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ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ တူညီေသာ အမွတ္

ဥပေဒပညာ႒ာနမွ ဥပေဒပညာပါရဂူဘြဲ႕ရခဲ့သည္။
စေတာ့ဟုမ္း တကၠသိုလ္မွ Master of European Law
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အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း

အကၡရာတင္ျပ႒ာန္းေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အကၡရာတင္ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳသည့္ အေျခခံဥပေဒ- အုပ္ခ်ဳပ္
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ေပးရန္ တာဝန္ထမ္းရြက္ေနသည့္ အစိုးရခ်င္း

ေသာ အေျခခံဥပေဒကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အားလုံးလိုလိုက မ႑ိဳင္ျပဳၾကရသည္သာျဖစ္သည္။ ယူေက၊ နယူး
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ဇီလန္၊ အစၥေရး စသည့္ ႏိုင္ငံအနည္းစုကသာ အေျခခံဥပေဒကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က မ႑ိဳင္ျပဳရသည့္ပုံစံမွ
သိသိသာသာ ကြဲလြဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးဆန္သည့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားေရးဆန္သည့္ အေျခခံဥပေဒ - ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို
အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုရန္ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ တရားေရးမ႑ိဳင္၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။ အထူး
သျဖင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသလား၊ ေသြဖည္ေနသလားဆိုသည္ကို တရား႐ုံးမ်ားက
စီရင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ သိသာထင္ရွားေသာ တာ၀န္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔
ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ “တရားေရးဆန္ေသာ အေျခခံဥပေဒ” မ်ားဟုေခၚၾကသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္
နယ္သာလန္လို ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံေရးဆန္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ” မ်ားရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆန္သည့္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အနက္ဖြင့္ဆိုရန္၊ အတည္ျပဳ
ရန္ အဓိကတာ၀န္ယူရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာကို ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ အစိုးရ လက္
ေအာက္ခံ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း၊ အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ က်င့္သုံးမႈကို
ခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား
ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ အစိုးရ၏၀န္ေဆာင္မႈကို စီစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးျခင္း
တို႔အတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ တရားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံ
ဥပေဒမွ ရရွိသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရ၏ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊
တရားေရး) စသည့္ မ႑ိဳင္မ်ားအၾကားတြင္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ တာ၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားကို
ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးရမည္။ ထိုမ႑ိဳင္မ်ားၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈကိုလည္း အေျခခံဥပေဒက ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရမည္။

က႑ေပါင္းစုံက တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေပါင္းစုံၾကားမွာ “အလ်ားလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴး” ဖို႔ အေျခခံဥပေဒမ်ားက အားထုတ္လုပ္ကိုင္ၾကေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား သို႔မဟုတ္ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတို႔ကို ‘အလ်ားလုိက္’
ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈျပဳရန္ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အလ်ားလိုက္
အာဏာခြဲေ၀မႈကို အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားၾကား၊ ေလာကီႏွင့္ ဘာသာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားၾကား၊ သို႔မဟုတ္ ‘ပါတီ-ႏိုင္ငံေရး’ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ
၀န္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ျပီး အမွီအခိုကင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားၾကားတြင္
အလ်ားလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစာရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝမႈကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ၾကည့္မႈ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ
လာေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုမွျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာေပၚတြင္ အလြန္အမင္းရယူထားသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမရွိေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပုံစံခ်ထား
ႏိုင္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ ရပ္တန္႔ေနေသာ (deadlock) အေျခအေနသို႔
ေရာက္မသြားေစပဲ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ ထိေရာက္အက်ဳိးမ်ားေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားက တည္ေထာင္ေပးရန္လည္း လိုျပန္သည္။
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ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာ ‘ေဒါင္လိုက္’ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားက ခ်မွတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုေဒါင္လိုက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္ ေဒသအသီးသီးကိုသာမက အပယ္ခံ သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု အစုအဖြဲ႕
မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္မႈတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
တြင္ အဆိုပါေဒါင္လိုက္ အာဏာခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို အလြန္အကၽြံခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါက ထိေရာက္အက်ဳိး
ျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမလိုအပ္ဘဲ ေဖာင္းပြျခင္း၊ အသုံးစရိတ္တိုးလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္တြင္သာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈဆုံး႐ႈံးရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစတတ္
ျပန္သည္။
အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္
ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ေဒါင္လိုက္အာဏာခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရအာဏာအရပ္ရပ္ကို ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသအက်ဳိးစီးပြား
ဦးစားေပးလမ္းစဥ္တို႔ကဲ့သို႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ပို၍ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ရွိေသာပုံစံမ်ားလည္း ရွိေန
သည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ပုံစံတစ္ခုစီတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ခုစီ၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ အစဥ္အလာ၊ လူမႈေရး
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊ စီးပြားေရးသြင္းအားစုမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိျခင္းတို႔ကို စဥ္းစားသုံးသည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟူသည္ အတူတကြ လက္ခံထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ အမွတ္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခ်က္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိေရာက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ေရရည္တည္တံ့မႈ၊
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေလးထားမႈတို႔ရရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ရန္ ၎တန္ဖိုးမ်ား၊ အမွတ္လကၡဏာမ်ား၊
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားကသေဘာတူညီ လက္ခံေၾကာင္းကို ထင္ဟပ္ေနေစရမည္။ လူ႔
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ သီးျခားအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ - ဥပမာ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည့္ ေဒသတစ္ခု၊ ဘာသာေရး၊
လူတန္းစား၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏
အျခားအစိတအ
္ ပိင
ု း္ မ်ားသိ႔ု အတင္းအက်ပ္ခ်မွတရ
္ န္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒမ်ဳိးသည္ ေလ်ာ္ကန္
သင့္ျမတ္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္လိုအပ္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူမွ်မႈမ်ဳိး မရရွိႏိုင္ေပ။ တရား၀င္မႈ
မရွိေသာ လက္နက္ကိရိယာအျဖစ္ ထိုအေျခခံဥပေဒကို သတ္မွတ္ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး တည္ၿငိမ္၍ တရား၀င္မႈ
ရွိေသာ၊ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အားလုံးလႊမ္းျခံဳမည့္မူေဘာင္ကို ေပးအပ္ႏုိင္မည့္ အေျခခံ
ဥပေဒမဟုတ္ေပ။
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းျခံဳသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါက
အေျခခံဥပေဒသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အတူတကြ လက္ခံထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ ရည္
ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္သင့္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထင္ဟပ္ေနေစရန္ အေျခခံဥပေဒ၏ ျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္မႈတစ္ခုလုံးတြင္ ျပည္သူတို႔က ၎တို႔ကိုကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ ယုံၾကည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ မတူကြဲျပားသည့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမ်ား
အားလုံးကိုနားစြင့္ကာ ျပည္သူ႔အသံမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနေစရမည္။
သေဘာတူညီမႈရရွိႏိုင္သည့္

အတိုင္းအတာကမူ

အေျခအေနမ်ားအလိုက္

အေျပာင္းအလဲရွိသည္။

အခ်ဳိ႕အေျခခံ ဥပေဒမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္အလိုက္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမွတ္
လကၡဏာကို ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး
၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အမွတ္လကၡဏာာကို ပဋိပကၡမရွိဘဲ ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕အေျခခံဥပေဒမ်ားကမူ
တိုင္းရင္းသား အုပ္စုေပါင္းစုံ၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ေပါင္းစုံ၊ ေဒသေပါင္းစုံ၊ ဓေလ့ထုံးစံေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေရး၊ က်ားမ
ျဖစ္တည္မႈခံယူခ်က္ေပါင္းစုံရွိၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးသည့္
ႏိုင္ငံသားေကာင္းစိတ္ဓာတ္ အသီးသီးထားရွိကာ ေပါင္းစည္းျခင္းကို ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ား
ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတစ္ခုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး
အေျခခံတစ္ခုေပးအပ္ရန္ ညိႇႏႈိင္းထားသည့္ ‘လက္ေတြ႕ဆန္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
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မ်ားကိုသာအားျပဳသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အတူတကြ လက္ခံထားၾက
သည့္ အမွတ္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္ ဘုံရည္မွန္းခ်က္မွာ အားနည္းေနၿပီး ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္သာပါရွိသည္။
အေျခခံဥပေဒတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္ အဓိ႒ာန္
သေဘာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည္ထက္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္
တိုးတက္သည့္အေျခအေနကို အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားက ျမင္လိုသည့္အေနအထား အေျခခံဥပေဒတြင္
ထင္ဟပ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈသေဘာသက္၀င္ေနသည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အေျခခံတန္ဖိုးစံမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားသည္ မူ၀ါဒအေျပာင္း
အလဲျဖစ္ေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသက္၀င္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူ
နည္းစု ဘာသာစကားတစ္ခုကို အေျခခံဥပေဒတြင္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္
ထိုဘာသာစကားကို အသုံးျပဳျခင္းအား ဟန္႔တားျခင္း၊ တားဆီးျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာလူတစ္စု၏ အမွတ္
လကၡဏာ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုကို ေဘးဖယ္ထုတ္ျခင္းမ်ဳိး အစိုးရတစ္ရပ္က မျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ တားဆီးေပးႏိုင္
သည္။ အလားတူ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရးႏွင့္ က်ား၊မလိင္အေျခခံ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိးမရွိေရး မူကဲ့သို႔ အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ အေလးအျမတ္ထားေဖာ္ျပသည့္ တန္္ဖိုးမ်ားသည္ ယင္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္သည့္
ဥပေဒျပဳျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ကာကြယ္တားဆီးေပးမည့္
တရားေရးအထိုင္တစ္ခု ရရွိသြားေစသည္။

တရားေရး မွတ္တမ္းမွတ္ရာအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
အရ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ထဲထဲ၀င္၀င္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားခ်မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။
ထဲထဲ၀င္၀င္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ လူ႔
အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုဆန္႔က်င္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖစ္
သည္။ ဥပမာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ စု႐ုံးစည္းေ၀းခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖမ္းစီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ၊
ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ေသာအျပစ္ေပးမႈကို အေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္
၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ကန္႔သတ္သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား
အတြက္ အစိုးရကလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားစြာ
ရွိသည္။
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အၾကြင္းမဲ့အာဏာက်င့္သုံးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊
ဖိႏွိပ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အစိုးရရာထူးအာဏာကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈတို႔ကို ကာကြယ္တားဆီး
ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာ
တြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္အားေပးသည့္ ဥပေဒေရးရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ယင္းဥပေဒေရးရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ တရားမွ်တ
ေသာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈရရွိေစရန္ အာမခံသည့္ ‘အစိုးရက ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာျခင္း (due process)’ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ စီမံေဆာင္
ရြက္ပိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ ရပိုင္ခြင့္မ်ားပါ၀င္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပုံကိုပုံေဖာ္ခ်မွတ္သည့္ အေျခခံဥပေဒလာ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အားလုံးသည္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္ျပဳေလ့ျပဳထရွိေသာ ဥပေဒေရးရာ
ကတိက ၀တ္မွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒ
အရ အသိအမွတ္ျပဳမႈျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒအားလုံးနီးပါးသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပၾကသည္။
အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ အာဏာသက္ေရာက္ေအာင္
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က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ နီကာရာဂြာ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟိုမွေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား
သို႔ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း မူ၀ါဒကိုလက္ခံျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္း
ေစျခင္းစသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အေျခခံဥပေဒတြင္ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ နီကာရာဂြာႏိုင္ငံ၏ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ထိုသို႔အတည္ျပဳ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၏

လိုက္ျခင္းသည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ ကတိက၀တ္၌

ပုဒမ
္ ၃၆၇ တြင္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားတိင
ု း္ က်န္းမာေရး

မူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း

ေစာင္ေ
့ ရွာက္မခ
ႈ ံယူခြင့္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုအျပည္

အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။
‘ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္
ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ

ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအမႈတြဲမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း
တရား႐ုံးမ်ားက အတည္ျပဳၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူခြင့္ရွိသည္။’
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္လည္း
“ႏုိင္ငံေတာ္သည္ (က) ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး
ႏွင့္ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ . . . .
(ခ) ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး

လက္ေတြ႕ျဖတ္သန္းေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ မ်က္ႏွာစာတိုင္းအတြက္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားကို အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းမျပဳပါ။ ေရရွည္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အတြက္ အေထြေထြမူေဘာင္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒဟူသည္ အေသးစိတ္အထိ နက္နက္နဲနဲ

တို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ပါဝင္

အက်ယ္ခ်ဲ႕ပါက လက္ေတြ႕မက်ႏုိင္ေတာ့သလို၊ အက်ဳိးျပဳသည့္ အေျခခံဥပေဒလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ လူ႔

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည့္ဥပေဒျပ႒ာန္း

အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခအေနအသီးသီးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အသီးသီးသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို

ေဆာင္ရြက္ရမည္ . . .” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အတိ အက်ေဟာကိန္းထုတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္၍ အေျခခံဥပေဒကို ခေရေစ့တြင္းက် အေသးစိတ္ေရးဆြဲရန္ မျဖစ္
ႏုိင္ေပ။
သာဓကတစ္ခုျပရလွ်င္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိခြင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အတိအလင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ ေထြျပားမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ျမႇင့္တင္အားေပးရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ နည္းလမ္း
အေျမာက္အမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျမန္ဆန္စြာ
အဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္လာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို
အေသးစိတ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ေသာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္
လိုသည္မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ အထိေရာက္အပီျပင္ဆုံး အဆင့္မ်ားရွိ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ နည္းဥပေဒ
ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္၏ ပုံစံ၊ က်န္းမာေရးက႑ကို
တာ၀န္ယူမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုတြင္ အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္းအတာကမူ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
မႈစနစ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတို႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒတြင္
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိသလို၊ ေဖာ္ျပျခင္းလည္းမျပဳႏိုင္ပါ။ ထိုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္ လိုသည္မ်ားကို
ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရပိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔
အတြက္ အာမခံေပးမည့္ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကသာ လုပ္ေဆာင္ရသည္။
ဥပမာအား ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈ ခံယူခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ (Box 1 တြင္ၾကည့္ပါ) အလားတူ အာဖဂန္နစၥတန္
ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ’ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အာမခံေပးထား
ၿပီး ပုဂၢလိကေဆးကုသေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး႒ာနမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းကို အားေပးသည့္
အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးကုသေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔အားေပးမည္ဆိုသည္ႏွင့္၊ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးမည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခိုင္လုံေသာ အေသး
စိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကိုမူ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားသည္။
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အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ပဓာနက်ေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ေနမႈကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ ယင္းတို႔သည္ ေရရွည္
တည္တံ့ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး နက္႐ႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ ဥပေဒ
ပုံသ႑ာန္မ်ားေလာက္ ျပင္ဆင္ရန္မလြယ္ကူေပ။ျပင္ဆင္၍မရႏိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ပင္ကိုယ္
အက်ပ္အတည္းမ်ားရွိေနတတ္ျပန္သည္။ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ပိုမိုႀကီးက်ယ္ေသာ ေကာင္းက်ဳိးကို
မေပးႏိုင္ေတာ့သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အက်ဳိးသက္ေရာက္
သင့္သေလာက္ မသက္ေရာက္ျခင္း (သို႔) အာဏာတည္သင့္သေလာက္ မတည္ေတာ့ျခင္းတို႔မွာ ျပင္ဆင္၍
မရသည့္ အေျခခံဥပေဒ၏ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္
အေျခခံဥပေဒမ်ား ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ျပင္ရန္လြယ္လြန္းသည့္ အေျခခံဥပေဒလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ က်ယ္ျပန္႔
ေသာသေဘာတူညီမႈကို အေျခခံကာ အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ အေလးအနက္
စဥ္းစားသုံးသပ္မႈကို အေျခခံ၍သာ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္သည္။
အေျခခံဥပေဒကို အစားထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ သိသိသာသာျပင္ဆင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ (၂၀၁၁-၂၀၁၄ ကာလတုန္းက
တူနီးရွားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို) ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမႈ၏ အက်ဳိးဆက္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ (ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို) ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ခိုင္မာ အားေကာင္းေစရန္ရည္ရြယ္ကာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္
သည္။ (ဥပမာ လြတ္လပ္ေရးရကာစ ႏုိင္ငံမ်ားမွာလို) ယခင္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟူ၍ မရွိခဲ့ဖူးသည့္ႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ (ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး ဂ်ာမနီမွာလို) အေျခခံဥပေဒေဟာင္းကို လုံး၀လက္ခံယုံၾကည္ျခင္း
မရွိေတာ့ဘဲ ပစ္ပယ္လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို အစအဆုံးျပန္ေရးဖို႔လြဲ၍ တျခားနည္းလမ္း
မရွိေပ။ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တည္ဆဲ (သို႔မဟုတ္ ယခင္ကရွိျပီးသား) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို
စမွတ္အျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ အေျခအေနရွိသည့္တိုင္ ထိုလက္ေဟာင္းအေျခခံဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာျပင္ဆင္
ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အေျခခံကာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
အေျခခံဥပေဒသစ္ကို က်င့္သုံးသည္ျဖစ္ေစ၊ တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒကု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ေစ
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က္ သစ္မ်ားဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္ရန္ အစုအဖြဲ႕ေပါင္းစုံၾကား
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအစုအဖြဲ႕ေပါင္းစုံတြင္ အာဏာလက္ကိုင္ရွိသူႏွင့္
အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ရန္ လိုသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရပိုင္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ
ကြဲျပားသူမ်ားႏွင့္ လူတန္းစားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းအပါအ၀င္ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု၊ အပယ္ခံအစုအဖြဲ႕မ်ား
ပါ၀င္ရန္လိုသည္။

(ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရးအတြက္

ရွင္းလင္းေသာ တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ေနာက္ထပ္က်င္းပဖြဲ႕ စည္းသည့္ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရး စုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွသာ အဆိုပါ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
က်င္းပႏိုင္သည္။ ထိုစံုညီအစည္းအေဝးသည္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညီလာခံ သို႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒေရးရာ
ေကာ္မတီမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္းေဆြးေႏြးရန္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စဥ္းစား
သံုးသပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒ၏ စာသားကို တရား၀င္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္
ခ်က္သည္ အေျခခံဥပေဒစာသားကို အနည္းငယ္ျပင္ဆင္သည့္ပုံစံျဖစ္ႏုိင္သလို စာသားတစ္ခုလုံးကို ျဖဳတ္
ပယ္ျခင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေျခခံဥပေဒအမ်ားစု၏ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္
သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ခက္ခဲမႈရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေလ့ရွိသည္။
ျပင္ရခက္ေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပင္ရလြယ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ - ျပင္ရခက္ေသာ ေျပာင္းလဲရခက္ေသာ
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရခက္ေသာ အေျခခံဥပေဒဟုေခၚသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ လြယ္ကူစြာျပင္၍ရေသာ
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရလြယ္သည့္ အေျခခံဥပေဒဟု ေခၚသည္။ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
အဆင့္ဆင့္၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူအေရအတြက္ ပမာဏမ်ားျပားေလေလ၊ အေျခခံ
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ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ရခက္ေလေလျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၾသဇာရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏
ဆႏၵျဖင့္ျပင္ဆင္ရန္ အေျခအေန နည္းပါးေလေလျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒကို ပို၍ျပင္ဆင္ရခက္ေစသည့္
ခ်ိတ္ဆက္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားမွာ - အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲထက္၀က္ေက်ာ္
‘ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၁)

လိုအပ္ျခင္း (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးေပါင္း၏ ေထာက္ခံမဲ သုံးပုံႏွစ္ပုံ၊ ျမန္မာ

ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ

ႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးေပါင္း၏ ေထာက္ခံမဲေလးပုံသုံးပုံလိုသည္။)၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

၅၆ ထိ၊ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ မွ ပုဒ္မွ ၆၀ အထိ၊

က်င္းပရန္ လိုအပ္ျခင္း (ဥပမာ

အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မ ၁၀၉၊ ပုဒ္မ ၁၄၁၊
ပုဒ္မ ၁၆၁၊ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ပုဒ္မ ၂၀၁၊

ၾသစေၾတးလ်၊ အိုင္ယာလန္၊ ဒိန္းမတ္)၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ အတည္ျပဳ

ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၾကားျဖတ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရျခင္း (ဥပမာ- နယ္သာလန္၊ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေ၀)၊

ပုဒ္မ ၂၄၈၊ ပုဒ္မ ၂၇၆၊ အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊

သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု (အေမရိကန္၊ ကေနဒါ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက

ပုဒ္မ ၂၉၄၊ ပုဒ္မ ၃၀၅၊ ပုဒ္မ ၃၁၄ႏွင့္

အတည္ျပဳေထာက္ ခံရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူေပါင္းစုံ

ပုဒ္မ ၃၂၀၊ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ထိ၊

ပါ၀င္ျခင္း၊ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

အခန္း ၁၂။ ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေပးႏုိင္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေထာက္ခံမဲ ထက္၀က္ေအာက္ ေလ်ာ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုေထာက္ခံမဲရရွိျခင္းကို အေလးသာမႈကိုသာ

ေက်ာ္ကျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီး

ထင္ဟပ္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေန ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူမွ်မႈအတြက္

ေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍

အေလးမသာသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္သည္။

ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏
ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။’
- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)

ျပင္ရခက္သည့္ အေျခခံဥပေဒ၏ အားသာခ်က္မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ၿပီး အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည့္
ဥပေဒေရးရာ အခင္းအက်င္း ခ်မွတ္ထားျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒလာ အခြင့္အေရး(ရပိုင္ခြင့္)ႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ားကို
ျမင့္မားစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ အေျခခံဥပေဒလာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား တိုးတက္လာမႈ
သည္လည္း ျပင္ရခက္သည့္အေျခခံဥပေဒ၏ အားသာခ်က္မ်ားထဲတြင္ပါသည္ဟု ဆိုမည္ကဆိုႏိုင္သည္။
ျပင္ရလြယ္သည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစိုးရတို႔
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစသျဖင့္ ျပင္ရခက္သည့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ရည္ရြယ္ကာ အေျခခံဥပေဒလာ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေမွးမွိန္အားေလ်ာ့ေစလိုေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္လိုေသာ
အာဏာရႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးသမားမ်ား၏ရန္ကေ
ုိ တာ့ ျပင္ရလြယသ
္ ည္အ
့ ေျခခံဥပေဒမ်ားက ကာကြယ္
မေပးႏိုင္ေခ်။
အေျခခံဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲမႈ အတိုင္းအတာ
အသီးသီးရွိ ေနသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရာစပ္ပါ၀င္ေနသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာ
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒလာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္န္မ်ားၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳမႈျဖင့္သာ
ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ားအျပား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္အမ်ားစုသည္ ျပည္နယ္ဆယ္ခုအနက္ ခုႏွစ္ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္သည့္ လူဦးေရထက္၀က္ထက္
မနည္း၏ သေဘာတူေထာက္ခံမႈလိုသည္။ အခ်ဳိ႕ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံ
အတည္ျပဳခ်က္သာ လိုသည္။ အခ်ဳိ႕ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာမူ ရွိသမွ်ျပည္နယ္ ၁၀ ခုစလုံး၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
မ်ားက တစ္ခဲနက္သေဘာတူရန္ လိုအပ္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၊ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္း
သတ္မွတ္ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ အထူးသျဖင့္ ျပင္ဆင္ရခက္သည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ
ဥပေဒ၏ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက
ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏
ထက္၀က္ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံ မဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ (box 2 ကိုၾကည့္ပါ)

Inter nat ional IDE A Cons t it ut ion Br ief, A pr il 2017

7

ျပင္ဆင္၍မရသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါသည့္ အေျခခံဥေပဒမ်ားစြာရွသ
ိ ည္။ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္၏ပင္မအဂၤါရပ္တစ္ခု
သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသား ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ျပင္ဆင္၍မရႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဒီမို
ကေရစီနည္းမက်ေသာ အာဏာစုပုံလာျခင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အခိုင္အမာ အျမစ္တြယ္ျခင္း
ကဲသ
့ ႔ို ျဖစ္ေပၚလာႏုင
ိ သ
္ ည့္ ျပႆ နာမ်ားအရပ္ရပ္ကို ကာကြယတ
္ ားဆီးထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ႏင
ို သ
္ ည္။
ဥပမာအားျဖင့္ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္၍မရႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားစြာ ပါရွိသည္။ တူနီးရွား၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ဘာသာ
စကား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ ကို ျပင္ဆင္၍မရႏိုင္ေပ။ အလားတူ
ပုဒ္မ ၂ သည္လည္း ျပင္ဆင္၍မရႏုိင္ေပ။ ပုဒ္မ ၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ‘ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတုိ႔ကို’ အေျခခံသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ ၇၅ တြင္မူ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို ပုံစံခ်ထားမႈ၏
တိက်ေသာအဂၤါရပ္ကို ကာကြယ္ေပးထားၿပီး သမၼတ၏ သက္တမ္းအႀကိမ္ေရႏွင့္ သမၼတရာထူးသက္တမ္း
ၾကာခ်ိန္တို႔ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းျပဳမည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံမူမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမျပဳရဟု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပ
ထားတတ္ေသာ္လည္း

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္

အလားအလာကို

လမ္းဖြင့္ထားသည္လည္း

ရွိသည္။ နီေပါႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ “နီေပါ၏ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာ၊ နယ္နိမိတ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုလက္၀ယ္တြင္ရွိသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတို႔ကို ဖီလာ
ဆန္႔က်င္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရ” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤသို႔ေသာ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ဳိးသည္ အဆိုျပဳ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမရွိဆိုသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
အခြင့္အလမ္း ခ်န္လွပ္ေပးထားသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရး
ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေသးသိမ္ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းရွိမရွိ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုခံယူရန္
ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရဟု အတိအလင္း
ျပ႒ာန္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိုသို႔ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုျပဳရန္ တရား႐ုံးတစ္ခုအားခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒ
ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အေလးထားမႈရွိျမဲရွိေနသည့္တိုင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပာင္းလြယ္
ျပင္လြယ္ရွိမႈကို အစပ်ဳိးေပးထားသည္။
ျပင္ဆင္၍မရႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ပင္ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ မူလက ျပင္ဆင္
၍မရႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို ေတာ္လွန္ေရး သို႔မဟုတ္ လုံေလာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး
ဆိုင္ရာ သေဘာတူမွ်မႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ အေျခခံံ ဥပေဒသစ္ေရးရန္နည္းလမ္းကို
ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းသည္ ျပင္ဆင္၍ မရႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္ရန္ ၾကံ့ၾကံ့မခံႏိုင္ေတာ့
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

အေျခခံဥပေဒပါ စကားရပ္မ်ားကို တရား၀င္ျပင္ဆင္ျခင္းအျပင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အေျခခံဥပေဒမ်ား ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာျခင္းလည္း ရွိႏုိင္သည္။
အေျခခံဥပေဒပါ စကားရပ္မ်ား၏ တူညီေသာစကားလုံးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ နားလည္ျခင္း၊
အနက္ဖြင့္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းမ်ဳိး ၾကံဳရႏုိင္သည္။ ဥပမာ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီး
ႏွင့္ၾကံဳရစဥ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္အနက္ဖြင့္ဆိုခဲ့ရသည္။ စီးပြား
ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈေရးမူ၀ါဒ၏ မ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္ခ
႔ ်ဲ႕ထြငခ
္ င
ြ ရ
့္ ရွရ
ိ န္ ထိသ
ု ျ႔ုိ ပန္လည္အနက္ဖင
ြ ဆ
့္ ရ
ုိ ျခင္းျဖစ္သည္။ အနက္ဖင
ြ ဆ
့္ ုိ
ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလုံးကို က်င့္သုံးခဲ့ရၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္
တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္အနက္ဖြင့္ဆိုခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
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စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္မွ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာသည့္ ၁၉ ရာစုေခတ္
ဥေရာပ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခ်ဳိ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပန္လည္ အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္းကို အေကာင္းဆုံး ဥပမာ
အျဖစ္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္အရ ဘုရင္သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မ၏ ရာထူးသည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳအဆင့္အတန္း သက္သက္သာရွိသည့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္တြင္ တကယ့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဘုရင္ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မက ကိုင္စြဲထားသည္။ ထို ဥေရာပဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား
ကို ၁၉ ရာစုအေစာပိုင္းတြင္ စတင္ေရးဆြဲစဥ္က ဘုရင္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ခြင့္
ရမည္ဟု လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းကာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရမည့္
အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဥေပဒျပဳေရးကို တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ျခင္းတို႔အထိ ဘုရင္က လုပ္ကိုင္ႏိုင္
သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ၁၉ ရာစု အကုန္တြင္မူ ဘုရင္ကိုေပးထားသည့္ အဆိုပါအခြင့္အာဏာမ်ားသည္ စာရြက္
ေပၚတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရင္၏ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ သေဘာဆႏၵတို႔ျဖင့္ က်င့္သျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။
အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၿပီးမွသာ ထိုအေလ့အက်င့္မ်ားမွာ စံပုံစံျဖစ္လာၿပီး အျငင္းပြားစရာမျဖစ္ေတာ့သည့္အခါမွ
သာ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ တိက်ေသခ်ာမႈကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ ဘုရင္၏ထုိလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒ၏ အၿပီးသတ္
စကားရပ္မ်ားအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေျပာင္းအလဲသည္ ေပၚေပါက္လာ
သည့္ အေျခအေနမ်ားကို တုံ႔ျပန္ကာ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာကာ ေျပာင္းလဲမႈတိုးပြားျမင့္မားလာႏုိင္သည့္
သေဘာျဖစ္သည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားျပဳႏုိင္သည္။
သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔တြင္ အေျခခံဥပေဒပါ စာရြက္ေပၚက တရား၀င္အခြင့္အာဏာရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လိုက္
ေလ်ာမႈျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ထံတြင္ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ရန္ အာမခံမႈ
အခ်ဳိ႕ရွိေနသည္ဟု သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ားက ယူဆျခင္းေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာမႈျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေနသည္ျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒ
သစ္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းသည္ အေျခခံဥပေဒ အႀကီးစားျပင္ဆင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္သက္သက္အတြက္ ပုံစံခ်မွတ္မႈကို ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ တည္ဆဲဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အသက္၀င္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
တရား၀င္ ဥပေဒေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထိုတည္ဆဲအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
သိေ
႔ု သာ္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ရရွရ
ိ န္မာွ မူအၿပိဳင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ပဏာမ
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္မွာ ထုံးတမ္းစဥ္လာပိုျဖစ္လာသည္။ ဥပမာ အိုင္ယာလန္တြင္
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ဦးစြာအတည္ျပဳေထာက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူ
ပြဲျဖင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အတည္ျပဳရသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရသည့္
တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္ မေဆာင္ရြက္မီ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈရရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မၾကာေသးမီက
ျပည္သူလူထုဘက္မွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းပါသည့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒ
ဆုိင္ရာ ညီလာခံကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ထိုႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သမုိင္းကာလတစ္ခုတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခ
အေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ပုံစံခ်ၾကည့္ႏုိင္သည္။ ကနဦးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏
ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ တရား၀င္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ အကူးအေျပာင္းကာလ သေဘာတူညီခ်က္
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ရမည့္
သတ္မွတ္ကာလကို ခ်မွတ္ျခင္းလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ (ဘာရန္ဒီႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံမ်ားမွာလို) ပဋိပကၡမွ
ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ျဖစ္ရပ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ကို ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္။ (ေတာင္အာဖရိကမွာလို) ပဏာမအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္။ (ကင္ညာမွာလို) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း
ေပးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္။ နီေပါႏုိင္ငံ
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပဏာမအေျခခံဥပေဒတို႔ကို ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးခဲ့သည္။
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အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ (‘အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕အစည္း’ဟု
ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည့္) စုံညီေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ပုံသ႑ာန္သည္ ပထမဆုံးရယူရမည့္ သေဘာတူညီ
ခ်က္ျဖစ္သည္။ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ
ညီလာခံျဖစ္လာမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
ပါသည့္ ေကာ္မရွင္ငယ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ေလာ။ မူၾကမ္းေရးမည့္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ခန္႔အပ္မည္ေလာ၊
ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည္ေလာ။
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕အစည္း၏

အရြယ္အစားႏွင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈသည္

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕

လြန္စြာကြဲျပားျခားနားႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီသို႔မဟုတ္ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရသည့္ ေကာ္မရွင္
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါေသာ ေကာ္မတီအငယ္ တစ္ခုခုက ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားထံမွ ထည့္
သြင္းရမည့္အခ်က္အလက္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္၍ အလားအလာ
ရွိေသာ မူၾကမ္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္ လုပ္ရျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ရရွိလာသည့္မူၾကမ္းကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ မီဒီယာတို႔အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုကေရာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕အစည္းကပါ
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေခ်အတင္ျငင္းခုံျခင္းတို႔ျပဳရန္ ေရးဆြဲရျခင္းသည္လည္း မူၾကမ္းေရးဆြဲ
ျခင္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာ
တူညီခ်က္ရရွိလာဖို႔လိုပါသည္။ သေဘာတူမွ်မႈကို အေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည္ေလာ။ အမ်ားစု ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္မႈကို လက္ခံမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္လာမည္ေလာ။

အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းမျပဳမီ၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒ၏ အစိတ္အပုိင္း
မ်ားကို ညႇိႈင္းျခင္းမျပဳမီ အသစ္ေရးဆြဲမည့္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒက လိုက္နာက်င့္သုံး
မည့္ အေျခခံမူမ်ား သို႔မဟုတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတြက္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။
ရွိၿပီးသား အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ အေျပာင္းအလဲ၏
အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ အတိုင္းအတာကို ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္သြားရသည္။ သို႔မွသာ ရထား
ၿပီးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားအတြက္ေရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ဆႏၵ
ရွိသူမ်ားအတြက္ပါ အာမခံခ်က္တစ္ခုခုေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားဟု ေခၚၾကသည့္ ထိုသို႔ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအေပါင္း
အစုသည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ပဏာမအေျခခံဥပေဒပါ အဓိကလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုပဏာမ
အေျခခံဥပေဒသည္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ေရရွည္က်င့္သုံးမည့္ အေျခခံဥပေဒအတြက္ အဓိကက်ေသာ
မူေဘာင္ျဖစ္လာသည္။ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ၿပီးသား အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ထိုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း
သည္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိဆိုသည္ကို တရားေရးနည္းလမ္းအရပင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည္။ အေျခခံ
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ အၿပီးသတ္အေျခခံဥပေဒကို အတည္မျပဳမီ ထိုလြဲေခ်ာ္ေန သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒ၏
အေျခခံသေဘာ တရားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ပဏာမ
အေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ အကူအပံ့မ်ားသည္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ရာတြင္ အသုံး၀င္ၿပီး
ညႇိႏႈိင္းရရွိထားသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ အာမခံေပးသည္။

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ျပည္သူလူထုကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစသင့္သည္ဆို
သည္ႏွင့္ ထိုသို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္
ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
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သေဘာထားအျမင္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းတို႔အတြက္ မီဒီယာႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္တို႔သည္ အေကာင္းဆုံး လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- လူထုသေဘာထား စုေ၀းၾကားနာျခင္းျဖင့္) ျပည္သူလူထုက ထည့္သြင္းသည့္
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကို အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္
လုပ္ေဆာင္ သင့္ေသာ္လည္း မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အၿပီးသတ္လုပ္ငန္းမတိုင္မီ မူၾကမ္းမ်ား ရရွိ
သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္သူလူထု၏ မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္း
သည္လည္း အသုံး၀င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။
တမူထူးျခားသည့္နည္းလမ္းမ်ားဟု မေျပာသာသည့္တိုင္ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို မွန္းဆ
ၾကည့္ႏိုင္သည့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ျပည္သူလူထုထံမွ
ေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏
သေဘာထား အျမင္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေဘာထားအျမင္ ေကာက္ယူျခင္းတို႔ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ
မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕က

လုပ္ငန္းကိုစတင္ရသည္။

ထို႔ေနာက္

ရရွိလာသည့္အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းသည္

အၿပီးသတ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း သို႔မေရာက္မီ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေနာက္ထပ္ အေခ် အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ႏွင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျဖတ္္ေက်ာ္ရသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္သူလူထုကို ေဗြေဆာ္ဦး
ကတည္းက အေျခခံဥပေဒအား ပုံေဖာ္ခြင့္ရရွိသြားေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက ထုတ္ေဖာ္လိုက္သည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို အျမင့္ဆုံးသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အလားအလာျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဒုတိယေျမာက္နည္းလမ္းမွာ ကနဦးမူၾကမ္းကို အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕အစည္းက တစ္ဖက္သတ္ေရးဆြဲ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရးၿပီး သားမူၾကမ္းအတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရရွိရန္ ျပည္သူကိုခ်ျပခဲ့သည္။
ဤနည္းလမ္း၏ ေကာင္းကြက္မွာ ခိုင္မာမႈရွိၿပီးသား မူၾကမ္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျပည္သူလူထု၏ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို (ၾကား၀င္ေစ့စပ္
ျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္းပုံစံျဖင့္) ပါ၀င္ေစသင့္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အသုံးခ်ႏိုင္မႈကို
၎တို႔က အၾကံျပဳႏိုင္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးမႈတို႔မွ ႏႈိင္းယွဥ္
ေလ့လာႏိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ၄င္းတို႔က ေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္မႈတြင္မူ ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေနရာ၀င္ယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒ၏ အရိပ္အာ၀ါသ
ေအာက္တြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ၾကရမည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အီလစ္လူတန္းစားတို႔ၾကား စစ္မွန္သည့္
သေဘာတူညီခ်က္ကို အၿပီးသတ္အေျခခံဥပေဒက မလြဲမေသြ ကိုယ္စားျပဳရမည္သာျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲသည့္အခါ ထိုအေျခခံဥပေဒကို (ဥပေဒအျဖစ္ အာဏာတည္ေစရန္လုပ္ေဆာင္
ျခင္း) က်င့္သုံးျခင္း၊ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖို႔
လိုသည္။ ရွိၿပီးသား အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွိၿပီးသား အေျခခံဥပေဒ
၏ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းထဲတြင္ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕အစည္းက
အေျခခံဥပေဒမ်ားစြာကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ သေဘာတူမွ်မႈ လိုအပ္ခ်က္ကိုထင္ဟပ္ရန္ ေထာက္ခံမဲ သုံးပုံ
ႏွစ္ပုံေက်ာ္ အထိလိုအပ္ႏုိင္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ အမ်ားအျပားကို ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံ
ယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းျပဳၾကသည္။ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္
အတည္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္မဲေပးႏုိင္ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေျခခံမူကို (principle of popular sovereignty) ထင္ဟပ္သည္။
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အေစာပိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ေရးအတြက္ အစားထိုး
သည္အ
့ ေနျဖင့္ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ မ
ဲြ ်ားကို အသုးံ ျပဳၾကေလ့ရသ
ိွ ည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ဳိးတြင္ မူၾကမ္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္
ေဆြးေႏြးျခင္း လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳမႈမရွျိ ခင္းကို အနည္းငယ္ေထမိေအာင္ရည္ရယ
ြ က
္ ာ ျပည္လးံု ကၽြတ္
မဲဆႏၵျဖင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ အခ်က္အလက္ တိုက္႐ိုက္ရယူမႈျပဳကာ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
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အေၾကာင္းမွာ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ အဆိုျပဳမူၾကမ္း အစု
အေ၀းကို ေထာက္ခံမလား၊ ကန္႔ကြက္မလား မဲေပးခြင့္ရသြားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္
မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလုံးကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမလား
ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအမ်ားစုကို က်င္းပၾကေလ့ရွိေသာ္လည္း (ဥပမာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တုန္း
က အိုက္စလန္ကၽြန္းႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္သလို အေျခခံဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာ အပိုင္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီ
International IDEA သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အလိုက္ အၿပိဳင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ေျခာက္ခုကို က်င္းပခဲ့သလို) အျငင္းပြားၾကသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ခိုင္မာ

ေျဖရွင္းခ်က္ရရန္လည္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို က်င္းပၾကသည္။

အားေကာင္းလာေစရန္ အထူးသျဖင့္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္

အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳျခင္းၿပီးသည္ေ
့ နာက္တင
ြ ္ ယင္းကိအ
ု ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားစြာက လုိက္လာေလ့ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒလာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္သို႔ ေရးဆြဲျပဳစုရန္

ကြ်မ္းက်င္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္း

လုပ္ေဆာင္ရေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေျခခံဥပေဒလာ ကတိက၀တ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဥပေဒမ်ား

စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို
ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ

ေရးဆြဲျပဳစုရသလို၊ အေျခခံဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ဥပေဒ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အသစ္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းရသလို၊ ဥပေဒ

International IDEA သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

သစ္မ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရေလ့ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒလာ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ
ယခုဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္
ရံုးခန္းမ်ား ဖြင့္လစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အေျခခံ ဥပေဒသစ္ပါ အစီအစဥ္မ်ားကို အတည္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္အခါ ေစာဒကတက္ရန္ တရားေရးဆိုင္ရာ
အခြင့္အလမ္းကိုေပးအပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလိုအပ္ေလ့ရွိသည္။

International IDEA ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္႐ုံး
၆၈(ဘီ)၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
Email: info-myanmar@idea.int

၁။ ConstitutionNet, <http://www.constitutionnet.org>

Tel: +95 9 263 128104

၂။ The Constitute Project, <http://www.constituteproject.org>

Fax: + 95 1 5564 07

၃။ International IDEA မွထုတ္ေ၀သည့္ အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း မိတ္ဆက္စာစဥ္၊

www.idea.int

<http://www.constitutionnet.org/primers>

၁။ M. Böckenförde, N. Hedling and W. Wahiu (တည္းျဖတ္), အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႕

လမ္းညႊန္စာအုပ္ (Stockholm: International IDEA, 2011), <http://www.idea.int/publications/
International IDEA ၏ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈ
မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရး သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး
ဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ရယူလိုမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္
ပါသည္။ ဤပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အျမင္မ်ား၊ ရႈေထာင့္မ်ားသည့္ International
IDEA ႏွင့္ ၎၏ ဘုတ္အဖြဲ သို႔မဟုတ္
ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။

pgcb/index.cfm>
၂။ Brandt, M. Cottrell, J., Ghai, Y. and Regan, A., ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း

လဲေရး- လုပင
္ န္းစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား (Geneva: Interpeace, 2011), <http://www.
constitutionmakingforpeace.org/sites/default/files/Constitution-Making-Handbook.pdf>
၃။ Gluck, J. and Brandt, M., အားလုံးပါ၀င္၍ ပါ၀င္သင့္သူတိုင္းပါ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း-

တရားဝင္ရပ္တည္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပပါ သီျခား

အာရပ္ေႏြးဦးအၿပီး

ကင္းလြတ္စြာရပ္တည္မႈ မူဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်င္

United States Institute of Peace, 2015), <http://www.usip.org/publications/participatory-

ဤစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္

and-inclusive-constitution-making>

ေဒသမ်ားသည္ International IDEA ၏
တရား၀င္ရပ္တည္မႈကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိပါ။
ထိုသို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ မတူကြဲျပား
သည့္ စာရင္းျပဳစုမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈတို႔ကို
ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ေအာင္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို

ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေပးျခင္း

(Washington,DC:

၄။ Ladley, A., ပဋိပကၡအလြန္ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း - အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လုပ္ငန္းစဥ္

အတြက္ ျပင္ပမွကူညီပံ့ပိုးျခင္း International IDEA Policy Paper, July 2011, <http://www.idea.
int/publications/constitution-building-after-conflict/index.cfm>
၅။ Van Vliet, M., Wahiu, W. and Magolowondo, A., အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား - လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အေျခခံမူမ်ား (Den Haag/Stockholm/
This project is supported by
the Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Leiden: Netherlands Institute for Multiparty democracy/International IDEA/A frican
Studies

centre,

2011),

<http://www.idea.int/publications/constitutional-reform-

processes/index.cfm>
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