႈကို ဦးတည္ 

ေစျခင္းမရွိဘဲ ယံုၾကည္မႈကိုတိုးပြားေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထူး

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသအေပၚ အျခားျပင္ပမွအာဏာတစ္ခုက လႊမ္းမိုးေနပါက နယ္ေျမခြဲေ၀ 

သံုးစြဲမႈတြင္ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈမ်ားရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ရုရွားတုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ 

ယူကရိန္းႏိုင္ငံပိုင္ ခ႐ုိင္းမီးယားျပႆနာတြင္ ဥပမာအျဖစ္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

အေထာက္အထားအမ်ားစုကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက နယ္ေျမခြဲေ၀မႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ 

ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနေပသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို 

ယင္းစိုုးရိမ္မႈမ်ားကိုုျဖစ္ေစေသာ အဓိကအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအာဏာခြဲေဝမႈ၊ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း 

မ်ားကို ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ သေဘာထားဖြင့္ဟေဖၚထုတ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာအေပၚ ၿပိဳင္ဆို

င္မႈမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရေပသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အျခားစနစ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေရးပါေသာစနစ္တစ္ခု 

ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားအတြက္ 

မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္ေပသည္။
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ယခုစာအုပ္ ထုတ္ေ၀ေရးသားျခင္းကို 

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ အစိုးရတို႔မွ 

ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

  

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (International IDEA) သည္ 

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 

ေပၚထြန္းေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 

ရည္သန္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 

ျပည္တြင္းတြင္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အသိပညာျပည့္ဝသည့္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ 

ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ 

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ 

မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ပါသည္။ ဤအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြဲအား အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္း 

အားထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ 

မ်ားကို အေျခခံကာ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

International IDEA ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္႐ုံး

၆၈(ဘီ)၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

Email: info-myanmar@idea.int

Tel: +95 9 263 128104

Fax: + 95 1 5564 07
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