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သက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ အႏိုင္အ႐ႈံးႀကီးမားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိျခင္း 

သည္ သိသာထင္ရွားေသာ အားသာခ်က္မ်ားရိွသည္။ မွ်တ၍ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္ဟု အျမင္ခံ 

ရမည္။ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ မည္သူကအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အာဏာရွိသလဲႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအျငင္းပြားျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း စည္းမ်ဥ္း 

ပုံစံေရးဆြဲရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈႏွစ္ခုလုံးကုိ မည္သို႔ အားေကာင္းေစ 

ႏိုင္မလဲကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရအားဖယ္ရွားရန္ လြယ္ကူလြန္းျခင္းသည္ 

မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ဖယ္ရွားရန္ ခက္ခဲလြန္းျခင္းသည္ တာဝန္ခံမႈမရွိသည့္အျဖစ္ကို ေရာက္ေစ 

ႏိုင္သည္။ 



ဤမိတ္ဆက္စာစဥ္သည္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အစုိးရအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း 

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ယႏၲရားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္၏ “အယံုအၾကည္ရိွမႈ” ႏွင့္ “တာဝန္” တုိ႔ကုိ ရွင္းျပျခင္းအပါအဝင္ ပါလီမန္ ဒီမုိ 

ကေရစီစနစ္ရိွ အစုိးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိကအယူအဆမ်ား၊

• အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိတိ 

က်က်ေဖာ္ျပသင့္၊ မေဖာ္ျပသင့္ႏွင့္၊ ေဖာ္ျပသင့္သည္ဆုိလွ်င္ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပသင့္သည္ကုိ 

ေဆြးေႏြးျခင္း၊

• လႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား တင္ေျမႇာက္သည့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲ 

ရန္ အယံုအၾကည္မရိွ မဲေပးျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ အားနည္းေသာအစုိးရႏွင့္ အားေကာင္းေသာ 

အစုိးရဖြဲ႕စည္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းပံုသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 

• ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အပ)။

ယခုေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ တစိတ္တပုိင္း 

သမၼတစနစ္အတြက္ အသံုးဝင္သည္။ ၎စနစ္တြင္ သမၼတ၏အခန္းက႑သည္ အနည္းအက်ဥ္းသာ 

ရွိၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္ျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရ၏ 

လက္ဝယ္တြင္ရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိတာဝန္ခံရသည္ (ထုိ႔ေၾကာင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္-သမၼတ ပူးတြစဲနစ္ ဟုလည္း 

ေခၚသည္)။

သုိ႔ေသာ္ ဤစာတမ္းသည္ သမၼတဦးေဆာင္သည့္ တစိတ္တပုိင္းသမၼတစနစ္အတြက္ အသံုး 

မဝင္ေပ။ သုိ႔မဟုတ္ အဓိကက်သည့္ ဥပေဒအခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕အတြက္သာ အသံုးဝင္မည္။ ဤ 

စနစ္တြင္ သမၼတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၌ တစ္ဆင့္နိမ့္သည့္ ရာထူး 



သာရိွသည္ (ထုိ႔ေၾကာင့္  သမၼတ-လႊတ္ေတာ္ ပူးတြဲစနစ္ဟုလည္းေခၚသည္)။ ဤစနစ္မ်ား၌ ဝန္ႀကီး 

ခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆင္တူေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ 

အလြန္ပင္ ျခားနားကြဲျပားသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိမေရြးခ်ယ္ရသလုိ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တာဝန္ခံမႈလည္း ရိွခ်င္မွရိွမည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတကုိသာ တာဝန္ခံမည္ျဖစ္သည္။ 



ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စာသားမ်ားထဲတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္ 

နည္းမ်ားထည့္သြင္းရန္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားအား ကနဦးနားလည္ 

ထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရအႀကီးအကဲ႐ုံးမ်ားအား 

ခြဲျခားထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲ (ပုံမွန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္ 

နန္းဆက္) သည္ အဓိကအားျဖင့္ အေဆာင္အေယာင္သေဘာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ၏ အရပ္သား 

ကုိယ္စားျပဳသူအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ တခါတရံတြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေစာင့္ေရွာက္ 

သူ၊ ၾကားေနခုံသမာဓိအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈအား အစိုးရအႀကီး 

အကဲမွ တာဝန္ယူသည္ (အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ - ဇယား ၃.၁ တြင္႐ႈ)။ လက္ေတြ႕တြင္ ၎ 

ကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး အစုိးရအဖြ႕ဲ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီကုိ ဦးေဆာင္သည္။ 

ဇယား ၃.၁ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ - ေဝါဟာရ မွတ္စု

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (prime minister) ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ 

အႀကီးအကဲ ရာထူးအတြက္ မူရင္းအဂၤလိပ္စကားလုံး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ စကားလုံးမ်ား 

ျဖစ္သည့္ “first minister (ပထမဝန္ႀကီး)၊ chief minister (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ chancellor (အဓိ 

ပတိ)၊ head of government (အစုိးရေခါင္းေဆာင္)၊ president of the council (of ministers) 

(ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒)၊ minister of state (ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝန္ႀကီး)၊ premier or 

minister-president” ဆိုသည္မ်ားလည္း ဘာသာေဗဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚမူတည္၍ အသုံး 

ျပဳတတ္ၾကသည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ပုံမွန္အား 

ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္း သို႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 



အႀကီးအကဲတြင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မ်ားစြာမရွိတတ္ေပ။ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ပထမဆုံး 

အေျခခံမူသည္ အစိုးရအား ပါလီမန္၏ အယုံအၾကည္ရွိမႈျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  

ဤေနရာတြင္ အယံုအၾကည္ရိွမႈဆုိသည္မွာ ေထာက္ခံမႈဟု႐ုိး႐ုိးဆုိလုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ 

တြင္ အမ်ားစုက အစိုးရအား ႏိုင္ငံေရးအရေထာက္ခံေသာအခါ ရာထူးခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳၿပီး 

ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံေသာအခါ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ပါလီမန္၏ အယုံ 

အၾကည္ရွိမႈကိုရရွိသည္ဟု ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိသည့္ စနစ္တြင္ ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္၏ အယံုအၾကည္ရွိမႈရလွ်င္ပင္ အမ်ားအားျဖင့္ လုံေလာက္သည္။ အစိုးရအား ေထာက္ခံ 

ေၾကာင္း တရားဝင္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္းကို အယုံအၾကည္ရွိမႈအတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းဟု ေခၚဆို 

သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ အျခားေသာဝန္ႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ 

ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥဟ္ု ေခၚဆိုသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ေသဆုံးျခင္း၊ 

ရာထူးႏႈတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

တစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းအား ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ အယုံအၾကည္ရွိမႈကိုရရွိၿပီး ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ 

သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္သည့္ တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေနရာအလိုက္ ကြဲျပားသည္။ အခ်ိဳ႕ 

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲသည္ အစဥ္အလာ သေဘာတူညီမႈမ်ား တဆင့္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ- 

ကေနဒါ၊ ေနာ္ေဝ)၊ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္းျဖစ္ေစ (ဥပမာ- 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္)၊ လႊတ္ေတာ္၏ အယုံအၾကည္ရွိမႈကို ရရွိႏိုင္သူအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ 

ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚအေျခခံ၍ သင့္ေတာ္သူအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး 

ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ ဆုံးျဖတ္ခြင့္အျဖစ္ ထားရွိတတ္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ရာထူးခန္႔အပ္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတရ္ာတြင ္ အႏိုင္ရရန္ 

လိုအပ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းလ်ာတစ္ေယာက္ကို အဆိုျပဳႏိုင္သည္။ ရာထူးမခန္႔အပ္မီ ျဖစ္ေစ 

(ဥပမာ - စပိန္)၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီးၿပီးခ်င္း အခ်ိန္အတိအက် တစ္ခုအတြင္းျဖစ္ေစ (ဥပမာ- 

အီတလီ၊ ခ႐ိုေအးရွား) မဲခြဲၾကရသည္။ လႊတ္ေတာ္က ၎တို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ကို အမည္တင္သြင္းေသာ (ဥပမာ - အိုင္ယာလန္)၊ သို႔မဟုတ္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ (ဥပမာ - ေဆာ္လမြန္ 

ကြၽန္းႏိုင္ငံ) ႏိုင္ငံမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲသည္ လႊတ္ 

ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အား တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ အတည္ျပဳေပးျခင္းသာ လုပ္ရသည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွအပ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔ 

အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ (ဥပမာ - ဂ်ပန္) သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း 



တင္သြင္းေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက တရားဝင္ခန္႔အပ္ ေပးရသည္ (ဥပမာ - အိႏၵိယ)။ 

ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရန္ သီးသန္႔မဲခြဲျခင္းမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ - အိုင္ယာလန္)၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

သာမက အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံး ရာထူးခန္႔အပ္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေစ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ယူရသည္ (ဥပမာ- 

အီတလီ)။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အယုံအၾကည္ရွိ မဲခြဲမႈေအာင္ျမင္ထားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးသည္ 

ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မည္မွ် 

အထိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိကမူ ပါတီတစ္ခုတည္းပါဝင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ျခင္း 

လား၊ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရလားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ အက်ိတ္အနယ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သလို ဥပေဒ 

ေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ 

မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ မူတည္သကဲ့သို႔ ေရးသားထားေသာ (တခါတရံ ေရးသား 

မထားေသာ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ သမာ 

႐ိုးက်ေရြးေကာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မလို 

သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္အမ်ားစု အႏိုင္ရသည့္ပါတီ သို႔မဟုတ္ ၫႊန္႔ေပါင္း 

အဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ 

• ပုံမွန္အားျဖင့္ ပါတီတစ္ခုသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈရရွိပါက ထိုပါတီ၏ 

ေခါင္းေဆာင္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အဆိုျပဳခံရရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုအစိုးရ 

အဖြဲ႕ကို “အမ်ားစု ေထာက္ခံသည့္ အစိုးရ” ဟု ေခၚဆိုသည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ တရားဝင္ေစရန္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္သာ ၾကာျမင့္သည့္ လုပ္႐ိုး 

လုပ္စဥ္အျဖစ္သာ ရွိတတ္သည္။ 

• လႊတ္ေတာ္တြင္ မည္သည့္ပါတီမွ အမ်ားစု မလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္အခါ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ 

က်ယ္ျပန္႔ၾကာရွည္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ပါဝင္လာရသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အယုံ 

အၾကည္ရွိမႈကို ရရွိေသာ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ပါတီမ်ားအၾကား 

ေဆြးေႏြးၾကရသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကရာတြင္ ပါတီမ်ားပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ပါဝင္မည့္ 

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတတ္ၾကၿပီး ရက္သတၱပတ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာ၊ တခါတရံလေပါင္းမ်ားစြာၾကာႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈ၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ၫႊန္႔ 

ေပါင္းအဖြဲ႕ကို စုစည္းေစေသာ မူဝါဒလမ္းစဥ္ကိုေဖာ္ျပထားသည့္ တရားဝငၫ္ႊန္႔ေပါင္း 

သေဘာတူစာခ်ဳပ ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

• အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လူနည္းစုေထာက္ခံသည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္ (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

လွယ္အမ်ားစုမွ လက္ခံေသာ္လည္း လူနည္းစုကသာ တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံမႈရွိ 

သည့္ အစိုးရ) ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေပသည္။ ၎တို႔တြင္ တစ္ပါတီ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ 



အျခားပါတီမ်ား၏ တရားဝင္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈရိွႏုိင္သည္။ ထုိပါတီမ်ားက အစုိးရ 

ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ လုိက္ေလ်ာေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းထားၾကၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အစိုးရကို 

အယံုအၾကည္ရိွမႈ မဲခြရဲာ၌လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳရာ၌လည္းေကာင္း ေထာက္ခံ 

ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ အျပည့္အဝ မပူးေပါင္းၾကေပ။

• အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္ မဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္ျခင္း 

လည္း ရွိသည္ (လႊတ္ေတာ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္က်င္းပ 

ရသည္)။

ရာထူးခန္႔အပ္ခံရ ၿပီးေသာအခါ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရသည္။ ဤေနရာတြင္ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ တာဝန္ခံျခင္း (responsibility) သည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေယဘုယ်သေသာ 

တာဝန္ခံရျခင္း (accountability) ထက္ပိုသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုတာဝန္ခံရန္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ 

အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူ ၾကားနာမႈမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အလြတ္ 

သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ တာဝန္ခံျခင္း ဆိုသည္မွာ အယုံ 

အၾကည္ရွိမႈကို ႐ုပ္သိမ္းကာ အစိုးရကိုဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းကိုသာ 

ရည္ၫႊန္းသည္။ ထုိသို႔ အစိုးရဖယ္ရွားရန္ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ 

ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားေရးစနစ္မ်ားတြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ မဲခြဲျခင္း ဟုလည္း 

ေခၚၾကသည္။ ဇယား ၃.၂ တြင္႐ႈ)၊  အယုံအၾကည္ရွိမႈေထာက္ခံေၾကာင္း မဲခြဲရန္ အဆိုျပဳျခင္းအား 

ျငင္းပယ္၍ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တာဝန္ခံမႈရွိေသာ 

အစိုးရ စနစ္ဟုလည္း ေခၚတတ္ၾကသည္ (အထူးသျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ၿဗိတိသွ်လႊမ္းမိုးမႈ ရွိခဲ့ 

ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္)။

လႊတ္ေတာ္မွ အယံုအၾကည္မရွိျခင္းသည္ က) အစိုးရ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ 

ခံရျခင္းျဖစ္ေစ၊ ခ) ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္က်င္းပရန္လိုေစမည့္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေစ 

ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ တည္ရွိေနဆဲဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား အေပၚမူတည္ေပသည္။ 



ဇယား ၃.၂ - အယုံအၾကည္မရ ွိ မဲခြဲျခင္းႏွင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ မဲခြဲျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ‘အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲျခင္း’ ႏွင့္ ‘စြပ္စြဲျပစ္တင္ 

ျခင္းဆိုင္ရာ မဲခြဲျခင္း’ ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ မဲခြဲျခင္းသည္ 

အမွားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွျပစ္တင္ျခင္းကို ဆိုလိုၿပီး၊ အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲျခင္း 

သည္ လႊတ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကိုျပေနၿပီး အစိုးရ၏ အမွားတစ္ခုခု 

ႏွင့္ သီးသန္႔ဆက္စပ္မႈ ရွိခ်င္မွရွိမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ကြာဟမႈသည္ အလြန္ပင္ က်ဥ္း 

ေျမာင္းႏိုင္သည္။ အေျခအေန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆင္တူယိုးမွား ေဝါဟာရမ်ားသာျဖစ္ၿပီး 

အလဲအလွယ္ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲတတ္ၾကသည္။ 

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ တုိ႔အၾကား 

ပါတီအေပၚ သစၥာရွိမႈျဖင့္ ညီၫြတ္ေစကာ၊ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အျပန္အလွန္ 

ယုံၾကည္မႈတို႔ျဖင့္ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရး ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရ 

သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွျဖစ္ေစ၊ ၫႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕မွျဖစ္ေစ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ ရရွိၾကသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ားစု 

အႏိုင္ရသည့္ပါတီ၏ အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔အား မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ ဥပေဒမ်ား 

ေရးဆြဲေရးဦးေဆာင္တင္ျပရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားတတ္ၾကသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရာေတြျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္တြင္ 

လႊတ္ေတာ္မွ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈရွိတတ္သည္။ ဤအခ်က္ကို လစ္လ်ဴမ႐ႈဘဲၾကည့္ 

လွ်င္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရမ်ားသည္္ ၎တို႔၏ ဥပေဒေရးရာ စီမံကိန္းမ်ားအား လႊတ္ 

ေတာ္က ေထာက္ခံမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကသည္ (အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္အလိုက္သာ အျခား 

ပါတီမ်ား၏ေထာက္ခံမႈရရိွႏုိင္ေသာ လူနည္းစုေထာက္ခံေသာ အစုိးရမ်ားကေတာ့ခြၽင္းခ်က္ျဖစ္သည္)။

သို႔ေသာ္ အစိုးရမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ယုံၾကည္မႈရွိသေလာက္ ကာလအတြင္းသာ မူဝါဒ 

ဦးေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အတိုက္အခံဘက္မွဦးေဆာင္ၿပီး တင္ေလ့ရိွသည့္ အယုံအၾကည္မရွိ 

အဆိုတင္သြင္းျခင္းအား အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းျခင္း၏ 

လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္ဆံေရးဆိုးရြားစြာပ်က္စီးျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ 

ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ 

မူတည္၍ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္က်င္းပရန္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္း 

ရမည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ “အရင္းအျမစ္ေထာက္ပံ့ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း” (အစိုးရရန္ပုံေငြ စီးဆင္းမႈမွီခို 

ေနရေသာဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခ်က္မရျခင္း)၊ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ အစိုးရက 

ယုံၾကည္မႈရွိရမည္ဟု ေၾကျငာထားေသာ လူသိမ်ားသည့္ဥပေဒတစ္ခုအား ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ပင္ 



အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲျခင္းဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ခံရၿပီးလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏႈတ္ထြက္ 

ရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လက္ဝယ္ 

စုစည္းထားေသာ္လည္း တာဝန္ယူမႈရိွေသာ အာဏာသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ညီၫြတ္ေသာ ေခါင္း 

ေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ထိေရာက္ၿပီး ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ထိုအာဏာအား လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ျပည္သူသို႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈျဖင့္ 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပါင္းစပ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၉ ရာစုတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ ပထမမ်ိဳးဆက္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား 

သည္ မ်ိဳး႐ိုးဆက္ခံသည့္ ထီးနန္းမ်ားအား ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ပယ္ပိုင္ခြင့္ အပါအဝင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အဆိုပါ တိုင္းျပည္မ်ား 

ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာေသာအခါ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ဟုေခၚသည့္ ေရးသားမထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

အတူျဖစ္ေပၚလာသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ 

သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ဘုရင္က တရားဝင္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ 

ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈအေပၚ မူတည္၍သာ ေရြးေကာက္ 

ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ား 

က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ စနစ္တက် စုစည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထြန္းကားလာျခင္းကို တုံ႔ျပန္မႈ 

အျဖစ္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 

ျဖစ္သည္။

ဇယား ၃.၃ - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

‘ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (အဂၤလိပ္စာတြင္ စာလုံးအေသးျဖင့္ 

constitutional conventions ဟုေရးသည္)’ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ေရးသားမထားေသာ္ 

လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ စည္းေႏွာင္ထားၿပီး (ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈမရွိ) လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္ ေယဘုယ်လက္ခံထားၾကျခင္းကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။ ‘ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ေရးဆြဲသည့္ ညီလာခံ’ (အဂၤလိပ္စာတြင္ စာလုံးအႀကီးျဖင့္ Constitutional Conventions 

ဟုေရးသည္) ႏွင့္ နားလည္မႈ မေရာေထြးရန္လိုသည္။ ဤညီလာခံမ်ားသည္ သာမာန္ဥပေဒျပဳမႈ 

ႏွင့္မတူဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခု ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ကို ရည္ၫႊန္းသုံးစြဲတတ္သည္။ ဥပမာ 

- ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ညီလာခံ။



၂၀ ရာစု အေစာပိုင္း အေရာက္၌ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားစြာ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

တရားဝင္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခိုင္ၿမဲတည္ရွိေနသည့္အစုိးရ 

အေလ့အထမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာကြာဟခ်က္ရိွလာသည္ (ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာသားမ်ား 

ကို တိုက္႐ိုက္ေကာက္ယူျခင္းထက္ပင္ ပို၍ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်သည္ကို ေတြ႕ရတတ္သည္)။ 

ၾကာျမင့္စြာ တည္ရိွလာခဲ့ေသာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အစဥ္အလာ သေဘာတူညီ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲ 

ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ေရးသားထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ 

ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားတတ္ၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္း 

ျပခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေရွးက်ေသာ ပါလီမန္စနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား (ဥပမာ - ဩစေၾတးလ်၊ 

ကေနဒါ၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား) သည္ နားလည္မႈလြဲႏိုင္သည္။ 

၎တို႔ကို ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ပုံမွန္ 

ျပ႒ာန္းစာသားမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာအေလ့အထမ်ားအၾကား မည္သို႔ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ကို သိရွိရန္ 

လိုသည္။ အျခားေသာေနရာ ေဒသမ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ နမူနာ 

အျဖစ္အသုံးျပဳလိုလွ်င္ သတိႀကီးႀကီးထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

ပထမကမာၻစစ္ (၁၉၁၄-၁၈) အၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပါဝင္လာသည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားတြင္ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပါလီမန္စနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားကို ရွင္းလင္း 

ျပတ္သားၿပီး ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္အားရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ထိုသို႔ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းလာၾကျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုံစံမ်ား 

အတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခတစ္လွမ္းျဖစ္သည္။ ပါလီမန္စနစ္ကို အစဥ္အလာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

အျဖစ္မထားဘဲ ဥပေဒအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ 

လက္ေတြ႕တြင္ေရာ အထိမ္းအမွတ္သေဘာအရပါ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွင္းလင္းၿပီး တိက်ေသခ်ာလာသည္။ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္ အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မွ 

တဆင့္ ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သင့္သည္၊ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ျပည္သူအား 

တာဝန္ခံသင့္သည္ ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ေျပာဆုိႏိုင္လာသည္။ ေရးသား 

ျပ႒ာန္းမထားသည့္အစဥ္အလာမ်ား တည္ရွိမႈကို လက္မခံႏိုင္ၾကေတာ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အစဥ္အလာ 

သေဘာတူခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ၊ လက္ေတြ႕အသုံးဝင္မႈႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္မႈတို႔ 

အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတို႔တြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ပါလီမန္ဒီမို 

ကေရစီစနစ္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားျပ႒ာန္းၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ပါလီမန္စနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အတိုင္း 

အတာတစ္ခုအထိ တိတိက်က် ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလာၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။



ေနာက္တစ္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးထားသည္။ 

ထိုသို႔မေဆြးေႏြးမီ မွတ္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွင္းျပရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ရွင္းျပရာ 

တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ့ 

ျဖစ္ေစႏိုင္မည္။ 

အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - က) လႊတ္ေတာ္၏ 

အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈကိုရရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အား ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းခန္႔အပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

ထိုသို႔ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈအရွိဆံုး ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူနည္းစုေထာက္ခံေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ 

ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္၊ ခ) လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈမရရွိေတာ့ေသာအခါ အစိုးရတစ္ရပ္ကို 

ဖယ္ရွားျခင္းအား ခြင့္ျပဳရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အစိုးရအေပၚ အယုံအၾကည္ရွိမႈကို 

႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရမွ တာဝန္ခံမႈရွိလာေစရန္ တြန္းအားေပး 

ႏိုင္ခြင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွိလာေစသည္။ 

မည္သူက လႊတ္ေတာ္၏ အယုံအၾကည္ကို ရရွိသလဲ၊ မည္သူက အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တရားဝင္ 

ေထာက္ခံမႈရိွသလဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခါမွအျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေပၚမလာသင့္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္မေနရဘဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနအားလုံးကို လႊမ္းျခဳံ 

ႏိုင္ရန္ ေရးသားထားရမည္။ မသမာေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ 

ႀကီးေသာ ဟာကြက္မ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ အသုံးခ်မရ၊ 

ေရွာင္ရွားမရျဖစ္ကာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္တို႔အတြက္ 

ရွင္းလင္းေနေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ လြယ္ကူလြန္းလွ်င္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရထက္ အာဏာပိုရွိ 

ေနမည္။ ၎သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈတိုးတက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ တည္ 

ၿငိမ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို အားနည္းေစႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရအား 

ဖယ္ရွားရန္ခက္ခဲေနလွ်င္ အစိုးရကလႊမ္းမိုးသြားမည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ 

အားေကာင္းလာႏုိင္ေခ် ရိွေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီနည္းက် တာဝန္ရိွ/သိမႈ အားနည္းသြားေပမည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္မူ တုိင္းျပည္အတြင္းရိွ ပါတီအေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ တစ္ပါတီက လႊမ္းမုိး 

ထားျခင္းလား၊ ပါတီႏွစ္ခုအၿပိဳင္လား၊ ပါတီမ်ားစြာျဖင့္ ကြဲျပားေနသလားေပၚမူတည္သည္။ ထို႔အျပင္ 



ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေပၚလည္း မူတည္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ မည္သို႔အဆင္ေျပႏိုင္သလဲ၊ အနာဂတ္ ျဖစ္လာ 

ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျခအေနတြင္ မည္သုိ႔အဆင္ေျပႏိုင္မလဲအား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုသည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္ 

အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အာဏာရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ စိတ္ႀကိဳက္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ထုတ္ပယ္ခြင့္ရွိေနလွ်င္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အႀကီးအကဲလက္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္။ ထိုအခါ စနစ္သည္လည္း ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 

စစ္စစ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအား အေဆာင္အေယာင္ရာထူးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္သည့္ အခန္းက႑တြင္သာထားရွိေသာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္လိုလွ်င္ ၎အား 

ဤကဲ့သို႔ အာဏာသုံးျခင္းမွ ကာကြယ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္မွသာ ဝန္ႀကီး 

ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္သာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားျခင္းမ်ိဳး 

ျဖစ္သည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အမွန္တကယ္လႊမ္းမိုးမႈကို အနည္းဆုံး 

တြင္ ထားရေသာ္လည္း တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သေကၤတ၊ အထိမ္းအမွတ္သေဘာ အခန္းက႑ 

ကိုေတာ့ ထားရွိၾကသည္မွာ ပုံမွန္ပင္ ျဖစ္သည္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား တရားဝင္ 

အမည္စာရင္း တင္သြင္းေစျခင္းျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုျပဳေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား တရားဝင္ 

ခန္႔အပ္ေစျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္)။ ဤနည္းျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတြင္ တရားဝင္မႈႏွင့္ အာဏာပိုင္မႈ 

အပ္ႏွင္းေပးသည္။

အနည္းငယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားတြင္ေတာ့ စပ္ၾကားပုံစံမ်ိဳး ရွိသည္ကုိလည္း မွတ္သား 

ထားရန္ သင့္သည္။ (ဥပမာ - ေတာင္အာဖရိက၊ ေဘာ့ဆြာနာႏွင့္ နာ႐ူႏိုင္ငံမ်ား) အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္သည္။ မူလစံႏႈန္းႏွင့္ ကြဲျပားသြားသည္ 

မွာ သမၼတတစ္ေယာက္တည္းက အစိုးရအႀကီးအကဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ 

သည္။ အဆိုပါစနစ္တြင္ သမၼတအား လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 

လိုအပ္သည္ (လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သည္ သမၼတအား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးႏႈတ္ထြက္လႊာကို လက္ခံ 

ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရေသာေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအလုပ္ကုိ လုပ္သလုိ 

ေတာ့ ရွိသည္)။ ဤကဲ့သို႔ ပုံစံမ်ိဳးကို စဥ္းစားလိုပါက အခ်က္တစ္ခ်က္ကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစား 

ရန္လုိသည္။ အစုိးရအႀကီးအကဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအား ပုိင္းျခားသည့္ ပါလီမန္စနစ္၏  အစဥ္ 

အလာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အထိမ္းအမွတ္သေဘာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို စဥ္းစားရန္ အခ်က္ျဖစ္သည္။



အယုံအၾကည္မရွိအဆို တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ အစိုးရအား ဖယ္ရွားျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္ 

သိမ္းရမႈအထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တည္ရွိမႈလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ 

ေၾကာင့္ အယုံအၾကည္မရွိအဆိုအား တင္သြင္းရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းတတ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 

လည္း အစိုးရအလုိရွိတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္း၍ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က သာလြန္ 

သည့္သေဘာ ရွိေနသည္။   အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခုအၾကားကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကို 

ဖ်က္သိမ္းစရာမလိုဘဲ အစိုးရအားျဖဳတ္ခ်၍ အစားထိုးႏိုင္ေသာ အေနအထား လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွိေန 

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားၾကားတြင္ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေနာက္ တသတ္မွတ္တည္း 

ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မွသာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ဟန္ခ်က္ 

ညီသည့္ အလုပ္သေဘာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို တည္တံ့ေစႏိုင္မည္။ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းသည့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ကို International IDEA ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

တည္ေဆာက္ေရး မိတ္ဆက္စာစဥ္အမွတ္ ၁၆ - ပါလီမန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။



ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

ထိန္းညႇိႏိုင္သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ပါလီမန္စနစ္အား ‘အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေသာ’၊ ‘အားနည္းေသာ’ ႏွင့္ 

‘အားေကာင္းေသာ’ ဟူ၍ အေျခခံခြဲျခား ေဖာ္ျပထားသည္။ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းကို အသုံး 

ျပဳသည့္ ပါလီမန္စနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရမည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းရမည္ကို တိတိက်က် 

ေဖာ္ျပမထားဘဲ ပါလီမန္စနစ္၏ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ားကိုသာ ၫႊန္းဆိုထားသည္။ အားနည္းေသာ 

ပါလီမန္စနစ္ ဆိုသည္မွာ အစိုးရမွ လႊတ္ေတာ္အား တာဝန္ခံျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရအား 

အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲျခင္းျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တရားဝင္အသိ 

အမွတ္ျပဳထားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းအတြက္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္မဲခြဲရန္ လိုအပ္ခ်က္မရွိေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရအား 

ဖြင့္မေျပာဘဲ နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးအပ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အားေကာင္းေသာ 

ပါလီမန္စနစ္တြင္မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မခန္႔အပ္မီ အႀကိတ္အနယ္ေရြးေကာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ သိသိသာသာေဖာ္ျပရန္ 

လိုအပ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည့္ 

‘အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရွိရမည္' ဟူသည့္အေျခခံမူကို အသိအမွတ္ျပဳ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်သာေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ေဖာ္ျပမထားေပ။

• အိုက္စလန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “အိုက္စလန္သည္ ပါလီမန္အစိုးရတစ္ရပ္ 

ရွိသည့္ သမၼတႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခခံမူကို 

ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ သမၼတအတြက္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္၊ ဖယ္ရွားရန္ အျခားေသာ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးမထားေပ (ပုဒ္မ ၁)။



• လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “လူဇင္ဘတ္အား ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ 

ေအာက္တြင္ ထားရွိသည္” ဟု ေၾကျငာထားေသာ္လည္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ 

မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွ် တိတိက်က်ေဖာ္ျပမထားေပ (ပုဒ္မ ၅၁)။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ရွင္းရွင္းလင္း 

လင္းေဖာ္ျပမထားေသာေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းသည္ ေရးသားမထားသည့္ အစဥ္အလာ သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အားကိုးရသည္။ အစဥ္အလာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ 

အသက္ဝင္ရန္အတြက္၊ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္မွ်ေဝ၊ နားလည္ 

လက္ခံကာ က်င့္သံုးရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံမူမ်ား အေျခခိုင္ 

ၿပီး တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္သည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ရွိေနသည္ဟုလည္း 

ယူဆႏိုင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အနည္းဆုံးသာ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပသည့္ အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ တဆင့္နိမ့္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တြဲလ်က္သုံးရ 

သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္သာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို တိတိက်က် 

ေဖာ္ျပထားတတ္သည္ (ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္၏ တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕လက္စြဲ)။ 

၎တို႔တြင္ ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး အမိန္႔ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတတ္ၾကသည္။ 

• နယူးဇီလန္တြင္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ လက္စြဲတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎လက္စြဲသည္ အစဥ္အလာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ 

အစိုးရ ရည္ၫႊန္းစာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ (Palmer and Palmer 2004) ။

• နယ္သာလန္တြင္ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ) အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေရးသားမထားေသာ အစဥ္ 

အလာမ်ားျဖင့္သာ သတ္မွတ္သည္။ အဆိုပါ အစဥ္အလာအရ ဘုရင္သည္ ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ 

ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိကို စုံးစမ္းရန္တာဝန္ရိွသူ (informateur) တစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္သည္။ 

ထို႔ေနာက္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ရွိသူ (formateur) 

တစ္ေယာက္ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည္။ ထိုသို႔ ဘုရင္၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ 

မွီခိုအားထားရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္တည္ၿမဲအမိန္႔အရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တာဝန္ 

ရွိသူႏွစ္ေယာက္ (informateur ႏွင့္ formateur) ကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းေစသည္ 

(Andeweg and Irving 2014)။



ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေအာက္ တဆင့္နိမ့္ (sub-constitutional) သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တြဲလ်က္သုံးရသည့္ (para-constitutional) စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္သာ အစိုးရ 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ရွင္းလင္းနားလည္ 

ႏိုင္ၿပီး ေရးသားမထားသည္ထက္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မထည့္ 

ဘဲထားျခင္းသည္ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး အာဏာသက္ဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခိုင္ၿမဲအေျခက်ေနေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ 

ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ လက္ခံ၍ရသည္။ ၎တို႔က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ 

စရာမလိုဘဲ အစဥ္အလာသေဘာတူခ်က္မ်ားကို တိက်ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ ထားရွိလိုၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအသစ္မ်ား၊ ၿပိဳကြဲလြယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ သိပ္မသင့္ေတာ္ေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေရွးေဟာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အယုံအၾကည္ရွိမႈကို 

ဆုံး႐ႈံးလွ်င္ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ရမည္ဆိုေသာ အေျခခံမူကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထား 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎၏ မရွိမျဖစ္တြဲဘက္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏အယုံအၾကည္ရွိ ေထာက္ခံမႈကို 

ရရွိမွသာ အစိုးရခန္႔အပ္ရမည္ဟူေသာမူကို ေဖာ္ျပမထားေပ။

• ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္သည္ မိမိအားလည္းေကာင္း၊ 

အစိုးရ တစ္ရပ္လုံးကိုလည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ အယုံအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္း 

ေအာင္ျမင္ပါက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရင္မွ အဆိုပါ ႏုတ္ထြက္ျခင္းကို လက္ခံ 

ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မ ၁၅) ။

• အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ 

သို႔ စုေပါင္းတာဝန္ခံရမည္” ဟု ေဖာ္ျပသည္။ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ 

ခံမႈကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္၊ ရရွိရမည္၊ ထိုသို႔မရရွိပါက ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ 

ၫႊန္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အစိုးရဖြဲ႕ 

စည္းျခင္းကို မထိန္းေက်ာင္းသလို အစိုးရမဖြဲ႕ခင္ လႊတ္ေတာ္၌မဲခြဲ၍ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ယူရန္လည္း မလိုအပ္ေပ (ပုဒ္မ ၇၅)။

သို႔ေသာ္ ပယ္ခ်၊ ျငင္းပယ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းပင္ 

ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ လိုအပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ ခန္႔အပ္ရမည့္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းလ်ာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအား ႏိုင္ငံေရးအရမ်ားစြာကန္႔သတ္ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား လႊတ္ေတာ္၌ အမ်ားစုက လက္ခံမႈရွိရမည္ ျဖစ္သည္။



ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက 

ေပးထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာက့ဲသို႔ ျဖစ္သည္။  လႊတ္ေတာ္၏ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေသာသူအား 

ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ ခန္႔အပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္၏ 

အယံုအၾကည္မရိွအဆုိ မဲခြရဲာတြင္႐ႈးံနိမ့္လွ်င္ အစုိးရႏႈတ္ထြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းလည္း ပါဝင္တတ္သည္။

• ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ‘လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ 

ေထာက္ခံမႈကိုရရွိႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သမၼတမွ 

ခန္႔အပ္မည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မ ၅၆) ။

• ဘဟားမားႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 'ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ရန္ မည္သည့္ အေျခ 

အေနေပၚေပါက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သည္ (က) ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု 

ေထာက္ခံမႈရရွိေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ 

(ခ) အားလုံး တညီတၫြတ္တည္းေထာက္ခံေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 

မည္သည့္ပါတီမွ အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈမရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစု 

ေထာက္ခံမႈကို ရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို လက္ခံေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 

လွယ္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္' ဟု ပါရွိသည္ (ပုဒ္မ ၇၃) ။

ယခုကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈေပၚမူတည္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ 

သည့္ အေျခခံမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ သမား႐ိုးက် ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ရာထူး 

ေရြးခ်ယ္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း မလိုအပ္ေသာ္လည္း အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ 

ဒီမုိကေရစီတာဝန္ကုိ အထိမ္းအမွတ္သေဘာအားျဖင့္ အေလးအနက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္း 

မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲအား ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အသုံးျပဳျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသး 

သည္။ အထူးသျဖင့္ မည္သည့္ပါတီမွ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈမရေသာ ပါတီစုံစနစ္တြင္ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ဂရိႏွင့္ ဘူေဂးရီးယားတို႔တြင္ က်င့္သုံးသည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားက ထိုအခ်က္ကို တန္ျပန္ထားႏိုင္သည္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ၾကည့္)။



စဥ္းစားရန္ အခ်က္ ၁

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းရွိခဲ့ပါသလား။ ပါလီမန္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ မည္သို႔အလုပ္လုပ္သင့္ေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ထားၿပီးပါသလား။ 

ေရးသားမထားေသာ အစဥ္အလာ နားလည္မႈမ်ားတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အလုပ္ျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားပါဝင္ေနပါသလား။ အဆိုပါ အစဥ္အလာ သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အသုံးျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ 

ႏိုင္ေခ်မရွိႏိုင္ေအာင္ လုံေလာက္သည့္ ႐ွင္းလင္းျပည့္စုံမႈ ရွိပါသလား။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ 

အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အသိစိတ္ရွိရွိ၊ 

မွ်မွ်တတ၊ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အသံုးခ်မည္ဟု ယုံၾကည္ထိုက္ပါသလား။ အဆိုပါ သေဘာတူ 

ညီခ်က္မ်ားသည္ မရည္ရြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚမလာေစရန္၊ ခ်ိဳးေထာက္ခံရျခင္း 

မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ သင့္ေတာ္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ပါသလား (ဥပမာ - ပါတီ 

အသစ္မ်ား အင္အားေကာင္းလာျခင္း)။

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားတြက္ အေျဖက “ျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဆိုလွ်င္ေတာ့ အနိမ့္ဆုံး သို႔မဟုတ္ 

အားနည္းေသာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံး၍ ရေကာင္းရႏိုင္မည္။ ေမးခြန္းမ်ား 

ထဲက တစ္ခုခုအတြက္ အေျဖသည္ “မျဖစ္ႏိုင္ပါ” ဟုဆိုလွ်င္ ပါလီမန္စနစ္ အေျခခိုင္ရန္ အား 

ေကာင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ရမည္။

အားေကာင္းေသာ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈမ်ိဳး တိတိက်က်လိုအပ္သည္။ ထိုမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈသည္ 

အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အႀကိတ္အနယ္မယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အႀကိတ္အနယ္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔မွ အတည္ျပဳျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမည္ 

အဆိုျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္၏အယုံအၾကည္ရွိမႈ 

မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အားလုံးသည္ အစိုးရ၌ လႊတ္ေတာ္မွေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေစရန္သာ 

ျဖစ္ၿပီး လုပ္ပုံလုပ္နည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ကြဲျပားမႈမွာအနည္းငယ္သာ ရွိႏိုင္သည္။ 

မည္သူက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းလ်ာကို အဆိုျပဳႏိုင္သလဲ ဆိုသည့္အခ်က္ အတည္ျပဳရန္အတြက္ 

အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈလိုအပ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္ 

မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္နည္းလမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပို၍နက္နဲသည့္ ျခားနားခ်က္ 



မ်ားသည္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း၏ ရလဒ္အေပၚ သိသာေသာသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအား အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းတြင္ တက္ႂကြသည့္အခန္းက႑ ေပးထားသည့္ 

ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ေပးမထားသည့္ ယႏၲရားမ်ားအၾကားတြင္ (အဆိုျပဳျခင္းတြင္ ပါဝင္သည့္အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ 

နည္းလမ္းမ်ား) အမွန္တကယ္ပင္ ျခားနားကြဲျပားပါသည္။

လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျခင္းသည္ ေခတ္ၿပိဳင္ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ 

ရန္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ အဆိုျပဳခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 

တစ္ေယာက္တည္းကိုသာ ေထာက္ခံမဲ၊ ဆန္႔က်င္မဲေပးရသည့္ အႀကိတ္အနယ္မယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲပုံစံလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား အဆုိျပဳရန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အႀကီးအကဲ၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ား (ဥပမာ-ဆြိဒင္) တြင္ လႊတ္ေတာ္ 

ဥကၠ႒က ထိုတာဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ (ဥပမာ-ဖင္လန္) တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ 

ေတာ္မွ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၾကားနာၿပီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက အဆိုျပဳသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ 

ျပဳၿပီးေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တရားဝင္ခန္႔အပ္ရသည္။ အဆိုျပဳခံရသည့္ 

ကိုယ္စားလွယ္အား လႊတ္ေတာ္မွပယ္ခ်ပါက ေနာက္ထပ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ထပ္မံအဆိုျပဳ 

ခြင့္ေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုသို႔ပယ္ခ်ခံရျခင္းသည္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ 

ရေသာေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွသာအဆိုျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္ 

နည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ 

• ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ နမူနာပုံစံ ျဖစ္သည္။ ‘အဆိုျပဳခံရသူသည္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ပြင့္လင္းစြာမဲေပးျခင္းျဖင့္ မဲေပးသူ တစ္ဝက္ထက္ပို၍ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိ 

ပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ အဆိုျပဳခံရသူသည္ လိုအပ္ေသာ 

အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကုိ မရရိွပါက ေနာက္ထပ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အား ဤလုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းအတိုင္း တင္ေျမႇာက္မည္။ ဒုတိယအဆိုျပဳခံရသူသည္လည္း အမ်ားစု ေထာက္ခံ 

မႈမရရွိပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ပြင့္လင္းစြာမဲေပးျခင္းျဖင့္ 

ေရြးခ်ယ္မည္။ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္’ 

(အပိုဒ္ ၆၁)။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အႀကီးအကဲအား အစိုးရ ခန္႔အပ္ခြင့္ ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအသစ္ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အခ်ိန္အတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ အယုံအၾကည္ရွိမႈကိုရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဤေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ခန္႔အပ္ျခင္းကို အတည္ျပဳ ျပည့္စုံေစသည္။ မဲခြဲမဆုံးျဖတ္မီအထိ 

အစိုးရခန္႔အပ္မႈသည္ ယာယီအျဖစ္သာ သတ္မွတ္သည္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ 



အတြင္း မဲခြဲမႈ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့လွ်င္၊ ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ ျပန္စရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားထဲမွ အတည္ 

ျပဳပုံမတူသည့္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ျခားနားခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ေထာက္ခံ 

မႈကိုရရွိရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အစုိးရမဖြဲ႕မီ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးမွသာ ျပဳလုပ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္သာမကဘဲ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံးအေပၚ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

• လက္ဘႏြန္တြင္ သမၼတမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အဆိုျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ‘အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း 

ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔ရက္မွရက္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ 

၏ အယုံအၾကည္ရိွမႈအတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝန္ႀကီး 

စာရင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္’ (ပုဒ္မ ၆၄) ။

• ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ‘သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆိုျပဳသည့္ အျခားေသာ 

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ရမည္။’ သို႔ေသာ္ အစိုးရခန္႔အပ္ၿပီး ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္ 

အတြင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္ သြားေရာက္၍ အယုံအၾကည္ရွိမႈ ေတာင္းခံရမည္။ 

အသစ္ခန္႔ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္၏ေထာက္ခံမႈကို မရရွိလွ်င္ အစိုးရ 

ခန္႔အပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္ႀကိမ္ထပ္မံျပဳလုပ္ရမည္။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္လည္း လႊတ္ 

ေတာ္၏ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကိုမရရွိပါက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အဆိုျပဳသည့္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုသာ သမၼတမွ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ရမည္’ (ပုဒ္မ ၆၈) ။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား 

လွယ္ေလာင္းအမည္တင္သြင္းရတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသုံး၍ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လႊမ္းမိုးတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီတစ္ခုတည္းက 

အမ်ားစုမလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ပါတီစုံစနစ္တြင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး 

အကဲ၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မပတ္သက္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စည္းလုံးေစသည့္ ဦးေဆာင္ 

ျပယုဂ္အေနအထားကို ေလ်ာ့ပါးနိမ့္က်ေစသည္။ ထိုသို႔ သိမ္ေမြ႕ၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

မ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား (ဥပမာ - ပုဒ္မ ၃၇၊ ဂရိ။ ပုဒ္မ ၉၉၊ 

ဘူေဂးရီးယား) တြင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အေလာင္း 

အလ်ာမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ယုံၾကည္မႈျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထို 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေလာင္းအလ်ာမ်ားသည္ အႀကီးဆုံးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္သလို ဒုတိယအႀကီး 

ဆုံးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္လည္း ဒုတိယျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။  ဤသို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားစရာမျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းကို တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေပး 



သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနရာအမ်ားဆုံးရရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသည့္ အစိုးရသည္ 

အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ (အႀကိတ္အနယ္ ရွိႏိုင္ေသာ) 

ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္။ (ဥပမာ - ေဆာ္လမြန္ကြၽန္းႏိုင္ငံ၏ ပုဒ္မ 

၃၃၊ တုဗာလူ၏ ပုဒ္မ ၆၃၊ ဗန္ေနာ့တူ၏ ပုဒ္မ ၄၁) ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းလမ္းကို ျပည္နယ္ 

အဆင့္ အစိုးရမ်ားစြာ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္ (ဥပမာ - အခ်ိဳ႕ေသာ ကေနဒါနယ္ေျမ 

မ်ား၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ လင္းဒါျပည္နယ္)။ ဤနည္းလမ္းတြင္ အဓိကအားသာခ်က္ သုံးခုရွိသည္။

၁။  ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအား (လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကို တရား 

ဝင္ ခန္႔အပ္ေပးရသည့္) အေဆာင္အေယာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သက္သက္ ေပးထားသည္မွအပ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွဖယ္ထားသည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အလြန္အကြၽံအာဏာ အသုံးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ 

ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဘုရင္ပင္ ျဖစ္ပါေစ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးဘက္မလိုက္မႈကို ထိန္းသိမ္း 

ထားရန္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသုံးျပဳ၍ ၾကားဝင္ပတ္သက္ခ်င္သည့္ 

တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲပင္ျဖစ္ပါေစ  အစိုးရ 

လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေဝးေဝးေနရမည္။)

၂။  ၿပီးေျမာက္ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာ 

အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲႏုိင္သည္။  

အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရရွိရန္ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ လိုအပ္သည့္မဲအေရ အတြက္နည္း 

လာသည့္ ထပ္တလဲလဲမဲေပးရျခင္းမ်ိဳး (successive rounds of voting) ရွိႏိုင္သည္။ 

ေရြးခ်ယ္ခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္လည္း တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ နည္းလာ 

ႏိုင္သည္။ (မဲအနည္းဆုံးသာရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ထုတ္ပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

မဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ေယာက္သာ ေနာက္တစ္ဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစ 

ျခင္း)။ ဥပမာအျဖစ္ ေဆာ္လမြန္ကြၽန္း၊ တုဗာလူႏွင့္ ဗန္ေနာ့တူတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ဇယား ၂ ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္ 

နည္းလမ္းႏွင့္မွ် အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို 

အၾကပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ ‘ေပါင္းစပ္ထားေသာ နည္းလမ္း’ တြင္ၾကည့္)။

၃။  ပါတီစနစ္ အားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ ရွင္းလင္းသည့္ ပါတီအုပ္စု 

မ်ားမရွိေသာ၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္းထားသည့္ မဟာမိတ္မ်ား အား 



ေကာင္းေသာလႊတ္ေတာ္မ်ိဳးတြင္ပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ 

ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ဖြံၿဖိဳးၿပီးေသာပါတီစနစ္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ 

လည္း ဤနည္းကို သုံးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ (လႊတ္ ေတာ္အတြင္း 

ပါတီအေနအထားႏွင့္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ၫႊန္ေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားမႈ အေပၚ မူတည္၍) 

မည္သူက အမွန္တကယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ႏိုင္မည္မွာ ႀကိဳတင္ပင္ သိသာေနတတ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

ထက္ သမာ႐ိုးက်တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည့္သေဘာသာ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

လည္း တစ္ခါတရံတြင္ အမွန္တကယ္ ၿပိဳင္ဆိုင္အားေကာင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

ရွိတတ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းျပည္မ်ား (ဥပမာ - အိုင္ယာလန္) တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမွ တင္ 

ေျမႇာက္ျခင္းအစား လႊတ္ေတာ္မွအမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ဟု  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 

ၫႊန္းဆိုထားၾကသည္။  လက္ေတြ႕တြင္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းသည္ သိပ္မကြာေပ။ 

အိုင္ယာလန္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၃) တြင္ ‘လႊတ္ေတာ္၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈျဖင့္ 

သမၼတမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရမည္’ ဟု ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရာ လႊတ္ေတာ္ 

၏ တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ားပါ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ အေသးစိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဖာ္ျပ 

မထားေပ။ အစဥ္အလာသေဘာတူညီမႈအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥကၠ႒ထံသို႔အမည္ 

စာရင္းမ်ား တင္သြင္းႏိုင္သည္။ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို 

ေထာက္ခံသည့္မိန္႔ခြန္းတိုမ်ား ေျပာခြင့္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ခ်င္း

စီအတြက္ မဲေပးၾကၿပီး အျခားသူမ်ားထက္ ေထာက္ခံမဲအသာရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ (Ajenjo, Martin and Rasch 2011)။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေရာေထြးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၾက 

သည္။ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ နည္းလမ္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း 

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။

• ဂ်ာမဏီတြင္ သမၼတက အဓိပတိ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) အမည္စာရင္း တစ္ေယာက္တင္သြင္းသည္။ 

၎ကို ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္ဟုေခၚေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ မဲေပးရသည္။ မဲအားလုံး၏ 

ထက္ဝက္ေက်ာ္ေထာက္ခံမႈ (ယတိျပတ္ အမ်ားစု) ကိုရရွိလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို 

အဓိပတိအျဖစ္ သမၼတမွခန္႔အပ္သည္။ သမၼတ အဆိုျပဳသူသည္ မဲအားလုံး၏ ထက္ဝက္ 

ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈကုိမရရိွလွ်င္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ 



ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ အခ်ိန္ ၁၄ ရက္ရရွိသည္။ ၎သည္လည္း မဲအားလုံး၏ 

ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိရမည္။ ၁၄ ရက္ေက်ာ္လြန္၍ မဲအားလုံး၏ ထက္ဝက္ 

ေက်ာ္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အဓိပတိအား မတင္ေျမႇာက္ႏိုင္ပါက ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ မဲေပးျခင္း 

ျပဳလုပ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ မဲအားလုံး၏ထက္ဝက္ 

ေက်ာ္ေထာက္ခံမဲ ျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရပါက သမၼတသည္ ယင္းကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းအား အဓိပတိအျဖစ္ခန္႔အပ္ရမည္။ အကယ္၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ႐ိုး႐ိုး 

အမ်ားစုျဖင့္သာ ေထာက္ခံမဲရလွ်င္ သမၼတသည္ လူနည္းစုေထာက္ခံသည့္ အစိုးရကို 

လက္ခံျခင္းသို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းနည္းလမ္းႏွစ္ခုမွ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ 

ရန္ရွိသည္ (ပုဒ္မ ၆၃)။ 

• ဖီဂ်ီႏွင့္ ေကးမန္းကြၽန္းတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ ဝန္ႀကီး 

ခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရန္ လမ္းၫႊန္မူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ 

ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္အားထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိေသာ ပါတီတစ္ခု 

ရွိလွ်င္ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ ခန္႔အပ္ရသည္။ 

ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ မဲခြဲရန္မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အမ်ားစုလႊမ္းမိုးသည့္ ပါတီမရွိလွ်င္ 

လႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ 

တရားဝင္ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္ (ဖီဂ်ီ၏ ပုဒ္မ ၉၃၊ ေကးမန္းကြၽန္း၏ ပုဒ္မ ၄၉) ။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိေသာ စနစ္တြင္ အစိုးရေရြးခ်ယ္ျခင္း (ဖယ္ရွားျခင္း) အတြက္ ေအာက္လႊတ္ 

ေတာ္တြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ရွိသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဤလုပ္ငန္းတြင္ မပါဝင္ေစတတ္ 

ေပ။ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ လူဦးေရအေျခခံျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လုပ္ပိုင္ 

ခြင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ 

ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ သြယ္ဝိုက္၍  ခန္႔အပ္ခံရသည္။ သို႔မဟုတ္ ဒီမို 

ကေရစီအရ တရားဝင္မႈနည္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ဥပမာ လူဦးေရအေျခခံ 

ျခင္းထက္ နယ္ေျမကိုအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။ 

သို႔ေသာ္ အစဥ္အလာ သေဘာတူညီမႈမ်ား အေပၚတြင္သာ အေျခခံေသာ ပါလီမန္စနစ္က်င့္သုံး 

သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား 

အၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္ဆံေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႐ွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပ 

မထားေပ။ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းမႈမ်ား၊ သေဘာမတူမႈမ်ား 



ရွိႏိုင္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဩစေတးလ်တြင္ ဂို႔ခ်္ ဝစ္လမ္အစိုးရအား ဘက္ဂ်က္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ကို မရယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ဆာ ဂြၽန္ကားမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ဘ႑ာေငြ 

ရရွိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္၍မရႏိုင္ဟု ဂြၽန္ကားက ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ 

အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္အစိုးရအားထုတ္ပယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟူေသာ အေျခခံ 

မႈကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာ ေရာက္သည္ ။

ထုိသုိ႔ေသာ မရွင္းလင္းမႈမ်ားကုိေရွာင္ရွားရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အစုိးရ 

သည္ (အယုံအၾကည္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္)  ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိသာ တာဝန္ခံရမည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ 

အစိုးရအားေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အစိုးရဖယ္ရွားျခင္းအထိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈ 

ေသခ်ာေစျခင္း အစရွိသည့္ တာဝန္မ်ားကို ပစ္ပယ္မထားေပ။ ဥပမာ - အိႏၵိယ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ အစိုးရသည္ ေလာ့ဆာဘာဟုေခၚသည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရမည္ဟု တိတိ 

က်က်ေဖာ္ျပထားသည္။ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ရာဇဆာဘာ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ကို တာဝန္ခံ 

ရန္မလိုဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အစိုးရမွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုသာ တာဝန္ခံရျခင္း 

အား ေနာက္ထပ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ အားျဖည့္ထားသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိခဲ့လ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပူး 

ေပါင္းအစည္းအေဝး (joint session) ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းေရး ယႏၲရား 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ (အခြန္၊ အသုံးစရိတ္ အစ႐ွိသည့္) ေငြ 

ေၾကးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အား ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ 

သက္၍ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အိႏၵိယႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္း

ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္က 

ဘ႑ာေငြမ်ားကို  ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရကိုအၾကပ္အတည္းတြန္းပို႔ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

ဤနည္းျဖင္ ့ဖကဒ္ရယ္ႏိငုင္ ံတစခ္ရုွ ိလႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပထ္ားရွသိည္စ့နစက္ိ ုပါလမီနဒ္မီိကုေရစစီနစ္ႏငွ္ ့

သဟဇာတျဖစ္ေစသည္။

အျခားတစ္ဖက္၌ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးကို တာဝန္ခံရန္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ အီတလီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ နမူနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အီတလီ အစိုးရ 

မ်ားစြာသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆန္႔က်င္မဲေပးမႈေၾကာင့္ ရာထူးႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ 

လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးသို႔ တာဝန္ခံရျခင္းသည္ တစ္ဆင့္နိမ့္သည့္ အစီအစဥ္သာ ျဖစ္သည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္ အစိုးရတည္ေထာင္ရန္ခက္ခဲေစၿပီး ဖယ္ရွားရန္လြယ္ကူေနျခင္း 

ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တည္ၿငိမ္မႈကို အားနည္းေစႏိုင္သည္။ 



စဥ္းစားရန ္ အခ်က္ (၂)

ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တာဝန္လည္းရွိခဲ့လွ်င္ မည္သည့္က႑မွ ျဖစ္သင့္သလဲ။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္တစ္ခုလုံးတြင္ရွိေသာ 

ထိုလႊတ္ေတာ္၏ အေနအထားႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ႏႊယ္ႏိုင္မလဲ။ အကယ္၍ ထိုဒုတိယလႊတ္ေတာ္ 

သည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္နယ္မ်ားကို ညီတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳေနလွ်င္ အစိုးရအေနႏွင့္ 

ထိုလႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ပါသလား။ (ျပည္နယ္အငယ္မ်ားသည္ ပို၍ 

ကိုယ္စားျပဳမႈရၿပီး ျပည္နယ္အႀကီးမ်ားက ကိုယ္စားျပဳမႈနည္းေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္) လႊတ္ေတာ္ 

တြင္း ေနရာအမ်ားစုရထားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိလူအမ်ားစုႏွင့္ မတူညီၾကလွ်င္ပင္ အစိုးရ 

အေနျဖင့္ ထိုဒုတိယလႊတ္ေတာ္ကိုသာ တာဝန္ခံသင့္ပါသလား။  ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအရ 

လက္သင့္ခံႏိုင္စရာ ရွိပါသလား။

ဒုတိယလႊတ္ေတာ္သည္ ခန္႔အပ္ခံ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ေရြးေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္လွ်င္ အစုိးရ 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းကိစၥတြင္ပါဝင္သင့္ပါသလား။ အျခားေသာအျပန္အလွန္ ထိန္း 

ေက်ာင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆန္းစစ္သည့္ တာဝန္မ်ားတြင္သာ တာဝန္ကန္႔သတ္သင့္ပါသလား။ 

အကယ္၍ ပါဝင္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စာသားမ်ားသည္ ရွင္းရွင္းလင္း 

လင္းရွိပါသလား။ အနာဂတ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အၾကပ္အတည္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 

သံသယျဖစ္ဖြယ္၊ မရွင္းလင္းေသာ  အဓိပၸာယ္ေကာက္ ကြဲျပားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိပါသလား။

အစိုးရ ရာထူးရယူရန္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ လိုအပ္သည့္ပမာဏသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲ absolute majority (မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ မဲအားလုံး၏ ၅၀ ရာႏႈန္းႏွင့္ တစ္မဲ)၊ 
တက္ေရာက္မဲေပးသူ အားလုံး၏ အမ်ားစု (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တစ္မဲ)၊ သာမန္အမ်ားစုဆႏၵမဲ simple 
majority  (ကန္႔ကြက္မဲထက္ ေထာက္ခံမဲပိုမ်ားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ထက္ 
မဲအသာရျခင္း) ဟူ၍ ရွိႏိုင္သည္။

ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ နားလည္ႏိုင္သည္မွာ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ထက္ဝက္ေက်ာ္အမ်ားစု 
ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္ျခင္းသည္ အစိုးရဖြဲ႕သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပို၍ခက္ခဲေစသည္။ ပါတီအမ်ားစုရွိ 
သည့္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္စနစ္တြင္ တရားဝင္ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႐ိုး႐ိုးအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈသာလိုအပ္ပါက လူနည္းစုေထာက္ခံသည့္ 
အစိုးရဖြဲ႕ေစရန္ အားေပးသလို ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအစိုးရမ်ားက ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥအလိုက္ အျခားပါတီ 
မ်ားႏွင့္ အလ်င္းသင့္သလို အေပးအယူ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။

အမ်ားစုေထာက္ခံျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို 

အားေပးသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဥပမာ စပိန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းလ်ာအား 



အတည္ျပဳရန္ ပထမဆုံးအႀကိမ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ယတိျပတ္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ လိုအပ္သည္။ 

အကယ္၍ မရွိခဲ့လွ်င္ ၄၈ နာရီ ၾကာၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲေပးျခင္းျပဳလုပ္၍ သာမန္အမ်ားစု 

ေထာက္ခံမႈျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းအား 

ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ပြင့္လင္းစြာ မဲေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းသည္သာ ပုံမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 

ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ - အမည္ေခၚျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္မဲခြဲျခင္း) ဤသုိ႔ ပြင့္လင္းစြာ မဲေပးရျခင္း 

မ်ားအား ပါတီ၏ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မႈက မလြဲမေရွာင္သာ ေနာက္ခံျပဳထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အမွားအယြင္းမခံႏိုင္သည့္ မဲခြဲမႈမ်ိဳးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း မဲေပးရန္ 

လိုအပ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ပါတီစည္းကမ္းသည္ ပါလီမန္ အစိုးရအားနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အသက္ 

ဝင္ေစရန္ ကူညီသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနစရာ 

မလိုေတာ့ဘဲ စုစုစည္းစည္းရွိေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ ပါတီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ 

အစုိးရဖြ႕ဲႏုိင္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တည္ၿငိမ္မႈကုိ ကူညီေပးသည္။ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္း၏ မိမိတို႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈကို တာဝန္မဲ့စြာဆန္႔က်င္ၿပီး မဲေပးျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္မဲေပးျခင္းတို႔ကို တားဆီးၿပီးသားျဖစ္ေစသည္။ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္မာၿပီး မိမိတို႔လုပ္ရပ္အတြက္ တာဝန္ယူႏိုင္မွ 

သာလွ်င္ ဆန္႔က်င္မဲေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္တစ္ခု 

ထည့္သြင္းထားသည္။ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေက်ာ္သည္အထိ အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္ပါက (လႊတ္ေတာ္ 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ) အၾကပ္အတည္းေက်ာ္လႊားေရး ယႏၲရားမ်ားကို စတင္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရမည့္ အႏၲရာယ္သည္ (ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအၿပီး သိပ္မၾကာခင္ ေနာက္ထပ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကေသာ၊ မလိုအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ မေသခ်ာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအတြက္ အျပစ္တင္မခံလိုၾကေသာ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား 

သေဘာတူညီမႈရေအာင္ႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။ 

• စပိန္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ပထဆုံးအႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ မဲခြဲ 

ဆုံးျဖတ္အၿပီး ႏွစ္လအတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ေထာက္ခံမႈကို မည္သည့္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ကိုယ္ 

စားလွယ္ေလာင္းကမွ် မရရွိပါက အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ထပ္ဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုး 

ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဘုရင္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုဖ်က္သိမ္းကာ ေရြးေကာက္ပြဲေခၚယူ 

မည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မ ၉၉) ။ 



ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္မွ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ 

သည္အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္သည္။ အခ်ိန္ စတင္သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္သည့္ 

ေန႔မွ စတင္သတ္မွတ္ျခင္းရွိသလို အစုိးရေဟာင္း ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္ေန႔မွ စတင္ သတ္မွတ္သည္ 

လည္းရွိသည္။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ အျပန္အလွန္ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

(က) အားနည္းခ်က္မ်ား မျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မလိုအပ္ဘဲ ျမန္ျမန္အဆုံးမသတ္ျခင္းႏွင့္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လစ္လပ္ကာလ ၾကာခ်ိန္ေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ (ခ) တည္ၿငိမ္ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ 

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ညႇိႏိႈင္းရျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ မလိုအပ္ 

ေသာ ၾကာခ်ိန္မ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္ ဆိုေသာအခ်က္။ အခ်ိန္အကန္႔သတ္သည္ တိုလြန္းေသာ၊ 

တင္းၾကပ္လြန္းေသာေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႕သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္ျမန္လုပ္ရမည္ဟူ၍လည္း အၾကံမျပဳ 

သင့္ေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိန္အတိအက် ကန္႔သတ္မထားေပ။ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္း 

မလား၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းမလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ လုပ္ပိုင္ 

ခြင့္အျဖစ္ ထားရွိႏိုင္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ပို၍ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ 

အႀကီးအကဲအား အလြန္အကြၽံလႊမ္းမိုးခြင့္ ျပဳလိုက္သလို ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

• ေမာ္လ္တာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး လစ္လပ္လွ်င္၊ သင့္ 

ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိႏိုင္ေသာ 

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆပါက သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္ 

သိမ္းႏိုင္သည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအာဏာသည္ “သီးသန္႔အခြင့္အာဏာ” ျဖစ္ၿပီး 

သမၼတမွ ၎ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း လိုက္နာစရာမလိုဘဲ 

က်င့္သုံးႏိုင္သည္ဟု တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၇၆) ။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ လိုအပ္လွ်င္ ထပ္တိုးေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ 

ခ်က္တစ္ခုေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ ဆႏၵသေဘာအတိုင္းျပဳလုပ္ 

ျခင္းကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈလည္း အနည္းငယ္ ရွိေစသည္။ 

• ခ႐ိုေအးရွားတြင္ သမၼတက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆိုျပဳသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရက္ေပါင္း ၃၀ 

အတြင္း အစိုးရဖြဲ႕ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ မဲခြဲျခင္းခံယူရမည္။ ဤ 

အႀကိမ္တြင္ မဲခြဲျခင္းမေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ သမၼတသည္ ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္း ၃၀ တိုးျမႇင့္ 

ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္ (ပုဒ္မ ၁၀၉-၁၂)။

ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းသည့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္အစား 

အႀကိမ္ေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္သည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ မဲခြဲသည့္အႀကိမ္ေရ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္။ ထိုအႀကိမ္ေရ 



အတြင္းမွ အမ်ားစုေထာက္ခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မရရွိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ 

လိုအပ္မည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ပို၍ညင္သာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစ 

သည္။ ေန႔ရက္ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ အႀကိမ္ေရကိုသာ ေရတြက္သည္ျဖစ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈရွိႏိုင္သည့္ 

အခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ယူျခင္းၿပီးမွ မဲခြဲျခင္းမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ 

• ဆြီဒင္၌ ‘လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ အဆိုျပဳမႈကို လႊတ္ေတာ္မွ ေလးႀကိမ္အထိ ပယ္ခ်ပါက 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ရပ္တန္႔သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ 

ၿပီးမွ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မည္။ သုံးလအတြင္း က်င္းပၿမဲ ေရြးေကာက္ပြဲမရိွပါက အလား 

တူ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ထူးျခားေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရမည္’ ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ (အခန္း ၆၊ ပုဒ္မ ၅)။

ေနာက္ဆုံး အၾကပ္အတည္း ေက်ာ္လႊားနည္းမွာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းသည့္ ပုံစံတစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခု 

သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကနဦးစည္းမ်ဥ္းမွာ လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုေရွာင္လႊဲရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအား 

၎ဆႏၵသေဘာအတိုင္း ခန္႔အပ္ခြင့္ျပဳထားႏိုင္သည္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ 

အဆိုျပဳလိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏  အတည္ျပဳခ်က္ကို လိုအပ္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိလွ်င္ အၾကပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၎တို႔ ကိုယ္ 

တိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရတစ္ရပ္အား ဖယ္ရွားရန္ သမား႐ိုးက် အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း အၿမဲတမ္း မလို 

အပ္ေပ။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ အစိုးရတင္ျပလာသည့္ ဘက္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ 

အတည္ျပဳရန္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းမွ်ပင္ (အမ်ားအားျဖင့္ အစဥ္အလာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ၿပီး 

တခါတရံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိ တိက်ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ)အယုံအၾကည္မရွိဟု ယူဆခံရႏိုင္ 

သည္။ အေၾကာင္းမွာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားေကာက္ခံၿပီး အရင္းျမစ္မရ႐ိွႏိုင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ 

မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာအစိုးရအတြက္ လမ္းဖြင့္ 

ေပးရသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ သမၼတ-လႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ ေတြ႕ရေသာ (ဘ႑ာေငြ မရွိ 

ေသာေၾကာင့္) အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ိဳးကို ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည္။ 

• ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ဘ႑ာႏွစ္သစ္ စၿပီးၿပီးခ်င္း ႏွစ္လအတြင္း 

ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ဤပ်က္ကြက္မႈသည္ 

အယံုအၾကည္မရိွ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သင့္သလား ဟူသည့္ေမးခြန္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (သတ္ 



မွတ္ ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း) လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရအား အယုံအၾကည္မရွိ 

မဲခြဲမဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္လွ်င္ သမၼတသည္ ထိုသတ္မွတ္ကာလ ကုန္ဆုံးၿပီး သုံးရက္ၾကာေသာ 

အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းႏိုင္ၿပီး ထူးျခားေရြးေကာက္ပြဲ (extraordinary elections) 

ေခၚယူမည္’ ဟု ေဖာ္ျပထား သည္ (ပုဒ္မ ၉၃)။

အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္မႈရယူသည့္အေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ 

ေၾကျငာခ်က္တစ္ခုကို ေၾကျငာႏိုင္သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္း သို႔မဟုတ္ မူဝါဒကုိ လႊတ္ေတာ္မွ ျငင္းပယ္ 

လွ်င္ ယုံၾကည္ေထာက္ခံမႈမရွိဟု အစုိးရမွယူဆမည္ျဖစ္သည္။ ဤပုံစံသည္ အစဥ္အလာ သေဘာ 

တူညီမႈမ်ားတြင္သာ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

• ဥပမာအားျဖင့္ အက္စတိုးနီးယား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ‘သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ 

အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၎တို႔တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အယုံအၾကည္ရွိျခင္း 

ကိစၥႏွင့္ စည္းေႏွာင္ထားရမည္။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္ 

လင့္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေန႔ထက္ေစာလ်င္၍ မဲခြဲျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ 

မျဖစ္လွ်င္ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ရမည္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၉၈) ။

အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲအမ်ိဳးမ်ိဳး လိုအပ္သလိုပင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္ 

အမ်ားစု ေထာက္ခံမဲပမာဏသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

• ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အစုိးရဖယ္ရွားရန္ အလြန္လြယ္ကူပါက မတည္ 

ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မတည္ၿငိမ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း 

ကို အလြန္တင္းၾကပ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္  

ျပ႒ာန္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္သြင္းထားႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္ တရားဝင္အသိေပးေၾကျငာၿပီးမွ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မဲခြဲရန္ အနည္းဆုံး တက္ေရာက္ရမည့္ အေရအတြက္သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ 

အမည္ေခၚျခင္းျဖင့္ မဲေပးေစျခင္း၊ ထက္ဝက္ေက်ာ္အမ်ားစုဆႏၵမဲ (မဲေပးႏိုင္သည့္ အေရ 

အတြက္၏ ၅၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္) ေထာက္ခံရန္လိုအပ္ေစျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲရန္သာ 

အယံုအၾကည္ရိွ မရိွ မဲခြဆံုဲးျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္ (ေအာက္တြင္အေသးစိတ္ၾကည့္)။

• အစိုးရ ဖယ္ရွားေရးသည္ အလြန္ခက္ခဲပါက အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တာဝန္ခံျခင္းသည္ 

အားနည္းသြားမည္။ ထက္ဝက္ေက်ာ္ အမ်ားစုေထာက္ခံျခင္းထက္ ပို၍လိုအပ္ပါက 

ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံမူကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။

• ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ ဖယ္ရွားရန္လြယ္ကူၿပီး အစိုးရအသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ခက္ခဲျခင္းကို 

ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေန 



ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆိုျပဳရန္ 

သာမန္အမ်ားစုဆႏၵမဲ (ကန္႔ကြက္မဲထက္ ေထာက္ခံမဲပိုမ်ားျခင္း) ရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္ျခင္းသည္ သဘာဝက်သည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းျပန္ဆိုလွ်င္ 

ေတာ့ သဘာဝမက်ေတာ့ဘဲ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲျခင္းကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ပထမဆုံးအခ်က္အျဖစ္ အယုံအၾကည္မရွိအဆို မဲမခြဲမီ အနည္း 

ဆုံးႀကိဳတင္ အသိေပးရန္ သတ္မွတ္ရက္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဘယ္ဂ်ီယံ (ပုဒ္မ ၄၆) တြင္ ‘အယုံအၾကည္ ရွိ၊ မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းကို အဆိုတင္သြင္းၿပီး အနည္းဆုံး 

၄၈ နာရီၾကာၿပီးမွ ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။’ အီတလီ (ပုဒ္မ ၉၄) တြင္မူ ‘အယံုအၾကည္မရွိ မဲခြဲျခင္းကို 

အဆိုတင္သြင္းၿပီး သုံးရက္ထက္ေစာ၍ မျပဳလုပ္ရ’ ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ႐ုတ္တရက္မဲခြဲျခင္းျဖင့္ အစိုးရျဖဳတ္ခ်၍ မရ 

ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

တြင္ မပါဝင္လွ်င္ေတာင္မွ လႊတ္ေတာ္တည္ၿမဲအမိန္႔မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုမွာ အယုံအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

လွယ္ အေရအတြက္တစ္ခု စုေပါင္းၿပီးမွတင္သြင္းခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အယုံအၾကည္မရွိ 

အဆို မဲခြဲျခင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာေထာက္ခံမႈရွိ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ေစရန္ 

ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ေလာက္က တာဝန္မဲ့ 

စြာျဖင့္ အယုံအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းျခင္းကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္။ 

အီတလီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆယ္ပုံတစ္ပုံက အယုံအၾကည္မရိွ အဆိုတင္သြင္းျခင္းကို 

(ပုဒ္မ ၉၄ အရ) ေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၊ ဘူေဂရီးယား (ပုဒ္မ ၈၉) တြင္ ငါးပုံတစ္ပုံႏွင့္ ဆာဘီးယား 

(ပုဒ္မ ၁၃၀) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၂၅၀ အနက္ ၆၀ မွ အသီးသီးေထာက္ခံရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

တတိယ နည္းလမ္းမွာ အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သည့္ အႀကိမ္ေရ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အယုံအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းၿပီး အတည္မျဖစ္ပါက သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအတြင္း ေနာက္ထပ္ 

မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္ အစိုးရသည္ 

လႊတ္ေတာ္ထံတာဝန္ခံရျခင္းမွ ေခတၱကင္းလြတ္ခြင့္ကာလ ရ႐ွိေစသည္။ လူအမ်ား အာ႐ုံစိုက္မႈရရွိ 

ရန္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုလႊမ္းမိုးသည့္ အုပ္စုကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ 

အလို႔ငွာ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားမွ အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲခြင့္ကို အလြဲသုံးစား မလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမ႑ိဳင္ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 



• ဘူေဂးရီးယားတြင္ ‘ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီအား အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းကို အမ်ိဳး 

သားလႊတ္ေတာ္မွ ျငင္းပယ္ပါက ေနာက္ထပ္ေျခာက္လအတြင္း တူညီေသာ အေၾကာင္းျပ 

ခ်က္ျဖင့္ အယံုအၾကည္မရိွ မဲခြဆံုဲးျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ေစရ’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မ ၈၉)။ 

• ခ႐ိုေအးရွား၌လည္း ‘အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္မျပဳလွ်င္ 

အဆိုတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေျခာက္လသက္တမ္း မကုန္မခ်င္း 

တူညီေသာအဆို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တင္ခြင့္မရွိ’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၁၁၆) ။

ဤကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ တည္ၿငိမ္မႈကို အားေကာင္းေစေသာ္လည္း 

ႏိုင္ငံေရးအရ တာဝန္ခံမႈ ေပ်ာက္ဆုံးႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆိုးက်ိဳးကိုေတာ့ လစ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ေပ။ 

အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္အား 

တာဝန္ခံျခင္းကို ထိခိုက္ေစကာ ပါလီမန္စနစ္ကို ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ - နီေပါႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ၿပီး ပထမ ၂ ႏွစ္ကာလအတြင္း သို႔မဟုတ္ ပထမ 

တစ္ႀကိမ္မဲခြဲအၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းအယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳေပ။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ 

သည္ အစိုးရတည္ၿငိမ္အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္ရွိ 

အမ်ားစုကို အခ်ိန္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးအရ တာဝန္ခံေနရန္မလိုဟုလည္း ဆိုလုိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 

ပါလီမန္စနစ္အား “လႊတ္ေတာ္-လြတ္လပ္မႈ” စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္ 

(ဤစနစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးသည္ႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္ေထာက္ခံမႈအေပၚ မွီခိုမထားေပ)။

လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အယုံအၾကည္ 

ရွိမရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ အစိုးရက စတင္ေတာင္းဆိုတတ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားေကာင္း 

ေစမည္ဟုယူဆ၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္သို႔ အယုံအၾကည္ ရွိမရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ 

ရန္တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအားေထာက္ခံရန္ ဖိအားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မေထာက္ခံ 

သည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကျငာေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ နည္းနာျဖစ္ 

သည္။ အယုံအၾကည္ ရွိမရွိအဆို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့လွ်င္ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ရျခင္း၊ ေနာက္ဆုံး လႊတ္ေတာ္ ဖ်က္ 

သိမ္းရျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပရျခင္းတို႔အထိ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

အစိုးရ၏ ဩဇာအာဏာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး 

တြင္(ဥပမာ အၾကပ္အတည္းတစ္ခုအား တုံ႔ျပန္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒ အတည္ 

မျပဳႏိုင္ေသာအခါတြင္) ေထာက္ခံမႈအား စုစည္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 



ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲရန္ အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအား 

ဖယ္ရွားၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ တၿပိဳင္နက္တည္းခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 

သက္တမ္းတစ္ခုအတြင္း အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္၍ရေစသည္။ ယာယီအစိုးရ ထားရျခင္း 

သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းမကုန္ခင္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရျခင္း အႏၲရာယ္လည္းကင္းေစသည္။ ေနာက္ 

ထပ္ ေရြးခ်ယ္စရာအေပၚ သေဘာတူညီမႈရွိမွသာ အစားထိုးခန္႔အပ္၍ရေသာေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ 

အတိုက္အခံမ်ား၏ ယာယီမဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မ႑ိဳင္ကို တည္ၿငိမ္ေစသည္။

• ဂ်ာမနီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ရာထူးဆက္ခံမည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္သမၼတထံ  

ဖက္ဒရယ္အဓိပတိအား ရာထူးထုတ္ပယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ 

ဖက္ဒရယ္ အဓိပတိအား အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္သမၼတ 

သည္ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း လိုက္ေလ်ာကာေရြးေကာက္ခံရသူကို ခန္႔အပ္ေပးရမည္’ 

ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မ ၆၇)။

ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲရန္ အယုံအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းအား အျခားေသာတိုင္းျပည္မ်ား 

တြင္လည္း အတုယူထည့္သြင္းၾကသည္။ ၁၉၇၈ စပိန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၁၃)၊ ၁၉၉၄ 

ဘယ္ဂ်ီယံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၉၆) ႏွင့္ ၂၀၀၁ ဟန္ေဂရီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ 

၂၁)  တို႔တြင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။



တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ ‘သက္တမ္းကာလ’ ဟုေျပာရန္ ပညာရပ္ပိုင္းအရ 

မွန္ကန္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၎တို႔သက္တမ္းအတြင္း မည္မွ်ေျပာင္းလဲသြား 

ေစကာမူ လႊတ္ေတာ္၏ယုံၾကည္မႈကို ရရွိထားေသးသ၍ ခန္႔အပ္ခံရသည့္အခ်ိန္မွ ျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္ 

အခ်ိန္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ 

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုၿပီးတိုင္း တရားဝင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရေသာ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား 

တြင္ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းကာလတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မွ အယုံအၾကည္မရွိအဆိုကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္၍ ႏိုင္သြားလွ်င္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ သက္တမ္းမျပည့္မီ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းခ့ဲလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သက္တမ္း 

သည္လည္း သတ္မွတ္ကာလမတိုင္မီ တာဝန္မွ ရပ္နားခံရမည္ျဖစ္သည္။   

 အလြန္နည္းပါးေသာ နမူနာမ်ားတြင္ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ကာလတစ္ခု တိတိက်က် 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုံစံမ်ိဳးရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေကမန္ကြၽန္းစုႏိုင္ငံ (ပုဒ္မ ၄၉) တြင္ ‘အနည္း 

ဆုံးသူ သို႔မဟုတ္ သူမ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ခု ကုန္ဆုံး 

သြားသည့္ကိစၥမွအပ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွစ္ခုဆက္တိုက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ 

အပ္ျခင္းမရွိရ’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎၏ဆိုလိုခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ရွစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလးႏွစ္အထိ တာဝန္ျပန္လည္မထမ္းေဆာင္ 

ႏိုင္ေပ။ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရန္ ဤသို႔ကန္႔သတ္ထားျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး 

မွာ ဤမိတ္ဆက္စာတမ္း၏ သတ္မွတ္ေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ပုံစံမ်ိဳးကို စတင္စဥ္းစားလုိလွ်င္ အနည္းဆုံးေတာ့ 

ဤဥပမာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္းကို မွတ္သား 

ႏိုင္ပါသည္။ 



အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ အစိုးရအေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ယုံၾကည္မႈသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚတြင္သာ 

ဗဟိုျပဳထားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ 

ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ဥပမာအေနျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ 

ဖယ္ရွားျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အျခားေသာဝန္ႀကီးမ်ားကို ေအာက္လႊတ္ 

ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္မလိုအပ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

အလားတူပင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးခ်င္းစီကို ျဖဳတ္ခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ ၎တို႔၏ 

တာဝန္ခံမႈသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသာ တာဝန္ခံျခင္းျဖစ္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ယုံၾကည္မႈကို ရရွိေနေသးသ၍ 

၎တို႔ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံးသည္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္လုိအပ္သည္။ အယုံ 

အၾကည္ရွိမႈသည္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးထဲအေပၚတြင္ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံးအေပၚတြင္ 

ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

• ဥပမာအေနျဖင့္ အိုင္ယာလန္တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို 

အလ်င္ရယူၿပီးမွသာ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္ (ပုဒ္မ ၁၃.၁.၂)။

• အီတလီတြင္ အစိုးရအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳရာတြင္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕လိုက္အတြက္ ျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၉၄)။ 

အေျခခံသေဘာတရားအရ ဂ်ာမနီတြင္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ယခင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈသည္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အထက္ေအာက္ပိုဆန္၍ တာဝန္မွ်ေဝယူေသာ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ပုံစံ ပို၍နည္းပါးသည္။ ေနာက္ပိုင္းဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ေတာ့ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ အီတလီ 

တို႔၏ပုံစံကို နမူနာယူ၍ အစိုးရကို တာဝန္မ်ားမွ်ေဝေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္ပုံစံမ်ိဳး အသားေပးခဲ့သည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိသည္။ ေလ်ာ့ရဲရဲ သေဘာ 

တူညီမႈရရွိထားသည့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ ပါတီအသီးသီး၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပို၍လိုအပ္သည္။ တစ္ပါတီအမ်ားစု ရရွိထား 

သည့္အစိုးရသည္ အာဏာကိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏လက္ထဲတြင္ ဗဟိုျပဳထားၾကပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆိုေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုျဖစ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ၫြန္႔ေပါင္းမိတ္ဖက္မ်ား 

ေပၚတြင္မီွခုိေနရပါက ၎ၫြန္႔ေပါင္းမိတ္ဖက္မ်ားက အစုိးရအဖြဲ႕၏အစိတ္အပုိင္းအေပၚတြင္ ေဆြးေႏြး 

ညႇိႏိႈင္းရာ၌ အားသာမႈ ရေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 



အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးအားလုံးကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွသာ 

ခန္႔အပ္ရမည္ဟု စည္းမ်ဥ္းဥပေဒရွိၾကသည္။ ဤသို႔ ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ဩစေၾတးလ်၊ ဘာေဘးဒိုးစ္၊ 

အိုင္ယာလန္ႏွင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားကဲ့သို႔ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ပုံစံ လႊမ္းမုိးမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ 

ဝန္ႀကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မ႑ိဳင္အၾကား ဆက္ဆံေရးကို နီးကပ္မႈရွိေစရန္ အေလးထားၿပီး ၎ႏွစ္ရပ္စလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ 

ကိုလည္း အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အာ႐ုံစိုက္မႈရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ 

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီကဲ့သို႔ ဦးေဆာင္ရေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္းအမ်ားစုသို႔ အၿမဲတမ္းတာဝန္ခံရသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ 

သာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အၿမဲတမ္း ထဲထဲဝင္ဝင္ေရာက္ရွိ 

ေနေစရန္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ဝန္ႀကီးျဖစ္မလာ 

ၾကမီ လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အၾကဳံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ႏႈန္းစံ 

မ်ားကို ေလ့လာ၍ အကြၽမ္းတဝင္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ဤသို႔ နီးစပ္စြာဆက္ႏႊယ္မႈရွိျခင္းကို ေန႔စဥ္အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

ဝန္ႀကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတက္၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ၎တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

အေပၚတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္သည္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ ေပးထားသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္း 

ျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို မဲဆႏၵနယ္မွ စာျဖင့္ေပးပို႔ေသာ ျပည္သူလူထု သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အမႈကိစၥ 

ရပ္မ်ားကို ထိေတြ႕မႈရွိေနေစရန္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

ကိုလည္း  ကာကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ဤပုံစံမ်ိဳးက်င့္သုံးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မဖ်က္သိမ္းမီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အစိုးရ႐ုံးအဖြဲ႕ တာဝန္မ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး လအနည္းငယ္ၾကာအထိ ျဖစ္ 

သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးကို ခန္႔အပ္ရန္လိုအပ္ေသာ အခက္အခဲ 

မ်ားကို ကာကြယ္ၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရကဲ့သို႔ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္ ေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့လွ်င္ပင္ အစိုးရသစ္တက္ 

လာသည္အထိ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 



သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၏ အားနည္း 

ခ်က္မွာ ခန္႔အပ္မည့္ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ 

ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးသည္ ဝန္ႀကီးေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီး႐ုံးမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေတာ္ဆုံးမ်ား 

ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အလားတူပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ၎ေနရာ 

အတြက္ မဲ႐ႈံးသြားၿပီး (ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ) နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ 

ျပန္မဝင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ လက္ရွိတာဝန္မွ ဖယ္  ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း၊ မဲႏၵနယ္၏ 

တာဝန္မ်ားကို အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ခြန္အားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၎ 

လပုင္န္းမ်ားအေပၚတြင ္အသုံးျပဳေနရျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့၎တုိ႔အတြက ္ဗ်ဴဟာေျမာက္ေခါင္းေဆာငမ္ႈႏငွ္ ့

မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီး အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ်ာ့က်ေစ 

သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္ (King and Crewe 2013)။   

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီး႐ုံးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ားမွာ သီးျခားခြဲထုတ္ထားသည္။ ဝန္ႀကီး 

မ်ားသည္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွသာ ခန္႔အပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ 

ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ခံရလွ်င္ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမွ ႏႈတ္ထြက္ၾကရသည္။ ဤသို႔ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို မ်ားေသာအားျဖင့္ နယ္သာလန္ကဲ့သို႔ ပင္မဥေရာပအစဥ္အလာမွ ဆင္း 

သက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ 

ဤသို႔ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအၾကား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 

ခြဲျခားထားမႈကို အနည္းငယ္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အစုိးရသည္ လႊတ္ေတာ္၏ 

ယုံၾကည္မႈကိုရရွိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း 

အမ်ားစုႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားသည့္ ပါတီေႏွာင္ႀကိဳးသည္ ခိုင္မာေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ 

လည္း  ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတို႔၏ ေပါင္းစပ္ေနမႈကုိ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ခုစလုံးကို တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ျဖစ္ခြင့္မရွိေစျခင္းျဖင့္ ဟန္႔တား 

ထားသည္။ ဤသုိ႔ လူပုဂၢိဳလ္အရ ခြဲျခားထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွစ္ခုကို လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားထဲသုိ႔ဝင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ခပ္ခြာခြာေနရသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း 

မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအလုပ္ကိုေရွာင္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

၎သည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို သီးျခားတည္ရွိ၍ အားေကာင္းသည့္ စုဖြဲ႕မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အျပန္ 

အလွန္အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္၏ယုံၾကည္မႈရွိရမည့္ အေျခခံမူကို မထိခိုက္ 



ေစဘဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အာဏာကိုခြဲျခားထားျခင္းျဖင့္ အလားတူ အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာအခါ ပုိ၍တက္ႂကြ 

ေသာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ျဖစ္ေစသည္။ တက္ႂကြေသာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တြင္ အစိုးရႏွင့္ 

အတိုက္အခံတို႔အၾကား ျပတ္ျပတ္သားသား ပိုင္းျခားထားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္း အခန္းက႑ ပို၍အားေကာင္းလာသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ပို၍ 

လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ေစသည့္ 

အက်ိဳးဆက္အခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိႏိုင္သည္။ 

ဤဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈေနာက္ခံ ကင္းရွင္းေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ 

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ ခက္ခဲ 

ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းမ်ိဳးကို ေျပလည္ရန္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

လည္း ပညာရွင္မ်ားကိုသာ အလြန္အားကိုးေသာအခါ ပါတီမ်ား၏အခန္းက႑ကို အားေလ်ာ့ေစၿပီး 

ေရရွည္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ရွိသည္ 

(Skach 2010)။ 

ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား မျဖစ္ရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊ 

မဲေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ က်င့္သုံးႏိုင္သည့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ထည့္သြင္းမထားျခင္း ျဖစ္ 

သည္။ ၎သည္ ေျပာင္းလဲျပင္လြယ္ရိွႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္၍ ရွိရင္းစြဲဝန္ႀကီးခန္႔အပ္မႈပုံစံ၊ အေလ့ 

အထမ်ားအေပၚ မူတည္၍လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တစ္ခုမွာ 

ဝန္ႀကီး အေရအတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေတာ္ျပင္မွ ခန္႔အပ္ခြင့္ျပဳၿပီး အျခားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို 

လႊတ္ေတာ္ထဲမွသာ ခန္႔အပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ 

• ဂ်ပန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 

အနည္းစုကေတာ့ ျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ေပ (ပုဒ္မ ၆၈)။

• ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဝန္ႀကီး ၁၀ ဦးတြင္ ၉ ဦးကို လႊတ္ေတာ္ 

အမတ္မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၀ ဦီးတြင္ တစ္ဦိးကိုလႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ 

ခန္႔အပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္ (ပုဒ္မ ၅၆)။



ဥပမာႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၎သည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ အစိုးရဖြဲ႕ျခင္းကို ဟန္႔တားထားၿပီး အစိုးရကို ဒီမို 

ကရက္တစ္ တရားဝင္မႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိပါတီကို အေျခခံသည့္အစိုးရအျဖစ္ တည္ရွိရန္ စီစဥ္ထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္လည္း အထူးလိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံ 

တို႔ကိုအေျခခံ၍ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အေရအတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုခန္႔အပ္ရန္ ခြင့္ျပဳ 

ထားသည္။ 

ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာအခါ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 

အေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ေသာ 

အႏၲရာယ္ရွိသည္။ စုေပါင္းတာဝန္ယူမႈ၏ အယူအဆမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ 

အစိုးရကို ကန္႔ကြက္မဲေပး၍မရေပ (ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ 

ဆႏၵမရွိလွ်င္)။

အစိုးရေထာက္ခံမဲ (payroll vote) (ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရ၏လစာကို ယူထားေသာေၾကာင့္ 

ေပးရေသာမဲ) သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အစိုးရရာထူးႀကီး မရယူထားေသာသူမ်ား၏ သစၥာခံမႈႏွင့္ 

လုိက္နာမႈတုိ႔ကုိလႊမ္းမုိးႏုိင္သည္။ အစုိးရသည္ အစုိးရေထာက္ခံမဲ၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိပုိမုိတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ 

အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုႀကီးသည့္အဖြဲ႕အျဖစ္ခန္႔ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အငယ္တန္း 

ဝန္ႀကီးအေရအတြက္  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ 

လႊတ္ေတာ္ကို အားနည္းသြားေစႏိုင္သလို ေဖာင္းပြ၍ထိေရာက္မႈမရွိေသာ အစိုးရလည္း ျဖစ္သြားေစ 

ႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနကိုကာကြယ္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္မဆို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဥပမာ 

အေနျဖင့္ အိႏၵိယ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၇၅) တြင္ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ကို ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ 

ထားသည္။ 

အစိုးရေထာက္ခံမဲသည္ အထူးသျဖင့္ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အတြက္ 

ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ီဘေရာ္လ္တာ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ ၁၇ ဦးသာ 

ရွိၿပီး ၎တို႔အထဲမွ ၁၀ ဦိးမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ျခားနားျခင္းမွာေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ လႊတ္ 

ေတာ္သည္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု 

အျဖစ္ မက်င့္သုံးႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဤအခ်က္ကိုကာကြယ္ရန္ ဘလိဇ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ 

၄၀ (၂)) တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ားစုေနရာရရွိထားေသာ ပါတီအမတ္အေရအတြက္၏ 

သုံးပုံႏွစ္ပုံရွိ အေရအတြက္ကိုသာ ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 



လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အာဏာခြဲေဝျခင္း ယႏၲရားမွတစ္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕ 

အစည္းအတြင္း ကြဲျပားမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမည္ဟု ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ၎အာဏာခြဲေဝမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ 

အတြင္း ခန္႔အပ္မႈအခ်ိဳးအစားတြင္ ထင္ဟပ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ထင္ဟပ္ရမည္။

• ဥပမာအေနျဖင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၌ ဒတ္ခ်္ 

စကားေျပာ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ႏွင့္ ျပင္သစ္စကားေျပာ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ တန္းတူ 

ပါဝင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၉၉)။

• ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္၏ အစုအဖြဲ႕ 

ႀကီးႏွစ္ခုရွိသည့္အနက္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုမွ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီး သုံးပုံႏွစ္ပုံထက္ ပို၍ခန္႔အပ္ 

ခြင့္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္သည့္ သုံးပုံတစ္ပုံကို အျခားေသာအစုအဖြဲ႕တစ္ခုမွ ခန္႔အပ္ရမည္ 

ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၅.၄)။

• ေျမာက္ပိုင္း အိုင္ယာလန္၏ အာဏာခြဲေဝထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ လႊတ္ေတာ္ 

သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို တင္ေျမႇာက္သည္။ ၎တို႔သည္ မတူ 

ညီေသာ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ အကယ္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္  ပ႐ို 

တက္စ္တန္႔ဘာသာကို ကိုးကြယ္ေသာအသိုင္းအဝိုင္းမွ လာေသာသူျဖစ္လွ်င္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

သည္ ကက္သလစ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ေသာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ျဖစ္ရမည္ (ဤနည္း 

အတိုင္း အျပန္အလွန္ျဖစ္သည္)။ (ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ ဥပေဒ ၁၉၉၈ (ယူေက)၊ 

ပုဒ္မ ၁၆ က)။

• ေတာင္အာဖရိက၏ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၄ - ၉၆) တြင္ အနည္းဆုံး ၅ 

ရာခုိင္ႏႈန္းမဲအႏုိင္ရရိွေသာ မည္သည့္ပါတီမဆုိ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ခြင့္ရိွရမည္ဟု ျပ႒ာန္း 

ထားသည္။ ၎သည္ အနည္းစု လူျဖဴအသိုင္းအဝိုင္း အပါအဝင္ လူမ်ိဳးေရးအရ ကြဲျပားေန 

ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ကိုယ္စားျပဳမႈရရွိေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၈၈) ။

ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အထက္ပါအခ်က္ 

မ်ားသည္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ ပို၍အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈကို လုိအပ္႐ုံတင္မက က်ယ္ 

က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေစရန္လည္း အာ႐ုံစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

သည္ အရြယ္အစားႀကီးမား၍ လူတန္းစားမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ထြက္ေပၚလာရန္ 

ဦးတည္ေစသည္။ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ 



အစိုးရျဖစ္လာေစရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ကြဲျပားမႈ 

ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္း၍ စီမံထားျခင္းသည္ ၎ကြဲျပားမႈကို ပို၍ ေလ်ာ့နည္း 

ေစျခင္းမရိွဘဲ ပုိ၍သိသာထင္ရွားေစႏုိင္သည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရိွသည့္ အမ်ိဳးသား အမွတ္လကၡဏာ 

တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေဆြးေႏြးျငင္းဆိုခ်က္လည္း ရွိ 

သည္။ ႏိုင္ငံကို အကြဲကြဲျပားျပား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ား 

ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ဤအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ လက္သင့္ခံႏိုင္စရာ 

ရွိပါသည္။ 

၎အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ 

ေသာ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်က္ 

ကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ထားျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေသာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

စနစ္ကိုက်င့္သုံးရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လူနည္းစုမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္ 

စားျပဳမႈ ရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၎လူနည္းစုမ်ား ပါဝင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္ေတာ့ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

(တင္းၾကပ္ေသာျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္) ပို၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြ၊ ျပဳလြယ္ ေျပာင္းလြဲရွိေသာ 

အာဏာခြဲေဝျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝအတိုင္း လူမ်ားစု တစ္ဖြဲ႕မွမရွိ 

ေသာ အေျခအေန၊ မတူညီေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ပိုင္းျခားထားခ်က္မွာ ပုံေသမရွိဘဲ 

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အေျခအေနတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္သာလန္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔တြင္ 

ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ေလာကီပုိင္းျခားထားျခင္းကုိ တံတားထုိးပုိးထားႏုိင္ေသာ၊ အမ်ား 

ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ပါတီစုံအစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သည္ 

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းအၾကား (ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေဆြးေႏြး 

ညႇိႏိႈင္းရမႈမ်ားသည္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္)  ရွင္းလင္းတိက် 

ေသာ အဆက္အစပ္မရွိျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားသို႔ ဦးတည္ေစပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ 

ပြဲႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အၾကား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာတတ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အပိုင္း 

ပိုင္းကြဲေနျခင္းသည္ ေရွ႕ဆက္ရန္ ခက္ခဲမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအေပၚ 

အေျခခံ၍ က်ားမ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တြင္ ပါဝင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

ေရးဆြဲထားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ 

အမတ္ေနရာ လ်ာထားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အစိုးရမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ 

က်ားမ ဟန္ခ်က္ညီမႈ အေျခခံမူတစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္ 

(ဥပမာအေနျဖင့္ ဂ်ပ္စတင္ ထ႐ူးဒူးလက္ထက္ ကေနဒါႏိုင္ငံ)။ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ က်ားမ ပူးေပါင္း 



ပါဝင္မႈကို အေျခခံအျဖစ္ထည့္သြင္း၍ ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ျခင္းသည္  အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ 

အတိုင္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းစုံကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း၏ ေသးငယ္ေသာအဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ (ဥပမာ 

အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ သုံးပုံတစ္ပုံထက္မပိုေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာ အမ်ိဳးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနေစရန္ျဖစ္သည္)။  

ပါလီမန္စနစ္သည္ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေနာက္အစိုးရ ျပန္လည္ 

ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔အၾကား အေျပာင္းအလဲကာလမ်ိဳးႏွင့္ ၾကဳံရႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ အေျပာင္းအလဲ 

ကာလမ်ိဳးသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၿပီးဆုံးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း ၿပီးေျမာက္သည့္ ကာလအၾကားတြင္လည္း ရွိတတ္ပါသည္။ 

ဤကာလ အေတာအတြင္း (ရက္အနည္းငယ္မွသည္ သီတင္းပတ္၊ သို႔မဟုတ္ လေပါင္းမ်ား 

အထိပင္ ၾကာတတ္သည္) ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမရွိ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပမည္။ တကယ္တမ္းတြင္ 

ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္လည္း 

ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ က်င့္သုံးေလ့ရွိသည့္ပုံစံမွာ ႏႈတ္ထြက္သြား 

ေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားခံရေသာဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အစိုးသစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးခ်ိန္အထိ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ 

အခန္းက႑မ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္တာဝန္ယူေပးထားရသည္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း သံသယမ်ားကင္းရွင္းေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။  

• ဥပမာအေနျဖင့္ ဆြီဒင္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ‘အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အားလုံး ဖယ္ရွား 

ခံရလွ်င္ ၎တို႔သည္အစိုးရသစ္တာဝန္ယူသည့္အခ်ိန္ထိ ၎တို႔ရာထူးမ်ားကုိ ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွလြဲ၍ အျခားေသာဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးသည္ ၎၏ကိုယ္တိုင္ 

ေတာင္းဆိုမႈအရ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္လွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ေတာင္းဆိုမႈအရ တာဝန္ယူမည့္ 

သူ ေရာက္မည့္အခ်ိန္ထိ ရာထူးကိုဆက္လက္တာဝန္ယူထားရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ 

(အစိုးရ၏ ယႏၲရား - အခန္း ၇၊ ပုဒ္မ ၁၁)။ 

• ဘူေဂးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ “ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏႈတ္ထြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

အယုံအၾကည္မရွိမဲျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရလွ်င္ လက္ရွိဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အသစ္ 

တက္လာသူမ်ား ေရာက္ရွိလာသည္အထိ ဆက္လက္တာဝန္ယူထားရမည္ဟု” ေဖာ္ျပ 

ထားသည္” (ပုဒ္မ ၁၁၁.၃)။ 

သို႔ေသာ္လည္း ဤဝန္ႀကီးမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၏ ယုံၾကည္မႈမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္အကန္႔အသတ္ရိွၿပီး အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ 

ရြက္ၾကရသည္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ တာဝန္ယူေပးထားရေသာဝန္ႀကီးမ်ားသည္ မူဝါဒအသစ္ သုိ႔မဟုတ္ 



ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ျပဳလုပ္၍ရမည္ မဟုတ္ေပ။ မျဖစ္မေနလိုအပ္လာပါက ၎တို႔ 
သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာရန္ အလားအလာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ထံမွ သေဘာတူညီမႈကိုရယူရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရမ်ားအတြက္ ဤသို႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳး ေတြ႕ရခဲသည္။ ဤစည္း 
မ်ဥ္းမ်ားသည္ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရးသားျပ႒ာန္းထားေလ့မရိွေသာ၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္ 
ေသာ၊ ဥပေဒအရ ၾကပ္မတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မရေသာပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ရွိတတ္သည္။ အိမ္ေစာင့္ 
တာဝန္ယူထားရေသာ အစိုးရမ်ားအား ယုံၾကည္မႈကိုအေျခခံ၍ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ထက္ ေက်ာ္ 
လြန္၍မေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိလွ်င္ 
အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ တာဝန္ယူထားရေသာကာလတြင္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ႀကိဳးစား 
ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားရွိသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရမ်ားသည္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ 
တာဝန္ယူထားရေသာကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို မွ်မွ်တတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရန္ 
စိုးထိတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤကာလ၌ ၎တို႔တြင္ရွိေသာ အခြင့္အာဏာကို အသုံးခ်၍ 
အတိုက္အခံကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံသူမ်ားကို အခြင့္အေရးေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အာဏာ 
ဆက္လက္ရရွိေရးကို တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

သိသာထင္ရွားေသာ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ က်င့္သုံးေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ခင္ အခ်ိန္အထိ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ၎ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ မည္သည့္ပါတီဝင္မွမဟုတ္ 
သည့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတစ္ရပ္ကို အႀကီးတန္းအၾကံေပးမႉးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ 
အၾကံေပးမႉးသည္ အၿငိမ္းစားတရားသူႀကီးျဖစ္ရမည္၊ သမၼတ၏ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရမည္၊ (အေဆာင္ 
အေယာင္ရာထူးမွ်သာ ျဖစ္သည့္) သမၼတကို တာဝန္ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ 
၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။ (ပုဒ္မ 
၅၈ ဃ။ ယခုဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္)  ၎တြင္ ‘ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရမည္’၊ ‘ပုံမွန္လည္ပတ္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္’၊ ‘မျဖစ္ 
မေနလိုအပ္သည္မွလြဲ၍ မူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ရ’၊ ‘လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ 
မွ်တစြာႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမရွိစြာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ကို လိုအပ္ေသာကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤသို႔စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ဒီမုိကေရစီခုိင္မာမႈရိွရန္ တည္ေဆာက္ေရး 
အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာရွိသည့္ အခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၎ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား သပိတ္ 
ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ တစ္ပါတီလႊမ္းမိုးျခင္း အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မႈရွိခဲ့သည္ (Riaz 
2014)။ 



စဥ္းစားရန ္ အခ်က္ (၃)

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းတို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းတိက်မႈ၊ အလုံးစုံျခဳံငုံႏိုင္မႈႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈရွိပါသလား။ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို (ယာယီအိမ္ေစာင့္ တာဝန္ယူထားရသည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္) တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ရိွေနရန္ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားပါသလား။ ဖြ႕ဲစည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးမွာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 

ဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ရွိပါသလား။ မလိုလားအပ္ေသာ ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ အျငင္းပြား 

မႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ေသာ အၾကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မႈ ရွိေနပါသလား။



ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ၾက 

သည္။ ၎တို႔၏ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစိုးရ 

ဖြဲ႕စည္းျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕စည္း 

ျခင္းသည္ ပါတီမ်ားအၾကား ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းအၾကား ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၫြန္႔ေပါင္းအတြက္ သေဘာတူညီမႈကို (သေဘာတူညီ 

ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရမဟုတ္) ေနာက္ဆုံး အၿပီး 

သတ္ျခင္း မတိုင္မီ ပါတီအစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ ပါတီညီလာခံျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရယူၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ပါတီစည္းမ်ဥ္းသည္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ဟန္ခ်က္ညီသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစ 

ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမရွိဘဲ အစိုးရသည္ အစီအစဥ္က်ေသာ မူဝါဒမ်ား 

ကုိခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲတင္သြင္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ကတိကဝတ္ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားနည္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ မရွိေသာ (ကေနဒါ၏ ႏူနာဗတ္ သို႔မဟုတ္ ဆိုလို 

မြန္ကြၽန္းမ်ားကဲ့သို႔ နယ္ေျမမ်ား) အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းယႏၲရားကို လူမ်ားစုလႊမ္းမိုး 

သည့္ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အေျခခံစဥ္းစားျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ 

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းမ်ား 

လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္ (ဤသို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မဲေပး 

ၾကၿပီး ပါတီဝင္အျဖစ္ မဲေပးၾကျခင္းမဟုတ္ပါ)။ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ခက္ခဲမႈတို႔သည္ ပါတီစနစ္ တည္ေဆာက္ပုံ 

အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ပါတီတစ္ခုတည္း 

က လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ေနရာ အမ်ားစုရယူထားသည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာပါက အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကုိသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ျခင္းထက္ပိုေသာ တရားဝင္လုပ္ငန္း 

စဥ္ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ေရွ႕မတုိးေနာက္မဆုတ္ အၾကပ္အတည္းအေျခ 

အေနမ်ား၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အယုံအၾကည္ရွိ 



မရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္း 

မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ား အနည္းငယ္မွ်သာ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ပါတီစုံစနစ္ရွိေသာအခါ၊ မည္သည့္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ားစုႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ 

ေသာအခါ၊ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားမွာ ပို၍႐ႈပ္ေထြးကာ အခ်ိန္ 

ၾကာႏိုင္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားသည္လည္း ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိန္း 

ေက်ာင္းႏိုင္ရန္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ တည္ေဆာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္း 

ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမ်ားစုကုိယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေအာက္တြင္ ပုိ၍အလုပ္ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာအခါ အလုပ္သိပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ 

အကယ္၍ ပါတီစနစ္သည္ ပါတီငယ္မ်ားစြာရိွေသာေၾကာင့္ အကြဲကြဲအျပားျပားမ်ား သိသိသာသာ 

ျဖစ္လာေသာအခါ အစုိးရဖြ႕ဲစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္းပုိ၍ ခက္ခဲလာပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆိုေသာ္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈျဖင့္ အစိုးရျဖစ္ရန္အလို႔ငွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္အမ်ားၾကားတြင္ သေဘာ 

တူညီခ်က္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပါတီငယ္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ အစိုးရသည္ ထိေရာက္ေသာ 

မူဝါဒ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္သလို ပါတီငယ္တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု 

ထက္ပိုေသာ ၫြန္႔ေပါင္းပါတီမ်ားမွ ေထာက္ခံမႈျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားေသာအခါ အစိုးရအေနျဖင့္ 

ပုံမွန္ထက္ေစာ၍ ၿပိဳကြဲျခင္းအႏၲရာယ္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ 

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီသည္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ အေျခအေနမ်ိဳး၊ အၾကပ္အတည္း ကာလဟု 

ေခၚႏိုင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခဲေသာ 

အေျခအေနႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အခက္ေတြ႕ရသည့္ အေျခအေနမ်ား 

သည္ အခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို (လူအမ်ားစုအၾကား ေက်ာ္ၾကားေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစ 

သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႔က်င္ေသာ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစ) လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမွ 

ေရွာင္လႊဲ၍ အားေကာင္းေသာသမၼတအစိုးရကဲ့သို႔ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္ 

တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အလြန္အမင္း ကြဲၿပဲမႈမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ထဲတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လြယ္ကူစြာရွိရန္ႏွင့္ အစိုးရကိုဖယ္ရွားရန္ ခက္ခဲမႈရွိရန္ 

ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဝီမာသမၼတႏိုင္ငံကာလ 

(၁၉၁၉ - ၃၃) တြင္ အလြန္အမင္း ကြဲၿပဲမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီၿပိဳကြဲမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လက္ရွိ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲကို သာမန္အမ်ားစုမဲျဖင့္ ခြင့္ျပဳထား 

ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဖယ္ခ်ရန္ အယုံအၾကည္ရွိမရွိ အဆိုတင္သြင္း မဲခြဲျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

အလြန္အမင္း ကြဲၿပဲျခင္း အႏၲရာယ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ မဲရရွိမႈ အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ 

အဆင့္မ်ားျဖင့္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ပါတီ 

တစ္ခုသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနည္းဆုံး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမဲရရွိရန္ လိုအပ္ 

ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္သုံးခုတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 



ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ ပါတီအေသးမ်ား အျဖစ္ ခြဲထုတ္မည့္ ပါတီမ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာ အႏိုင္ရရွိရန္ 

ခက္ခဲမည္ျဖစ္သျဖင့္ မက္လုံးေလ်ာ့က်ႏိုင္ၿပီး ပါတီငယ္မ်ားအတြက္ ၎သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ကို 

ေက်ာ္လႊားရန္ ပါတီႀကီးမ်ားအျဖစ္သို႔ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းလာရန္သာ မက္လုံးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 



၁။ တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား 

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္မႈရွိေနေစရန္၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အစိုးရမွ လႊတ္ 

ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တာဝန္ခံမႈ ရွိေနေစရန္၊ ထိုႏွစ္ခုအၾကား မွ်ေခ်ကို မည္မွ်အထိ ထား 

ခ်င္ပါသနည္း။ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ အဆုိျပဳေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေရးသား 

ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္ လိုလားေသာမွ်ေခ်ကို မည္သို႔ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါ 

သနည္း။ 

၂။  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ပါတီစနစ္တို႔မွာ မည္သို႔ေသာစနစ္မ်ား ျဖစ္သနည္း။ အစိုးရဖြဲ႕စည္း 

ရန္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ လြယ္ကူျခင္း သို႔မဟုတ္ ခက္ခဲျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မည္သို႔ရွိ 

သနည္း။ ပါတီမ်ားမည္မွ်အထိ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္း ခိုင္မာၾကသနည္း။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီး 

လွ်င္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလတစ္ခုလုံး တာဝန္ယူထားႏိုင္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား။ (အၾကပ္အတည္းအေျခအေနကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ယႏၲရားကဲ့ 

သို႔ေသာ) အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ယႏၲရား သို႔မဟုတ္ (အယုံအၾကည္ ရွိမရွိ 

အဆိုတင္သြင္း မဲခြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ယႏၲရားမ်ားကို 

ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသလား။ 

၃။  ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အခန္းက႑ကို မည္သို႔ ရည္ရြယ္ထားသနည္း။ 

အကယ္၍ စစ္မွန္ေသာပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္မည္ဟု ရည္ရြယ္လွ်င္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲသည္ ဘက္လုိက္မႈမရွိေသာ အေဆာင္အေယာင္ရာထူး အခန္း 

က႑မွ်သာ ျဖစ္မည္။ ဤေနရာတြင္ (က)ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကို အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ 

ဖယ္ရွားျခင္းလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဩဇာသုံး၍ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ထား 

ျခင္း၊ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ သမာသမတ္က်မႈကို ေမးခြန္းထုတ္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရး 

အရ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈရယူရေသာ အေျခအေနမွ၎ကိုကာကြယ္ျခင္းအစရိွေသာ ကိစၥရပ္ 

မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထားရွိပါသလား။   

၄။  ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးဖူးေသာ အေတြ႕အၾကဳံရွိသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ 

ဖယ္ရွားျခင္းတို႔အတြက္ ယခင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ 



ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသလား။ ၎ဥပေဒမ်ား မည္သို႔အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သနည္း။ ၎တို႔ 

သည္ ခက္ခဲမႈ သို႔မဟုတ္ ၾကပ္တည္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသလား။ လက္ရွိအေျခ 

အေနအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၎ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါသလား။ 

၅။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း လူမႈအသိုက္အဝန္းစုံကို ကိုယ္စားျပဳမႈ အာမခံခ်က္ေပးရန္ ကြဲျပား 

သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ အေျခအေနအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား

မႈမ်ား႐ွိပါသလား။ ဤသို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာႏိုင္ပါသလား။ ၎ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္စရာ ရွိပါသလား။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းကို သက္ေရာက္မႈ 

မရွိဘဲ အျခားေသာမည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို 

ကာကြယ္ေပးရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသနည္း (ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ အာမခံေပး 

ျခင္း၊ နယ္ေျမပိုင္းျခားထားမႈမရွိေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အဆင့္ 

အတန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ လူနည္းစု၏ ဗီတိုအာဏာ 

အစရွိသျဖင့္)။ 

၆။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းဆိုင္ရာယႏၲရားမ်ားတြင္ ခိုင္မာမႈ၊ ျပည့္စုံမႈ လုံေလာက္ 

စြာ ရွိပါသလား။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား လစ္ဟာမႈမရွိသည္မွာ ေသခ်ာပါသလား 

(ဥပမာအေနျဖင့္ အၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ ယႏၲရားလည္းမရွိ၊ အစိုးရလည္း မဖြဲ႕ 

စည္းႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏႈတ္ထြက္ၿပီး ယာယီအိမ္ေစာင့္ အစိုးရ 

တာဝန္ ယူထားရန္မရွိေသာ အခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည္)။ 

၇။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းဥပေဒမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဥပေဒမ်ား 

ႏွင့္ ကိုက္ညီေနမႈရွိပါသလား။ ၎တို႔သည္ ေရွ႕ေနာက္က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီေန

မႈမ်ား ရွိပါသလား။



အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

‘သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ အမ်ားစု 
ေထာက္ခံမႈ ရရွိႏိုင္မည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။’

ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ 
အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းျခင္း 
ယႏၲရား

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိပါ (သို႔ေသာ္လည္း 
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသည္)။

အစိုးရဖယ္ရွားျခင္း ဥပေဒ ‘အစိုးရအဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဖြဲ႕လိုက္ တာဝန္ခံရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ ဆက္လက္မရရွိေတာ့လွ်င္ 
ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သမၼတထံသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ 
စာေရးသား အၾကံေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဤသို႔ 
အၾကံျပဳလွ်င္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို မည္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မွ ရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို လက္ခံလွ်င္ သမၼတသည္ 
လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။’ 

ဝန္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း ‘ဆယ္ပုံတြင္ ကိုးပုံထက္မနည္းေသာ  [ဝန္ႀကီးမ်ား] ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္ရမည္။ ဆယ္ပုံ တစ္ပုံထက္မပိုေသာ အေရအတြက္ကို 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရန္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။’ ‘အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္အေထြေထြလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
အၾကား အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရပ္ [ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ခန္႔အပ္ျခင္း] 
ေပၚေပါက္လာခဲ့လွ်င္ ေဖၚျပပါ လႊတ္ေတာ္မဖ်က္သိမ္းမီ ေနာက္ဆုံးအဖြဲ႕ဝင္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔အား ဤပုဒ္မအရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ 
ျဖစ္သည္။’ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိေပ။



ယာယီအိမ္ေစာင့္ 
တာဝန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေနရာအတြက္ ဆက္ခံမည့္သူ ေရာက္ရွိလာမည့္ အခ်ိန္အထိ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆက္လက္တာဝန္ယူ ထားျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားေသာ 
အခ်က္မရွိေပ။

အေထြေထြမွတ္ခ်က္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ အားနည္းေသာ ပါလီမန္စနစ္၏ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အတည္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အယုံအၾကည္ရွိ 
မဲခြဲျခင္းတို႔အတြက္ မည္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မွ်မရွိေပ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
အရ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ ယုံၾကည္မႈကို 
အရရွိႏိုင္ဆုံး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ အၾကပ္အတည္း ေျဖရွင္းျခင္းယႏၲယားတိတိက်က် 
မရွိျခင္းမွာ အေရးမႀကီးေတာ့ေၾကာင္းကို  ဆိုလိုသည္။ သမၼတသည္ 
အၿမဲတမ္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မိမိလႊတ္ေတာ္တြင္ 
မ႐ႈံးနိမ့္မီ သမၼတထံ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အၾကံျပဳလာ႐ုံမွ်ျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

‘သမၼတသည္ ဒြိဳင္အဲရန္ [ေအာက္လႊတ္ေတာ္] ၏ အဆိုျပဳျခင္းအေပၚတြင္ 
တီးရွစ္ [ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္] ကို ခန္႔အပ္သည္။’

ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ 
အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းျခင္း 
ယႏၲရား

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိေပ။

အစိုးရဖယ္ရွားျခင္း ဥပေဒ ‘သမၼတသည္ တီးရွစ္ [ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္]၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္ကိုမဆို ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။’
‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဖ်က္သိမ္းရန္ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္  သမၼတက ဒြိဳင္အဲရန္ကို 
ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ က်င္းပသည့္ ဒြိဳင္အဲရန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကိုရ႐ွိသည့္ အေနအထားမွအပ  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ဒြိဳင္အဲရန္မွ အမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈကို မရရွိေတာ့ေသာအခါ ႏႈတ္ထြက္ရမည္။’ 

ဝန္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနကို ကြပ္ကဲသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ 
တို႔သည္ ဒြိဳင္အဲရန္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။ အျခားေသာ အစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဒြိဳင္အဲရန္ သို႔မဟုတ္  ရွနန္အဲရန္ [အထက္လႊတ္ေတာ္]၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ရွနန္အဲရန္၏ ကိုယ္စားလွယ္သည္ 
ႏွစ္ဦးထက္ပိုခြင့္မရွိပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ခုႏွစ္ဦးထက္ မေလ်ာ့နည္းဘဲ 
ဆယ့္ငါးဦးထက္လည္း မမ်ားဘဲ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းရမည္။



ယာယီအိမ္ေစာင့္ 
တာဝန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

အကယ္၍ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏႈတ္ထြက္လွ်င္ အျခားေသာ 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ႏႈတ္ထြက္ရန္ စဥ္းစားရမည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေနာင္ဆက္ခံမည့္သူမ်ား 
ခန္႔အပ္ၿပီးခ်ိန္အထိ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
ဒြိဳင္အဲရန္ ဖ်က္သိမ္းသည့္ ေန႔အထိ တာဝန္ယူလ်က္ရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနရာကို ဆက္ခံမည့္သူမ်ား ခန္႔အပ္ၿပီးခ်ိန္အထိ 
ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

အေထြေထြမွတ္ခ်က္မ်ား အိုင္ယာလန္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုျပဳရသည့္ ဥပမာတစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔တြင္ 
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္။ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္၏ 
ယုံၾကည္မႈကိုဆုံး႐ႈံးလွ်င္ ႏႈတ္ထြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

  

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

‘ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္ [ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္] မွ 
ဖက္ဒရယ္သမၼတ၏ အဆိုျပဳခ်က္ အေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမရွိဘဲ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရသည္။ ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု 
ေထာက္ခံမဲ ရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 
ခံရသူကို ဖက္ဒရယ္သမၼတမွ ခန္႔အပ္ရမည္။

ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ 
အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းျခင္း 
ယႏၲရား

ဖက္ဒရယ္သမၼတမွ အဆိုျပဳေသာသူ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မခံရလွ်င္ 
ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္သည္ ၁၄ ရက္အတြင္း ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ခံမဲ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ ရရွိသူအား ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ 
ေျမႇာက္ရမည္။ ဤကာလအတြင္း မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မခံရလွ်င္ ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္တစ္ခု က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးရရွိသူကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူသည္ ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္၏ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစု 
ကိုရရွိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ သမၼတသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ခုႏွစ္ရက္ 
အတြင္း ရာထူးခန္႔အပ္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူသည္ ဤသို႔ 
မဲအမ်ားစု မရရွိလွ်င္ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း ဖက္ဒရယ္သမၼတသည္ ၎ကို 
ခန္႔အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းတစ္ခုခု ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္သည္။



အစိုးရဖယ္ရွားျခင္း ဥပေဒ အယံုအၾကည္ရွိမႈ မဲခြဲ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္း  

ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အယုံအၾကည္ရွိမဲေပးရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို 
ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွ မေထာက္ခံလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အဆိုျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွ ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္ကို ၂၁ ရက္ 
အတြင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျခင္း အခြင့္အေရး 
သည္ ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္မွ ေနာက္ထပ္ ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို 
မဲအမ်ားစုျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဆက္လက္ အက်ံဳးဝင္ 
ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ မဲေပးျခင္းအၾကား ၄၈ နာရီ အခ်ိန္ျခား 
ထားရမည္ျဖစ္သည္။  

အယံုအၾကည္ရွိမရွိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အစားထုိးျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း 

ဘြန္းဒက္စတတ္ဂ္သည္ ေနာက္ထပ္ရာထူးဆက္ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို 
၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုေထာက္ခံမဲျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ျခင္းျဖင့္ လက္႐ွိဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကို 
ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ဖက္ဒရယ္ 
သမၼတကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္သမၼတသည္ေတာင္းဆိုမႈကို 
လိုက္နာၿပီး ေရြးေကာက္ခံရသူကို ခန္႔အပ္ရမည္။ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအၾကား ၄၈ နာရီ အခ်ိန္ ျခားထားရမည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္း အေပၚတြင္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ 
ရမည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ပါ။

ယာယီအိမ္ေစာင့္ 
တာဝန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

ဖက္ဒရယ္သမၼတ၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 
ဖက္ဒရယ္ သမၼတ၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးသည္ ၎၏ 
တာဝန္ကို ေနာင္ဆက္ခံမည့္သူ ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ 
ထမ္းေဆာင္ရမည္။

အေထြေထြမွတ္ခ်က္မ်ား ဂ်ာမနီ၏ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းစနစ္ကို တခါတရံ ‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္-ဒီမိုကေရစီ ဟု 
ၫႊန္းဆိုၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (အစိုးရ၏ က်န္႐ွိသူမ်ားမပါဘဲ) 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။



အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

‘လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု [ထက္ဝက္ေက်ာ္] ရရွိေသာ ပါတီ၏ 
ေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရမည္။ အကယ္၍ မည္သည့္ပါတီမွ 
ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုမရရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေနရာအမ်ားစု 
ရရွိထားသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အား  လႊတ္ေတာ္၏ယုံၾကည္မႈကိုရရွိၿပီး 
အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမရွိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ 
ရမည္။ အကယ္၍ ဤနည္းလမ္းအတိုင္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္လွ်င္ သမၼတသည္ 
ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယမဲ အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ပါတီကို 
ေပးအပ္ရမည္။ အကယ္၍ မေအာင္ျမင္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တတိယ 
မဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ေပးအပ္ရမည္။ 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုစီသည္ သုံးရက္အၾကာ 
က်င့္သုံးခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ 
အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းျခင္း 
ယႏၲရား

‘အကယ္၍ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ အားလုံးမေအာင္ျမင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အားလုံးကို ဆင့္ေခၚရမည္။ အကယ္၍ 
လႊတ္ေတာ္၏ ယုံၾကည္မႈကိုရရွိသည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ 
ေသခ်ာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ 
ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ပါတီအားလုံး ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ အကယ္၍ ဤနည္းလမ္း မေအာင္ျမင္လွ်င္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ 
တရားမမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္႐ုံး၏ 
အႀကီးအကဲကို ေရြးေကာက္ပြဲ အျမန္ဆုံး က်င္းပႏိုင္ရန္ အမ်ားလက္ခံ 
ႏိုင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခိုင္းရမည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကို 
ဖ်က္သိမ္းရမည္။’



အစိုးရဖယ္ရွားျခင္း ဥပေဒ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏႈတ္ထြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွ 
ယုံၾကည္မႈကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားမွ 
ဖယ္ရွားရမည္။’ 

‘အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ယုံၾကည္မႈကို ရရွိရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က်မ္းသစၥာ 
က်ိန္ဆိုၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈ 
ရွိမရွိ မဲခြဲရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ အျခားမည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆိုလည္း 
ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစိုးရဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ 
အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားလွ်င္ အယုံအၾကည္ရွိ 
အဆိုကို ေျဖရွင္းရန္ ၁၅ ရက္အတြင္း အစည္းအေဝးေခၚ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ၎၏ 
ယုံၾကည္မႈအား ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း 
အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ထားၿပီး ၆ လမျပည့္မီ ဤသို႔ေသာ အဆိုကို 
ျပန္လည္တင္သြင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။

စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံမွ 
အနည္းဆုံး လက္မွတ္ထိုးရမည္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈ ျပဳလုပ္ရမည့္ အေၾကာင္း 
အရာကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပရမည္။ 

ခြၽင္းခ်က္အေနျဖင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အားလုံးအနက္ အမ်ားစုက လက္မွတ္ေရးထိုးလွ်င္ ၆ လမျပည့္မီ တင္သြင္း 
ႏိုင္သည္။ 

အစိုးရမွ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ မရွိလွ်င္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အယုံအၾကည္ရွိမႈ အဆိုကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈအား အဆိုတင္သြင္း 
ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ေဆြးေႏြးရမည္။ အမႈကိစၥအားလုံးတြင္ 
သုံးရက္ထက္ပိုၾကာ၍ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား မေဆာင္ရြက္ရ။ အယုံအၾကည္ 
ရွိမႈအဆို သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း အဆိုအား မဲခြဲျခင္းကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ 
မႈၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရမွ ေတာင္းဆိုမႈရွိခဲ့လွ်င္ 
၄၈ နာရီ ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္သည္။ 

အယုံအၾကည္ရွိမႈ အဆိုကို တက္ေရာက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ ေထာက္ခံမႈ မရွိလွ်င္ ၎အဆိုကို 
လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္သည္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္၏ ၅ ပုံ ၂ ပုံေအာက္ ေလ်ာ့က်၍လည္း မရပါ။ 



ဝန္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း ‘ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ အျခားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို 
ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းတို႔သည္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 
ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ရမည္။’

ယာယီအိမ္ေစာင့္ 
တာဝန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏႈတ္ထြက္လွ်င္၊ ဆုံးပါးသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ 
ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိခဲ့ေသာ ပါတီအဖြဲ႕မွ အဆိုျပဳေသာသူကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ခန္႔အပ္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ယတိျပတ္ အမ်ားစု ေထာက္ခံသည္ဟု မွတ္ယူ 
ရမည္။’ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔အပ္ၿပီးခ်ိန္အထိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တာဝန္မ်ားကို 
ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ ရာထူး/ဝါ အစဥ္အလိုက္ ပထမဆုံးဝန္ႀကီးမွ ထမ္းေဆာင္ 
ရမည္။

အေထြေထြမွတ္ခ်က္မ်ား ဂရိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ပါဝင္မႈ အတိုင္းအတာတြင္ တမူထူးျခား 
သည္။ ထက္ဝက္ေက်ာ္ႏိုင္ေသာ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးေပးျခင္းႏွင့္အတူ၊ သို႔မဟုတ္ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေန 
မရွိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအမ်ားစု ရရွိထားေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို 
၎ရာထူးေပးအပ္ျခင္းစသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂရိ၏ 
နမူနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္သားသင့္သည္မွာ အစိုးရဖြဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ ပိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားအျပား အႏိုင္ရေသာ ပါတီမွ 
ေနရာမ်ားမ်ားရႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ရစ္ဒတ္ဂ္ 
[လႊတ္ေတာ္] တြင္ရွိေသာ ပါတီတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆင့္ေခၚရမည္။ ဥကၠ႒သည္ ရစ္ဒတ္ဂ္သို႔ အဆိုျပဳလႊာ 
မတင္မီ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္။ ရစ္ဒတ္ဂ္သည္ ေကာ္မတီတြင္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ေလးရက္အတြင္း အဆိုျပဳခ်က္ကို မဲေပးရမည္။ 
ရစ္ဒတ္ဂ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ အဆိုျပဳလႊာကို ကန္႔ကြက္မဲေပးလွ်င္ 
၎အဆိုကို ပယ္ခ်ခံရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ 
အတည္ျပဳၾကသည္။’ 



ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ 
အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းျခင္း 
ယႏၲရား

‘ရစ္ဒတ္ဂ္မွ ဥကၠ႒၏ အဆိုကို ပယ္ခ်လွ်င္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း 
ထပ္မံေဆာင္ရြက္သည္။ အကယ္၍ ရစ္ဒတ္ဂ္မွ ဥကၠ႒၏ အဆိုကို ေလးႀကိမ္ 
တိတိပယ္ခ်လွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းရသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးမွသာ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
သုံးလအတြင္း သာမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထူးျခား 
ေရြးေကာက္ပြဲကို သက္တမ္းကာလ တစ္ခုထဲတြင္ က်င္းပရမည္။’

အစိုးရဖယ္ရွားျခင္း ဥပေဒ ‘ရစ္ဒတ္ဂ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ၎အစိုးရအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးကို 
အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း ေၾကညာလွ်င္ ဥကၠ႒သည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ႀကီးကို အနားေပးရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ အယုံအၾကည္မရွိ 
ေၾကညာၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ 
အမိန္႔ေပးလွ်င္ ဝန္ႀကီးသည္ အနားေပးခံရမည္ မဟုတ္ေပ။’

‘အစည္းအေဝးေခၚယူၿပီး ႏွစ္ပတ္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အသစ္ေရြးေကာက္ 
ခံရသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရစ္ဒတ္ဂ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ 
လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ခံမႈရွိမရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမည္။ အကယ္၍ 
ရစ္ဒတ္ဂ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ ကန္႔ကြက္မဲေပးလွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ျဖဳတ္ခ်ခံရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္စရာ 
မလိုအပ္ေတာ့ေပ။’

ဝန္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း ‘ရစ္ဒတ္ဂ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ အတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး ဝန္ႀကီးမ်ား၏အမည္ကို ရစ္ဒတ္ဂ္သို႔ 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မရွိခဲ့လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ေရွ႕ေမွာက္ 
တြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၌ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူရမည္။ 
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ဤေကာင္စီသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အၿမဲတမ္း ဆင့္ေခၚ 
ျခင္းခံရမည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ရစ္ဒတ္ဂ္၏ကိုယ္စား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ခန္႔အပ္လႊာကို ထုတ္ေပးရမည္။’ 

‘ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္ ၎အား အနားေပးရမည္။ 
ဤသို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အနားေပး 
ရမည္။ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားဆိုလွ်င္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အနားေပးရမည္။ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း မည္သည့္ 
ဝန္ႀကီးကိုမဆို အနားေပး ႏိုင္သည္။’
 
‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အနားေပးခံထားရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးပါးခဲ့လွ်င္ အျခားေသာ 
ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အနားေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။’



ယာယီအိမ္ေစာင့္ 
တာဝန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

‘အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အားလုံး အနားေပးျခင္းခံရလွ်င္ အစိုးရအသစ္ တာဝန္ယူ 
သည့္ အခ်ိန္အထိ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွလြဲ၍ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးမွ ၎၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ 
အနားေပးျခင္းခံေသာအခါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္ ၎၏တာဝန္ကို 
ဆက္ခံမည့္သူ ေရာက္ရွိသည့္ အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္တာဝန္ယူေပးရမည္။’

အေထြေထြမွတ္ခ်က္မ်ား ဆြီဒင္သည္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေပ။ (က) အားေကာင္းေသာ 
အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည္။ (အစိုးရကိုမခန္႔အပ္မီ 
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရရွိရန္ လိုအပ္သည္) သို႔ေသာ္ ‘အမ်ားစု’ 
ျဖစ္ရန္ အလြန္နည္းသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္သာ လိုအပ္သည္။ လူနည္းစု 
အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ လြယ္ကူသည္။ (ခ) အဆိုျပဳလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ဘုရင္မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ဘုရင္၏ 
ႏိုင္ငံေရးဘက္မလိုက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။

  

အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေထာက္ခံမႈရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္သည္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။’

ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ 
အၾကပ္အတည္းေျဖရွင္းျခင္း 
ယႏၲရား

‘အကယ္၍ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ [ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲျဖင့္] 
ေရြးေကာက္မခံရလွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္မဲေပးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ သို႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္တြင္ အနည္းဆုံးမဲ ရရွိေသာသူကို ထုတ္ပယ္ရ 
မည္။ ဒုတိယအႀကိမ္မဲေပးျခင္းတြင္ [ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲ] ရရွိသူ မရွိလွ်င္ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္မဲေပးရမည္။ [ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲ] ေထာက္ခံမႈ 
ရရွိသူ ေပၚထြက္လာသည္အထိ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ အနည္းဆုံးမဲ ရရွိသူကို 
ထုတ္ပယ္သြားရမည္။ သို႔မဟုတ္ မဲအမ်ားစု ရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ႏွစ္ဦးသာ က်န္ရွိသည့္အခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။’ 

အစိုးရဖယ္ရွားျခင္း ဥပေဒ ‘ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဖြဲ႕လိုက္ တာဝန္ခံရသည္။ 
လႊတ္ေတာ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အယုံအၾကည္မရွိအဆို တင္ႏိုင္သည္။ 
အနည္းဆုံး တစ္ပတ္ ႀကိဳတင္၍ ဤအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ 
တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံမွ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးရမည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ အဆိုကို 
ေထာက္ခံလွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
တာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရမည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အသစ္တက္လာ 
သည္အထိ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။’



ဝန္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း ‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္ရမည္။ ၎တို႔ထဲမွ တစ္ဦးကို 
ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ 
ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ 
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။’

ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ ‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံထက္ မေက်ာ္လြန္ရ။’ 

ယာယီအိမ္ေစာင့္ 
တာဝန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္

‘ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ေကာင္စီသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ႏႈတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုံးပါးသြားေသာအခါ ၎တို႔ရာထူး တာဝန္မ်ားကို 
ရပ္ဆိုင္းရမည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ၿပီးခ်ိန္အထိ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုံးပါးသြားသည့္ အေျခအေနတြင္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ သို႔မဟုတ္ 
ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ေသာ ဝန္ႀကီးမွ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၿပီးခ်ိန္အထိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။’ 

အေထြေထြမွတ္ခ်က္မ်ား ဗႏြားတူသည္ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို 
တရားဝင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ပါလီမန္ စနစ္၏ ဥပမာျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပါတီမ်ားအၾကား 
ၫြန္႔ေပါင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းျဖင့္ 
က်င္းပသည္မွာမူ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေပ။
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စာတမ္းထဲတြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ရွာေဖြရန္

ဤစာစဥ္တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စာသားမ်ားအား မည္သည့္ 
ရင္းျမစ္မွ ေကာက္ယူသည္ဟု ေဖာ္ျပမထားခဲ့လွ်င္ Constitute Project ၏ Website ျဖစ္သည့္ 
https://www.constituteproject.org/ မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။



Elliot Bulmer သည္ International IDEA ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း 

အစီအစဥ္မွ အႀကီးတန္းအစီစဥ္အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ University of Glasgow မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရ 

တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး University of Edinburgh မွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိထားသည္။ International IDEA ၏ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းစာစဥ္၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒဒီဇိုင္းပုံစံ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဒီဇိုင္းပုံစံတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳေလ့ 

လာသည္။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္း (International 

IDEA) သည္ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ခြင္ ေရရွည္ 

တည္တံေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသည္။ International IDEA သည္ အသိပညာ 

မ်ား၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ မူဝါဒ 

မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဒီမို 

ကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

<https://www.idea.int>

International IDEA ၏ MyConstitution Programme သည္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ သက္ဆိုင္ 

သူမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ 

အလုံးစုံျခဳံငုံ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားပါဝင္မႈရွိေသာ၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။



International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း” 

စာတမ္းတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က်ၾကဳံေတြ႕ရေသာ 

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စနစ္တက်ခြဲျခားတင္ျပျခင္းျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ 

လွေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ 

ရန္ ေရွး႐ႈသည္။

၁။  အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား။ *

၂။  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထားရွိျခင္း (သို႔) Bicameralism*

၃။  တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္။ *

၄။  တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မႈမ်ား။ *

၅။  တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ား၏ တည္ၿမဲပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္

တာဝန္ခံမႈ။ *

၆။  ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ မက်င့္သုံးေသာ သမၼတမ်ား။ *

၇။  ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာကန္႔သတ္ 

ထားေသာ ဧကရာဇ္မ်ား။

၈။  ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္စပ္မႈ။

၉။  လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား။ *

၁၀။  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။ *

၁၁။  ကန္႔သတ္ခ်က္ (ဥပေဒ) အပိုဒ္ငယ္မ်ား။

၁၂။  ဖက္ဒရယ္ စနစ္။ *

၁၃။  ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္။ *

၁၄။  သမၼတလက္ဝယ္ရွိ ဗီတိုအာဏာမ်ား။

၁၅။  သမၼတလက္ဝယ္ရွိ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား။

၁၆။  ပါလီမန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။

၁၇။  အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း ယႏၲရားမ်ား။ *

၁၈။  အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား။ *



၁၉။  ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ (စတုတၳမ႑ိဳင္) အင္စတီက်ဴး 

ရွင္းမ်ား။*

၂၀။  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

၂၁။ သမၼတစနစ္ႏွင့္ တစ္ပုိင္းသမၼတစနစ္က်င့္သံုးေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ျခင္း

* ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ရရွိႏိုင္သည္။

ဤ စာတမ္းမ်ားကုိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ <http://www.idea.int/publications> တြင္ 

ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာစာတမ္းမ်ားကို ဤဝဘ္ဆိုဒ္ <http://con-
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