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ရွိသည့္ အရာရွိမ်ားအဖြဲ႕။

•

ျပည္သ႔ူ ေငြစာရင္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆိင
ု ရ
္ ာပြငလ
့္ င္းမႈမ်ားရွေ
ိ စရန္ တာဝန္
ရွိသည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ား (သို႔) အျခား စာရင္းစစ္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား။

•

ျပည္သ႕ူ က်င္ဝ
့ တ္ဆင
ုိ ရ
္ ာမ်ား ျမႇငတ
့္ င္ရန္ႏင
ွ ့္ အက်င္ပ
့ ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ကာကြယရ
္ န္ (သိ)႔ု
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာက္မရွင္ (သို႔)
ျပည္သူ႕က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား။

•

လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ျမႇငတ
့္ င္ရန္ႏင
ွ ့္ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာရန္ ဖြ႕ဲ စည္းထားသည့္ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား။

•

က်ားမတန္းတူေရးအျမင္မွ မူဝါဒမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ရန္၊ က်ားမတန္းတူေရးျမႇင့္တင္ရန္
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ က်ားမတန္းတူ
ေရး/ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မရွင္မ်ား။

•

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ (သို႔) ဘာသာစကားအရ လူနည္းစုမ်ား
အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္
လူနည္းစုဆိုင္ရာေကာ္မရွင္မ်ား (သို႔) လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပး
သည့္ ေကာ္မရွင္မ်ား။

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ အဆိုပါအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
သုံးသပ္ထားပါသည္။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထိုအင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေျဖဆိုထားပါ
သည္။ မည္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို လိုအပ္သနည္း။ မည္သို႔ ခန္႔အပ္ထားသင့္သနည္း။ ၎တို႔
၏ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္မႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္မႈကို မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္နည္း။ ၎တို႔ကို တာဝန္
ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊
အာဏာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သေ
႔ုိ ဖာ္ျပသင္သ
့ နည္း။ သာမန္ဥပေဒ
တြင္ ေဖာ္ျပရန္ မည္သည့္အပိုင္းမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားသင့္သနည္း။

အဆိုပါအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အမည္တပ္ေခၚဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားသေဘာတူ
ဘုအ
ံ မည္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ အေခၚအေဝၚမရွပ
ိ ါ။ ဤအႏွစခ
္ ်ဳပ္တင
ြ ္ Constitute Project ၏ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ (www.constituteproject.org) အသုံးျပဳထားသည့္
အေခၚအေဝၚျဖစ္သည့္ “ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီ

က်ဴးရွင္းမ်ား” ဟု အသုံးျပဳထားပါသည္။ ထိုအေခၚအေဝၚသည္ ေဖာ္ျပပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏
ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအရေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္မႈကို အေလးေပး
ေဖာ္ျပၿပီး၊ ၎တို႔၏ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး (သို႔)
တရားစီရင္ေရးမ်ား အစား) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အစိုးရ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္၏ ေနာက္ထပ္တိုးထားသည့္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ (အစိုးရ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္မွ လြတ္လပ္ၿပီး) စတုတၳမ႑ိဳင္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားဟုလည္း ရည္ၫႊန္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မီဒီယာ၊ အမ်ားျပည္သူ
စီမံခန္႔ခြဲမႈ (သို႔) အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စတုတၳမ႑ိဳင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဟု ေခၚဆိုၾက
သျဖင့္ ထို႔ေဝါဟာရသည္လည္း လြဲမွားသည့္အျမင္ကို ေပးႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုအင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အစိုးရမ႑ိဳင္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သလား (သို႔) လုပ္ငန္းေဆာင္
တာမတူသည့္ သာမန္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ပင္လားဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား
ရွိပါသည္။
ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေခၚေဝၚရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ အျခားအမည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
(Ackerman 2000 တြင္) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သမာဓိရွိမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားဟု ေခၚေဝၚအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး (ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၆ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
တြင)္ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ ဒီမက
ုိ ေရစီစနစ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားဟု ေခၚေဝၚအသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေကာင္း
မြန္စြာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား
ေပးႏိုင္ပါက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ၿပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ တည္ၿမဲမႈ
တို႔ကိုအားေကာင္းလာေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ (ဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ျခင္း (သို႔) ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပျခင္းကဲ့သို႔ေသာ) ႏိုင္ငံေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ပါတီႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ေစျခင္း (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယႏၲရားတည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ား
ျပည္သူသိေစရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း (ဥပမာ လူ႕အခြင့္
အေရး ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း (သို႔) က်ားမတန္းတူေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း) တို႔အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္

ျပႆနာအားလုံးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။

အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕အက်ိဳးျပဳႏိုင္မႈ

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ား
ကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေငြေၾကး၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္း
ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိေသးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သမာဓိႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္း မရွိျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို အေလးအနက္မထား၊ တက္ႂကြမႈမရွိဘဲ အနည္းငယ္သာလုပ္ေဆာင္
ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ လာဘ္ေငြယူျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈရွိျခင္း (သို႔) ၎တို႔၏ ရာထူးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့စြာ႐ႈျမင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္၏ ေနာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည့္အတိုင္း) အထက္ပါကိစၥမ်ား ျဖစ္ပ်က္ျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိရန္၊ လိုအပ္သည့္
ေထာက္ပံ့မႈအရင္းအျမစ္မ်ားရွိရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမ်ားျပဳရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းယႏၲရား
မ်ားရွေ
ိ စရန္အတြက္ ဂ႐ုတစိက
ု ျ္ ပင္ဆင္ဒဇ
ီ င
ုိ း္ ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယႏ
္ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ သိေ
႔ု သာ္
လက္ေတြ႕က်သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ေခါင္း
ေဆာင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ လူထုက်င့္ဝတ္မ်ား မရွိပါက
အေကာင္းဆုံးဆိုသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကပင္လွ်င္ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
အား လုံေလာက္သည့္ကာကြယ္မႈမ်ား မေပးႏိုင္ပါ။
အျခားထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားရမည္အ
့ ခ်က္မာွ ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္
ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ လြန္ကဲစြာမွီခိုျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္း
မဟုတ္ဘဲ နည္းပညာအေျချပဳနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းမ်ား ျဖစ္လာရန္ အားေပးမႈ
မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား (သို႔) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အျဖစ္မရွိေတာ့ဘဲ၊ ထိုအစား တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ၊ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား အခန္း
က႑အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက ပါတီႏိုင္ငံေရး၏ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပ်က္ဆီးေစၿပီး၊
အမ်ားဆိုင္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္
အေသြးမ်ားကို ေပ်ာက္ဆုံးေစႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ လစာ၊ ခြင့္ျပဳစရိတ္၊ ႐ုံးသုံးစရိတ္ စသည့္
အသုံးစရိတ္မ်ား ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘက္ဂ်က္တြင္ မလိုအပ္ဘဲပိုမိုလာႏိုင္သည္။ ေသး
ငယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အဆင့္အတန္းရွိေသာ
သူမ်ားခန္႔အပ္ထားရန္ ခဲယဥ္းပါလိမ့္မည္။ ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုေသးငယ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္အနည္း
ငယ္ျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖင့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္
တာဝန္မ်ား ထပ္မေနေစရန္
ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စုေပါင္းကာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္

ကနဦး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္
ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒမ်ားသည္ အာဏာခြေ
ဲ ဝျခင္း၊ ခ်ိနခ
္ င
ြ လ
္ ်ွ ာညႇျိ ခင္းႏွင့္ ပုမ
ံ န
ွ ေ
္ ရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားက်င္းပျခင္းအားျဖင့္
အာဏာအလြဲသုံးစားမႈကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ ရာစု အစတြင္
ထိုအေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရး ျမင့္တက္လာမႈ၊ လာဘ္စားမႈမ်ားကို
ႏိုင္ငံေရးမွပယ္ေပ်ာက္ေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈ ႀကီးမား႐ႈပ္ေထြးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားထားရွရ
ိ န္ ေတာင္း
ဆိုမႈ မ်ားျပားလာပါသည္။
ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ကိုလိုနီစနစ္ပ်က္ျပယ္လာသည့္ ကာလတြင္ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ကေရ
ဘီယံေဒသမ်ားတြင္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားကို ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလာၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္း
မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏တရားစီရင္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ထုံးတမ္းဓေလ့၊

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာကာကြယ္

ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘက္မလိုက္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရန္
ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဥေရာပ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အာဖရိက ဆာဟာရေဒသမ်ားရွိ
ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမ်ားသည္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း
ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲေပၚေပါက္လာပါသည္။
အားနည္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ထို
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး
ႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားပါဝင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္လာၾက
သည္။

ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားသည္ အစိးု ရ
မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္အတြင္းႏွင့္ အၾကားတြင္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
၎တို႔သည္ ဘက္မလိုက္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား (Smith 1964)၊ သတိဝီရိယႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္

သူမ်ား၊ လြတ္လပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
ဘက္မလိုက္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္သသ
ူ ည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မွ်တေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏
သမာဓိရွိေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။ ပါတီကိုအေျခခံၿပီး သီးသန္႔မူဝါဒလမ္းစဥ္တစ္ခုကိုသာ
လိက
ု ေ
္ လွ်ာက္လသ
ုိ ည့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးက႑ကို ပါတီကအ
ုိ ေျခမခံဘဲ ဘက္လက
ုိ မ
္ မ
ႈ ရွသ
ိ ည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏
အၿမဲတမ္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ ခြဲထုတ္ေပးရပါသည္။ ဘက္မလိက
ု ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ျခယ္လွယ္မႈႏွင့္ အႀကီးကဲမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမွ
ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ဘက္လိုက္မႈမရွိသည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ လြတ္လပ္မွ်တ
ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေရး (သို႔) တရားစီရင္ေရး
လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

သတိဝရ
ီ ယ
ိ ႏွင့္ ေစာင္ၾ့ ကည္သ
့ မ
ူ ်ားသည္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အစိးု ရ၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံၾကသည္။ ပါတီအေျခမခံသည့္ မူဝါဒသုေတသနျပဳလုပ္
ျခင္း၊ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း (သို႔) လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အားနည္းသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္း
ကိုယ္စားျပဳေစေရးအတြက္ ကူညီျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ သတိ
ဝီရယ
ိ ႏွင့္ ေစာင္ၾ့ ကည္သ
့ တ
ူ င
ြ ္ ဥပမာအားျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးေကာ္မရွင၊္ က်ားမတန္းတူေရးေကာ္မရွင္
ႏွင့္ လူနည္းစုအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တို႔ ပါဝင္သည္။

လြတ္လပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းညႇိကြပ္ကဲျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး
သတ္မွတ္ထားသည့္ က႑အတြင္း မူဝါဒေရးဆြဲခြင့္ကိုလည္း အပ္ႏွင္းခံရႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ား၏ ျခယ္လွယ္မႈေအာက္မွ လြတ္ကင္းစြာထားရွိရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိုအင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ရျခင္းသည္
ေကာင္းမြနသ
္ ည့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဆက္လက္ရပ္တည္ႏင
ုိ ရ
္ န္၊ ေရရွညစ
္ မ
ီ က
ံ န
ိ း္ ခ်မွတႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ နည္းပညာ
ပိုင္းကြၽမ္းက်င္မႈရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရးကိစၥရပ္မ်ား
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္မ်ား
သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အကယ္၍ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္တာဝန္ရွိပါက ၎၏အာဏာကို အသုံးျပဳၿပီး
ရလဒ္အေပၚ မွ်တမႈမရွိသည့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ လြတ္
လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပမာ-အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ (အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၂၄)၊ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
(ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၇၅)၊ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာေကာင္စီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးတရား႐ုံး (အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၁၈-၂၁) ႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရား႐ုံး (ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၉၄ bis ႏွင့္ ၉၅)။
ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး (သို႔) အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္
ၾကသည္။ မဲေပးသူမ်ား စာရင္းသြင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) ဦးစီးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ အဆိုသြင္းျခင္းမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မဲ႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊
မဲစာရြက္မ်ားပုံႏွိပ္ျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ
မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
မဲအမ်ားဆုံးရ႐ွိသူတစ္ဦးတည္းကိုသာ အႏိုင္ေပးသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တမင္ခ်ိဳးေဖာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ
ျခယ္လွယ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (သို႔) ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအဖြဲ႕သည္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္တာဝန္ရွိသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို
ဘာဘဒိုစ္၊ ဘီလဇ္၊ ကင္ညာ၊ မာလ္တာ၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထရီနီဒက္ တိုဘာဂိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။
သို႔ေသာ္ နယ္နိမိတ္မ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက
သီးျခားအင္စတီ က်ဴးရွင္းတစ္ခုကို တာဝန္ေပးရန္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မာရီတူရပ္စ္ႏိုင္ငံတြင္
သီးျခား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ (ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ
၃၈-၁) ႏွင့္ ဘာဟာမာစ္ႏိုင္ငံတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေကာ္မရွင္ (ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၉) တို႔ကို
ထားရွိပါသည္။ စီရီလီယြန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ (ပုဒ္မ ၃၄) အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ
တ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေကာ္မရွင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (က) မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆိင
ု ရ
္ ာ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတသ
္ ည့္ ပါတီႏင
ုိ င
္ ေ
ံ ရးေခါင္းေဆာင္ႏင
ွ ့္ (ခ) ပါတီအေျခ
မခံေသာ၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲၿပီး သာမန္အမ်ားဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္
အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ခြဲျခားထားသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ခြဲျခား
ထားျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ခြဲျခားျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္
ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသည့္သူမ်ားက စိတ္
ခံစားခ်က္အေပၚအေျခမခံဘဲ ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းျဖင့္ ပညာရွင္ဆန္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္
ေစပါသည္။ ထိုသို႔ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို အေျခမခံဘဲ ခ်မွတ္
ထားသည့္ စည္းမ်ည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုအားလုံးသည္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ တန္းတူ
ဝန္ေဆာင္မႈရရွိရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးအၾကားရွိ ခြဲျခားထားခ်က္ တည္ၿမဲႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးျခယ္လွယ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လစာေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ခြင့္ရွိျခင္း
စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ သံတမန္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ခန္႔အပ္ျခင္း အစရွိ
သည့္ သာမန္ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈစည္းမ်ဥ္းျပင္ပရွိ ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ရာထူး
ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဝန္ႀကီးမ်ားကို အၾကံေပးႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ (ဥပမာ ကင္ညာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား) ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သမာဓိရၿိွ ပီး ကြၽမ္းက်င္မရ
ႈ ေ
ိွ စရန္ ျပည္သ႕ူ ရဲတပ္ဖ႕ဲြ ဆိင
ု ရ
္ ာအထူး ေကာ္မရွင္
မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျခယ္လွယ္မႈ (သို႔) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
မွတ္တမ္းမ်ားရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အဆိုပါေကာ္မရွင္သည္ အထူးအေရးပါသည္။
ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၃၇)၊ စိန္႔ လူစီယာ (ပုဒ္မ ၉၂)၊ ထရီနီဒက္ႏွင့္
တိုဘာဂို (ပုဒ္မ ၁၂၄) ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာ (ပုဒ္မ ၂၂၄) တို႔တြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမ
ခန္႔အပ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အည္ီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္
ေသာေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေရးအရ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားစြာရွိသည္ (ဥပမာ- တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ခန္႔အပ္

ထားေရး ေကာ္မရွင္ (သို႔) တရားသူႀကီး ေကာင္စီခုံ႐ုံး)။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ဥပေဒပညာ
ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပ႒ာန္းမႈ
လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည္။ (တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခန္႔
အပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက International IDEA၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္
ေဆာက္ျခင္း စာတမ္းအမွတ္ (၄) တရားသူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းကို ဖတ္႐ႈပါ)
ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္လည္း အမ်ားျပည္သဆ
ူ င
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ က
ႈ ႑တြင္
ႏိုင္ငံေရးျခယ္လွယ္မႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္က႑ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အစိုးရ အေန
ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားကိုသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီး ေထာက္ခံသူမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္
ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား
တြင္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မဟုတ္သည့္၊ ႏိုင္ငံေရးအရဘက္လိုက္မႈမရွိသည့္၊ တရားသူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ လြတ္လပ္
စြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူ႔ေရွ႕ေန (အစိုးရေရွ႕ေန)ကို ခန္႔အပ္ရန္ ျပ႒ာန္းသည္။

အမ်ားျပည္သူဘ႑ာမ်ားကို ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္
ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳ
ေရး၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထား
သည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ တာဝန္ယူရသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္
ပတ္သက္၍ စာရင္းစစ္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးအဖြဲ႕ (သို႔) နည္းပညာပိုင္း
ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိသည့္သူမ်ားကို ခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပည္သူ႕ဥပေဒက်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားစစ္ေဆးၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ အစီရင္ခံရသည့္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ တရားမဥပေဒက်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္
ဖက္စပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ တရား႐ုံးဟုေခၚဆိုသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လာဘ္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္၊ မွန္ကန္႐ိုးသားၿပီး
သန္႔ရွင္းသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သမာဓိရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္
ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ထားရွိရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မ်ားကို
ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ (ဥပမာ- ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္
(ကင္ညာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၇၉)၊ စိန္႔ လူစီယာႏိုင္ငံ၏ သမာဓိေကာ္မရွင္ ( စိန္႔ လူစီယာ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၊ ပုဒ္မ ၁၁၈-၁၉) ႏွင့္ ထရီနီဒက္ႏွင့္ တိုဘာဂိုႏိုင္ငံ ( ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊
ပုဒ္မ ၁၃၈) ႏွင့္ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ေကာ္မရွင္ ( တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၃၀)။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားအားလုံးကို မွ်မွ်တတႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီဆက္ဆံရမည္။ ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေရာက္မွ် မွားယြင္းသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ အရည္အေသြး
မျပည့္မွီမႈမ်ား (သို႔) မွ်တမႈမရွိသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို မခံစားသင့္ပါ။ မတရားေသာ (သို႔) ဘက္
လိုက္ေသာဆက္ဆံမႈကို ခံရပါက (သို႔) လုံေလာက္ၿပီး အက်ိဳးထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားကိုမရရွိပါက ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ယႏၲရားမ်ားရွိသင့္သည္။ ထို
အေျခအေနမ်ားအတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒအမ်ားအျပားတြင္ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွငး္ ေပး
သည့္ အရာရွိမ်ား (စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မရွင္ဟု ရည္ၫႊန္းေလ့ရွိသည္) ခန္႔အပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေရွ႕ေနမ်ားအင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ အရာရွိ
ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိေသာ ျပည္သူမ်ားထံမွ
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံၿပီး 'စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ
တင္သြင္းရန္ အာဏာရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာအရာရွိ' (Hatchard, Ndulo, Slinn 2004:208) ဟု
ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အရာရွိမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားတင္ျပပါက ပိုမိုလွ်င္ျမန္ျခင္း၊ အလြတ္
သေဘာဆန္ျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုနည္းပါးျခင္းႏွင့္ စီမံ
ခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈကို တရား႐ုံးျဖစ္စဥ္အရမဟုတ္ဘဲ ရယူႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးတို႔ကို
ရရွိႏိုင္ပါသည္။
မာလ္တာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ ထိုစုံစမ္း
စစ္ေဆးေရးအရာရွိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းသာမဟုတ္ဘဲ စုံစမ္း
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စတင္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တရားစီရင္ေရး
လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပ်က္ယြင္း
ေနသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ထိုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမွ အေထြေထြ ေျဖရွင္းသူ
အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 'အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး
ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ၿပီး၊' 'ပ်က္ယြင္းေနသည့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္္ဆံမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး၊ ေကာင္းမြန္သည့္
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသူမ်ားအျဖစ္
ပိုမို ထင္ျမင္လာမည္ျဖစ္သည္' (လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူရသည့္ အရာ
ရွိ- မာလ္တာ ၂၀၁၄)။

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရေ
ိွ စရန္ႏင
ွ ့္ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတရ
္ ာတြင္ အမ်ားျပည္သထ
ူ ံ တာဝန္ယမ
ူ ၊ႈ တာဝန္
ခံမႈရွိေစရန္အတြက္ တရားဝင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိခြင့္ ရွိရန္လိုအပ္
သည္။ သို႔ေသာ္ (ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး၊ အကဲဆတ္သည့္ သံတမန္အေရး၊ စုံစမ္းေနဆဲ ရာဇာဝတ္မႈမ်ား
အစရွိသည့္) အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ လ်ိဳ႕ဝွက္
ထားသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာသိရွိခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ ပါတီႏိုင္ငံေရးကို အေျခမျပဳသည့္ လြတ္
လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုတာဝန္ကို တရား
စီရင္ေရးထံတြင္ ထားရွိသည္။ ယခုအခါ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္ျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္႐ုံးကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မဟုတ္ဘဲ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း
ထားသည္ (ဥပမာ- ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိရယူခြင့္ အက္ဥပေဒ ၁၉၈၅၊
အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္အက္ဥပေဒ ၁၉၉၇ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိရယူခြင့္ အက္ဥပေဒ ၂၀၀၉) ။
အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္လည္း တရား႐ုံးမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထက္ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔သည့္ အၾကံေပးအခန္းက႑မ်ားရရွိလာႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဝင္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို မွ်တစြာခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး
ဥပေဒအရ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ သ
္ တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယေ
္ ပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆင
ုိ သ
္ ည့္ ထပ္ေဆာင္း
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ အျခားအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးႏိုင္
ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ
ေရးစနစ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ မီဒီယာဗဟုဝါဒအတြက္
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ ျပည္စုံျခင္းမရွိေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ အေျခခံတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ယႏၲရားမ်ားအရ မိမိ၏အစီစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္လိုၿပီး၊ ရင့္က်က္ေကာင္းမြန္
ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ရွိသင့္သည့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စုံစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္း
မ်ားကို မျပဳလုပ္လိုသည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာရွိ ‘နိမ့္က်သည့္ မီဒီယာသမားမ်ား” လက္ထဲတြင္ မီဒီယာ
လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္
မီဒီယာမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္႐ုံသာမက အမ်ားျပည္သူအတြက္ ႐ုပ္သံလႊင့္ျခင္းမ်ားကိုပါ
ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဥပမာ အေျခက်ၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Raidio Teilifis Eireann

အမည္ရ အိုင္းရစ္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ႐ုပ္သံလႊင့္ခြင့္ အက္ဥပေဒ ၁၉၆၀ ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
ကေနဒီယန္း ႐ုပ္သံလႊင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကို ႐ုပ္သံလႊင့္ အက္ဥပေဒ ၁၉၉၁ ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလႊင့္ျခင္းသည္လည္း အျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အႏၲရာယ္ကိုျဖစ္ေစသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုမီဒီယာကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အျခားအျမင္မ်ားကိုဖယ္ရွား၍ ၎တို႔၏ ေျပာၾကားလိုခ်က္
မ်ားကိုသာ ပါတီႏိုင္ငံေရးအတြက္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားတို႔သည္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလႊင့္ျခင္းအေပၚတြင္ ဗဟုဝါဒကိုအေျခခံၿပီး ပါတီ
ႏိုင္ငံေရး ျခယ္လွယ္မႈမရွိေစရန္ တာဝန္ယူ၊ ႀကီးၾကပ္ (သို႔) ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
ဥပမာ- တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ (ပုဒ္မ ၁၂၇) '႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆက္သြယ္ေရးက႑
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၾကပ္မတ္ေရး၊' လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ [ရ႐ွိေစေရး]'' ႏွင့္ 'သမာဓိရွိျခင္းႏွင့္ အျမင္႐ူေထာင့္မ်ားအားလုံးပါဝင္ၿပီး ဗဟုဝါဒကို
အေျခခံသည့္' ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈျဖစ္လာေစရန္တာဝန္ရွိသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆက္သြယ္ေရးေကာ္မ
ရွင္ကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲသ
့ ည္။ ထိအ
ု င္စတီက်ဴးရွငး္ ၏ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားၾကပ္မတ္ခင
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၎၏ 'ကြၽမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာ၌' ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ခံခြင့္ရွိသည္။ ထို႔အတူ မာလ္တာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ '႐ုပ္သံအာဏာပိုင္
(ပုဒ္မ ၁၁၈) ကိုထား႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး (သို႔) လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ား (သို႔) မူဝါဒေရးရာမ်ား
တြင္ ဘက္လိုက္မႈမရွိေစရန္' ႏွင့္ '႐ုပ္သံထုတ္လုပ္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္
မ်ားကို မတူညီသည့္ပါတီမ်ားရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိဳးညီစြာမွ်ေဝမႈ' (ပုဒ္မ ၁၁၉) ေသခ်ာေစရန္
အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ႏိုင္ငံ
မ်ားမွ လိုက္နာႏိုင္ေစရန္ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ားမွ ကူညီေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေကာ္မရွင္မ်ားသည္
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
သည့္ လူထုပညာေပးႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဥပမာ - ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္
ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား (အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္)
လုပ္ေဆာင္ရန္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မ ၄၅)။
အခ်ိဳ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလက္ခံၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရွိႏိုင္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္
မရွင္မ်ားသည္ ဥပေဒအရေျဖရွင္းေပးျခင္း (သို႔) ဥပေဒအရ အသက္ဝင္မႈရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ

ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အနက္ျပန္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
တရားစီရင္ေရးမွသာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္သည္ အမႈမ်ားကိုျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္အာဏာပိုင္မ်ားဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ (သို႔) တရားစီရင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳသူ (သို႔) ပါဝင္ပတ္သက္သူ
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္
ရန္အတြက္ သီးျခား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ ဥပမာ- နီေပါႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီး
ေရးရာ ေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ- ၂၅၂-၅၃)၊ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ က်ားမတန္းတူေရးေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ ၂၄၅၄၆)၊ ဂူရာနာ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရး ေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ- ၂၁၂ (ထ)- ၂၁၂(ဒ) )
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ားမတန္းတူေရးကို ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ က်ားမတန္းတူေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုဆန္းစစ္ျခင္း၊ က်ားမတန္းတူေရး ခ်ိဳးေဖာက္
မႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံသုံးသပ္ျခင္း၊ က်ားမတန္းတူေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကို သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကႏွင့္အမ်ားပိုင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို က်ားမတန္းတူေရး
ျမႇင့္တင္ရန္ အၾကံျပဳျခင္း (ဇင္ဘာေဘြ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ- ၂၄၆)၊ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပါဝင္လာေစျခင္း (နီေပါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၅၃) စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ (သို႔) အျခား လူနည္းစုမ်ား ခြဲျခား
ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အပယ္ခံရျခင္း (သို႔) သာမန္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ လိုလားခ်က္
မ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထိုအစုအဖြဲ႕အမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ိဳး လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၅၀
ခ) တြင္ ဘာသာစကားအရလူနည္းစုျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အထူးအရာရွိတစ္ဦးခန္႔အပ္ထား
ရွိပါသည္။ ထိုအရာရွိသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ကာကြယ္ေပးထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
နီေပါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႐ုံးသုံးဘာသာစကား၊ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကား
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ေရးေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ ၂၅၈-၅၉) တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အၾကံေပးရန္
အတြက္ ဘာသာစကားေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ ၂၈၇ ) ကိုဖြဲ႕စည္းရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထိုေကာ္မရွင္
သည္ မသန္စြမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ
အခြင့္အလမ္းနည္းသည့္သူမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားခံရသည့္ လူအစုမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု အသိုက္အဝန္းမ်ား၏

လိလ
ု ားခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယက
ူ င
ုိ တ
္ ယ
ြ ရ
္ ပါသည္။ နီေပါႏိင
ု င
္ ၏
ံ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္ ထိက
ု သ
့ဲ ို႔
အေထြေထြ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအျပင္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ လူနည္းစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္
ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ လူနည္းစုေကာ္မရွင္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
ထိုေကာ္မရွင္မ်ားမွာ အာဒီဘာစီ ဂ်ာနာဂ်ာတီ ေကာ္မရွင္၊ မာေဒဟီ ေကာ္မရွင္၊ ထာ႐ူေကာ္မရွင္၊
ဒါလိဒ္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ မူဆလင္ ေကာ္မရွင္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူနည္းစုမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳၿပီး ၎တို႔၏သီးျခားဆႏၵမ်ားကို သိရသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေစၿပီး
အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္႔ပြားေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
အားနည္းေစသည္။ ထို႔အျပင္ အမည္သီးျခားမပါဝင္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသကဲ့သို႔လဲ
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား က်င့္သုံးရန္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ တဆက္တည္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လြတလ
္ ပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွငး္ တစ္ခု (ယာယီ) ဖြ႕ဲ စည္းႏိင
ု သ
္ ည္။ ဥပမာကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္
တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္(ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ဇယား- ၆ )။ ထို
ေကာ္မရွင္သည္ သက္တမ္း (၅) ႏွစ္အတြင္း `ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈကိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ၿပီး `ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာ
တြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကင္ညာဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္တို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းေစ့စပ္မႈကို
ျပဳလုပ္သည္။' (ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္ တိတက
ိ ်က်ေဖာ္ျပထားသည္)့ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ
ဆိင
ု ရ
္ ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေကာ္မတီဟုေခၚဆိုသည့္ လႊတ္ေတာ္၏
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ထံသို႔ ထိုေကာ္မရွင္သည္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရသည္။

ေငြေၾကးထုတ္ေဝမႈႏွင့္ အတိုးႏႈန္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို
ဗဟိုဘဏ္သို႔ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ေနာင္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာ
ျဖစ္ေပၚေစလာႏိုင္သည့္ ေရတိုႏိုင္ငံေရး (သို႔) ပါတီဖိအားမ်ား သက္ေရာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လို၍
ျဖစ္သည္။
ထိုစီးပြားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္
သုံးသပ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ-၁၂၉) တြင္ 'စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ား အပါ
အဝင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆင
ုိ သ
္ ည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ေဆြးေႏြး
အတိုင္ပင္ခံခြင့္ရွိသည့္' ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္
မ်ား၏ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အၾကံေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အခြန္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ အစိုးရ
အဆင့္ဆင့္မ်ားအၾကားရွိ အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
တြင္ သမၼတမွတိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္သည့္ (ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ၏ အၾကံေပးခ်က္
အရ) ေငြေၾကးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ကို (ပုဒ္မ ၂၈၀) အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပါအဝင္ ထိုေကာ္မရွင္သည္ 'ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စုစုေပါင္းအခြန္ေငြမ်ားခြဲေဝ
ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္' အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ေျမယာသည္ စီးပြားေရးအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါဆုံးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္အျငင္း
ပြားမႈအမ်ားဆုံးလည္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊
ငွားရမ္းခြင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္မ်ားရွိျခင္းသည္ လာဘ္စားျခင္း၊ ျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင့္ အာဏာအလြဲသုံးစား
ျပဳျခင္းတို႔၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလြန္အဖိုးတန္သည့္ ေျမအရင္းအျမစ္
မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္၊ သာတူ
ညီမွ်ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမယာေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ အျခားေသာ သဘာဝအရင္း
အျမစ္မ်ားကို ကာကြယရ
္ န္အတြကလ
္ ည္း ေကာ္မရွငဖ
္ ႕ဲြ ထားႏိင
ု သ
္ ည္။ ေတာင္ဆဒ
ူ န္ႏင
ုိ င
္ ၏
ံ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္(ပုဒ္မ-၁၇၄)။
စီးပြားေရး စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီစစ္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္
တာဝန္ရွိသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၅ အရ ဘက္စုံပါဝင္ၿပီး ေရာယွက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
မ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္ႏွင့္ အခရာက်သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးမူဝါဒမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား
လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ (ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အက္ဥပေဒ
၂၀၀၂)။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အထူးလိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕မွ လာပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားကို ေတြ႕ၾကဳံၿပီးျပသာနာမ်ား သို႔မဟုတ္ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟုထင္ေသာ တိက်သည့္ျပႆနာမ်ားကို
တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းကို တည္ေထာင္
မည္ဟုဆိုရာတြင္ မည္သည့္ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏွင့္ၿပီးသည္ (သို႔) ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟူ
ေသာ အခ်က္ကိုစစ္ေဆးၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤ႐ႈေထာင့္အရ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ အတိတ္မွလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သည္ အေရးပါသည့္ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္
သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေကာင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း
မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္တကြ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္
လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ေတာင္းဆိုမႈ အနည္းငယ္သာရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္
ဘက္အေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဌာနမ်ား
သည္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မေစာင့္ေရွာက္လိုပါက သို႔မဟုတ္ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါက အားေကာင္း
သည့္ လူ႕အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္းျပသည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။
ေစာင္ၾ့ ကည္သ
့ းံု သပ္ေရး အင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားကိဖ
ု ႕ဲြ စည္းရန္ လႈ႕ံ ေဆာ္ေပးသည့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို
တစ္ကမာၻလုံး (သို႔) ေနရာတိုင္းနီးပါးတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကို
အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) တလြဲစီမံျခင္းအရာသည္ မည္သည့္အေျခအေန အခ်ိန္ခါတြင္မဆို
ျဖစ္ပ်က္ႏင
ုိ သ
္ ည္အ
့ တြက္ ဒီမက
ုိ ေရစီႏင
ုိ င
္ ေ
ံ ရး စနစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (သိ)႔ု အကုနလ
္ းံု တြင္ စာရင္း
စစ္ခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္တရား႐ုံး (သို႔) စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ
စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ အလားတူပင္ လက္ရွိအာဏာရ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလက္အတြင္း
ေရြးေကာက္ပအ
ဲြ စီအစဥ္ႀကီးကိအ
ု ပ္လ်ွ င္ ေရွာင္လ၍
ဲြ မရေသာ အႏၲရာယ္ရေ
ိွ သာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ

ေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတရားသူႀကီးအဖြဲ႕ (သို႔) သ႑ာန္တူ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ား
သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္အက်ိဳးရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။
အျခားျပႆနာမ်ားသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္သာ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးဘက္မလိုက္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ိဳးကို
မဲအမ်ားဆုံးရသူတစ္ဦးသာ အႏိုင္ရသည့္ (သို႔) လူမ်ားစုကိုအသားေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အသုံး
ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ကို အသုံးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ားထက္
ပိုလိုအပ္ပါသည္။ ပထမအေျခအေနသည္ မဲမသမာမႈျဖစ္ရန္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လိုအပ္
ခ်က္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံး ဆက္ႏြယ္ေနပုံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း
ျခင္းသည္ အၿမဲတမ္းအတြက္အေျဖမဟုတ္ပါ။ ရွိၿပီးသား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ထိေရာက္မႈပိုရွိ
ေစရန္ အားျဖည့္ျခင္း၊ စုစုေပါင္းထိေရာက္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အလုပ္က႑မ်ား
ကို ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထပ္ဖြဲ႕ဖို႔မလိုရန္ သစ္ဆန္း
သည့္အေျဖမ်ား ရွာျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္
မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေစမႈကိုျမႇင့္တင္လိုပါက အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လြတ္လပ္သည့္
မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားေကာ္မရွင္ကို ၎တို႔အား ကိုယ္စားျပဳရန္ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကိုတင္ျပရန္ အဖြဲ႕
ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူအဖို႔ ထိုအရာသည္
တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖမဟုတ္ပါ။ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္
သည့္အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ ဥပမာအေနျဖင့္ (က) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ိဳးကို အထူးတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားအေပၚ ေပၚလစီ၏သက္ေရာက္မႈကို
ဂ႐ုျပဳေလ့လာေစျခင္း။ (ခ) မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားပါဝင္ျခင္းကို အသားေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သို႔
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ (ဂ) ကိုယ္စားျပဳခြဲတမ္းစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္
သကဲ့သို႔မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးဇာတ္မ်ားအတြက္ေနရာသီးသန္႔ခ်န္ထားေပးျခင္း (ဃ) မ်ိဳးႏြယ္စု
ငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေကာ္မတီကို အေျခခံဥပေဒျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္
မ်ားဥပေဒျပဳေရးတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈရွိေစရန္ အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ (င) အေရးပါသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာလိုလားမႈမ်ားကို ထိခိုက္မႈရွိေစႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပဳမႈအခ်ိဳ႕ကို လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား
ဗီတိုသုံးခြင့္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျဖမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အားလုံးသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္
မ်ား၏ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္အထူးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းထက္ ထိ
ေရာက္စြာ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုထိေရာက္စြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါမည္။ ကုန္က်စရိတ္အရလည္း ပိုသက္
သာႏိုင္ပါသည္။

စဥ္းစားရန္ အခ်က္

မည္သည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ရွိၿပီးၿပီလဲ။ ၎တို႔သည္ ထိေရာက္မႈ
ရွိပါသလား။ ဒီမိုကေရစီ၏ အားနည္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ စတုတၳမ႑ိဳင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီ
ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္မည္နည္း။

ေရွးက်သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း
ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို သာမန္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲပါသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို
အေျခခံအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းေရးဆြဲအတည္ျပဳထားျခင္းမဟုတ္ပဲ သာမန္ျပ႒ာန္းခ်က္ (ကေနဒါ
ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒ ၂၀၀၀) တြင္သာ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
အျခားအေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒမ်ားတြင္ လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေယဘုယ်
အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာေဖာ္ျပထားၿပီး အေသးစိတ္ကို သာမန္ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းေစပါသည္။ ဥပမာ
အေနျဖင့္ လိုင္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၈၉)ေၾကျငာခ်က္တြင္၊ ‘လြတ္လပ္စြာ စီမံ
ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္

ျပည္သူ႕ေကာ္မရွင္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းအတည္ျပဳပါသည္။ (က) ျပည္သူ႕

ဝန္ထမ္းေကာ္မရွင္ (ခ) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (ဂ) အေထြေထြစာရင္းစစ္ေကာ္မရွင္။ ၎ေကာ္
မရွင္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲရန္ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္း လည္ပတ္မႈအားေကာင္းေစရန္ အျခားေအဂ်င္စီ (အင္စတီက်ဴးရွင္း) မ်ားကိုလည္း
လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းေပးရပါမည္။’
အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အထက္က ဥပေဒမ်ားထက္ ပိုအေသး
စိတ္က်ၿပီး ၎ဌာနခြဲမ်ား၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ အာဖဂန္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၈)တြင္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
သည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစာလိုက္နာျခင္းရွိမရွိ၊ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္
အကာအကြယ္ေပးျခင္း ရွိမရွိတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤဥပေဒ
သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းကို မိမိ၏လူအခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ခံရသည့္အခါ ေကာ္မရွင္
ထံသို႔ တိုင္ၾကားပိုင္ခြင့္ကိုေပးျခင္း၊ ေကာ္မရွင္မွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
မျဖစ္မေန တရားေရးအာဏာရွိသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ခုခံကာကြယ္
ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ လုပ္

ေဆာင္ရန္တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားျဖစ္
သည့္ အစုအဖြ႕ဲ တည္ေဆာက္ပ၊ံု တာဝန္ခန္အ
႔ ပ္သည္န
့ ည္းလမ္း၊ တာဝန္သက္တမ္းကာလႏွင့္ ဘ႑ာ
ေရးေထာက္ပံ့မႈ အစရွိသည္တို႔ကို ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕မွဆုံးျဖတ္ရန္ အာဖဂန္ ဖြဲ႕စည္းအေျခခံဥပေဒတြင္
ႁခြင္းခ်က္သတ္မွတ္ထားပါသည္။
၎လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို သာမာန္ စတက္က်ဳဥပေဒျဖင့္ျပ႒ာန္းျခင္း (သို႔)
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း၏ အဓိကအားသာခ်က္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳရန္ (သို႔) ေျပာင္းလဲရန္ကိစၥသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ (ေကာင္း
မြန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္) သူ႕အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ခက္ခဲသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၎
ျဖစ္စဥ္မွာ သမ႐ိုးက်အေနျဖင့္ အထူးအမ်ားစုဆႏၵျပဳျခင္း (သို႔) ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူျခင္း အစ႐ွိ
သည့္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕အား
လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို သာမန္စတက္က်ဳဥပေဒျဖင့္ တရားဝင္သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ေပး
ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏အာဏာ၊ နာခံမႈ၊ စုဖြဲ႕မႈရာထူးခန္႔အပ္ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရာထူး
ကာလမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာလိုအပ္ခ်က္အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚ မႈတည္၍ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လြယ္ကူစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆိုးက်ိဳး ႏွစ္ဖက္ရွိပါသည္။
တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အမ်ားစု၏ ေကာင္းမြန္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္
ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အာဏာႏွင့္ရပ္တည္မႈ
အတြက္ ဆက္လက္၍သီးျခားရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ အမာခံပါတီဝင္မ်ားကို
အသုံးခ်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အားတိုက္အင္တိုက္၊ ဘက္မလိုက္
ပဲ၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ား ေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္ထားၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတန္ဖိုးမ်ားသည္
လူထုအလႊာတိုင္းတြင္ နက္နဲစြာအျမစ္စြဲေနသည့္ တည္ၿငိမ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္သာ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အမွီျပဳျခင္းသည္ ပိုမိုျပည့္စုံႏိုင္ပါသည္။
အေျခခံဥပေဒသည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ (သို႔) ပုံေဆာင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခံစားရရွိႏိုင္
ပါသည္။ ထိုသို႔ အေျခခံဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္းက ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အေရးပါ
ေၾကာင္း အခ်က္ျပေနပါသည္။ အေျခခံဥပေဒအဆင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းက ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
သည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးရလဒ္တစ္ခုအတြက္ ကစားရမည့္အရာတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား
ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အခိုင္အမာ
ေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္
ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိရွိလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တည္ေစ

လိုပါက အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာကာကြယေ
္ ပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားမွာ အသင္းဝင္မ်ားကိုမည္သို႔ ေရြးခ်ယ္မည္ႏွင့္မည္သို႔ဖယ္ရွားမည္ကို တရားဝင္သတ္မွတ္
ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ရာထူးအလိုက္လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ အစီရင္
ခံစာတြင္ လိအ
ု ပ္သည္အ
့ ခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အစရွသ
ိ ည္တက
႔ုိ ုိ တရားဝင္
ခ်မွတ္ေပးထားရပါမည္။ အေသးစိတ္က်သည့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္တစ္ခ်ိဳ႕
အေျခအေနမ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ၎အေျခအေနမ်ားမွာ (က) အေျခခံဥပေဒအရ ၎
အင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ဖ႕ဲြ စည္းထားသည္အ
့ ေျခအေန (ခ) အတိတတ
္ င
ြ ္ ၎အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လြတ္လပ္စြာလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အားနည္းျခင္း (သို႔)
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္အေျခအေန (ဂ) ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
အားနည္းေနၿပီး လူထုတစ္ရပ္လုံးကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေစႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳမႈ အားနည္း
သည့္ အေျခအေန၊ (သို႔) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ႀကီးစိုးထားေသာ အေျခအေနတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎
အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ သီးျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို

ဥပေဒျပဳရာတြင္

၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၾကားေနအေျခအေနကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားလ်က္ ဥပေဒ
ေရးဆြဲမည္ဟုမယုံၾကည္ရပါ။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္မႈသည္ သမာသမတ္က်စြာ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္႔
က်င္ဖက္ပါတီ (သို႔) လူနည္းစုမ်ား အထဲတြင္ ျမင္သာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္
ကင္ယာအတိုက္အခံမ်ားက သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ရာတြင္ လိုလိုလားလားလက္ခံခဲ့ျခင္းမွာ သမၼတ
သည္ အင္အားေကာင္းသည့္ သီးျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံပါမည္ဟု အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ၎ဥပေဒမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ တိုင္းသိျပည္သိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမယာ စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သမၼတကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၍မရ
ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။

စဥ္းစားရန္အခ်က္

မည္မွ်အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း (သို႔) သင့္ေတာ္ပါသနည္း။ ဆန္႔က်င္ဖက္
အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံရပ္တည္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ေရရွည္ခံႏိုင္ရွိမႈတို႔ကို မည္မွ်အထိေကာင္း
ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသနည္း။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါေယဘုယ်သုံးသပ္ခ်က္မ်ားပါေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သင့္ပါသည္။
•

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မ။ႈ လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ အစိုးရအင္စတီက်ဴး
ရွင္းမ်ား၊ အျခားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွ လြတ္ကင္းျခင္းတို႔ကို အဓိကထား ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။
ထို႔အတူ ေယဘုယ်အားလုံးကို ျခဳံငုံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း
တစ္စုစုကို

သို႔မဟုတ္ လူနည္းစုလူမ်ိဳး

ရည္ၫႊန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း မတူကြဲျပားသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ရပါမည္။
•

လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ သမာသဓိရွိမ။ႈ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏အဖြဲ႕ဝင္
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈပိုင္းတြင္ ျပည့္စုံရပါမည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၎တိလ
႔ု ပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည့္ တာဝန္ကထ
ုိ ေ
ိ ရာက္စာြ ထမ္းေဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္
လိုအပ္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံရွိရပါမည္။ ၎တို႔သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား၊
ရဲရင့္သည့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚတာဝန္သိစိတ္မ်ား ရွိရပါမည္။

•

လုပ္သက္ကာလ အာမခံခ်က္။ လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎
တိ၏
႔ု လြတလ
္ ပ္မက
ႈ ေ
ုိ သခ်ာေစရန္ လုပသ
္ က္ကာလအာမခံခ်က္ႏင
ွ ့္ အျခားအာမခံခ်က္မ်ား
ရွိရပါမည္ (ဥပမာ။ အေၾကာင္းအရင္းရွင္းလင္းမႈမရွိသည့္ လစာႏႈန္းထားကြာဟမႈမ်ား)။

•

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ။ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္
ရန္ရည္ရြယ္ထားသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်၍ လုံေလာက္
သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ရရွိရပါမည္။

•

အရင္းအျမစ္မ်ား။ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ား (ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ဘ႑ာႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား…) ႏွင့္ ၎အရင္းအျမစ္မ်ားကို
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လုံေလာက္သည့္လြတ္လပ္မႈရွိရပါမည္။

•

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမ။ႈ ၎တို႔၏ ဘက္မလိုက္သည့္ဝါဒႏွင့္ အမွီအခိုကင္းမႈမေလွ်ာ့က်
ေစပဲ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူထံ အစီအရင္ခံျခင္းႏွင့္
၎တို႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုခ်ျပျခင္း၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူထံ တင္ျပ
ျခင္းရွိရပါမည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္ၿပီး

ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနပါသည္။

၎စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ ဓနသဟာယ (သို႔) အာဖရိက
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာ႒ာနဆိုင္ရာ အသင္း
မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာ႐ွိအသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစာရင္းစစ္႐ုံးခ်ဳပ္မ်ား
အသင္းတို႔မွ ေပၚထြက္လာၾကပါသည္။
၎ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အသုံးျပဳသည့္
အေတြ႕အၾကဳံမွရရွိပါသည္။ ၎စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ
တရားဝင္စည္းေႏွာင္မႈမရွိေသာ္လည္း ၎ႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ပါက လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴး
ရွင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ႏွင့္ဂုဏ္သတင္းကို
လည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
(ပါရီ အေျခခံမူ ဟုလူသိမ်ားသည့္) ၁၉၉၃ ‘လူ႕အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား’ ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္ (၄၈/၁၃၄) သည္ ထိုႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္မွ

လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္

သာဓကတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎အေျခခံမူ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးကို
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထားရွိရမည္၊ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္၊ စုဖြဲ႕မႈစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအာမခံခ်က္ရွိရမည္ ထို႔ေနာက္
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား (သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း လုံေလာက္သည့္
ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ) ရွိရမည္ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ပါရီအေျခခံမူမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္သာ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ၎
တို႔၏ ေယဘုယ်အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ စံနမႈနာမ်ားကို အေျခခံစံႏႈန္းအျဖစ္ အျခားထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ

လြတ္လပ္ေသာ

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

အတြက္လည္းအသုံးျပဳႏိုင္

ပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ခံအရာရွိတစ္ဦးအေပၚတြင္ စုပုံတာဝန္ေပးထားပါသည္။ အျခား
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ေကာ္မတီ (သို႔) ေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္ခြဲေဝယူ
သည့္ပုံစံျဖင့္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ထားၾကပါသည္။ ေယဘုယ်ပုံစံမ်ားကို သိရွိေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ စုံစမ္း
စစ္ေဆးေရးရာထူးကို တစ္ေနရာစာသာထားရွိပါသည္။ ၾသစတီးယားႏိုင္ငံတြင္မႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး

ဘုတ္အဖြဲ႕ကို သုံးဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မွတ္ထားသင့္သည့္ ခြၽင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအား
ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ တာဝန္ခြဲေဝသည့္စနစ္ကို အသုံးျပဳၾကပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ။ ဂရင္နာဒါ) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူတစ္
ဦးကိုသာ ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ တရားမဥပေဒကို အေျခခံေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ဘ႑ာကို
စစ္ေဆးရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တာဝန္ခြဲေဝထားသည့္ စာရင္းစစ္တရား႐ုံး၌ စစ္ေဆးပါသည္။
အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒကို က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကို သီးသန္႔ထားရွိျခင္းသည္
ပုံမွန္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ရွင္ရွင္းလင္းလင္းမသိရပါ။
လမ္းစဥ္မွီခိုမႈေပၚတြင္ အမ်ားအားျဖင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔
သိရွိထားသည့္အရာမ်ား၊ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ၎ႏိုင္ငံႏွင့္အလားတူ
အေျခေနရွိသည့္ ႏိုင္ငံမွေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ပုံတူကူးယူတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း
လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုတြင္ တစ္ဦးတည္းရွိသင့္ပါသလား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္စုေပါင္း၍
ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါသလားဟုမဆုံးျဖတ္မီ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။
•

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အရာရွိ
တစ္ဦးထဲရွိေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထက္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္
မလြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားရန္အတြက္ သဟ
ဇာတမွ်ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ား ပိုမိုေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

•

တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ တာဝန္ခံမ။ႈ တစ္ဦးတည္းသည္ လုပ္ငန္းကိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ၿပီး မိမိ၏တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္
ပူးေပါင္း တာဝန္ယူသည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းတြင္ တာဝန္ဝတၱရားသည္ေရာကာ ေပ့ါသြား
တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္းတာဝန္ယူသည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမွလည္း အဖြဲ႕ဝင္အခ်င္း
ခ်င္း အျပန္အလွန္ တာဝန္ခံရမည္ဟုခံယူထားပါက အတြင္းစိတ္မွတာဝန္ရွိမႈကို ေပးႏိုင္
ပါသည္။

•

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ခုခံကာကြယ္ျခင္း။ ပူးေပါင္းတာဝန္ယူသည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းသည္
အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကို တစ္ဦးထဲသီးသန္႔ခန္႔အပ္ထားသည့္ အရာရွိမ်ားထက္ ပိုမိုခုခံ
ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို လြယ္ကူစြာလာဘ္ထိုးရန္ရႏိုင္ေျခရွိၿပီး ပုဂၢိဳလ္
ေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ားက လမ္းေၾကာင္းေသြဖီသြားေစ ႏိုင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ကို
ၾကည့္ပါက ပူးေပါင္းတာဝန္ယူသည့္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးကို စည္း႐ုံးရန္မူ
ကား ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

•

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ မွ်တသည့္အားလုံးပါဝင္မ။ႈ အရာရွိတစ္ဦးတည္း ဦးေဆာင္
ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ ၾကားေနဝါဒကိုဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုလုပ္

ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာရွိတစ္ဦးကိုလိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ မၾကာခဏ အထေျမာက္
ရန္ခက္ခဲသည့္အရာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နက္႐ိႈင္းစြာကြဲျပားေနေသာ (သို႔)
ႏိုင္ငံေရးအရ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကြဲထြက္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။
အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားပါရွိသည့္ ေကာ္မရွင္ကို မွ်တမႈအေပၚအေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ၾကားေနဝါဒလက္စြဲသူကို ႀကိဳးစားရွာေဖြသည္ထက္ အဓိက
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ ခန္႔အပ္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
•

မတူကြဲျပားမႈ။ အရာရွိတစ္ဦးတည္းထားရွိပါက ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိမည့္ က်ား/မ မွ်တမႈႏွင့္
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစုံပါဝင္မႈတို႔ကို အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားပါသည့္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ
ထင္ဟပ္ေဖာ္က်ဴးႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္အဖြ႕ဲ ဝင္အမ်ားပါသည့္ ေကာ္မရွငသ
္ ည္ အေထာက္
အကူျဖစ္ေစမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားရွိသည့္
ကြၽမ္းက်င္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး အဆင့္အတန္းမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ပါဝင္ေစႏိုင္ပါသည္။

•

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လက္ေတြ႕က်သည့္ အဖြဲ႕အရြယ္အစား။ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ သုံးဦး
သည္ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားပါဝင္သည့္ မည္သည့္ေကာ္မရွင္အတြက္မဆို လက္ေတြ႕က်သည့္
အနည္းဆုံးပမာဏျဖစ္ပါသည္။

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးသူမပါလွ်င္

လူႏွစ္ေယာက္

အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈသာရွိႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားပါသည့္ ေကာ္မရွင္အတြက္
အဖြဲ႕ဝင္မည္မွ်ရွိရမည္ဟု ပုံေသသတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၂ ေယာက္
အထက္ျဖစ္လာပါက အဖြဲ႕အရြယ္ႀကီးလာၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားၾကန္႔ၾကာ လာတတ္ပါသည္။
အဖြဲ႕အရြယ္အစား ပိုမိုေသးငယ္ပါက အလြတ္သေဘာဆန္ၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္။ အဖြဲ႕
တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားမႈ အားေကာင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမ်ားကို
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႕အရြယ္အစားႀကီးပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ပိုမိုစနစ္တက်လုပ္
ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အားပိုေကာင္းရန္
လိုအပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္္ႏိုင္ပါသည္။
•

အလုပ္ပမာဏ။ ႏိုင္ငံ၏အရြယ္အစားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထံမွေမွ်ာ္
လင့္ထားသည့္ အလုပ္ပမာဏကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ား
စြာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ ေကာ္
မရွင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ လူဦးေရနည္းသည့္ႏိုင္ငံထက္ပိုမို အလုပ္မ်ားႏိုင္ပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးမ်ားကိုလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ အင္စတီက်ဴးရွင္းမွ
အလုပ္မ်ားကို ခြဲေဝေပးၿပီး ေကာ္မတီခြဲမ်ား (သို႔) အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို
ကိုယ္စားလႊဲႏိုင္ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားခန္႔အပ္ထားရန္ ယႏၲရားမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး
အရ ၾကားေနဝါဒျဖစ္ၿပီး၊ သမာသဓိရွိျခင္းႏွင့္ နာခံမႈရွိျခင္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္ေစရန္ အထူး
သတိျပဳ ပုံစံခ်မွတ္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ပါတီ၊ အဖြဲ႕ငယ္၊ လူတန္းစား (သို႔) သေဘာက်
သည့္အဖြဲ႕ကိုမွ အထူးမ်က္ႏွာသာအခြင့္မေပးရ။ ထို႔အျပင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူကို မပယ္ထုတ္
ရပါ။ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရရွိရန္ အထက္ပါအရာမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီး
ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ၎အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားေစ
ရန္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

Westminster စနစ္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ထိစ
ု နစ္တင
ြ ္ အစိးု ရႏွင့္ အတိက
ု ္
အခံဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာခြဲျခားထားသည့္ ႏွစ္ပါတီႏိုင္ငံေရး စနစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ပါတီႏိုင္ငံေရး
စနစ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ ဆန္႔က်င္ဖက္ပါတီႏွစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပူးတြဲေရြးခ်ယ္ျခင္းကို အသုံးျပဳ
လုပ္ေလ့ရွိသည္။
ဘိုင္ပါတီဆန္ (ဆန္႔က်င္ဖက္ ပါတီႏွစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပူးတြဲ) အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း
ယႏၲရားကိုအသုံးျပဳရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ခန္႔အပ္မႈတစ္ခုျခင္းစီ
အေပၚသေဘာတူရမည္ျဖစ္ၿပီး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ လုံေလာက္စြာ ဘက္မလိုက္သူမ်ားျဖစ္
ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လက္ခံႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေဘဇဲလ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
နယ္ေျမ ေကာ္မရွင္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးကို အေထြေထြၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္
ႏွင့္တကြ အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္၏ သေဘာတူညီမႈတို႔ျဖင့္ ခန္႔အပ္ပါသည္ (ေဘလဲဇ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၈(၂))။
ဘိုင္ပါတီဆန္စနစ္၏အျခား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းနည္းလမ္းမွာ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားကို အစိုးရ
အဖြဲ႕ကိုတာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကို အတိုက္အခံဘက္သို႔ တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုယႏၲရားကို
အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရမွ်တမႈ႐ွိေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းတြင္ ပါတီဘက္လိုက္မႈ႐ွိေသာသူမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားသည္ မတူညီ
ေသာပါတီမ်ားမွ လာၾကေသာေၾကာင့္ မွ်တမႈ႐ွိသြားသည္ (သို႔) ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို ေပ်ာက္သြားေစ
သည္။ ထိုခန္႔အပ္သည့္ယႏၲရားမ်ိဳးကိုအသုံးျပဳရာတြင္ တစ္ျခားနည္းလမ္းျဖင့္ခန္႔အပ္ခံထားရႆည့္
ဘက္မလိုက္သည့္ ဥကၠ႒တစ္ဦးႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ဒုဥကၠ႒တစ္ဦး

ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္

ဒိုမီနီကန္ႏိုင္ငံတြင္ မဲဆႏၵနယ္နိမိတသ
္ တ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွအဆို တင္သြင္းသည့္

အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မွ အဆိုျပဳတင္သြင္းသူႏွစ္ဦးတို႔ပါရွိၿပီး ပါလီမန္နာယကမွ
ပူးတြအ
ဲ ာဏာရဥကၠ႒အေနျဖင့္ ဘက္မလိက
ု ပ
္ ဲ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးရပါသည္။ (ဒိမ
ု န
ီ က
ီ န္ႏင
ုိ င
္ ံ ဓနသဟာယ
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆)။ ဘာဟားမားစ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒေကာ္မရွင္တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
(သို႔) ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ ဥကၠ႒သည္ ပူးတြဲအာဏာရဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ ဒုဥကၠ႒ေနရာ
အတြက္ တရားသူႀကီးအၾကံျပဳခ်က္အရ ခန္႔အပ္ေသာတရားစီရင္ေရးဘက္မွ လူတစ္ဦး၊ ထို႔ေနာက္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အၾကံျပဳခ်က္အရခန္႔အပ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အတိုက္အခံေ
 ခါင္းေဆာင္မွ အၾကံျပဳ
သည့္ သူတစ္ဦးတို႔ပါဝင္ပါသည္ (ဘာဟားမားစ္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၉)။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ဘိုင္ပါတီဆန္ယႏၲရားတြင္ အားသာခ်က္ရွိပါသည္။ ၎မွာ အတိုက္အခံပါတီ
သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ (အခ်ိဳးက်မဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေၾကာင့္) လႊတ္ေတာ္
တြင္းကိုယ္စားျပဳမႈနည္းလ်င္ေတာင္မွ အတိုက္အခံအဖြဲ႕ကို အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ပါဝင္ေစႏိုင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္မွာ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ပယ္
ထားပါသျဖင့္ ပါတီစုံႏိုင္ငံေရးစနစ္႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မသင့္ေတာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုအလုပ္ ခန္႔
အပ္ျခင္းယႏၲရားကို ျပဳျပင္ႏိုင္ၿပီး ပါတီငယ္မ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိပါက ပါဝင္ႏိုင္
ေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔
အဆိုတင္သြင္းထားသည့္ သူမ်ားအျပင္ တစ္ဦး (သို႔) တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို
ပါတီငယ္မ်ား (သို႔) လႊတ္ေတာ္မွ လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ခန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။

အားလုံးပါဝင္မႈကို အေျခခံေသာ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းစနစ္သည္ အထက္ပါစနစ္ႏွင့္ဆန္႔က်င့္၍
ပါတီစုံႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ပါသည္။ ၎သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚမူတည္၍
ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ လူ
ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ေရြးေကာက္ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ တာဝန္ယူ
ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကိုလမ္ဘီယာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ လူကိုးဦးကို ဥပေဒ
ျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ပါတီညီလာခံတြင္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (သို႔)
ဥပေဒေရးလုပ္ရွားသူမ်ား (သို႔) ထိုႏွစ္ဖြဲ႕ယာယီပူးေပါင္းကာ တင္သြင္းလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ေရြးခ်ယ္ပါသည္ (ကိုလမ္ဘီယာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄)။
ကြဲျပားျခားနားသည့္ပါဝင္မႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ရလဒ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ မွ်တေစႏိုင္ပါ
သည္။ အနည္းဆုံး အခ်ိဳးအစားအရမွ်တေစပါမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၾသစတီးယားႏိုင္ငံတြင္ စုံစမ္း
စစ္ေဆးေရးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္သုံးေယာက္ကို အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ဖက္ဒရယ္ပါလီမန္၏ ေအာက္လႊတ္
ေတာ္) မွေရြးခ်ယ္ၿပီး အႀကီးဆုးံ ပါတီသးံု ခုမွ တစ္ဦးစီအဆိတ
ု င္သင
ြ း္ ခြငရ
့္ ေ
ိွ အာင္ ျပဳလုပထ
္ ားပါသည္
(ၾသစတီးယား အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၄ဆ)။

လူေပါင္းစုပ
ံ ါဝင္ေရး အေျခခံမႏ
ူ င
ွ ့္ မွ်တသည္ႏ
့ င
ုိ င
္ ေ
ံ ရး ကိယ
ု စ
္ ားျပဳမႈသည္ အထူးသျဖင့္ တစ္ပါတီ
ႀကီးစိုးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအျပင္ဘက္မွ ပါတီမ်ားကို လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္း
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပါဝင္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဘိုစဝါနာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္
သည့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ခုႏွစ္ဦးထဲမွ ငါးဦးကို ပါတီစုံညီလာခံမွ အဆိုျပဳသည့္သူမ်ား
ထဲမွေရြးခ်ယ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးပါပါသည္ (ဘိုစဝါနာႏိုင္ငံ အေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၅က)။

သာလြန္အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းယႏၲရားစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ားသူငါ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံႏိုင္မည့္သူကိုေရြးခ်ယ္သည့္ ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါ
သည္။ ဤနည္းလမ္းကို အရာရွတ
ိ စ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္ရာတြငေ
္ သာ္လည္းေကာင္း အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားပါသည့္
အင္စတီ က်ဴးရွင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ
တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမူေရးေကာင္စီဥကၠ႒၊ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္
အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မီဒီယာႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေတာ္၏မဲသုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။
(ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၃)။ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးေကာင္စီခ်ဳပ္
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲ (တရားစီရင္မႏ
ႈ င
ွ ့္ စြဆ
ဲ မ
ုိ မ
ႈ ်ားသမာသမတ္က်မက် စီစစ္သည့္
အဖြ႕ဲ ) ကိအ
ု မ်ိဳးသား ညီလာခံမဲ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ေရြးခ်ယ္ပါသည္ (ဘူလ္ေဂးရီးယား အေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ ၁၃ဝ၊ ၁၃၂ က)။
အျဖစ္အပ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည့္ ပါတီစုံစနစ္တြင္
ဥပေဒျပဳေရးေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ သုံးပုံႏွစ္ပုံ
မဲစနစ္သည္ ပါတီတစ္ခမ
ု က
ွ ယ
ုိ က
္ ်ိဳးအတြက္ တစ္ဦးတည္းစိတႀ္ ကိဳက္ေရြးခ်ယ္၍မရဘဲ အတိက
ု အ
္ ခံ
ပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ မဲမ်ားသူကႏိုင္သည့္စနစ္ (သို႔)
တစ္ပါတီလႊမ္းမိုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံမဲအားနည္းခ်က္သည္ အတိုက္အခံပါတီ၏ သေဘာ
ဆႏၵကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္မႈ မ႐ွိႏိုင္ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံလူ႕အခြင့္
အေရးအတြက္ အေထြေထြေရွ႕ေန႔ႏွင့္ ေကာ္မရွင္မင္းႀကီးကို လႊတ္ေတာ္၏သုံးပုံႏွစ္ပုံမဲျဖင့္ ခန္႔အပ္
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရသည္ သုံးပုံႏွစ္ပုံမဲတြင္အသာရေနၿပီး အတိုက္အခံပါတီကို ထည့္
တြက္စရာမလိုပဲ ခန္႔အပ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ား၏ လြတလ
္ ပ္
မႈႏွင့္ ၾကားေနႏိုင္ငံေရးအယူကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားခန္႔အပ္
ေရးအာဏာကို ႏွစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (သို႔) အစိုးဌာနခြဲမ်ားထံ ခြဲေဝ
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ သမၼတစနစ္ (သို႔) တစ္ပိုင္းသမၼတစနစ္မ်ားအတြက္ အထူး

သျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ဤစနစ္တြင္ ခန္႔အပ္ေရးအာဏာကို သမၼတႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္
တို႔ၾကား အဆင္ေျပစြာခြဲေဝႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအၾကား ခြဲေဝခန္႔အပ္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးျပင္းထန္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္မွာမူ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ထံမွ စစ္မွန္သည့္
ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကိုရရွိထားရပါမည္။ ထိုအခ်က္သည္ အေျခခံဥပေဒ၏အာဏာႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးျပင္းထန္သူမ်ားၾကား မွ်တမႈရရွိေရး အေပၚမူတည္ပါသည္။ သမၼတ၏ပါတီသည္ ဥပေဒျပဳ
ေရးမ႑ိဳင္တြင္း လူမ်ားစုကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါက ထိုစနစ္မ်ားသည္ အာမခံ၍မရေတာ့ပဲ အမ်ားစု
ဆႏၵမဲစနစ္က်င့္သုံးမွသာ အဖြဲ႕ဝင္ခန္႔အပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္
လင့္ရပါသည္။
သမၼတႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ခန္႔အပ္ထားေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ပါဝင္ကူညီၾက
ရာတြင္ ေရွ႕ေနာက္အစဥ္လိုက္ ထားရွိမႈသည္အလြန္ေရးပါပါသည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ နည္းလမ္း
ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ သမၼတမွ လ်ာထားသူကိုေရြးၿပီး အဆိုျပဳတင္သြင္းရမည္
ျဖစ္ၿပီး ထိုသူကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ ေရြး
ေကာက္ပြဲတာဝန္ ၫႊန္ၾကားေရးေကာင္စီဝင္မ်ားကို သမၼတမွ သုံးပုံႏွစ္ပုံေထာက္ခံမႈျဖင့္ ခန္႔အပ္ပါ
သည္။ (ခ်ီလီ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၄bis)။ လီသူနီယားႏိုင္ငံတြင္လည္းအလားတူပုံစံျဖင့္ ဘ႑ာ
ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရဘဏ္ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ေနရာတို႔ကို သမၼတမွအဆိုျပဳတင္သြင္းၿပီး လႊတ္
ေတာ္မွအတည္ျပဳပါသည္ (လီသူနီးယား အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ရ ႏွင့္ ၈၄)။
သမၼတအားလ်ာထားသူကို အဆိုတင္သြင္းခြင့္ျပဳေပးသည့္ (ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ အတည္
ျပဳ (သို႔) ျငင္းပယ္ခြင့္သာရွိ) အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သမၼတကို ေျခတစ္လွမ္းပိုသာေပး
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့ ေ
ုိ သာ္ သမၼတမွ ျဖစ္ႏင
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္ ားၿပီး ေျခလွမး္
ႀကိဳျပင္ထားႏိုင္၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ သမၼတကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားသူကို
အတည္ျပဳ (သို႔) ဗီတိုအာဏာသုံး၍ပယ္ခ်ရန္ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲေရာက္ေစၿပီး သမၼတကို ေႏွာင့္
ယွက္သူဟုေဝဖန္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္ကိုရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္ (အထူးသျဖင့္ သမၼတသည္ လူႀကိဳက္
မ်ားသည့္ အာဏာရွိေနပါက ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္)။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး
မ႑ိဳင္၏ အတည္ျပဳၾကားနာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္သည့္အရာမွာ သမၼတမွအရည္
အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေခ်ပႏိုင္ေသာ အဆိုတင္သြင္းေစၿပီး၊
အဆိုးဆုးံ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္အ
့ ရာမွာ ႏွစဦ
္ းႏွစဖ
္ က္စလုးံ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဇာတ္စင္ေပၚတြင္ ေျဖရွငး္ ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ထိသ
ု အ
႔ုိ ေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ျပင္းထန္သူမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
အတြက္ တရားဝင္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၾကားေနမႈတို႔အတြက္ ေထာက္အပံ့မျဖစ္ေစပဲ ဆုတ္ယုတ္မႈ
ကိုသာ ျဖစ္ေစပါသည္။

သမၼတႏွင့္ ဥပဒျပဳမ႑ိဳင္တို႔အၾကား ခန္႔အပ္ေရးအာဏာကို ခြဲေဝႏိုင္သည့္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ
ဥပဒျပဳမ႑ိဳင္ကုိ ကနဦးစတင္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပေ
္ စၿပီး လ်ာထားသူတစ္ဦးကို အဆိတ
ု င္သင
ြ း္ ကာ သမၼတမွ
အတည္ျပဳေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်ာထားသူမ်ားစာရင္းျပဳစုကာ သမၼတက ထိုသူမ်ားထဲမွတစ္ဦးကို
ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ လြတလ
္ ပ္သည္အ
့ င္စတီက်ဴးရွငး္
အတြက္ လူမ်ားကိဆ
ု န္ကာတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပထမအေနျဖင့္ မည္သမ
ူ ည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကိုေလ့လာၿပီး
ခန္႔အပ္ထားရန္သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ဥပေဒမ႑ိဳင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရ
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ အတည္ျပဳေပးၿပီး သမၼတမွခန္႔အပ္ပါသည္ (ကင္ညာႏိုင္ငံ
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၀)။

လူသိမ်ားလာေသာနည္းတစ္ခုမွာ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အထူးေကာ္မရွင္ (သို႔) ေကာင္စီ
ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
•

ဖီဂ်ီႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒ႐ုံးမ်ားေကာ္မရွင္ရွိၿပီး ထိုေကာ္မရွင္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (နာယက
အျဖစ္)၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏အၾကံျပဳခ်က္အရ သမၼတမွ
ခန္႔အပ္ထားေသာ သူႏွစ္ဦးႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွ
ခန္႔အပ္ထားေသာ သူတစ္ဦးတို႔ ပါဝင္ပါသည္ (ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၂)။ ထို
အေျခခံဥပေဒ႐ုံးမ်ား ေကာ္မရွင္သည္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္
လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ျဖစ္ၾကသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ခြဲျခားမႈ
မ်ား ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္၊
လႊတ္ေတာ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ၊ ရဲဌာန ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္၊ ဖီဂ်ီအက်င္းဦးစီးဌာန
ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ဝင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္တို႔ကို ခန္႔အပ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္ (ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၃)။

•

နီေပါႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီထားရွိၿပီး ၎သည္ နီေပါႏိုင္ငံ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္
ေကာ္မရွင္မ်ား ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုခန္႔အပ္ေပးရာတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။ ၎ေကာင္စီသည္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အထက္
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္ (နိေပါႏိုင္ငံ
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈၄)။

•

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒေကာင္စီထားရွိၿပီး ၎ေကာင္စီတြင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေျပာ
ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၊ သမၼတမွခန္႔ထားေသာ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၊
သမၼတႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔ပူးတြဲ အဆိုျပဳလ်ာထားသူ ငါးဦး၊ တတိယအုပ္စု
ႏွင့္ လူနည္းစုပါတီမ်ားမွ အဆိုျပဳလ်ာထားသူ တစ္ဦးတို႔ ပါဝင္ပါသည္ (သီရိလကၤာႏိုင္ငံ

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁ က)။ ေကာင္စီ၏တာဝန္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာ္မရွင္၊ အမ်ိဳးသားရဲ ေကာ္
မရွင၊္ စာရင္းစစ္ေကာ္မရွင၊္ လူ႕အခြငအ
့္ ေရးေကာ္မရွင၊္ အက်င္ပ
့ ်က္ျခစားမႈႏင
ွ ့္ လဘ္စားမႈ
စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ားပယ္ဖ်က္ေရးေကာ္
မရွင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဝယ္ယူေရး ေကာ္မရွင္စသည္တို႔အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပဏာမ
ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းပါဝင္သည္။
ထိုသို႔ေသာ ခန္႔အပ္ထားေရးေကာ္မရွင္ (သို႔) ေကာင္စီမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ထို
ေကာင္စီမ်ားစုဖြဲ႕မႈပုံစံအေပၚ အလြန္မူတည္ပါသည္။ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒ႐ုံးမ်ား ေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေျခာက္ဦးအနက္ ေလးဦးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ (သို႔) အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ သူမ်ား
ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးသာလ်င္အတိုက္အခံပါတီမွျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ အတိုက္အခံကို အဆိုတင္ျပ
ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ဗီတိုမပါပါ။ ထိုေၾကာင့္ အစိုးရ၏ပါတီတြင္းႏိုင္ငံေရးျပင္းျပသူမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း
ကို မတားဆီးႏိုင္ပါ။ အမွန္ဆိုေသာ္ အတိုက္အခံပါတီသည္ ၎တို႔၏အရာမေရာက္သည့္ အေျခ
အေနကိုဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ျငင္းဆိုမႈမ်ိဳး ယခင္က
ရွိခဲ့ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ခန္႔အပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ အစိုးရသည္ လူမ်ားစုကိုမပိုင္ထားပဲ၊
အဆင့္ဆင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔ၾကား ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္
သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထိုသို႔ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုသည္
အလားတူ အျခားအဖြဲ႕စည္းဝင္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ စိန္႔လူစီယာတြင္
စာရင္းစစ္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးကို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာ္မရွင္မွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းပါသည္ (စိန္႔လူစီ
ယာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၁)။ ဘိုစဝါနာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားပယ္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္
ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ နယ္ေျမကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဖတ္႐ႈစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိၿပီး ၎တို႔ကို
တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္မွ ခန္႔အပ္ပါသည္ (ဘိုစဝါနာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄)။
မူအရ အလားတူစနစ္တစ္ခုမွာ ထိုကဲ့သို႔အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု၏ ဥကၠ႒ကို အျခားအင္စတီ
က်ဴးရွင္းတစ္ခုတြင္ ပူးတြဲအာဏာရအရာ႐ွိတစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္
ဂ်ာေမကာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒သည္ တရားစီရင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္
မွ ပူးတြဲအာဏာရအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာ္မရွင္၏ နာယကသည္ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႕အၾကဳံရွိျခင္းႏွင့္ အထက္တန္းအရာရွိမ်ားကိုေရြးခ်ယ္
ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ၎ကိုလူေရြးခ်ယ္ေပးေရး
အဖြဲ႕တြင္ထည့္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းလမ္းသည္ႏိုင္ငံေရးခြဲျခားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို မွ်တစြာစီမံသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုသည္ ဘက္မလိုက္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အရည္ေသြး
ျပည့္ဝေၾကာင္း လုံေလာက္စြာျပႏိုင္လွ်င္ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမွ ခန္႔အပ္ထားေသာသူမ်ားသည္လည္း
ထိုအရည္အေသြးမ်ားရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအရာသည္ ခန္႔အပ္ခြင့္
အာဏာရွိသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ သမာဓိအေပၚတြင္မူတည္ေနပါသည္။ ခန္႔အပ္ခြင့္အာဏာရွိ
အထက္ပါအင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ က်င့္ပ်က္ျခစား (သို႔) တစ္ပါတီစြဲျဖစ္လာပါက ၎၏ဓါတ္မ်ားသည္
အျခားသူမ်ားထံ လွ်င္ျမန္စြာကူးစက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝမႈႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည္ဟုယူဆေသာ တရား
စီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ လူမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ တရားစီရင္ေရးလကၡဏာမ်ိဳး႐ွိသည့္ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲတရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ လက္ထဲတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား႐ွိသည့္ လက္တင္အေမရိကားႏိုင္ငံ၏
ေ႐ြးေကာက္ပေ
ဲြ စာင္ၾ့ ကည္ေ
့ ရးအဖြ႕ဲ သည္ ထိက
ု သ
့ဲ ျ႔ုိ ဖစ္သည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ကိစ
ု တာရီကာႏိင
ု င
္ ံ အေျခခံ
ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၄၂)၊ အဲလ္ဆာဗာေဒါလ္ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၀၈)၊ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံ အေျခခံ
ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၇၅)၊ အလားတူ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ လူတစ္ဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး
အဖြဲ႕တြင္ ထည့္ရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံတြင္လည္းေတြ႕ရွိ ႏိုင္ပါသည္ (ပုဒ္မ ၁၃၉)၊
ပါကစၥတန္ (ပုဒ္မ ၂၁၃ ႏွင့္ ၂၁၈)။ သို႔ေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရး၏ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ သမာဓိ
စံႏႈန္းမ်ားအားနည္းပါက အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း ပိုအားေပးလာႏိုင္ၿပီး တရားေရးကို ႏိုင္ငံေရးထဲဆြဲ
သြင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္
ထားမည့္သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အၾကဳံ (သို႔) အရည္အခ်င္း
မ်ားကို အေျခခံဥပေဒမွ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပထားႏိုင္ပါသည္။
•

ေတာင္အာဖရိက အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၉၃)တြင္ အေထြေထြစာရင္းစစ္ တစ္ဦးသည္
တာဝန္ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီးသင့္ေတာ္သည့္သူ ျဖစ္ရမည္။ ထိုသို႔ အေထြေထြစာရင္းစစ္တစ္ဦးကို
ခန္႔အပ္ရာတြင္ ျပည္သူစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာစာရင္းစစ္ျခင္း စသည္တို႔တြင္
အထူးဗဟုသုတႂကြယ္ဝျခင္း ရွိမရွိ (သို႔) အေတြ႕အၾကဳံရွိမရွိစစ္ေဆးရမည္။

•

ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထူးခြၽန္ေပါက္ေျမာက္
ၿပီး အေတြ႕အၾကဳံရွိသူမ်ားကိုခန္႔ရမည္ (ဂါနာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၂) ။

•

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ဒုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတို႔သည္ ဥပေဒတြင္
ထူးခြၽန္သူမ်ားျဖစ္ရမည္ (ဖင္လန္အေျခခံဥပေဒ အခန္း၄ ပုဒ္မ ၃၈)။

•

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ဆီေလ်ာ္သည့္
မဟာဘြဲ႕အဆင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိရမည္ (အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအာဏာပိုင္ အက္ဥပေဒ
၂၀၀၂) ။

•

တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္အမ်ားစုႏွင့္ အလားတူ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွတစ္ဦးသည္ (ခန္႔အပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ/ပူးတြဲ
အာဏာရအရာ႐ွိျဖစ္ေစ) တရားသူႀကီးေဟာင္း (သို႔) အရည္အခ်င္းရွိ ဥပေဒကြၽမ္းက်င္သူ
ျဖစ္ရပါမည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ တရား
ဝင္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္အားကိုးထိုက္မႈ၊ ျပည္သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းတို႔သည္ ၎
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ မိမိတို႔အက်ိဳးေဆာင္ေနေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈကို
ထင္ဟပ္ေနပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအစီအစဥ္မ်ိဳးသည္ နက္႐ိႈင္းစြာစိတ္ဝမ္းကြဲ
ေနသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
သည္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳရာတြင္ သို႔မဟုတ္

အက်ိဳးေဆာင္ရာတြင္

အျခားတစ္ေနရာမွသူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုထိခိုက္ေစေနသည္ဟု ထင္မွတ္ယူရလွ်င္ ၎အစီအစဥ္ကို
သတိရွိရွိ ရပ္နားေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တ၍အမ်ားစုပါေသာ စုဖြဲ႕မႈမ်ိဳးျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
•

ေတာင္အာဖရိက အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၉၃) အရ ျပည္သ႔ူေစာင့္ေရွာက္သူ႐ုံး၊ လူ႕အခြင့္
အေရး ေကာ္မရွင္၊ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မရွင္၊
စာေပႏွင့္သာသနာေရး လူမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ က်ား/မ တန္းတူရွိေရး ေကာ္မရွင္၊ အေထြေထြ
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရာတြင္ 'ေတာင္
အာဖရိက၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ က်ား/မ အစုအဖြဲ႕ကိုထင္ဟပ္ရန္' က်ယ္ျပန္႔စြာဆင္ခ်င္သုံးသပ္ျခင္း
လိုသည္ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည္။

•

ကင္ညာ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၅၀ (၁၁)) အရ လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု၏
ဥကၠ႒သည္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါက ဒုဥကၠ႒သည္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရမည္။ အျပန္အလွန္အက်ံဳး
ဝင္သည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ဥကၠ႒သည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက ဒုဥကၠ႒သည္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ရ
မည္။)

•

ကိုဆိုဗိုတြင္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရွိ ေနရာ ၁၁ ေနရာ အနက္ ၄ ေနရာကို ဆာဗီး
ယားလူမ်ိဳးႏွင့္ အျခားမ်ိဳးႏြယစ
္ င
ု ယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္ဖ
႔ ယ္ထားပါသည္ (ကိဆ
ု ဗ
ုိ ုိ အေျခခံ
ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၃၉) ။

•

သီရိလကၤာ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၄၁ခ) အရ စတုတၳမ႑ိဳင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို
ခန္႔အပ္ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒေကာင္စီပါဝင္ရပါသည္။ ထိုသို႔ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာ
တြင္ 'က်ား/မ အေရးအပါအဝင္ သီရိလကၤာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ဖြဲ႕စည္း
ထားသည့္လကၡဏာကို ထင္ဟပ္ေစေရးေသခ်ာေစရန္' ရည္ရြယ္ပါသည္။

ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထက္တြင္
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ မက္ခ႐ိုအင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား (ခန္႔အပ္ျခင္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးပူးတြဲ အသိေပးၿပီးျပဳလုပ္သင့္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ သမၼတႏွင့္
အထက္လႊတ္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦးအျပန္အလွန္ သေဘာတူ၊ သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္၏ သုံးပံုႏွစ္ပုံမဲဆႏၵျဖင့္
ျပဳလုပ္သင့္ပါသလား) တို႔သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိုက္ခ႐ို အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒသမ်ား (ဥပမာ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားကိုမည္သို႔ မည္သို႔ေၾကာ္ျငာမည္နည္းႏွင့္

ဘက္မလိုက္

သည့္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳမည္လား) သည္လည္း အေရးပါ
ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ရံဖန္ရံခါမွ အေသး
စိတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္မ်ားက ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္၏ အရည္အေသြး၊ သမာဓိႏွင့္
လြတ္လပ္မႈမ်ားကို အမ်ားႀကီးလႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။ အသစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေကာင္း
မ်ား၏ သာဓကမ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာခန္႔အပ္မႈမ်ားအတြက္ အင္တာဗ်ဴး
အတြင္း ေဆြေႏြးမႈမ်ားကို ကင္မရာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
သတ္မွတ္ထားေသာ ရာထူးခန္႔အပ္ေရး ယႏၲရားရွိေသာ္လည္းခန္႔ထားေရး၊ ေရြးခ်ယ္ေရးတို႔ႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေကာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ အေျခခံဥပေဒ မြမ္းမံျခင္းကန္႔
သတ္ခ်က္ကိုေက်ာ္စရာမလိုပဲ ျပဳလုပ္၍ရပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံ့အႀကီးဆုံး
သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးတင္ျပလာသည့္ အၾကံျပဳခ်က္အေပၚ
မွီ၍ ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ တစ္ဦးလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ေရး
အဖြဲ႕ဝင္ ႏွစဦ
္ းစီခန္အ
႔ ပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာမ်ားကို ပြငလ
့္ င္းစြာေၾကာ္ျငာကာ လစ္လပ္ေနရာအတြက္
သင့္ေလွ်ာ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတ္မွတ္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ငန္းစံႏႈန္းအတိုင္း အင္တာဗ်ဴးကို
မွတတ
္ မ္းတင္႐က
ုိ က
္ းူ ေနစဥ္တင
ြ ္ ျပဳလုပရ
္ မည္။ စြမး္ ေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႕ဲ မွ ေရြးခ်ယ္
ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးလုံးမွ ေထာက္
ခံစာထဲတြင္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိပါက ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ

ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါက ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုျပန္လည္ ဖြင့္ထားေပးရမည္။ အလားတူပင္
ခန္႔အပ္ျခင္းကို

ပါလီမန္ဆႏၵမဲအားလုံး၏

သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ျပဳလုပ္ပါက

ဆန္႔က်င္ဘက္ပါတီသည္

အလားတူ အမ်ားျမင္သာေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မႈတည္ေသာ
အဖြဲ႕ဝင္စုေဆာင္းေရးျဖစ္စဥ္လိုအပ္ၿပီး ပါလီမန္ထံခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ မတင္သြင္းမီ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း
အား အမ်ားၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္ အင္တာဗ်ဴးရပါမည္။ သို႔ေသာ္
ဤကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕ဝင္စုေဆာင္းေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေသးစိတ္ကို အထူးသတိျပဳဆင္ျခင္သင့္
ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ (ႏွင့္ တစ္ပိုင္းဖက္ဒရယ္) စနစ္တြင္ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို (က)
အမ်ိဳးသား (ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု) အဆင့္တြင္ထားမည္လား၊ (ခ) ေဒသႏၲရ (ျပည္
နယ္၊ ေဒသတြင္း၊ တိုင္း) အဆင့္တြင္ထားမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ (ဂ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ
အဆင့္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ ထားမည္လားဆိုသည့္အခ်က္ကို အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားက ဆုံးျဖတ္ရ
ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးမႈကို ဂ႐ုတစိုက္
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိေပးရန္လိုပါသည္။
ေဒသႏၲရအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (ျပည္နယ္၊ ေဒသတြင္၊ တိုင္း) ကို အသားေပးထားသည့္
သုံးသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
•

ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ တာဝန္ခြဲေဝေပးျခင္း။ တစ္ခ်ိဳ႕အင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ တည္ေဆာက္ထားပါက တာဝန္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒသခံစကားျဖင့္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေဒသခံတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိျမင္လြယ္ျခင္း စသည့္ ေဒသႏၲရဗဟုသုတ
မ်ားေၾကာင္ျ့ ဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြင္ လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ အ
ႈ တိင
ု း္ အတာမွာ ထိသ
ု ႔ုိ
ထိေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားကို မျဖစ္မေန တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။

•

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

မွ်ေဝေပးျခင္းႏွင့္

အရင္းျမစ္မ်ားခြေဝသု
ဲ
ံးစြဲျခင္း။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ နယ္ေျမအလိုက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အရင္းျမစ္မ်ားကိုခြဲေဝရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွ
ပါဝင္ႏိုင္ၾကပါသည္။
•

ယုံၾကည္မ။ႈ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတစ္ခုတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ားသည္
ကာလၾကာရွည္စြာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေဘးဖယ္ထားခံရပါက
အမ်ိဳးသားအဆင့္ (ဗဟိုအဆင့္) အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားေပၚ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ႏိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ လူနည္းစု၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိသည့္ လူမ်ားစု၏
စိုးမိုးျခယ္လွယ္ျခင္းကိုခံေနရပါက ယုံၾကည္မႈ ပိုကင္းမဲ့ႏိုင္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ (ဖယ္ဒရယ္ သို႔ ျပည္ေထာင္စု) အင္စတီက်ဴးရွင္းကို အသားေပးထားသည့္
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
•

လူနည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ လူနည္းစုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ စတုတၳမ႑ိဳင္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအနက္ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းကို
ဖက္ဒရယ္ (ဗဟို) အဆင့္တြင္ ထား႐ွိျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြင္းမွ လူ
နည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ားစု
လူမ်ိဳးမ်ားက ရန္လေ
ုိ နေစကာမူ၎တိ၏
႔ု အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ထုတေ
္ ဖာ္ႏင
ုိ မ
္ ည္လ
့ မ္းေၾကာင္း
တစ္ခု ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္ ။

•

အမ်ားလက္ခံထားသည့္ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ား။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ သမာဓိရွိမႈ၊ ေကာင္းမြန္
သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားကို တစ္
ႏိုင္ငံလုံး ျဖန္႔ေဝက်င့္သုံးႏိုင္ေစသည္။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း
မ်ားကို တသမတ္တည္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္ပဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၲရအားၿပိဳင္မႈ
မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားကြာဟမႈ ဖိအားမွလည္းလြတ္ေျမာက္ပါမည္။

•

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မ။ႈ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္
ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာအလုပ္မ်ားကို တိက်စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္
ေစရန္

လုံေလာက္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး

ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္

ခ်ိဳ႕တဲ့ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင္းဆုံး ကြၽမ္းက်င္သူရွိသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုသည္ ပိုမို
ထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
•

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္

အက်ိဳးထိေရာက္မ။ႈ

အမ်ိဳးသားအဆင့္အဖြဲ႕တစ္ခုသည္

ေဒသႏၲရအဆင့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထက္

ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုသက္သာႏိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသား

အဆင့္အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ပိုမိုျပႆနာျဖစ္ေစမည့္ အထက္မိန္႔မ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ မလို
အပ္သည့္ ထပ္ခါတစ္လဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေရွာင္ျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။
•

စုေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း။ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ မတူညီသည့္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္သာ ယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္၍ ရႏိုင္သည္မဟုတ္
ပါ။ အမ်ိဳးသားအဆင့္အဖြဲ႕စည္းတြင္ စုေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အိႏၵိယတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဆင့္ရွိပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္

မရွင္သည္ ဖယ္ဒရယ္ (ဗဟို) ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုစီစဥ္ရန္ တာဝန္
ယူရပါသည္ (အိႏၵိယ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄)။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း ျပည္နယ္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ျမဴနီစပယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီစဥ္ရန္တာဝန္
ယူရပါသည္ (အိႏၵိယ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၃ ဋ)။ ဤအရာသည္ အမ်ားလက္ခံသည့္စံႏႈန္းမ်ား၊
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားထဲမွ လူနည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ခ်ိန္ညႇိေပးျခင္းႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္
တာဝန္ခြဲေဝေပးထားသည့္ က်ယ္ေျပာလွသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပမာျဖစ္ပါသည္။ ပါကစၥတန္တြင္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွငတ
္ စ္ခသ
ု ာရွၿိ ပီး အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို ျပည္နယ္ေလးခုမွ တစ္ဦးစီတင္ေျမႇာက္ပါ
သည္ (ပါကစၥတန္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၃ ႏွင့္ ၂၁၈)။ ဤစနစ္သည္ စုေပါင္းပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္
ယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္သည့္ သာဓကျဖစ္ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွအဖြဲ႕ဝင္
မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလတစ္ခုအတြင္း (ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔
ထက္ပိုၾကာသည္) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္
မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရာသီႏွင့္ မထပ္ေအာင္အခ်ိန္လႊဲထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွ လြတ္လပ္ခြင့္
ကို ထိန္းထားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
•

အစၥေရးတြင္ ပုံမွန္ပါလီမန္သက္တမ္းသည္ ေလးႏွစ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူ (ဘ႑ာေရး
စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းတာဝန္ကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရသူ)
၏သက္တမ္းသည္ ခုႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါ သည္။

•

႐ိုေမးနီးယား အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၄၀) အရ တရားေရးရာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏
သက္တမ္းသည္ ကိုးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သမၼတသက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ႏွင့္ ပါလီမန္သက္တမ္းသည္
ေလးႏွစ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

•

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ ဗဟိုေ႐ြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္
ေျခာက္ႏွစ္ (ပုဒ္မ ၁၁၄) ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံသမၼတသက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။

•

အခါအားေလ်ာ္စြာ နမ္ဘီယား (နမ္ဘီယား အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၀) အရ စတုတၳမ႑ိဳင္
အရာရွိမ်ားကို (တရားသူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္) တသက္တာ (သို႔) သတ္မွတ္ထားသည့္
အသက္အ႐ြယ္တြင္ ခန္႔အပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္ကို ရာထူးတစ္ေနရာတြင္
ကာလၾကာရွည္စြာထားရွိျခင္းက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ
စသည္တို႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ရာထူးေနရာ ေရရွည္အာမခံခ်က္ကေကာ္မရွင္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို အေၾကာင္း
ျပခ်က္ေရေရရာရာမရွိပဲ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၎အရာရွိမ်ားကို
ဖယ္ရွားရန္ အထူးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င့္ဖက္ပါတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္
(သို႔) အျပစ္တစ္စုံတစ္ရာ (သို႔) ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ
ရပါမည္။
•

ဆလိုဗက္ကီးယား အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၅၁ က) အရ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ေရွာက္
သူသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္မွသာ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။ (က) ျပစ္မႈရွိေၾကာင္းထင္ရွား
ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ (ခ) က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ၎သည္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ရန္မတတ္ႏိုင္ပဲ အနည္းဆုံးသုံးလႏွင့္အထက္ နားရျခင္း။

•

ကင္ညာ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၅၁) အရ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ( အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း
အျပင္)၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္သည့္ရာထူးရရွိထားသူတစ္ဦးကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမွသာ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။ (က) အေျခခံဥပေဒကို ဆိုးရြားစြာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ အခန္း ၆ (ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအတြက္ က်င့္
ဝတ္မ်ား) အပါအဝင္ အျခားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။ (ခ) အဖြဲ႕ဝင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ အလားတူအရာတစ္ခုႏွင့္ျဖစ္ေစ
ႀကီးမားသည္ အက်င့္ပ်က္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိျခင္း။ (ဂ) ကာယ သို႔မဟုတ္ ဉာဏ္န စြမ္း
ေဆာင္ရည္မရွိေတာ့ျခင္း။ (ဃ) စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္မွီျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒဝါလီခံရျခင္း။

လုပ္သက္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွငး္ မ်ား၏ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားရရွေ
ိ သာ အာမခံခ်က္မ်ားသည္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွငတ
့္ ပ
ူ ါသည္။ အခ်ိဳ႕
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဤႏိႈင္းယွဥ္မႈကို တိတိက်က်ရွင္းလင္းထားပါသည္။
•

လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒအရ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ ၎အား
တရားသူႀကီးမ်ားကိခ
ု န္သ
႔ ည့္ လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ အတည္ျပဳရမည္။ သိေ
႔ု သာ္ သတ္မတ
ွ ္
ထားသည့္ ကာလတြက္သာျဖစ္ရမည္။ ထိုကာလအတြင္း ၎တို႔အားဖယ္ရွားလိုပါက ႐ုံး
ေတာ္၏စီရင္ခ်က္ျဖင့္ သာဖယ္ရွားရမည္။ (လတ္ဗီးယား အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၈)။

•

အိႏယ
ိၵ အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မရွငအ
္ ႀကီးအမႉးအား ဖယ္ရာွ းရာတြင္ တရား
႐ုးံ ခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားကို စီရင္သည့္ ထုးံ အတိင
ု း္ က်င္သ
့ းံု ရမည္ (ပုဒမ
္ ၃၂၄)။ အမွား
ျပဳလုပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္ဝျခင္းကို သက္ေသအေထာက္အထား
ျဖင့္ျပႏိုင္ၿပီး ထိုစြဲခ်က္သည့္ မွန္ကန္ေၾကာင္းမဲေပးရာတြင္ တက္ေရာက္သူ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံရွိမွ
သာလွ်င္ ေ
 ကာ္မ႐ွင္အႀကီးအမႉးကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္ (ပုဒ္မ ၁၂၄)။

လူမ်ားစုေထာက္ခံမႈကို အသားေပးသည့္စနစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္အတိုင္း ဤ
စနစ္သည္ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းဝင္မ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္ေရေရရာရာမရွိပဲ ရာထူးမွ
ဖယ္ရွားခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရာတြင္ အမ်ားအသုံးျပဳသည့္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္
ေကာ္စတာရီကာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ကို ဥပေဒျပဳေရးညီလာခံ၏ မဲသုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္သာ
ဖယ္ရွားခြင့္ရွိပါသည္ (ကိုစတာရီကာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၃)။ သို႔ေသာ္ ပါတီဘက္မလိုက္သည့္
ခန္အ
႔ ပ္မမ
ႈ ်ိဳးျဖစ္ရန္အတြက္ အမ်ားစုဆႏၵမစ
ဲ နစ္ကသ
ုိ းံု ရာတြင္ မည္သည္ပ
့ ါတီတစ္ခခ
ု က
ု မွ လႊတေ
္ တာ္
တြင္း႐ွိ သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာလူမ်ား (သို႔မဟုတ္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမ်ားစု) ကို လႊမ္းမိုး
ထားႏိုင္မႈမ႐ွိမွသာ ထိေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ သီးျခားအၾကံေပးအဖြဲ႕ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္းသည္
လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုဖယ္ရွားရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမွီအခိုကင္း
မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ပါသည္။ ကင္ညာနိင္ငံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၅၁) အရ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုဖယ္ရွားရာတြင္ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္
အျခားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ လက္ခံ၍မရေသာအမွားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္ဝျခင္းပါဝင္
ပါသည္။ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကိုဖယ္ရွားရန္ မည္သူမဆို အမ်ိဳးသား
ညီလာခံတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ထိုေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိုလက္ခံၿပီး၊
မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက သမၼတထံေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သမၼတမွ တရားစီရင္
ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး အမႈကိုစစ္ေဆးေစကာ အမွန္တစ္ကယ္ဖယ္ရွားသင့္မသင့္ ေထာက္ခံခ်က္ကို သမၼတ
ထံသို႔ ပို႔ေပးရပါမည္။

အလုပ္သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ ဆႏၵအရ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါက လုပ္သက္ကာလအာမခံခ်က္
သည္ လက္ေတြ႕တြင္ အက်ိဳးအနည္းငယ္သာရွိႏိုင္သျဖင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သည့္လစာျဖတ္
ေတာက္ျခင္းမ်ိဳးမဆို တားျမစ္ထားၿပီး စတုတၳမ႑ိဳင္အရာရွိမ်ား၏ အလုပ္သေဘာတူညီမႈခ်က္မ်ားကို
ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။
•

ဇမ္ဘီယာအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၉၉) အရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊
တရားေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔တရားေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႈး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႈးႏွင့္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တ၏
႔ုိ လစာႏွငလ
့္ ပ
ု သ
္ က္တက
႔ုိ ုိ 'ရာထူးခန္အ
႔ ပ္ၿပီးခ်ိနေ
္ နာက္ပင
ုိ း္ ၎အတြက္
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားမျပဳလုပ္ရ။' ထို႔ေနာက္ 'လစာကို ႏိုင္ငံ့အေထြ
ေထြဝင္ေငြထဲမွ ေပးရမည္။'

•

ေမာ္ရီတီရပ္စ္ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၀၈) အရ ဤအပိုဒ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 'ရာထူးတစ္
ေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္သူအား အလုပ္ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေပးရန္ရွိ

သည့္ လစာကိုမေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၎၏အက်ိဳးကိုထိပါးေစမည့္ အလုပ္ကာလႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခု (အျခားခံစားခြင့္မ်ားမပါပါ) ကို ကာယကံရွင္
ကိုယ္တိုင္မွ အၾကဳံးဝင္မႈကိုသေဘာတူျခင္းမရွိပဲ မျပဳလုပ္ရ။ စတုတၳမ႑ိဳင္ အင္စတီက်ဴး
ရွင္းဝင္မ်ား၏လစာႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားကို စုေပါင္းရံပုံေငြထဲမွေပးရမည္။'
အထက္ဥပမာမ်ားတြင္ အကာကြယ္ရထားသည့္အရာရွိမ်ား၏လစာမ်ာကို အေထြေထြဝင္ေငြ
သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းရံပုံေငြမွေပးရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎လစာမ်ားမွာ ပါလီမန္အက္ဥပေဒအရ
ပုံေသျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးခ်ိန္ညႇိမႈမဲေပးရာတြင္ ထပ္မံတင္ျပရန္မလိုပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္
ပံ့မႈက လစာေပးေျခမႈမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေစၿပီး အစိုးရဘတ္ဂ်က္လုပ္ထုံးအေပၚ မွီခိုမႈကင္းလြတ္ေစ
ပါသည္။

ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားတြင္ အလုပ္
က႑ကို ထိေရာက္စာြ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ လုေ
ံ လာက္သည့္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာလိပ
ု ါသည္။ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္
အာဏာ၊ လုပ္ငန္းက႑၊ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ေယ်ဘုယ တာဝန္ရပ္မ်ားကို
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ တားျမစ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာမ်ားကို သာမန္ဥပေဒျဖင္ျ့ ပ႒ာန္းရန္ခ်မွတေ
္ ပးႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
•

နယ္သာလန္ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၇၈ က) တြင္ အမ်ိဳးသားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိ
တစ္ဦး လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ားကို ေယဘုယ်သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎
တာဝန္မ်ားမွာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျခား စီမံခန္႔ခြဲေရးအာဏာပိုင္
မ်ား၏ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ေတာင္းဆိမ
ု အ
ႈ ရျဖစ္ေစ သိမ
႔ု ဟုတ္ မိမဆ
ိ ႏၵအရျဖစ္ေစ ပါလီမန္
အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္’ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ေဖာ္ျပထား
သည္မွာ ‘ အမ်ိဳးသားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္နည္းလမ္းကို
ပါလီမန္အက္ဥပေဒမွ တရားဝင္သတ္မွတ္ရမည္။ ထပ္ေဆာင္းတာဝန္မ်ားကို ပါလီမန္
အက္ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္သူအား ထပ္မံေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္
ပါသည္။’

•

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၉၉) အရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အေျခခံေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ---

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုျခင္း။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 'အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခား
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ' ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္စတက္က်ဳ ဥပေဒျပ႒ာန္း
ခ်က္အရ ပါလီမန္သည္ ခ်ေပးထားသည့္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာေပၚ
မႈတည္၍ အခ်ိဳ႕အေျခအေနႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပါလီမန္မွလည္း

'အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အျခားဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္
ခြင့္မ်ားကို' ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ထပ္မံခ်ေပးႏိုင္ပါသည္ (ပုဒ္မ ၁၉၉(၂))။
ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ

လြတ္လပ္ေသာ

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္

အေျခခံဥပေဒပါရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ခြင့္
ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔က႑၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားေပၚ အာ႐ုံစိုက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
နိစၥဓူဝ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈႏွင့္ ျပင္ပဖိအားမ်ားမွ အကာကြယ္လိုအပ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ လုပ္သက္ကာလအာမခံႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ အာမခံခ်က္လည္းလိုပါသည္။
အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ပိုင္ခြင့္ အေသးစိတ္ကို အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းလွ်င္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎က ကိုယ္ပိုင္စီရင္ခြင့္၏ တရားဝင္မႈကိုအာမခံေပး
ၿပီး တရားခြင္တြင္အျပည့္အဝ ကိုးစား၍ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ခြင့္၏ စံႏႈန္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
မ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလုံးမွ ႐ိုေသလိုက္နာေလးစားရမည္လည္း ျဖစ္ပါ
သည္။
•

ခ႐ိုေအးရွား အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၉၃) အရ 'စုံစမ္းစစ္ေဆးသူသည္ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ပိုင္ခြင့္
ရွိၿပီး မိမိအလုပ္တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိရမည္။'

•

ကိုစတာရီကာ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၈၃) အရ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ုံးသည္
'လုပ္ငန္းေဆာင္တာလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အႂကြင္းမဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြတ္လပ္မႈရွိ
ရမည္။'

•

မြန္တီနီဂ႐ိုး အမ်ိဳးသား စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ‘လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ရရွိရ
မည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၎တို႔ေပးေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္
ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ မလိုပါ’ (မြန္တီနီဂ႐ိုး အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄) ။

•

စိန္႔လူစီယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္တို႔သည္
'မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္၏ေအာက္တြင္မွ မရွိရ' (စိန္႔လူစီယာ ပုဒ္မ ၅၇
(၁၁)) ။

ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားသည္ လုပင
္ န္း
လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ခြင့္မ်ားကို (အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ) ရရွိထားသကဲ့သို႔
၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တိုင္းသိျပည္သိတာဝန္ယူမႈရွိရပါမည္။ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္း

မ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အရာမ်ားသည္ တရာမွ်တမႈရွိေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တာဝန္မ်ားကို လုံ႔လဝီရီယအျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းျပရပါမည္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အမႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဥပမာ
အေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ 'အမ်ိဳးသားညီလာခံထံ တာဝန္ခံရပါသည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊
လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္ရပါသည္'
(ေတာင္အာဖရိက အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၁)။
လြတလ
္ ပ္သည္အ
့ င္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးကို ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ စ
္ ရ
ီ င္ခင
ြ ရ
့္ ေ
ိွ သာ္လည္း အသုးံ
စရိတ္မ်ားကိုအသုံးျပဳရာတြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းတာဝန္ယႈမႈရွိရပါမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဘဟားမားစ္
တြင္ ျပည့္သူဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားေရးအက်ိဳးေဆာင္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္တို႔၏ စာရင္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွစစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာတင္
ရပါသည္။ အလားတူပင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စာရင္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမွစစ္ေဆးၿပီး အစီရင္ခံစာ
တင္ပါသည္ (ဘဟားမာစ္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၆)။
ထိုလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီရရွိ
ႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ဥပေဒေရးစုံညီေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပ
ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ( ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ စတက္က်ဳဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာတည္ဆဲ
အမိန္႔မ်ားတြင္) အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ဥပမာ အေထြ
ေထြစာရင္းစစ္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ တင္ျပလိုက္ေသာ အေရးႀကီးအစိုးရမူဝါဒမ်ားကို
အလြယ္တကူ လ်စ္လ်ဴမရွိႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ား၏ လြတလ
္ ပ္မႈ
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတယူသန္မႈမရွိေစရန္ အေျခခံဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထားရွိပါသည္။
ထုံးစံအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ (က) အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ရာထူးကိုဆက္တိုက္ရယူ
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မ်ားတြင္ အေလာင္းအလ်ာအျဖစ္ပါဝင္
ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။ (ခ) ၎အင္စတီက်ဴး႐ွင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
•

ကင္ညာ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒမ
္ ၈၈) အရ လြနခ
္ သ
့ဲ ည္င
့ ါးႏွစအ
္ တြငး္ ပါလီမန္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ေကာင္တည
ီ ီလာခံအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါက၊ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ေကာင္တီ
ညီလာခံတြင္ အေလာင္းလ်ာအျဖစ္အေရြးခံဖူးသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ ေရးေကာ္မရွင္တြင္ ပါဝင္၍မရပါ။ 'ပါတီတစ္ခု၏ ဦးေဆာင္အုပ္

ခ်ဳပ္သူေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ သို႔မဟုတ္ အျခားျပည္သူဝန္ထမ္းအျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္၍မရပါ'။
•

ဆာမိုအာ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၉၉ ခ) အရ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ အျခား အမ်ားျပည္သူ
ဆိုင္ရာရာထူး သို႔မဟုတ္ မိမိ၏တာဝန္မွအပ အျခားလစာရသည့္ အလုပ္ကိုလက္ခံ၍မရပါ။

•

ဆလိုဗက္ကီးယား ျပည္သူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ 'ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ျဖစ္၍
မရပါ သို႔မဟုတ္ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍မရပါ' (ဆလိုဗက္ကီးယား အေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၁ က (၁)) ။

•

ထိုင္ဝမ္ အေျခခံဥပေဒ (တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ) တြင္ ‘ယြမ္ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္အဖြဲ႕
ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွ် တစ္ၿပိဳင္ထဲ
လုပ္ခြင့္မရွိပါ’ ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္ (ပုဒ္မ ၁၀၃) ။

လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အေရးပါမႈသည္နည္းပါးသည္ဟု မွားယြင္းစြာ နားလည္
ေလ့ရရ
ိွ ာ ၎အင္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပရ
္ ာတြင္ ပြနး္ (ခ်က္စ)္
အျဖစ္ တစ္ခါတစ္ရံ အသုံးျပဳခံရၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္
အေရးပါသည့္ အေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ၎လြတ္
လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အသုံးခ်ကမ္းလွမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔အေျခအေနမ်ား
တြင္ ျမင့္တက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား (သို႔) က႑အက်ိဳးစီးပြားအလိုက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းရမည့္ ႏိုင္ငံေရးဖိအား
ကို ေတာင့္ခံထားႏိုင္ရန္ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။
•

ဥပမာ နီေပါႏိင
ု င
္ ံ (၂၀၁၅) တြင္ ပုမ
ံ န
ွ မ
္ ဟုတသ
္ ည့္ လြတလ
္ ပ္သည္ေ
့ ကာ္မ႐ွငအ
္ မ်ားအျပား
ကို ထည္သ
့ င
ြ း္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္လူမ်ားစု၏ ေပၚလစီေရးဆြဲေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ႀကီးမား
စြား မထိခိုက္ေစပဲ (ျပည္သူ႐ုံးမ်ားကို အမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တစ္စိတ္
တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္) လူနည္းစုႏွင့္ ေမ့ေပ်ာက္ခံအဖြဲ႕မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ရည္႐ြယ္၍ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

•

(အေရအတြက္မ်ားၿပီး လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအားေကာင္းသည့္ ဆႏၵမဲအုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ေသာ) ဆရာ
မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ရရွိႏိုင္ရန္
အတြက္ ဆရာမ်ားဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ကို ကင္ညာအေျခခံဥပေဒ (၂၀၁၀) တြင္ ထည့္
သြင္းေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတိုင္းသည္
ကုန္က်စရိတ္ရွိပါသည္။ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔တာဝန္မ်ားကို ထမ္း
ေဆာင္ရန္ လစာ၊ ႐ုံးခန္း၊ ေနရာအလိုက္ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ အခြန္အရင္းအျမစ္ နည္းပါး

သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပိုေနျခင္းသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာအေပၚ လက္မခံႏိုင္
သည့္ ႀကီးမားေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။
၎ျပႆနာကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေျခရွိသည့္နည္းလမ္းေလးခုရွိပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ အလြန္အေရး
ႀကီးဆုးံ ျဖစ္ေသာ လြတလ
္ ပ္သည္အ
့ င္စတီက်ဴးရွငး္ မ်ားကိသ
ု ာ အေရအတြကန
္ ည္းနည္းျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းတည္ေထာင္ပါ။ အျခားအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားကိုမူ အရင္းအျမစ္ ဖူလုံ
မႈအေပၚမူတည္၍ စတက္က်ဳဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပါ။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ား၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကိေ
ု ပါင္းပါ (ဥပမာ။ ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မတ
ွ ေ
္ ရး ေကာ္မရွင္
မ်ားကို အင္စတီက်ဴးရွင္း ႏွစ္ခုခြဲမည့္အစား တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းျခင္း)။ တတိယအေနျဖင့္
အေသးစားေကာ္မရွင္မ်ား ( အရာရွိတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ သုံးဦးထက္မမ်ားေသာအဖြဲ႕) ကိုဖြဲ႕ပါ။ ေနာက္
ဆုံးအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အေနျဖင့္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ
တာဝန္ကိုယူႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ တရားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိင္ပါသည္။
အထက္ပါနည္းလမ္း အသီးသီးတြင္အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီရွိပါသည္။ အဖြဲ႕မ်ားသည္ သာမန္
စတက္က်ဴဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အေျခခံဥပေဒတြင္မပါရွိပါက ထိေရာက္
မႈအားနည္းႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ပူးေပါင္းထားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ
အားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းမတူညီမႈေၾကာင့္ ကေတာက္ကစျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အရြယ္
အစားေသးငယ္သည့္ ေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ အရာရွိတစ္ဦးတည္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စုေပါင္း
ပါဝင္မႈအတိုင္းအတာကို က်ဥ္းေျမာင္းေစပါသည္။ တစ္ဦးထဲမွရာထူးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပါက အာဏာ
ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ အၿမဲေတြၾကဳံရသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏
အေျခအေနႏွင့္ဆီေလွ်ာ္သည့္ အေျဖကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ မွ်မွ်တတႏွင့္ ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းလုပ္ျခင္းသည္
ပဓာနက်ပါသည္။
စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူထားၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူနည္းပါးသည့္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၌ ခန္႔အပ္ထားရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အေလာင္း
အလ်ာမ်ား ေတြ႕ရွိရန္ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ အလြန္ေသးငယ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ရာထူးေနရာမ်ား
ကို ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျခင္းသည္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤနည္း
သည္ ႏိုင္ငံတြင္းစြမ္းရည္လိုအပ္မႈကို အလြယ္တစ္ကူေျဖရွင္းသည့္နည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၾကားေနအေလာင္း
အလ်ာခန္႔ ျခင္းကိုအားေပးသည့္ နည္းတစ္နည္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္
အခ်ိန္အခါအလိုက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခန္႔အပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႐ွင္းလင္းစြာ ထားရွိ
ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအျဖစ္ပ်က္မ်ိဳးမွာ ရွားပါးပါသည္ ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္
အျခာအာဏာကို ကာကြယ္သည့္မူႏွင့္ စြန္းညိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္
သူမ်ားေပၚမွီခိုျခင္းသည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အာဏာကိုနိမ့္ပါးေစၿပီး ျပည္ပအင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ား၏တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။

လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းအေရအတြက္

လိုသည္ထက္ပိုျခင္းသည္

အေျခခံဥပေဒ

အကူးအေျပာင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္ပါသည္။
အေျခခံဥပေဒ၏ အကူးအေျပာင္းကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရမည့္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ရက္ကို အတိအက်ေဖာ္ျပရန္သည္ ဤ
ျပႆနာ၏ မ်က္ႏာွ စာတစ္ဖက္ျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ ၎သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ရက္မ်ားကို တစ္ခႏ
ု င
ွ တ
့္ စ္ခု မထပ္
ေအာင္ စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလကို တာဝန္

ယူသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေလွ်ာ့ေစႏိုင္ပါမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကင္ညာ
ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ တြင္ ကင္ညာ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္
တန္းတူရွိေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္
ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳၿပီးအခ်ိန္မွစ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း အသက္ဝင္ေစရန္
ပါလီမန္မလ
ွ အ
ုိ ပ္သည့္ တရားေရးကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကိေ
ု ဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခား
အကူးအေျပာင္းကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမူ ၂ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ဇယား
မထပ္ေအာင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္
မ်ားသည္ မိမိအလုပ္က႑မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကားေန၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေစရန္ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈ
မရွိေစရန္ မိမိ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ရန္လိုအပ္
ပါသည္။ ထိုသို႔ ဘက္မလိုက္သည့္စိတ္ရွိရန္အတြက္ ရင့္က်က္သည့္ျပည္သူ႕တာဝန္သိစိတ္လိုအပ္
ပါသည္။ ထိုစိတ္က သမာဓိရွိသည့္ ျပည္သူအစိုးရအေပၚသစၥာေစာင့္သိျခင္းသည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊
ပါတီ (သို႔) ေဒသႏၲာရ၊ အစိတ္အပိုင္း၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ မိသားစု (သို႔) မိမိ ျဖစ္ခ်င္သည့္အရာမ်ားထက္ပို
အေရးႀကီးသည္ဟု ခံယူေစပါသည္။
ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ကြၽမ္းက်င္ျပည့္ဝေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ေ
 ဆာင္မႈ အစဥ္အလာႏွင့္ တရားစီရင္
ေရးလြတ္လပ္မႈကို

အထူးေလးစားလိုက္နာမႈရွိသည့္

တရားေရးစီရင္မႈမ်ားတြင္

ဝါရင့္ျပည္သူ႕

ဝန္ထမ္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ကို (က) လြတ္လပ္သည့္ အရာရွိေနရာတြင္ တစ္ပါတီတစ္ယူသန္
မဟုတ္သူမ်ားကို ခန္႔အပ္သည့္ယႏၲရားမ်ား သို႔မဟုတ္ (ခ) ၾကားေနမႈအေပၚသစၥာရွိမည့္ အရည္
အခ်င္းရွိ ေလာင္းလ်ာမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည့္ခန္႔အပ္မႈအေနအထားမ်ားအျဖစ္ အားကိုးႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္

ဤနည္းသည္

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းႏွင့္

တရားေရးအေပၚယုံၾကည္မႈနည္းသည့္

ႏိုင္ငံမ်ား

သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးတစ္ယူသန္မ်ား လႊမ္းမိုးမႈရွိျခင္း၊ မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သစၥာခံမႈဆိုင္ရာ
အျခားေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အျပည့္အဝစိတ္ေက်နပ္ေစမည့္ အေျဖေတာ့
မဟုတ္ပါ။

လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းကို တစ္ခါတစ္ရံ အေထာက္အပံ့
အရင္းအျမစ္အေနျဖင့္ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ရာထူးေနရာတြင္
ထမ္းေ
 ဆာင္သူသည္ ပါတီသစၥာခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ ဆုလဒ္ဖန္တီးေပးႏိုင္သလို
အလားအလာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဖက္ကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း
ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းကင္းႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားႏိုင္ေသာ ေနရာ
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္လွည့္ပတ္ေနရာ
ယူထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားလွ်င္ေတာင္မွ
အစိုးရႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ေပါင္းၿပီး လစာထုတ္ရာတြင္ ေမးခြန္းအခက္မ်ား မ်ားမ်ားစားစားေမးျမန္း
ျခင္းမရွိေသာသူမ်ားသည္ ထမ္မံခန္႔အပ္ခံရႏိုင္ပါသည္။
ထိုသို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား တတ္ႏိုင္သ၍ မရွိေစရန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုခန္႔အပ္သည့္အခါ
အသုံးျပဳသည့္နည္းစနစ္ကို ေကာင္းမြန္သည့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးအပ္ရန္လိုပါသည္။ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သည့္ စံအင္စတီက်ဴးရွင္းအမ်ိဳးအစားဟူ၍ မရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုရွိေလ ပိုေကာင္းေလျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာ
တြင္ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈကိုအားေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈယႏၲရားတိုင္းသည္ မွန္ကန္သည့္
ဦးတည္ခ်က္ဆီသို႔ သြားေသာ ေျခတစ္လွမ္းျဖစ္ေပသည္။

စဥ္းစားရန္အခ်က္
ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏
လြတ္လပ္မႈ၊ ၾကားေနဝါဒႏွင့္ သမာဓိတို႔ကို မည္သည့္အရာမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသနည္း။
ထိုအရာမ်ားကို သတိရွိ၍ ဖန္တီးမႈေကာင္းေသာ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမႈက ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါ
သလား။ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္အက်င့္ကို ႐ႈံ႕ခ်ရန္ အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း
စဥ္ (သို႔) အႏွစ္သာရသည္ စိတ္ဓါတ္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ကူညီပုံသြင္းေပး
ႏိုင္ပါသနည္း။

ထိနး္ ညႇျိ ခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လြတလ
္ ပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွငး္ တစ္ခက
ု ုိ အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုျပဳလုပ္႐ုံႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိမည္ဟု
အာမခံ၍မရပါ။ ရွိသင့္သည့္လူ၊ လုပ္သင့္သည့္သင္တန္း၊ မွန္ကန္သည့္တန္ဖိုးႏွင့္ က်င့္ဝတ္၊ မွန္ကန္

သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ရွိသင့္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိပဲ အေျခခံဥပေဒပုံစံတစ္ခုသက္သက္သာ
ဆိုလွ်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ကိုထည့္သြင္းမေရးရဟုဆိုလိုျခင္း
မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ပန္းတိုင္သည္ လက္ေတြ႕က်ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေျခခံ
ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စကားလုံးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အာ႐ုံစိုကမ
္ ႈလိုအပ္သကဲသ
့ ို႔
၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္း ေန႔စဥ္လက္ေတြ႕က်က်လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အာ႐ုံစိုက္သင့္ပါသည္။
တစ္ဖက္ကၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ယင္းလြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို (မဲလိမ္မႈ၊ လူ႕
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာအလြဲသုံးစားမႈ အစရွိသည့္) ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္
ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ၎ျပႆနာမ်ား ပေပ်ာက္မသြားဘဲ ဆက္လက္ရွိေနေသာေၾကာင့္
ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အသုံးမဝင္ပါဟု လ်င္ျမန္စြာေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။ ယင္းအင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ားကိုတက္ႏိုင္သမွ် ကူညီေျဖရွင္းေပး
ေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမရွိပါက အေျခအေနပိုဆိုးသြားႏိုင္ပါသည္။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေပၚ
မွီခိုလြန္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေဘာင္
ျပင္ပမွခ်မွတ္ေစၿပီး နည္းစနစ္ကေရစီ (technocratic) နည္းပညာႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးသည့္ အင္စတီက်ဴး
ရွင္းမ်ားေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈပုံအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားအစား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို အာဏာေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာစိုးရိမ္မႈမ်ိဳးအမ်ားစုကို ဒီမိုကေရစီ အထိုင္က်ၿပီးေသာေနရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးသည္
အစဥ္အလာအရ အားေကာင္းေသာေနရာ၊ တရားဝင္ကာစည္းစနစ္က်ေသာပါလီမန္ အတိုက္အခံကို
ႏိုင္ငံေရးေဘာင္အတြင္း လက္ခံၿပီးသည့္အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တက္ႂကြ
ေသာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည့္

မီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳးရွိသည့္

ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရွိႏွင့္ၿပီးသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ လြတ္
လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအစား ပါလီမန္ေကာ္မတီမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစား
ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒအရ ပါလီမန္မွအထူးေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး အစိုးရ၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ၊ တရားဥပေဒတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း ရွိမရွိစစ္ေဆးရပါသည္
(အစိုးရ လက္စြဲေတာ္ အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၃၊ အခန္း ၁၃၊ ပုဒ္မ ၁-၂)။
သို႔ပါေသာ္လည္း

ဤနည္းသည္

အားေကာင္းသည့္

ဥပေဒျပဳေရး

အစဥ္အလာမ႐ွိသည့္

ႏိုင္ငံမ်ား၊ဂိုဏ္းဂဏစြဲမ်ား၊ ေဒသအက်ိဳးစီးပြားမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၎တို႔၏
တာဝန္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွ အာ႐ုံလႊဲေစႏိုင္
ေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညႇိျခင္း
လုပ္ငန္းကို မလုပ္ေဆာင္လိုျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အရည္အခ်င္းမ႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေက်နပ္ေစေလာက္သည့္ အေျဖကိုေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အခ်ိဳ႕ေသာက႑
မ်ား ဥပမာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္း (သို႔) မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံပုံအပ္ရန္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းဆန္႔က်င္ေနသည္မွာ သိသာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။

ပါလီမန္ ေကာ္မတီမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အေရးပါမႈကို ျငင္းပယ္လို၍ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူ႕အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ ပါလီမန္ေကာ္မတီသည္ လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္တြင္ထည့္
သြင္းပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ က်ား/မ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ထည့္သြင္း
စဥ္းစားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးအစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္
အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထားရွိၾကပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အေျခ
အေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဤကဲသ
့ ို႔ေသာေကာ္မတီမ်ိဳးသည္ လြတလ
္ ပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းကို
အစားထိုးမည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမဟုတ္ပဲ ပံ့ပိုးေပးမည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ လူ႕အခြင့္
အေရးေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ က်ား/မ တန္းတူေရးေကာ္မရွင္သည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းေပး
ျခင္း၊ တရား႐ုံးတြင္ အယူခံဝင္သူကိုယ္စား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္
ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပါလီမန္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ထိုက႑မ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိရန္
ခက္ခဲပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ကၾကည့္ပါက လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုသည္ ဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေ
 ျပာင္းလဲမႈမ်ား အစျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အဆိုျပဳတင္သြင္း
ႏိုင္ရန္ လုေ
ံ လာက္ျပည့္စုံေသာ အေထာက္အကူမ်ားရွိမေနႏိုင္ပါ။ တစ္ဖက္တြင္မူ ပါလီမန္ေကာ္မတီ
သည္ ဥပမာ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ေပးရန္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၁။

ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္
အရာေတြက ဘာေတြလဲ (ဥပမာ မဲလိမ္လည္မႈ (သို႔) မဲဆႏၵနယ္ေက်ာ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈ၊ တရားစီရင္ေရးအားနည္းခ်က္)။ လက္ရွိ လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
သည္ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို မည္မွ်ထိ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေနပါသလဲ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒအရျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အပိုထပ္ေဆာင္း၍ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕ထားေသာ ထိုလြတ္လပ္
သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အတိုင္းအတာမည္မွ်အထိ အေျဖရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသလဲ။

၂။

လက္ရွိ လြတ္လပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အားနည္းၿပီးထိေရာက္မႈ မရွိပါက
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ျပႆနာသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသလား (ဥပမာ
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ထားေရးႏွင့္ လုပ္သက္ကာလတြင္ လြတ္လပ္မႈအျပည့္အဝမရရွိ ျခင္း)။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းက

ျပသာနာအတြက္

အေျဖဟုတ္ပါသလား

(သို႔မဟုတ္) အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ ေခါင္းေဆာင္၊ အရင္းအျမစ္ စသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲျမႇင့္
တင္ရန္လိုအပ္ပါသလား။
၃။

အင္စတီက်ဴးရွင္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ မည္သည့္ခန္႔အပ္ျခင္း ယႏၲရားသည္ သင့္ေတာ္ပါ
သနည္း။

လြတ္လပ္သည့္ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္

အရာရွိမ်ားကို

ခန္႔ထားရာတြင္

ၾကားေနမႈမရွိရန္၊ ႏိုင္ငံေရးတစ္ယူသန္မႈကင္းရန္၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈေသခ်ာေစရန္
ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ က်ား/မ တန္းတူမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းမတူကြဲျပားမႈမ်ား ထင္ဟပ္ေနေစ
ရန္ ခန္႔အပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။
၄။

လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္သည့္
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ မည္သို႔ကာကြယ္ႏိုင္မည္နည္း။ မည္သည့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ား (ဥပမာ လုပ္သက္အာမခံခ်က္၊ တစ္ယူသန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊
လုံေလာက္သည့္ လစာ အစရွိသျဖင့္) က လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၾကားေနမႈႏွင့္ လြတ္
လက္မႈကို တည္ၿမဲေစမည္နည္း။ တဆက္ထဲတြင္ အမ်ားျမင္သာေအာင္ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအေပၚတာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ (ဥပမာ ႏွစ္စဥ္ အစီ
ရင္ခံစာကို ပါလီမန္ထံတင္ျခင္း၊ ပုံမွန္စာရင္းစစ္ျခင္း) မည္သို႔လုပ္ရမည္နည္း။

၅။

မည္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုခ်င္းစီရရွိသင့္ပါသလဲ။ ဘုံပန္းတိုင္ကို
ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုသည္ မည္သို႔ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ ပံ့ပိုးေပး
ႏိုင္မည္နည္း။ လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အားနည္းေသာ အေနအထားတြင္ရွိသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မည္မွ်ကန္႔သတ္
သင့္ပါသနည္း။

၆။

အေျခခံဥပေဒသည္ အနာဂတ္အတြက္မည္မွ်ထိ လုံျခဳံပါသလဲ။ ပါတီစနစ္ကို ျပန္လည္
ျပဳျပင္ျခင္း စသည့္ ႀကီးမားသည့္ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္လာ
ပါက အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ယႏၲရားမ်ား လုံေလာက္မႈႏွင့္ လည္ပတ္ႏိုင္စြမ္း
ရွိႏိုင္ပါသလား။

၇။

ဖယ္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မသုံးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီး
ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဗဟိုတြင္သာထားသင့္ပါ
သလား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္း/ေဒသအလိုက္ ထားသင့္ပါသလား။ ဒုတိယအခ်က္
ကိုေရြးခ်ယ္ပါက ဗဟိုသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း/ေဒသမ်ားကို ၾကည့္ၾကပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္ပါ
သလား။

၈။

လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြကိုမည္မွ် ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္ပါသလား။ တည္ေထာင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ လုံေလာက္သည့္စြမ္းေဆာင္
ရည္ျပည့္သူမ်ား ရွိပါသလား။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုမေလ်ာ့က်ေစပဲ
ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည့္သည့္အရာမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ရပါသနည္း။

တာဝန္

အိႏၵိယ

ဘဟားမာစ္

ဘူလ္ေဂးရီး

ေတာင္အာဖရိ

ကင္ညာ

တူနီးရွား

(၁၉၅၀)

(၁၉၇၃)

ယား (၁၉၉၁)

က (၁၉၉၆)

(၂၀၁၀)

(၂၀၁၄)

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲ

လြတ္လပ္သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ႀကီးၾကပ္ေရး

ေကာ္မရွင္

ေကာ္မရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္

ေကာ္မရွင္

(ပုဒ္မ ၃၂၄) ႏွင့္

(ပုဒ္မ ၁၉၀)

မဲဆႏၵနယ္

(ပုဒ္မ ၁၂၆)

ျပည္နယ္

သတ္မွတ္ေရး

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္

ေကာ္မရွင္မ်ား

(ဇယား ၆၊
.. ပုဒ္မ ၂၈)

မဲဆႏၵနယ္

မဲဆႏၵနယ္

လြတ္လပ္သည့္

သတ္မွတ္ျခင္း

ေကာ္မရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္

(ပုဒ္မ ၆၉)

မဲဆႏၵနယ္
သတ္မွတ္ေရး
ေကာ္မရွင္
(ဇယား ၆၊
.. ပုဒ္မ ၂၈)

တရားစီရင္ေရး

မွတ္ခ်က္ ၂

တရားစီရင္ေရး

တရားစီရင္ေရး

တရားစီရင္ေရး

တရားစီရင္ေရး

တရားစီရင္ေရး

ခန္႔အပ္ျခင္း

ကိုၾကည့္ပါ

ႏွင့္ တရားေရး

ေကာင္စီခ်ဳပ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ

ေကာင္စီခ်ဳပ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

(ပုဒ္မ

ေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ

ေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ

(ပုဒ္မ ၁၁၂)

ေကာ္မရွင္

၁၃၀-၁၃ဝ ခ)

၁၇၈)

၁၇၁)

(ပုဒ္မ ၁၁၆)
ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္သူ႕

ျပည္သူ႕

ျပည္သူ႕

စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ုံး

ႏွင့္ ျပည္နယ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ

အဆင့္ ျပည္သူ႕

ေကာ္မရွင္

ေကာ္မရွင္

ေကာ္မရွင္

ဝန္ေဆာင္မႈ

(ပုဒ္မ ၁၀၇)

(ပုဒ္မ ၁၉၆)

(ပုဒ္မ ၂၃၃)

ေကာ္မရွင္

ဘ႑ာေရး

ဘ႑ာေရး

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

အမ်ိဳးသား

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

စာရင္းစစ္

စာရင္းစစ္

အရာရွိႏွင့္

(ပုဒ္မ ၁၃၆)

စာရင္းစစ္႐ုံး

(ပုဒ္မ ၁၈၈)

(ပုဒ္မ ၂၂၉)

တရား႐ုံး

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

(ပုဒ္မ ၉၁)

(ပုဒ္မ ၁၁၇)

(ပုဒ္မ ၁၄၈)
ဝင္ေငြခြဲေဝ/

ဘ႑ာေရး

ဘ႑ာေရး ႏွင့္

ဝင္ေငြခြဲေဝေရး

အနာဂတ္

စီးပြားစီမံ/

ေကာ္မရွင္

ဝင္ေငြခြန္

ေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ

မ်ိဳးဆက္မ်ား

အရင္းျမစ္မ်ားကို

(ပုဒ္မ ၂၈၀)

ေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ

၂၁၅-၂၁၆)

အတြက္ ေရရွည္

၂၂၀-၂၂၁)

အမ်ိဳးသားေျမယာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္

ေကာ္မရွင္ (ပုဒ္မ

အခြင့္အေရး

၆၇)

ေကာ္မရွင္

ထိန္းသိမ္းျခင္း

(ပုဒ္မ ၁၂၉)
သမာဓိ/ အဂတိ

စစ္ေဆးေရး

ျပည္သူ႔ေစာင့္

နီတိႏွင့္ အဂတိ

ေကာင္းမြန္သည့္

လိုက္စားမႈ

အရာရွိခ်ဳပ္

ေရွာက္သူ

လိုက္စားမႈ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

တိုက္ဖ်က္ေရး

(ပုဒ္မ ၁၃၂က)

(ပုဒ္မ ၁၈၂)

တိုက္ဖ်က္ေရး

အဂတိလိုက္စား

ေကာ္မရွင္

မႈတိုက္ဖ်က္ေရး

(ပုဒ္မ ၇၉)

ေကာ္မရွင္
(ပုဒ္မ ၁၃၀)

တိုင္ၾကားမႈ မ်ား

စုံစမ္းစစ္ေဆး

ျပည္သူ႕

ကို စုံစမ္းျခင္း/

သူ

ေစာင့္ေရွာက္သူ

နစ္နာမႈ

(ပုဒ္မ ၁၈၂)

ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား
လူ႕အခြင့္အေရး

စုံစမ္းစစ္ေဆး

ေတာင္အာ ဖရိ

ကင္ညာ လူ႕

လူ႕အခြင့္အေရး

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

သူ (လူ႕အခြင့္

က လူ႕အခြင့္

အခြင့္အေရးႏွင့္

ေကာ္မရွင္

ႏွင့္ ကာကြယ္

အေရးေစာင့္

အေရးေကာ္မရွင္

တန္းတူေရး

(ပုဒ္မ ၁၂၈)

ျခင္း

ၾကည့္သူအျဖစ္

(ပုဒ္မ ၁၈၄)

ေကာ္မရွင္

က်ား/မ

က်ား/မ တန္းတူ

ကင္ညာ လူ႕

အခြင့္အေရး

ေရး ေကာ္မရွင္

အခြင့္အေရးႏွင့္

(ပုဒ္မ ၁၈၇)

တန္းတူေရး

လည္း တာဝန္
ယူပါသည္။)

ေကာ္မရွင္

လူနည္းစု

လူနည္းစု

ယဥ္ေက်းမႈ

ကင္ညာ

အခြင့္အေရး

ဘာသာစကား

ဘာသာေရးႏွင့္

လူ႕အခြင့္အေရး

ဆိုင္ရာ အထူး

ဘာသာစကား

ႏွင့္တန္းတူေရး

အရာရွိ (၃၅ဝခ)

အသိုင္းအဝိုင္း

ေကာ္မရွင္

ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္
ကာကြယ္ေရး
ေကာ္မရွင္
(ပုဒ္မ ၁၈၅)
မီဒီယာဥပေဒ/

႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္

႐ုပ္သံ ျပန္ၾကား

႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္

ေရး အာဏာပိုင္

ေရးေကာ္မရွင္

မႈ

(ပုဒ္မ ၁၉၂)

(ပုဒ္မ ၁၂၇)

အေျခခံဥပေဒမွ

ရဲေရးရာ

ဆရာမ်ား

ဖြဲ႕စည္းသည့္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ

အျခားအဖြဲ႕

ေကာ္မရွင္

ေကာ္မရွင္

အစည္းမ်ား

(ပုဒ္မ ၁၁၈)

(ပုဒ္မ ၂၃၇)
အမ်ိဳးသား ရဲေရး
ရာဝန္ေဆာင္မႈ
ေကာ္မရွင္
(ပုဒ္မ၂၄၆)

မွတ္ခ်က္။ ။
(၁) အေျခခံဥပေဒတြင္ပါေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စတက္က်ဳ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားကို မေဖာ္ျပထားပါ။
(၂) အိႏၵိယဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသားတရားစီရင္ေရး ခန္႔အပ္ျခင္းေကာ္မ႐ွင္ကို ထည့္သြင္းေ
 ဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေကာ္မ႐ွင္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံပုံစံကို ထိခိုက္သည္ဟုဆိုကာ
ထိုေကာ္မ႐ွင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုျပင္ဆင္ရန္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အဆိုျပဳထားႏိုင္သျဖင့္ ထိုေကာ္မ႐ွင္ တည္ေထာင္
ရန္ျပဌာန္းခ်က္သည္ ခိုင္မာမႈမ႐ွိပါ။

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

တရားစီရင္ေရးႏွင့္

ေကာ္မရွင္

တရားေရးဝန္ေဆာင္မႈ

မဲဆႏၵနယ္ေကာ္မရွင္

ေကာ္မရွင္
စုဖြဲ႕ပုံ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏

၁။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊

၁။ နာယက၊ ပူးတြဲအာဏာရ

အၾကံျပဳခ်က္အရ အတိုက္အခံ

ပူးတြဲအာဏာရအရာရွိ

အရာရွိ (ဥကၠ႒အျဖစ္)

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး

(ဥကၠ႒အျဖစ္)

၂။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အၾကံျပဳ

ခန္႔အပ္ေသာ ဥကၠ႒ႏွင့္

၂။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အၾကံျပဳ

ခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ ခန္႔အပ္

ႏွစ္ဦးထက္မနည္း ေလးဦး

ခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွခန္႔အပ္

ေသာ အျခားတရား႐ုံးခ်ဳပ္

ထက္မမ်ားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား။

ေသာ အျခားေသာ

တရားသူႀကီး(ဒုဥကၠ႒အျဖစ္)။

တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး၊

၃။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အၾကံျပဳခ်က္

၃။ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ

အရ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ ခန္႔အပ္ေသာ

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒

ဥပေဒျပဳေရးေအာက္လႊတ္ေတာ္

၄။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏

အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး။

အၾကံျပဳခ်က္အရ

၄။ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္၏

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ

ေဆြးေႏြးၿပီးခန္႔အပ္ေသာ

ခန္႔အပ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး

အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္
တစ္ဦး။

တာဝန္သက္တမ္း

သုံးႏွစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္

ပြိဳင့္ ၁-၃ အထက္ ရာထူးမ်ား

နာယက၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရား

(သို႔) ခန္႔အပ္စာပါ ကာလ

သည္ ပူးတြဲအာဏာရအရာရွိ၊

သူႀကီး သို႔မဟုတ္ ေအာက္

အတိုင္း

ပြိဳင့္ ၄ ႏွင့္ေအာက္ ရွိသူမ်ား

လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္ရာထူးမွ

က ၃ ႏွစ္သက္တမ္း ထမ္း

မနားမျခင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္

ေဆာင္ရန္

ရန္။ ပြိဳင့္ ၂-၄ ေအာက္ခန္႔အပ္
ထားခံရသူမ်ားသည္
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွမဖယ္ရွားမျခင္း
တာဝန္ထမ္းေ
 ဆာင္ရန္။

တာဝန္မွဖယ္

မိမိတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိ (ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္က်န္းမာ

နာယကသည္ တာဝန္

ရွားျခင္း ယႏၲရား

ေရး အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ (သို႔) အျခား) သို႔မဟုတ္ အမွားက်ဴး

ထမ္းေဆာင္ေနသ၍ နာယက

လြန္မွသာ ထိုသူမ်ားကို ဖယ္႐ွားရပါမည္။ ဖယ္ရွားရန္သင့္ မသင့္

ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး

ကို တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ထံသို႔တင္ျပၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳ

အဖြဲ႕သည္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ

လုပ္ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အားဖယ္ရွားရန္သင့္ မသင့္

အမႈထမ္းရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္

ေထာက္ခံစာကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထံတင္ျပရမည္။

အတိုက္အခံေခါင္းမွ
ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားသည္
ခန္႔အပ္သူထံ အမႈထမ္းရမည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ျပည္သူ႔႐ုံးမ်ားအတြက္ (အၾကံ

တရား႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အယူခံ

မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ေရးစည္း

တာဝန္မ်ား

ဉာဏ္မ်ားကို စုေပါင္းကာ

တရား႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အပါ

မ်ဥ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထံေပးျခင္းျဖင့္)

အဝင္ တရားစီရင္ေရးရာထူး

စစ္ေဆးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထံ

အလုပ္ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အမ်ားစု (တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္ေပးကာ ထိုမွ

ထို႐ုံးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား

အယူခံတရား႐ုံး ဥကၠ႒မပါ)

တစ္ဆင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္

အား ဖယ္ရွားျခင္း အျပစ္ေပး

တို႔ကို ၎၏အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္

ဥပေဒျပဳေရးသို႔ တင္ျပပါသည္။

ျခင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ခန္႔အပ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ

ထိုအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ

အခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္ျမင့္႐ုံးမ်ား

အရ ဥပေဒပညာရပ္

အေျခခံ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳ

တတ္ကြၽမ္းရန္ လိုအပ္ေသာ

မူၾကမ္း (ျပင္ဆင္ခ်က္ရွိ သည္

ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တိုင္ပင္မႈ

အျခား ဥပေဒအရာရွိမ်ားကို

ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ကို

လိုအပ္သည္။

လည္း၍နည္းျဖင့္ခန္႔ပါသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္မွတင္ျပပါသည္။ လႊတ္ေတာ္
မွ အတည္ျပဳလွ်င္တရားဝင္
သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္စီရင္

ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ (သို႔) ျဖစ္စဥ္

ပိုင္ခြင့္၊အဖြဲ႕အစည္း၊

စည္းမ်ဥ္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွထုတ္ျပန္

အေျခအေနႏွင့္

၍ ေကာ္မရွင္၏တာဝန္မ်ားကိုရပ္ဆိုင္းရန္ မည္သည့္ျပည္သူ႕

အစီရင္ခံျခင္း

အရာရွိကိုမဆို အာဏာေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္
ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လစာကို စုေပါင္းရန္ပုံေငြမွ
သုံးစြဲရပါမည္။ ပါလီမန္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်တ္မဲေပးျခင္းႏွင့္ မသက္
ဆိုင္ပါ။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအသုံးစရိတ္မ်ားကို စာရင္းစစ္မွစစ္ရပါသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္သည္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ပါလီမန္ႏွင့္ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း

ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္ လုပ္၍မရပါ။

လုပ္၍ မရပါ။ ေကာ္မ႐ွင္တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္
ငါးႏွစ္အတြင္း ထိုေကာ္မ႐ွင္
အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားကို
ခန္႔အပ္၍မရပါ။

မွတ္ခ်က္။

။ Westminster စနစ္ကို အေျခခံေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ဥပမာ

--- အဓိကႏိုင္ငံေရးလြန္ဆြဲမႈသည္ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔အၾကားရွိတတ္ေသာ ပါလီမန္စနစ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

လူ႕အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား
အတြက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ႏွင့္ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

စုဖြဲ႕ပုံ

'ေကာ္မရွင္ကို သမာဓိရွိ၍

'ေကာ္မရွင္ကို သမာဓိရွိ၍

'ေကာ္မရွင္ကို သမာဓိရွိ၍

လြတ္လပ္ၿပီး၊ ဘက္လိုက္မႈ

လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈ

စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အဖြဲ႕ဝင္

ကင္းကာ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ

ကင္းကာ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ

မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။'

အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။'
ညီလာခံတြင္

ရမည္။'
ညီလာခံတြင္ အရည္အခ်င္း

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္

ညီလာခံတြင္ အရည္အခ်င္း

ျပည့္ဝသည့္ လူမ်ားစုမွ

လူမ်ားစုမွ ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ျပည့္ဝသည့္ လူမ်ားစုမွ

ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ေရြးခ်ယ္ရမည္။
တာဝန္သက္တမ္း

ေျခာက္ႏွစ္တစ္သက္တမ္း။

ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္း

ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္း

အဖြဲ႕ဝင္သုံးပုံတစ္ပုံကို
ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လဲရမည္။
တာဝန္ မွ ဖ ယ္ ရွားျခင္း

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ တိက်သည့္ေဖာ္ျပမႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္

ယႏၲရား

'ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း'ႏွင့္ 'တာဝန္ယူမႈ'ကိုေသခ်ာေစရန္ ဥပေဒအရထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

'ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မဲဆႏၵျပဳပြဲမ်ား

'လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္

'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္း

တာဝန္မ်ား

ပုံမွန္စီစဥ္က်င္းပႏိုင္ရန္၊ သမာ

ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာ

က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊

သမတ္က်ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္း

ျခင္း ရွိမရွိႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ လူ႕

လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး

ျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္

အခြင့္အေရးစနစ္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို

ပြဲရလဒ္ ေၾကျငာရန္

တက္ေစရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရမည္။'

အဆင့္တိုင္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္

တင္ရပါသည္။ လုပ္ငန္းဆက္

တာဝန္ရွိပါသည္။'

ႏြယ္ပတ္သက္မႈအရ ဥပေဒ

'ေကာ္မရွင္သည္ မိမိနယ္ပယ္

မႈၾကမ္းက႑တြင္ ေဆြးေႏြး

ထဲမွ သက္ဆိုင္သည့္

တင္ျပရသည္။ '

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

'ေကာ္မရွင္သည္ ၎တာဝန္ခံ

အၾကံေပးျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။'

ထားရာ ေနရာမ်ားတြင္
ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး အာဏာ

'ေကာ္မရွင္သည္ လူ႕အခြင့္

ရွိပါသည္။'

အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
စစ္ေဆးေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္
၍ ေျဖရွင္း (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္း
ေပးရမည္။'

ကိုယ္ပိုင္စီရင္ပိုင္ခြင့္၊

လြတ္လပ္သည့္ အေျခခံဥပေဒ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီကို ပံ့ပိုးရန္လႈပ္ရွားၿပီး

အင္စတီက်ဴးရွင္း၊

အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရမည္။

အေျခအေနႏွင့္

ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဥပေဒကိစၥရပ္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခံစားပိုင္ခြင့္

အစီရင္ခံျခင္း

ရွိပါသည္။
ညီလာခံေအာက္တြင္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ အစီအရင္ခံစာတင္ရမည္။
လြတ္လပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အစီအရင္ခံစာမ်ားကို ညီလာခံ၏အထူးအစီအစဥ္တြင္
ေဆြးေႏြးရမည္။
ေအာ္ဂဲနစ္ဥပေဒ( တက္ေရာက္သည့္လူမ်ားစုမွ တင္သြင္းရမည္၊ သမၼတ၏ ဗီတိုကို ငါးပုံသုံးပုံေသာ
မဲျဖင့္သာပယ္ဖ်က္ႏိုင္) မွ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ စုဖြဲ႕မႈ(အဖြဲ႕တြင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား)၊
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္နည္းလမ္း၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္
ေစာင့္ၾကည္စစ္ေဆးျခင္း စသည့္တာဝန္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးပါသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

မွတ္ခ်က္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခ်ျပရမည္။

။ တစ္ပိုင္းသမၼတစနစ္႐ေ
ွိ သာ ၂၁ ရာစု ျပင္သစ္ဘာသာစကားေျပာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏

ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဥပမာ

စာတမ္းထဲတြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္
ဤစာစဥ္တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စာသားမ်ားအား မည္သည့္
ရင္းျမစ္မွ ေကာက္ယူသည္ဟု ေဖာ္ျပမထားခဲ့လွ်င္ Constitute Project ၏ Website ျဖစ္သည့္
https://www.constituteproject.org/ မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
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Elliot Bulmer သည္ International IDEA ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း
အစီအစဥ္မွ အႀကီးတန္း အစီစဥ္အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ University of Glasgow မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရ
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး University of Edinburgh မွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိထားသည္။ International IDEA ၏
ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းစာစဥ္၏ အယ္ဒတ
ီ ာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံ
ဥပေဒဒီဇိုင္းပုံစံ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဒီဇိုင္းပုံစံတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳေလ့
လာသည္။ ထို႔အျပင္ စာေရးသူသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အား ကမ္းလွမ္းခ်ိတ္ဆက္ေပး
သူျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ ျမန္မာ၊ တူဗာလူႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဒီမက
ုိ ေရစီႏင
ွ ့္ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ င
ုိ ရ
္ ာ အကူအညီေပးေရး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ အစည္း (International
IDEA) သည္ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ခြင္ ေရရွည္
တည္တံေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသည္။ International IDEA သည္ အသိပညာ
မ်ား၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ မူဝါဒ
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဒီမို
ကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
<https://www.idea.int>
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International IDEA ၏ MyConstitution Programme သည္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ သက္ဆိုင္
သူမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္
အလုံးစုံျခဳံငုံ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားပါဝင္မႈရွိေသာ၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း”
စာတမ္းတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က်ၾကဳံေတြ႕ရေသာ
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စနစ္တက်ခြဲျခားတင္ျပျခင္းျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ
လွေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပ
ႏိုင္ရန္ ေရွး႐ႈသည္။
၁။

အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား။ *

၂။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထားရွိျခင္း (သို႔) Bicameralism*

၃။

တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္။ *

၄။

တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မႈမ်ား။ *

၅။

တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ား၏ တည္ၿမဲပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္
တာဝန္ခံမႈ။ *

၆။

ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမက်င့္သုံးေသာ သမၼတမ်ား။ *

၇။

ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာကန္႔သတ္ထား
ေသာ ဧကရာဇ္မ်ား။

၈။

ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္စပ္မႈ။

၉။

လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား။ *

၁၀။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။ *
၁၁။ ကန္႔သတ္ခ်က္ (ဥပေဒ) အပိုဒ္ငယ္မ်ား။
၁၂။ ဖက္ဒရယ္စနစ္။ *
၁၃။ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္။ *
၁၄။ သမၼတ လက္ဝယ္ရွိ ဗီတိုအာဏာမ်ား။

၁၅။ သမၼတလက္ဝယ္ရွိ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား။
၁၆။ ပါလီမန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။
၁၇။ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းယႏၲရားမ်ား။ *
၁၈။ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား။ *
၁၉။ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ (စတုတၳမ႑ိဳင္) အင္စတီက်ဴး
႐ွင္းမ်ား။ *
၂၀။ သမၼစနစ္ႏင
ွ ့္ တစ္ပင
ုိ း္ သမၼတစနစ္ဒမ
ီ က
ုိ ေရစီႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားတြင္ သမၼတေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း။
* ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ရရွိႏိုင္သည္။
ဤ စာတမ္းမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာက္ပါဝဘ္ဆိုဒ္ <http://www.idea.int/publications>
တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာစာတမ္းမ်ားကို ဤဝဘ္ဆိုဒ္ <http://
constitutionnet.org/primers> တြင္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ယခု စာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းနွင့္ ပံုနွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။

International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္
ျခင္း” စာတမ္းမ်ားကို ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ဝမ
ွ း္ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး သိမ
႔ု ဟုတ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးသားထုတ္ေဝသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္
ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား
အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
ဤစာတမ္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အထူးကြၽမ္းက်င္
သူမ်ားမဟုတ္ေသာ သာမန္စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား
အလိုက္ မိတ္ဆက္စာအေနျဖင့္လည္း ေရးသားထားသည္။ ထို႔အတူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးနယ္ပယ္၌ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အၾကဳံ႐ွိၿပီးသူတို႔ ျပန္လည္
ႏွီးေႏွာဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အသုံးဝင္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ား၏

လက္ေတြ႕က်က်

ၾကဳံေတြ႕ရေသာ

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စနစ္တက် ခြဲျခားတင္ျပျခင္းျဖင့္
႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ရန္ေရွး႐ႈသည္။
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