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'ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အီဒင္ဘာရာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡလြန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း
ဆိုင္ရာ တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုပါသည္။ ယင္း
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ အီဒင္ဘာရာတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ား သုေတသနအစီအစဥ္
(Political Settlements Research Programme of the University of Edinburgh) ႏွင့္ တြဲဖက္
လ်က္ International IDEA ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကမ႓ာတစ္ဝန္း တရားစီရင္ေရးရာ
သိပၸံ အီဒင္ဘာရာ ဗဟိုဌာန (Edinburgh Centre for Constitutional Law and the Global
Justice Academy) တို႔က ပူးတြဲစီစဥ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အေသးစိတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည့္
အတြက္ Sumit Bisarya ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤစာတမ္း ယခင္ မူၾကမ္းမ်ားအတြက္
တန္ဖိုးရွိေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည့္အတြက္ Christine Bell၊ Tom Ginsburg၊ Jason Gluck၊
Annamari Salonen၊ Cheryl Saunders ႏွင့္ Stephen Tierney တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည့္ Andrew Ellis ႏွင့္ Susan
Stigant တို႕အားလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သုေတသနအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္
Adem Abebe၊ Kiren Chauhan ႏွင့္ Laura Martin တို႕အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး
အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္အားႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည့္ David
Prater ႏွင့္ International IDEA ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤစာအုပ္ကို ႏိုင္ငံေရး ေျဖ႐ွင္းခ်က္ သုေတသန လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Political Settlement
Research Programme - www.politicalsettlements.org) မွလည္း ပါ၀င္ျပဳစုပါသည္။
ယူေကႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနက ရန္ပံုေငြျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ႈျမင္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔ကို ဆင့္ပြားအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥအဝဝအတြက္ျဖစ္ေစ
ယူေကႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနတြင္ တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို အကန္႔အသတ္ျပဳလ်က္ ခြဲေဝေပးၿပီး အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ေရးသားထားသည့္ ဥပေဒမ်ား
ျဖစ္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ၾကပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ မူလအေျခခံရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္ကိုသတ္မွတ္ၿပီး ယင္းနယ္ေျမေဒသတြင္း႐ွိ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္
ျပ႒ာန္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
စ႐ိုက္လကၡဏာကိုလည္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္
ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားဟု အဓိပၸာယ္
ေကာက္နိုင္ပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ ေလ့လာမည္ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ျပည္
ေထာင္ႏုိင္ငံမ်ား (ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ေရာေႏွာက်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား
လည္း) ပါဝင္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံအား ေလ့လာၿပီး ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပထားပါသည္။
ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ - ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ ကိုမို႐ို႕စ္ (အန္ဂၽြန္)၊ အီသီယိုပီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား
(အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာ)၊ ပါပူအာနယူးဂီနီ (PNG၊ ဘူဂန္ဗီးလ္)၊ ႐ု႐ွား (ခ်က္ခ်င္ညာႏွင့္ ဒါဂက္စတန္)၊
ဆိုမာလီယာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ဆူဒန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သည္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္
နယ္မ်ားမွ သီးျခားစီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေလ့႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
ဖြ႕ဲ စည္းပံ႐
ု ျိွ ခင္းျဖင့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မႈ ပိမ
ု ရ
ုိ ႐ွသ
ိ ည္ဟု တစ္ထစ္ခ်
မဆိုႏိုင္ပါ။ ဗဟိုအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ လြတ္ကင္းကာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္မႈ အတိုင္းအတာသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) အေပၚမ်ားစြာမူတည္ပါသည္။
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ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) ဆိုသည္မွာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္သတ္မွတ္
ႏိုင္သည့္အျပင္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ကိယ
ု တ
္ င
ို တ
္ ည္ေထာင္ႏင
ို သ
္ ည့္ အတိင
ု း္ အတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒပါ လုပပ
္ င
ုိ ္
ခြငအ
့္ တုင
ိ း္ အတာ (constitutional space) ကို သာမန္အားျဖင့္ ဗဟိအ
ု ဆင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ (အမ်ိဳးသား
အဆင့္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ႏုိင္ငံေရးအစီအမံမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းပါသည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားသည္ ဥပေဒ
အဆင့္အားျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ ႐ွိပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) သည္ အျခား
အေၾကာင္းအခ်က္ ၄ ခ်က္ အေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ (က) ဗဟိုအဆင့္တြင္ ညႇိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးရာ၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္က ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေပးအယူႏုိင္သည့္ အင္အား
(bargaining power)၊ (ခ) တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ခြဲေဝ
ေပးသည့္နည္းလမ္း။ ယခင္က ႐ွိႏွင့္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားကို စုစည္းျခင္းျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း တစ္ျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံ၏ မူေဘာင္အတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္
လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) ပိုမိုနည္းပါးပါသည္။ (ဂ) တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အျခား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
မ်ားတြင္ထက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) ပိုမို
ရ႐ွိေနေသာ အခ်ိဳးမညီသည့္ အစီအမံမ်ား (asymmetrical arrangements) တည္ေထာင္ရန္
လိုအပ္ခ်က္။ (ဃ) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည့္
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား။ ယင္းတို႕သည္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္
ညႇိႏိႈင္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို အေလးအနက္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထိေရာက္တြင္က်ယ္ေစရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတုိင္းအတာ (constitutional space) ပိုမိုနည္းပါးပါမည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) မည္မွ်ထား႐ွိ
သည္ျဖစ္ေစ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စုဖြဲ႕ပံုမ်ားအတုိင္း
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တြင္ စုဖြဲ႕ျခင္း သို႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လံုးဝမလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယင္းကို အျပည့္
အဝ အသံုးမျပဳဘဲေနရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္း
အတာ (constitutional space) မလံုေလာက္ဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) ပိုမိုရ႐ွိရန္လည္း ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။
ထိုအခါ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားအၾကား သေဘာမတူညီမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။
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ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသညႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္း
ခ်က္ရလဒ္အျဖစ္ ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) (ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္) ပိုမိုေပးအပ္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ား ပါဝင္သည့္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ထား႐ွိတတ္ၾကပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ဆိုရလွ်င္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡကိုတားဆီးရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ရ
ဲြ န္
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမူေဘာင္အတြငး္ တြင္ မတူညေ
ီ သာ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး အသိုက္
အဝန္းမ်ား႐ွိျခင္းကို လက္ခံမႈမ်ားရွိနိုင္ပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုမ်ား စုစည္းေနထိုင္ၾကေသာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာအုပ္စုမ်ား႐ွိေနသည့္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္
တည္ေဆာက္လိုၾကသည္။ (က) သီးျခားျဖစ္မႈကို ဥပေဒအရ (ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ) အသိအမွတ္ျပဳ
ျခင္း၊ (ခ) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ရပ္
လံုးကို တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ (ဂ) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ရာတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္
ႏိင
ု ရ
္ န္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ဗဟိအ
ု ဆင္တ
့ င
ြ ္ သေဘာတူညထ
ီ ားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိင
ု ရ
္ ာ
မူေဘာင္မ႐ွိေသာအခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈအတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ ႐ွိေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) သည္
ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားက တစ္ဘက္သတ္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ
သည္။ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာ
ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္ရွိ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္
ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာကို ထပ္မံ၍သတ္မွတ္ေပးနိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္နိုင္သည္။
ဤစာတမ္းတြင္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွငး္ မူေဘာင္မ်ားကို သတ္မတ
ွ ္
သည့္ နည္းလမ္းသံုးရပ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ႏိုင္ငံေရးအစီအမံမ်ားအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္ကို ကနဦးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ခ်မွတ္ၿပီး ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ျပျခင္း။ (ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္
ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမူေဘာင္၏ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို မ်ားစြာေဖာ္ျပမထားဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
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အဆင့္သို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) အေတာ္
မ်ားမ်ား အပ္ႏွင္းထားကာ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ မလို
အပ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါလုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) ကို ျပန္လည္
ရယူႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း။ (ဂ) ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးွရွင္း မူေဘာင္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမထားဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္း ႏိုင္ငံေရးအစီအမံမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ
အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားပါဝင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ပါဝင္နိုင္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္ ပံုစံကို ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း
ေဖာ္ျပထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ျခင္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အဓိကအဆင့္ သံုးဆင့္ ပါဝင္ပါသည္။
၁။ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း - တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အေျခခံဥပေဒ
မ်ားကို သာမန္အားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳပါသည္။ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ အမွန္တကယ္မူၾကမ္းျပဳစုရန္ (တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း) ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ခန္႔အပ္လ်က္ ျပဳစုေစပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လူထုဆႏၵခံယူျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေလ့မ႐ွိပါ။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကြာျခားခ်က္မ်ားမွာ
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ေကာ္မ႐ွင္တစ္ရပ္အား မူၾကမ္းျပဳစုေစျခင္း (ဥပမာ ဘူဂန္ဗီးလ္)၊ ဗဟို
အဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ နမူနာပံုစံမ်ားျပဳစုၿပီး မူၾကမ္းေကာ္မတီမ်ားက ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲျခင္း
(ဥပမာ ေတာင္ဆူဒန္)၊ ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း
(ဥပမာ အင္ဒိုနီး႐ွား) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက
တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိပါ (ဥပမာ ေဘာ့
စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ ကိုမို႐ို႕စ္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာ)။
၂။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္မျပဳမီ စိစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ - တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တည္ေဆာက္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္မျပဳမီ စိစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္
တစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
သည္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါမူမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစား
လိုက္နာေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ံုး (သို႔) ျပည္ေထာင္စု တရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အတည္ျပဳေပးရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိႏုိင္ပါသည္ (ဥပမာ
ေတာင္အာဖရိက၊ ကိုမို႐ို႕စ္)။ ယင္းတာဝန္ကို ဗဟိုအဆင့္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အား အပ္
ႏွင္းထားျခင္းကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ရပါသည္ (ဥပမာ ဘူဂန္ဗီးလ္ (PNG)၊ ဆူဒန္
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သို႔မဟုတ္ ေတာင္ဆူဒန္)။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ သီးျခား
လြတ္လပ္မႈ ႐ွိမည္မဟုတ္သျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
စိစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိစစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတို႔မွာ တရားဝင္မျဖစ္ဘဲ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
၃။ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း - တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
ေအာက္တြင႐
္ ပ
ွိ ါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ တိင
ု ္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ
ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ (သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခ်င္းခ်င္းအၾကား) အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားေသာ
အခါ

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တရား႐ံုး/ျပည္ေထာင္စု

တရား

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တာဝန္ယူလ်က္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
လိုက္နာေစပါသည္။ တရား႐ံုးမ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာ
(မ်ား) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ တရား႐ံုးမ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္
မခံယူမီ ယင္းသို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ အလြတ္သေဘာ နည္းလမ္း
မ်ားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ စီရင္ခ်က္မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တရား႐ံးု /ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္၏ သီးျခားလြတလ
္ ပ္မသ
ႈ ည္ အဓိကအေရးပါ
ပါသည္။
အျခားအေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္။
•

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္/အခ်ိန္ဇယားမ်ား - အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သာမန္အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ႏုိင္ငံေရးအစီအမံမ်ား
တြင္သာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့႐ွိၿပီး ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့မ႐ွိပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါက
ပဋိပကၡလြန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စနစ္တက် စုဖြဲ႕စီစဥ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

•

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) သတ္မွတ္
ျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျပဳစုျခင္း
တို႔တြင္ ပါဝင္ျခင္း - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional
space) ကို ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဆြးေႏြး
ညႇႏ
ိ င
ႈိ း္ ပါက ပါဝင္မအ
ႈ ဆင္အ
့ မ်ိဳးမ်ိဳး႐ွႏ
ိ င
ို ပ
္ ါသည္။ ထိပသ
္ းီ အလႊာမ်ားက (elites) လုပင
္ န္း
စဥ္ကို ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားက အုပ္စုအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳ
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို
စုဖြဲ႕စီစဥ္ရာတြင္ ေဒသခံအဆင့္မွ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္
ဟူေသာ

သေဘာတူညီမႈ

တိုးပြားလာပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ထိလြယ္ရွလြယ္
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အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္ အမ်ားျပည္သူ
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခား
အစီအမံတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမ႐ွိဘဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္း
သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ မည္သည့္အတုိင္း
အတာအထိ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေၾကာင္း တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲပါသည္။
•

ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏ အခန္းက႑ - တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏
အခန္းက႑မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္မည္
မဟုတ္ဘဲ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ႏွင့္ ေတာင္း
ဆိုခ်က္မ်ား) အေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္သေဘာတူညီမႈအေပၚ အေျခခံ၍သာလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပါဝင္
ေလ့႐ွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ (က)
ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တို႔တြင္ အဓိကပါဝင္သူမ်ားအား ကၽြမ္း
က်င္သူမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ရယူႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား၊ (ခ) သေဘာတူညီခ်က္
မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊ (ဂ) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္
က်င္းပႏုိင္ရန္ ကူညီျခင္း ႏွင့္ (ဃ) ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အဓိက ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားကို စြမ္း
ေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီဇိုင္းပံုစံကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ တူညီခ်က္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတည္ေဆာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းပါမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိက
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
•

အစိုးရစနစ္ - ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို စုဖြဲ႕စီစဥ္ပံုမွာ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္
စုဖြဲ႕စီစဥ္ပံုႏွင့္ နီးကပ္စြာတူညီပါသည္။ လႊတ္ေတာ္စနစ္ (parliamentary system)၊
သမၼတစနစ္ (presidential system) သို႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္တစ္ပိုင္းစနစ္ (semipresidential system) တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳရာတြင္ ဗဟိုစနစ္ႏွင့္ တူညီေလ့႐ွိပါသည္။
သိသာထင္႐ွားေသာ ႁခြင္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဘူဂန္ဗီးလ္ (PNG) ျဖစ္ပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္
တြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္တြင္ သမၼတစနစ္ တစ္ပိုင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။
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•

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ - ကိုမို႐ို႕စ္ (Comoros) ႏွင့္ ဘူဂန္ဗီးလ္ (Bougainville/
PNG) တြင္သာ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္လံုးတြင္
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္း (unicameral legislature) ထား႐ွိၾကပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား၊
ဟာဇီဂိုဗီနာမွလြဲ၍

ဖက္ဒရယ္စနစ္

က်င့္သုံးေသာ

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ဗဟိုအဆင့္

ႏုိင္ငံေတာ္ လႊတ္ေတာ္မွာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ႏွစ္ရပ္ (bicameral legislature) ျဖစ္ၿပီး
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္

တစ္ရပ္သာ

(unicameral

legislature) ႐ွိၾကပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္
အထက္လႊတ္ေတာ္ထား႐ွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ ယင္းသို႔ေသာ ကိုယ္စားျပဳေရး
အပိုင္း မလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆနိုင္ပါသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ေဘာ့စနီးယား
ႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနာ (Brčko ခ႐ိုင္မွလြဲ၍) တြင္ လႊတ္ေတာ္အားလံုးမွာ အထက္ေအာက္
ႏွစ္ရပ္ (bicameral legislature) ႐ွိပါသည္။
•

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား - ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမန္ဥပေဒ
မ်ားထက္ ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးရန္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ ဗဟို
အဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းထက္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွစ္ရပ္လုံးအား ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းမ်ား
လည္း ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ဟာဇီဂိုဗီနာ သို႕မဟုတ္ အီသီယိုးပီးယားတို႔
ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ စတင္
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ သာမန္အားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ ႐ွိပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးရမည့္ အတိုင္းအတာကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မူ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ားမွ တရားဝင္ ပါဝင္ေလ့မ႐ွိပါ။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏
႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္လႊတ္ေတာ္၌ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပေလ့
႐ွိပါသည္။ ပါပူအာနယူးဂီနီႏွင့္ ကိုမို႐ို႕စ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၌သာလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္္
သက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ဗဟိုအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ
၎တို႔ခ်ည္း အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမထားပါ။

•

ေဒသႏၲရအစိုးရကို စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ျခင္း - ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနာမွလြဲ၍ ဤ
စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲအစိုးရဆိင
ု ရ
္ ာမ်ားကို
ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းၾကပါသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ Brčko ခ႐ိုင္အတြက္
သာ အထူးအစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အမ္ဟာရာ (အီသီယိုးပီးယား) ႏွင့္ ဘူဂန္ဗီး
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း အလားတူ အထူးအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း
ထားပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ
ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္းအတာမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး
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႐ွိပါသည္။ တစ္ဖက္စြန္းတြင္ ဆိုမာလီယာ၌ ေဒသႏၲအစိုးရအဆင့္ ႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသာ
ျပ႒ာန္းၿပီး အေသးစိတ္မပါ႐ွိပါ။ အျခားတစ္ဖက္စြန္းတြင္ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ႐ု႐ွားႏွင့္ ေတာင္
အာဖရိကတို႔၌ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ
ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း အထက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြာျခား
ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ Western Cape (ေတာင္အာဖရိက)၊ Puntland (ဆိုမာလီယာ)၊
အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာ (အင္ဒိုနီး႐ွား) တို႔တြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
ပိုမို၍ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
•

လူနည္းစုအုပ္စုအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးျခင္း - ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာေဖာ္ျပ
ထားေသာ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အမ်ားစုတြင္ လူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အုပ္စုအခြင့္
အေရးမ်ားအတြက္ အထူးအစီအမံမ်ား ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ပါပူအာနယူး
ဂီနီႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔၏ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လူ
နည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအလင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမထားပါ။ သို႔ေသာ္ အင္ဒို
နီး႐ွားတြင္မူ အစဥ္အလာ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ျပည္နယ္
မ်ားအနက္ ပါပူအာ ႏွင့္ အာခ်ဲ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ လူနည္းစုအခြင့္
အေရးမ်ားကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိပါ။

•

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သေကၤတမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးျခင္း - ေလ့လာခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အမ်ားအျပားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏
သေကၤတမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သေကၤတမ်ားကို ျပ႒ာန္းထား
ၾကပါသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ ျပည္နယ္သေကၤတမ်ားသည္ ျပည္နယ္၌ သီးျခားလြတ္လပ္
မႈရယူရန္ အလားအလာ႐ွိသည္ဟု အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ေၾကာင္း အတိအလင္း
ထုတ္ေဖာ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး

အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ

ယင္းသို႔

အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္

ေသာ္လည္း အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မ႐ွိေပ။

ပဋိပကၡကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈအား တိုင္းတာခ်င့္တြက္ရန္
ခက္ခဲပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားသည္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ သီးျခားကြဲျပားမႈ႐ွိေရးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္အစိုးရဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုေျဖ႐ွင္းရန္ အေရးပါေသာနည္းလမ္းကိရိယာမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာ
အားလံုးကို ေျပလည္ေစႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘူဂန္ဗီးလ္ (ပါပူအာနယူးဂီနီ) ႏွင့္ အာခ်ဲ (အင္ဒိုနီး႐ွား)
တြင္သာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ (မွတ္တမ္းဝင္
ေသာ) အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းတို႔အၾကား ႐ွင္းလင္းေသာ ဆက္စပ္မႈကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
အျခားျဖစ္ရပ္သံုးခုျဖစ္ေသာ ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုဗီနာ (ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနာဖက္ဒရယ္
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ႏုိင္ငံ အပါအဝင္)၊ ကိုမို႐ို႕စ္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဗဟိုအဆင့္
ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထြက္ေပၚလာေသာ နို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္
ပိင
ု ခ
္ င
ြ အ
့္ တုင
ိ ္းအတာ (constitutional space) အလံအ
ု ေလာက္ (ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္ျဖစ္ေစ) ပါဝင္လာၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ (မွတ္တမ္းဝင္) အၾကမ္းဖက္
ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ခ်က္ခ်င္ညာ (႐ု႐ွား)၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ဆူဒန္တို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ပြား႐ံုမွ်မက မ်ားစြာတိုးျမင့္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကို စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္ ဆိုလွ်င္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ႐ွိမည္ဟု ေလ့လာသူ
မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။
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၁။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို အေထာက္
အကူျပဳႏုိင္ျခင္း ႐ွိ၊ မ႐ွိ (ႏွင့္ မည္သို႔ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္း) နားလည္သေဘာ
ေပါက္ရန္အလို႔ငွာ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္ လကၡဏာတို႔သည္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈႏွင့္
မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤ ဆက္စပ္မႈကို
ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
တြင္း မတူကြဲျပားမႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စုစည္းေနထိုင္မႈ၊ ဗဟို
အဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ သမိုင္း
ျဖစ္စဥ္၊ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စုစည္းေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကေသာ အုပ္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္
အုပ္စုအမ်ားက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) ကို သတ္မွတ္ျခင္း
ျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
၃။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို

မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္းျဖင့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရ႐ွိလိမ့္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မမွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သတိမူရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္က ရ႐ွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတိုင္း
အတာကို ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခါတစ္ရံ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္း ႏိုင္ငံေရး အစီအမံ
မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄။ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ
ခ်က္တြင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္
ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာ (constitutional space) ကို သတ္မွတ္ရာ၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္
နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲ၊ စိစစ္အတည္ျပဳ၊ ျပ႒ာန္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေလ့႐ွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

အသစ္တစ္ဖန္

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္

႐ွိသည့္အခါ

သို႔မဟုတ္ အေျခခံက်က် ျပင္ဆင္ရန္ ႐ွိသည့္အခါတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
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ျပည္နယ္ ႏွစ္ဆင့္လံုး႐ွိ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤကိစၥကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
၅။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစနစ္ကို မိမိတို႔၏ စနစ္ဟု
ခံယူမႈ တိုးျမင့္ေစရန္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား

ျဖစ္ႏိုင္သ၍

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဗဟို
အဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကို္ ေဖာ္ထုတ္သင့္
ပါသည္။
၆။ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳေရးအတြက္ လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ
႐ွိတတ္ပါသည္။ (ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ ခ်က္ခ်င္ညာ
တြငသ
္ ာ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ဲြ ျပဳလုပခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။) သိျ႔ု ဖစ္၍ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး
စစ္မွန္ေစရန္ ပိုမို၍လိုအပ္ပါသည္။
၇။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ အခ်ိန္ကာလကို
ဂ႐ုတစိုက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ထက္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေဆာတလ်င္ လုပ္
ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးအတြက္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ႏိုင္
ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္
ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။
၈။ လက္ေတြ႕တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားထက္ ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမို
လြယ္ကူေလ့႐ွိပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မိမိတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအျဖစ္ ခံယူမႈ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေရး စတင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါဝင္သူမ်ားကို
ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခြင့္ ျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
အဆိုျပဳေသာ/ျပ႒ာန္းေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။
၉။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္
ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ႐ွိ
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သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အတြင္း႐ွိ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
အတိအလင္း အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။
၁၀။ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ဆိုပါက ဗဟိုအစိုးရ၏ အတိအလင္း
သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရပါမည္။

18
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တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအလိုက္ ကြဲျပားစြာတည္ရွိေနၿပီး ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေျခအေန
မ်ားတြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မိမိ၏နယ္ေျမအလိုက္ စုစည္းေနထိုင္ၾကေသာ အုပ္စုမ်ား႐ွိသည့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္
သည့္ နည္းလမ္းကိရိယာအျဖစ္ ပိုမို၍နားလည္သေဘာေပါက္ လာၾကပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တစ္ရပ္မွာ ယခင္က လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းတြင္ ဝင္ဆံ့မႈမ႐ွိဘဲ
ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းခံရေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္
ပါဝင္ေျပာဆိုႏုိင္မႈ အသံႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို (အနည္းဆံုး အခ်ိဳ႕အဝက္)
ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အာမခံခ်က္ေပးေရး ျဖစ္ပါသည္ (Ghai 2000: 8–11)။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးသို႔ ခြဲေဝေပးအပ္ထားပါသည္။
အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္အရ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာအေပၚ အေျခခံ
လ်က္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝေပးအပ္ပါ
သည္။ လုပပ
္ င
ို ခ
္ ြငအ
့္ ာဏာ ခြဲေဝေပးအပ္သည့္ အတုင
ိ ္းအတာတြငလ
္ ည္း မ်ားစြာကြာျခားႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။
အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အမ်ားအျပားရ႐ွိသည့္အျပင္ ဗဟို
အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္လည္း (ဥပမာ အထက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္တြင္) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္မ်ား ရ႐ွိထားပါသည္။
အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွာမူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အမ်ားအျပား ရ႐ွိေသာ္လည္း ဗဟို
အဆင့္တြင္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ မ႐ွိပါ။ အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
လည္းနည္းပါးၿပီး ဗဟိုအဆင့္တြင္လည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ မ႐ွိပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပး
အပ္ျခင္းမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုစုဖြဲ႕ျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ျပည္ေထာင္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္ (သို႔မဟုတ္ အျခား
ဥပေဒမ်ားျဖင့္) (အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲေဝေပးေရး စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။
အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအား မိမိတို႔၏ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါ
သည္။ ယင္းအေျခအေနကို ဤစာတမ္းတြင္ အဓိက ေလ့လာေဖာ္ျပသြားပါမည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ
ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံတြင္
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕တို႔၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာ
က္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ - အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ေဘာ့
စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ တ႐ုတ္၊ ကိုမို႐ို႕စ္၊ အီသီယိုပီးယား၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ အစၥေရး၊ ပါပူအာနယူးဂီနီ
(PNG)၊ ႐ု႐ွား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေတာင္ဆူဒန္ (လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္)၊ ဆူဒန္၊
ယူကရိန္း၊ ယူေက၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စာလံုးမဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တည္ေဆာက္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ မလုပ္ေဆာင္မီ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈမ်ား ႐ွိခဲ႔ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ (ေဟာင္ေကာင္
ႏွင့္ မကာအို)၊ ယူကရိန္း (ခ႐ိုင္းမီးယား)၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ (ကာရာကာလ္ပခ္စတန္) ႏွင့္ ဗင္နီ
ဇြဲလားတို႔တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ပဋိပကၡ၏ ရလဒ္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။ အဇာဘိုင္ဂ်န္ (နာ့ခ္ခ်ီဗန္)တြင္
ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါ။
အစၥေရးႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံတုိ႔မွာ လြန္စြာ ဝိေသသသေဘာေဆာင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အစဥ္အလာမ်ား ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေယဘုယ်ျပဳေလ့လာရန္ ခက္ခဲ
ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစၥေရးႏွင့္ ယူေကတို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ မထည့္သြင္းဘဲ ခ်န္လွပ္ထား
ပါသည္။ (စာရင္း အျပည့္အစံုကို Box 1 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

ဤစာတန္းတြင္ ေအာက္ပါနိုင္ငံတုိ႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။ ကုလသမဂၢ၏
ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း မ႐ွိေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
မူၾကမ္းျပဳစုထားေသာ္လည္း အတည္မျပဳရေသးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား (ဥပမာ အီရတ္ (ကာဒစ္
စတန္)၊ ဖိလစ္ပိုင္ (ဘန္ဆာမို႐ို အေျခခံဥပေဒ))၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားကို

ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွ

လြတ္လပ္ေရးရယူရန္

ရည္႐ြယ္လ်က္

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေသာ ျပည္နယ္မ်ား (အက္ဘ္ခါဇီယာ ႏွင့္ ေတာင္အိုဆက္႐ွား (ေဂ်ာ္ဂ်ီ
ယာ)၊ နေဂၚႏိုကရာဘက္ခ္ (အဇာဘိုင္ဂ်န္/အာေမးနီးယား)၊ ဆိုမာလီလင္း (ဆိုမာလီယာ)
ႏွင့္ ထရန္စ္နစ္စ္ထရီယာ (ေမာ္လ္ဒိုဗာ)တို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္)။
ဤစာတမ္းတြင္ ကိုဆိုဗိုကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မ႐ွိပါ။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး
ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၂၄၄ (၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္) အရ ယူဂိုဆလားဗီးယား
ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏိုင္ငံအတြင္း ကိုဆိုဗို ျပည္သူလူထုအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမ်ား
အျပား ရ႐ွိခံစားႏိုင္မည့္ ကိုိဆိုဗို ၾကားျဖတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အလို႔ငွာ
ကိုဆိုဗိုတြင္ ႏုိင္ငံတကာတပ္ဖြဲ႕ထား႐ွိေရး ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၀)။ ေနာက္ဆံုးတြင္
ကိုဆိုဗို၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ အင္ဂိုလာသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ကာဘင္ဒါ ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိုရမ္တို႔အၾကား ၂၀၀၆
ခုႏွစ္ ကာဘင္ဒါျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၏
ေနာက္ဆက္တျဲြ ဖစ္သည့္ ကာဘင္ဒါျပည္နယ္ (အင္ဂလ
ုိ ာႏုင
ိ င
္ )ံ အထူးဥပေဒကိလ
ု ည္း ထည့္
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သြင္း သံုးသပ္ထားျခင္းမ႐ွိပါ။ စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း အထူးဥပေဒ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈကို အတည္မျပဳႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ စစ္တေကာင္း
ေတာင္တန္းေဒသ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမထားပါ။ ရန္ဂါမတီ၊
ခါဂရတ္ခ်္ခ်ာရီႏွင့္ ဘန္ဒါဘန္ ေတာင္ေပၚေဒသ ခ႐ိုင္ သံုးခ႐ိုင္အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခဲ့ျခင္း မ႐ွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး
ယင္းခ႐ိုင္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီ
ၫြတ္ဟု တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ အာဏာခြဲေဝ
ေပးအပ္ရန္ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ဖ
္ွ ႕ဲြ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒရွိ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မူ
ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဆိုခဲ႔သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံအတြင္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသအခ်ိဳ႕ မၾကာေသးမီက တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ထားျခင္းမ႐ွိပါ။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္
အဆင့္ လႈပ္႐ွားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားကို ညႇိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြး ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၃
ခုႏွစ္ ႀတိပူရ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ႀတိပူရ ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလံုး လူမ်ိဳးစုတပ္ဖြဲ႕တို႔အၾကား ေျဖ
႐ွင္းခ်က္စာခၽြန္လႊာကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးေျဖ႐ွင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ဤစာတမ္းတြင္ အသံုးျပဳ
ထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ
ပါ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္စာခၽြန္လႊာ (ဘိုဒိုသေဘာတူညီခ်က္) ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘိုဒိုလင္း
နယ္ေျမ ေကာင္စီဆိုင္ရာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ စာခၽြန္လႊာကဲ့သို႔ေသာ အျခား ေဆြးေႏြးေျဖ႐ွင္းခ်က္
မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အစီအမံ
မ်ားမွာ ဤစာတမ္းတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ျပည္နယ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတြင္း အက်ံဳး
မဝင္ပါ။

ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕ရန္မွ်မက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏

ထူးျခားမႈမ်ားကို

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္လည္း

ရည္႐ြယ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ သေကၤတပိုင္း ထူးျခားမႈကို ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္း
ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္အစိုးရဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္လိုသည့္ ဆႏၵကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန အသီးသီးတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အသြင္၊ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာကြာျခား
ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္
အတြက္လည္း အၿမဲတေစ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရ႐ွိသည္ မဟုတ္ပါ။
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ဤမူဝါဒစာတမ္းသည္ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအနက္ ထိလြယ္
ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီစဥ္ေရးဆြဲပံု၊
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျဖ႐ွင္းခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အခန္းက႑ဆုိင္ရာ အေရးပါ
ေသာ လစ္ဟာခ်က္တစ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ပိုင္းႏွင့္ မူဝါဒ
ပိုင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသည္ (Marshfield 2011; Saunders 2011 တို႔ကို ၾကည့္ပါ) အဓိက
အားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းမ်ား (ဥပမာ Burgess and Tarr 2012; Dinan 2008; Ginsburg and
Posner 2010; Laforest and Lecours 2016) ထက္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း စနစ္တစ္ခုခ်င္း ေလ့လာ
ခ်က္မ်ား (Ayele 2014; Elazar 1982; Murray and Maywald 2006; Saunders 2011; Tarr
1999) သာ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ဤလစ္ဟာခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ယခုစာတမ္းတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းပံုနည္းလမ္းတို႔ကို ေလ့လာတင္ျပထားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ပံုစံႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုပါ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုး
ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡလြန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ တတိယအႀကိမ္ အီဒင္ဘာရာ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ဤစာတမ္းကို ျပဳစု
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (Molloy 2017)။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ (International IDEA)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
အီဒင္ဘာရာ ဗဟိုဌာန (Edinburgh Centre for Constitutional Law)၊ ကမၻာတစ္ဝန္း တရား
မွ်တေရးသိပၸံ (Global Justice Academy) တို႔က အီဒင္ဘာရာ တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္း
ခ်က္မ်ား သုေတသနဗဟိုဌာနႏွင့္ ပူးတြဲလ်က္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာတမ္းတြင္ ကုလ
သမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္စာအုပ္၊
ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ႏွင့္ တကၠဆက္တကၠသိုလ္ (ေအာ္စတင္ျမိဳ႕) ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
ႏိင
ႈ ္းယွဥ္ေလ့လာေရး စီမခ
ံ ်က္က ျပဳစုထားေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခ်က္အလက္မတ
ွ တ
္ မ္းစု
(Constitute database)၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕
((International IDEA) မွ (Zulueta-Fülscher 2015) က စုေဆာင္းထားေသာ ၾကားျဖတ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ႐ွိရင္း အခ်က္အလက္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားကို သာမက အင္တာနက္ေပၚတြင္
လႊင့္တင္ထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားမွ မူရင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကိုပါ အသံုးျပဳထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
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ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာသားမ်ားမွာ မည္သည့္ဘာသာႏွင့္မွ် အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ထား
ျခင္းမ႐ွိပါ (ဥပမာ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ဆူဒန္)။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကိုသာ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုခ်က္မ်ား
လည္း အၿမဲတေစ မ႐ွိပါ။ (ဥပမာ အီသီယိုးပီးယားတြင္ အမ္ဟာရာျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကိုသာ အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ထားပါသည္။) ဤစာတမ္းတြင္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ
ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသကို ခြဲျခားရန္အတြက္
ဥပဆာလာ ပဋိပကၡ အခ်က္အလက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ Uppsala Conflict Data Program
(UCDP) ကို အသံုးျပဳၿပီး ပဋိပကၡလြန္ကာလႏွင့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီး ကာလတို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ
ပါသည္။
ဤစာတမ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ေရးသားထားပါသည္။ အပိုင္း ၂ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) ဟူေသာ အဓိကအေရးပါ
သည့္ အယူအဆအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတို႔ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေသာ အယူအဆသေဘာတရား မူေဘာင္ကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ
ျပ႒ာန္းရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အပိုင္း ၃ တြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ
ၿပီးေနာက္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား
အား ဆန္းစစ္ေလ့လာထားေသာ ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပိုင္း ၄
တြင္ ဗဟိုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space)
ေပးပံုကိုလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္
ျခင္းဆုိင္ရာ ေပၚေပါက္လာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလ့လာ
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပိုင္း ၅ တြင္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား၊ အမ်ားပါဝင္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္
အဝန္း၏

အခန္းက႑ကဲ့သို႔ေသာ

တည္ေဆာက္ျခင္း

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

အေၾကာင္းအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို

ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အခန္း ၆ တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူေဘာင္မ်ား ပံုစံထုတ္စီစဥ္ပံုကို ေဆြးေႏြးထားၿပီး အပိုင္း ၇ မွာ နိဂံုးခ်ဳပ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
စာတမ္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္
ထားေသာ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္အတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳလုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထား
ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းျခင္း စသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) တြင္
ဤစာတမ္း၌ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို
ေလ့လာႏိုင္ရန္ အင္တာနက္လိပ္စာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း
ထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ပိုင္နက္နယ္ေျမအရ ေယဘုယ်အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ႏိုင္ပါ
သည္ (Molloy 2017)။ ယင္းတို႔ကို regions (တိုင္းမ်ား)၊ provinces (စီရင္စုမ်ား)၊ Länder
(လန္ဒါ ျပည္နယ္)၊ departments (အပိုင္းမ်ား)၊ federal member states (ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္
ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား)၊ autonomous communities (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အသိုက္
အဝန္းမ်ား)၊ entities (ဖြဲ႕စည္းထားေသာ နယ္ေျမမ်ား) သို႔မဟုတ္ cantons (ကန္တုန္/ ျပည္နယ္
မ်ား) ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚေဝၚႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
ၿပီးလွ်င္ ႏိင
ု င
္ ံေရးအရ အေရးပါဆံုး အလႊာ ျဖစ္ေလ့႐ပ
ွိ ါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အျခားအစိုးရအဆင္မ
့ ်ားလည္း
အသီးသီး ႐ႈပ္ေထြးစြာ ႐ွိႏုိင္ပါေသးသည္။ ဥပမာ စပိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အသိုက္အဝန္း
၁၇ ခု သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းအသိုက္အဝန္း တစ္ခုစီတြင္ ျပည္နယ္ ၈ ခုထက္ မပိုလြန္ဘဲ ပါဝင္
ေနပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂဗ
ုိ န
ီ ာတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ျပည္နယ္ (entity) ၂ ခု (Republika
Srpska ႏွင္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရးရွင္း) တို႔ ပါဝင္ၿပီး ဒုတိယ entity တြင္ canton
ျပည္နယ္ ၁၀ ခု ႐ွိပါသည္။ ယင္း canton တစ္ခုစီတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
႐ွိပါသည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္
ထား႐ွိခြင့္ မျပဳၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲအတည္ျပဳထား႐ွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား
သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ဆန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
မ်ားကို ပိုမို၍အသံုးျပဳေလ့႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ထား႐ွိေသာ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္ (Marshfield 2011: 1157)။ တစ္ျပည္
ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရာတြင္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆန္ေသာ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္
လည္းေကာင္း ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးၾကပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆန္ေသာ မူေဘာင္မ်ား
ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေပးအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ
ဥပေဒမ်ားကို ဆိုပါသည္။
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ကန္႔သတ္ၿပီး စုဖြဲ႕ေပးေသာ စာျဖင့္ေရးသားျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား
ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၏ အျခားဥပေဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသည္ဟု ေယဘုယ် နားလည္
ၾကပါသည္။ (Marshfield 2011: 1153, 1165; Saunders 2011: 859–60; Elazar 1982: 11;
Regassa 2009: 37 တို႔ကို ၾကည့္ပါ။) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၏
အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရန္ျဖစ္ၿပီး
သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားေလ့
႐ွိပါသည္ (Molloy 2017)။ သီးျခား ေရးဆြဲထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားကိုသာ ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအတြင္း သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ
ထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုပိုင္း အစီအမံမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ျပမည္မဟုတ္ပါ။
အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရ႐ွိရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ႐ွိျခင္းျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရ႐ွိမည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မဆိုႏိုင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္
အီသီယိုးပီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းသည္ ထူးျခားမႈကို သေကၤတသေဘာ ေဖာ္ျပျခင္းအေနျဖင့္
အေရးပါပါသည္။ ပိုမိုအေရးပါေသာ အခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားသည္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အေနျဖင့္

ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္

ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးအပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ပိုမို၍ အေသးစိတ္
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္ (Marshfield 2011:
1153)။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားသည္ ဥပေဒ
အရ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ႐ွိပါသည္ (Saunders 2011:
854; Marshfield 2011: 1159 တို႔ကို ၾကည့္ပါ)။ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ကသာလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ႏုိင္မႈ နယ္ပယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔၏ ဆက္စပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း သာမန္
အားျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးပါသည္ (Watts 2000: 954)။ ဤနည္းအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space)
ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) ဆိုသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
မ်ားကို ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္
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လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္ထား႐ွိျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာပင္
ျဖစ္ပါသည္ (Tarr 2011: 1133–34; Marshfield 2011: 1161)။ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း
အတာကို ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းေပးေလ့႐ွိပါသည္
(Burgess and Tarr 2012: 7; Marshfield 2011: 1159 ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ တစ္ခါတစ္ရံ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္း ကာလ ႏိုင္ငံေရးအစီ
အမံမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္(မ်ား) ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး
သက္ဆုိင္ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရ႐ွိသည့္ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ
ပဋိပကၡၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးေျဖ႐ွင္း
ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) ကို သတ္မွတ္ေပးရာတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္က အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္းမ႐ွိဘဲ အထက္မွခ်မွတ္ေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ
(constitutional space) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို မူၾကမ္း
ျပဳစုျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားထိုးျပ႒ာန္းျခင္း၊ အစိုးရ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္
ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္က အကာအကြယ္ေပးမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာက်င့္သံုးရန္ စုဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝျခင္း၊ ႐ံုးမ်ား
တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
သတ္မွတ္ျခင္း၊ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ နည္းလမ္းကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ အရာ႐ွိမ်ား
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ သက္တမ္းကာလကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးမွဖယ္႐ွားသည့္ နည္း
လမ္းမ်ား (ရာထူးမွ ဖယ္႐ွားႏိုင္သည့္အေၾကာင္းမ်ား) ကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႐ံုးသံုးဘာသာစကား
သတ္မွတ္ျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးရန္ အစီအမံမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဒသႏၲရအစိုးရ
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စုဖြဲ႕စီစဥ္ျခင္း၊ မည္သူတို႔သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ တိုင္းသူ
တိုင္းသား ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အရာ႐ွိမ်ား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ မဲေပးခြင့္႐ွိသူ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္ (Tarr 2011: 1134, မွတ္စု ၅)။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ

(constitutional space) သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ပကတိ အေျခအေနေပၚမူတည္လ်က္ မ်ားစြာ
ကြာျခားမႈ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရာမွ ဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းအထိ
ပဋိပကၡအလြန္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ရယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေ႐ွ႕ေနာက္စီစဥ္ပံုမ်ား မတူညီၾကပါ။ သေဘာ
သဘာဝအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း
အတာ (constitutional space) သတ္မွတ္ေပးျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ား၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ မူၾကမ္း
ေရးဆြဲ အတည္ျပဳရာ၌ တရားဝင္ ထည့္သြင္းပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္္က သီးျခား
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါ
သည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္ (ပါပူအာနယူးဂီနီ)၊ Western Cape (ေတာင္အာဖရိက) ဆူဒန္ႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္
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တို႔တြင္ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္
မ်ား ဥပမာ - ဘူဂန္ဗီး (ပါပူအာနယူးဂီနီ) တြင္ ပိုင္နက္နယ္ေျမဆိုင္ရာ ပဋိပကၡကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း
ေျဖ႐ွင္းခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) သတ္မွတ္ေပးကာ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီး တရားဝင္ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထား႐ွိလ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ အီသီယို
ပီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ဆူဒန္တို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) ေပးျခင္းကို မ်ားစြာ
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပဋိပကၡလြန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသြင္ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ အာခ်ဲ (အင္ဒိုနီး႐ွား) အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေျဖ႐ွင္း
ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ အာခ်ဲလႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွား အစိုးရတို႔
အၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းမွ ရ႐ွိၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထား
ပါသည္။ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတြင္ ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း
အတာ (constitutional space) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူေဘာင္ကို ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကသာလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေသာ
အထူးကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းေပးပါသည္။ ထိုနည္းအတုိင္း အင္ဒိုနီး႐ွားဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းၿပီးမွ အာခ်ဲႏွင့္ အေနာက္ပါပူအာျပည္နယ္ ႏွစ္ျပည္နယ္လံုးအတြက္ ၂၀၀၁
ခုႏွစ္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းပါသည္။ (အပိုင္း ၄၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (က)၊
ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) တို႔ကို ၾကည့္ပါ။) ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာႏွင့္ ဆိုမာလီယာတြင္ ျပည္နယ္
မ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးမီ
ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space)
ကို သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အတိုင္းအတာ (constitutional space) အား ဆံုးျဖတ္သည့္ နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး
သည့္ နည္းလမ္းသည္ ယင္း၏နယ္ပယ္အတိုင္းအတာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု တစ္
ထစ္ခ်မဆိုႏိုင္ဘဲ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္
မူတည္ပါသည္။
၁။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသူမ်ား၏ ေတာင္း
ဆိုေဆြးေႏြး အေပးအယူလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ (bargaining power) (Leftwich 2010
ကို ၾကည့္ပါ။)
၂။ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို စုဖြဲ႕ပံုႏွင့္ ခြဲေဝေပးပံု။ မူလကပင္ ႐ွိခဲ့သည့္ ျပည္နယ္
မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ပါက ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာ (constitutional space) မ်ားစြာ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ျပည္
ေထာင္စနစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသစ္မ်ားသို႔ အာဏာ ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါက
အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိသည့္အခါတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္
ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) တြင္လည္း အကန္႔အသတ္႐ွိႏိုင္ပါသည္။
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(Burgess and Tarr 2012: 12–13; Watts 2000: 945; Regassa 2009: 40 တို႔ကို
ၾကည့္ပါ။)
၃။ အခ်ိဳးမညီအစီအမံမ်ား ထားရွိမႈ။ ယင္းသို႔ေသာ အခ်ိဳးမညီမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊
ဥပမာ - တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕၏ (သမိင
ု း္ ေၾကာင္းအရ) ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ စ
္ ႐ိက
ု ္ လကၡဏာ
တစ္ရပ္ရပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ
ပိုမိုေပးအပ္ရျခင္းမ်ိဳး ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ (Burgess and Tarr 2012: 12–13; Mcgarry
2007 ကို ၾကည့္ပါ။)
၄။ အာဏာ ခြဲေဝေပးရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တူညီမည္မဟုတ္ပါ။ ပါပူအာနယူးဂီနီႏွင့္ အင္ဒို
နီး႐ွား တို႔တြင္ကဲ့သို႔ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု၌ စုေဝးေနထိုင္ၿပီး လူမ်ိဳးသတ္သတ္မွတ္မွတ္
႐ွိေသာ လူအုပ္စုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လိုက္ေလ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါက
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) ပိုမိုသတ္
မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားစည္း
လံုးညီၫြတ္မႈကို အေလးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ထိေရာက္တြင္က်ယ္
ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (constitutional space) ကို
ပိုမိုကန္႕သတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ (Burgess and Tarr 2012: 13; Tarr 2011 ကိုလည္း
ၾကည့္ပါ)။ ဥပမာ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ႏို္င္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္ ရယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ျဖစ္ေစ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ အဆိုပါ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ကို အျပည့္အဝ အသံုးမျပဳျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ သီးျခား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္
အေရးမူေဘာင္ တည္ေထာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားအတုိင္း လိုက္ပါက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အီသီယိုပီးယားႏွင့္ ေတာင္
အာဖရိကတို႔တြင္ ယင္းသို႔ က်င့္သံုးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တဖန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက
(အစိုးရအာဏာမ်ား အပါအ၀င္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာ ပိုမို
ရရွိေရး တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ ႐ွိသင့္႐ွိအပ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးပံုအေနအထားႏွင့္
ပက္သက္ၿပီး အစိုးရအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္အၾကား သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ
သည္ (Molloy 2017)။
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ (constitutional space) ပိုမိုရရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုလာႏုိင္ပါသည္။
ယင္းတို႕မွာ - တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္း
လဲလာျခင္း၊ အုပ္စုအသီးသီးအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဟန္ခ်က္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားေျပာင္းလဲသြားျခင္းတို႔
ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကလည္း အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒစာသားအရ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မတ
ွ ္ေပးထားသည့္
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လုပ္ပိုင္ခြင့္အတို္င္းအတာအား အျပည့္အဝ မေပးျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အီသီယို
ပီးယား၊ ႐ု႐ွားႏွင့္ ဆူဒန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြး ထားပါသည္။)
ထိုအခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္ရန္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ဗဟိုအစိုးရ
ဘက္မွ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္
သို႔မဟုတ္ အာဏာ ပိုမိုခြဲေဝေပးေရး ေယဘုယ် ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ားအတြက္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သတ္မွတ္ေပးရန္
သေဘာတူညီေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားဗဟိုအစိုးရ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ယင္းသို႔ေသာ ကတိက၀တ္မ်ား ကို ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ (Molloy 2017)။ ဥပမာ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ဘန္ဆာ
မို႐ိုအေျခခံဥပေဒမွာ ယင္းအတုိင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေသာအခါ တရားစီရင္ေရး
အပိုင္းမွ ဗဟိုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာကို ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ိဳး
လည္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္
မွတ္ေပးရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပားစြာရွိမေနပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ၾကံဳ
ေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းျပဌာန္းႏိုင္ပါသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိပါက အျခား တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား သာမက ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကပါ
ဤသို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား စမ္းသပ္ျပဌာန္းျခင္းမ်ိဳးကို လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ပါ
သည္ (Burgess and Tarr 2012: 4)။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ေပးရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပိုမိုမ်ားျပားပါက အင္စတီက်ဴးရွင္း
ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ဆင္တူျခင္း သို႔မဟုတ္ အထက္မွ ျပဌာန္းေပးျခင္းမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ (Ginsburg and Posner 2010: 1601 ကို ၾကည့္ပါ)။ ဤေနရာတြင္ အီသီယိုးပီးယား
ကို ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအား သီးျခားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
မ်ားစြာ ကန္႔သတ္မထားပါ။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပကတိ အေျခအေနအရ (ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္
တစ္ပါတီကသာႀကီးစိုးျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္) အီသီယိုးပီးယား ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အခြင့္အေရးပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ဗဟို
အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အားလံုးလိုလို ပံုတူျပဌာန္း
ထားပါသည္ (Regassa 2009: 51; Ayele 2014)။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာတမ္း
၏ အပိုင္း ၄၊ အပိုင္း ၆၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားသည္ အေၾကာင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားႏုိင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္
ႏုိင္ငံေတာ္႐ႈေထာင့္ဟူ၍ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္မွ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ Marshfield ၏ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ က်င့္သံုးျခင္း ေလ့လာခ်က္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား
တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထား႐ွိျခင္းကို ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ား
ေၾကာင့္ ေထာက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခု ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ အသက္
ဆိုင္ဆံုးျဖစ္ေသာ ပထမအေၾကာင္းမွာ လႊမ္းျခံဳေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္းတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိုက္အဝန္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရ႐ွိျခင္း (အမွန္တကယ္ မရ႐ွိျခင္းႏွင့္ မရ႐ွိဟု ႐ႈျမင္ျခင္း)၊
စီးပြားေရးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡမ်ား မေပၚေပါက္
ေစရန္ တားဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖ႐ွင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္ (Marshfield 2011:
1153–54)။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားဘက္မွ ၾကည့္ပါက အေၾကာင္းသံုးမ်ိဳးေၾကာင့္ သီးျခားဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပဌာန္းၾကပါသည္။ ပထမအေၾကာင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ ႐ွိျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္႐ံုမွ်မက ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပံု နည္းလမ္း
ကိုပါ သတ္မွတ္ျပဌာန္းႏိုင္ပါသည္ (Marshfield 2011: 1170)။ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္
ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စုေဝးေနထိုင္ၾကၿပီး အျခားတုိင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုးႏွင့္ မတူညီဘဲ သီးျခားကြဲျပားေသာ ကိုယ္ပိုင္
စ႐ိုက္လကၡဏာ ႐ွိေသာအခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္႐ွိျခင္း
ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တရားဝင္သတ္မွတ္ႏိုင္
႐ံုမွ်မက သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ွိခဲ့ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
သေကၤတမ်ား ႐ွိျခင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါသည္ (Watts 2000: 946 ကိုလည္း
ၾကည့္ပါ)။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ႐ွိျခင္းျဖင့္
တိုင္းသူတိုင္းသား ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား၏အျမင္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အာဏာ
ပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို တိုးတက္ျမင့္မားေစပါသည္။ ဥပမာ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းပံုကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တရားဝင္ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းထားႏိုင္ပါသည္။ တတိယ
အေၾကာင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ပိုမိုျမင့္မားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီဇိုင္းပံုစံကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရျခင္းမွာ ဗဟိုအဆင့္မွာထက္ ပိုမို
လြယ္ကူသျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္မွာထက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ပိုမို၍႐ွိပါသည္ (Marshfield 2011:
1184 ကိုၾကည့္ပါ။ အပိုင္း ၆ တြင္လည္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္)။ သို႔ရာတြင္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္
မႈရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းစနစ္မ်ားလည္း အားနည္းေနပါက (ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္ပါက) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
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ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမ်ားသည္ ေအာက္ေျခတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ ၿငိမ္မႈရ႐ွိ
ေရးကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မူေဘာင္မ႐ွိေသးေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မူေဘာင္ကို စတင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ဆိုမာလီယာကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာတတ္
ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တိုးျမွင့္ေပးအပ္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္
ေလ့႐ွိပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ
(က) လူနည္းစုအုပ္စုလက္ဝယ္တြင္ အာဏာရယူထားရာမွ လူမ်ားစု အုပ္စုက အာဏာျပန္လည္ရယူ
လိုက္ၿပီး (အသားအေရာင္ခြဲျခားေရးဝါဒအလြန္ ေတာင္အာဖရိကမွာကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။) တုိင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားက ကိုယ္တိုင္အစိုးရဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေတာင္း
ဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း (ခ) မည္သည့္အုပ္စုမွ် လံုေလာက္ေသာ လူမ်ားစု မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ လူနည္းစုအုပ္စုအားလံုး နယ္ေျမေဒသအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း
စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စုဖြဲ႕စီစဥ္ႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရ႐ွိသင့္သည္ဟု နားလည္သေဘာ
ေပါက္လာျခင္း (ဥပမာ စစ္ၿပီးကာလ အီသီယိုပီးယားမွာကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္) (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရယူလိုသည့္/ လြတ္လပ္ေရးရယူလိုသည့္ ႏို္င္ငံေတာ္မဟုတ္ေသာ အုပ္စု
(non-state actors) တုိ႔အၾကား ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေ႐ွ႕မတိုးႏိုင္ ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ အၾကပ္
အတည္းျဖစ္ေနျခင္း (အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ပါပူအာနယူးဂီနီ တို႔တြင္ကဲ့သို႔) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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ဤစာတမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား (သို႔မဟုတ္ ယင္းစနစ္ႏွစ္ခု
ေရာေႏွာ က်င္သ
့ ံုး ေသာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား) ရွိ တိင
ု ္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ားကို
ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသ၊ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ တစ္ျပည္
ေထာင္စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးေရာေႏွာ က်င့္သံုးေသာႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ သေဘာ
သဘာဝ ေဆာင္ေသာ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အျခားဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ေပးအပ္သည့္ စနစ္မ်ားတြင္ (Watts 2000 ကို ၾကည့္ပါ) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္မ်ား
ကို အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ပဋိပကၡ ေျဖ႐ွင္းေရး နည္းလမ္းကိရိယာ
အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားမွာ - ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ဥပေဒမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ အစိုးရ စုဖြဲ႕တည္ေထာင္ပံုကို သတ္မွတ္ေပးေသာ အထူးဥပေဒမ်ား ဟူ၍
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
ဇယား ၃-၁ စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးကာလ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူေဘာင္မ်ား ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား

ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ
ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား

တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား

ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ

အဇာဘိုင္ဂ်န္*

ကိုမို႐ို႕စ္

အင္ဒိုနီး႐ွား (အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာ)
(Aceh and Papua)

အီသီယိုပီးယား
႐ု႐ွား (ခ်က္ခ်င္ညာႏွင့္ ဒါဂက္စတန္)
(Chechnya and Dagestan)
ဆိုမာလီယာ
ေတာင္အာဖရိက
ေတာင္ဆူဒန္
ဆူဒန္
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အစၥေရး (ပါလက္စတိုင္း)*
ပါပူအာနယူးဂီနီ (ဘူဂန္ဗီးလ္)
Papua New Guinea
(Bougainville)
ယူေကႏိုင္ငံ (ေျမာက္အိုင္ယာလန္)*

ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ
ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား

တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား

ဗင္နီဇြဲလား

တ႐ုတ္ (ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္
မကာအို)
ယူကရိန္း (က႐ိုင္းမီးယား)
ဥဇဘက္ကစၥတန္

* ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို မထည့္သြင္းဘဲ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈမ႐ွိေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားကိုခြဲျခားရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျပဌာန္းမီ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အတြင္း (ထို႔အျပင္/သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အတြင္း/ပတ္လည္တြင္ အဓိက
အားျဖင့္ တည္႐ွိသူမ်ား ပါဝင္လ်က္) ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္အဆင့္ကို ၾကည့္ပါသည္ (ဇယား ၃-၁
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ျဖစ္ရပ္ ၄ ခု (တ႐ုတ္၊ ယူကရိန္း၊
ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏင
ွ ့္ ဗင္နဇ
ီ လ
ဲြ ား) အနက္ ဗင္နဇ
ီ လ
ဲြ ားမွာထူးျခားပါသည္။ အနည္းဆံးု ၁၉၈၉ ခုႏစ
ွ ္
မွစတင္လ်က္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စုေဝးေနထိုင္ၾကေသာ အုပ္စု
မ်ား သိသာစြာပါဝင္ျခင္းမ႐ွိဘဲ UCDP အခ်က္အလက္မ်ားအရ အသက္ဆံုး႐ံႈးရမႈ အနည္းဆံုး
သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အစိုးရေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
အမ်ားစုမွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲမၿပီးဆံုးမီက ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္
ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ယင္းတို႔အားလံုးနီးပါးကို
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အျမင္အားျဖင့္
ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမ႐ွိပါ။

ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ပံုကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အစိုးရအဆင့္အသီးသီးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
လ်က္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မက
ႈ ုိ အတုင
ိ း္ အတာတစ္ခအ
ု ထိ အာမခံ
ခ်က္ေပးပါသည္ (Watts 2000: 948–49)။ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားသည္လည္း အၿမဲတေစ မဟုတသ
္ ည္တ
့ င
ုိ ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမေဒသအလိက
ု ္
စုေဝးေနထုိင္ၾကေသာ လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား႐ွိေသာအခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အစိုးရသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ေပးေလ့႐ွိပါသည္
(Watts 2000: 949)။ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ေပးသည့္ အတုိင္းအတာကို တစ္ဖက္သတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္
သည့္ တရားဝင္အခြင့္အာဏာ ႐ွိပါသည္ (Watts 2000: 949 ကို ၾကည့္ပါ)။
ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏိုင္ငံ ႐ွိပါသည္ (Anderson 2008: 2၊
Box - 2 ကို ၾကည့္ပါ)။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံသာမက တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာသည္ အေျခခံက်က်ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။
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အခ်ိဳ႕ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီး
အစိုးရစုဖြဲ႕ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအဆင့္ႏို္င္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း တရားဝင္
ျပ႒ာန္းထား႐ွိရန္ သတ္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခြင့္မျပဳဘဲ တားျမစ္ထားပါသည္။ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထား႐ွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ
မ်ားမွာ အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၾသစႀတီးယား၊ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ ဘရာဇီး၊
ကိုမို႐ို႕စ္၊ အီသီယိုပီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ အီရတ္၊ မေလး႐ွား၊ မက္ဆီကို၊ မိုက္ ခ႐ိုနီး႐ွား၊ ႐ု႐ွား၊ ဆိုမာ
လီယာ၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ စပိန္၊ ဆူဒန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဗင္နီဇြဲလား စသည္တို႔
ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထား႐ွိျခင္းကို ခြင့္ျပဳေသာ
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘယ္လာအူ/ပါလာအူ၊ ကေနဒါ၊ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ စိန္႔ကစ္
ႏွင့္ နီးဗစ္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု (ယူေအအီး) စသည္တို႔ ျဖစ္ပါ
သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခြင့္မျပဳဘဲ (အတိအလင္း
ျဖစ္ေစ၊ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္လ်က္ျဖစ္ေစ) တားျမစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘယ္လ္ဂ်ီ
ယမ္၊ အိႏၵိယ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလမွာထက္ စစ္ေအးတုက
ိ ပ
္ ြဲၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏင
ို ္ငံမ်ားသည္
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ အခ်ိဳး
မညီ အစီအမံျဖင့္ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ယင္းသို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္
ေသာ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား အေရအတြက္မွာ နည္းပါးပါသည္။ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံတြင္
အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာမွာ ဗဟိုတြင္ ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးေရး အယူအဆကို လက္မခံျခင္း ပိုမို
မ်ားျပားေလ့႐ွိပါသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံ႐ွိခဲ့ရာ တန္ဇန္းနီးယားႏွင့္ စပိန္ ၂ ႏိုင္ငံ
သာလွ်င္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (စပိန္မွာ ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္း ႏုိင္ငံဟု ဆိုႏိုင္ပါ
သည္။) စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
မ်ားေရးဆြဲခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံ႐ွိရာ ၈ ႏိုင္ငံမွာ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဇာ
ဘိုင္ဂ်န္၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ အစၥေရး၊ ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ ယူကရိန္း၊ ယူေကႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္တို႔
ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ၃၁ ႏိုင္ငံ ႐ွိသည္ဆိုရာ၌ (Anderson 2008: 2) နီေပါ၊ ဆိုမာလီယာႏွင့္
ေတာင္ဆူဒန္တို႔ကို ထည့္သြင္း ေရတြက္ထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ Anderson ၏ ေလ့လာ
ခ်က္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးမွ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ၂၀ မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အားလံုးတြင္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ႐ွိပါသည္။ (အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၾသစႀတီးယား၊ ဘယ္
လာအူ/ပါလာအူ၊ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ ဘရာဇီး၊ အီသီယိုပီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ မေလး႐ွား၊
မက္ဆီကို၊ မိုက္ခ႐ိုနီး႐ွား၊ ႐ု႐ွား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ စပိန္၊
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ဆူဒန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။) အိႏိၵယႏွင့္
ပါကစၥတန္တို႔သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထား႐ွိခြင့္မျပဳ
ဟု အတိအလင္း မဆိုေသာ္လည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်မ္မူးႏွင့္ ကက္႐ွ္
မီးယား ျပည္နယ္မွာ အိႏၵိယဘက္ျခမ္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ဘက္ျခမ္း ႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႐ွိပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္
မွတ္ေပးရာတြင္ အားလံုးကို တန္းတူသတ္မွတ္ေပးပါက အခ်ိဳးညီ အစီအမံျဖစ္ပါမည္။ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကိုသာ သတ္မွတ္ေပးပါက အခ်ိဳးမညီ အစီအမံ ျဖစ္ပါမည္။
အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ
မူေဘာင္ထား႐ွိျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္မူ ခြင့္ျပဳထားႏုိင္
ပါသည္။ ဥပမာ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာ၊ အိႏၵိယတြင္ ဂ်မ္မူးႏွင့္ ကက္႐ွ္မီးယားတို႔
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕သည္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ကို ပိုမို႐ွိၿပီး တရားဝင္ျပ႒ာန္းထားရန္ ဆႏၵျပင္းျပျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္
ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ ပိုမိုေပးအပ္ျခင္း႐ွိပါ
သည္ (Watts 2000: 946 ကို ၾကည့္ပါ)။ ဥပမာ ဘူဂန္ဗီးလ္ (ပါပူအာနယူးဂီနီ) ႏွင့္ အာခ်ဲ (အင္ဒို
နီး႐ွား) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္
ေပးျခင္းမွာ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေစရန္ (သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မျဖစ္ပြားေစရန္) တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္
ပဋိပကၡ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားသည့္ အတုိင္းအတာေပၚ မူတည္၍ ပဋိပကၡကို ထိန္းခ်ဳပ္ေျဖ႐ွင္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ
သည္။
စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံကို နမူနာေကာက္ယူ
ေလ့လာရာတြင္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံပါဝင္ၿပီး အဇာဘုိင္ဂ်န္၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ ပါပူအာ
နယူးဂီနီ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ၃ ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူေဘာင္ခ်မွတ္လ်က္ အခ်ိဳးမညီ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား
အနက္ ႐ု႐ွားတစ္ႏိုင္ငံသာလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္အတြက္ အခ်ိဳးမညီ အစီအမံထား
႐ွိၿပီး ရီပတ္ဘလစ္ ျပည္နယ္မ်ားအား ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ ျပဳပါ
သည္။ အျခား ရီပတ္ဘလစ္မဟုတ္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအား ပဋိညာဥ္မ်ား ေရးဆြဲေစပါသည္
(ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ကို ၾကည့္ပါ)။ ေတာင္ဆူဒန္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္အထိ ေတာင္ဆူဒန္ျပည္နယ္အတြက္ အစီအမံမွာလည္း အခ်ိဳးမညီ အစီအမံပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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ပဋိပကၡတားဆီးေရးႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေျဖ႐ွင္းေရးအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈအဆင့္ကို တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္
(ပါပူအာနယူးဂီနီ) ႏွင့္ အာခ်ဲ (အင္ဒိုနီး႐ွား) ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္သာ (မွတ္တမ္းဝင္ေသာ) အၾကမ္းဖက္
ပဋိပကၡမႈ မျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု
႐ွင္းလင္းစြာဆက္စပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ပါပူအာ (အင္ဒိုနီး႐ွား) တြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ အၾကမ္း
မဖက္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္း
ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ ျမင့္မားလာျခင္းမ႐ွိပါ။ အလားတူ
ဒါဂက္စတန္တြင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္သာ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားေတြ႕႐ွိ
ရပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပါပူအာႏွင့္
ဒါဂက္စတန္တြင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ျခင္းသည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္မ်ားေၾကာင့္ဟု
သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ (ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရးရွင္း
အပါအဝင္)၊ ကိုမို႐ို႕စ္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက သံုးႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ပဋိပကၡၿပီးေနာက္တြင္ ဗဟိုအဆင့္
ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း
အတာ သတ္မွတ္ေပးမႈ (ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းမထားလွ်င္လည္း
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား) မ်ားျပားပါသည္။ ယင္းတို႕သည္ (မွတ္တမ္းဝင္) အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ
မျဖစ္ေစေရးတားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ေျဖ႐ွင္းရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုမာလီယာတြင္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ အေျခခံလ်က္ ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲျပဳစုျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဧၿပီလတြင္ Puntland တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ Puntland တြင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း
ေတြ႕ရပါသည္။
ဆူဒန္တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဘက္စံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Comprehensive Peace
Agreement) လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္အထိ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဆူဒန္ႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ ပါ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အနည္းဆံုး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ
စတင္လ်က္ ဆူဒန္ေျမာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ ဒါဖူး၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ေကာ္ဒိုဖန္ႏွင့္ Blue Nile
(ႏိုင္းျမစ္ေရျပာ)ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္႐ွားေနခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္
ပဋိပကၡမႈ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရး ထူးျခားမႈမ႐ွိခဲ့ဟု ယူဆရပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ဆူဒန္
လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ပံုထက္
အာဏာရ႐ွိမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အရင္းခံပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္လ်က္
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ျပည္နယ္အေရအတြက္ မျပတ္တိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ၀န္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ ပိုမို
ျဖစ္ပြားလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ပထမခ်က္ခ်င္ညာစစ္ပြဲ (Chechen war) (၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္) အတြင္းတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့
ေသာ ႐ု႐ွားႏွင့္ ခ်က္ခ်င္ညာ သမၼတႏုိင္ငံအၾကားဆက္ဆံေရး အေျခခံမူမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ
ခ်က္တြင္ ခ်က္ခ်င္ညာကို ႐ု႐ွားႏိုင္ငံအတြင္း အထူးအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္
ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ
ျပဌာန္းျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒအရ ခ်က္ခ်င္ညာ သမၼတႏိုင္ငံ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မူေဘာင္ကို

ျပဌာန္းေပးေသာ္လည္း

ေနာက္ထပ္လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား

မပါဝင္ပါ။

ေနာက္ပိုင္း

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္လည္း ခ်က္ခ်င္ညာသမၼတႏို္င္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဖြဲ႕စည္းပုံကို
ေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိဘဲ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွသာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္း
ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အထိ ယင္းနယ္ေျမေဒသအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
ႏွင့္ ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔အၾကား ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈမွာ မ႐ွင္း
လင္းပါ။ တိုင္ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားသည္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ ထူးျခားမႈႏွင့္ ကိုယ္တုိင္အစိုးရဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို
ေျဖ႐ွင္းရန္ အေရးပါေသာ နည္းလမ္းကိရိယာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာအားလံုးကို ေျပလည္ေစႏုိင္
မည္ မဟုတ္ပါ။ အျခားေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိသည့္ အာခ်ဲျပည္နယ္ႏွင့္
ဘူဂန္ဗီးလ္တို႔မွာပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္
ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြး
ညႇိႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူညီထုတ္ျပန္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းစသည့္ ပဋိပကၡအေနအထားမွ ေအာင္ျမင္စြာ အသြင္ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္သည့္အပိုင္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မွသာ
ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ မ႐ွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ (ဆူဒန္၊ ေတာင္ဆူဒန္တို႔ကို
ၾကည့္ပါ)။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္
ေဆာက္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡလြန္ကာလတြင္ႏုိင္ငံကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းကိရိယာ
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္ (ဆိုမာလီယာ)။ အီသီယိုပီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွတပါး အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက အဓိက ေမာင္းႏွင္ေပး
သည့္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါ
သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ (ထို႔အျပင္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္လံုး
တြင္ တစ္ပါတီ ႀကီးစိုးေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္႐ွိျခင္း စသည့္ အျခားေသာ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား
ေၾကာင့္) ေနာင္အခါတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ မ်ားစြာအေရးမပါ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂို
ဗီနာတြင္

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ

(အတိအလင္းျဖစ္ပြားျခင္း)

အားလံုးကို

အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ

အားေကာင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး
/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပို္င္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံ
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တကာ အသိုက္အဝန္းက စီမံခဲ့ပါသည္။ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္မွာမ်ားစြာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးပါသည္။
ဗလာဒီမီယာပူတင္ သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒပါ လုပ္ပို္င္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ ပဋိပကၡ
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွာ

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တြင္း

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါဝင္သူမ်ား

မ်ားစြာပါဝင္ျခင္းမ႐ွိဘဲ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ မပါ၀င္ဘဲ ဗဟိုမွသာ ျပဌာန္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ဥပမာအားျဖင့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကကိစရ
ၥ ပ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မ႐
ႈ ျိွ ခင္းအားျဖင့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းပါသည္။
•

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အလို႐ွိသလို စီစဥ္
ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရ႐ွိပါသလား။

•

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္သူကမူၾကမ္းေရးဆြဲ အတည္
ျပဳျပ႒ာန္း ပါသနည္း။

•

ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္းကို ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္က (သာမန္အား
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္
ခ်ဳပ္က) စိစစ္အတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသလား။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ မည္မွ်
သီးျခားလြတ္လပ္မႈ ႐ွိပါသနည္း။

•

စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္း
စဥ္မထား႐ွိဘဲ အျခားဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္က တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္း
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႐ွိပါသလား။

•

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတို႔အၾကား

အျငင္းပြားမႈ

ျဖစ္ပြားပါက

မည္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းက

တာဝန္ယူ၍ ေျဖ႐ွင္းေပးရပါသနည္း။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ျပင္ဆင္လိုပါက မည္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းက တာဝန္ယူလ်က္ ျပင္
ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသနည္း။

ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ မူေဘာင္
ကိုသတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည့္ အတုိင္းအတာ မတူညီၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ
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သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟို
အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္ဘက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ပံုစံကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္းမျပဳမီ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရ႐ွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ကို ေတြ႕ရပါသည္ (Bell and Zulueta-Fülscher 2016)။ ဤစာတမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ပံုအေပၚ မူတည္လ်က္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အုပ္စုသံုးစု
ခြဲျခားထားပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မူေဘာင္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုအေသးစိတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပထမအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ၾကားျဖတ္ ႏုိင္ငံေရးအစီအမံတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္
ဆိုင္ရာ ကနဦးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းတို႔ကို ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေရးဆြဲပါသည္။ ဥပမာ ဘူဂန္ဗီးလ္ (ပါပူအာနယူးဂီနီ)၊
ကိုမို႐ို႕စ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္) (ေနာက္ဆက္တြဲ (က)
ကို ၾကည့္ပါ)၊ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္း (ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာအျဖစ္ ပါ၀င္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္)၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ဆူဒန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔
ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔တြင္ (လြန္စြာဆင္တူေသာ) ျပည္နယ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္ကို
ျပဌာန္းထားပါသည္။ သီးျခားျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျပဌာန္းပါက အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအား သီးျခားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကိုလည္း အတည္ျပဳျပဌာန္းခြင့္ ျပဳပါ
သည္။
ဒုတိယအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မူေဘာင္ကုိ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးသေဘာတူညခ
ီ ်က္ (ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအစီအမံ) တြငလ
္ ည္းေကာင္း၊
ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း မ်ားစြာအေသးစိတ္ ထည့္သြင္း
ျပဌာန္းထားျခင္း မ႐ွိပါ။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အတိုင္းအတာ မ်ားစြာေပးအပ္ထားပါသည္။ ဥပမာ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊
႐ု႐ွားႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳမီ (ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေဒတန္
သေဘာတူညီခ်က္၏

ေနာက္ဆက္တြဲတစ္ခုအျဖစ္

ပါဝင္ပါသည္)

နယ္ေျမေဒသႏွစ္ခုတို႔၏

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဘာ့စနီးယား
ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရစနစ္ကို သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား
စုဖြဲ႕တည္ေထာင္ထားပံုကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ရမည္ဟုသာလွ်င္ ေယဘုယ်ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဆိုမာ
လီယာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္အခ်ိန္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္ျခင္း မျပဳရေသးပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာသားတြင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မပါ႐ွိပါ။ သို႔ရာတြင္
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ယင္းသို႔ အေသးစိတ္ မျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္
ဗဟိအ
ု ဆင့္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ မလိအ
ု ပ္ဘဲ တိင
ု ္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ားကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတိုင္းအတာကို
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူသြားနိုင္သည္။ အီသီယိုးပီးယားႏွင့္ ရုရွားတို႔တြင္
ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကို ၾကည့္နိုင္သည္။
တတိယအေၾကာင္းမွာ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ား၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္း မျပဳဘဲ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ (မ်ား) အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ႏိုင္ငံေရးအစီအမံမ်ားတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးပါေသာ
အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အာခ်ဲ (အင္ဒိုနီး႐ွား) ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ားကို တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လတ
ႊ ေ
္ တာ္
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲျပဌာန္းေလ့ ႐ွိပါ
သည္။ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ တိုင္းျပဳ
ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္း) ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ခန္႔အပ္ၿပီး မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး တာဝန္ယူေလ့႐ွိပါ
သည္။ သို႔ရာတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ ဘူဂန္ဗီးလ္တြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို တာဝန္ယူေရးဆြဲသည့္ ေကာ္မ႐ွင္မွာ
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ေကာ္မ႐ွင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆူဒန္ႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဗဟိအ
ု ဆင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက မူၾကမ္းေရးဆြထ
ဲ ားေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားကို နမူနာပံုစံအျဖစ္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ၾကပါသည္။
တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အာခ်ဲ ႏွင့္ ပါပူအာတို႔တြင္ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္က (လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဤ
စာတမ္းတြင္ အကဲျဖတ္ခေ
့ဲ သာ ဗဟိအ
ု ဆင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ဖ႕ဲြ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ကမ
ုိ ႐
ုိ ႕ုိ စ္
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဆိုမာလီယာ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေဘာ့စနီး
ယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သံုးေစာင္တြင္သာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ တာဝန္႐ွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္း မ႐ွိပါ။ (ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္ ၃ ခု
အနက္ ၂ ခု (Republika Srpska ႏွင့္ Federation of Bosnia and Herzegovina) သည္ ဗဟို
အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မေရးဆြဲမီကပင္ ႐ွိႏွင့္ပါသည္။) ထို႔အျပင္ ဤစာတမ္း
တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ ခ်က္ခ်္ညာတြင္သာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ ပါဝင္ပါသည္။ ခ်က္ခ်္ညာ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
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တို႔တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ၂ ႀကိမ္ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ (ဇယား ၄-၁ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
(ခ) ကို ၾကည့္ပါ။)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေၾကာင္း စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း မပါဝင္ပါ။ လိုအပ္ပါက စိစစ္အတည္ျပဳသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို သာမန္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
သည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာမူမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား
ကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း စိစစ္အတည္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ ဤတာဝန္ကို ဗဟို
အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္က တာဝန္ယူပါသည္။ ဥပမာ ဘူဂန္ဗီးလ္
(ပါပူအာနယူးဂီနီ)၊ ဆူဒန္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္ဆူဒန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ
မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ မူၾကမ္းတို႔
မွာ တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္းမခံရဘဲ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
ဇယား ၄-၁ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပံုစံဒီဇိုငး္
အတည္ျပဳ
တိုင္းေဒသႀကီး
/ျပည္နယ္

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္း

စိစစ္အတည္

တရားဝင္

ျပဌာန္း

ျပဳျခင္း/

အတည္ျပဳျခင္း/

ၿပီးေနာက္

ေထာက္ခံျခင္း

သေဘာတူညီျခင္း

ျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံမ်ား
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္

Republika Srpska ၏

ဟာဇီဂိုဗီနာ

လႊတ္ေတာ္ (သို႔)
အဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီ
(ဖက္ဒေရး႐ွင္း) /
မူၾကမ္း ေကာ္မတီ
(Republika Srpska)

ေဘာ့စနီးယား

(အတည္ျပဳ

ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရးရွင္း
၏ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ

(မ႐ွိပါ။)

လႊတ္ေတာ္ (ခ႐ိုေအး႐ွား

ျပဌာန္းသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အတုိင္း)

ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယား ကိုယ္

ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ
တရား႐ံုး

စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား၏
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္)
ေဘာ့စနီးယား
ဟာဇီဂိုဗီနာ

ဖြဲ႕စည္းပံု
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ဖက္ဒေရး႐ွင္း
ကိုမိုရို႕စ္

အေျခခံဥပေဒ

ဖြဲ႕စည္းပံု
(မေဖာ္ျပထားပါ)

တရား႐ံုး
(အတိအလင္း
ျပဌာန္းထားျခင္း
မ႐ွိပါ။)

ကၽြန္းႏိုင္ငံ ေကာင္စီ/
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

အေျခခံဥပေဒ
တရား႐ံုး

ဖြဲ႕စည္းပံု

(အတိအလင္း

ဖြဲ႕စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ

ျပဌာန္းထားျခင္း

အေျခခံဥပေဒ

တရား႐ံုး

မ႐ွိပါ။)

တရား႐ံုး
(အထက္

အီသီယိုးပီးယား
(အတိအလင္းျပဌာန္း
ထားျခင္း မ႐ွိပါ။)

လႊတ္ေတာ္/
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ

(မ႐ွိပါ)

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ

ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ
တရား႐ံုး)

42

International IDEA

အတည္ျပဳ
တိုင္းေဒသႀကီး
/ျပည္နယ္

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္း

စိစစ္အတည္

တရားဝင္

ျပဌာန္း

ျပဳျခင္း/

အတည္ျပဳျခင္း/

ၿပီးေနာက္

ေထာက္ခံျခင္း

သေဘာတူညီျခင္း

ျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္း

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

ရရွား
(ခ်က္ခ်္ညာ ႏွင့္
ဒါဂက္စတန္)

(ေယဘုယ် အားျဖင့္

(republic (သမၼတနိုင္ငံ
(အတိအလင္း

မ်ား)မွအပ ျပည္နယ္

(အတိအလင္း

မ႐ွင္းလင္းပါ။

ဖြဲ႕စည္းပံု

ျပဌာန္းထားျခင္း

အားလံုးအတြက္ republic

ျပဌာန္းထားျခင္း

ခ်က္ခ်္ညာအတြက္

အေျခခံဥပေဒ

မ႐ွိပါ။)

မ်ားအတြက္ လုပ္ထံုး

မ႐ွိပါ။)

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

တရား႐ံုး

က်င္းပ ပါသည္။)

လုပ္နည္းကို အတိအလင္း
ေဖာ္ျပမထားပါ။)
ဆိုမာလီယာ

(အတိအလင္း
ျပဌာန္းထားျခင္း
မ႐ွိပါ။)

ေတာင္အာဖရိက

(အတိအလင္း ျပဌာန္း
ထားျခင္း မ႐ွိပါ။)

(အတိအလင္း
ျပဌာန္းထားျခင္း

(မ႐ွိပါ)

ဖြဲ႕စည္းပံု
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

မ႐ွိပါ။)

အေျခခံဥပေဒ
တရား႐ံုး

(အတိအလင္း

ဖြဲ႕စည္းပံု

ျပဌာန္းထားျခင္း

အေျခခံဥပေဒ

မ႐ွိပါ။)

တရား႐ံုး
ဖြဲ႕စည္းပံု

ျပည္နယ္

အေျခခံဥပေဒ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

တရား႐ံုး

ေတာင္ဆူဒန္
ဥပေဒေရးရာႏွင့္

ေတာင္ဆူဒန္

မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး

ဖြဲ႕စည္းပံု

ေကာ္မတီမ်ား (ဆူဒန္

အေျခခံ ဥပေဒ

ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

မ်ား ၾကားကာလ

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ

(ႏွင့္ လြတ္လပ္

ဥပေဒ နမူနာပံုစံကို

ေရး မရမီ

အသံုးျပဳပါသည္)

ေတာင္ဆူဒန္

ဆူဒန္သမၼတ
(လြတ္လပ္ေရး
မရမီ) / ေတာင္
ဆူဒန္ သမၼတ
(လြတ္လပ္ေရး

ျပည္ေထာင္စု
တရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

ရၿပီး)

တရားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန)
ဆူဒန္

(အတိအလင္း
ျပဌာန္း ထားျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏
ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

မ႐ွိပါ။)

တရားေရး

ဖြဲ႕စည္းပံု
သမၼတ

ဝန္ႀကီးဌာန

အေျခခံဥပေဒ
တရား႐ံုး

တစ္ျပည္ေထာင္ ႏိုင္ငံမ်ား
အာခ်ဲ (အင္ဒိုနီး႐ွား)

အာခ်ဲ လႊတ္ေတာ္/
ျပည္နယ္ အစိုးရ/

ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳ

ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား

ေကာင္စီ/သမၼတ

ဖြဲ႕စည္းပံု
(မ႐ွိပါ)

သမၼတ

တရား႐ံုး

အၾကံေပး အဖြဲ႕
ပါပူအာ
(အင္ဒိုနီး႐ွား)

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳ
ေကာင္စီ/ သမၼတ

ဖြဲ႕စည္းပံု
(မ႐ွိပါ)

သမၼတ

အေျခခံဥပေဒ
တရား႐ံုး
ျပည္ေထာင္စု

(PNG) ဘူဂန္ဗီးလ္
(ပါပူအာ နယူးဂီနီ)

အေျခခံဥပေဒ

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒ ေကာ္မ႐ွင္

အမ်ိဳးသား
တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္

အမႈေဆာင္
ေကာင္စီ

ႏိုင္ငံေတာ္
အႀကီးအကဲ

တရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
(ပါပူအာ
နယူးဂီနီ)
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ဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ေတာင္ဆူဒန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔ႏွင့္ ညီၫြတ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္
အဆင့္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာေပးရပါသည္ (အပိုဒ္ ၂-၁၂-၁၂)။ ေတာင္ဆူဒန္တြင္
လြတ္လပ္ေရးမရ႐ွိမီက စစ္ေဆးအတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ႐ွိပါသည္။ ပထမ
အဆင့္မွာ ေတာင္ဆူဒန္ တရားေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက
ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေတာင္ဆူဒန္ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ
ၫြတ္ေၾကာင္း စိစစ္သံုးသပ္ရပါသည္ (Murray and Maywald 2006: 1299–30)။ ဒုတိယအဆင့္
မွာ ေတာင္ဆူဒန္ ဝန္ႀကီးဌာနကအတည္ျပဳၿပီးေသာ မူၾကမ္းကို နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စိစစ္အတည္ျပဳရန္ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ဆူဒန္ တရားေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မူၾကမ္းမ်ား ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈကို အေတာ္အသင့္ လ်င္ျမန္စြာ စိစစ္သံုးသပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား
တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စိစစ္သံုးသပ္ေပးလိုျခင္း မ႐ွိပါ။ ေတာင္ဆူဒန္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားကို အၿပီးသတ္ စိစစ္အတည္ျပဳခ်က္မပါ႐ွိဘဲ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (2006:
1233–34)။ ေၾကာင္းက်ိဳးေဖာ္ျပခ်က္မွာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ေတာင္ဆူဒန္
ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ၿပီး တဖန္ ေတာင္ဆူဒန္ ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒသည္ ဆူဒန္ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္သျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားသည္ ဆူဒန္ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ရမည္ျဖစ္၍ ထပ္မံ၍ စိစစ္
အတည္ျပဳရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္ (Susan Stigant ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္)။
သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ႀကိဳတင္သေဘာ တူညီထားေသာ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေသြဖည္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဘူဂန္ဗီးလ္တြင္ အေျခအေနမွာ အနည္းငယ္ ကြာျခားပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္
ခဲ့ပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေနာက္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ
လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ေစာင္ကို အမ်ိဳးသားအမႈေဆာင္ေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔ရ
မည္ဟလ
ု ည္းေကာင္း (အပိဒ
ု ္ ၂၂(က))၊ အမ်ိဳးသားအမႈေဆာင္ေကာင္စသ
ီ ည္ ဘူဂန္ဗးီ လ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအတြက္ အမ်ိဳးသား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပည့္မီ
ေၾကာင္း စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအား ယင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္
ျပဳေပးရန္ အၾကံျပဳရမည္ဟုလည္းေကာင္း (အပိုဒ္ ၂၂(ခ)) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေတာင္အာဖရိက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၄၄ တြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းအေၾကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ယင္း
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာသား သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ စာသားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
တရား႐ံုးသို႔ စိစစ္အတည္ျပဳရန္ ေပးပို႕ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၄၄ (၁))။ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာသား သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္
ခ်က္စာသားသည္ (က) အပိဒ
ု ္ ၁၄၂ (ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ
ျပဌာန္းခ်က္) ႏွင့္အညီ ျပဌာန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း (ခ) အပိုဒ္ ၁၄၃ (ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္) ႏွင့္ ညီၫြတ္ေၾကာင္း
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စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း မ႐ွိဘဲ မည္သည့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မွ်
ဥပေဒအျဖစ္သ႔ို မေရာက္႐ွိေစရဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးေသာ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္
ခ်က္စာသားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျဖစ္ပါမည္ (အပိုဒ္ ၁၄၅ (၁))။ ကြာဇူးလူး ေနတယ္(KwaZuluNatal) ျပည္နယ္သည္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ျခင္း မ႐ွိ
ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အမ်ားအျပားကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕႐ွိ
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရယူျပဌာန္းထား
သည္ဟု ဆိုပါသည္ (Certification of the Constitution of the Province of KwaZulu-Natal
1996, Case CCT 15/96; Murray 2001)။ အျခား ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Western Cape
သည္လည္း ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲပ
့ ါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက ပထမမူၾကမ္းကို လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ Western Cape ျပည္နယ္က
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုး၏ အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ျပင္ဆင္လ်က္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္
တင္သင
ြ း္ ရာေအာင္ျမင္မရ
ႈ ႐ွၿိ ပီး ျပည္နယ္ဖ႕ဲြ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းႏိင
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္ (Certification
of the Constitution of Western Cape 1997, Case CCT 6/97)။
ကိုမို႐ို႕စ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္
မ်ားအရ ကိယ
ု ပ
္ င
ို အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ကၽြန္းမ်ား၏ စတက္က်ဳ ဥပေဒမ်ားကို ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒဆုင
ိ ရ
္ ာ
တရား႐ံုးက စိစစ္ အတည္ျပဳၿပီးမွသာ ျပဌာန္းႏိုင္ပါသည္ (အပိုဒ္ ၇)။ (ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္
ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
အီသီယိုပီးယားတြင္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ႐ွိပါ။ ျပည္နယ္ေကာင္စီမ်ားသည္
ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္း၍ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ႏုိင္
သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႐ွိပါသည္ (အပိုဒ္ ၅၂ (၂ခ))။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္လည္း
ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျပဌာန္းမီကပင္ ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္သည့္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ႐ွိပါ။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တရား႐ံုး
၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ (က) ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း (ခ) ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးရန္
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ (အပိုဒ္ ၁၀ (၁)) သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုတစ္ပံုက ေမတၱာရပ္ခံလာလွ်င္ (ျပည္နယ္
၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ယင္းကို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က
ျပဌာန္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း ႐ွမ
ိ ႐ွိ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ တရား႐ံုးက အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည္ဟု
ျပဌာန္းထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၀ (၂) (ခ))။ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္လည္း စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္ မ႐ွိပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ံုးသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္
ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာ ႐ွိပါသည္ (အပိုဒ္ ၂၄ (ဂ))။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ံုးသည္ ဥပေဒၾကမ္း
တစ္ရပ္ ဥပေဒအျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ွိၿပီးမွသာ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ex-post ျပန္လည္သံုးသပ္
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သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္သာ အခန္းက႑ ပါဝင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ႐ု႐ွားတြင္ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္မ်ားအတြက္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ႐ွိဟု ယူဆရပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ရုရွား
ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ ပူးေပါင္းစီရင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အတြင္းတြင္ ရွိေစ
ရမည္။ (က) Republic မ်ား၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား (krais)၊
ခရိုင္မ်ား (oblasts)၊ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရိုင္မ်ား (oblasts) ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား (okrugs) မ်ားတို႔၏ ပဋိညာဥ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အျခားျပဌာန္းထားသည့္
ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားအား ရုရာွ းဖက္ဒေရးရွငး္ ၏ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအမံမ်ား’ (အပိုဒ္ ၇၂ (၁))။ အဆိုပါ
ပူးေပါင္းစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္၏ သေဘာသဘာဝအား အေျခခံဥပေဒအတြင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိပါ (Küpper 2013: 259)။
ဆိုမာလီယာတြင္ တရားဝင္ စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ႐ွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒဆုင
ိ ရ
္ ာ တရား႐ံးု (စနစ္တက်ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ျခင္း မျပဳရေသးပါ) သည္ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ မည္သည့္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
မဆို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႐ွိပါသည္ (အပိုဒ္ ၄-၂)။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက
တစ္ဖက္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အစိုးရမ်ားကတစ္ဖက္ ျဖစ္ပြားေသာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အစိုးရမ်ားအၾကားတြင္
ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႐ွိပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၀၉ (ဂ)
(၁ဃ)။

ဗဟိအ
ု ဆင္ႏ
့ င
ုိ င
္ ေ
ံ တာ္ဖ႕ဲြ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံ
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက လႊမ္းမိုးပါ
သည္ (Burgess and Tarr 2012: 10; Saunders 2011: 874)။ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (အတည္မျပဳမီ) စိစစ္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားမ႐ွိေသာ္လည္း အတည္ျပ ျပဌာန္းၿပီးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားအၾကားတြင္ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားပါက ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို လုိက္နာလ်က္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တာဝန္ယူရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (ဇယား ၄-၁ ကို ၾကည့္ပါ။) အျငင္းပြားမႈသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားက
တစ္ဘက္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္ဘက္ ျဖစ္ပြားသည္ ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္လ်က္
တရား႐ံုးသို႔ အမႈတြဲကို စြဲတင္ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါဝင္သူမ်ား မတူညီၾကပါ။ သာမန္
ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္ အလားတူ အဆင့္႐ွိသူ)
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သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ သမၼတ/ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အထိတို႔ကို အမႈတြဲ
စြဲတင္ခြင့္ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရအဆင့္ အသီးသီးအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္
တရား႐ံုးမ်ားသို႔ အမႈတြဲကို မစြဲတင္မီ ဦးစားေပးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အလြတ္သေဘာ (တရား႐ံုး
မဟုတ္သည့္) ေျဖ႐ွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
ျပဌာန္းထားေလ့ ႐ွိပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏
စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္းခံရေစရန္ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ တရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ သီးျခားလြတ္လပ္မႈသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းအင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားမွာ
စာ႐ြက္ေပၚတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ ႐ွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈမ႐ွိဘဲ ျဖစ္
တတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို တိုက္႐ိုက္
ထိခိုက္ၿပီး တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေမးခြန္း
ထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုး
သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳ
ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရမႈ
တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသည္။ ကိုမို႐ို႕စ္ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္
ေထာင္စု သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယသမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ကၽြန္းမ်ားမွ
အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ တရား႐ံုး တရားသူႀကီး တစ္ဦးစီ
ခန္႔အပ္ၾကပါသည္ (ကိုမို႐ို႕စ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၁) (၂၀၀၉) အပိုဒ္ ၃၇ ကို ၾကည့္ပါ)။
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၆ (၁ က)ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ
ဖက္ဒေရး႐ွင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၉ တြင္ ျပည္နယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု
ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေစရန္ အတိအလင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းသို႕ျပဌာန္းထားရာ၌
လူမ်ိဳးစုမ်ား အခ်ိဳးညီမွ်မႈရွိေစေရးဆိုင္ရာ ပိုမို၍ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ အယူအဆတစ္ရပ္ကို
အေျခခံထားၿပီး အဆုိပါ အယူအဆ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အျခားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
တစ္ရပ္အား ဖယ္က်ဥ္ထားပါသည္။ Sejdić v. Bosnia and Herzegovina (no. 27996/06 ႏွင့္
34836/06, ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္) ႏွင့္ Zornić v. Bosnia and Herzegovina (no.
3681/06, ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္) အမႈမ်ားတြင္ ဥေရာပ လူ႔အခြင့္အေရး တရား႐ံုး၏
စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
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တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကိစၥသည္ အေရးပါေသာ္လည္း မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမိ
တတ္ၾကပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရမည့္ အခ်ိန္
ဇယား သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားတြင္
တစ္ခါတစ္ရံ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့႐ွိေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေလ့ မ႐ွိပါ။ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လက္ေတြ႕
ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ပဋိပကၡၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား အပါ
အဝင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စနစ္တက် စုဖြဲ႕စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အာခ်ဲ လႈပ္႐ွားမႈအၾကားရွိ နား
လည္မႈ စာခၽြန္လႊာတြင္ 'အာခ်ဲကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒသစ္ကို ေဆာလ်င္ႏုိင္သမွ် ေဆာလ်င္စြာ
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ အတည္ျပဳျပဌာန္းရမည္' ဟု အခ်ိန္ဇယား
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁-၁-၁)။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွသာ
ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ)။ ဆူဒန္တြင္ မာခ်ာကို႔စ္ (Machakos) အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အာဏာခြဲေဝေရးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား (Naivasha၊ ကင္ညာ၊
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္) အရ ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဆူဒန္တြင္
ေတာင္ဆူဒန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၄ ပတ္အတြင္းတြင္
လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို မူၾကမ္း
ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ျပဌာန္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို လက္ခံရ႐ွိၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္အတြင္း ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္
ျဖစ္ပါက ၾကားျဖတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိကိုလည္းေကာင္း၊
ေတာင္ဆူဒန္အတြက္ ၾကားျဖတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ေတာင္ဆူဒန္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတို႔ႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိကိုလည္းေကာင္း၊ စိစစ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္ (အာဏာ
ခြဲေဝေရးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အပိုဒ္ ၂-၁၂-၁၂)။ ယင္းတိုေတာင္းေသာအခ်ိန္သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ ေဆာင္႐ြက္ျပီးစီးခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ (Murray
and Maywald 2006: 1212)။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံ

48

International IDEA

အတြင္း ပါဝင္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အတည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလအတြင္း မိမိတို႔၏ (ယခင္က ႐ွိႏွင့္ေသာ) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို
ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၂ စာပိုဒ္ ၂)။ သို႔ရာတြင္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ
ဖက္ဒေရး႐ွင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြက္ ေဒတန္ (Dayton) ေနာက္ပိုင္း ပထမအႀကိမ္
ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွသာ အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ Republika Srpska ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအတြက္ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွသာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့
ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈ
အဆင့္ကို ဤေနရာ၌ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အဓိက
အုပ္စုမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္မႈအဆင့္ဟု အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပပါသည္။ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈအဆင့္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္တို႔ကို ခြဲျခားလ်က္ ႐ႈျမင္ရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ဘူဂန္ဗီးလ္ (ပါပူအာနယူးဂီနီ) ႏွင့္ အာခ်ဲ (အင္ဒိုနီး႐ွား) မွာကဲ့သို႔ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျဖ႐ွင္းခ်က္
လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္
ဘဲ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ အီသီယိုပီးယား၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္
ဆူဒန္တို႔မွာကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ႐ွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္
႐ြက္မႈ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဗဟိုမွတိုက္ရိုက္ ခ်မွတ္ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္း
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္သည့္တိုင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးပိုင္း အမ်ားပါဝင္မႈအဆင့္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (တစ္ခါတစ္ရံ
ျပည္သူလူထုအၾကား မတူကြဲျပားမႈကို တရားဝင္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းလည္း ႐ွိပါသည္။) အာခ်ဲ (အင္ဒို
နီး႐ွား) တြင္ အင္ဒိုနီး႐ွားအစိုးရႏွင့္ UCDP အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းစု (database) တြင္ သူပုန္
အုပ္စုဟု ေဖာ္ျပထားေသာ လြတ္လပ္ေသာ အာခ်ဲ လႈပ္႐ွားမႈတို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ တဖန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ား ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္း မတူကြဲျပားမႈကို
တရားဝင္ (တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ျခင္းခံရလ်က္) ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္
(ပါပူအာနယူးဂီနီ)တြင္ ပါပူအာ နယူးဂီနီ အစိုးရႏွင့္ 'ဘူဂန္ဗီးလ္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား' က ဦးေဆာင္လ်က္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသူမ်ား
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တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု လူမ်ားစုက ႐ႈျမင္မွသာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အား ေပးအပ္ေသာ ေနရာကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုမွတဖန္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္းေကာင္း လက္ခံၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုစတင္၍ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္
နက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မည္သို႔စုဖြဲ႕တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ယင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းမွ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ႐ွိရန္
လိုအပ္ပါသည္ (Marshfield 2011: 1163)။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္သည့္
နယ္ပယ္အရြယ္အစားကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို
၍ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္လာႏိုင္ေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ ေရးဆြသ
ဲ ည့္ လုပင
္ န္းစဥ္သည္ အမ်ားျပည္သ၏
ူ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏင
ို မ
္ အ
ႈ ေပၚ
အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ သေဘာတရားအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳသင့္ပါသည္ (Marshfield 2011:
1187–88)။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ရန္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တြင္ ပါဝင္ေနေသာ
နယ္ေျမေဒသ အာဏာပိုင္အေနျဖင့္ (က) ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
အာဏာပိုင္မ်ားမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ (ခ) ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္
တြင္ ပါဝင္ေနေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ မတူညီမႈမ်ား႐ွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ကြာျခားသည့္ အတိုင္းအတာ
အေပၚ မူတည္ဖြယ္ရာ ႐ွိပါသည္ (Saunders 2011: 874)။
ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္
တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ား
စု၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အေရးပါေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည့္ အတုိင္းအတာကိုတြက္ဆရန္ ခက္ခဲပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗဟို
အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအစီအမံမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားေလ့မ႐ွိပါ။ ဥပမာ ဆူဒန္တြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို
စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္
မည္သည္အ
့ တိင
ု း္ အတာအထိ လိက
ု န
္ ာေၾကာင္း၊ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမည္မ်ွ ႐ွေ
ိ ၾကာင္း၊ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ားအား ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း သို႔မဟုတ္
ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳျခင္း ႐ွိမ႐ွိတို႔ပင္လွ်င္ မ႐ွင္းလင္းပါ။ အီသီယိုပီးယားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္
ျပဳ ျပဌာန္းျခင္း အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္း အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ မပါဝင္ေၾကာင္း Regassa (2009: 52) က ဆိုပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္တြင္သာ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ (အပိုဒ္ ၁၇) တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေကာ္မ႐ွင္၌ ဘူဂန္ဗီးလ္
ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေစရမည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ား
ျပည္သူ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေရးကိုမူ ျပဌာန္းထားျခင္း မ႐ွိပါ။ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္မူ ႀကီးမားေသာ အမ်ား
ျပည္သူ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းမွာ ႐ႈပ္ေထြး
႐ွည္လ်ားၿပီး ဥပေဒ႐ွင္းလင္းမႈႏွင့္ ေ႐ွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈကို ထိခုိက္ခဲ့ပါသည္။
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏ အခန္းက႑သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အေပၚတြင္သာမက ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ႏွင့္ ေတာင္း
ဆိုခ်က္မ်ား) အေပၚတြင္လည္း အဓိကအားျဖင့္မူတည္ေနပါသည္။ ဆိုမာလီယာတြင္ကဲ့သို႔ ကာလ
ၾကာ႐ွည္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ား၊ ဘူဂန္ဗီးလ္ (ပါပူအာနယူးဂီနီ) ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ
အသိုက္အဝန္းသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ွိရန္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးေသာ သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္ေပးေသာ ေနရာ
ေဒသမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္ အီရတ္၊ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာကဲ့သို႔ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ေနရာေဒသမ်ား)
တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသည္ ပိုမို၍အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
ႏို္င္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသည္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ကလည္း နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ မည္သည့္
နည္းလမ္းျဖင့္ ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိအလင္း သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ပါဝင္ေလ့ ႐ွိပါသည္။
၁။ ဗဟိုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ သတ္မွတ္
ေပးထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာအား အဓိပၸာယ္
ေကာက္ယူျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္း ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပံုစံထုတ္စီစဥ္ျခင္း
ဒီဇိုင္းပိုင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္႐ွိ အဓိက
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါဝင္သူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း
၂။ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တို႕အၾကား သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အာမခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက အက်ိဳး
သက္ဆိုင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း
၃။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား/စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပရန္ (ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္
အျခား အမ်ိဳးအစားမ်ား) အကူအညီ ေပးအပ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ားျပည္သူ ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု
ပညာေပး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း
၄။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အဓိက အက်ိဳးသက္ဆုိင္ ပါဝင္သူမ်ား
အား စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ သင္တန္းမ်ား၊ တြဲဖက္တာဝန္ေပးအပ္
ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
(အလွဴ႐ွင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပျခင္း အပါအဝင္ ) အျခား အရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးအစား
မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း
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ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ပကတိ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ သက္ေရာက္မႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ ဆိုမာလီယာ၏ ျဖစ္ရပ္မွာ ထင္႐ွားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔
ဖက္ဒရယ္နိုင္ငံ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား (Federal Member States (FMS)) ကို မတည္ေထာင္
ရေသးပါ။ FMS မ်ား တည္ေထာင္ၿပီးမွသာ ယာယီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အျပည့္အဝ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါမည္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း FMS မ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးသာမက အဓိက အေရးပါေသာ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ တက္ၾကြေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါမည္။ သို႔ရာတြင္ FMS မ်ား မတည္ေထာင္ႏိုင္မီ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ေကာ္
မ႐ွင္က FMS မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို အၾကံျပဳေပးရပါမည္ (အပိုဒ္ ၄၉)။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာ္မ႐ွင္တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွသာ အမည္
စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အကူးအေျပာင္း ကာလ အစိုးရအေနျဖင့္ FMS မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး
အတြက္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသည္ ကနဦးတြင္ မ်ားစြာစိတ္အားထက္သန္
ျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း FMS ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမို၍ ပါဝင္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းသည္ ဆိုမာလီအစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေ႐ွာင္ကြင္းႏိုင္ေရး အကူ
အညီျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတည္
ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈမွာ ဆိုမာ
လီယာႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ပါဝင္ေသာ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းလံုးမွာ
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒတန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီကပင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
႐ွိခဲ့ပါသည္။ Republicka Srpska ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေဘာ့စနီးယားစစ္ပြဲ မစတင္မီ
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး '႐ွင္းလင္းသိသာစြာ ႏုိင္ငံမွခြဲထြက္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္' (Woelk 2012: 110)။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ဝါ႐ွင္တန္
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ခ႐ုိအက္မ်ား (Croats) ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားမ်ားအၾကား
ပဋိပကၡရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ
ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈျဖင့္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလံုး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး (ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၄၊ အပိုဒ္ ၁၁) ျပည္နယ္မ်ား
အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်
ထားပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အားနည္းပါသည္ (Woelk 2012: 113)။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဘြန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (‘Bonn Powers’) အရ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီးသည္
တစ္ဖက္သတ္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ေႏွာင့္ယွက္ေသာ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္
ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ႐ွိေလရာ (Woelk 2012: 119) ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းသည္ ဘြန္း
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (‘Bonn Powers’) ကို အသံုးျပဳလ်က္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
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အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္လံုး႐ွိ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္သူမ်ားအား ေက်ာ္လႊားရန္ သို႔မဟုတ္
တန္ျပန္ရန္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တိုးျမႇင့္လ်က္ အားျဖည့္ေပးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္
(Tzifakis 2007)။ ဗင္းနစ္ေကာ္မ႐ွင္ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္) က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လ်က္
ျပည္နယ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အၾကား အနာဂတ္ ဆက္စပ္မႈမည္သို႔ ႐ွိမည္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပဌာန္းရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့ပါသည္
(Woelk 2012: 125)။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ
မလုပ္ေဆာင္ရေသးပါ။
ပါပူအာ နယူးဂီနီသည္ ယခင္က (လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးထားသည့္) တစ္ျပည္
ေထာင္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပါပူအာ နယူးဂီနီ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဘူဂန္ဗီးလ္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ (ခြဲထြက္ေရး
လက္နက္ကိုင္အုပ္စု) အၾကား (၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ ) ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘူဂန္ဗီးလ္အား (အခ်ိဳးမညီ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီ
ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဘူဂန္ဗီးလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဘူဂန္ဗီးလ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္ ပါဝင္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ
ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္

ပထမအႀကိမ္

ဘူဂန္ဗီးလ္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

အစိုးရကို

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးေနာက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ဘူဂန္ဗီးလ္၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး
အဆင့္အတန္းကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္လည္း ထည့္သြင္း သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္ (အပိုဒ္
၃၀၉ မွ ၃၂၄) (ကုလသမဂၢ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္)။ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပတ္ဝန္း
က်င္ျဖစ္ေစေရး အာမခံခ်က္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းသည္ အေရးပါေသာ အခန္း
က႑မွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏိုင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း (Wallis 2016: 372) ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္မႈမွာ နည္းပါးပါသည္
(Wallis 2016: 371)။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍မူကား ပါပူအာနယူးဂီနီ အစိုးရအား ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ပဋိပကၡကို ေျဖ႐ွင္း
ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားစြာ ႐ွိခဲ့ပါသည္ (Ghai and Regan 2006: 598)။ ဘူဂန္ဗီးလ္၏
လက္ငင္းႏွင့္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားလည္း
ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္ နယ္သူနယ္သားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းက ဖိအား
ေပးမႈေၾကာင့္သာ ဘူဂန္ဗီးလ္၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူထုဆႏၵ
ခံယူပြဲ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားျခင္းကို လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္မွသာ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေပးေရး အာမခံခ်က္ကို ထည့္သြင္း
ျပဌာန္းရန္ သေဘာတူညီလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ဆိုခဲ့ပါသည္ (Ghai and
Regan 2006: 599–600)။
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ဤအပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစီအမံမ်ားကိုေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုင္းက႑မ်ားစီစဥ္ပံုကို ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စီစဥ္ပံု
(သက္ဆိုင္အက်ံဳးဝင္ပါက အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စီစဥ္ပံု) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ထားပါ
သည္။ အစိုးရစနစ္ - လႊတ္ေတာ္စနစ္၊ သမၼတစနစ္၊ သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္ (Elgie 2011; Shugart
and Carey 1992 ကိုၾကည့္ပါ)။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိျခင္း။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္႐ွိျခင္းႏွင့္ ပံုေသ
သတ္မွတ္ထားျခင္း)။ ေဒသႏၲရအစိုးရဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ လူနည္းစုအုပ္စု အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သေကၤတမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတို႔ကို အေျခခံ၍ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ
ထားသည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္အမ်ားအျပားတြင္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင္တ
့ င
ြ ္ အစိးု ရစုဖ႕ဲြ စီစဥ္ပသ
ုံ ည္
ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားပံုႏွင့္ မ်ားစြာတူညီေလ့႐ွိပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ကြာျခားခ်က္မ်ား ႐ွိေသာ္လည္း အေျခခံ
ပံုစံတစ္မ်ိဳးတည္းအေပၚ တည္ေဆာက္ထားေလ့ ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႐ု႐ွားႏွင့္ ဆိုမာလီယာ မွာ
ကဲ့သို႔ သိသာထင္႐ွားစြာ ကြဲျပားျခားနားေနျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ခၽြင္းခ်က္မွာ ပါပူအာ
နယူးဂီနီ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တို႔သည္ ဆန္႔
က်င္ဘက္ပံုစံမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားၾကပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အယူအဆ သေဘာ
တရားအပိုင္း ေကာင္းကြက္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ဆင္တူ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးအၾကား အလြယ္
တကူ ကူးေျပာင္းလုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ မတူညေ
ီ သာ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ပုံ ႐ွျိ ခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕
စမ္းသပ္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ပိုမို၍ကိုက္ညီေသာပံုစံကို
က်င့္သံုးႏုိင္ဖြယ္ရာ ႐ွိပါသည္။
အီသီယိုပီးယား (Amhara ျပည္နယ္)ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက (Western Cape ျပည္နယ္) တြင္
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွာကဲ့သို႔ပင္ စုဖြဲ႕တည္ေထာင္ထားပါ
သည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၌ သမၼတက အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာ
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တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဦးေဆာင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းစနစ္ ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ အႏွစ္သာရ
အားျဖင့္

သမၼတစနစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး

တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ

အစိုးရအႀကီးအကဲက

ဦးေဆာင္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္လည္း ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမ်ားအၾကားမ်ားစြာ ဆင္တူပါသည္။ ဥပမာ သမၼတအဖြဲ႕
ထား႐ွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေဘာ့စနီးယား၊ ခ႐ိုအက္ႏွင့္ ဆာ့ဘ္ အသိုက္
အဝန္းမ်ားက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး႐ွိၿပီး သမၼတရာထူးသက္တမ္း
ကာလအတြင္း ဥကၠဌတာဝန္ကို အလွည့္က် ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္
တြင္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးသည္ ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရပါသည္။
Republika Srpska တြင္ သမား႐ိုးက် သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္ကို က်င့္သံုးပါသည္။ ယင္းစုဖြဲ႕ပံု
သံုးမ်ိဳးလံုးမွာ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ သမၼတတစ္ပိုင္း စနစ္ဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီး
အကဲကို သီးျခားတိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရ
ပါသည္။ ႐ု႐ွားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၌ သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္ကို က်င့္သံုးပါသည္။ ဒါဂက္စတန္
(Dagestan)

တြင္လည္း

အလားတူ

က်င့္သံုးပါသည္။

ခ်က္ခ်္ညာ

(Chechnya)

တြင္မူ

လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲကို ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာ
က္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခ်က္ခ်္ညာစနစ္၏ အျခားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ
႐ု႐ွား၊ ဒါဂက္စတန္တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာတူညီပါသည္။ (ဥပမာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီး
အကဲအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံမည့္သူမ်ားကို ႐ု႐ွားသမၼတက အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း စသည္တို႔
ဆင္တူေနပါသည္) ပါပူအာနယူးဂီနီ (လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို တင္ေျမႇာက္ျခင္း) ႏွင့္ ဘူဂန္ဗီးလ္
(သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္) တို႔မွာ ႐ွင္းလင္းသိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားၿပီး ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္
ျပည္နယ္အဆင့္တို႔က ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၿပီး လြန္စြာကြာျခားသည့္ ပံုစံမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားၾကျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ဆိုမာလီယာတြင္ Puntland ျပည္နယ္ သည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္
စုဖြဲ႕သည့္ ပံုစံအတုိင္း လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲကို ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ပံုစံကို က်င့္သံုးၿပီး
Jubaland ျပည္နယ္တြင္မူ သမၼတတစ္ပိုင္းပံုစံကို က်င့္သံုးပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး
က်င့္သံုးျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ထူးျခားေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္
သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာအားနည္းၿပီး နယ္ေျမ
ေဒသအလံုးစံုကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၌ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရမႈတို႔ကို ေအာက္ေျခမွ တည္ေဆာက္ရန္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာမွအပ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏
လႊတ္ေတာ္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္႐ွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွာမူ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာ ႐ွိပါသည္။ (ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္မူ
Brčko ခ႐ိုင္မွအပ ျပည္နယ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ႐ွိပါသည္။ Brčko ခ႐ိုင္မွာ ေသးငယ္ေသာ
အထူး ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာ ႐ွိပါသည္။) ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ႏုိင္ရန္ အထက္
လႊတ္ေတာ္ ထား႐ွိေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္မူ ဤလုပ္ငန္းတာဝန္
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မလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္၌ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထား႐ွိျခင္းမွာ အေၾကာင္းအခ်က္ ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖက္
ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္တြင္ ကန္တံုအဆင့္သို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္မံ၍ အာဏာခြဲေဝေပးအပ္ထားျခင္း
ေၾကာင့္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆင့္အားလံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိျခင္းမွာ
႐ႈပ္ေထြးေသာ အာဏာခြဲေဝေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ (အဆင့္အားလံုးတြင္ လူမ်ိဳး
သံုးမ်ိဳးလံုး တန္းတူညီမွ် ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေစေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။) တစ္ျပည္
ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါပူအာနယူးဂီနီႏွင့္ ဘူဂန္ဗီးလ္တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာထား႐ွိပါသည္။
အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္၊ အာခ်ဲျပည္နယ္၏ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါပူအာ
ျပည္နယ္၏ လႊတ္ေတာ္တို႔မွာ အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အင္ဒို
နီး႐ွား၌ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္
ထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္မ်ား ႐ွိေသာ္လည္း သမား႐ိုးက် အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
ထား႐ွိသည့္ စနစ္မ်ားမွာကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ အစီအမံမ်ားမဟုတ္ဘဲ လုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာ နည္းပါးသည့္ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္း
ထားသည့္ အစိုးရစနစ္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယား ၆-၁ တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာႏွင့္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းတို႔တြင္
ထူးျခားေသာ သမၼတအဖြဲ႕ ထား႐ွိျခင္းေၾကာင့္ သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္ဟု ေဖာ္ျပေလ့မ႐ွိေသာ္လည္း
ဤစာတမ္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သမၼတမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ မတူညီဘဲ သီးျခားတိုက္႐ိုက္
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား က်င့္သံုးပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လံုး
အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အား တာဝန္ခံရပါသည္။
ဇယား ၆-၁ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရစနစ္မ်ား
ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္/

အစိုးရစနစ္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္/
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား
ေဘာ့စနီးယား

သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္

အလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ

ဟာဇီဂိုဗီနာ (Bosnia and

က်င့္သံုးေသာသမၼတႏိုင္ငံ

သမၼတအဖြဲ႕ကို တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္

Herzegovina)

(Semi-presidential

တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီသည္

republic)

လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံပါသည္။

ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ

သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္

အလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ

ဖက္ဒေရး႐ွင္း ျပည္နယ္

(Semi-presidential

သမၼတအဖြဲ႕ကို တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္

(Federation of Bosnia

system)

တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီသည္

စရာပစကာ

သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္

သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို

သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္

(Semi-presidential

တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။

(Republika Srpska)

system)

ဘရာကိုခ႐ိုင္ (Brčko

လႊတ္ေတာ္စနစ္

ကိုမို႐ို႕စ္ (Comoros)
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လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံပါသည္။

and Herzegovina)

District)

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

ခ႐ိုင္လႊတ္ေတာ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို တိုက္႐ိုက္

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။
အန္ဂ်ဴဝမ္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။

ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္/

အစိုးရစနစ္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္/

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အီသီယိုပီးယား

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္
လႊတ္ေတာ္စနစ္

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္အမ်ားစုရ႐ွိေသာ ပါတီက

သမၼတႏိုင္ငံ

အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က

(Parliamentary

ဦးေဆာင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

republic)
အမ္ဟာရာ ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္စနစ္

(Amhara)
႐ု႐ွား

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္အမ်ားစုရ႐ွိေသာ ပါတီက

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။
သမၼတတစ္ပိုင္း စနစ္

သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး

သမၼတႏိုင္ငံ (Semi-

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သမၼတကခန္႔အပ္

presidential republic)

ပါသည္။ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

ရပါသည္။
ခ်က္ခ်္ညာ

လႊတ္ေတာ္စနစ္ (႐ု႐ွား

သမၼတႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ အႀကီးအကဲကို

(Chechnya)

သမၼတက သမၼတႏိုင္ငံ

လႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

ျပည္နယ္၏ အႀကီးအကဲ
ကို အမည္စာရင္း
တင္သြင္းပါသည္။)
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

ဒါဂက္စတန္

သမၼတစနစ္ (႐ု႐ွား

တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာျပည္နယ္

(Dagestan)

သမၼတက အစိုးရအဖြဲ႕

အႀကီးအကဲသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ

အႀကီးအကဲကို အမည္

ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္

စာရင္းတင္သြင္းပါသည္။)

ပါဝင္ျခင္းမ႐ွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။

Somalia

လႊတ္ေတာ္စနစ္

သြယ္ဝိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ သမၼတ

ဆိုမာလီယာ

သမၼတႏိုင္ငံ

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး သြယ္ဝိုက္

(Parliamentary

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္

republic)

အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္စနစ္

သြယဝ
္ ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

ဂ်ဴဘာလင္း ျပည္နယ္

သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္

သမၼတကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မတူညီဘဲ သီးျခား

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

(Jubaland)

(Semi-presidential

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ (သို႔ေသာ္

system)

ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

ပန္တ္လင္းျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

(Puntland)

ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲက
သြယ္ဝိုက္ ေ႐ြးေကာက္ပါသည္။) အစိုးရအဖြဲ႕သည္
လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရပါသည္။
ေတာင္အာဖရိက

လႊတ္ေတာ္စနစ္

ေရာစပ္ထားေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတကို

သမၼတႏိုင္ငံ

လႊတ္ေတာ္က သြယ္ဝိုက္ ေ႐ြးေကာက္

(Parliamentary

တင္ေျမႇာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္

republic)

အစိုးရအႀကီးအကဲ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

ပူးေပါင္းထမ္းေဆာင္ရပါသည္။
အေနာက္ဘက္ ကိပ္

လႊတ္ေတာ္စနစ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က သြယ္ဝိုက္

ျပည္နယ္ (Western

(Parliamentary system)

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

Cape)
ေတာင္ဆူဒန္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္မထားပါ။

ဆူဒန္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္မထားပါ။

တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား
အင္ဒိုနီး႐ွား

သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

သမၼတ/ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ/အစိုးရ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

သမၼတႏိုင္ငံ

အႀကီးအကဲတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္

(အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္

(Presidential republic)

တင္ေျမႇာက္ပါသည္။

မွာအားနည္းပါသည္)
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ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္/

အစိုးရစနစ္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အာခ်ဲျပည္နယ္ (Aceh)

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္/
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

သမၼတစနစ္ အမ်ိဳးအစား

တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

(Presidential-type

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

(အထက္
လႊတ္ေတာ္မွာ

system)

အားနည္းပါသည္)
Papua

သမၼတစနစ္ အမ်ိဳးအစား

တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

ပါပူအာျပည္နယ္ (Papua)

(Presidential-type

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

(အထက္
လႊတ္ေတာ္မွာ

system)

အားနည္းပါသည္)
ပါပူအာနယူးဂီနီ (Papua

လႊတ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္

ဘုရင္မႀကီးမွ ခန္႔အပ္ေသာ ဘုရင္ခံသည္

New Guinea)

ေသာ ဘုရင္စနစ္

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ

(Parliamentary

အႀကီးအကဲမွာ သြယ္ဝိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

monarchy)

ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဘူဂန္ဗီးလ္

သမၼတတစ္ပိုင္းစနစ္

တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ သမၼတက

(Bougainville)

(Semi-presidential

အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္

system)

ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကို

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။

ဤစာတမ္းအတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလံုး၌ ဗဟိုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒျဖစ္ေစ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစ သာမန္ဥပေဒ
မ်ားထက္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အစားထိုးရန္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥပေဒအစဥ္အလာတို႔အေပၚ
မူတည္လ်က္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဌာန္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလည္း ကြာျခားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလြယျ္ ပင္လယ
ြ ႐
္ မ
ိွ က
ႈ ုိ အကဲျဖတ္ရန္ခက္ခေ
ဲ သာ္လည္း ဗဟိအ
ု ဆင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအားလံုးသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
ထက္ ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမို ခက္ခဲသည္ဟူေသာအခ်က္အေပၚ အေျခခံလ်က္ ဇယား ၆-၂ တြင္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ပံုေသသတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားျခင္းကို ႏိႈင္းယွဥ္လ်က္ အကဲျဖတ္ထားပါ
သည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္မွတပါး ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေသာအခါ
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာ
ဏာသတ္မွတ္ေပးျခင္းကို ထိခိုက္သည့္တုိင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္၏အတိအလင္း
သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားျခင္းမ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဗဟို
အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ ႐ႈျမင္ပမ
ုံ ်ားကို ထုတေ
္ ဖာ္ေဆြးေႏြးႏုင
ိ ေ
္ စရန္ ျပဌာန္းထားၾကပါသည္။ (ဥပမာ အထက္
လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးေစျခင္း ျဖစ္
ပါသည္။)
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္စတင္တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္
ပိုင္ခြင့္သည္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္
ဥပေဒျပဳအပိုင္းအၾကား ဆက္စပ္ပံုကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္စတင္တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳအပိုင္း
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တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အတူတကြ က်င့္သံုးၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ႐ု႐ွားကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕
တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသည္ ျပင္ဆင္ခ်က္စတင္တင္သြင္းရာတြင္ ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း
အတူတကြ က်င့္သံုးပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ဥပမာ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ လႊတ္ေတာ္က ဦးေဆာင္ျခင္း
မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေရးႀကီးရသည့္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္အၾကား ဆက္စပ္ပံုကို သိျမင္ေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ု႐ွားမွ
တပါး မည္သည့္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုမွ် တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္က စတင္တင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မ႐ွိပါ။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္
(ဥပမာ ပါပူအာနယူးဂီနီတြင္ ဘူဂန္ဗီးလ္သို႔ ခြဲေဝေပးအပ္ေသာ အာဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား)။ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ စတင္
တင္သြင္းစဥ္မွာပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၏ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ၾကားသိႏုိင္ပါသည္။ အလား
တူ အမ္ဟာရာ (Amhara) ျပည္နယ္မွတပါး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အမ်ားစုသည္ ဗဟိုအဆင့္
ႏုိင္ငံေတာ္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား

အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ မျပဳပါ။ အမ္ဟာရာ ျပည္နယ္တြင္မူ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေသာ
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္လိုပါက ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အီသီယိုပီးယား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ အာခ်ဲျပည္နယ္နွင့္ ပါပူအာ
ျပည္နယ္တို႔၏ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အင္ဒိုနီး႐ွားဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းေပးထားျခင္း
ျဖစ္၍ ဗဟိုအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကသာ ယင္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ပါပူအာနယူးဂီနီ
ႏွင့္ ဘူဂန္ဗီးလ္တို႔တြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရး အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ႐ွိျခင္း
ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား တင္သြင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ အတူတကြ က်င့္သံုးသည့္
အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။
ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္အၾကား ဆက္စပ္မႈ၏ အျခားအေရးပါေသာ
အပိုင္းက႑ တစ္ရပ္မွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳလုပ္လိုေသာ အစိုးရအဆင့္ မဟုတ္သည့္ အျခားအစိုးရ
အဆင့္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ွိရန္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ
သည္။ နမူနာေကာက္ယူ ေလ့လာခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွလြဲ၍ အျခားႏုိင္ငံ
အားလံုးတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး လိုအပ္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္
လည္း လိုအပ္ေလ့ ႐ွိပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြင္း အသိုက္အဝန္းမ်ားအားလံုး သေဘာတူညီမႈ
ရယူရန္ အက်ယ္တဝင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားသည္ဟု ဆိုႏုိင္
ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္အျပင္ (တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ) ဗဟိုအဆင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးႏုိင္
ပါသည္။ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေႏွာလ်က္ ေတြ႕ရပါသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္
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ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာ၌ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား အခန္း
က႑ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမ႐ွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရန္ ဗဟိုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္
က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အစည္းအေဝး ေခၚယူပါသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ အျခား
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အားနည္းေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အလမ္း ရ႐ွိပါ
သည္။ ပါပူအာနယူးဂီနီတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘူဂန္ဗီးလ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္
ပါက တစ္စံုတစ္ရာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း မ႐ွိပါ။ ဘူဂန္ဗီးလ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္လွ်င္မူ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ဘူဂန္ဗီးလ္ျပည္နယ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္
ပါသည္။
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုတြင္ ျပင္
ဆင္ခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထား
ျခင္း မ႐ွိပါ။ ျခြင္းခ်က္မွာ အမ္ဟာရာ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ အမ္ဟာရာတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္း
သည့္ မူေဘာင္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရပါသည္ (အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္)။ ေတာင္
အာဖရိကတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုပ္လိုပါက
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ံုးက ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္
ညီၫြတ္မႈကို စိစစ္အတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္ (ဇယား ၄-၁ ကို ၾကည့္ပါ)။ တစ္ျပည္ေထာင္
ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဘူဂန္ဗီးလ္တြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုပ္လိုပါက
ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား႐ံုမွ်သာ လိုအပ္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာမူ ကြဲျပားျခားနားမႈ လြန္စြာ
မ်ားျပားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ မဲအမ်ားစု အခ်ိဳးအစား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အထက္
ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ မဲအမ်ားစုရ႐ွိရန္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အားလံုးသေဘာတူညီရန္
သတ္မွတ္ျခင္း၊ အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
သီးျခားစီ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ျခင္း (ဥပမာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေစရန္
အခ်ိန္ကာလမ်ား အတိအလင္း သတ္မွတ္ထားျခင္း)၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္
ထားျခင္း၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ က်င္းပရန္ ျပဌာန္းထားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္ (Dixon ႏွင့္
Holden 2011 ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာႏွင့္ အီသီယိုပီးယားမွတပါး ဗဟို
အဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားထက္ ပိုမို၍ ပံုေသသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသည္ (Ginsburg ႏွင့္ Posner
2010)။ အခ်ိဳ႕တြင္ ထာဝရအပိုဒ္ (‘eternity clauses’) မ်ားထည့္သြင္းထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္း
ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ျပင္ဆင္ခြင့္မျပဳဘဲ တားျမစ္ထားၾကပါသည္ (Klein ႏွင့္ Sajó 2012)။
ယင္းတို႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္
သည့္မူမ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡလြန္ အေျခအေနမ်ားတြင္
ယင္းသို႔ေသာ အပိုဒ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္းသည္ အေရးပါေသာ္လည္း (Suteu 2017) ယင္းအပိုဒ္မ်ားမွာ
တရားဝင္ျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း
အပိုဒ္မ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းသာလွ်င္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ နမူနာေကာက္ယူ
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ေလ့လာခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ၊ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ကိုမို႐ို႕စ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဆုိမာလီယာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အင္ဒိုနီး႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ႏွင့္ ႐ု႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔တြင္သာလွ်င္ ယင္းအပိုဒ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အင္ဒိုနီး႐ွား
တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာ တစ္ျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ထာဝရအပိုဒ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပး
ထားပါသည္။ ကိုမို႐ို႕စ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ (ျပင္
ဆင္ခ်က္) တို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို ထာဝရအပိုဒ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။
ဇယား ၆-၂ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ဗဟိုအဆင့္

ပံုေသျပဌာန္း

ျပင္ဆင္ခ်က္ စတင္တင္သြင္းႏိုင္ေသာ

ႏုိင္ငံေတာ္/

ထားသည့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး/

အဆင့္

ျပည္နယ္

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

ျပင္ဆင္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား
ေဘာ့စနီးယား

ျမင့္မား

ဟာဇီဂိုဗီနာ

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး
ျပည္နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ႐ွိပါ။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု
(အသိုက္အဝန္းမ်ားအားလံုး သေဘာတူညီမႈ
ျမင့္မားရမည္။)

သမၼတ (ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ သေဘာတူညီ

အထက္လႊတ္ေတာ္႐ွိ အသိုက္အဝန္းသံုးခုလံုးမွ

ဟာဇီဂိုဗီနာ

ခ်က္ျဖင့္)၊ အစိုးရ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ မဲအမ်ားစုႏွင့္

ဖက္ဒေရး႐ွင္း

အမ်ားစု၊ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္အသိုက္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု

ျပည္နယ္

အဝန္းသံုးခုလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု

ေဘာ့စနီးယား

ျမင့္မား

ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ မပါ႐ွိပါ။
စရာပစကာ

ျမင့္မား

သမၼတႏိုင္ငံ
ျပည္နယ္

သမၼတႏိုင္ငံ၏ သမၼတ၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၃၀ ထက္မနည္း

မဲအမ်ားစုႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္

ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ မပါ႐ွိပါ။

(Republika

ပါဝင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးထံမွ မဲအမ်ားစု

Srpska)
ဘရာကို ခ႐ိုင္

ျမင့္မား

(မ႐ွင္းလင္းပါ)

ခ႐ိုင္လႊတ္ေတာ္႐ွိ ေ႐ြးေကာက္ခံေကာင္စီဝင္
အားလံုး၏ ေလးပံုသံုးပံုႏွင့္ တက္ေရာက္
မဲေပးေသာ လႊတ္ေတာ္႐ွိ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးစီကို
ကိုယ္စားျပဳေသာ ေကာင္စီဝင္မ်ား၏
အနည္းဆံုး သံုးပံုတစ္ပံုစီ

ကိုမို႐ို႕စ္

အန္ဂ်ဴဝမ္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။

အီသီယိုပီးယား

ျမင့္မား

မ႐ွင္းလင္းပါ။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္စနစ္

ကိစၥရပ္အေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အစိုးရ (အမတ္

၂ မ်ိဳး ရွိသည္။ (၁) လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီ၏

အမ်ားစုရ ပါတီ) က ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္

သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ မဲအမ်ားစု ႏွင့္ ျပည္နယ္/

စတင္ တင္သြင္းဖြယ္ရာ႐ွိပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏
သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။

သေဘာတူဆႏၵ။
(၂) အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
ပူးေပါင္းအစည္းအေဝး၏ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ မဲဆႏၵႏွင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ သုံးပုံ
ႏွစ္ပုံ မဲဆႏၵ
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ဗဟိုအဆင့္

ပံုေသျပဌာန္း

ျပင္ဆင္ခ်က္ စတင္တင္သြင္းႏိုင္ေသာ

ႏုိင္ငံေတာ္/

ထားသည့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး/

အဆင့္

ျပည္နယ္

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

အမ္ဟာရန္

ျမင့္မား

(Amhara)

ျပင္ဆင္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုတစ္ပံု၊

ျပင္ဆင္မည့္ ျပဌာန္းခ်က္အေပၚ မူတည္လ်က္

ျပည္နယ္အစိုးရ ေကာင္စီဝင္ အမ်ားစု၏ မဲ၊

(၁) အီသီယိုပီးယား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ျပည္နယ္ အတြင္း အမ်ိဳးသားေကာင္စီမ်ား
အနက္ တစ္ခု၏ ေကာင္စီဝင္ မဲအမ်ားစု၊
ျပည္နယ္အတြင္း ေဝၚရီဒါ ေကာင္စီမ်ား
(Woreda Councils) အားလံုး၏ မဲ သံုးပံု
တစ္ပံု၊ ျပည္နယ္အတြင္း ကီဘီလီ ေကာင္စီ
မ်ား (Kebele Councils) အားလံုး၏
မဲသံုးပံုတစ္ပံု
အခ်ိဳ႕ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ

အပိုဒ္ ၁၀၅ အရ အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္းအစည္းအေဝးမွ မဲသံုးပံုႏွစ္ပံု
အမ်ားစု အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္
သေဘာတူညီခ်က္
(၂) ေဝၚရီဒါေကာင္စီ (Woreda Councils)
အားလံုး၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသား
ေကာင္စီမ်ား အနက္ တစ္ခု၏ ေကာင္စီဝင္မ်ား
မဲသံုးပံုႏွစ္ပံု၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး

ေလးပံုသံုးပံု

ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

(၃)ျပင္ဆင္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆုိင္ရာ

အျခား တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေဝၚရီဒါေကာင္စီ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရပါ မည္။

(Woreda Councils) မ်ားအားလံုးအနက္
သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေကာင္စီဝင္မ်ား မဲသံုးပံုႏွစ္ပံု
အမ်ားစု၊ အမ်ိဳးသားေကာင္စီမ်ား အနက္
သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေကာင္စီဝင္မ်ား မဲသံုးပံုႏွစ္ပံု
အမ်ားစု၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေလးပံုသံုးပံု

႐ု႐ွား

ျမင့္မား

သမၼတ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္၊

ျပင္ဆင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ ျပည္နယ္

အခန္းအေပၚ မူတည္၍

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္

(၁) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူျခင္း

အထက္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္
အမတ္မ်ား အနက္ အနည္းဆံုး ငါးပံုတစ္ပံု
ပါဝင္သည့္ အုပ္စုမ်ား
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏
သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။

(အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား
အားလံုး၏ ငါးပံုသံုးပံုက ေထာက္ခံရ ပါမည္)၊
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား
အေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုက
အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း
(၂)အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးပံုသံုးပံု၊
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု၊
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္
အနည္းဆံုး သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု
(၃) (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္မ်ား
တိုးခ်ဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္)
အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးပံုသံုးပံု၊
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု

ခ်က္ခ်္ညာ

နိမ့္က်

(Chechnya)

ခ်က္ခ်္ညာသမၼတႏိုင္ငံ၏ သမၼတ သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု။

လႊတ္ေတာ္

နုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲက ျပင္ဆင္ခ်က္ကို

ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္
အခန္းက႑ မ႐ွိပါ။

ပယ္ခ်လွ်င္ အထက္လႊတ္ေတာ္က
ေလးပံုသံုးပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္ သမၼတ၏ မဲကို
ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။

ဒါဂက္စတန္

အလယ္

ဒါဂက္စတန္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွစ္မ်ိဳး ႐ွိပါသည္။

(Dagestan)

အလတ္

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

(၁) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူၿပီး

အေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုထက္
မနည္းေသာ အုပ္စု
ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္
အခန္းက႑ မ႐ွိပါ။
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လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္း ႏွင့္
(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု
မဲအမ်ားစုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ဗဟိုအဆင့္

ပံုေသျပဌာန္း

ျပင္ဆင္ခ်က္ စတင္တင္သြင္းႏိုင္ေသာ

ႏုိင္ငံေတာ္/

ထားသည့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး/

အဆင့္

ျပည္နယ္

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

ဆိုမာလီယာ

ျမင့္မား

ေအာက္လႊတ္ေတာ္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အခန္းက႑
မ႐ွိပါ။

ျပင္ဆင္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အထက္
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္
သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု ရ႐ွိၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ
က်င္းပရပါမည္။

ပန္႔တ္လင္း

အလယ္

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္တစ္ႀကိမ္

ျပည္နယ္

အလတ္

ငါးပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္

တစ္လျခားလ်က္ မဲႏွစ္ႀကိမ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္

ႏွစ္ႀကိမ္လံုးတြင္ ေလးပံုသံုးပံု မဲအမ်ားစု

မဲဆႏၵ႐ွင္ ၅၀၀၀

ရ႐ွိရပါမည္။

(Puntland)

ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ မ႐ွိပါ။
ဂ်ဴဘာလင္း

နိမ့္က်

ျပည္နယ္

ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ မ႐ွိပါ။

(Jubaland)
ေတာင္အာဖရိက

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲသံုးပံုႏွစ္ပံု အမ်ားစု

ျမင့္မား

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္
ေလးပံုသံုးပံု မဲအမ်ားစု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)၊

ျပင္ဆင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္

အထက္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ပါဝင္

သို႔မဟုတ္ အခန္းအေပၚ မူတည္လ်က္

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

(၁) ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးပံုသံုးပံု

ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီသည္
ဗဟိုအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္းမွ လြဲ၍
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ မ႐ွိပါ။

ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အမ်ိဳးသား ေကာင္စီတြင္
အနည္းဆံုး ျပည္နယ္ ၆ျပည္နယ္၏
ေထာက္ခံမႈ
(၂) ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံုႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ား အမ်ိဳးသား ေကာင္စီတြင္
အနည္းဆံုး ျပည္နယ္ ၆ျပည္နယ္၏
ေထာက္ခံမႈ

အေနာက္ကိပ္

နိမ့္က်

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္
အားလံုးကို စိစစ္ အတည္ျပဳေပးရန္
သတ္မွတ္ခ်က္ မွတပါး
ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ မ႐ွိပါ။

ေတာင္ဆူဒန္

အင္တာနက္တြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို လႊင့္တင္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။

ဆူဒန္

အင္တာနက္တြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို လႊင့္တင္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။

တစ္ျပည္ေထာင္ ႏုိင္ငံမ်ား
အင္ဒိုနီး႐ွား

ျမင့္မား

အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း

အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း

အစည္းအေဝး (MPR) လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား

အစည္းအေဝးမွ မဲအမ်ားစု။ (လႊတ္ေတာ္

သံုးပံုတစ္ပံု

အမတ္ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္ မနည္း

ျပည္နယ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑
အနည္းငယ္ မွတပါး
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ အခန္းက႑
မ႐ွိပါ။

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရ မည္ဟု)
တက္ေရာက္သူအခ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္
တိုးျမႇင့္ထားသည္။
တစ္ျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံပံုစံဆိုင္ရာ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခြင့္ မျပဳပါ။ (အပိုဒ္
၃၇ (၅))
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ဗဟိုအဆင့္

ပံုေသျပဌာန္း

ျပင္ဆင္ခ်က္ စတင္တင္သြင္းႏိုင္ေသာ

ႏုိင္ငံေတာ္/

ထားသည့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး/

အဆင့္

ျပည္နယ္

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

အာခ်ဲ (Aceh)

နိမ့္က်

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အထက္ေအာက္

အာခ်ဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ (၁၁/၂၀၀၆)တြင္

လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုး သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအဆင့္

ဗဟိုအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကသာ

ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အာခ်ဲ

(အာခ်ဲလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အၿမဲတေစ တိုင္ပင္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္ပင္

ေဆြးေႏြးလ်က္) ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ဟု

ေဆြးေႏြးလ်က္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဤဥပေဒကို

ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑က
လႊမ္းမိုးပါသည္။
ပါပူအာ (Papua)

နိမ့္က်

ျပင္ဆင္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
Qanun ကိုမူ အာခ်ဲျပည္နယ္၏ လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္က ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ အထက္ေအာက္

(အျခားဥပေဒအားလံုး ကဲ့သို႔ပင္) ဗဟိုအဆင့္

လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုး

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ မဲအမ်ားစုႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွား

ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑က
လႊမ္းမိုးပါသည္။

သမၼတ၏ သေဘာတူညီ ခြင့္ျပဳခ်က္
လိုအပ္သည္။

မ႐ွင္းလင္းပါ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္စနစ္၏

ျပဌာန္းခ်က္အေပၚ မူတည္၍

(Papua New

အစဥ္အလာအရ အစိုးရ (အမတ္အမ်ားစု

Guinea)

ရ႐ွိေသာပါတီ) က ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္

(၁) ထက္ဝက္ေက်ာ္ မဲအမ်ားစု

ပါပူအာနယူးဂီနီ

ျမင့္မား

စတင္တင္သြင္းဖြယ္ရာ ႐ွိပါသည္။

(၂) ေလးပံုသံုးပံုအမ်ားစု သို႔မဟုတ္
(၃) လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု အမ်ားစု

ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘူဂန္ဗီးလ္ႏွင့္

(အျခားသတ္မွတ္ခ်က္ မ႐ွိပါက)

သက္ဆုိင္ပါက ျပည္နယ္အဆင့္တြင္

ဘူဂန္ဗီးလ္ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက နယ္ေျမခံ

က်ယ္ျပန္႔စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါမည္။

အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးပါေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ထို႔အျပင္
ဘူဂန္ဗီးလ္ လႊတ္ေတာ္က အမတ္အားလံုး၏
သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစု သို႔မဟုတ္
ထက္ဝက္ေက်ာ္ မဲအမ်ားစု ရ႐ွိရပါမည္။

ဘူဂန္ဗီးလ္

နိမ့္က်

အမ်ိဳးသားအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဘူဂန္ဗီးလ္

ဘူဂန္ဗီးလ္ လႊတ္ေတာ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္

အစိုးရ (တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္ရန္)

မဲအမ်ားစု (အပိုဒ္ ၁၉၅ (၄)) အျပင္ ဘူဂန္ဗီး

ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑
နည္းပါးပါသည္။

ေရးရာ တာဝန္ယူေသာ ပါပူအာ
နယူးဂီနီဝန္ႀကီး အား အေၾကာင္းၾကားရမည္
(ပါပူအာနယူးဂီနီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္
၂၈၇)

မွတ္ခ်က္ - ဤစာတမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲမႈအဆင့္ကို
ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်က္ သတ္မွတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခက္ခဲလိမ့္မည္
ဟု ယူဆပါသည္။ ဗဟိအ
ု ဆင့္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒသည္ ဦးေသွ်ာင္ဥပေဒျဖစ္၍ သာမန္ဥပေဒထက္ျပင္ဆင္ရန္
ခက္ခဲပါမည္။ ခက္ခဲမႈ "အလယ္အလတ္" ႏွင့္ "နိမ့္က်" အဆင့္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းအတြင္း႐ွိ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲမႈကို ခြဲျခားေဖာ္ျပရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုကိုသာေလ့လာႏုိင္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထက္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားျခင္း ေလ်ာ့နည္းပါက (ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ပါက) ျပင္
ဆင္ရန္ခက္ခဲမႈ နိမ့္က်သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္
ႏွစ္ခုထက္ပို၍႐ွိၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္းမတူညီပါက ျပင္ဆင္ရန္ပိုမိုလြယ္ကူေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားကို ခက္ခဲမႈနိမ့္က်သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလာက္ ျပင္ဆင္ရန္
မခက္ခဲေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထက္ ျပင္ဆင္ရန္
ခက္ခဲေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ခက္ခဲမႈ အလယ္အလတ္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းအုပ္စု ခြဲျခားသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားမွာ အတိအက်သတ္မွတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ခုစီ၏ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲမႈ/
ျပင္ဆင္ရန္ လြယ္ကူမႈအဆင့္ကို သိသာေစရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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ေလ့လာခဲ့ေသာ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳထားၾကသည္သာ
ျဖစ္ပါသည္။ ျခြင္းခ်က္မွာ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာျဖစ္ၿပီး ဘရာကို ခ႐ိုင္ (Brčko District)
အတြက္သာလွ်င္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ယင္းခ႐ိုင္မွာ ေဒတန္ သေဘာ
တူညီခ်က္ရ႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာဘရာကို
ခ႐ိုင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တက္က်ဳဥပေဒအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ (Gavri, Banovi ႏွင့္ Barreiro 2013:
23 ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။) အမ္ဟာရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘူဂန္ဗီးလ္တို႔၏ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ယင္းသို႔ေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါ
သည္။ ဆိုမာလီယာ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ဆက္လက္ ျပဌာန္းေပးထားျခင္း မ႐ွိပါ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကိုမို႐ို႕စ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ကၽြန္းမ်ားအေနျဖင့္
ေဒသႏၲရ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ တာဝန္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ျပဌာန္းေပးထားျခင္းမ႐ွိပါ။ အီသီယိုပီးယားႏွင့္ ပါပူအာနယူးဂီနီ
တြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မူကို ျပဌာန္းေပးထားပါသည္။ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား စုဖြဲ႕
ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ကို ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ ကိုမို႐ို႕စ္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာ
တြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ စုဖြဲ႕သည့္ပံုစံႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပံုတို႔မွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္က မိမိဖာသာ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အီသီယိုပီးယားတြင္
ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ေဒသႏၲရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ား
ႏွင့္ စုဖြဲ႕ပံုတို႔ကို ျပဌာန္းေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအပိုင္းအတြက္
တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝေပးအပ္ထားပါသည္။ (သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္
ဗဟိုအစိုးရက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားျပားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။) ပါပူအာနယူးဂီနီတြင္လည္း
ဘူဂန္ဗီးလ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလားတူ အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။ ပါပူအာနယူးဂီနီ၏ အျခား
ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္မူ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေဒသႏၲရအစိုးရႏွင့္ ပိုမို၍ တိုက္႐ိုက္
ထိေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
အျခားတစ္ဘက္စြန္းတြင္ ေတာင္အာဖရိက၊ ႐ု႐ွားႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားတို႔၏ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို မတူညီေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားအျပားထည္သ
့ င
ြ း္ ျပဌာန္းထားၾကပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေဒသႏၲရ
အစိုးရမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ အစိုးရ အယူအဆအေပၚ အေျခခံပါသည္။ ယင္းအယူ
အဆမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္
အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အလႊာသံုးလႊာျဖင့္ အစိုးရ စုဖြဲ႕ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။
ယင္းအလႊာသံုးလႊာသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္မူမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ အေသးစိတျ္ ပဌာန္းထားၿပီး ေဒသႏၲရအစိးု ရအဆင္၏
့ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာမ်ား၊ လုပင
္ န္း
တာဝန္မ်ား၊ ပါဝင္ရမည့္သူမ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႕ပံုတို႔ အေသးစိတ္ ပါဝင္ပါသည္။ ႐ု႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ေတာင္

International IDEA

65

အာဖရိက ခ်ဥ္းကပ္ပံုကဲ့သို႔ပင္ ေဒသႏၲရအဆင့္အတြက္ အယူအဆသေဘာတရား မူေဘာင္ကို
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႐ု႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၲရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အယူအဆကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၲရအစိုးရသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ထူးျခားမႈကိုလည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေရးမူမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သီးျခားလြတ္လပ္ေစေရး အာမခံခ်က္ ေပးထား
ေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအစိုးရပံုစံ အတိအက်ကို နယ္ေျမခံအသိုက္အဝန္းမ်ားက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္
ခ်န္လပ
ွ ထ
္ ားပါသည္။ အင္ဒန
ုိ းီ ႐ွားဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ပိင
ု န
္ က္နယ္ေျမကို ျပည္နယ္
မ်ား (provinces) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားကို ခ႐ိုင္မ်ား (regencies) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
(municipalities) အျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားထားပါသည္။ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယူနစ္တစ္ခုစီ၏
အေျခခံစုဖြဲ႕ပံုကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းပံုစံႏွင့္ ဆင္တူၿပီး အေသးစိတ္ကို ဥပေဒျပဌာန္းလ်က္ သတ္
မွတ္ႏိုင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ (ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္) ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္လည္း ယင္းသို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့႐ွိပါသည္။ အဓိကမူမ်ားကိုဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းၿပီး အေသးစိတ္ကို ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းလ်က္ စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ႏုိင္ရန္
ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။
႐ု႐ွားႏွင္ အင္ဒိုနီး႐ွား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ကို
မျဖတ္သန္းဘဲ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရတို႔အၾကား တိုက္႐ိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အခ်င္းခ်င္း (ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆက္စပ္မႈမ်ားျဖင့္) ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္လည္း ျပဌာန္းထားပါ
သည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ အလႊာသံုးလႊာ စနစ္တြင္လည္း ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ
အစိုးရမ်ားအၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္အာဖရိက
စနစ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ရာ
တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႐ွိရန္လည္း အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။
ဗဟိအ
ု ဆင့္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ယင္းသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
ကို တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
ဂ်ဴဘာလင္း ျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ အေသးစိတ္ျပဌာန္းမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး
ေဒသႏၲရ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုသာ ျပဌာန္းထားၿပီး က်န္႐ွိ
သည့္ အခ်က္အားလံုးကို ေနာင္အခါဥပေဒျပဳႏုိင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂို
ဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္၊ စရပစကာ သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္ (Republika Srpska)၊ ဘူဂန္ဗီးလ္၊
ခ်က္ခ်္ညာႏွင့္ ဒါဂက္စတန္ ျပည္နယ္ဖ႕ဲြ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ား အားလံးု တြင္ အေသးစိတ္ ျပဌာန္း
ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳလ်က္ ဆက္လက္ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားၾကပါသည္။
ယင္းတို႔အနက္ ဘူဂန္ဗီးလ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟိုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္
မတူညီေသာ ထူးျခားသည့္ အစီအမံမ်ား အမ်ားဆံုး ပါဝင္ပါသည္။ ခ်က္ခ်္ညာႏွင့္ ဒါဂက္စတန္
ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ ႐ု႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္
ကို ဆင္တူ႐ိုးမွား ပြားယူျပဌာန္းထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ကိပ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ပန္႔တ္လင္း
ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားစြာ
ပိုမိုပါဝင္ပါသည္။ (ယင္းတို႔တြင္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျဖင့္ ဆက္လက္ျပဌာန္းရမည့္
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အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။) အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အထူး
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမ်ားမွာ ဤအပိုင္းတြင္မ်ားစြာတူညီၿပီး ေဒသႏၲရအစိုးရဆိုင္ရာ အေသး
စိတ္အက်ဆံုး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အထူးကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို စုဖြဲ႕ပံုသည္ အင္ဒိုနီး႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ တစ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕ပံုႏွင့္ အံဝင္
ခြင္က် ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ အေသးစိတ္ ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာတမ္းတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားေသာ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စနစ္မ်ားအျပင္
လူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ အုပ္စုအခြင့္အေရး အထူး
အစီအမံမ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းထားၾကပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ
အခ်င္းခ်င္း အားျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အားျဖည္ေ
့ ပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။) သိမ
႔ု ဟုတ္
တစ္ခုကို တစ္ခု အစားထိုးႏိုင္ပါသည္။
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၊ အီသီယိုပီးယား၊ ႐ု႐ွားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအလင္း ထည့္သြင္း
ျပဌာန္းပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္၊ စရပစကာ သမၼတႏုိင္ငံ
ျပည္နယ္ (Republika Srpska)၊ ဘရာကိခ
ု ရိင
ု ္ (Brčko District) ႏွင့္ အမ္ဟာရာျပည္နယ္ (Amhara)
တို႔သည္လည္း အလားတူ မူေဘာင္မ်ားကို ျပဌာန္းထားၾကပါသည္။ ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ ဆိုမာလီယာ
ႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားတို႔တြင္မူ ျပဌာန္းထားျခင္းမ႐ွိပါ။ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ အခ်ိဳ႕ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္
အစဥ္အလာ အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ေဒသႏၲရ ဘာသာစကားမ်ားကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ ရတနာမ်ားအျဖစ္
အေလးဂ႐ုျပဳ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တာဝန္႐ွိေၾကာင္းလည္း ျပဌာန္းထားပါ
သည္။ အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ပါပူအာျပည္နယ္၏ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ဥပေဒတြင္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို ရည္ၫြန္းေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိပါ။ အာခ်ဲဥပေဒတြင္လည္း
လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားမပါဝင္ဘဲ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အစဥ္အလာမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း
မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ
လူနည္းစုအခြင့္အေရးျဖစ္မည္ဟု ယတိျပတ္မဆိုႏိုင္ဘဲ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမ်ားစု၏အခြင့္အေရး
မ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစု
အခြင့္အေရးမ်ားကို အ႐ွင္းလင္းဆံုး အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႕႐ွိရပါ
သည္။ ယခင္က ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡလြန္ အကူးအေျပာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားအရ
ယင္းသို႔ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အမ်ားအျပား အသံုးျပဳပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၏
စုဖြဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္

အေျခခံအားျဖင့္

အုပ္စုအခြင့္အေရးမ်ားကို

ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူမ်ိဳးသံုးမ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
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အတြက္ အေသးစိတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္း ဥပေဒစနစ္အတြင္း ဥေရာပလူ႕အခြင့္အေရး
ကြန္ဗင္း႐ွင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္း
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လူနည္းစုအုပ္စု အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါ
ေသးသည္။ ဥေရာပ လူ႕အခြင့္အေရးကြန္ဗင္း႐ွင္းဆိုပါက ျပည္တြင္း ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမိုးပါသည္။
လူမ်ိဳးကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပံုစံအားလံုး ပေပ်ာက္ေစေရး ႏုိင္ငံတကာကြန္ဗင္း႐ွင္း
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
(၁၉၆၅ ခုႏွစ္)၊ ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု ဘာသာစကားမ်ားအတြက္ ဥေရာပပဋိညာဥ္
(European Charter for Regional or Minority Languages) (၁၉၉၂ ခုႏွစ္)ႏွင့္ လူနည္းစု
တိုင္းရင္းသားမ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ

မူေဘာင္ကြန္ဗင္း႐ွင္း

(Framework

Convention for the Protection of National Minorities) (၁၉၉၄ ခုႏွစ္) အပါအဝင္ လူနည္းစု
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျခား ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းထားပါသည္။
ယင္းဥပေဒပိုင္း အကာအကြယ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း စည္း
ေႏွာင္မႈ ႐ွိပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒတြင္ ယဥ္
ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကား အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံ
ခ်က္ေပးထားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ နက္႐ိႈင္းေစေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးပဋိညာဥ္မ်ား
အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္လည္း

ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးေစရန္

တရားစီရင္ေရးအပိုင္းမွ စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္
အာဖရိက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ႐ွိေစေရး မူေဘာင္အတြင္းတြင္ တူညီ
ေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား အေမြအႏွစ္ရွိသည့္ မည္သည့္နယ္ေျမေဒသအေျချပဳ
အသိုက္အဝန္းမဆို၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္း
ျခင္းကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳပါသည္။ အလားတူ အီသီယိုပီးယား ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ ျပည္တြင္း႐ွိ ျပည္နယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု
မ်ားအား စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို အပ္ႏွင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ားသည္ ဘာသာ
စကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေဖာ္ထုတ္ေရး၊ သမိုင္းကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္ေရး၊ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပ
ည္နယ္မ်ားႏွင့္အတူ) ခြဲထြက္ျခင္း အပါအဝင္ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မပါ႐ွိေသာ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္တို႔ ရ႐ွိၾကပါသည္။
လူနည္းစုအုပ္စုအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ သို႔မဟုတ္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္
အတြင္း႐ွိ အုပ္စုမ်ားအား ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထား႐ွိခြင့္ေပးျခင္းမွာ ထူးျခားပါ
သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အခြင့္အေရးကို ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္း ျပည္နယ္၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းေပးထားပါသည္။ ကန္တံုမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒထား႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ကန္တံုအစိုးရ
စုဖြဲ႕ပံုဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ျပဌာန္းခ်က္အမ်ားအျပား ျပဌာန္းထားၿပီး ကန္တံု
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီရပါ
သည္။ (ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
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သေကၤတမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာႏွင့္ ထူးျခားမႈကို ေဖာ္ျပ
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အမ်ားအျပားသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သေကၤတမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ သေကၤတမ်ားကို ျပဌာန္းထားၾကပါသည္။ အေနာက္ကိပ္ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒျဖင့္ ျပည္နယ္သေကၤတမ်ား သတ္မွတ္ရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္။
ဒါဂက္စတန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အမွတ္တံဆိပ္၊ အလံႏွင့္ ျပည္နယ္သီခ်င္းတို႔ အပါအဝင္
ျပည္နယ္၏ သေကၤတမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ အမ္ဟာရာ ျပည္နယ္တြင္ အလံ၊ အထိမ္း
အမွတ္ႏွင့္ ျပည္နယ္သီခ်င္းတို႔ကို ျပည္နယ္ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္၊ ျပည္နယ္သီခ်င္းသည္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏

ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

အီသီယိုပီးယား

ျပည္သူလူထု

တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္လ်က္ တူညီေသာကံၾကမၼာ႐ွိသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္
ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ထင္ဟပ္ေစရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဂ်ဴဘာလင္းျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္အလံ၊ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တံဆိပ္တို႔ကို ျပဌာန္းထားေသာ္
လည္း ျပည္နယ္သီခ်င္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိပါ။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္း
ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အလံ၊ သီခ်င္း၊ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ တံဆိပ္၊ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ သတ္
မွတ္ရမည့္ အျခား သေကၤတမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သေကၤတမ်ားကို ျပည္သူ႕
လႊတ္ေတာ္႐ွိ ေဘာ့စနီယားလူမ်ိဳးႏွင့္ ခ႐ိုအက္လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု အပါ
အဝင္ လႊတ္ေတာ္အားလံုးက မဲအမ်ားစုျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စရပစကာ သမၼတ
ႏိုင္ငံျပည္နယ္ (Republika Srpska) ၏ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္သီခ်င္းတို႔ကို ဥပေဒျဖင့္
သတ္မွတ္ျပဌာန္းပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အမ်ိဳး
အစားအားျဖင့္ ထူးျခားေသာ ဘူဂန္ဗီးလ္ သေကၤတမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ရည္သန္လ်က္ ပိုမို၍
အေသးစိတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဘူဂန္ဗီးလ္ ဥပေဒျဖင့္ ျပည္နယ္အလံ၊ အထိမ္းအမွတ္၊
ေဆာင္ပုဒ္၊ တံဆိပ္၊ ကတိသစၥာ၊ ျပည္နယ္သီခ်င္း၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံု၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား၊ အားလပ္
ရက္မ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ေန႔ရက္မ်ားကို သတ္မွတ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ယင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳေသာေဘာင္အတြင္းတြင္ မိမိတို႔ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏သေကၤတ
မ်ားကို ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ျပဌာန္းရာ၌ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ သေဘာ
တူညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ ထပ္မံရယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းမ႐ွိပါ။
အာခ်ဲျပည္နယ္တြင္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒအရ အင္ဒိုနီး႐ွား အမ်ိဳးသားအလံႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အာခ်ဲအစိုးရသည္ ဥပေဒ
ျပဌာန္းလ်က္ အာခ်ဲျပည္နယ္၏ ထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္
ေစေသာ ျပည္နယ္အလံ၊ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ျပည္နယ္သီခ်င္းတို႔ကို သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အာခ်ဲ ျပည္နယ္အလံကို အာခ်ဲျပည္နယ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
သေဘာေဆာင္သည့္ သေကၤတအျဖစ္ မမွတ္ယူရန္ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ပါပူအာ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒတြင္လည္း ထပ္တူပင္ ျပဌာန္းထားပါ
သည္။
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ခ်က္ခ်္ညာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သေကၤတမ်ားအေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္း
မ႐ွိပါ။ ပန္႔တ္လင္းျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္သေကၤတ၊ အလံႏွင့္ ျပည္နယ္
သီခ်င္းတို႔မွာ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံေတာ္၏ သေကၤတ၊ အလံႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နမူနာေလ့လာခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ ဘရာကို
ခ႐ိုင္ ဥပေဒတစ္ခုတည္းတြင္သာ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ႏုိင္ငံ၏ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား
ကိုသာ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အတြက္သီးျခား အလံႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္လက္နက္မ်ား မထား႐ွိရန္
ျပဌာန္းထားပါသည္။ ခ႐ိုင္၏ တံဆိပ္ႏွင့္ ကတိသစၥာတို႔တြင္လည္း ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ
ႏုိင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဤစာတမ္းတြင္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ သာႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၌ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား စုဖြဲ႕တည္
ေထာင္ရန္မွအစ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္
အထိ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထား႐ွိျခင္းကို မူဝါဒပိုင္းႏွင့္ ပညာ႐ွင္မ်ား
အၾကား အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ ႐ွိလာပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္မူ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို အဓိကထား ေလ့လာပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစဥ္အလာအေျခတည္ၿပီးျဖစ္သည့္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း
ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာထက္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္
ရာ၌ ထူးျခားၿပီး ပိုမိုခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း နယ္ေျမေဒသ သီးသန္႔႐ွိသည့္အျပင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူ
လူထုသည္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာ
အားျဖင့္ ထူးျခားသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္
တစ္ျပည္ေထာင္ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္လ်က္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈအေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
သာမန္အားျဖင့္ ျပဌာန္းေပးေလ့႐ွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသြင္
ကူးေျပာင္းေရး ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ပဋိပကၡသက္
ေရာက္မႈရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ
ျပဌာန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ အတုိင္းအတာနွင့္ သေဘာသဘာဝကို အျပည့္အဝ နားလည္သေဘာ
ေပါက္ႏိုင္ရန္ တရားဝင္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္
ၾကည့္ႏိုင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးရာ၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ဆင့္ ေ႐ွ႕ေနာက္အစီအစဥ္သည္လည္း အေရးပါအရာေရာက္ပါသည္။
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳျပဌာန္းရသည့္ အေၾကာင္း
ရင္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါသည္။ ဗဟို္အဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္
အုပ္စုမ်ားအသီသီး နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စုေဝးေနထိုင္ၾကၿပီး အသိုက္အဝန္းအမ်ား႐ွိေသာ
အေနအထားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ကိုယ္စား
ျပဳမႈလည္း တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ား ပံုေပၚလာေစၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကိုလည္း တိုးျမင့္ေစပါသည္။
ထိုမွ်မက ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရတည္ၿငိမ္မႈလည္း ႐ွိလာႏုိင္ပါ
သည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ တားဆီးေရး/ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအေပၚ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေႏွာလ်က္ ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစနစ္၏

ယင္းအယူအဆသေဘာတရား

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွတပါး ဤစာတမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတ
ည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အပိုင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစီ
အမံျပဌာန္းခ်က္မ်ားအပိင
ု း္ ကို အေသးစိတဆ
္ န္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။ လုပင
္ န္းစဥ္ႏင
ွ ့္ စပ္လ်ဥ္း၍
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သည္ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို စုဖြဲ႕စီစဥ္ခြင့္ ရ႐ွိသည့္
အတိုင္းအတာ၊

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

မူၾကမ္းေရးဆြဲအတည္ျပဳရန္

တာဝန္ယူရသည့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
(တရားစီရင္ေရးပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) က စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္႐ွိ
မ႐ွိ၊ (လိုအပ္ခ်က္ ႐ွိပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
သီးျခားလြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္မႈ)၊ အစိုးရအဆင့္အသီးသီး႐ွိေသာ စနစ္တြင္
အျငင္းပြားမႈ ေျဖ႐ွင္းေရး အစီအမံမ်ား အပါအဝင္ အေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာ
ခဲ့ပါသည္။ မည္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္မဆို တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အမ်ား
ပါဝင္မႈမွာ အဓိကအေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏
အခန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈတို႔ကိုလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။
ဆက္လက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စီစဥ္ပံု ဒီဇိုင္းပံုစံကို ေလ့လာထားပါသည္။ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ (ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္၊ အျခားတိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္) အစိုးရစနစ္မ်ားကို မည္သို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေၾကာင္း (အထူး
သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္စနစ္၊ သမၼတစနစ္ သို႔မဟုတ္ သမၼတတစ္ပိုင္း စနစ္ျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္႐ွိျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္
သာထား႐ွိျခင္း) တို႔ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားပါရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္
ခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ား
တြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျပင္ဆင္ရန္လြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ခက္ခဲျခင္း)၊ ေဒသႏၲရအစိုးရအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊
လူနည္းစုအုပ္စုအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပဌာန္းေပးျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သေကၤတမ်ားႏွင့္
ပက္သက္ၿပီး ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုင္းဆိုင္ရာ မတူကြဲျပားမႈ ၾကြယ္ဝသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ပဋိပကၡမႈ၏ ထူးျခား
ေသာ အပိုင္းက႑မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။
ေယဘုယ် ပံုစံအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားပါသည္။ ပဋိပကၡလြန္ အေျခအေနမ်ားတြင္ပင္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထူးျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
သတ္မွတ္ေပးပံုအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အမ်ားအျပား ရ႐ွိထားေၾကာင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေန
သည့္တုိင္ ယခင္က ႐ွိႏွင့္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစဥ္အလာမ်ားအတုိင္း ဆက္လက္
က်င့္သံုးေလ့႐ွိသည့္ အလားအလာကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
မ်ားသည္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို

စုဖြဲ႕တည္ေထာင္ရာ၌

ဗဟိုအဆင့္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစိုးရစနစ္မ်ားကို အတုယူၿပီး စုဖြဲ႕တည္ေထာင္ေလ့ ႐ွိပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္
အားျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိသည့္တိုင္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုမွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာ ထား႐ွိတတ္ၾကပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအားလံုး၌ ဖက္ဒရယ္ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဌာန္းေပးၾကပါ
သည္။ တစ္ျပည္ေထာင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤအစီအမံမွာ အေရးပါအရာေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေလ့႐ွိပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္တြင္
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္႐ွိၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာ႐ွိျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္ေအာက္ ေဒသႏၲရအစိုးရအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ ဗဟိုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မွ်လ်က္ေတြ႕႐ွိရပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ား (ႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ား) က အေျခခံမူေဘာင္ကို ျပဌာန္းေပးၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား (ႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ား) က ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ ျပဌာန္းေပးေလ့႐ွိပါ
သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မူေဘာင္မ်ားအျပင္ လူနည္းစုအုပ္စုအခြင့္
အေရးမ်ားအတြက္ အထူးအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အားလံုးတြင္ မ႐ွိပါ။ သို႕ရာတြင္ အထူးအစီအမံမ်ားကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါက ယင္းတို႕သည္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အကူးအေျပာင္းမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ
မ်ားက အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္း

ျပဌာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ

အားေကာင္းေသာ တစ္ပါတီ (သို႕မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္) သို႕မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုကလႊမ္းမိုးေသာ
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္တကြ ဒီမိုကရက္တစ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ (democratic centralism) အေျခခံသေဘာ
တရားကဲ့သို႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက်င့္သံုးမႈ အယူဝါဒမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏
အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ နမူနာ
ေလ့လာခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအားလံုး မဟုတ္သည့္တိုင္
အမ်ားစုတြင္ ထူးျခားေသာ နယ္ေျမေဒသ သေကၤတမ်ား (အလံမ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္
သီခ်င္းမ်ား)ကို ျပဌာန္းထားၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ယင္းသေကၤတမ်ားသည္ သီးျခား
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မေဖာ္ၫႊန္းေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။
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နမူနာေလ့လာခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ၿပီး
ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား သီးျခားထား႐ွိၾကသည့္ နယ္ေျမေဒသ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္
နယ္ေျမေဒသ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စုဖြဲ႕စီစဥ္ပံုတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ယင္း
တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ေယဘုယ်သင္ခန္းစာမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပဋိပကၡကို
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲရန္ နည္းလမ္းကိုစဥ္းစားလ်က္ ႐ွိေသာ အျခားႏုိင္ငံ
မ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိသည့္
အတုိင္းအတာကို ဤစာတမ္းတြင္ အဓိက ေလ့လာထားျခင္းမ႐ွိဘဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိသည့္အတုိင္း
အတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည့္တိုင္ ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပဋိ
ပကၡကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲရန္ (သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ လံုေလာက္မႈ မ႐ွိေသာ္လည္း) လိုအပ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။
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၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ဘူဂန္ဗီးလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဘူဂန္ဗီးလ္
(ပါပူအာနယူးဂီနီ) ၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ထား႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ တိုးျမႇင့္ရယူရန္ အခြင့္
အေရး႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁)။ ဘူဂန္ဗီးလ္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အပိုဒ္ ၁၁ တြင္ 'ဤသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစီအမံမ်ားအရ ဘူဂန္ဗီးလ္
အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဘူဂန္ဗီးလ္အစိုးရ) ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း
ႏွင့္ စုဖြဲ႕စီစဥ္ျခင္းအတြက္ ဘူဂန္ဗီးလ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းမည္' ဟု ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထား
ေသာ ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္၊ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ႐ွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္
ေသာ တရားစီရင္ေရးတို႔ တည္ေထာင္ရပါမည္။ (သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရား႐ံုးမ်ား
ေအာက္တြင္ အားလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။)
(အပိုဒ္ ၂၈-၃၁)။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ပါပူအာနယူးဂီနီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ
တူညီခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျပဌာန္းထားသည့္ ဘူဂန္ဗီးလ္အစိုးရဆိုင္ရာ အပိုဒ္ႏွင့္
ဘူဂန္ဗီးလ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းသို႔တိုးခ်ဲ႕ျပဌာန္းျခင္းမွာ ဘူဂန္ဗီးလ္႐ွိ
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါဝင္သူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ျဖစ္
၍ ဘူဂန္ဗီးလ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစုဖြဲ႕ပံုမ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးျခင္းကို ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ႐ွိခဲ့
ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိၿပီးေနာက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မျပဌာန္းမီ သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား ရ႐ွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ
မည္။
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အန္ဂ်ဴ၀မ္ကၽြန္းသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုမို႐ို႕စ္မွ ခြဲထြက္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
လည္း ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရပါ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကိုမို႐ို႕စ္ ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (ဖြမ္ဘိုနီ သေဘာတူညီခ်က္ - Fomboni Agreement)
ရ႐ွိၿပီးေနာက္ အန္ဂ်ဴ၀မ္သည္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္လာပါသည္။ ယင္းသေဘာ
တူညီခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရး ေျဖ႐ွင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္းမ်ားအား ကၽြန္းအေရးအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကၽြန္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ကၽြန္းမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို လံုေလာက္စြာ ခြဲေဝေပးသည့္ ကိုမို႐ို႕စ္ ျပည္ေထာင္စုသစ္
တည္ေဆာက္ရန္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေသာ အုပ္စုမ်ားက ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္ (အပိုဒ္ ၁-၂)။
ထို႔အျပင္ ကၽြန္းမ်ားအားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလ်က္
မိမိတို႔၏ အေျခခံဥပေဒကို လြတ္လပ္စြာ ျပဌာန္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုမို႐ို႕စ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အပိဒ
ု ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏစ
ွ ၌
္ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ က
ဲြ ်င္းပလ်က္ ကိမ
ု ႐
ုိ ႕ုိ စ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဓိက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ၏ အ႐ြယ္အစားကို
ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္ကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ အနိမ့္ဆံုး ကြန္ျမဴးန္
(commune) အဆင့္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ ကၽြန္းစုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို
စနစ္တက် ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုမို႐ို႕စ္သည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအျဖစ္
ဆက္လက္တည္႐ွိၿပီး ကၽြန္းမ်ားသည္လည္း ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဆက္လက္ရ႐ွိပါသည္။
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြင္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ

သို႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔မွာ ဗဟိုအဆင့္

ေပါင္းစည္းပါဝင္ပါသည္။

ဤကိစၥအတြက္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကၽြန္းမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို စတက္
က်ဳဥပေဒမ်ားဟု အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကၽြန္းမ်ားတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ စုဖြဲ႕တည္ေထာင္
ပံုကိုပိုမိုတိက်စြာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ (သက္ေရာက္မႈအားျဖင့္ ကၽြန္းမ်ားအား
အပ္ႏွင္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။) အပိုဒ္ ၇-၂ ကို အသစ္ ျပဌာန္းခဲ့ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ကၽြန္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးပိုင္းနွင့္ ဥပေဒျပဳေရးပိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအာဏာကို ေ႐ြးေကာက္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားဆံုး ၆ ဦး၏ အကူ
အညီျဖင့္ က်င့္သံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ စနစ္မွာ
ႏွစ္ေက်ာ့ မဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရာထူးတာဝန္သက္တမ္း ၂ ႀကိမ္အထိသာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ကန္႔သတ္
ထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာင္စီပံုစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္
လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ မဲအမ်ားဆံုးရ႐ွိသူ အႏိုင္ရ႐ွိသည့္
စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရပါမည္။

ဆူဒန္အစိုးရႏွင့္ ဆူဒန္ျပည္သလ
႔ူ ြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ႐
္ ွားမႈအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈလပ
ု ထ
္ ံုးလုပန
္ ည္း
(၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ ရက္)အရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ပံု
ကို ျပဌာန္းၿပီး (အပိုင္း ၄) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား
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အာဏာ ခြဲေဝမႈကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးပါသည္ (အပိုင္း ၅၊ ဇယား (က) မွ (စ))။ ထို႔ေနာက္ ယင္း
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ဘက္စံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္)
တြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဆူဒန္ (ႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္) တြင္ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္
ေရာက္မႈမ်ားစြာ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ဆူဒန္သမၼတႏိုင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္အမ်ိဳးသား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
(၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ရက္) ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေျဖ႐ွင္းရန္မ်ားစြာ
မက်န္႐ွိေတာ့ပါ (Murray and Maywald 2006: 1212)။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဆူဒန္ ၾကားျဖတ္အမ်ိဳးသား
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေတာင္ဆူဒန္ ျပည္နယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အပိုင္း ၁၁ တြင္
လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဆူဒန္ ျပည္နယ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ အပိုင္း ၁၂၊ အပိုဒ္ ၁၇၇ မွ
၁၈၄ တြင္ လည္းေကာင္း သီးျခားစီ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
ေျမာက္ဆူဒန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္အဆင့္ အာဏာခြဲေဝမႈကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရာ၌ ျပည္နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း (အပိုဒ္ ၁၇၉)၊ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳအပိုင္း (အပိုဒ္ ၁၈၀) ႏွင့္ ျပည္နယ္ တရား
စီရင္ေရးအပိုင္း (အပိုဒ္ ၁၈၁) တို႔ကို သီးျခားစီ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ အစိုးရစနစ္ကို
သမၼတစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စနစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပည္နယ္မ်ား ပါဝင္
သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ (ဖက္ဒရယ္
စနစ္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိပါ။) ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ကို ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ဆူဒန္သမၼတအား ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္ေရး
အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္မ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ဆူဒန္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာသတ္မတ
ွ ေ
္ ပးမႈသည္ မည္သည္အ
့ တုင
ိ း္ အတာအထိေလ်ာ့နည္း
က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း မ႐ွင္းလင္းပါ။

လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေတာင္ဆူဒန္ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ (ၾကားျဖတ္
အမ်ိဳးသား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထက္) ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျပဌာန္းပါသည္။ ေတာင္ဆူဒန္တြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရစနစ္
စုဖြဲ႕ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ အစဥ္အလာအာဏာပိုင္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒဆုိင္ရာ အပိုဒ္မ်ား
လည္း ပါဝင္ပါသည္ (Murray ႏွင့္ Maywald 2006: 1218)။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ
ျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား႐ွိသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္
၁၆၈ (၁))။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေတာင္ဆူဒန္ သမၼတႏိုင္ငံ အသြင္
ကူးေျပာင္းေရး ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒပါ အင္စတီက်ဴးရွငး္ မူေဘာင္မာွ ၾကားျဖတ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ ျပည္နယ္အဆင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာေဖာ္ျပထားၿပီး တရား
စီရင္ေရးပိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မပါဝင္ပါ (အပိုဒ္ ၁၆၃)။ သို႔ျဖစ္၍ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္တရား႐ံုးမ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါဝင္ေတာ့ပါ။ သို႔ရာတြင္
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ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွစ္ရပ္လံုး၌ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သမၼတစနစ္ထား႐ွိမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါ
သည္။ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆို
တင္သြင္းလွ်က္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆို အႏိုင္ရ႐ွိပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေခၚယူရပါမည္။ အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆို ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အႏိုင္ရ႐ွိလွ်င္
လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အသစ္ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရပါ
သည္ (အပိုဒ္ ၁၇၀ (၄)/ အပိုဒ္ ၁၆၄ (၄))။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွစ္ရပ္လံုး၌ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စုေပါင္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံ တာဝန္ခံရပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၆၉ (၄) /အပိုဒ္ ၁၆၅ (၄))။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ ကြာျခားခ်က္ ႏွစ္ရပ္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ၊
ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကံေပးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သမၼတႏွင့္
တိုင္ပင္လ်က္ ခန္႕အပ္ႏိုင္ပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၆၅)။ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းသို႔
ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ မပါဝင္ပါ (အပိုဒ္ ၁၆၉)။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ျပည္နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထား
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအနက္
ေအာက္ပါတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ (ဒ) ျပည္နယ္အတြင္း အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေပၚၿပီး အမ်ိဳးသား
လံုျခဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္အႏၲရာယ္ျပဳလာလွ်င္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးကို ရာထူးမွ ဖယ္႐ွားျခင္း ထို႔အျပင္/သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္
(ဓ) ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒတို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ရာထူးမွဖယ္႐ွားၿပီးေသာအခါ သို႔မဟုတ္
လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေသာအခါ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္
ေပးမည့္ ျပည္နယ္အိမ္ေစာင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔အပ္ျခင္း (အပိုဒ္ ၁၀၁)။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္ဆူဒန္၌
အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္း
ေကာင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း မ႐ွိပါ။ သမၼတက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခန္႔အပ္
ေသာ ျပည္နယ္မ်ားလည္း အေရအတြက္ လ်င္ျမန္စြာ မ်ားျပားလာပါသည္။ သမၼတက ျပည္နယ္
၁၀ ခုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခန္႔အပ္ခဲ့ရာမွ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အတြင္း ၃၂ ျပည္နယ္အထိ တိုးတက္
မ်ားျပားလာပါသည္ (ဆူဒန္ထရီဗ်ဴးန္ သတင္းစာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္)။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေတာင္အာဖရိက ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအား သတ္မွတ္
ခ်က္ ၂ ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းခြင့္ ျပဳပါသည္။
(၁) ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနား ရမည္။ (၂)
ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္အစဥ္အလာ ဘုရင္အား ျပည္နယ္အတြင္း အခန္းက႑
ျပဌာန္းေပးရမည္။ (အပိုဒ္ ၁၆၀)။ သို႔ျဖစ္၍ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္အစိုးရ
ဆိင
ု ရ
္ ာ ေကာ္မ႐ွငတ
္ စ္ရပ္တည္ေထာင္ၿပီး (အပိဒ
ု ္ ၁၆၃) ျပည္နယ္အစိးု ရစနစ္မ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
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အေျခခံဥပေဒ အစီအမံေဖာ္ေဆာင္ေရး တိင
ု း္ ျပဳျပည္ျပဳလႊတေ
္ တာ္ကုိ အၾကံေပးေစပါသည္ (အပိဒ
ု ္
၁၆၄ (၁က))။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရကိုလည္း ျပည္နယ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႕မႈမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စုစည္းခိုင္မာေစျခင္း (...) ဆိုင္ရာ အၾကံေပး
ေစပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၆၄ (၁ခ))။ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၂၅-၁၅၄ တို႔တြင္
ျပည္နယ္အစိုးရေကာ္မ႐ွင္ အစီရင္ခံစာမထြက္မီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမ်ား
အတြက္ ၾကားျဖတ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေတာင္
အာဖရိက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၀၄-၁၄၁ တို႔တြင္ ေတာင္အာဖရိက ျပည္နယ္မ်ား၌
တည္ေထာင္ရမည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းပံုစံကို အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳ
ျပဌာန္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာအတိုင္း ထပ္တူနီးပါး
ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၄၃(၁))။
ဒုတိယႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ယခင္႐ွိခဲ့ေသာ အျခား
အစီအမံ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္တို႔) ၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏
အင္စတီက်ဴးရွင္းစနစ္ မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသ
တ္မွတ္ေပးသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာသားကို စိစစ္အတည္
ျပဳရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တာဝန္ယူရသည့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ စာသားသည္ ဗဟိုအဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း
႐ွိမ႐ွိ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးထားရာ ေရာက္ပါသည္။ ဥပမာ အီသီယိုပီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ႐ု႐ွား၊ ေဘာ့
စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အီသီယိုပီးယားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ပဋိညာဥ္ (၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္) အရ
၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အထိ ၾကာ႐ွည္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ အသြင္
ကူးေျပာင္းေရးပဋိညာဥ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း
ခြင့္႐ွိေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၂)။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို မည္သို႔ စုဖြဲ႕
ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပမထားပါ။ အပိုဒ္ ၁၃ တြင္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အတြက္ လူမ်ိဳးအလိုက္ သတ္မွတ္ေသာ ေဒသႏၲရႏွင့္ နယ္ေျမေဒသေကာင္စီမ်ား တည္ေထာင္ရန္
ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္း ေဒသႏၲရႏွင့္ နယ္ေျမေဒသေကာင္စီမ်ားအတြက္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစိုးရ တည္ေထာင္ၿပီး သံုးလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္
ရပါမည္။ သို႔ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေနာင္အခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္
ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အထူးအေရးပါေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းကို တည္
ေထာင္ႏိုင္ပါမည္။ တဖန္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အီသီယိုပီးယား ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖက္ဒရယ္ပုံစံကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္
၁)။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းလ်က္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႐ွိေစရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္ (အပိုဒ္
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၅၂(၂ခ))။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၌ ပါဝင္ရမည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ခ်က္သာ
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္ (အပိုဒ္ ၅၀(၂))။ ဒုတိယခ်က္မွာ
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမူကို အေျခခံလ်က္ ကိုယ္တိုင္အစိုးရဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳ
ပ္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရမည္ (အပိုဒ္ ၅၀(၂က)) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး သေဘာတရား အားျဖင့္ ျပည္နယ္ေကာင္စီမ်ားသည္ ပကတိအေျခအေနႏွင့္
အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္ကိုသတ္မွတ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေနရာရ႐ွိပါ
သည္။

ဆိုမာလီယာတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဆိုမာလီသမၼတႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဖက္ဒရယ္ပဋိညာဥ္ ၌
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
႐ွိေစရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၂)။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္
သို႔မဟုတ္ စုဖြဲ႕ပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ တစ္စံုတစ္ရာ မပါ႐ွိပါ။ ပန္႔တ္လင္း
ျပည္နယ္ (Puntland) တစ္ခုတြင္သာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူေဘာင္ကို သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိပါသည္။ ၁၉၉၈ တြင္ ပန္႔တ္လင္းသည္ သံုးႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္

အခ်ိန္ဇယားႏွင့္တကြ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ပဋိညာဥ္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။
တဖန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပန္႔တ္လင္း၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးလ်က္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပည္နယ္တြင္း
မွပင္ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ လမ္းၫႊန္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ (Ahmed
ႏွင့္ Zamora 2010)။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဆိုမာလီယာ ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏုိင္ငံ ယာယီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒအရ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ပါဝင္မည့္ ျပည္နယ္မ်ား တည္ေထာင္ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
ကိုယ္ပိုင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၾကရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၅၂
(၂))။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳ
ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္
သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္
ျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားၿပီး အေသးစိတ္ထပ္မံေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိပါ (အပိုဒ္ ၁၂၀)။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာ
ျပည္နယ္ ၅ ခုအနက္ ၃ ခုျဖစ္ေသာ ဂ်ဴဘာလင္း (Jubaland)၊ အေနာက္ေတာင္ျပည္နယ္ (South
West State) ႏွင့္ ဂါလ္မူဒုဂ္ (Galmudug) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအား (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မစတင္မီ) ၾကားျဖတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္
ရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ အနာက္ေတာင္ျပည္နယ္၊ ဂါလ္မူဒုဂ္ျပည္နယ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕
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မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ေထာင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
အခ်ိန္ဇယားတို႔ကိုသာ တည္ေထာင္ရန္ ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ဴဘာလင္းျပည္နယ္ႏွင့္ သေဘာ
တူညီခ်က္တြင္မူ ၾကားျဖတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စုဖြဲ႕ပံုအေသးစိတ္အခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီး ျပည္နယ္၏ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္
ရန္ ၂ ႏွစ္ အခ်ိန္ဇယားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အလားတူ ႐ု႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမူေဘာင္ကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိပါ။ ႐ု႐ွားသည္ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္
ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အစိုးရပံုစံမွာ သမၼတႏိုင္ငံပံုစံျဖစ္သည္ဟု အပိုဒ္ ၁(၁) တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပိုဒ္ ၅ တြင္ ‘(၁) ႐ု႐ွားဖက္ဒေရး႐ွင္းတြင္ သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္ (republic)
မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ (krais) မ်ား၊ ခရိုင္ (oblast) မ်ား၊ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ခရိုင္ (oblast) ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ (okrug) မ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ႐ု႐ွားဖက္
ဒေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းပါဝင္ေနေသာ အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ႐ွိေစရမည္။
(၂) သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္ (republic) တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ႐ွိေစရ
မည္။ နယ္စပ္ေဒသ (krais) မ်ား၊ ခရိုင္ (oblast) မ်ား၊ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ခရိုင္ (oblast) ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ (okrug) တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
႐ွေ
ိ စရမည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။’ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ပဋိညာဥ္ကို ခြဲျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိပါ။ အပိုဒ္ ၆၈(၂) တြင္
‘သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္ (republic) မ်ားသည္ ျပည္နယ္ဘာသာစကား သတ္မွတ္ခြင့္ ႐ွိေစရမည္။
ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသႏၲရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
သမၼတႏုိင္ငံျပည္နယ္၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ႐ု႐ွားဖက္ဒေရး႐ွင္း၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ
စကားႏွင့္အတူ ယင္းဘာသာစကားကို အသံုးျပဳရမည္’ဟုသာလွ်င္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပိုဒ္ ၇၀
(၁) တြင္ ‘သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္ (republic)မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ (krais) မ်ား၊ ခရိုင္ (oblast) မ်ား၊
အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ခရိင
ု ္ (oblast) ႏွင့္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ေဒသ (okrug)
မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားအား ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာအစိတ္အပိုင္း
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သီးျခားလြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္တည္ေထာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႕ သတ္မွတ္
ရာတြင္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရ
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္သည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည္။’ ဟု ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႐ု႐ွား
ဖက္ဒေရး႐ွင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာက်င့္သံုးသည့္ ဥပေဒျပဳေရး
(ကိုယ္စားျပဳ) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အေထြေထြမူမ်ား
ဆိုင္ရာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္အက္ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ျပည္သူလူထု
တစ္ရပ္လံုး၏ မဲဆႏၵျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သမၼတသည္
၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႐ွိပါသည္
(Küpper 2013: 256; Roth 2013 ကို ၾကည့္ပါ)။ ပထမ ခ်က္ခ်္ညာစစ္ပြဲ (၁၉၉၄-၉၆ ခုႏွစ္)
အဆံုးသတ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ခ်က္ခ်္ညာ
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သမၼတႏိုင္ငံက တည္ေထာင္ရမည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား
မပါဝင္ပါ။ ႐ု႐ွားဖက္ဒေရး႐ွင္းႏွင့္ ခ်က္ခ်င္သမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခခံမူမ်ားဆိုင္ရာ
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႐ု႐ွား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ခ်က္ခ်္ညာအတြက္
အထူးအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အျခားဥပေဒမ်ား
အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ
ယင္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်္ညာသမၼတႏုိင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္ကို တည္ေထာင္ပါမည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေသာ မူေဘာင္တည္ေထာင္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား မပါ႐ွိပါ။ ေနာက္ပိုင္း သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားတြင္လည္း ခ်က္ခ်္ညာသမၼတႏုိင္ငံက က်င့္သံုးရမည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္ကို
ေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိပါ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ခ်က္ခ်္ညာ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေသာအခါမွသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ ပါဝင္ေသာ အပိုင္းမ်ားအနက္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ စရပစကာ
သမၼတႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ (Republika Srpska) ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္း
ျပည္နယ္ (Federation of Bosnia and Herzegovina) တို႔ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဘာ့စနီးယား
ဟာဇီဂိုဗီနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အေထြေထြ မူေဘာင္လက္မွတ္မေရးထိုးမီ တည္
ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တတိယပိုင္းျဖစ္ေသာ ဘရာကိုခ႐ိုင္ (Brčko District) ကို ေဒတန္
သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိၿပီးေနာက္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဘရာကို
ခ႐ိုင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စတက္က်ဳ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္ (Gavri, Banovi and
Barreiro 2013: 23 တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ ဖက္ဒေရး႐ွင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္
အရ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စရပစကာ သမၼတႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ (Republika Srpska) မွာ သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္ေတာင္းခံရာမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂို
ဗီနာ၏ ယခင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေဘာ့စနီးယား
ဟာဇီဂိုဗီနာ႐ွိ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးမ်ား လႊတ္ေတာ္အမည္ျဖင့္ သီးျခားလႊတ္ေတာ္ တည္ေထာင္ပါသည္။
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၏ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာခ်က္ကို ယခင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းအား ဆန္႔က်င္လ်က္တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္တည္ေထာင္လုိက္
ေသာ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးမ်ား လႊတ္ေတာ္က ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဆားဘီးယားသမၼတႏိုင္ငံ
(Republika Srpska) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္း
ပါသည္။ ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဖက္ဒေရး႐ွင္းတည္ေထာင္ေရး မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္
(၀ါ႐ွင္တန္သေဘာတူညီခ်က္) အရ ေဘာ့စနီးယားမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုအက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေဘာ့စနီးယား
ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္ကို တည္ေထာင္ပါသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ အပိုင္း ၃ တြင္
ျပည္နယ္၌ပါဝင္သည့္ ကန္တံုအစိုးရမ်ား ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အနည္းငယ္ ျပဌာန္းထားပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
ကန္တံုမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ႐ွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖက္ဒေရး႐ွင္း၏
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါ
သည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္၏ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
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ဥပေဒလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ အပိုင္း ၅ ကန္တံုအစိုးရမ်ားအပိုင္းတြင္ ကန္တံုအားလံုး
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၁) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊
ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အကာ
အကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၄)။
ဆက္လက္၍ ကန္တံုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္စုဖြဲ႕တည္ေထာင္ပံုႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္းေကာင္း (အပိုဒ္ ၅-၇၊ အပိုင္း၅ ၂-၇-က၊ အပိုင္း၅ ၂-၇-ခ)၊ ကန္တံုအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးပိင
ု ္းအတြကလ
္ ည္းေကာင္း (အပိဒ
ု ္ ၈-၁၉)၊ ကန္တံု တရားစီရင္ေရး အပိင
ု ္းအတြကလ
္ ည္းေကာင္း
(အပိုဒ္ ၁၁)၊ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒတန္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး
အစိုးရစနစ္၊ ျပည္နယ္စုဖြဲ႕ပံု၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ရပ္စနစ္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာသတ္မတ
ွ ေ
္ ပးျခင္းကိထ
ု ပ္မံ
ကန္႔သတ္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။

အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္

ဆူဟာတိုေခတ္လြန္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာ ျပည္နယ္၂ ခုကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတ
ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ပါဝင္) အခန္း ၆ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား
ႏွင့္အညီ အထူးဥပေဒျပဌာန္းလ်က္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၈(၁) တြင္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏုိင္ငံသည္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား ခြဲျခား
ထားသည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ယင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား
(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ား (regencies) ႏွင့္ စည္ပင္နယ္ေျမမ်ား (municipalities)) သည္ မိမိတို႔
အေရးအရာမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ႐ွိၿပီး (အပိုဒ္ ၁၈(၂)) ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ
ေဒသႏၲရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (Regional People’s House of Representatives) (အပိုဒ္ ၁၈(၃))
ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ေဒသႏၲရ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား (အပိုဒ္ ၁၈(၄)) ပါဝင္ပါမည္။
ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ၿပီး (အပိုဒ္
၁၈(၅)) ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးေရးတာဝန္ကို
ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဒသစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
႐ွိပါမည္ (အပိုဒ္ ၁၈(၆))။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ (regency) မ်ား၊
စည္ပင္နယ္ေျမ (municipality) မ်ား႐ွိ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေဒသ
အာဏာပိုင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔ကို ဆက္လက္၍ စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ ျပဌာန္း
ထားပါသည္။ အာခ်ဲႏွင့္ ပါပူအာတို႔ကို အမည္မေဖာ္ျပဘဲ ထူးျခားေသာ အထူးေဒသအာဏာပိုင္
ယူနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အေလးထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၈ ခ(၁))။ သို႔ရာတြင္
ဗဟိုအဆင့္ႏုိင္ငံေတာ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္

တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္အဆင့္တြင္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္ စုဖြဲ႕ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပံုကို အတိအလင္း ျပဌာန္းျခင္း မ႐ွိပါ။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ ၂ ခုလံုးတြင္ အထူး
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ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင့္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ဥပေဒမူၾကမ္း စတင္
ျပဳစုပါသည္။ ယင္းအထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ ၂ ခုလံုး၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း
ပိုင္း စုဖြဲ႕ပံုကို ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ား၊ ထူးျခားေသာ အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္
အထူးတရား႐ံုးမ်ား အပါအဝင္ အတိအလင္း ျပဌာန္းပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ေႏွာင္းပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္
စနစ္တက် ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ အမ်ား
အျပားတြင္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ပိုမို၍ ပါပူအာျပည္နယ္တြင္
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ပိုမို ရ႐ွိခဲ့ပါသည္ (Chauvel 2010:
313 ကို ၾကည့္ပါ)။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒိုနီး႐ွားအစိုးရႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ
အာခ်ဲ လႈပ္႐ွားမႈတို႔သည္ အာခ်ဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္
နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ယင္းနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ ဥပေဒျပဳေရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ား ခြဲျခားထားရန္ (အပိုဒ္ ၁-၄-၁) ႏွင့္ အယူခံတရား႐ံုး
တစ္႐ံုး အပါအဝင္ အင္ဒိုနီး႐ွား တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ သီးျခားလြတ္
လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ တရား႐ံုးစနစ္ထား႐ွိရန္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္ (အပိုဒ္ ၁-၄-၃)။ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္ အာခ်ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္၍ အေသးစိတ္ ျပဌာန္း
ထားပါသည္။
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၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဘူဂန္ဗီးလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဘူဂန္ဗီးလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ
ျပဳေရးအပိုင္းမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလ်က္ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ျပဳစု
ရန္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္
အတည္ျပဳျပဌာန္းရန္) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား
ပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၄)။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေကာ္မ႐ွင္သည္ (တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က
ခန္႔အပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွ သီးျခားျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားေရးဆြဲ
အဆိုျပဳခြင့္ ႐ွိပါသည္။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစာသားကို သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္
အတည္ျပဳျပဌာန္းရပါသည္ (ေတာင္အာဖရိက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၄၂)။ သို႔ရာတြင္
အမွန္တကယ္ မူၾကမ္းျပဳစုရန္အတြက္ မူၾကမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ခန္႔အပ္အသံုးျပဳျခင္း
႐ွိမ႐ွိ မ႐ွင္းလင္းပါ။

႐ု႐ွားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား
(krais)၊ ခရိုင္မ်ား (oblasts)၊ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရိုင္ (oblast) တစ္ခု ႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား (okrugs) မ်ားအတြက္ ပဋိညာဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ တာဝန္႐ွိပါသည္
(အပိုဒ္ ၆၆ (၂))။ ဖက္ဒေရး႐ွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ယင္းအဖြဲ႕
အစည္းကပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္) အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းကို တာဝန္
ယူျခင္း ႐ွိ မ႐ွိ မ႐ွင္းလင္းပါ။ သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္၏
အဆင့္အတန္းကို ႐ု႐ွားဖက္ဒေရး႐ွင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔က သတ္မွတ္ျပဌာန္းမည္ဟုသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္ (အပိုဒ္ ၆၆(၁))။
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ဆူဒန္တြင္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္အတြက္
မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီမ်ား ခန္႔အပ္အသံုးျပဳျခင္း ႐ွိမ႐ွိ မ႐ွင္းလင္းပါ။ ဆူဒန္အစိုးရႏွင့္ ဆူဒန္
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ အာဏာခြဲေဝေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆
ရက္) တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တို႔ႏွင့္ ညီၫြတ္ေစလ်က္ ေတာင္ပိုင္း
ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ပါက ေတာင္ဆူဒန္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း ညီၫြတ္ေစလ်က္ ေရးဆြဲ
အတည္ျပဳရန္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၄-၄-၄)။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ စံနမူနာျပ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပဳစုရန္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ (National Review Commission) တည္
ေထာင္ရန္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၂-၁၂-၁၁။ Murray ႏွင့္ Maywald 2006: 1219
ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ သို႔ရာတြင္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဆူဒန္၌ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို အသံုး
ျပဳ မျပဳ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ျပင္ပတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း မ႐ွင္းလင္းပါ။
ထို႔အျပင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေတာင္ဆူဒန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၄ ဦးပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ဆူဒန္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ စံနမူနာျပ
ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရမ္ဘက္ (Rumbek)
(ေတာင္ဆူဒန္) တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပလ်က္ ျပည္နယ္ ၁၀ခုလံုးမွ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ
မ်ားထံ တင္ျပခဲ့ပါသည္ (Murray ႏွင့္ Maywald 2006: 1222–24)။ ျပည္နယ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး
ေကာ္မတီမ်ားက စံနမူနာျပ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအၿပီးသတ္မူကို စုေပါင္း သေဘာတူညီေသာ
အခါ ေကာ္မတီတစ္ခုစီက ယင္းမူကို စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး မိမိတို႔ ျပည္နယ္အတြက္ အေရးပါသည္ဟု
ယူဆသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္ (Murray ႏွင့္ Maywald 2006: 1229)။ ထို႔ေနာက္
မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို သက္ဆုိင္
ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပပါသည္။ ဆက္လက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား
ေကာင္စီႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပပါသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက မူၾကမ္းကို
ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ ျပင္ဆင္ၿပီး အၿပီးသတ္မူကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းပါသည္ (Murray ႏွင့္
Maywald 2006: 1229)။

အီသီယိုပီးယားတြင္ ျပည္နယ္ေကာင္စီ ဟုေခၚေသာ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းကို

တာဝန္ယူ

ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ေကာင္စီမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ပံုကို ေဖာ္ျပ
မထားေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း
အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္
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၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ
လူထုထံ တာဝန္ခံရပါသည္ (အပိုဒ္ ၅၀(၃))။ အီသီယိုပီးယား ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတ
ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာ႐ွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၅၀(၅))။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက စဥ္းစား
သံုးသပ္ၿပီး မူၾကမ္းျပဳစုေၾကာင္း မ႐ွင္းလင္းပါ (Regassa 2009: 52)။ Ayele (2014: 91) ၏
အဆိုအရ အီသီယိုပီးယားတြင္ အစိုးရအဆင့္အားလံုးကို အီသီယိုပီးယား ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တစ္ပါတီတည္းက တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုအဆင့္က
ဦးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ သမၼတ႐ံုးတြင္ သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေဒသ
အာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား မသိ႐ွိဘဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
ပါသည္ (Ayele 2014: 105)။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္

စာ႐ြက္ေပၚတြင္

႐ွိေကာင္း႐ွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား အေနျဖင့္ အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။

အာခ်ဲ (အင္ဒိုနီး႐ွား) တြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏
တာဝန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းမွာ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏
တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဒန
ုိ းီ ႐ွားအစိးု ရႏွင့္ လြတလ
္ ပ္ေသာ အာခ်ဲ လႈပ႐
္ ာွ းမႈတအ
႔ုိ ၾကား ၂၀၀၅ ခုႏစ
ွ ္
နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအရ အာခ်ဲလႊတ္ေတာ္သည္ အာခ်ဲ ဥပေဒျပန္လည္ေရးဆြဲျပဳစုရန္ တာဝန္
ယူရပါသည္ (၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အာခ်ဲအတြက္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒ) (အပိုဒ္ ၁-၄-၂)။
သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏တာဝန္ကို ျပည္နယ္အစိုးရက ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္
ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ မူၾကမ္းကို အၿပီးသတ္ျပဳစုခဲ့သည္ဟု ယူဆရပါ
သည္ (May 2008: 43)။ ယင္းမူၾကမ္းကို ဗဟို အစိုးရသို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ ဗဟိုအစိုးရက အမ်ား
အျပား ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ၿပီး အင္ဒိုနီး႐ွား ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ တင္သြင္းခဲ့ပါ
သည္ (May 2008: 43)။ အင္ဒိုနီး႐ွားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၀ တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
သည္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ႐ွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုစီကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ႏွင့္ သမၼတကေဆြးေႏြးၿပီး ပူးတြဲအတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္လႊတ္
ေတာ္ႏွင့္ သမၼတ ပူးတြဲအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ သမၼတက ဥပေဒၾကမ္းကိုလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဥပေဒ
အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ွိပါမည္။ အတည္ျပဳၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သမၼတက လက္မွတ္ မေရးထိုး
လွ်င္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ဥပေဒအျဖစ္သ႔ုိ ေရာက္႐ပ
ွိ ါမည္။ ေအာက္လတ
ႊ ္ေတာ္သည့္
ဤ အခြင့္အလမ္းကို အသံုးျပဳလ်က္ မူၾကမ္းကို တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဳစုျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ (May 2008: 43)။
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ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္ ၃ ခုအနက္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ
ေဘာ့စနီးယား

ဟာဇီဂိုဗီနာ

ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္ႏွင့္

စရပစကာ

သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္

(Republika Srpska) တို႔သည္ ေဒတန္ သေဘာတူညီခ်က္ မတိုင္မီကပင္ တည္႐ွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္
တြဲ ၄) ထက္ ေစာစီးစြာ ေပၚေပါက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ၏
ယခင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ
အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆိုင္ရာစာခၽြန္လႊာ (Memorandum of Soveregnity) ကို မဲခြဲ
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မဲမေပးဘဲ သပိတ္ေမွာက္လ်က္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ႐ွိ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးမ်ား
လႊတ္ေတာ္အမည္ျဖင့္ သီးျခားလႊတ္ေတာ္တည္ေထာင္ပါသည္။ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးမ်ား လႊတ္ေတာ္က
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဆာ့ဘ္သမၼတႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္း
ပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဆာ့ဘ္သမၼတႏိုင္ငံသည္ ေနာင္အခါ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္
၀ါရီလတြင္ စရပစကာ သမၼတႏိုင္ငံျပည္နယ္(Republika Srpska) ျဖစ္လာပါသည္ (Sahadžić
2013: 12–13)။ ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိၿပီးေနာက္ ယင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရပါသည္။ ၀ါ႐ွင္တန္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္း
ျပည္နယ္ တည္ေထာင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဌာန္းရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ
ေရး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳရန္ ခ႐ိုအက္လူမ်ိဳး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ပါဝင္သည့္ ခ႐ိုအက္လူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဘာ့စနီယားလူမ်ိဳး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးပါဝင္သည့္

ေဘာ့စနီးယားလူမ်ိဳး

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔အၾကား

သေဘာတူညီမႈရ႐ွိရန္ လိုအပ္ပါသည္ (အပိုဒ္ ၇)။ ဖက္ဒေရး႐ွင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူၾကမ္းျပဳစုရန္ အဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဘက္တို႔က သေဘာတူညီၾကေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဗီယင္နာၿမိဳ႕၌
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါ႐ွင္တန္သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၇ တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ဖက္ဒေရး႐ွင္းျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ အပိုင္း ၅ ကန္တံုအစိုးရမ်ားတြင္ ကန္တံုတစ္ခုစီ၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ထား႐ွိ
ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုဒ္ ၄)။ ကန္တံုလႊတ္ေတာ္က ကန္တံုဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို
ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္ (အပိုဒ္ ၆(က))။ မည္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းက မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း
ထားျခင္း မ႐ွိပါ။
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ဆိမ
ု ာလီယာ အေနာက္ေတာင္ေဒသမ်ားအတြက္ အမ်ားပါဝင္ေသာ ၾကားျဖတ္အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ (Bay, Bakol and Lower Shabelle)’, 22 June 2014, <http://peacemaker.
un.org/somaliainterim-admin-southwest-14>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀
ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ဆိုမာလီယာ ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ဴဘာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အၾကား သေဘာတူညီခ်က္
27 August 2013, ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ <http://peacemaker.un.org/
somalia-jubba-delegation2013>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္
ဖတ္႐ႈသည္။
႐ု႐ွားဖက္ဒေရး႐ွင္းႏွင့္ ခ်က္ခ်င္သမၼတႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခခံမူမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာ
တူညီခ်က္

14

December

1995,

<http://peacemaker.un.org/

russiarelationschechenrepublic95>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္
ဖတ္႐ႈသည္။
ဘူဂန္ဗီးလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 2001, <http://peacemaker.un.org/pngbougainvilleagreement2001>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈ
သည္။
အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 30 July 2014, http://
peacemaker.un.org/somalia-centralregions2014>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
အီသီယိုပီးယား ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၉၉၅ခုႏွစ္
< h tt p s : / / w w w. c o n s t i t u t e p r o j e c t . o r g / c o n s t i t u t i o n / E t h i o p i a _ 1 9 9 4.
pdf?lang=en>,၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ေတာင္အာဖရိက

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၁၉၉၆

ခုႏွစ္

<http://www.justice.gov.za/

legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ
လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
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ကိုမို႐ို႕စ္

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္

[ဖြမ္ဘိုနီသေဘာတူညီခ်က္၊

အလြတ္သေဘာ ျပန္ဆိုျခင္း] 17 February 2001, <http://ucdp.uu.se/downloads/
fullpeace/com20010217.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္
ဖတ္႐ႈသည္။
ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထြေထြ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ <http://
p e a c e m a k e r. u n . o r g / s i t e s / p e a c e m a k e r. u n . o r g / f i l e s / B A _ 9 5 1 1 2 1 _
DaytonAgreement.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ပါပူအာျပည္နယ္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီး႐ွား ဥပေဒအမွတ္ ၂၁
<http://www.refworld.org/docid/46af542e2.html>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ေတာင္အာဖရိက ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ 27 April 2014, <http://www.
lcil.cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/transitions/safrica/SA_19_
Interim_Constitution.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ေတာင္ဆူဒန္ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ <http://www.chr.up.ac.za/
undp/domestic/docs/c_SouthernSudan.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀
ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ဆူဒန္သမၼတႏိုင္ငံ ၾကားျဖတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္
<http://www.refworld.org/pdfid/4ba749762.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ဆူဒန္သမၼတႏိုင္ငံ ၾကားျဖတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ရက္
<http://www.refworld.org/pdfid/4ba749762.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
အာခ်ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတႏုိင္ငံ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၁ ၂၀၀၆,
<http://www.ifrc.org/docs/idrl/968EN.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀
ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ဆိုမာလီယာ ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္,
<http://hrlibrary.umn.edu/research/Somalia-Constitution2012.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ေတာင္ဆူဒန္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ အကူးအေျပာင္းကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၁၁ ခုနွစ္,
<https://www.constituteproject.org/constitution/South_Sudan_2011.pdf>,
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
ဆိုမာလီသမၼတႏိုင္ငံ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ဖက္ဒရယ္ပဋိညာဥ္

၂၀၀၄

ခုႏွစ္

<http://

peacemaker.un.org/somalia-transitionalcharter2004>, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ
လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖတ္႐ႈသည္။
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အီသီယိုပီးယား အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ပဋိညာဥ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ <http://
www.constitutionnet.org/sites/default/files/ethiopia_transitional_period_
charter_of_ethiopia_1991-1995.pdf>, ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္
ဖတ္႐ႈသည္။
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အၿမဲတမ္း
ကိုယ္စားလွယ္မွ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသို႔ ေပးပို႔ေသာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ေန႔စြဲပါ စာ (ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
အေထြေထြ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္၊ ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္)
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီနာႏွင့္ ခ႐ိုေအး႐ွား
တို႔၏ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသို႔ ေပးပို႔ေသာ
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္ ေန႔စြဲပါ စာ (ဖယ္ဒေရး႐ွင္းတည္ေထာင္သည့္ မူေဘာင္ သေဘာ
တူညီခ်က္၊ ၀ါ႐ွင္တန္သေဘာတူညီခ်က္)
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္ ာေစျခင္းသိ႔ု ဦးတည္ျခင္း’, Mizan Law
Review, 3/1 (2009), pp. 33–69
Roth, A., ‘႐ု႐ာွ းတြင္ ဥပေဒသစ္အရ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ခန္အ
႔ ပ္ရန္ခင
ြ ျ့္ ပဳထားျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးမ်ား ပ်က္ျပားျခင္း’, New York Times, 2 April 2013
Saunders, C., ‘ျပည္နယ္ဖ႕ဲြ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အသိအမွတျ္ ပဳခံရျခင္းအေၾကာင္းအခ်က္
မ်ား’, Rutgers Law Journal, 42 (2011), pp. 853–80
Sahadžić, M., [စရပစကာ သမၼတႏိင
ု င
္ ျံ ပည္နယ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒပါ လူ႕အခြငအ
့္ ေရးမ်ား၊
လြတလ
္ ပ္ခင
ြ မ
့္ ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား - စည္းေႏွာင္ျခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခမ်ားႏွင့္ စံအဆင္တ
့ င
ြ ္ ပါဝင္
ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား ဟန္ခ်က္ညမ
ီ က
ႈ ုိ ပါဝင္ဖ႕ဲြ စည္းထားျခင္းမဟုတသ
္ ည့္
နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ ပ်က္ျပားေစျခင္းအား ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု မ
္ ]ႈ (Sarajevo: Centar za Političke
Studije,

2013),

<https://ba.boell.org/sites/default/files/ustav_rs_prelom_sa_

koricama.pdf>, ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၁၃ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဖတ္႐သ
ႈ ည္။
Shugart, M. and Carey, J., သမၼတမ်ားႏွင့္ လႊတေ
္ တာ္မ်ား - ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ ဒီဇင
ုိ း္ ပံစ
ု ႏ
ံ င
ွ ့္
ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဆက္စပ္အားၿပိဳင္မမ
ႈ ်ား (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)
Sudan Tribune, ‘ေတာင္ဆဒ
ူ န္မွ ကီးအာက ျပည္နယ္ ၂၈ ခုတင
ြ ္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ခန္အ
႔ ပ္ျခင္း’
25 December 2015, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article57484>,
၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၁၀ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဖတ္႐သ
ႈ ည္။

94

International IDEA

Suteu, S., 'ပဋိပကၡလန
ြ ႏ
္ င
ွ ့္ အာဏာ႐ွငစ
္ နစ္ေနာက္ပင
ုိ း္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒေရးဆြရ
ဲ ာတြင္
ထာ၀ရအပိဒ
ု မ
္ ်ား၏ အလားအလာႏွင့္ ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ား။ ကမၻာတစ္ဝန္း ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥ
ပေဒက်င္သ
့ းုံ ျခင္းစာေစာင္’, 6/1 (2017), pp. 63–100
Tarr, G. A., ‘႐ု႐ာွ းတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေထာင္ျခင္း’, S. Tex. L. Rev. 40 (1999), pp. 689711
Tarr, G. A., ‘တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒပါ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ တိင
ု း္
အတာကို ႐ွငး္ ျပျခင္း’, Penn State Law Review, 115/4 (2011), pp. 1133–49
Tzifakis, N., ‘ေဘာ့စနီးယား ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္ - အာဏာခြေ
ဲ ဝသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပက
ုံ ုိ ျပန္လည္
သံးု သပ္ျခင္း။’, Perspectives: Review of International Affairs, 28 (2007), pp. 85–102
United Nations, Security Council, ‘အေထြေထြအတြငး္ ေရးမွဴးမွ လံျု ခံဳေရးေကာင္စဥ
ီ ကၠဌထံ
ေပးပိေ
႔ု သာ ၂၀၀၁ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၂၂ ရက္ ေန႔စပ
ဲြ ါ စာ [ဘူဂန္ဗးီ လ္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး
သေဘာတူညခ
ီ ်က္] S/2001/988, 23 October 2001
Venice Commission, ‘ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂဗ
ုိ န
ီ ာတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ အေျခအေနႏွင့္
မဟာမင္းႀကီး၏ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ထင္ျမင္ခ်က’္, 11 March 2005 <http://www.
venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2005)004-e.aspx>,

၂၀၁၇

ခုႏစ
ွ ္

ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၃ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဖတ္႐သ
ႈ ည္။
Wallis, J., ‘အမ်ားပါဝင္ေဆာင္႐က
ြ ေ
္ သာ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒေရးဆြေ
ဲ ရးသည္ မည္မ်ွ အေရး
ႀကီးပါသနည္း။ အေ႐ွ႕တီေမာႏွင့္ ဘူဂန္ဗးီ လ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား’, Commonwealth and
Comparative Politics, 54/3 (2016), pp. 362–86
Watts, R. L., ‘တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား - ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ႐ွိ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး’, Rutgers Law Journal, 31 (2000), pp. 941–59
Woelk, J., ‘ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂဗ
ုိ န
ီ ာ ဖက္ဒရယ္ႏင
ုိ င
္ က
ံ ုိ ပေဟဠိမ်ားအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း
ေဆာင္းပါး’ in M. Burgess and G. A. Tarr, Constitutional Dynamics in Federal
Systems. Subnational Perspectives (Montreal: McGill-Queen’s University Press,
2012)
Zulueta-Fülscher, K., ၾကားျဖတ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ား - ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ထိနး္ သိမး္ ျခင္းႏွင့္ ဒီမုိ
ကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး နည္းလမ္းကိရယ
ိ ာမ်ား။, International IDEA Policy Paper No.
11, ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၁၀ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဖတ္႐သ
ႈ ည္။
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ကီမာနာ ဇူလူအက္တာ ဖူလ္႐ွာ (Kimana Zulueta-Fülscher) သည္ International IDEA ၏
အႀကီးတန္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အရာ႐ွိျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္
ေဆာက္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းကိရိယာတစ္ရပ္အျဖစ္ ပဋိပကၡလြန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းတို႔ကို ေလ့လာပါသည္။ ယခင္က ဂ်ာမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးအဖြဲ႕ (German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik)
တြင္ အႀကီးတန္းသုေတသီအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းနယ္ပယ္၌ ေလ့လာသုေတသနျပဳၿပီး စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသား
ခဲ့ပါသည္။ European Partnership for Democracy၊ Exclusive Analysis Ltd., ႏွင့္ Fundación
para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior တိတ
႔ု င
ြ လ
္ ည္း တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဖ
့ဲ းူ ပါသည္။ ပါရဂူဘ႕ဲြ လြန္ ပညာ႐ွငအ
္ ျဖစ္ European Institute for Security
Studies (၂၀၁၁ခုႏွစ္), Johns Hopkins University (၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္) ႏွင့္ Harvard University
(၂၀၀၉ ခုႏွစ္) တို႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ Universidad Autónoma de Madrid မွ ၂၀၀၇
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္တို႔ျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာ အာဆန္ဂါေဝလီကာလာ (Dr Asanga Welikala) သည္ အီဒင္ဘာရာ ဥပေဒေက်ာင္း
၏ အမ်ားျပည္သူဥပေဒဌာန၌ ကထိကျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အီဒင္ဘာရာစင္တာ
တြင္ (Edinburgh Centre for Constitutional Law )လည္း ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္
႐ွိပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဓနသဟာယေလ့လာေရးသိပၸံ (Institute for Commonwealth Studies)
တြင္ တြဲဖက္သုေတသနအရာရွိ၊ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ Centre for Policy Alternatives ၏ အႀကီးတန္း
သုေတသနပညာ႐ွင္အျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသနအတြက္
စိတ္ပါဝင္စားေသာနယ္ပယ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒသေဘာတရားမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္း၊ ဓနသဟာယ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒသမိုင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးအမ်ား႐ွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လုိက္ေလ်ာ
ညီေထြ ျပဌာန္းျခင္းတို႔ကို အထူးျပဳေလ့လာပါသည္။
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ (International IDEA)
သည္ အစိုးရအမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ဒီမိုကေရစီ ေရ႐ွည္
တည္တံ့ႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးမႈေပးပါသည္။ International IDEA ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ
လ်က္အသိပညာ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အကူအညီေပးျခင္း၊
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီ
အေျပာင္းအလဲကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

International IDEA သည္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားဆိုင္ရာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားဆုိင္ရာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ က်ား-မ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးပိုင္း စြမ္း
ေဆာင္ႏိုင္ေစျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္

ဒီမိုကေရစီ

ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ

နယ္ပယ္မ်ားတြင္

လုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးပိုင္းခြဲျခားလ်က္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
၁။ ကမၻာတစ္ဝန္း မတူကြဲျပားေသာ ပကတိအေျခအေနအသီးသီးမွ ဒီမိုကေရစီ တည္ေထာင္
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမွ ရ႐ွိသည့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထား
ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
၂။ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို

အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္

ဖိတ္ၾကားလာပါက

ႏိုင္ငံေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိေတြ႕ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
၃။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည့္ အသိပညာဗဟုသုတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး
ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတည္
ေဆာက္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္း

International IDEA သည္ မည္သည္ေ
့ နရာေဒသမ်ားတြင္ လုပင
္ န္းေဆာင္႐က
ြ ပ
္ ါသနည္း။
International IDEA သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕
တြင္ ႐ံုးစိုက္ၿပီး အာဖရိက၊ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကယ္ရစ္ဘီယန္ေဒသမ်ားတြင္
႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား႐ွိပါသည္။ International IDEA သည္ ကုလသမဂၢတြင္ အၿမဲတမ္း ေလ့လာသူ
ျဖစ္ပါသည္။
၀က္ဘ္ဆိုက္ - <http://www.idea.int>
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ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အမွားအယြင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
Sead Alihodži
International IDEA Policy Paper No. 14 (2016)
အဂၤလိပ္ဘာသာ

ႏုိင္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားကို ေ႐ွ႕ေနာက္စီစဥ္ျခင္း
Christine Bell and Kimana Zulueta-Fülscher
International IDEA Policy Paper No. 13 (2016)
အဂၤလိပ္ဘာသာ

တရားစီရင္ေရးကို ဦးစားေပးျခင္း - ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူး
ေျပာင္းေနဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားစီရင္ေရး
Frank McLoughlin
International IDEA Policy Paper No. 12 (2016)
အဂၤလိပ္ဘာသာ

ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္
ျခင္း နည္းလမ္းကိရိယာမ်ား
Kimana Zulueta-Fülscher
International IDEA Policy Paper No. 11 (2015)
အဂၤလိပ္ဘာသာ

မီဒီယာကို အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား - ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖစ္ေစေရး
Seema Shah
International IDEA Policy Paper No. 10 (2015)
အဂၤလိပ္ဘာသာ
International IDEA မွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို International IDEA၏
၀က္ဘ္ဆိုက္ http://www.idea.int/publications တြင္ အခမဲ့ လြတ္လပ္စြာ ကူးယူေလ့လာႏိုင္
ပါသည္။
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို
ကန္႔သတ္ျခင္း၊ စုဖြဲ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဥပေဒအစီအမံမ်ား
ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ် နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၏

မူလပထမ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အတိအလင္း သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမ
အတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးေလ့ ႐ွိပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိုက္အ၀န္းကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ တဖန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စုဖြဲ႕ပါ၀င္သည့္
နယ္ေျမေဒသအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤမူ၀ါဒစာတမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ား (သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္
စနစ္ကို ေရာစပ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား) ႐ွိ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္
ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပ႒ာန္း
ထား႐ွိၾကသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီစဥ္ေရးဆြဲပံုတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျဖ႐ွင္း
ခ်က္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္းက႑တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊
မူ၀ါဒ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ပညာရပ္စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၏ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္
ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ယခုမူဝါဒစာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ လူဇင္ဘာခ္နိုင္ငံ အစိုးရတို႔မွ ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။
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