Constitution Building Primers
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ သင္ပုန္းၾကီး

Direct Democracy

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တည္ေဆာက္ျခင္း

လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျပဳျပင္

ပံ့ပိုးရန္အတြက္

(၁)

ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး

• တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ အဆိုျပဳထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒ၊ နိုင္ငံ

ပါတီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား

အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားကတိုက္ရိုက္မဲေပး နိုင္

အတြက္

အေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး

က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေလ့လာႏိင
ု ္ေစရန္ (၂) အစိုးရအတြင္းအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
အျခားျပင္ပမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း
မြန္၍ သတင္းအခ်က္အလက္စံုလင္ၿပီး ေဒသတြင္းဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေဒသႏွင့္ လိုက္

ေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။
• ဤသင္ပုန္းႀကီးတြင္ ပါဝင္သည့္ တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏အေရးႀကီးဆံုး ပံုစံတစ္ရပ္မွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားႏွင့္
လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ကူညီ
ပံ့ပိုးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဤ
အေၾကာင္းအရာအား

စတင္ေလ့လာေသာ

စာဖတ္

• တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍

ေသာသူမ်ားအတြက္

မိတ္ဆက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္မဲေပးနိုင္ပါသည္။ အမ်ားစုလက္ခံသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

ေ၀မွ်လ်က္ရေ
ိွ သာ

သူမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီးေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈွ င
ုိ ေ
္ သာ မွတတ
္ မ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း
ပံုေဖာ္ထားပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တည္

ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ

• တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို တိုက္ရိုက္ဆြဲေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

မ်ားကို က႑အလိုက္ စီစဥ္တက်ေရးဆြဲထားၿပီး ရႈပ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အားေလ်ာ့ေစၿပီး အႀကီးအကဲမ်ားကျဖတ္လမ္းမွ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္

ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္ၿပီး
လြယ္ကူေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို

ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္

နည္းလမ္းျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ေပၚမူတည္ၿပီး မဲေပးသူမ်ား၏ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိနိုင္
ၿပီး နို္င္ငံေရးအယူဝါဒမ်ားအရ အုပ္စုမ်ားကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ ေငြ၊ အခ်ိန္နွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း

ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

စဥ္းစားရပါမည္။
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အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္

• လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို သာမန္ထက္လြန္ကဲေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
ျပသနာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္တို႔အတြက္
ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ပါသည္။
• အခ်ဳိ႕ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားသည္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ လက္မွတ္ေရး ထုိးေတာင္းဆိုမွဳမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္
၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ပံုမွန္က်င္းပၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ “ျပည္သူမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း”ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသးငယ္သည့္ ေဒသတြင္း
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွစ၍ ေနရာတိုင္းတြင္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူဦးေရမ်ားစြာရွိၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား
သည္ လြန္စြာရွဳပ္ေထြးပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အၿမဲတစ္ေစရွဳပ္ေထြးနိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေခတ္မီ
ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳအစိုးရဟူသည့္ မူကို မ်ားစြာအေျခခံပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ျပည္သူလူထုက တိုက္ရိုက္မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ္လည္း မည္သူအုပ္ခ်ဳပ္သင့္သည္နွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ မည္သူကို
ဖယ္ရွားသင့္သည္ကို
သို႔ရာတြင္

လြတ္လပ္မွ်တသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္

ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္သည့္အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရွိပါ
သည္။
•

ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ကိုယ္စား

လွယ္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္လူတန္းစားမ်ားျဖစ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားနွင့္မတူဘဲ
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ ပညာတတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အဆင့္အတန္းရွိမႈမ်ားကြာျခားပါသည္။ ကမၻာ
တစ္ဝန္းလံုးတြင္

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား၌

အမ်ိဴးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈ

နည္းပါးသည္၊

လူနည္းစုမ်ား၊ ပါတီႏိုင္ငံေရးနွင့္ မပတ္သတ္ေသာသူမ်ားကို ကိုဖယ္ထုတ္ထားၾကသည္။
•

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ေယဘုယ်အားျဖင့္

နို္င္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးမွာ မဲေပးသူမ်ားအတြက္ အေရးပါမႈ မတူညီ
ၾကပါ။ သူတို႔၏တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ မွတ္တမ္း၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ေဒသတြင္းအခ်ိတ္အဆက္နွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈစသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္တြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ေရြးေကာက္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူစရာမလိုဘဲ
သူတို႔၏ စီးပြားေရးကို ကိုယ္တြင္ႏိုင္စြမ္း၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်ႏိုင္စြမ္း အစရွိသည္တုိ႔အေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံရႏုိင္

Stromsborg SE-103 34

သည္ဟုလည္း ေျပာႏိုင္ပါသည္။

Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-698 3700
Fax: +46-8-20 24 22

•

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မျဖစ္ေပၚဖူးသည့္ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္

Email: info@idea.int

လာနိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒျပဳသူအမ်ားစုအႀကိဳက္နွင့္ ျပည္သူ

Website: http://www.idea.int

အမ်ားစုႀကိဳက္နွစ္သက္မႈအၾကား

ျခားနားမႈရွိသကဲ့သို႔

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုနွင့္တစ္ခုအၾကား

ျပည္သူလူထု၏ အျမင္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲမႈရွိနိုင္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသက္တမ္းရွိၿပီး ယခင္

•

ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ေနထိုင္ၿပီး အထူးအခြင့္အေရးရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိုယ္က်ိဳး

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း

စီးပြားအတြက္

INTERNATIONAL IDEA

ခရီးစဥ္မ်ား၊ တရားဝင္အသံုးျပဳသည့္ကားနွင့္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ လူ႔အဖြဲအစည္းတြင္

(Myanmar)
Room 5C, Yatha Condominium
458-460 Mahabandoola Road

ဦးစားေပးမွဳမ်ားစြာရွိနိုင္ပါသည္။

အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံျခား

ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားနွင့္
ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူဂရုမျပဳမိဘဲ ျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္။

(entrance on 31st Street)
Pabedan Township
Yangon, Myanmar
Tel: 01-389202, Fax: 01-389202
Email: info-myanmar@idea.int
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သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို ပီျပင္စြာေဆာင္ရြက္
နုိင္ေစမည့္

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

International IDEA | Constitution Building Primers

လက္ေတြ႔က်သည့္

ဒီမိုကေရစီစနစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ဤသင္ပုန္းႀကီးတြင္

“တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ”ဆိုသည့္

စကားရပ္ကို

သီးျခားဥပေဒမ်ား၊

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပဲုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ အျခားလူထုႏွင့္ဆိုင္
ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္
သတ္မွတ္အသံုးျပဳပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားက

မဲေပးေရြးခ်ယ္နိုင္မည့္

တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား

အဓိကပံုစံနွစ္မ်ိဳးမွာ

လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္

နိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္မွတ္ထုိးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

• လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ (သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ စသည့္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ တိက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္
ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ျပည္သူမ်ားကေထာက္ခံျခင္း

သို႔မဟုတ္

အႀကံျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ တိုက္ရိုက္မဲေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
ခ်မွတ္ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္

တင္ျပခ်က္မ်ားကို

လက္ခံျခင္း၊

သို႔မဟုတ္ျငင္းပယ္ျခင္း စသည့္ ျပည္သူလူထု၏ အခန္းက႑ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။

• ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုမွဳမ်ား
သီးျခား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္
မ်ားေပၚတြင္ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ျပည္သူလူထုက
လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိသည့္ တိုက္ရိုက္မဲေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္
ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္မလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီး တရားစီရင္ေရး
ဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါ
သည္။ အတည္ျပဳလက္မွတ္မ်ားစြာေရးထိုးထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖင့္ အဆိုျပဳနိုင္ပါသည္။
•

အခ်ိဳ႕နည္းလမ္းမ်ားမွာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဥပမာ- အီတလီနို္င္ငံတြင္ ဖ်က္သိမ္း
ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ

လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္

ျပည္သူလူထု

လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုမွဳမ်ား၏

သေဘာလကၡဏာမ်ား မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိမွဳအား
လူထုဆႏၵခံယူပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္၊။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပေဒသစ္မ်ားကို
တင္သြင္းျခင္းမျပဳနိုင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ျပည္သူ
လူထုက ေျပာင္းျပန္ျပန္လည္မဲေပးျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူေသာ ပညာရပ္ေဝါဟာရအား စံသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ တူညီ
ေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းကိုပင္ ႏုိင္ငံအလုိက္ အသံုးအႏွဳန္းကြဲျပားပါသည္။ နိုင္ငံသားမ်ား လက္မွတ္
ေရးထုိးေတာင္းဆုိမႈသည္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နွင့္ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္ၿပီး မဲအဆိုျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္
လူထက
ု စတင္ဦးေဆာင္သည့္ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ြဲအျဖစ္ ေခၚဆိုႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ြဲက်င္းပျခင္းသည္
အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲဟု ေခၚတြင္သတ္မွတ္ပါသည္၊ အခ်ိဳ႕အေျခ
အေနမ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာသက္ေရာက္သည့္ ေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပ
နိုင္ရန္အတြက္ ဤသင္ပုန္းၾကီးတြင္ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္နွင့္ပတ္သက္ျပီး The International
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IDEA Hanbook တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပညာရပ္ေဝါဟာရမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္

ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္

မၾကာခဏ

ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္

ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား တာဝန္မွျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္မဲေပးျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အရာရွိကို ဖယ္ရွားနိုင္ရန္အတြက္
မဲေပးရန္

နိုင္ငံသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားစြာမွ

ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖင့္

တာဝန္မွျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္

မဲေပးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုက မူဝါဒဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ
အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္

မဲေပးျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္

ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီႏွင့္

ပိုမိုသက္ဆုိင္သည္ျဖစ္ရာ ဤသင္ပုန္းႀကီးတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္
ဤနိုင္ငံတြင္

ကိုယ္စားျပဳဒီမိုက္ေရစီအတြက္

အဘယ္နည္း။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

သိသာထင္ရွားသည့္ျပႆနာမ်ားက

အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္

လူထုအတြက္

ထိေရာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ စည္းရံုး
လံႈ႕ေဆာ္မႈျပဳပါသလား။

ျပည္သူအမ်ားစုသည္

လူထုဘဝကို

စိတ္မဝင္စားျခင္း

သို႔မဟုတ္ စိတ္ပ်က္ျခင္းရွိသလား။ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ျဖင့္ မည္သို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစ
သလား သို႔မဟုတ္ျပႆနာအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သလား။
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကမၻာေပၚရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အထူးသျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ ကမၻာ့နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီးတြင္ အစိုးရက မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္
ေလ့ရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္လာပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္
အခ်ိဳ႕ မပါဝင္ဘဲဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေလ့မရွိပါ။

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနွင့္အညီ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။
သို႔မဟုတ္

အၿမဲတမ္းႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္

တရားသူႀကီးမ်ားကဲ့

သို႔ေသာ္ လက္ေရြးစင္မ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လွ်င္
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွဳရွိႏုိင္သည္ဟု ထင္ပါ
သလား။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လူထုသည္ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သင့္
သနည္း။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လူထုသည္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ မည္မွ်ပါဝင္သင့္
သနည္း။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသံုးျပဳမႈ လြန္ကဲေနပါသလား။
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• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္ျခင္း
သေဘာတရားပညာရွင္မ်ားစြာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ျခင္းသည္
ျပည္သူလူထု ႀကီးပြားတိုးတက္ ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
အျဖစ္ နားလည္လက္ခံထားၾကပါသည္။ ထိုသို႔ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္
ျပည္သူလက္မခံသည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ မ်ားစြာအေရး
ပါေသာတန္ဖိုးအျဖစ္ အခ်ိဳ႕ကထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းမဆို လူထုေရးရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏

အေတြ႔အႀကံဳထူးမ်ားသည္

ျပည္သူမ်ား၏

အက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီး
ပုဂၢလိကဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။
နို္င္ငံသားေကာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို တိုးျမွင့္ႏုိင္သည့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ရာတြင္

နွစ္အနည္းငယ္ၾကာတိုင္း

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရံုမွ်ျဖင့္

ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ လူထုပါ၀င္မွဳအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုသူမ်ားလည္းရွိပါ
သည္။

ျပည္သူမ်ားမွ

မၾကာခဏဆုိသလို

တိုက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္

ျပည္သူ႔ဘဝ

အတြက္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

• လူထုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္

လူထုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို

ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္-

(ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အေျခခံက်ၿပီး အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုနိုင္သည့္
အခြင့္အေရး)။ နိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔
မ်ားစြာအေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္
တရားဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းနွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား
ေပးအပ္ထားျခင္း
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အာဏာတစ္ႀကိမ္ရရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳး
စီးပြားထက္ အခြင့္ထူးခံ အထက္တန္းလႊာမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူထု
အေရးထက္ ပုဂၢလိကအေရးကို ပိုမိုအေလးထားလာႏုိင္ပါသည္။ ပါတီအသီးသီးမွကိုယ္စား
လွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားထက္ အထက္တန္း လႊာမ်ားႏွင့္ အာဏာလက္ရွိလူတန္းစား
၏ အက်ိဳစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမွဳမ်ား ျပဳလာႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားက

အေတာ္အတန္ျဖည့္ဆည္းေပးပါ

သည္။ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ ရွင္းလင္းတိက်မွဳအေပၚမူတည္ၿပီး လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ လက္ေရြးစင္ႏုိင္ငံေရးသမား
မ်ား၏သစၥာမဲ့မႈမ်ားကို သာမန္နိုင္ငံသားမ်ား တိုက္ရိုက္မဲေပးခြင့္ရွိျခင္းျဖင့္ လူထုစြမ္းအားျဖင့္
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ကာကြယ္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္တြင္ အုိက္စလန္နိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္မွအ
တည္ျပဳသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားေပးဆပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

ျပဳလုပ္ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မဲေပးမႈနွုန္းမွာ (၉၈.၁)ရာခိုင္နႈန္းရွိသျဖင့္ ပ်က္ျပယ္
ခဲ့ပါသည္။

• ပါတီမ်ားက ခ်ျပလာသည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီမ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ ဦးစားေပးအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ နို္င္ငံေရးုျပႆနာမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး
ေျဖရွင္းနိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်ျပျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အနိုင္ရရွိသူသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္အဆိုပါ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္နွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရရွိရန္
ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခအေနမ်ားစြာတုိ႔တြင္ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၏မူ၀ါဒမ်ားကို တစ္စုတည္းအေနျဖင့္ေရြးခ်ယ္ရၿပီး အဆုိပါမူ၀ါဒေပါင္းခ်ဳပ္မ်ားတြင္
ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သီးျခားလႊမ္းမုိးႏိုင္ေျခနည္းပါးပါသည္။ ပါတီတစ္ခုသည္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိနိုင္ေသာ္လည္း ယင္းပါတီ၏
မူ၀ါဒရပ္တည္ခ်က္သည္ လူႀကိဳက္နည္းသည့္ သီးျခားအေျခအေနမ်ား ပါဝင္နိုင္ပါသည္။ လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိမွဳမ်ားတြင္ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႀကိဳက္နွစ္
သက္မႈမ်ားကို

ခြဲထုတ္ႏုိင္ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ

ဆႏၵအေလ်ာက္

မဲေပးၾကပါ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လူထုထိန္းခ်ဳပ္မႈအျဖစ္
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚေပါက္ေစၿပီး

ဥပေဒျပဳေရးနွင့္

ျပည္သူလူထုဆိုင္ရာ

မူဝါဒမ်ားသည္

နိုင္ငံသားမ်ား၏ ႀကိဳက္နွစ္သက္မႈနွင့္ ပိုမိုနီးစပ္နိုင္ပါသည္။

• ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအား
ဖိအားေပးျခင္း
လူနည္းစုမ်ားမွ စတင္သည့္လူထုဆႏၵခံယူပြဲ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ စတင္လက္မွတ္ေရးထုိး
ေတာင္းဆုိမွဳျဖင့္ တည္ဆဲအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုက ေရွာင္လြဲလုိၾက
သည့္ ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ားကို ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေစရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုႏုိင္ပါ
သည္။

• မေမွ ် ာ္ လ င္ ့ သ ည္ ့ အခက္ အ ခဲ မ ်ားကိ ု ေျဖရွ င ္ း ျခင္ း ၊ ဦ း တည္ ခ ်က္ မ ်ား
ေျပာင္ း လဲ ရ ာတြ င ္ တရားဝင္ ျ ဖစ္ ေ စျခင္ း
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမူ၀ါဒေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ
အေျခအေနမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္
မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါ။ ကိုယ္စားျပဳစနစ္သည္ တည္ဆဲအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ႀကံဳေတြ႔ လာဖြယ္ရွိသည့္ ၎တို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
မေမွ်ာ္လင့္သည့္

အေျခအေနမ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေစပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ ၎တို႔၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ေသြဖီေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ အျငင္းပြားဖြယရ
္ ာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ လ
ဲ့ ွ်င္ယင္းတုသ
႔ိ ည္
တရားဝင္သည္ဟုမသတ္မွတ္နိုင္ပါ။
ခံယူပြဲက်င္းပျခင္းေၾကာင့္
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အစိုးရသည္
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လူထု၏ေထာက္ခံမွဳကို

လူထုဆႏၵ

ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ

ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ Mackenzie King ၏ လစ္ဘရယ္အစိုးရသည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ကို
မျပဌာန္းရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္တစ္ခုကို ၁၉၄၀ ခုနွစ္တြင္ ေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္တပ္မေတာ္မွ အဆိုပါကိစၥအားေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမို ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိလာ
ပါသည္။ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ က
ြဲ ို ၁၉၄၂ ခုနစ
ွ တ
္ င
ြ ္ က်င္းပခဲၿ့ ပီးအစိုးရ၏ ကတိအတိင
ု ္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္ကင္းေစရန္နွင့္ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ကုိ တရားဝင္ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

• အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျပေပ်ာက္ေစျခင္း
လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္
သက္၍ ျပည္သူလူထုက ၎တို႔၏ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီးသည့္ေနာက္ အျခား
အေၾကာင္းအရာမ်ားသို႔

ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖင့္

ေျပေလ်ာ့သြားေစနိုင္ပါသည္။

ပထမ

အႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအား
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳနိုင္ေစကာမူ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္
ေျပေလ်ာ့ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေပၚတူဂီနိုင္ငံတြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈွဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
လူထုဆႏၵခံယူပြဲ (၁၉၉၈ ခုနွစ္နွင့္ ၂၀၀၇ခုနွစ္)ႏွင့္ အိုင္ယာလန္နိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲျခင္း (၁၉၅၈ ခုနွစ္နွင့္ ၁၉၆၈ ခုနွစ္)တို႔ကို တည္ျငိမ္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့
ပါသည္။

• ႏိုင္ငံသားမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိမႈ
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေျခအေနမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍
နိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားစြာရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေလ်ာ္
အစားႀကီးမားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ မွန္ကန္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္နိုင္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးမ်ား အၿမဲမရွိနိုင္ဟူေသာ
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ဤသည္မွာ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ခုတည္းတြင္
သာမက အားလံုးေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္
တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူကလည္း
စိတ္၀င္စားရန္လိုအပ္ပါသည္။

• မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့မႈ
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရွိေစပါသည္။ ေျပာဆိုမည့္
အရာမ်ားသည္ ရွင္းလင္းတိက်မႈမရွိပါ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏လက္မွတ္ေရးထုိး
ေတာင္းဆိုမႈသည္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းတိက်သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္
ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ အဆိုပါကိစၥတစ္ခုတည္းကို
သာရည္ရြယ္ၿပီး

မဲေပးေလ့မရွိပါ။

နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

သို႔မဟုတ္

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရလာဒ္မ်ားကို
မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။ ဥပမာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္
ခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္
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လူထုဆႏၵခံယူပြဲရံႈးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းမွာ

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္

လူထု

ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေနသည့္ အဆိုတင္သြင္းသူ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ
ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

• မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ား
အထူးသျဖင့္ မူဝါဒအားျဖင့္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ရႈပ္ေထြးသည့္ နည္းပညာ
ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီကို မၾကာခဏ အသံုးျပဳ
မည္ဆိုပါက မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ၿငီးေငြ႔မႈမ်ား ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္မရွိျခင္းနွင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာခ်မွတ္ရန္အတြက္ ဗဟုသုတမ်ားမရွိပါက ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းမွ တျဖည္းျဖည္း လြတ္ကင္းလာႏုိင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လူထုကပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္
သမိုင္း အစဥ္အလာနက္ရိႈင္းသည့္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတြင္ပင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လူထုလက္
မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိသည့္လွႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ထက္၀က္ေက်ာ္ လာေရာက္မဲေပးရန္
မလြယ္ကူပါေခ်။ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ ခိုင္မာသည့္ အျမင္မရွိသူမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္
ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူနည္းစု (ဆႏၵျပင္းထန္သည့္)က လာေရာက္မဲေပးၿပီး ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရသည့္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တၿပိဳင္္
တည္းမဲေပးဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ (အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ) မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ၿငီးေငြ႔မႈကိုေလ်ာ့နည္း
သက္သာ ေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုအစား ဆႏၵျပင္းထန္သည့္လူနည္းစုသာ လာေရာက္
မဲေပးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အေျခအေနကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လာေရာက္မဲေပး
သည့္ရာခုိင္ႏႈန္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

• တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ရွားျခင္း
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပနိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီ၊
သို႔မဟုတ္

ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအတြင္း

အကြဲအၿပဲမ်ားရွိေနေသာ

အေျခေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္တာဝန္ခံမႈသာမက ဦးေဆာင္မႈ
ေပးရမည့္ တာဝန္မ်ားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စည္းစနစ္က်သည့္
ေခါင္းေဆာင္မႈွဳေပ်ာက္ဆံုးျခင္းဟု ေဝဖန္သံုးသပ္နိုင္ပါသည္။

• ေရတိုနွင့္ ေရရွည္မူဝါဒမ်ား
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္
ျပည္သူမ်ား၏အျမင္ကို ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

အျပည့္အ၀စဥ္းစားရန္၊ ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ညြန္႔့ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ယင္းတုိ႔နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္

တုိင္းတာဆံုးျဖတ္ရန္မလိုအပ္ပါေခ်။

သို႔ျဖစ္၍

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လြန္ကဲစြာ
ယံုၾကည္အားထားမႈသည္

ကာလတုိဆံုးျဖတ္ရမည့္မူဝါဒမ်ားကို

တြန္းအားေပးၿပီး

(ဥပမာ-

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ-ျပည္သူလူထုထံမွ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း)ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။
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• အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္မူဝါဒမ်ားဆက္စပ္မႈ
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားကို မၾကာခဏအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားပိုမိုတုိးပြား
လာေစၿပီး

ႏုိင္ငံေတာ္ကလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ထက္

ပိုမိုေတာင္းဆုိမွဳမ်ားထားရွိလာၾကကာ

ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုလံုး၏ တရားဝင္
ျဖစ္မႈကို

အားေလ်ာ့ေစပါသည္။

ျပည္သူမ်ားက

ခ်မွတ္မိလွ်င္

အျပန္အလွန္သဟဇာတမျဖစ္သည့္

မူဝါဒဆိုင္ရာမညီညြတ္မႈွဳကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို မည္သူကစတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိေသာအခ်က္ႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို
မည္သည့္အရာမ်ားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ျပဳလုပ္မည္စသည့္

မူဝါဒမ်ားညီညြတ္မႈရွိရန္

လိုအပ္ၿပီး

နိုင္ငံေတာ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

• အထူးမက္လံုးမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၿပီး အင္အားႀကီးမားသည့္ အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
ဘ႑ာေရးနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုးျမွင့္နိုင္ရန္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္
ႏုိင္ငံသားမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုမႈွဳကို အဆိုျပဳနိုင္ပါသည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသို႔မဟုတ္
လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုမႈသည္ မဲဆြယ္ရန္လုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေငြေၾကးနွင့္ အရင္းအျမစ္
မ်ား ေပါၾကြယ္၀သူမ်ားကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာေထာက္ပံ့ထားေသာ၊ ေကာင္းစြာစုစည္းထားေသာ မက္လံုးရွိေသာ
အထူးအုပ္စုမ်ား၏ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စာေပ
ေရးသားထားမႈမ်ားမ်ားျပားလာျခင္းသည္

ကယ္လီဖိုးနီးယားပံုစံ

လူထုလက္မွတ္ေရးထိုး

ေတာင္းဆိုမႈ၏ အလြန္အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအားနည္းခ်က္ကို ေလ်ာ့နည္း
သက္သာေစရန္ အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
လုိအပ္သည့္ လက္မွတ္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ မဲဆြယ္ရန္ပံုေငြတုိ႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ဂရု
တစိုက္ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

• ေရွးရိုးစြဲအယူဝါဒမ်ား
လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လူထုလက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒ
ထက္ ေရွးရိုးစြဲမူဝါဒမ်ားအေပၚ အခ်ိဳးအစားမညီမွ်မႈစြာ ပိုမိုအေလးသာသည္ကုိ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္
မ်ားက

ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုၾကပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္

အထက္တန္းလႊာမဟုတ္သည့္

ပညာတတ္ေျမာက္မႈနည္းပါးၿပီး

နိုင္ငံသားမ်ားသည္

အထက္တန္းလႊာမ်ားနွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

လူတန္းစားေပါင္းစံုပါဝင္ၿပီး ရိုးရာ အစဥ္အလာမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းမွဳမ်ားရွိႏုိင္ၿပီး ေဖာက္ျပန္
ေရး၀ါဒမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

(လက္ေရြးစင္)ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထံမွ

အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္

သာမန္နိုင္ငံသားမ်ားထံသို႔

အခြင့္အာဏာကို

လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္

တိုးတက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
မဲဆြယ္လွဳပ္ရွားရာတြင္

မူလအေျခအေနကိုလိုလားေသာ

ကန္႔ကြက္မဲေပးသည့္အဖြဲ႔သည္

အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံလိုသည့္ ေထာက္ခံမဲေပးသည့္အဖြဲ႔ထက္ (ေထာက္ခံမဲေပးသည့္
အဖြဲ႕သည္ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ပိေနေလ့ရွိသည္ဟုထင္ျမင္ရသည္)
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပိုမိုရရွိပါသည္။ တိုက္ရုိက္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဆုတ္ယုတ္ေစႏုိင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအျငင္းပြား
စရာျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုအရ တုိးတက္ေရးအတြက္အေျပာင္းအလဲကို
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လိုလားသျဖင့္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

• အာဏာရွင္ဆန္ၿပီး သာမန္လူထုအက်ိဳးကို ရည္မွန္းသည့္ဝါဒကို အလြဲသံုးစား
ျပဳလုပ္မွဳ
သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ျပင္သစ္နိုင္ငံတြင္ နပိုလီယန္၊ စပိန္နိုင္ငံတြင္ ဖရန္ကို၊ ခ်ီလီနိုင္ငံတြင္
ပိုင္နိုခ်က္၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ မားကို႔စ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ပါ့ခ်န္ဟီး စသည့္ အာဏာရွင္
ဆန္စြာ

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္

သေဘာတရားအနည္းငယ္သာပါရွိသည့္

အတုအေယာင္

ေရႊမႈွဳန္ႀကဲဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တရားဝင္ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္နိုင္ရန္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မလိုအပ္
သည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သာမန္လူတန္းစား အက်ိဳးစီးပြားကို ရည္မွန္း
သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

၎တို႔၏

အခြင့္အာဏာျဖင့္

ျပည္သူလူထုကို

ဆြဲေဆာင္ၿပီး

ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားေရး သို႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖတ္လမ္းနည္း
ျဖင့္အသံုးျပဳရန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္တုိင္အာဏာ
သိမ္းစနစ္ဟုအမည္တြင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္း
နိုင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အာဏာရွင္ဆန္စြာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈွဳေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္ေပၚေပါ
က္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ ပိုင္ႏိုခ်က္သည္ ၎၏ရာထူးသက္တမ္းကာလ တိုးျမွင့္
ရန္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုက်င္းပရာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ၎၏အာဏာရွင္စနစ္
သည္လည္း မၾကာမီ ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားပါသည္။

• ကုန္က်စရိတ္နွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈ
လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံ
ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊

လံုၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈွဳႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား

ျဖစ္ေစပါသည္။ လူထုပညာေပး ေရး၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
နွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိနိုင္ပါသည္။ အရင္းအျမစ္
နည္းပါးၿျပီး ဆႏၵမဲေပးျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မၾကာခဏမီွခိုအားထားေနရျခင္းသည္ လက္ေတြ႔မဆန္ေပ။

• လူမႈေရးဆိုင္ရာ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားနွင့္ လူနည္းစုအခြင့္အေရး
အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကို လိုအပ္ေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိမႈမ်ား
သည္ အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေစႏိုင္ကာ လူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္နိုင္ၿပီး
လူမ်ိဳးေရး၊ လူမ်ိဳးစုနွင့္သက္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ
တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားေစပါသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ လတ္ဗီးယား (Latvia) နိုင္ငံရွိ
ရုရွားဘာသာစကားေျပာၾကားသူ

လူနည္းစု၏

ဘာသာစကားဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးကို

သတ္မွတ္နိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထုိး
ေတာင္းဆိုမွဳကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လတ္ဗီးယားဘာသာစကား ေျပာၾကားသူမ်ားနွင့္
ရုရွားဘာသာစကား ေျပာၾကားသူမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ အစိတ္စိတ္
အမႊာမႊာကြဲျပားကာ စုစည္းမႈအားနည္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒ
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တည္ၿငိမ္အေျခက်ေရးအတြက္ သိမ္ေမြ႔ေသာညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား
တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၏ အမ်ားေထာက္ခံမႈွ အသာရစနစ္ေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊
အားလံုးပါ၀င္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုးကိုထိခို္က္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ားစုအသာရ
စနစ္အတြက္

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖင့္

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္

အဆိုပါအေရးကိစၥကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါသည္ (ဥပမာ- ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ေထာက္ခံမဲ
သံုးပံုႏွစ္ပံုလိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုေထာက္ခံမွဳလိုအပ္ခ်က္အျပင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား
အလိုက္ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည့္အေရအတြက္)။ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အေျခခံဥပေဒ
နွင့္အညီ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္ၿမဲေစရန္နွင့္ တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ၎တို႔ကို
ဖယ္ထုတ္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ မဲေပးျခင္းမျပဳလုပ္မီ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို ထိပါးမႈ
မျဖစ္ေပၚေစရန္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရားရံုးမွ

အတည္ျပဳ

ေထာက္ခံရန္ျဖစ္သည္။

• အုပ္စုနွစ္ဖြဲ႕ကြဲျခင္း
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီတြင္
ျပည္သူလူထုမွ

အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္

ေထာက္ခံသည္

သို႔မဟုတ္

သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္

ကန္႔ကြက္သည္ကို

တိက်စြာ

ဆႏၵမဲေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည့္ကိစၥအေပၚ အဆံုး အျဖတ္မ်ားခ်မွတ္ ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ နိုင္ငံေရးအရမတူကြဲျပားမႈကို
ပိုမိုျမင့္တက္လာေစျပီး သပိတ္ေမွာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကဲ့သို႔ မၿငိမ္မသက္
ျဖစ္နိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို ပုိမိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ဥပမာ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကင္ညာနိုင္ငံ၏
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ အုပ္စုႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲျပားၿပီး ပ်က္စီးေစသည့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့သည့္ မဲေပးမႈျဖစ္ပါသည္။

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္

မူဝါဒဆိုင္ရာရလာဒ္မ်ားကို

တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီက

မည္သို႔

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသနည္း။ ရရွိရန္ မည္သူကကိုယ္စားျပဳမည္နည္း။ တိုက္ရုိက္
ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ေရရွည္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသလား
သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ေစပါသလား။

တရားစီရင္မႈအမ်ားစုတြင္

တိုက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္

ကိုယ္စားျပဳအစိုးရစနစ္အတြက္

အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ေပးစြမး္ႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံတြင္ ၁၉၁၉ ခုနွစ္ကတည္းကစတင္ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ (၄)ႀကိမ္မွ်သာ က်င္းပ
ခဲ့ပါသည္။ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ အတြင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲ (၆)ႀကိမ္သာ က်င္းပခဲ့ဖူးသည္။
သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ခြဲျခားမရေတာ့သည့္
အသြင္ေဆာင္လာၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္အတူ မူဝါဒမ်ားခြဲေ၀
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစပါသည္။
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ပိုမိုလူသိမ်ားသည့္

ဥပမာတစ္ရပ္မွာ

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတြင္

ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုနွစ္ကာလအတြင္း ျပည္လံုးကၽြတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိမႈွ
အႀကိမ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး မ်ားစြာေသာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေလ့မရွိပါ။
ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိမႈ
ကို သတ္မွတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အေမရိကန္နုိင္ငံ၏
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တြင္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္

လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုမွဳမ်ားကို

ပံုမွန္

က်င္းပေလ့ရွိၿပီး တစ္နွစ္လွ်င္ အဆိုျပဳခ်က္(၁၀)ခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ မဲေပးျခင္းသည္ သာမန္
အေျခအေနသာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအစြန္းေရာက္မႈမ်ား အၾကားတြင္ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက တိုက္ရိုက္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မနည္းလြန္းမမ်ားလြန္း က်င့္သံုးပါသည္။ အီတလီ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၆ ခုနွစ္ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ျပန္လည္က်င့္သံုးခ်ိန္မွစ၍ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အႀကိမ္(၂၀)ဝန္းက်င္သာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အုိင္ယာလန္
နိုင္ငံတြင္ ၁၉၂၂ ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစတင္ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲေပါင္း အႀကိမ္(၄၀) နီးပါး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကစဥ္းစားရမည္မွာ
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီကို

ကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီ၏

ျဖည့္စြက္ခ်က္အျဖစ္

ရံဖန္ရံခါက်င့္သံုးမည္ေလာ၊

သို႔မဟုတ္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္အသံုးျပဳမည္ေလာဟူသည့္ အခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေျဖကပင္

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ

ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္

တိုက္ရိုက္မဲေပးျခင္းကို မည္သူက စတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သနည္း၊ တိုက္ရိုက္မဲေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္
သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ရလာဒ္မ်ားအား အႀကံျပဳခြင့္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားအား
အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

• မျဖစ္မေနက်င္းပေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ
မျဖစ္မေနက်င္းပေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုသည္မွာ သီးျခားအေျခအေနမ်ားအရ
မဲဆႏၵရင
ွ မ
္ ်ားက မျဖစ္မေန အလိအ
ု ေလ်ာက္ မဲေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပံမ
ု န
ွ အ
္ ေျခအေနအမ်ားစုတင
ြ ္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပါ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို အတည္ျပဳ
ေထာက္ခံရန္အတြက္ မျဖစ္မေနက်င္းပ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လိုအပ္ပါသည္
(ဥပမာ ၾသစေၾတးလ်၊ ေဘာ့စ္ဝါနာ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂါနာနွင့္ အိုင္ယာလန္နိုင္ငံ)။ မျဖစ္မေနက်င္းပ
ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၏ အျခားဥပမာမ်ားမွာ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာ
အေျခခံပါသည္။ ဥပမာ အိုင္ယာလန္နိုင္ငံတြင္ လူသာမ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ မည္သည့္အဆိုျပဳခ်က္မဆို လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို မျဖစ္မေနက်င္းပပါသည္။ မျဖစ္
မေနက်င္းပရမည့္လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ ဥပမာ-လတ္ဗီးယားနိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရန္
သမၼတကညႊန္ၾကားလွ်င္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရပါသည္။ (လႊတ္ေတာ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း
သို႔မဟုတ္

သမၼတကိုဖယ္ရွားျခင္း

စသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္လွ်င္)။

ႏိုင္ငံအားလံုး၏

ထက္ဝက္နီးပါးတြင္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားေသာ မျဖစ္မေနက်င္းပ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လူထုဆႏၵ
ခံယူပြဲအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ (International IDEA ၂၀၀၈: ၄၂)

• ေရြးခ်ယ္နိုင္ခြင့္ရွိေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မျဖစ္မေနမဲေပးရမည္ဟု
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သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔၏ ေရြးခ်ယ္
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္

စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ-

စပိန္ႏိုင္ငံ၏

အျခခံဥပေဒတြင္

အထူးအေရးႀကီးသည့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမဆို အႀကံေပးနိုင္ရန္
အတြက္ က်င္းပေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အစိုးရက
လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာလူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အရုိးရွင္းဆံုးႏွင့္အနည္းဆံုးျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ဥပမာ
လူဇင္ဘတ္

နိုင္ငံ၏အေျခခံဥပေဒတြင္

ရိုးရွင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္မွာ

'ဥပေဒအရအဆံုး

အျဖတ္ေပး ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားကို လူထုဆႏၵ
ခံယူပြဲျဖင့္ ေတာင္းခံရမည္"ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

လူထုဆႏၵခံယူပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို

ပံုမွန္ဥပေဒအရ က်င္းပေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္နိုင္ေသာ လူထုဆႏၵ
ခံယူပြဲ၏ လကၡဏာတစ္ရပ္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္မွသာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ား
အား တရားဝင္အတည္ျပဳနိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရကြဲျပားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို
အတည္ျပဳနိုင္ရန္ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာ ေတာင္အာဖရိကတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကို
အဆံုးသတ္ရာတြင္ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေၾကာင့္ အစိုးရက ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံ
ခ်က္ကိုရရွိေစခဲ့ပါသည္။

• လူထုဆႏၵခံယူပြဲ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိျခင္းကို
မည္သူက က်င္းပႏိုင္သနည္း
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာလူထုဆႏၵခံယူပြဲအမ်ားစုကို အစိုးရက ေခၚယူက်င္းပနိုင္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕
ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္တြင္ လံုေလာက္သည့္အေရအတြက္ရွိသည့္ လူနည္းစုဥပေဒျပဳအမတ္
မ်ားက ကိစၥရပ္တစ္ခုေပၚတြင္ အမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္မွဳရွိမရွိကို သိရွိရန္အတြက္ မဲေပးပြဲကို
ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။

ဒိန္းမတ္နိုင္ငံတြင္

ကိစၥရပ္တစ္ခုကို

လႊတ္ေတာ္တြင္

အမ်ားစုက

ေထာက္ခံဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
သံုးပံတ
ု စ္ပက
ံု ေတာင္းဆိန
ု င
ို ပ
္ ါသည္။ အိက
ု စ
္ လန္ (Iceland) နိင
ု င
္ တ
ံ ြင္ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ြဲက်င္းပရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္မပါ၀င္ေသာ) သမၼတအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး အဆုိပါ
သမၼတသည္ အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အျမင္ကိုလည္း ကုိယ္စားျပဳရန္မလိုပါ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
ကို တရားဝင္က်င္းပေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆုိရာတြင္ လိုအပ္ေသာအတည္ျပဳ
လက္မွတ္ အေရအတြက္သည္္ ဥပေဒတစ္ခုနွင့္တစ္ခု သိသိသာသာ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။ ရရွိ
ရမည့္လက္မွတ္အေရအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျမင့္မားပါက လုပ္ငန္းစဥ္ကို မ်ားစြာခက္ခဲ
ေစၿပီး

အတည္ျပဳလက္မွတ္စုေဆာင္းသည့္

မဲဆြယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း

မလိုလားအပ္ေသာ

လႊမ္းမုိးမွဳျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အလားတူပင္ သတ္မွတ္ထားေသာမဲအေရအတြက္ နိမ့္က်ပါက
လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္
ေတာင္းဆုိမႈွဳမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာႏိုင္ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားေအာင္ျမင္မည္ဟု ေသခ်ာေပါက္
မေျပာႏုိင္ေပ။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္နိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္
ခ်က္အဆင့္အား ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည့္နည္းတူ အေပ်ာ္သေဘာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွကာကြယ္
ရန္အတြက္လည္း
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အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

သိသာစြာျမွင့္ထားသင့္ပါသည္။

ဥပမာ

လတ္ဗီးယား (Latvia) နိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ကို မဲဆႏၵရွင္စုစုေပါင္း၏ (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္း
အထိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမွာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္
အတြက္ မ်ားစြာျမင့္မားနိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လတ္ဗီးယားနိုင္ငံ၏ အရြယ္အစားအေနျဖင့္
လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို လူဦးေရ (၁၀၀၀၀၀) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္
နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရာထူးနွင့္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္
သည္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္၏ (၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္သည္
လူဦးေရ မ်ားသည့္အတြက္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ သန္းတစ္ဝက္ေက်ာ္ကို စုေဆာင္းရမည္ျဖစ္ရာ
ကၽြမ္းက်င္ေသာ လက္မွတ္စုေဆာင္းသူမပါရွိဘဲ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကယ္
လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္စနစ္သည္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္မဲဆြယ္သူမ်ားလိုအပ္ၿပီး

ထိုလိုအပ္ခ်က္

ကုိလည္း လူခ်မ္းသာမ်ားကသာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ေဝဖန္မွဳမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ
ေစပါသည္။ (စမစ္ ၂၀၀၉)

• ဗီတိုအာဏာဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပလပ္ျခင္း
ဆံုးျဖတ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္၊ မျဖစ္အေပၚမူတည္ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ
ကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အေပၚ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖစ္လွ်င္ ၎သည္ျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဗီတို အာဏာသံုးႏိုင္ေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ၿပီး
(အဆိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဥပေဒကိုပယ္ဖ်က္ရန္
အခြင့္အေရးရွိၿပီး ထိုသို႔ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳပါက အာဏာသက္ဝင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္) ျပဌာန္း
ၿပီးျဖစ္ေသာဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္က်င္းပသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ပလပ္ျခင္းဆိုင္ရာ
လူထုဆႏၵခံယူပြဲအျဖစ္ သိရွိၾကပါသည္။

• တရားဝင္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း (Binding) သို႔မဟုတ္
အၾကံေပးျခင္း (Advisory)
လူထုဆႏၵခံယူပြဲ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိျခင္းမွရရွိလာေသာ အေျဖရလာဒ္သည္
ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေသာ
သို႔မဟုတ္

ဥပေဒ(သို႔)

အေျခခံဥပေဒအရ

တရားဝင္ျဖစ္ေစသည္ႏိုင္သည္

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵခံယူပြဲရလာဒ္အား အႀကံဥာဏ္ရယူရန္သာက်င္းပ

ေကာင္း က်င္းပႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ အႀကံေပးမႈဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ ႏုိင္ငံေရး
အရေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရလာဒ္သည္တိက်ျပတ္သားၿပီး အစိုးရမ်ား
အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သည္ဟု အထင္မခံလိုၾကသည့္အတြက္
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

• အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအရ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္မွ ဖယ္ထုတ္ထားနိုင္ပါသည္။
ဥရုေဂြးႏုိင္ငံတြင္ ဘ႑ေရးမူဝါဒ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား (ဥပမာ ျပည္သူ႔
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပင္စင္ဥပေဒ) အတြက္ တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသံုးမျပဳနိုင္ပါ။
အီတလီနိုင္ငံတြင္ အခြန္နွင့္ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နွင့္ နိုင္ငံတကာသေဘာ
တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အမ်ားေထာက္ခံသည့္စနစ္ျဖင့္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳနိုင္ဘဲ ထုိကဲ့သို႔
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ဆႏၵမဲေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရန္
အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရားရံုးကို အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားပါသည္။ ထိုသို႔
ကန္႔သတ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ဂုဏ္သိကၡာ
ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ (အထူးသျဖင့္ ေၾကြးရွင္မ်ား၏ အတိုးမ်ားနွင့္ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္
ပတ္သက္သည့္ အစိုးရ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား)၊ နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး တြင္ နိုင္ငံ၏ဂုဏ္သတင္းကို
ထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေကာင္းမြန္မွ်တရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုသည္မွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စိတ္ဝင္စားမွဳအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ အေပၚမူတည္၍ အေပးအယူျပဳလုပ္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္
ရြက္ရသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သာမာန္လူထုအေနျဖင့္ အဆိုပါ
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေပ။

• လာေရာက္မဲေပးသည့္ ပမာဏ
လာေရာက္မဲေပးသည့္ ပမာဏဆိုသည္မွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအနက္မွ
အမွန္တကယ္လာေရာက္မဲေပးသည့္ ပမာဏသည္ အနည္းဆံုးလိုအပ္သည့္ ပမာဏကို ျပည့္မီ
ျခင္းမရွိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ မျပည့္မီလွ်င္လည္းေကာင္း အဆိုပါလူထုဆႏၵ
ခံယူပြဲသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိ၊ ဥပေဒအရ အထေျမာက္ျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာျခင္းမရွိဟူ၍
သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို တရား
စီရင္ေရးနယ္ပယ္ အမ်ားစုတြင္ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ ဒန္းမတ္နိုင္ငံတြင္ အျခခံဥပေဒျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ မဲေပးသူအမ်ားစု၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္
လိုအပ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္အနည္းဆံုး ၄၀ ရာခိုင္နႈန္းလာေရာက္မဲေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လာေရာက္
မဲေပးသည့္ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဆႏၵျပင္းထန္သည့္ လူနည္းစုက (အေၾကာင္းအရာ
တစ္ခုအေပၚတြင္မ်ားစြာ ဆႏၵျပင္းထန္ၿပီး မဲေပးရန္ဆႏၵမ်ားစြာရွိေသာ လူနည္းစု) ၎တို႔၏
ဆႏၵမ်ားအား တည္ၿငိမ္သည့္လူအမ်ားစုအေပၚ (အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚတြင္ စိတ္အား
ထက္သန္မႈနည္းၿပီး မဲေပးရန္ဆႏၵမ်ားစြာမရွိသူမ်ား) ဖိစီးလႊမ္းမုိးျခင္းမျပဳႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္
ထားပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ လာေရာက္မဲေပးသည့္ ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ရလာဒ္မ်ားကို
တရားဝင္ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လာေရာက္မဲေပးသည့္ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္မားပါက
(ဥပမာ- ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထက္) မူလအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မ်ားစြာ
ခက္ခဲေစပါသည္။

• ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသအစိုးရမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာႏုိင္ငံမ်ားသို႔မဟုတ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
စနစ္ကို မ်ားစြာေျဖေလ်ာ့ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ
လူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ေဒသမ်ားရွိလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ထင္ဟပ္
ေစေသာ

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွစ္ရပ္က်င့္သံုးရာတြင္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္

သီးျခား

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အတြက္အဆုိျပဳခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိလူထု၏ အမ်ားစုေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္
ျပည္နယ္၊ တိုင္းစီရင္စုရွိ လူထု၏အမ်ားစုေထာက္ခံခ်က္ ရရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ
ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
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သည္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္မဲေပးမႈတြင္ အမ်ားစုအသာရၿပီး ျပည္နယ္(၆)ခုအနက္
အနည္းဆံုး (၄)ခုတြင္ ေထာက္ခံမဲရရွိမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို အတည္ျပဳရန္ (ဥပမာ ၁၉၅၁ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ၌
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Banden- Wurttemberg နယ္နိမိတ္အတြက္ မဲေပးျခင္း) သို႔မဟုတ္ တရား
စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးကို ေျပာင္းလဲရန္ (ဥပမာ စပိန္နိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို

ေျပာင္းလဲျခင္း) အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တုိက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီကိုက်င့္သံုးရာတြင္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒေၾကာင့္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ေဒသ
အဆင့္တို႔အၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ကြဲလြဲခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံရွိ
ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒတြင္ တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ
အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထည့္
သြင္းထားေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားခ်က္မရွိေပ။

• ရလာဒ္မ်ားတာရွည္တည္တံ့မွဳ
တရားဝင္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ အႀကံေပးျခင္းျဖစ္ေစ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၏ရလာဒ္မ်ား
သည္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ၾကၿပီး အသံုးျပဳမည္ကို အၿမဲတမ္းရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။
ဆီဒ
ြ င္နင
ို င
္ ၏
ံ မဲေပးသူမ်ားသည္ ၁၉၅၅ ခုနစ
ွ ္ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ တ
ြဲ င
ြ ္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေမာင္းႏွငရ
္ ာတြင္
ဘယ္ကပ္ေမာင္းစနစ္မွ ညာကပ္ ေမာင္းစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ကို
ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ထပ္မံက်င္းမျခင္းမျပဳဘဲ အဆိုပါေျပာင္းလဲ
ခ်က္ကို အတည္ျပဳသတ္မွတ္ရန္ ဆီြဒင္နိုင္ငံလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဌာန္းလိုက္ပါသည္။ စဥ္းစား
ရမည္မွာ လူထုကိုအႀကိမ္မည္မွ်အဆိုတင္သြင္းမည္ဆုိသည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ကိစၥရပ္ တစ္ခု
တည္းကိုပင္ နွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ပိုမိုၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေလ့မရွိပါ။ ေပၚတူဂီ
နိုင္ငံတြင္လည္း၄င္းနည္းတူ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဥပေဒအဆိုကို နွစ္ႀကိမ္ မဲေပးခဲ့ရသည္(၁၉၉၈
ခုနွစ္ မေအာင္ျမင္၊ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ ျပ႒ာန္း)။ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာခြဲေ၀ျခင္း
အတြက္ ႏွစ္ႀကိမ္မဲေပးခဲ့ရသည္ (၁၉၇၉ ခုနွစ္ မေအာင္ျမင္၊ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ ျပ႒ာန္း)။ Palau
ႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံနွင့္ သေဘာတူညီေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ၁၉၈၃ ခုနွစ္နွင့္
၁၉၉၀ ခုနွစ္အၾကားတြင္ (အမ်ိုဳးမ်ိဳးေသာ အဆင္ေျပလြယ္ကူသည့္ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္)
(၇) ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵခံယူပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုျပဳခ်က္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ားသည္ ျငင္းပယ္သည့္အေျဖကို လက္မခံ
ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါလူထု ဆႏၵခံယူပြဲမ်ိဳးသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နည္းလမ္းလည္းက်မွဳမရွိေပ။
မေသခ်ာမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ေပၚေပါက္လာၿပီး အေျခအတင္ျဖစ္လာ
ေသာအခါမွ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းထက္ အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ သာမန္လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ အလားတူေမးခြန္းမ်ိဳးကို ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ
အေလ့အထျဖစ္ပါသည္။

• အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စည္းမ်ဥ္း
အစိုးရမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္နွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုမို၍
စုစည္းၿပီး လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပကာ လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း
ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ရလာဒ္မ်ားကို လိုသလိုျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား
ႏိုင္ငံအား
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တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

လြတ္လပ္ေရးကူးေျပာင္းကာလ

အတြင္း ၾကားျဖတ္အစိုးရေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၁
ခုနွစ္က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၏ လြတ္လပ္ေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံမူမ်ားကို ေထာက္ခံေသာ ျပင္သစ္နိုင္ငံရွိပါတီမ်ားနွင့္ သမၼတကအဆိုျပဳသည့္ ၾကားျဖတ္
အစိုးရျပ႒ာန္းခ်က္ကို မေထာက္ခံသည့္အဖြဲ႔မ်ားကို စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။
ကိစၥရပ္နွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုမိုေသာ ကိစၥမ်ားကို အတူတကြ ေပါင္းစပ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္
ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အေၾကာင္းအရာ
တစ္ခုတည္းအတြက္သာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူထုကတစ္ႀကိမ္တြင္ ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာ မဲေပးၿပီး လူထု
ဆႏၵကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပႏုိင္ကာ ရလဒ္မ်ားကို လိုသလိုျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို
ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ တစ္ခုတည္းအေၾကာင္းအရာကို သတ္မွတ္ရျခင္းသည္ ခက္ခဲနိုင္ၿပီး
မျဖစ္ႏုိင္သည္ေတာ့မဟုတ္ေပ၊ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုး သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ဘက္မလိုက္ေသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္သူမ်ားကို အဆိုပါကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍
ဆံုးျဖတ္ရန္တာဝန္ေပးနိုင္ပါသည္။

• အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း
လူထုဆႏၵခံယူပြဲ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိမႈျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္သည္ လာေရာက္
မဲေပးသည့္ မဲဆႏၵရွင္ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဥပမာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို
အဓိကေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္
နက္တည္း ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက မဲဆႏၵရွင္မ်ားလာေရာက္မဲေပးမွဳရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ျမင့္မားနိုင္ပါ
သည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္

က်င္းပမည္ဆိုပါက

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို

သီးျခားကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းအတြက္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားလာေရာက္မဲေပးမွဳရာခိုင္ႏႈွဳန္းသည္

နည္းပါးနိုင္ပါသည္

(အထူးသျဖင့္ ဝိဝါဒမကြဲျပားေသာအေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္ မဲေပးရမည္ဆုိပါက)။ မဲဆြယ္
စည္းရံုးျခင္းကို လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္နွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုလည္း အေၾကာင္း
အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာအသိေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ရရွိရန္
အေရးႀကီးပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာတရားစီရင္ေရးမ်ား၊

အထူးသျဖင့္တိုက္ရုိက္

ဒီမိုကေရစီကို

မၾကာခဏအသံုးျပဳေသာ တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္ တစ္ေန႔ထဲတြင္ မတူညီေသာ ကိစၥရပ္နွစ္ခု၊
သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို မဲေပးေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာ ကိုလံဘီယာ သမၼတ
အယ္ဘာရုိအူးရိုက္

က်င္းပသည့္

၂၀၀၃

ခုနွစ္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို

သီးျခားကိစၥရပ္ (၁၉)ခုအား ဆံုးျဖတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အားသာခ်က္မွာ
ျပည္သူလူထုသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ
နည္းလမ္းတက် ထိေရာက္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ပါသည္။ အားနည္းခ်က္မွာ ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္
သီးျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအား

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို

ႀကိဳတင္အသိေပးထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို မည္သို႔မဲေပးေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ျပည့္စံုသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ဆိုသည္မွာ

အခ်ိန္မ်ားစြာလိုအပ္ၿပီး

အသိဥာဏ္ပညာမ်ားစြာ

လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ေလးေလးနက္နက္ေဆြးေႏြး
ျခင္းမျပဳနိုင္ဘဲ မဲဆြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္လည္း အားေကာင္းမႈွမရွိဘဲျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္း
အရာမ်ားစြာကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္နိုင္မႈနည္းပါးျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒီမိုကေရစီ
တရားနည္းလမ္းက်မႈွေလ်ာ့ပါးသြားနိုင္ပါသည္။
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• ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာကို မဲေပးဆံုးျဖတ္ျခင္း
လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆို မႈွမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အဆိုျပဳခ်က္
တစ္ခုခုကို ေထာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အေျခအေန (၃) မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ေစပါသည္ - ဥပမာ ၁၉၈၀ ခုနွစ္ ဆီြဒင္နိုင္ငံ
ႏ်ဴကလီးယား

စြမ္းအင္ကိစၥ။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား

အေျခအေန(၂)မ်ိဳးကို

ေရြးခ်ယ္ေစပါက

အျပတ္သားဆံုး အေျဖကို ရရွိပါမည္။ အေျခအေန(၃)မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုမို ေရြးခ်ယ္ေစပါက
လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလာဒ္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအရာ နွစ္ခုထက္
ပိုမိုေရြးခ်ယ္လိုပါက အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အိုင္ယာလန္ ႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္
သကဲ့သို႔ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မွဳနွင့္ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒကို

၁၉၉၂ ခုနွစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္

သီးျခားေမးခြန္း (၃)ခုခြဲ၍ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခု ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းနွစ္ခု
သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုမိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားခြဲ၍လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

• ေမးခြန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
လူထုဆႏၵခံယူပြဲေမးခြန္းတြင္ ပါရွိသည့္ စာသားမ်ားသည္ ရလာဒ္နွင့္ ရလာဒ္၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို
မ်ားစြာလႊမ္းမိုးနိုင္ပါသည္။
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

သို႔မဟုတ္

အဆုိတင္သြင္းသူမ်ားကို

လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုမွဳမ်ား

ေမးခြန္းစာသားကို

စာစီခိုင္းပါက

၎တို႔

လိုလားသည့္ရလာဒ္ကို ရရွိနိုင္မည့္ အေျခအေနကို ပိုမိုခုိင္မာေစၿပီး အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ထို
ရလဒ္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳျခင္း ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ေရးမ်ား
တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား လူထုဆႏၵခံယူ
ပြဲေမးခြန္းမ်ားျပဳစုျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ေစပါသည္။ အယူခံေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါ
သည္။ မဲေပးျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာသားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
အယူခံခြင့္ရွိသင့္ပါသလား။ ထိုနည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သူက ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိ
သည္၊ ဥပမာ- ေမးခြန္းျပဳစုရာတြင္ မပါဝင္သည့္ အစိုးရအဖြအ
႔ဲ စည္း၊ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ အ
ု ေရအတြက္ႏင
ွ ့္
မည္သည့္ကာလအထိ ျပဳလုပ္ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ အစရွိသည္တုိ႔ကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားသင့္
ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းအား
တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ သေဘာထား
ကြဲလြဲမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရမည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ သက္တမ္းကာလကိုလည္း စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာသမာသမတ္ရွိျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္းနွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း၏ အေျခခံမူမ်ား
ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးနိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈစသည္တို႔သည္
တုိက္ရုိက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ထည့္သြင္းခ်မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ရွိပါသလား။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မဲဆြယ္ရန္ပံုေငြ စသည့္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာ
သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိပါသလား။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္
လက္မွတ္ ေရးထုိးေတာင္းဆုိမွဳမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်မႈရွိပါသလား။ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။
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• မဲဆြယ္လုပ္ရွားမွဳရန္ပံုေငြ
နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားနွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြက္
မဲဆြယ္လုပ္ရွားမွဳရန္ပံုေငြအေပၚတြင္ ကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားနွင့္ လက္မွတ္ေရး
ထုိးေတာင္းဆုိမွဳမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူလူတစ္စုက အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းထက္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈအားေကာင္းေသာ

ဒီမိုကေရစီလက္နက္အျဖစ္

အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

ဆုိသည့္

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆြယ္လွဳပ္ရွားမႈ ျပဳရာတြင္
တူညီေသာ အခြင့္အေရးရရွိမႈ ရွိ၊ မရွိေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ မူတည္ပါသည္။

• အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းအတာ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာသားတြင္ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား
သတ္မွတ္ျခင္းေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ ဂါနာႏုိုင္ငံ၏ အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑၊
လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုႀကီးၾကပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈႏွင့္ လာေရာက္မဲေပးသည့္
မဲဆႏၵရွင္

ရာခုိင္ႏွဳန္းစသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံ၏

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္မူ

၁၉၉၆

လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာ

ခုနွစ္

စည္းမ်ဥ္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သာမန္ဥပေဒတြင္သာထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ လူထုဆႏၵ
ခံယူပြဲအတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈ၊ လာေရာက္မဲေပးသည့္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲ
လိုအပ္ခ်က္၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပပံုႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္

ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္းျဖင့္

အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏

ၾကားေန

သမာသမတ္က်မႈွဳႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုတည္ဆဲအစုိးရက အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္း
ေစနိုင္ပါသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားအား

အေျခခံဥပေဒမွဖယ္ထုတ္ထားရန္

ဆံုးျဖတ္ပါက

ျပည္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
ဥေပဒမ်ားပါဝင္သည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အက္ဥပေဒကိုျပဌာန္းရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ထိုသို႔
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါက လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဘက္မလိုက္မႈကို ပ်က္စီးေစၿပီး
ရလာဒ္မ်ား၏ တရားဝင္မႈသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါသည္။

• လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားနွင့္ အာဏာခြဲေဝျခင္း
လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာသည္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္
မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခြင့္အာဏာရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းသည္
အဆိုပါမူဝါဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလႊမ္းမိုးနိုင္ရန္အတြက္ ထိုအခြင့္အာဏာကို
အသံုးခ်နိုင္ ပါသည္ - သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္နိုင္ပါသည္။ အဆိုပါအခြင့္အာဏာကို
မည္သည့္ေနရာတြင္

စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ

ထားရွိမည္နည္း၊

ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုးအတြင္း

မည္သို႔ထည့္သြင္းမည္နည္း။ သမၼတ၏ လြန္ကဲေသာအခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္ရန္ လိုအပ္
လာလွ်င္၊ အထူးသျဖင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းထားေသာ၊ က်ိဳးေပါက္လြယ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားမွဳ
ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ေခၚယူက်င္းပရန္ အခြင့္အာဏာကို သမၼတအား
ေပးအပ္ထားပါက ဆီေလ်ာ္မည္မဟုတ္ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာကို
ထပ္မံစစ္ေဆးရန္လိုအပ္လွ်င္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္

သမၼတကဲ့သို႔ေသာ

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္

19

Direct Democracy | August 2014

ေတာင္းဆိုႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာကို ေပးအပ္ထားသင့္ေပသည္။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား
ထိုအခြင့္အာဏာေပးထားႏုိင္ပါသည္၊

သို႔ေသာ္

၎သည္လည္း

အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။

ဥဒေဒျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္
ျပည္သူမ်ားအား ခက္ခဲသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းျပဳလာနိုင္ပါသည္။

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္
ဤနိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား မည္မွ်ခိုင္မာမႈရွိသနည္း။ တုိက္ရုိက္
ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္

အဆိုပါ

အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို

ပိုမိုခိုင္မာေစနိုင္သလား၊

သုိ႔မဟုတ္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေစပါသလား။ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ကို ခုင
ိ မ
္ ာေတာင္တ
့ င္းေအာင္ ပံပ
ံ့ ုိးေပးႏုင
ိ ရ
္ န္အတြက္ မည္သည္ႀ့ ကိဳတင္ကာကြယမ
္ ႈ
ဆိုင္ရ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ မူဝါဒမ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသနည္း။

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရအား
စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စသည့္တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည့္
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ၏အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

• လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္စနစ္
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ

ေရြးေကာက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

အခြင့္အာဏာနွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ထိန္းညွိမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာလႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္စနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ကို ထိေရာက္စြာ အစားထိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ မူလလႊတ္ေတာ္နွင့္
ကြဲျပားျခားနားၿပီး ပါတီစြဲအေျခအေနမတူညီသည့္ (ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ သေဘာ သဘာဝအရ)
အားေကာင္းေသာ ဗီတိုအာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ကို ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ကိစၥတစ္ရပ္အေပၚ ၎တို႔၏
အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မျပဳထားဘဲ ေထာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ျခင္းကိုျပဳ
လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယလႊတ္ေတာ္သည္

ပထမ

လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္

လက္ေရြးစင္

လူတန္းစား (elites)မ်ားကို အလြန္အကၽြံကိုယ္စားျပဳနိုင္ပါသည္။

• လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္က်င္းပျခင္း
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားအား အတည္ျပဳရန္အတြက္အသံုးျပဳမည္ဆိုလ်င္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္သည့္
ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကိုထင္ဟပ္ေစသင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး (ဖ်က္သိမ္း
လိုက္သည့္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ၾကားကာလ

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး

ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း

သည့္ လႊတ္ေတာ္)က အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းကို နယ္သာလန္နိုင္ငံနွင့္
ေနာ္ေဝးနိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အဆိုပါနည္းစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုကို
ေမးျမန္းထားသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ရာ၌တစ္ျခားေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ
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ေအာက္တြင္ေမွးမွိန္သြားႏုိင္ၿပီး အသစ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
သည္လည္း ေမးျမန္းထားေသာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားကို
ထင္ဟပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

• ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ခက္ခဲသည့္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေၾကာင့္ သေဘာထားကြဲ
လြဲခ်က္မ်ားရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ယခုသင္ပုန္းႀကီး အစပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လူထုပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထု
အျမင္နွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ၾကားသိရေစသည့္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒအမိန္႔ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အရ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္တာ၀န္
ရွိလ်င္ ၄င္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ေရြးစင္
မဟုတ္ေသာ (non-eleites) လူတန္းစားမ်ားပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္
ရပါမည္။

• လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳသည့္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းမွာ အစိုးရက
လူထုႏွင့္ သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား၏ သေဘာထားေမးျမန္းခံယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါနည္းစနစ္မ်ား
ကို သီးျခားရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္လူထု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မဲေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းနွင့္ ဥပေဒျပဳ
ျခင္းတို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္
ျပည္သူလူထုအျမင္မ်ားကို

သိရွိခြင့္ရရွိပါသည္။

အစိုးရက

အဆိုပါဆႏၵမ်ားအား

တုန္႔ျပန္

ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းရွိ၊မရွိႏွင့္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္မွာ အျခားႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားနွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ အစိုးရမွ ျပည္သူ
လူထုလိုလားသည့္အခ်က္မ်ားအရ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္သည္ထက္ အစိုးရလိုလား
သည့္ မူဝါဒမ်ားကို လူထုထံျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ
ပါသည္။

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ သင့္ႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္
ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါသလား။

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္

ဒီမိုကေရစီ၏

လကၡဏာရပ္မ်ားသည္ လူနည္းစုမ်ားပါဝင္လာႏိုင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္း
ျဖစ္ပါသလား။

တိုက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ၏အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္

တို႔ကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း။
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မည္သည္

တုိက္ရုိက္
နိုင္ငံ

ဒီမိုကေရစီ
အမ်ိဳးအစား

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ
၁၉၁၇ ခုနွစ္မွ

စတင္
ေဆာင္ရြက္သူ

စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေၾကာင္းအရာ

အမ်ားစု စသည္

အႀကံေပးနိုင္

ေရြးခ်ယ္မွဳျပဳႏုိင္

မည္သည့္ကိစၥ

သည့္လူထုဆႏၵ

သည္။

မဆို၊

ခံယူပြဲ

လြတ္ေတာ္၏

စတင္ၿပီးဒီမို

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္

ကေရစီစနစ္

ခြင့္ရွိသည္။

အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ၊

အႀကံေပးျခင္း၊

က်င့္သံုးသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္မွ

မေထာက္ခံလွ်င္ ရလာဒ္

လႊတေ
္ တာ္နစ
ွ ရ
္ ပ္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

ကိုယ္စားလွယ္

အတည္ျပဳၿပီးေသာ

မ်ားသည္ တရားဝင္

ရွိသည္၊

လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ

သံုးပံုတစ္ပံုက

သို႔ရာတြင္

အတည္ျပဳၿပီးေထာက္ခလ
ံ ်ွ င္

ပါတီစံုစနစ္

ေတာင္းဆိုလွ်င္

ေနာက္လာမည့္

အႀကံျပဳနိုင္သည္။

ျဖစ္သည္။

ျပဳလုပ္ရမည္။

လႊတ္ေတာ္မွ

(လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲသည္

အတည္

အဆိုျပဳထားသည့္

မျပဳေသးသည့္

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို

အေျခခံဥပ ေဒ

ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္

ျပင္ ဆင္သတ္

ႏုိင္၊ လႊတ္ေတာ္က အဆံုး

မွတ္ျခင္းႏွင့္သာ

သတ္ အတည္ျပဳသည္)

သက္ဆိုင္သည္။
လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံ

အေျခခံဥပေဒ

တိက်ေသာ

ဖြဲ႔စည္းပံု

ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ

ဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

အေျခခံဥပေဒ၏

ထက္ဝက္ကေထာက္ခလ
ံ ်ွ င္

ခံယူပြဲ

ဥပေဒဆိုင္ရာ

အေျခခံအခ်က္

အတည္ျပဳနိုင္သည္။

စတင္ၿပီး ဒီမို

ျပ႒ာန္းခ်က္

မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊

ကေရစီစနစ္

အခ်ိဳ႕ကို

က်င့္သံုးသည္။

လႊတ္ေတာ္မွ

၁၉၉၁ ခုနွစ္မွ

ျပင္ဆင္ခင
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္။
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လႊတေ
္ တာ္နစ
ွ ရ
္ ပ္

ဥေရာပသမဂၢ

ေရြးခ်ယ္မွဳ ျပဳႏုိင္၊

လတ္ဗီးယားနွင့္

မဲေပးသူဦးေရသည္

ရွိသည္။

သေဘာတူစာခ်ုပ္

လြတ္ေတာ္အမတ္

ဥေရာပသမဂၢ

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္

ပါတီစံုစနစ္

ဆိုင္ရာ

အမ်ားစု၏

နိုင္ငံမ်ားအၾကား

ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္

ျဖစ္သည္။

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

ေထာက္ခံမႈျဖင့္

ဆက္ဆံေရး

အနည္းဆံုးညီမွ်လွ်င္

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

အေျပာင္းအလဲ၊

အမ်ားစုေထာက္ခံမွဳျဖင့္

မည္သည့္ ဥပေဒ

တရားဝင္ အတည္ျပဳနိုင္

လက္မွတ္ေရးထုိး

မဲဆႏၵရွင္ ၁၀ ပံု

သို႔မဟုတ္ အေျခခံ

သည္။ ရိုးရုိးဥပေဒအတြက္

ေတာင္းဆုိခ်က္

တစ္ပက
ုံ သမၼတထံ

ဥပေဒ ျပင္ဆင္

ျဖစ္လွ်င္ မဲေပးသူဦးေရ

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ျခင္းမဆို၊ သို႔ရာ

သည္ ၿပီးခဲ့သည့္

တြင္ ဘတ္ဂ်က္နွင့္

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ

ဘ႑ာေရး ဥပေဒ၊

နွင့္ အနည္းဆံုးညီမွ်လွ်င္
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ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းနွင့္

အမ်ားစုေထာက္ခံမွဳျဖင့္

စစ္မွဳထမ္း ဥပေဒ၊

တရားဝင္

စစ္ေၾကညာျခင္း၊

အတည္ျပဳနိုင္သည္။

သေဘာ တူစာခ်ဳပ္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ

နွင့္ အေရးေပၚ

ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ျဖစ္

အေျခအေန

လွ်င္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ

ေၾကညာျခင္းတုိ႔

ထက္ဝက္ေက်ာ္က

မပါဝင္၊

ေထာက္ခံလွ်င္ တရားဝင္
အတည္ျပဳနိုင္၊

အမ်ားစု သို႔မဟုတ္

လႊတ္ေတာ္အမတ္

မည္သည့္

မဲေပးသူအေရ အတြက္

သမၼတ၏ ဗီတို

သံုးပံုတစ္ပံု

ဥပေဒမဆို

သည္ၿပီးခဲ့သည့္

အာဏာႏွင့္ ပတ္

သို႔မဟုတ္ သမၼတ

အထက္ပါ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

သက္ေသာ လူထု

သည္ဥပေဒသစ္ကို ကန္႔သတ္ခ်က္

မဲေပးသူဦးေရ အေရ

ဆႏၵခံယူပြဲ၊

ႏွစ္လ ဆိုင္းငံ့နိုင္

မ်ားအတိုင္း

အတြက္၏ အနည္းဆံုး

သည္။ အဆိုပါ

ျဖစ္သည္။

တစ္ဝက္ရွိလွ်င္

ကာလအတြင္း

ဖ်က္သိမ္းျခင္း

အတည္ျပဳႏိုင္သည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏

လႊတ္ေတာ္

အမ်ားစုက ဥပေဒကို

၁၀% မွ ေတာင္း

ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

ကန္႔ ကြက္လွ်င္ ထုိဥပေဒ

ဆိုလွ်င္ လူထုဆႏၵ

(လႊတ္ေတာ္

သည္ ပ်က္ျပယ္သည္။

ခံယူပြဲ က်င္းပနိုင္၊

တစ္ရပ္သာရွိ)

သမၼတ

မဲဆႏၵရွင္ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ

အတြက္

ဖ်က္သိမ္းလိုလွ်င္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္
က်င္းပႏိုင္သည္။ ထိုသို႔
မဟုတ္လွ်င္ သမၼတကို
ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။

ဥရုေဂြးႏိုင္ငံ

ျငင္းပယ္နိုင္ေသာ

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏

ယခင္နွစ္မ်ားက

ဥရုေဂြးနိုင္ငံသမၼတသည္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

၂၅ %

ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အဆို

ဥပေဒမ်ားကိုဖ်က္

ျပဳရန္အခြင့္အာဏာမရွိပါ။

သိမ္းျခင္း သို႔ေသာ္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာ

အခြန္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ

တြင္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မွ

ဥပေဒမ်ားႏွငအ
့ ္ ျခား

လြဲ၍ အခြင့္အာဏာသည္

သတ္မွတ္ ထား

ျပည္သူလူထုထံတြင္ ရွိ

ေသာ ဘ႑ာေရး

သည္။

ကိစၥမ်ား မပါဝင္။
ဥပေဒအဆိုျပဳရာ၌
ဥပေဒျပဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏

(အထက္တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုး

၂၅ %

ကန္႔သတ္ထား

ေတာင္းဆုိမွဳမ်ား
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သည့္အတိုင္း)

အေျခခံဥပေဒ

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

မဲေပးသူ အနည္းဆံုး ၃၅%

ဆိုင္ရာ နိုင္ငံသား

၁၀ %

ဥပေဒ

ရွိၿပီး အမ်ားစုက ေထာက္ခံ

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

လွ်င္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္

မ်ား၏ ပဏာမ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ
လက္မွတ္ေရးထိုး
ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားသည္္
တရားဝင္ အတည္ျဖစ္
သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ

ဥပေဒျပဳေရး

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

ဥပေဒ ဆိုင္ရာ

အဖြ႔ဲအစည္း

ဥပေဒ

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုလာမည့္

လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ

သို႔မဟုတ္

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္

အေျခခံဥပေဒ

ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္

ဆုိင္ရာ ညီလာခံ

တစ္ၿပိဳင္နက္က်င္းပသည္။

၏ အတည္ျပဳ

(ထုိသို႔မဟုတ္လွ်င္

ခ်က္ ရရွိရန္လို၊

အဆိုျပဳသည့္ ၆လအတြင္း
က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး
ဤကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
ေနာက္လာမည့္
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တစ္ခ်ိန္
တည္း မဲေပးျခင္းျဖစ္ႏုိင္
ပါသည္)

ဂါနာႏိုင္ငံ

နယ္နိမိတ္

၁၉၉၂ ခုနွစ္မွ

မျဖစ္မေန

နယ္နိမိတ္

မဲေပးသူ အနည္းဆံုး ၅၀%

ေျပာင္းလဲ

ေျပာင္းလဲ

ရွိၿပီး မဲေပးသူမ်ား၏ ၈၀ %

စတင္ၿပီး ဒီမို

သတ္မွတ္မႈအေပၚ

သတ္မွတ္ျခင္း၊

က ေထာက္ခံလွ်င္ ျပ႒ာန္း

ကေရစီ စနစ္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

နိုင္သည္။ ေဒသခ်င္း

က်င့္ သံုးသည္

က်င္းပ၊

ပူးေပါင္းသည့္ကိစၥျဖစ္လွ်င္
မဲေပးႏုိင္သည့္လူထု၏
၆၀% က ေထာက္ခံရန္
လိုအပ္သည္။

ျပည္သူ႔သမၼတ

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ

နိုင္ငံျဖစ္သည္။
လႊတေ
္ တာ္နစ
ွ ရ
္ ပ္

မျဖစ္မေန၊

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

မဲေပးသူအနည္းဆံုး ၄၀%

ဥပေဒဆိုင္ရာ

ဥပေဒ၏

ရွိၿပီး မဲေပးသူမ်ား၏ ၇၅ %

လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ

ျပဳျပင္ရန္ခက္ခဲ

မွ အတည္ျပဳလွ်င္

ေသာ အခ်ိဳ႕

ျပ႒ာန္းနိုင္သည္။

ရွိသည္။

အပိုင္းမ်ား၊
အျခားလူထု

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္-

မည္သည့္ကိစၥ

အတည္ျပဳႏိုင္၊ မျပဳႏိုင္ကို

ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား

ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔က

မဆို၊ ကန္႔သတ္

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

ခ်က္ မရွိ၊

မဲေပးသူ အနည္းဆံုး ၃၅%

က်င္းပရန္ ဥပေဒ

ရွိၿပီး မဲေပးသူမ်ား၏ ၇၀%

ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။

၏ေထာက္ခံမွဳျဖင့္
ျပဌာန္းရမည္။
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ေဘာ့စဝ
္ ါနာႏိင
ု င
္ ံ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

၁၉၆၆ ခု ႏွစ္မွ

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း

မျဖစ္မေန၊

စတင္ၿပီး ဒီမို

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ

မဲေပးသူအမ်ားစု ေထာက္ခံ

ဥပေဒအခ်ိဳ႕

မျဖင့္ျပ႒ာန္းသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

(မွတ္ခ်က္- လူထုဆႏၵ

ကေရစီ က်င့္သံုး

ခံယူပြဲမ်ားတြင္လာေရာက္

သည္။

မဲေပးမႈမွတ္တမ္းသည္
နည္းပါးသည္။ ၁၉၉၇ ခုနွစ္

စနစ္နွစ္မ်ိဳး

ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္

ေပါင္းစပ္

ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

က်င့္သံုးသည္။

လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္
လာေရာက္မဲေပးသူ ၁၇ %

လႊမ္းမိုးေသာ

သာရွိသည္။ ၂၀၀၁ ခုနွစ္

ပါတီ

တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲျခင္း ဆိုင္ရာ
လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္
လာေရာက္မဲေပးမႈသည္
၅% ထက္ေလ်ာ့နည္း
သည္)

(၁) ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီသည္ မည္သည့္အခန္းက႑မွပါဝင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ
သနည္း။ ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ ရံဖန္ရံခါအသံုးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၏ ပံုမွန္သြင္ျပင္
လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသလား။
(၂) ပထမေမးခြန္း၏အေျဖသည္ အေျခခံဥပေဒတြင္

တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္

ျဖစ္သည့္ မည္သူက မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္မည္စသည္တုိ႔ကို မည္သို႔ အေျဖ
ေပးသနည္း။
(၃) တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ အာဏာျဖန္႔ေဝမႈအတြက္ မည္သို႔
ထင္ဟပ္ေစပါသနည္း။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အလြန္အာဏာရရွိ
ေစနိုင္ပါသလား။
(၄) ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္သည္ မည္သက
႔ုိ ျဲြ ပားမွမ်ားရွေ
ိ နပါသနည္း။ တုက
ိ ရ
္ က
ို ဒ
္ မ
ီ က
ုိ ေရစီ နည္းလမ္းမ်ားသည္
ထိုအကြဲအၿပဲကို ပိုမိုဆုိးရြားေစပါသလား။ ယင္းကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနွင့္
လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သို႔ကန္႔သတ္
ထားရန္လိုအပ္ပါသနည္း။
(၅) တုိက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မဲေပးရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မည္သူက
ျပင္ဆင္မည္နည္း။

အဆိုပါကိစၥမ်ားကို

အေျခခံဥပေဒတြင္

ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသလား၊

သို႔မဟုတ္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းၿပီး တာဝန္ေပးသင့္ပါ
သလား။ (ဥပမာ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္လူထုဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေကာင္စီ
စသည္)
(၆) တိုက္ရိုက္မဲေပးျခင္းကို စတင္ဦးေဆာင္နိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ အေပၚတြင္
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က်င္းပမည္၊ အဆိုျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္မဲေပးျခင္းသည္ ခုိင္လံုမွဳရွိ၊ မရွိကုိ
မည္သူကဆံုးျဖတ္မည္ စသည္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္
သည္ ရွင္းလင္းပါသလား။ အဆိုပါစာပိုဒ္မ်ားတြင္ ေနာင္အခ်ိန္ အျငင္းအခံုျဖစ္ေစႏုိင္သည့္
မရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သလား။
(၇) တုက
ိ ရ
္ က
ို ဒ
္ မ
ီ က
ုိ ေရစီစနစ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ နည္းလမ္းမ်ားကိအ
ု ႀကံေပးျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါစာပိုဒ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိပါ သလား။ ေမးခြ
န္းတစ္ခုကိုအႀကိမ္ႀကိမ္လူထုဆႏၵခံယူႏုိင္ပါသလား။
(၈) ညွႏ
ိ င
ိႈ း္ မႈမ်ားကို မည္မ်ွ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္ျ႔ ပဳလုပမ
္ ည္နည္း။ သက္ဆင
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားအားလံးု က တုက
ိ ရ
္ က
ို ္
ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံပါသလား။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီး
လိုသူ တစ္ဦးဦးရွိပါသလား။ ထုိသို႔ရွိလွ်င္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ ၎တို႔၏ကန္႔ကြက္
ျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိသလား။

Bulmer, W. Elliot, ‘Minority-Veto Referendums: An Alternative to Bicameralism’, Politics, 31/3
(October 2011), pp. 107–20
International IDEA, Direct Democracy: The International IDEA Handbook (Stockholm: International
IDEA, 2008), available at < http://www.idea.int/publications/direct_democracy/index.cfm >
Qvortrup, Matt, A Comparative Study of Referendums: Government by the People (Manchester:
Manchester University Press, 2005, 2nd edition)
Smith, Graham, Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation (Cambridge:
Cambridge University Press, 2009)
Sussman, Gary, When the Demos Shapes the Polis - The Use of Referendums in Settling Sovereignty Issues,
(Los Angeles, CA: Initiative and Referendum Institute, University of Southern California, 2002)
Tierney, Stephen, Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation
(Oxford: Oxford University Press, 2012).
United Kingdom Constitution Unit and the Electoral Reform Society, Report of the Commission on
Referendums (London: Constitution Unit and the Electoral Reform Society, 1996)
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ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း
(International IDEA)မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ Constitution
Building

Primers:

Direct

Democracy

အားတိုက္ရိုက္

ျမန္မာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္အား ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ International IDEA(ျမန္မာ)မွ အတက္ႏိုင္ဆံုး မူရင္းအဓိပၸါယ္
မထိခိုက္ေစရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ ကြဲလြဲခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္
တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက မူရင္းအဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ
ကိုးကားရန္ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ဤဘာသာျပန္ဆိုမႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ တိက်မႈတို႔အေပၚ
တြင္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာ info-myanmar@idea.int သို႔
ေပးပို႔မည္ဆိုပါလွ်င္ International IDEA မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုပါသည္။
ဤစာစဥ္အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုရန္
(သို႕) ကူးယူရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္းေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
ယခုပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ တိက်ေသာအမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွီခိုျခင္း
မရွိပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအယူအဆမ်ားသည္ International IDEA၊ ယင္း၏ ဘုတ္အဖြဲ႔
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား ေကာင္စီတို႔၏အျမင္မ်ား၊
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို က်ိန္းေသေပါက္ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပေပးျခင္းမရွိပါ။
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