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Elliot Bulmer သည္ International IDEA ဖြဲ႕စည္းပုံ   
အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အစီအစဥ္၏ အႀကီးတန္းအစီအစဥ္အရာ႐ွိတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။ Glasgow တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရ႐ွိထားၿပီး 
Edinburgh တကၠသိုလ္မွ မဟာဘြဲ႕ရ႐ွိထားပါသည္။ 
သူသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အင္စတီက်ဴး႐ွင္း 
ဒီဇိုင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းကို အထူးျပဳ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (International IDEA) သည္ 
ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
ေပၚထြန္းေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ရည္သန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ျပည္တြင္း၌  အသိပညာျပည့္ဝသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ 
လာေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ အေျခခံဥပေဒ 
ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 
ေပးအပ္ပါသည္။ ဤအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ားအတြဲအား အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
MyConstitution စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ရရွိသည့္ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္ျပႆနာမ်ားကို 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္  ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 
စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္  ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ေရးသားျပဳစုုသူ - W. Elliot Bulmer

ဤစာစဥ္တြင္ အစုိးရ၏ ကြျဲပားျခားနားသည့္စနစ္မ်ားအလုိက္ ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းအေၾကာင္း 
ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ရာထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခြင့္ ရွိမရွိဆိုသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤမွတ္စုသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ရည္ၫႊန္း၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး (က) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္း (ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား 
ကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။

‘ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သင့္ပါသလား’ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
နည္းလမ္းအရ ဆိုပါလွ်င္ ‘ဝန္ႀကီး ရာထူးထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သဟဇာတ ရွိသင့္ပါသလား’ စသည့္ ေမးခြန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအင္ 
စတီက်ဴးရွင္းအဖြ႕ဲမ်ား ဒီဇုိင္းေရးဆြျဲခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲဖြ႕ဲစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေျဖရွင္းရန္ ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

• အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္းမွ 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ၎တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 
သာမက  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္လည္း ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေျခအေနတြင္ ဝန္ႀကီးရာထူးႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ရာထူးတို႔မွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု  ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေနေသာပုံစံ ရွိေနသည္ 
ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

• အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ဝန္ႀကီးမ်ားအား သာမန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ေ႐ြးခ်ယ္ 
တင္ေျမႇာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရပါက ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရာထူးမွ ႏႈတ္ 
ထြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္မူ ဝန္ႀကီးရာထူးႏွင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ရာထူးတို႔မွာ ဆက္စပ္မႈမရွိပဲ တစ္သီးတစ္ျခားစီ တည္ရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ 
သည္။



2Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၂၀

အထက္ပါ ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေနေသာ ပုံစံႏွင့္ တစ္သီးတစ္ျခားစီရွိေသာ ပုံစံတို႔ (၂)မ်ိဳးလုံး 
တြင္ သက္ဆိုင္ရာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေကာင္းက်ိဳး 
ဆိုးက်ိဳးတို႔မွာ အစုိးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စကားရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေရွာင္ 
ရွားရန္အလို႔ငွာ ဤစာစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ‘ဝန္ႀကီး’ ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ရာထူးအဆင့္ျဖင့္မဆို ဝန္ႀကီးဌာန 
႐ုံးအား တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ရသည့္  ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးကို ရည္ၫႊန္းသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္  
(‘အတြင္းေရးမႉး’ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္’ ကဲ့သို႔ေသာ) စကားရပ္မ်ားျဖင့္လည္း သုံးႏႈန္းေလ့ရွိၾက 
သည္။ ထုိ႔အတူပင္  ပုံမွန္က်င္းပသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အားလုံးအတြက္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါလီမန္ဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားကိုလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖလွယ္၍ အသုံးျပဳ 
ထားသည္။

အခန္း (၂) တြင္ မတူညီကြဲျပားသည့္ အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယဘုယ် အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားပါမည္− 
ဥပမာ ပါလီမန္စနစ္ သို႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္။ အခန္း (၃)ႏွင့္ (၄) တို႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္တို႔အၾကား အာဏာမွ်ေျခရွိမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈတို႔အေပၚ အဓိကအေျခခံ၍ ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ  
‘တာဝန္မ်ား ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေနေသာပုံစံ’ ႏွင့္ ‘တာဝန္မ်ား တစ္သီးတစ္ျခားစီရွိေသာပုံစံ’ အသီး 
သီးကို ေလ့လာသြားပါမည္။ အခန္း(၅) တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေရခံေျမခံ 
ဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကို  ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ား အေရအတြက္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ပါတီစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား အေၾကာင္းလည္း ပါဝင္ပါမည္။ အခန္း(၆) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ထူးျခားသည့္ ‘လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္’ ပုံစံ အစိုးရစနစ္ (သမၼတအား ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၎သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တာဝန္ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေပ)၊ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သီးသန္႔ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား ပါဝင္မည္။ 

အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ အဓိက ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ စနစ္ႀကီးသုံးခု ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ 
ျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အနက္ဖြင့္ဆိုၾကသည့္ ပါလီမန္စနစ္မ်ား၊ 
သမၼတစနစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားျခားနားသည့္ ေပါင္းစပ္သမၼတတစ္ပုိင္းစနစ္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

• ပါလီမန္စနစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ၌ အမွန္တကယ္ တာဝန္ရွိသည့္ အႀကီးအကဲ 
တစ္ဦးအား ပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ (ႏိုင္ငံေရး ေထာက္ခံမႈ) အယုံအၾကည္ရွိမႈ 
အေပၚအေျခခံ၍ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎အား ပါလီမန္မွပင္ အယုံ 
အၾကည္မရွိ မဲျဖင့္ တာဝန္မွရပ္စဲႏိုင္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ယင္းစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ျပ႐ုပ္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အခမ္းအနားဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ (Ceremonial) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
ထားေသာ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ရွိၿပီး  ၎၏အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
ဥပမာ - အိႏၵိယ၊ မေလးရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ား။

ykHrSeftm;jzifU (EdkifiHwdkif; usifhokH;jcif;
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3Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၂၀

• သမၼတစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အခမ္းအနား ပြဲတက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ စင္စစ္အာဏာရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူ) အား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ယွဥ္လ်က္ သီးျခားဆႏၵမဲေကာက္ခံ၍ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သာမန္အား 
ျဖင့္ သမၼတသည္  သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ 
ဤစနစ္တြင္ သမၼတႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အျပန္အလွန္ မွီခိုျခင္းကင္းသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သမၼတအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း မဲေပးျခင္း 
ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္မရွိ။ အလားတူပင္ သမၼတမွလည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းခြင့္ 
မရွိေပ။ ဥပမာ - အေမရိက၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ ကင္ညာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ား။

• ေပါင္းစပ္သမၼတတစ္ပိုင္း စနစ္မ်ားသည္ စနစ္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ သမၼတသည္ ပါလီမန္၏ ေထာက္ခံမႈအေပၚ မွီခိုရ 
သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕အေျပာင္းမ်ားအေပၚတြင္ 
မူတည္၍ ႐ႈပ္ေထြးသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို မွ်ေဝပါသည္။

ဤအခန္း၏ က်န္ရွိေနေသာအပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးေလ့အမ်ားဆုံးရွိေသာ အစိုးရ 
စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပထမစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ေလ့လာထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္႐ွိ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ  ၎စနစ္မ်ားမရိွေခ်။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္၌ အစုိးရစနစ္သည္ ‘လြတ္လပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္’ ဟု မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲသည္ ဥပေဒျပဳေရး (လႊတ္ေတာ္) မွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္ေ
သာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဥပေဒျပဳေရး၏ ေထာက္ခံမႈ (ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့မႈ စသည္) အေပၚ မွီခိုျခင္းမရွိေခ်။ သမၼတစနစ္ႏွင့္ မတူညီသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတအား လူထူစိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ သီးျခားေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
မရွိေခ်။ ပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ မတူညီသည္မွာ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း မဲေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး 
အကဲအား ဖယ္ရွားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလည္း မရွိေခ်။ ၎မွာ ပုံမွန္ထက္ထူးျခားသည့္ စနစ္ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရခဲပါသည္။ အခန္း(၆) တြင္ ဤစနစ္၏ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

‘အထက္ပါအစိုးရတစ္ရပ္ခ်င္းစီ’ႏွင့္ ‘ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရွိႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိဟူသည့္ ေမးခြန္း’ တို႔အား သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိေသာ သေဘာတရား 
တစ္ခုက ဆက္စပ္ထားသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ (ႏိုင္ငံတိုင္း က်င့္သုံးျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း) ပါလီမန္ 
စနစ္တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ 
ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေနစဥ္ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတစနစ္တစ္ခုတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
ျပင္ပမွေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ဝန္ႀကီးရာထူးႏွင့္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရာထူးသည္ သီးျခားစီ ရွိေလ့ရွိပါ 
သည္။

သမၼတစနစ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ အင္စတီက်ဴးရွင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရး 
အားျဖင့္လည္းေကာင္း  ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမွ ခြဲထုတ္ထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား ျပည္သူ 
လူထုက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ သမၼတကဦးေဆာင္ၿပီး အစုိးရအႀကီးအမႉး (စင္စစ္ 
အာဏာရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္) အျဖစ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အခမ္းအနားဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအႀကီးအကဲ) အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားစီတည္ရွိေနၾကၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ သမၼတသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ ထို႔အတူ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွလည္း သမၼတအား 

or®wpepfrsm;wGif 0efBuD;rsm;udk 

or®wrScefhtyfonf/ ¤if;wdkhonf 

or®wtm; wm0efcH&NyD; (Oya'jyK

vTwfawmfxHwGif r[kwfacs) or®w\ 

vufatmufcHrsm;yif jzpfygonf/
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ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမရွိဘဲ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ် (မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ 
စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ သမၼတအား ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္)။

သမၼတစနစ္၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕အေျပာင္းသည္  သမၼတႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔ 
အၾကားရွိၿပီး သမၼတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား ဦးေဆာင္ရေသာ္လည္း ဥပေဒထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ 
အသုံးစရိတ္ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မျဖစ္မေန ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရသည္။ 
သမၼတကျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကျဖစ္ေစ အျခားတစ္ဖက္အား ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္းအာဏာမရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးအၾကားတြင္ မတိုးသာ မဆုတ္သာ (သို႔မဟုတ္) ဆက္လက္ မေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ 
ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး အၿမဲျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ သမၼတ၏ ပါတီသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္မရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ပိုမိုေတြ႕ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သမၼတ၏ ပါတီက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစကာမူ ကြဲျပားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ 
စက္ဝန္းႏွင့္ (အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း ကိစၥရပ္ 
မ်ားအေပၚ အေလးထားမႈ အစရွိသည့္) ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားသည္ သမၼတအား  ၎၏ 
မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ကို သေဘာတူလက္ခံေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ 
လိုအပ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

သမၼတစနစ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို သမၼတမွခန္႔အပ္သည္။ ၎တို႔သည္ သမၼတအား တာဝန္ 
ခံရၿပီး (ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထံတြင္ မဟုတ္ေခ်) သမၼတ၏ လက္ေအာက္ခံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
မ်ားစြာေသာ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာသမၼတစနစ္မ်ားတြင္ မည္သူအား 
ခန္႔အပ္မည္ဆိုေသာ သမၼတ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးသတ္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ စနစ္မ်ားတြင္ 
သမၼတ၏ အဆိုျပဳခန္႔အပ္ခ်က္ကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီး၊ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္ 
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
မွ အတည္ျပဳသည္။ ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အဆိုျပဳခန္႔အပ္သူမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္ 
ေစရန္  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ အခြင့္အေရးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတစနစ္တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အစိုးရ မဏၭိဳင္ 
တစ္ရပ္ထက္ပို၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
တၿပိဳင္နက္တည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ မရွိေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါက အာဏာမ်ား 
ခြဲေဝမႈ အေျခခံမူကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ က်ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေကာင္း ျပည့္မွီႏိုင္ေသာ္လည္း 
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္အခါတြင္ ၎တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္မွ ရပ္စဲ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္ ( ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္)။

သို႔ေသာ္လည္း ခြၽင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဖရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား 
အရ (ဥပမာ ဇမ္ဘီယားႏိုင္ငံကဲ့သို႔) ဝန္ႀကီးမ်ားအားလုံးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ 
ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (ဥပမာ ဂါနာႏိုင္ငံကဲ့သို႔) ဝန္ႀကီးမ်ားအားလုံးကို (သို႔မဟုတ္) 
အခ်ိဳ႕ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အေျခအေနမ်ား 
တြင္ ဤစနစ္အားက်င့္သုံးသည့္အခါ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို အားနည္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးရာထူး 
၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးကိုသုံး၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သိမ္းသြင္းကာ 
မွီခိုလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္သည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ က်င့္သုံးသည့္ အခါ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ျခင္းကိုတားဆီးႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ 
ၾကေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ ၎တို႔အား ေဒသတြင္းေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားရွိသည့္အတြက္ သမၼတအေပၚ မွီခိုမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။
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ပါလီမန္စနစ္မ်ားသည္ (ဥပမာ - အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဖီဂ်ီ၊ ၾသစေတးလ်၊ မေလးရွား) 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ 
ေပးမႈ (ပညာရပ္ စကားရပ္ အေနျဖင့္ဆိုလွ်င္ ‘စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ’ ဟု သိၾကသည္) တို႔အေပၚအေျခခံ 
ထားသည္။ အစိုးရအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွဦးေဆာင္ၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားမွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပး 
သည္။ ယင္းဝန္ႀကီးမ်ားအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုအႏုိင္ရထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
အစုအဖြဲ႕မ်ား (သို႔မဟုတ္) ၫႊန္႔ေပါင္းအစုအဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ပါတီ၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ ( ႏိုင္ငံေရးအရ 
ဆက္လက္ေထာက္ခံမႈ) တို႔ျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္တစ္ခုတြင္ ‘လႊတ္ေတာ္၏ 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ’ သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (လူဦးေရအလိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ထားသည့္) ၏ ေထာက္ခံမႈတစ္ခုတည္းကိုသာ ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ (ဥပမာ အီတလီႏိုင္ငံ) ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးအား တာဝန္ခံရသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေနရာအမ်ားစုအႏိုင္ရထားသည့္အဖြဲ႕
အား တာဝန္ခံရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ၎အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္ရ 
သည္။ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္အား ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ေနရာအမ်ားစုရရွိထားေသာအဖြဲ႕၏ဆႏၵအရ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပါလီမန္စနစ္တစ္ခု၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕အေျပာင္းမွာ အစိုးရ၏ မ႑ိဳင္အသီးသီးၾကား 
(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ စသည္တို႔အၾကား) မဟုတ္ပဲ အစိုးရႏွင့္ ၎၏ အတိုက္အခံ 
ပါတီတို႔ အၾကားျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕( ပါတီတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ ပါတီၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕) မွ မူဝါဒ 
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကို အစပ်ိဳးျခင္း 
တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သည္။ အတိုက္အခံပါတီ ( ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ပါတီမ်ား) သည္ အစိုးရအား 
တာဝန္ခံေစျခင္း၊ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ ျပႆနာကိစၥအေထြအေထြကို 
ျပည္သူလူထုမွ သတိထား ဂ႐ုစိုက္မိေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ 
အဆိုတင္သြင္းခ်က္မ်ားသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္စြာ ေဆြးေႏြးမႈရွိေစရန္ႏွင့္  ေစ့စပ္စြာ စစ္ေဆး 
ေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္သည္။ ထိုအဆိုတင္သြင္းခ်က္တို႔အားေျပာင္းလဲေစမႈ၊ လႊမ္းမိုးခံရမႈႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစမႈတို႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  ျပည္သူ 
လူထုသည္ အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ ပါတီမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏိုင္သည့္  လႊတ္ေတာ္ 
သက္တမ္းအသစ္အတြက္ မဲေပးလိုက္ၿပီး ယခင္ အတိုက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
အသစ္ ျဖစ္လာသည္။

ၿဗိတိသွ် "Westminster Model” မွ ဆင္းသက္လာေသာ ပါလီမန္စနစ္မ်ားအား ၿဗိတိသွ် 
ကိုလိုနီ စိုးမိုးခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အမ်ားအျပားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ 
ဝန္ႀကီးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ စံႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ 'အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕ ေကာ္မတီတစ္ခု'သာ ျဖစ္ 
သည္ (Bagehot 1876)။ တနည္းအားျဖင့္ ယင္းသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္
ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုအႏိုင္ရသည့္ ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၫြန္႔ေပါင္းပါတီမ်ား 
အနက္မွ လက္ေ႐ြးစင္စီနီယာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအုပ္စုထဲကသာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့သည့္ ပဋိဉာဥ္တစ္ခုျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရးသားျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မရွိသည့္အတြက္ 
ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္/ပဋိဉာဥ္  ကိစၥရပ္အျဖစ္ တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။  
Westminster model ကိုအသုံးျပဳေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုတိက်စြာ ျပ႒ာန္းထားၿပီး  သာမန္ 
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6Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၂၀

အေျခအေနတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္မ်ားကို 
၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

• ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (S.64) တြင္ '....ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ 
ပါက ရာထူးသက္တမ္း ၃ လထက္ေက်ာ္လြန္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရိွ' ဟု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

• နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မွသာလွ်င္ 
ထိုသူအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ခံရမည္ျဖစ္မည္' ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မတိုင္ခင္ 
ကာလစပ္ၾကားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ 
႐ုံးဌာနမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ေနရန္ လႊတ္ေတာ္မဖ်က္သိမ္းခင္ကတည္းက ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ 
ေစရန္ ျပ႒ာန္းသည္။ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ေ႐ြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမတိုင္ခင္  ကာလစပ္ၾကား သုံးလတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ 
ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါခြၽင္းခ်က္မ်ားရွိလင့္ကစား ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္၌ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း 
ကသာ ဝန္ႀကီးရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းခံရႏိုင္ေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ပါလီမန္စနစ္အားလုံးသည္ Westminster model မွ ဆင္းသက္လာျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကြဲျပား 
ျခားနားေသာ ပါလီမန္ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္ ဥေရာပတိုက္တြင္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ စပိန္တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးမ်ား 
ခန္႔အပ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွလည္းေခၚယူခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ နယ္သာလန္၊ 
ေနာ္ေဝးတို႔၏ ပါလီမန္စနစ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္  
သီးျခားစီျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ လႊတ္ေတာ္မွ 
ႏုတ္ထြက္ရမည္ (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး လစ္လပ္သြား 
သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ပါတီစာရင္းမွ တစ္စုံတစ္ဦးျဖင့္ အစား 
ထိုးသည္)။

ထိုသို႔ ျပ႒ာန္းေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ ၂ ခုအလြန္ကတည္းက ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရွိခဲ့သည့္  သက္တမ္းရင့္ၿပီး 
တည္ၿငိမ္ေသာ၊ ေကာင္းစြာ အေျခတည္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထူး 
သျဖင့္ ၎တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ဘုရင္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ နိင္ငံမ်ား 
လည္း ျဖစ္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရာထူးႏွင့္ ဝန္ႀကီးရာထူးကုိ ခြဲျခားထားျခင္းသည္ 
ပါလီမန္စနစ္ (ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
၏ ေထာက္ခံမႈအေပၚ ထိုဝန္ႀကီးမ်ား၏ မွီခိုမႈ) မက်င့္သုံးစဥ္အခ်ိန္ကတည္းက  ကိုယ္စားျပဳ အင္စတီ 
က်ဴးရွင္းမ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းေခတ္တစ္ခုကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္။  နဂိုမူလ ရည္႐ြယ္ 
ခ်က္မွာ ပါလီမန္အား ဘုရင္၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္အမင္း လႊမ္းမိုးခံရျခင္းမွ 
တားဆီးရန္ျဖစ္သည္။ ယခုတြင္မူ ဘုရင္၏အခန္းက႑မွာ  အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္သာျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ဝန္ႀကီးမ်ားကို ပါလီမန္မွခြဲထုတ္ထားျခင္းမွာ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ 
ထိုသို႔ခြဲျခားထားျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္၊ ပါတီစုံ (ႏွစ္ပါတီမဟုတ္ 
သည့္) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အက်ံဳးဝင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ အစရွိသည့္ လကၡဏာရပ္တို႔ပါဝင္ 
ေသာ ဥေရာပတိုက္၏ ထူးျခားေသာ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 
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7Inter national IDE A ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာတမ္းတို၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၂၀

အျဖစ္သာ မဟုတ္ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပါတီစုံသေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္  ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရတစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးရာထူးကို သီးျခားခြဲထားျခင္းသည္ ဤအေျခ 
အေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲအား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ 
အာဏာခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Westminster ပုံစံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ ဥေရာပ 
တိုက္၏ မူကြဲပါလီမန္စနစ္သည္ ကမာၻ၏ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔က်င့္သုံးမႈ အားနည္းပါသည္။  

ဤကဲ့သို႔ ဥေရာပတိုက္၏ ပါလီမန္စနစ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္
ဖူးသည့္သူမ်ားအနက္မွသာ ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း (အခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည္) ရံဖန္ရံခါ 
႒ာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအရည္အခ်င္း၊ အတတ္ပညာပိုင္း ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသည္ ပိုမိုအေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လာသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ  ၎တို႔တာဝန္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ 
မူဝါဒေရးရာကြၽမ္းက်င္ေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ရန္ အလားအလာ အနည္းငယ္ျမင့္မားလာ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ခ်ိန္ညႇိမႈသည္ အလြန္ပင္ အေရး 
ႀကီးေနဆဲျဖစ္သည္ (အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ပါတီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ား ရွိၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္)။

အကယ္၍ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ခြင့္ျပဳပါက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူသည္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုအား တိုက္႐ိုက္တာဝန္ခံရသည္။ ဤသို႔ ဝန္ႀကီးမ်ားအား 
ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ သူမ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းသည္  
ဒီမိုကေရစီ အရည္အေသြးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို  ပထဝီအေနအထားအေပၚ ပိုင္းျခားထားေသာ မဲဆႏၵနယ္ 
အလိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ၎၏ 
မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္မရပါက ဝန္ႀကီးရာထူးကိုပါ ဆုံး႐ႈံးရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား) ျဖစ္ၾကသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏိုင္ထားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ႏိုင္ငံေရး အာဏာမ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္သည့္ စနစ္အေပၚ 
မူတည္၍ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ပါတီ၏ေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ ပုဂၢိဳလ္ေရးေထာက္ခံသူမ်ား တိုးပြားလာ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ေဒသခံ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ထုတ္ 
ပယ္ခံရေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ 
ရွိျခင္း၊ ဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိျခင္း စသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို စြဲကိုင္ထားႏိုင္သည္− ထို႔ျပင္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရရွိထားေသာ လစာႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းသည္ ေျခတစ္လွမ္း ေနာက္ 
ဆုတ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုံးဝအဆုံးသတ္သြားသည္ဟု 
မဆိုႏိုင္ပါ။  ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္း 
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သည္ (ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ အလြန္မူတည္ၿပီး) ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အစိုးရအႀကီးအကဲအေပၚ 
မွီခိုမႈကို ေလ်ာ့သြားေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ အာဏာအားလုံးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားျခင္းကို 
ပိုေကာင္းမြန္စြာ ခုခံႏိုင္ေစသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ထိုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေသာ “ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္” 
တြင္ တက္ေရာက္ရသည္မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် 
တက္ေရာက္ရၿပီး မ်က္ႏွာစုံညီေျဖရွင္းရျခင္း၊ ေမးျမန္းခံရျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ခံရျခင္းတို႔ ရွိႏိုင္သည္။ 

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အျခားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လူမႈေရးအရ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္း ခံရပါ 
သည္။ ဤသည္မွာ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ “စက္ဝန္းအတြင္း” 
“ပူေဖာင္း” အတြင္းတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထား၍ မရေစရန္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ 
သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ (လႊတ္ေတာ္အတြင္း၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ခန္းေဆာင္မ်ား 
(Division lobbies) ႏွင့္ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံ၊ စားေသာက္ေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္) 
အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံႏိုင္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ စီရင္စုအေျချပဳ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံထားရေသာ ပါလီမန္အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ မၾကာမၾကာေတြ႕ဆုံႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အေရးရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ ေဒသတြင္း လိုလားခ်က္၊ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား သိရွိႏိုင္သည္။ 

အကယ္၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမည္ ဆိုပါက 
သမၼတအေနျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အသိမိတ္ေဆြမ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဦးစြာအႏုိင္ရရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ထိုသူတို႔သည္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ကနဦးေ႐ြးေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ ေသခ်ာေပါက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ အခိုင္မာရွိၿပီး 
သား ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္အားေတြ႕ရွိထားသည့္ တိုင္ေအာင္ ထိုသူတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ 
ေထာက္ခံခ်က္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိထားရန္ လိုအပ္ပါေသးသည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အကယ္၍သမၼတသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ မဟုတ္သူမ်ားကို 
ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါက မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အသိမိတ္ေဆြမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ အရည္ 
အခ်င္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္အပ္စပ္မႈ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္လာ 
မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္/အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳမႈရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိေစသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေသာအခါတြင္ ေယဘူယ် 
အားျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရ၏အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမွန္မ်ားအား လက္ေတြ႕ၾကဳံ 
ခဲ့ရေသာ (အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားမဟုတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ လႊတ္ 
ေတာ ္ကုိယ္စားလယ္ွမ်ားမလွည္းျဖစ္ႏိငုသ္ည္)့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလယ္ွမ်ားအေရအတြက ္
တစ္ခုထိ ပါဝင္ၾကလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အစိုးရ၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမွန္မ်ားအား 

tu,fí 0efBuD;rsm;tm; a&G;aumuf 

wifajr§mufxm;aom Oya'jyKvTwfawmf 

udk,fpm;vS,frsm;teufrS a½G;cs,fcefYtyfNyD; 

vTwfawmfudk,fpm;vS,ftjzpf qufvufwm0ef 

xrf;aqmifcGifUjyKygu 0efBuD;tjzpf 

cefhtyfjcif;cH&olonf jynfolvlxku 

a½G;aumufwifajr§mufxm;jcif;jzpfonfUtwGuf 

jynfolvlxktm; wdkuf½dkufwm0efcH&onf/
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လက္ေတြ႕ ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ေသာဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမရွိ အေျခအေနမ်ားကို အတြင္းသိ 
အစင္းသိစြာျဖင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ၎တို႔၏လိုလားခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ 
သည္။ ေတာင္းဆိုရာတြင္ အတြင္းဓါတ္သိအျမင္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိမရွိ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်က် သိျမင္ 
ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ဤသည္မွာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ လက္ေတြ႕ျပႆနာရပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေစသည့္အတြက္ ဥပေဒမ်ား 
အား စိစစ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနမႈကိုသာ ပဓာနထားၾကသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
(ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမခံရမီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္း 
ခဲ့သူ၊ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနသူႏွင့္ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိသူ) လႊတ္ေတာ္ 
ပါလီမန္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္အစိုးရကိုမဆို ေထာက္ခံႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္။ 
ထိုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ထံတြင္ရွိေနေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တည္ရွိ 
ေနမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္မႈအေပၚ 
အထူးသျဖင့္ မူတည္ေနေၾကာင္းကို သိရွိထားပါသည္။ အဆုံးစြန္ထိမူတည္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ 
ျပဳသည္။

(လႊတ္ေတာ္အေပၚ တူညီေသာအဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ သစၥာေစာင့္သိမႈမရိွသည့္၊ လႊတ္ေတာ္ 
နည္း လႊတ္ေတာ္ဟန္ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားဖူးျခင္းမရွိသည့္) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ 
ခန္႔အပ္လိုက္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲႏွင့္အတူ ရပ္တည္ကာ လႊတ္ေတာ္အား 
ဆန္႔က်င္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ မတူကြဲျပားသည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားရွိသည့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပ 
လိမ့္မည္ (အျခားအခ်က္မ်ား တူညီပါသည္)။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဝန္ႀကီးအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္အာဏာသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အေပၚ အစိုးရအႀကီးကဲ (သမၼတ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)မွ ၾသဇာလႊမ္းမိုးခြင့္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ေထာက္ခံသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားမွာ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားခံရႏိုင္ၿပီး အတိုက္အခံျပဳသူႏွင့္ ေထာက္ျပေဝဖန္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားမွာ ေဘးဖယ္ခံရႏိုင္သည္။ ဤသို႔ အစိုးရအႀကီး အကဲမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေစသည့္ အာဏာသည္ အစိုးရႏွင့္ တန္းတူညီသည့္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား အားနည္းခ်ိနဲ႔ေစၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝပိုင္းျခားကန္႔သတ္ျခင္းကို 
ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္အာဏာသည္ (အဓိက 
ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕အေျပာင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံၾကား ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္အျပင္       စိစစ္ျခင္း 
ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အတိုက္အခံအဖြဲ႕က ေဆာင္႐ြက္သည့္) ပါလီမန္ 
လႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ ျပႆနာမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔၏ 

0efBuD;rsm;tm; vTwfawmfjyifyrS 
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အျပန္အလွန္ အမွီအခိုကင္းမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
တို႔၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္) သမၼတစနစ္တြင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို အားေပ်ာ့ 
ေစသည္။

   

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရသည္မွာ ႀကီးေလးသည့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး 
မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ မူဝါဒေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ 
ပါတီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ မျပတ္ရွိေနေစရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ၎တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ရွိရာေဒသႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအၾကား ေဝးလံလွသည့္ခရီးရွည္ 
မ်ား သြားေရာက္ၾကရဖြယ္ရာလည္းရိွပါသည္။ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္မွာ 
လည္း အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါႀကီးေလးသည့္ တာဝန္ႏွစ္ရပ္ကို 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူကိုပင္ မႏိုင္ဝန္ထမ္းေစသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္တြင္ ေပါ့ေလ်ာ့မိျခင္း (သို႔) တာဝန္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ေျပာင္ 
ေျမႇာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ပါက ယင္းဝန္ႀကီး၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို 
၎ဝန္ႀကီးကိုယ္စားျပဳသည့္ မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ေပးျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖြယ္ ရွိ 
သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ ရရွိ 
ႏိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးေလာင္းအေရအတြက္ကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီသည့္ (သို႔) သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ရွားပါးေနမႈႏွင့္လည္း ၾကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ 
ေျမာက္ပါက ၎တို႔အား အထူးကြၽမ္းက်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕ 
အၾကဳံတို႔အေပၚ မူတည္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ‘ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္’ 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ဝန္ႀကီးမ်ားေ႐ြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္တြင္ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာ၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ၊ 
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ (သို႔) ဂ်န္ဒါဆိုင္ရာအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳမႈကုိ သမမွ်တမႈရွိေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးစနစ္သည္ ကြဲျပားသည့္ သီးျခားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္သည္။ Westminster စနစ္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ လႊတ္ 
ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥပေဒျပဳေရးစနစ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မဲအမ်ားစုအႏိုင္ရ၍ ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္။ 
သို႔ရာတြင္ အျခားဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရာ၌ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးရွိ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံး (သို႔) 
တစိတ္တပိုင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ခံမဟုတ္ဘဲ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးရာထူး 
ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕ၾကဳံရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ဝန္ႀကီးျဖစ္ရန္ ပထမဦးစြာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ 
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သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံရွိသူမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္မလိုအပ္ဘဲ 
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း႐ြက္ခြင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရရွိထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအနက္မွ ဝန္ႀကီးမ်ားတင္ေျမႇာက္ျခင္းမွ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစႏိုင္ပါ 
သည္။ ဝန္ႀကီးအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ရန္ ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားသည္ လူထုမွေထာက္ခံသည့္ တရားဝင္ျဖစ္မႈ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကိုခံစားရမည္ မဟုတ္ေခ်။

● မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အနက္မွေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားဝန္ႀကီးေနရာမ်ားအတြက္မူ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီး 
အကဲမွ ခန္႔အပ္သည့္ ၄၄ ဦးပါဝင္သည့္) အထက္လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအနက္မွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိသည္။

● ဘဟားမားႏိုင္ငံတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးအား တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ၿပီး (အမ်ားစု 
မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ၿပီး အနည္းစုမွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၏ အၾကံ 
ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း) ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး ၃ ဦးအထိ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ 
ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခ်ိဳ႕တြင္ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ 
ခန္႔အပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ခန္႔အပ္ႏုိင္ခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ 
ထားသည္။ ဤကဲ့သို႔စီစဥ္ထားမႈမ်ိဳးအား သာဓကအေနျဖင့္ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ သမၼတစနစ္ျဖစ္ေသာ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။  ပါလီမန္စနစ္ ဥပမာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ သမၼတစနစ္ ဥပမာ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

● ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္၏ ၁၀ ပုံ ၉ ပုံအား လႊတ္ေတာ္ 
တစ္ရပ္ သာရွိသည့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕၏ေ႐ြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္
မွ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ပုံ ၁ ပုံကိုမူ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

● ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုကုိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ခန္႔အပ္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္အနည္းစုကိုမူ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။

အထက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕အား  ၎တို႔၏အထူးကြၽမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အေတြ႕အၾကဳံတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဝန္ႀကီးအမ်ားစုကို လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္မူ ဆက္လက္ထားရိွသည္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရာထူးသည္ အထူး 
ကြၽမ္းက်င္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံတို႔လိုအပ္သည့္အတြက္ ၎အား 
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးသည္ အထူးသျဖင့္ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရာထူး 
ေနရာတြင္ ခန္႔ထားႏိုင္ရန္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦး 
တစ္ေလမွ်မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထို 
ျပႆနာမ်ိဳးကုိ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ အထူးနည္းဥပေဒတစ္ရပ္အရ အစုိးရဖြ႕ဲႏုိင္သည့္ပါတီမွ သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မရွိပါက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရာထူးအား လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ခန္႔အပ္ႏိုင္ 
ေစသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ စုေပါင္းဝတၱရား ဥပေဒမ်ားအရ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ (အစိုးရ 
လခစားေသာ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အၿမဲတေစအစိုးရအတြက္ မဲေပးသည္ဟု ယူဆ 
ေသာေၾကာင့္ “ လခစားအမႈထမ္းမဲ (payroll vote)” ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ ထိုလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။
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ေကာင္းစြာလည္ပတ္လ်က္ရိွသည့္ ပါလီမန္စနစ္တစ္ခုတြင္ အစုိးရဖြ႕ဲႏုိင္သည့္ပါတီဝင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီးၾကေသာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္း မခံရသည့္ (ပုံမွန္ 
အားျဖင့္ အစုိးရအားေထာက္ခံေသာ္လည္း အစုိးရအဖြ႕ဲဝင္မ်ားမဟုတ္ေသာ) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္၏ အဓိကက်သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္။ 
အစိုးရ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဆိုတင္သြင္းခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲမ်ားျဖင့္ 
အၿမဲတေစ လုံးဝဥႆုံ ေထာက္ခံမႈမရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အစိုးရ၏ဥပေဒဆိုင္ရာ အဆိုတင္သြင္းခ်က္မ်ားအား ေထာက္ျပေဝဖန္ျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လခစားအမႈထမ္းမဲ မ်ားျပားလြန္းပါက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမခံရသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈမွာ ဆံုး႐ႈးံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္သည္ မွန္ကန္ထိေရာက္၍ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သို႔မဟုတ္ ဗီတို 
အာဏာမ်ားမရွိသည့္ အဆံမပါေသာ တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသက္သက္သာျဖစ္ 
သည့္ ‘ရာဘာတံဆိပ္တုံး’တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ျဖစ္လာသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္  ဥပေဒျပဳေရး၏ လြတ္လပ္မႈကို ယိုင္နဲ႔ေစသည့္ လခစားအမႈထမ္းမဲ အဆ 
မတန္မ်ားျပားျခင္းကို တာဆီးရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအမ်ားအျပားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေရ 
အတြက္ စုစုေပါင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ အေျခခံမူအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ 
ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ တစ္ခ်ိန္ထဲ၌ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိေစရ။.

● အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ အ႐ြယ္အစားႀကီးမား 
သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အတြက္ ဤအေရအတြက္သည္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 
ရွိႏိုင္သည္။

● ပိုမိုေသးငယ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံငယ္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဗန္ႏူဝါးတူးႏိုင္ငံတြင္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေရအတြက္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရ 
အတြက္၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိရေပ။

● ဘလိစ္(Belize )ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရပါတီမွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ၃ ပုံ 
၂ ပုံ ထက္မပိုသည့္ အေရအတြက္ကိုသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒရွိၿပီး 
အကယ္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရပါတီသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၁ 
ေနရာအနက္ ၁၉ ေနရာရရွိပါက ၎ ၁၉ ဦး အနက္မွ ၁၂ ဦးအား ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးသည္ ပါလီမန္စနစ္မ်ားတြင္သာ ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ ခြင့္ျပဳထားေသာ သမၼတစနစ္ 
မ်ားတြင္လည္း အလားတူဥပေဒမ်ားကို အသုံးျပဳသည္။ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အမ်ားအျပားအား ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္မႈကို အားေပ်ာ့ေစ 
ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အေရ
အတြက္မွာ ၁၉ ဦးျဖစ္သည္။

အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာဒီဇိုင္းပုံစံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကသည့္အခါတိုင္း ပါတီ 
စနစ္၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ပါတီစည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈတို႔အေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ ပါတီ 
စည္းကမ္းႀကီးသည့္ ပါလီမန္စနစ္တစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ အစိုးရအႀကီးအကဲတုိ႔တြင္ရွိသည့္ အထိန္းအကြပ္တစ္ခုကုိ ေလ်ာ့က်သြားေစလိမ့္ 
မည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္ျဖစ္ေစ မခန္႔အပ္သည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ တစ္ေျပးညီလက္ခံေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး ပါတီဦးေဆာင္မႈကို ေထာက္ခံၾကလိမ့္မည္။ ပါတီ 
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စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲပါက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သူအားခ်န္လွပ္ထားမည္ကို ပို၍ဂ႐ုျပဳရမည္။ 
သမၼတစနစ္တစ္ခုတြင္ သမၼတသည္  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌ အမ်ားစုအႏိုင္ရသည့္ ပါတီ၏ေခါင္း 
ေဆာင္အျဖစ္ရွိေနသ၍ တူညီသည့္အေ႐ြ႕အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပါတီ 
စည္းကမ္းႀကီးျခင္းသည္ သမၼတဩဇာႀကီးမားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ သမၼတသည္ အမ်ားစုအႏိုင္ရ 
သည့္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ပါက ဆန္႔က်င္ဘက္ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္− ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရလွ်င္ သမၼတသည္ ခန္႔အပ္ခြင့္အာဏာကို 
ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္၍ အင္အားနည္းသည့္ပါတီမ်ား (ပါတီငယ္မ်ား မ်ားျပားလြန္းျခင္း) အေပၚ အခြင့္ 
ေကာင္းယူကာ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ အတိုက္အခံကိုၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို စုစည္းရယူ 
ျခင္းႏွင့္ သမၼတလိုလားသူ ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပင္ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 
အတြက္ ‘လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း’ တစ္ခုသာလွ်င္ ရွိေလ့ရွိသည္။ ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ အငယ္တန္းဝန္ႀကီး (ဒုဝန္ႀကီး) တစ္ဦး 
အျဖစ္မွ စတင္ကာ အစိုးရအဖြဲ႕(Cabinet)တြင္ ဝန္ႀကီးရာထူးရႏိုင္သည္အထိ  ဝန္ႀကီးရာထူးအဆင့္ 
ဆင့္ကို ျဖတ္သန္း၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္ 
တတ္ေျမႇာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္၍ အေရးတႀကီးေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ခု၏ 
ဥကၠ႒ ျဖစ္လာျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာထူး တိုးတက္ေစရန္ အျခားလမ္းသြယ္မ်ား တစ္ခါတစ္ရံ 
ရွိေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသူမ်ားအတြက္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တို႔မွတဆင့္  ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ‘လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား’ တန္းတူ 
ရွိေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ− အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ျပည္နယ္တစ္ခုမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ နာရင္ဒရာ 
မိုဒီ (Narendra Modi) သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ဝန္ႀကီးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္၍ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ဖူးျခင္း မရွိသူတစ္ဦးသည္လည္း ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္း၊ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားၾကား ကူးေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ေနႏိုင္သည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ျခင္းသည္ကပင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ပံ့ပိုေပးသည္။ ဥပမာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခ်င္သည့္ 
အတြက္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာအား စြန္႔လႊတ္မည့္သူ အလြန္နည္းသည္။ 
အဆိုပါမတူညီသည့္ အလုပ္အကိုင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေလးနက္သည့္ အၾကံျပဳလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
ပါဝင္သည္။ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွသူမ်ားအတြက္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ကြၽမ္းက်င္ 
ပိုင္ႏိုင္မႈအစုစု၊ အခ်ိန္အသုံးခ်ပုံႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္ 
အရပ္ရပ္တို႔ ပါဝင္သည္။

‘လြတ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္စနစ္’ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ သမၼတထံတြင္ တည္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
ႏိုင္ငံေရးအရ တာဝန္ခံရန္မလိုပါ။ လြတ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ စနစ္တစ္ခု၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံမူတြင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံ 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္သည့္ ေထာက္ခံမႈလိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
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ဥပေဒျပဳေရးအရ ေထာက္ခံမႈအေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိပါ။ သမၼတစနစ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရသည့္ အလား 
သ႑ာန္တူလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သမၼတအားတိုက္႐ိုက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမရွိ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကြဲထြက္သည့္ အႏၲရာယ္မရွိပါ။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ ေတြ႕ရခဲသည့္ ထပ္ေဆာင္းလကၡဏာ ၃ ရပ္ ရွိပါ 
သည္။ ပထမလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ သမၼတေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ပုံသ႑ာန္မွာ 
ထူးျခားသည္။ ဆန္ခါတင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ သမၼတေလာင္း ၃ ဦးအနက္မွ သမၼတအျဖစ္ တစ္ဦး 
အား လႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ 
သမၼတေလာင္း ၁ ဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ သမၼတေလာင္း ၁ ဦးႏွင့္ 
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ သမၼတေလာင္း ၁ ဦးတို႔ ျဖစ္သည္၊။ 
သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမခံရသည့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူ သမၼတေလာင္း 
၂ ဦးသည္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ဒုတိယလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အဓိကက်ေသာ  (ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ္လည္း) ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာဝတၱရားမ်ား ရယူထားသည့္‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္’ ရာထူးေနရာ တည္ေဆာက္ျခင္း 
တြင္ မည္သူ႔အား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ 
ကာကြယ္ေရး၊ ျပညထ္ဲေရးႏငွ္ ့နယ္စပ္ေရးရာတာဝနယူ္ရမည္ ့ဝနႀ္ကီးမ်ားကိ ုတပမ္ေတာက္ာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခ်က္အရ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ သမၼတထံ 
တြင္သာ အၿမဲတမ္းအာဏာတည္ေသာ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အာဏာမ်ားလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တြင္ ရွိသည္။ 
တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတရားဝင္မႈတို႔အရ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ပါက သမၼတ 
ရာထူးသည္ အေတာ္ေလးပင္ အားအင္ေလ်ာ့နည္းသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂ တြင္ ‘လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ထဲက’ သို႔မဟုတ္ ‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲက’ (သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ)  
ေ႐ြးခ်ယ္၍  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရပါက ၎၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ 
သည္ လစ္လပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၏ ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ သမၼတစနစ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရမ်ားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားဆုံးဆင္တူသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳရန္ မဲေပးရေသာ္လည္း 
၎၏ႏိုင္ငံေရးအာဏာမွာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ အလားအလာရွိသူသည္ 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္းအထင္အရွားျပႏုိင္မွသာ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။

အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါလီမန္၏အယုံအၾကည္ရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ဝန္ႀကီးမ်ားအား 
ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ပါလီမန္စနစ္ဆီသို႔ တိုးတက္လာပါက အယုံအၾကည္မရိွေၾကာင္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္၍ 
ဝန္ႀကီးမ်ားအား တာဝန္မွရပ္စဲႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ဥပေဒႏွင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသစ္မ်ား က်င္းပရန္ အဆိုျပဳျခင္းေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ အပါ 
အဝင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ထဲမွ ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း 
ဆက္လက္ရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ျခင္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲရန္လည္း သင့္ေလ်ာ္သလို 
တစ္ပါတည္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားထဲမွ 
ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္လည္း 
ဆက္လက္ရွိေနရမည္။ ဤေပါင္းစပ္မႈသည္ ပါလီမန္စနစ္မ်ားအားလုံးတြင္ မက်င့္သုံးေသာ္လည္း 
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔၏ အျပန္အလွန္မွီခိုမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး ပါလီမန္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

vGwfvyfaom vTwfawmfpepfwpfckü 

tkyfcsKyfa&;tajccHrlwGif Oya'jyKvTwfawmfu 

wifajr§mufvdkufonfU or®wonf vTwfawmf\

qkH;jzwfcsufudkvufcH&rnfjzpfNyD; vTwfawmf\

tusdK;taMumif;oifUonfU axmufcHrIvdktyfonf/ 

odkYaomfvnf; Oya'jyKa&;t& 

axmufcHrItay: rlwnfjcif;r½Sdyg/
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမၼတစနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္မည္ဆိုပါက  သမၼတေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
သည့္ဥပေဒမ်ား (သမၼတအား တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္) ကို အဓိကထား 
ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္သည္။ ဤသို႔ဆိုပါက ဝန္ႀကီးမ်ား (အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အရပ္ 
သားဝန္ႀကီးမ်ား) သည္ ၎တုိ႔၏ ဒီမုိကရက္တစ္တရားဝင္မႈကုိ လႊတ္ေတာ္မွမဟုတ္ဘဲ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
သမၼတထံမွ ရရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ လုံေလာက္သည့္ 
အေျခအေနျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအဆင့္တြင္ ျမန္မာ့အစိုးရစနစ္သည္ ‘လြတ္လပ္ေသာ 
လႊတ္ေတာ္စနစ္’ အစစ္မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ 
တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္မရွိေပ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏အာဏာသည္ ၎အား 
ခန္႔အပ္သည့္ သမၼတထံတြင္သာ အေျခခံသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
စနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အပိုင္း ၂ ပိုင္းရွိသည္၊ တစ္ပိုင္းမွာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခ်ိန္ညႇိျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခ်ိန္ညႇိျခင္း 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအား (သုိ႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ခြင့္ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အားေကာင္းခိုင္မာေစၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ 
မ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပို၍ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ရလဒ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ က်င့္သုံးေသာ တူညီသည့္အေျခခံမူမ်ားကို တိုင္း 
ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္လည္း က်င့္သုံးႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားခြဲေဝမႈ သမၼတစနစ္ပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲလိုပါက 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ပါ တစ္ၿပိဳင္နက္
တည္းမေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ သမၼတစနစ္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သမၼတဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အမ်ားစု 
၏ ပုံမွန္က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေပလိမ့္မည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ပါလီမန္ပုံစံဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ 
ေဆာင္႐ြက္လိုပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ 
ေတာ္မွ ခန္႔အပ္ရန္သာမက ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ
ထမ္း႐ြက္ႏိုင္ေစျခင္းသည္ ပါလီမန္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈအရွိဆုံး 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
မလိုသည့္ ပါလီမန္စနစ္မ်ား (အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဥေရာပတိုက္မွ ဥပမာမ်ားကဲ့သို႔) 
ရိွေသာ္လည္း ၎စနစ္မ်ားတြင္ ကာလအဆက္ဆက္ စြၿဲမဲစြာထူေထာင္ခ့ဲေသာ ထူးျခားသည့္ ဖြ႕ဲစည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထုံးတမ္းမ်ားရွိသည္။ ပါလီမန္စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးခါစ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ပါ ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
သည္ အစိုးရ၏ ပါလီမန္စနစ္မွ မွီခိုေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔ၾကား 
ရင္းႏွီး၍ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာအျမစ္တြယ္ေစသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ မည္သည့္ 
နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္မဟုတ္ဘဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဆင့္အတန္းတူမိတ္ဖက္ 
မ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို တိုးတက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
မွာ အေရးႀကီးသည္။
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Internation IDEA ၏ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ စာတမ္း 
မ်ားသည္ မည္သည့္အမ်ိဳးသားေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လံုး၀မပါ၀င္ဘဲ ထုတ္ေ၀ေသာ 
စာေစာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာေစာင္တြင္ 
ေဖာ္က်ဴးထားေသာ အျမင္ရႈေထာင္႔ မ်ားသည္ 
International IDEA ၏ ရႈေထာင္႔ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
IDEA ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ 
ရႈေထာင္႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္စားမျပဳပါ။ 
ဤစာေစာင္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ နယ္ပယ္ေဒသ၏ 
နာမည္မ်ားကို ရည္ညႊန္းထားျခင္းသည္ ထုိႏိုင္ငံမ်ား၊ 
ေဒသမ်ား ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား 
အေပၚရွိ IDEA ၏ တရား၀င္ အျမင္ရႈေထာင္႔အား 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ ဤ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင္႔ 
ပတ္သက္ေသာ စာေစာင္အတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အျမင္ ရႈေထာင္႔မ်ားသည္ ပံ့ပိုးကူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
အျမင္ရႈေထာင္႔ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳျခင္း 
မရွိပါ။

ဤစာေစာင္၏ အီလက္ထရြန္းနစ္ ပံုစံသည္ Creative 
Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike 
3.0  (CC BY-NC-SA 3.0) licence  ေအာက္တြင္ 
မွတ္ပံုတင္ျပီး ျဖစ္သည္။ ဤစာေစာင္အား စီးပြားျဖစ္ 
ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမွအပ အထက္ပါလိုင္စင္ေအာက္၌ စိတ္ၾကိဳက္ 
ကူးယူ ျဖန္႔ေ၀ခြင္႔ရွိသည္။
ပိုမိုသိရွိလိုပါက Creative Commons ၀က္ဆိုဒ္သို႔ 
သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-
sa/3.0/

@ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မူပိုင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ တူညီသည့္ 
အစိုးရစနစ္ရွိရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဥပမာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ 
သမၼတစနစ္ဒီမိုကေရစီ ထားရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ပါလီမန္စနစ္ထားရွိရန္ 
ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳရန္ မၾကာေသးမီကပင္ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
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