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၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း 

လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္ (၁) 

ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 

အတြက္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ေလလ့ာႏိငု္ေစရန ္(၂) အစိုးရအတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏငွ္ ့

အျခားျပင္ပမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း 

မြန္၍ သတင္းအခ်က္အလက္စံုလင္ၿပီး ေဒသတြင္းဆံုး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေဒသႏွင့္ လိုက္ 

ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ကူညီ 

ပံ့ပိုးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဤ 

အေၾကာင္းအရာအား စတင္ေလ့လာေသာ စာဖတ္ 

ေသာသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 

အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေ၀မွ်လ်က္ရိွေသာ သူမ်ားအတြက္ 

ျပန္လည္ၾကည့္ရွႈႏုိင္ေသာ မွတ္တမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း 

ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ 

ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ 

မ်ားကို က႑အလိုက္ စီစဥ္တက်ေရးဆြဲထားၿပီး ရႈပ္ 

ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္ၿပီး 

လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ 

ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ အစိုးရမ်ားအ 

ၾကားပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ 
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ပါလီမန္စနစ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ကြဲျပားျခားနားေစသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ တာ၀န္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အားကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသားစရိုက္လကၡဏာမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပသည့္လူထုေခါင္းေဆာင္ 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ေသာ ရာထူးေနရာအခ်ိဳ႕ 
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဗီတုိအာဏာသံုး၍ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းသို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
သီးျခားအခြင့္အာဏာမ်ား ရွိၾကသည္။

အစိုးရအဖြ႔ဲအႀကီးအကဲ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟု ေခၚၾကပါသည္)သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္
တာ၀န္ခံရသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အင္အားကို 
တည့္မတ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေပသည္။ လႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲသည္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ကို 
ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎တြင္ မူ၀ါဒရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ားျပည့္မွီရန္အတြက္ ဥပေဒအသစ္မ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ 
ဥပေဒျပဳမႈကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံသမၼတကျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦး 
ကျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ားမွာမူ သီးျခားအေျခခံ
အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ သမၼတတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက႑ႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေသာအခန္းက႑တို႔ရွိ
သည့္ သမၼတတစ္၀က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္မ်ားနည္းတူ သီးျခားေဖာ္ျပရမည့္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ယခု 
တင္ျပမည့္အခန္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္သည့္ သမၼတပါ၀င္ေသာ ပါလီမန္စနစ္အတြက္ အသံုး၀င္ 
မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပေဒ    ဒီဇိုင္းရွဳေထာင့္မွၾကည့္လ်ွင္    အဓိကစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ -
(၁) ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသည့္အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ သမၼတကုိမည္သို႔ေရြးခ်ယ္မည္နည္း၊ 

(လူအားလံုးမွ၊ ပါလီမန္မွ၊ အထူးေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ) မဲေပးသည့္နည္းလမ္း၊ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံမဲ 
အေရအတြက္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ သမၼတသက္တမ္းႏွင့္ ျပန္လည္အေရြးခံပိုင္ခြင့္ 
(၂) သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (၃) သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။
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သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တိက်စြာသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားသို႔ တျဖည္ျဖည္းလႊဲေျပာင္းေပး 
ျခင္းျဖင့္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္နည္းတူ ၎တို႔ 
ကိုင္စြဲခဲ့သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အထြတ္ 
အျမတ္ပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အာဏာကိုေလ်ာ့ခ်ထားၿပီး ၎အသြင္သ႑ာန္ပံုရိပ္ကို ႀကီးက်ယ္ထင္ရွားေစ 
ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတို႔၏ ရာထူးေနရာမ်ားသည္ 
သီးျခားစီရွိေနခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ဘုရင္သည္ 
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တာ၀န္ယူျခင္း (၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ 
သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သီးျခားအခြင့္အာဏာကို စြဲကိုင္ပါသည္။

ဘုရင္မ်ား၊ သမၼတမ်ားႏွင့္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္မ်ား
၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္း  ပါလီမန္စနစ္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သမၼတႏိုင္ငံ 

မ်ားတြင္မူ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္မ်ား အားေကာင္းလ်က္ရွိေပသည္။
၁၈၇၅ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ပံုစံသစ္အသြင္ျဖစ္သည္။ 

၎သည္ ကမၻာ့ပထမဆံုးေသာ ပါလီမန္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ အခမ္းအနားဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ မပါ၀င္သည့္  ေရြးေကာက္ခံ 
သမၼတက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးကိုမူ လႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရသည့္        
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္သည္။ ယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား သည္ အဆိုပါပံုစံကို အသံုးျပဳၾကၿပီး 
၎တို႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ အီတလီ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ တူရကီႏွင့္ ဗႏူ၀ါးတူး(Vanuatu) စသည့္ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား (ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံမ်ားကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ယခင္ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား)တြင္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ၿပီးေသာ ဘုရင္ေနရာ 
ဆက္ခံရန္အတြက္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကို အထူးတလည္ ေရြးခ်ယ္ထားၾကသည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
ေရြးေကာက္ခံသမၼတတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာရွိၾကၿပီး လူထု၏ အထိမ္းအမွတ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ 
သည္။ ၎တို႔သည္ အာဏာရယူရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူထုအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ၿပီးေနာက္ အနားယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အေရးၾကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ၎တို႔သည္ 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ လူထုအားကိုယ္စားျပဳသည္ဆိုျခင္းထက္ တကယ္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ 
ျဖစ္သည့္ ဘုရင္မ်ိဳးရိုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတမ်ား၏ သီးျခားအခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ အခြင့္ 
အာဏာ မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ကြဲျပားေပသည္။ ၎တို႔ 
ဘာလုပ္သည္ဆိုျခင္းထက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၎တို႔ရွိေနရသည္ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ စဥ္းစားႏိုင္ေပသည္-
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ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရျဖစ္ျခင္း
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္ေသာ သမၼတမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တည္ဆဲအစိုးရအတြက္ 
မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ တရား၀င္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
သမၼတသည္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေတြ႔ဆံုျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္ျမင့္
အရာရွိႀကီးမ်ားအား တရား၀င္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္း 
ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။ ထိုတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုး၀မရွိေပ (ဥပမာ- လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳထားသည့္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ေသာ္လည္း (ေရးထိုးရန္ တာ၀န္ရွိ) ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။ 
သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အားေကာင္း 
ခိုင္မာေစၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကားေနျခင္း
 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတို႔၏ 
ရာထူးေနရာမ်ားကို သီးျခားစီခြဲထားျခင္းျဖင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးကိုအေျခခံေသာ တည္ဆဲအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အရၾကားေနေသာ၊ ထာ၀ရတည္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သူသည္ ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳသျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ ပါတီစြဲကင္းစြာကိုယ္စားျပဳသည့္ သမၼတထက္ 
သေဘာတရားအားျဖင့္ အနည္းငယ္နိမ့္ပါးေနေပသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္သည့္ 
သမၼတမ်ားသည္ ပါတီစြဲကင္းေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဆက္ေနေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မာလ္တာ 
ႏိုင္ငံသမၼတသည္ ရာထူးအရ တရားေရးဌာန၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ 
ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲေကာက္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို တရား၀င္ခန္႔အပ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္သည္ (မာလ္တာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၀) ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းေက်ာင္းခန္႔အပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေလ့မရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ 
ျခင္းအားျဖင့္  ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီစြဲရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ 
ႏိုင္ေပသည္။

ဆက္စပ္မႈရွိျခင္း (အာဏာလစ္ဟာမႈကိုကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း)
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္ေသာ သမၼတရွိျခင္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ လစ္လပ္သြားျခင္း (ဥပမာ 
အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရတာ၀န္ယူ 
ထားျခင္း) သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အာဏာလစ္ဟာမႈမရွိေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္။  
အစိုးရအဖြဲ႔မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆက္လက္လည္ပတ္ေနေစရန္ သမၼတက ဖန္တီးပံုေဖာ္ေပး 
သည္။ ၄င္းသည္ ျပည္တြင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ျပည္ပဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တုိ႔ႏွင့္လည္းပတ္သတ္ပါသည္။ 
အလားတူပင္ သက္တမ္းတိုေတာင္းေသာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္ေသာ သမၼတ 
သည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ မွတ္တမ္းကိုထိမ္းသိမ္းရာ၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေပါင္းဆံုရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အ၀င္ 
အထြက္မ်ားျပားေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးေနရာကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစသည့္ အေရးႀကီးသာ အရင္း 
အျမစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။
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ေပါင္းစည္းမႈကိုေဖာ္ေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္သည့္ သမၼတ 
(အီတလီ) : 
အီတလီႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏိုင္ရ
သူတစ္ဦးမွ် ထြက္ေပၚမလာခဲ့ဘဲ အစိုးရဖြဲ႔ေရးတြင္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ရသည္။ 
လက္ဝဲအုပ္စုမ်ားကလည္း အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ လက္ဝဲလက္ယာ  ညြန္႔ေပါင္း
အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ 
မည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ကြဲျပားျခားနားမွဳမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရန္ပင္ ခက္ခဲ 
ေနခဲ့ရသည္။ အဆုိပါအၾကပ္ အတည္းေၾကာင့္ မည္သည့္ပါတီကုိိမွ် ကုိယ္စားမျပဳသည့္ 
လက္ရွိသမၼတ ေဂ်ာ္ဂ်ီယိုနာပိုလီတုိ (Giorgio Napolitano) သည္ မႀကံဳစဖူးထူးကဲလွ 
သည့္ အျပတ္အသတ္ေထာက္ခံမွဳျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး 
ႏိုင္ငံေရးကိုေက်ာ္လြန္၍ ေပါင္းစည္းမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သူအျဖစ္ ၎၏ပံုရိပ္ကိုတည္ 
ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ပံုရိပ္ကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ ၎တို႔၏ အေနအထားႏွင့္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚ 
ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုအခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရျခင္းမွလည္း လြတ္ကင္းၾကေပသည္။

လူထုကိုဦးေဆာင္ျခင္း
 လူထုကိုဦးေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္ေသာ သမၼတတစ္ဦးသည္ လူထုအၾကား 
လက္ခံထားသည့္ လူမႈေရးရာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ လူထု၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ 
အဆိုပါ လူထုကုိဦးေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားေပးကူညီျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားထံ သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ျခင္းတို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။ နိစၥဓူ၀ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လြတ္ၿပီး ပါတီစြဲကင္းသျဖင့္ သမၼတသည္ တိုင္းျပည္၏ အသည္းႏွလံုး 
သဖြယ္ ျဖစ္ေလရာ အေမ့ခံ၊ အပယ္ခံအုပ္စုမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ 
လူထုကိုဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းတို႔အၾကား ျခားနားထားသည့္ အလႊာ 
သည္ ပါးလႊာလြန္းသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သမၼတမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္ 
စကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အျငင္းအခံုမျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားျမစ္ထား 
ၾကရသည္။

အားလံုးအက်ံဳး၀င္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း
 ႏွိမ့္ခ် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတတို႔၏ ရာထူးေနရာမ်ားကို (ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ 
သေဘာတူညီခ်က္အရ) ခြဲျခားထားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားက သမၼတ 
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ရာထူးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို မူစလင္မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။ ၎ကို ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းျပ ႒ာန္းမထားေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူညီ 
ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၀င္ေရာက္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတတစ္ဦးအား ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ အစဥ္အလာအရေသာ္လည္းေကာင္း ၎၏ ကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း က်င့္သံုးႏိုင္ 
သည့္ သီးျခားအခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ပါရွိရန္ မလိုအပ္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ 
ေနႏိုင္ပါသည္။
 ေဖာ္ျပပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၀င္ေရာက္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။ ၎သည္ 
ႏိုင္ငံေရးအျငင္းပြားမႈမ်ား (ဥပမာ- လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား) ကို၀င္ေရာက္ထိန္းညွိေပး 
ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
အခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ 

     • ၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္အသစ္   အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား   ဖယ္ရွားျခင္းျပဳႏိုင္ေသာ 
အခြင့္အာဏာ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရမည္ဟူ 
သည့္ ဥပေဒအရျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအရ သမၼတတစ္ဦးသည္ ညြန္႔ေပါင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ ညြန္႔ေပါင္းမ်ား အၾကားေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏိုင္ျခင္း (အီတလီႏုိင္ငံကဲ့သို႔)ႏွင့္ ယင္းထက္ 
ေလ်ာ့နည္းေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ-ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ)

     • အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို  ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည့္   အခြင့္အာဏာ   ( ဥပမာ
အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုေထာက္ခံေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးမရရွိေသာ အေျခအေန၊ 
သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကုိ အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း ဆႏၵမဲေပးေသာ္လည္း အစိုးရက 
ရာထူးမွဆင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ေသာအေျခအေန) သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းမႈကို ျငင္းဆန္ 
ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ (ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မွ အယံုအၾကည္မရွိခ်ိန္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္မွ ႏွစ္သက္သေဘာက်သည္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
က်င္းပရန္မလိုဘဲ ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္း)

     • ဥပေဒတစ္ရပ္အေပၚ   ဗီတိုအာဏာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္  အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပန္လည္ 
စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏို္င္ျခင္း၊ ဥပေဒတစ္ခုကို လူထုဆႏၵခံယူ၍  
ဆံုးျဖတ္ေစျခင္း၊ ဥပေဒတစ္ခုကို ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခံုရံုးသို႔ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း စသည့္ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အာဏာမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ ဆံုးျဖတ္ရန္ သမၼတက ဗဟိုတရား 
ရံုးခ်ဳပ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္သည္။ လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းမႈကို သမၼတ 
က ၂ လ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ ၿပီး လက္မွတ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းၿပီး ထိုျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒအေပၚ တရား၀င္ 
လူထုဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပရန္ လႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္သည္။

     • ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ႏုိင္သည့္  အခြင့္အာဏာ၊  လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည့္  အခြင့္ 



Non-Executive Presidencies in Parliamentary Democracies  | August  2014

အာဏာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္မဆက္ႏြယ္ေသာ ရာထူးေနရာ ခန႔္အပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကိုလည္း 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပသည္။

စဥ္းစားရန္အခ်က္
(၁)။ ပါလီမန္စနစ္ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္  ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 
အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို  ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ 
အတြက္ သမၼတြင္ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ားရွိသင့္ပါသနည္း။ (၂) အဆိုပါအခြင့္ 
အာဏာမ်ားကို တရားဝင္အသံုးျပဳေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ အလြဲသံုးစားျပဳမွဳမ်ိဳး
မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး 
ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမည္နည္း။

 ေရွးက်သည့္ ပါလီမန္စနစ္က်င့္သံုးေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတမ်ား က်င့္
သံုးႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အဆိုပါအခြင့္အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာက်င့္ထံုး 
မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ခြင့္ျပဳထားေလ့ရွိေပသည္။ 
(ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လက္ခံထားေသာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခ့ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္း စံႏႈန္း 
မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းမေရးထားေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယင္းက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ၊ အက်င့္သိကၡာပိုင္းအရ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္)

     • ၁၈၇၅ ခုနွစ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရ၏  အေထြေထြမူဝါဒမ်ားအတြက္ 
၀န္ႀကီးမ်ားစုစည္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိ တာဝန္ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး သမၼတ၏ ျပဌာန္းခ်က္  
မ်ားအားလံုးကို ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကထပ္ဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ 
အျခားေသာနည္းျဖင့္ သမၼတ၏အာဏာကိုကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေပ။ လက္ေတြ႔တြင္မူ 
ပါလီမန္အစိုးရစနစ္ရွိ အစိုိးရဖြဲ႔သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သမၼတ၏အခန္းက႑ႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္း 
ေသာ္လည္း တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ သမၼတ၏အခြင့္အာဏာကိုကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ 
သည္ သမၼတစနစ္စတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ကာလကတည္းကပင္ သီးျခားႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ တည္ရွိလာခဲ့ 
သည္။ ဥပမာ - ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ၏အခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ကို 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအခြင့္အာဏာကိုထပ္မံအသံုးခ်မႈမ်ိဳးကို မလိုလားၾကေတာ့ေသာ္ 
လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္သည့္ သမၼတ၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမူ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဥေရာပတြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ 
အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ပါလီမန္စနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို 
တရား၀င္တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း 
စနစ္တက်စုစည္းထုတ္ ႏွဳတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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     • ဂ်ာမဏီ အေျခခံဥပေဒ  (၁၉၄၉-၁၉၉၀) တြင္  အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာကို    အဓိပတိ 
(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)ႏွင့္ အစိုးရကို တိက်စြာအပ္ႏွင္းထားၿပီး သမၼတတြင္ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိေပ။ 
အဓိပတိ(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ အဓိပတိ(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိပါက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ရာထူးမွႏွဳတ္ထြက္သြားၿပီးျဖစ္ေသာ အဓိပတိ 
(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)ကို အဓိပတိအသစ္ခန္႔အပ္ခ်ိန္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္းမွတစ္ပါး 
သမၼတ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္ဟူ၍ သမၼတ၏ အခြင့္ 
အာဏာကို အပိုဒ္ ၅၈ ျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ခြင့္ျပဳထားေပသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဥပေဒကို လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ျငင္းဆန္ခြင့္ကုိ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ ထပ္ဆင့္ 
ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ္ျငားလည္း သမၼတကို အပိုဒ္ ၈၂ က ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ 
ဗီတိုအာဏာကိုမူ သံုးစြဲျခင္း သိပ္မရွိလွေပ။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ မေသခ်ာမေရရာမႈ၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈႏွင့္ အစီအစဥ္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း
 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမႈမ်ားနည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ တိက်မႈမရွိ 
ျခင္းႏွင့္ ေရွးရိုးအစဥ္အလာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ အလြန္အမင္းမွီခိုအားထားလြန္းပါက ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္ပံုစံကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ေပသည္။

     • အုိက္စလန္ႏိုင္ငံ၏ သမၼတရာထူးသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္  ေဖာ္ျပေရးသားထားခ်က္မ်ား
အရ အေတာ္ပင္ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ္လည္း ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လူမႈေရးႏွင့္အခမ္းအနား
ပြဲေတာ္မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္သာဟု ကန္႔သတ္ထား 
သည္။ ေကာင္းမြန္က်နစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ ေရွးရိုးအစဥ္အလာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သမၼတ၏အခြင့္အာဏာကိုအသံုးခ်ျခင္းမွ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ကန္႔သတ္
ထားႏိုင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တိမ္ျမဳပ္ေနသည့္ သမၼတ၏အခြင့္အာဏာ 
ျဖစ္ေသာ မူဝါဒတည့္မတ္ေပးျခင္းကို  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းအၿပီးတြင္ သမၼတ 
က အသံုးခ်ခြင့္ရလာခဲ့သည္။ ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ား 
ျပဌာန္းရန္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းအားျဖင့္  အိုုက္စလန္ႏုိင္ငံသည္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္စရာမလိုဘဲ အနည္းဆံုးေတာ့ ယာယီအားျဖင့္ ပါလီမန္စနစ္မွ 
သမၼတတစ္ပိုင္းတစ္စ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလာႏုိင္ခဲ့သည္။ 

 ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈသည္ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးရိုးအစဥ္အလာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အေနအထားမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အၾကပ္အတည္း ေပၚ 
ေပါက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ထုိနည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ တရားဝင္မႈရွိသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ေရွးရုိးအစဥ္အလာစဥ္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိေသာအခ်က္
မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

     • ၁၉၇၅  ခုႏွစ္တြင္    ၾသစေၾတးလ်ဘုရင္ခံခ်ဳပ္  ဆာဂၽြန္ကား  (Sir John Kerr) က   ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေဂါ့၀ွစ္လမ္း (Gough Whitlam)အား ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ဘတ္ဂ်တ္ခ်ေပးရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္ 
ရာထူးမွ ဖယ္ရွားမွဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္ခ်မေပးသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား 
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ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မဲလ္ကြန္း ဖရက္ဆာ(Malcolm Fraser) အား 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္လံုးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အာဏာမ်ား 
အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည့္ 
ယင္းတို႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ (Ward ၁၉၈၇ : ၁၈)

တိက်ေသခ်ာျခင္း၏ အေရးပါမႈ
 ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒတြင ္ေရွးထံုးတမ္းစဥလ္ာ စဥ္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ားမ်ား အေပၚယုံၾကညလ္ကခ္ံႏိငုပ္ါသည။္ 
၄င္းတို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ညႊန္းဆိုပါလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တစ္စိပ္ 
တစ္ပိုင္းသာေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ခါစႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေရွးထံုးစဥ္
လာစည္းမွ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို အနည္းငယ္သာ နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ 
၎တို႔ကို တိတိက်က်အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတ၏ ရပ္တည္မႈကိုခုိင္မာေစၿပီး သမၼတေနရာ၏အင္အား အလြန္ 
အမင္းႀကီးထြားလာမႈကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရံုသာမက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အဆံုးအျဖတ္ေပး 
သည့့္ သမၼတ၏အခန္းက႑ႏွင့္ သီးျခားအခြင့္အာဏာဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုပါ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုအခ်က္သည္ပင္ "တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား အားနည္းလ်င္  တရား၀င္ကန္႔သတ္ 
ထားခ်က္မ်ားအား မျဖစ္မေနတင္းက်ပ္ရမည္" ဟူသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ပါတီစနစ္ႏွင့္ တစ္စစီကြဲထြက္ျခင္း
 လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စံုလင္စြာရွိေနၾကၿပီး မည္သည့္ပါတီကမွ် အသာစီးမရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ရွိရင္းစြဲ အစိုးရဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚမူတည္၍ သမၼတတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး 
အား အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ 
သမၼတ၏ ပါတီႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ကို  ကန႔္သတ္ထားလိုပါက အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
မေရမရာမျဖစ္ေစဘဲ ပိုမိုအေသးစိတ္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားရန္ အထူးအေရးႀကီးလွေပသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔စည္းျခင္းကို သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အေျခအေနကို 
ဖယ္ရွားလိုလွ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

 

 
ပါလီမန္စနစ္က်င့္သံုးေသာ သမၼတႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ သမၼတမ်ားကို 

ေအာက္ပါနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသည္-

     • လႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊   ဂရိ၊   လတ္ဗီးယား၊   မာလ္တာ၊ 
ထရီနီဒက္၊ တိုဘာဂိုႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ သမၼတမ်ားကို 
ေရြးေကာက္သည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ သီးျခား 
လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပ႒ာန္းမထားသည့္ အားနည္းေသာသမၼတကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။ 
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သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚမူတည္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အမ်ားစုက အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ သမၼတထက္ေတာ့ အနည္းငယ္သာႏိုင္ေပသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၾသဇာအာဏာမွ လံုး၀လြတ္ကင္းရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးေပသည္။

     • အထူးေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က   ေရြးေကာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ   လႊတ္ေတာ္   ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ-ျပည္နယ္၊ ေဒသ၊  ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား) ပူးေပါင္း၍ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
သမၼတႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မႈရွိေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္း၍ သမၼတကို 
ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္အသီးအသီးရွိ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က 
သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ အနည္းငယ္ကြာျခားသည္မွာ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ သမၼတကို ေဒသ 
ေကာင္စီမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး 
က ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

     • လူထုက  တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း  ထိုသို႔ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို    ၾသစေၾတးလ်၊   ဖင္လန္၊ 
အိုက္စလန္၊ အိုင္ယာလန္၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ စလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႔ရသည္။ တိုက္ရိုက္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သမၼတအေနျဖင့္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
အမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ထက္ ပိုမိုေဖာ္ျပခြင့္ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုတက္ၾကြသည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေစပါသည္။ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သမၼတသည္ ပါတီမ်ား၏ 
သမၼတမဲဆြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျဗာင္က်က်ပါ၀င္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ၿပီး ဘက္လိုက္ 
မႈ (ပါတီစြဲကင္းမႈ) မရွိေသာ သမၼတ၏ ပံုရိပ္ကို ထိပါးေစပါသည္။

     • ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား/ တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း 

သံုးသြယ္အနက္ တစ္ခုခုျဖင့္ ေရြးေကာက္ႏိုင္ပါသည္။
 

    (၁) အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ
မဲအမ်ားစုရေသာ ကိုယ္စားလွယ္က    အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။  ဤစနစ္သည္ ရိုးရွင္းၿပီး မွ်တသည္ 
ဟု  ထင္ရေသာ္လည္း  အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေပသည္။ (၁) လူနည္းစုႀကီးစိုးမႈ ဟူေသာ 
ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ (မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ၏ တစ္၀က္္္္္္္္ေအာက္ကသာ ေထာက္ခံေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ပါသည္) (၂) လူထုအသံ အားလံုးကို 
ေဖာ္ျပခြင့္မရရွိေစေတာ့ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနကို 
ဦးတည္သြားေစႏိုင္ပါသည္။ (၃) နာမည္ေက်ာ္ၾကားျခင္းမရွိေသာ တတိယ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းက အႏိုင္ရသြားသည့္ (ၾကားလူစား) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအျဖစ္ကို 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းကို ေထာက္ခံမဲေပးရံုသာမက ႏွစ္သက္မႈအနည္းဆံုးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို 
ဆန္႔က်င္မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မဲေပးမႈဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္လိုအပ္ေပသည္။
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    (၂) ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္
ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္သည္ အမ်ားစုေဖာ္ေဆာင္စနစ္ျဖစ္သည္။    ပထမအေက်ာ့ မဲေပးရာတြင္ 
ျပတ္ျပတ္သားသား အသာစီးရရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မည္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ကမွ ျပတ္သား 
စြာ ဦးေဆာင္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ မဲအမ်ားဆံုးရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းႏွစ္ဦးအတြက္ 
ဒုတိယအေက်ာ့မဲေပးျခင္းကို ထပ္မံက်င္းပသည္(တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္အၾကာ၌) ဒုတိယ 
အေက်ာ့တြင္ မဲအသာရသူကႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု စနစ္သည္ ၾကားလူစားသည့္ အေျခအေန 
(Spoiler Effect)ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပထမအေက်ာ့တြင္ 
၎တို႔ေထာက္ခံေသာ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ပထမအေက်ာ့တြင္ ထိုကိုယ္စား 
လွယ္အသာစီးမရပါက ၎တို႔ ဒုတိယအႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဒုတိယ 
အေက်ာ့တြင္ ေျပာင္းလဲအဆႏၵျပဳမဲေပးႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၾသစႀတီးယား၊ ဖင္လန္၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ စလိုဗက္ကီယား တို႔ျဖစ္သည္။

    (၃) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပးအမ်ားစုစနစ္(ရႈံးထြက္စနစ္) 
  (instant run-off/ alternative)

ယခုစနစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
အမွတ္စဥ္ေရးထိုး၍ ႏွစ္သက္မႈအဆင့္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေပသည္။ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း 
ကမွ် ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ မဲအသာစီးမရသည့္အခါတြင္ အနိမ့္ဆံုးကုိယ္စားလွယ္ကို ဖယ္ထုတ္ 
ၿပီး ၎ရသည့္မဲမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ႏွစ္သက္မႈ အစဥ္အလုိက္ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ 
ထိုသို႔ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား ဖယ္ထုတ္ ၿပီးသည့္ေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း 
တစ္ဦး တည္းကသာ အသာရသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မဲေပးရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ မဲေရတြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေန 
အထားအရ တစ္ႀကိမ္သာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးရမည္ျဖစ္၍ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အားသာခ်က္ရွိပါသည္။ အိုင္ယာလန္ သမၼတကို ထိုစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

     • ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္ေသာ သမၼတကို သြယ္၀ိုက္ေသာ 
 ပံုစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္ ေရြးေကာက္မႈစနစ္မ်ားကို သြယ္၀ိုက္ေသာပံုစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာ 
တြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - အိႏိၵယသမၼတကို ႏွစ္ေက်ာ့စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ သြယ္၀ိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အျခားေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
ၾကားေနျခင္း၊ ဘက္မလိုက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။

    (၁) အထူးေထာက္ခံမႈစဥ္းမ်ဥ္းမ်ား
အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားအၾကား မည္သည့္ ဘက္မွ်မပါဘဲႏုိင္ငံေရးအရ ၾကားေနသည့္ 
သမၼတကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ အထူးေထာက္ခံမႈ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ 
ကြဲျပားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ-ဂရိႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ သံုးပံုႏွစ္ပံု 
ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒုတိယအေက်ာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ မည္သည့္ 
အမတ္ကမွ် သုံးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမဲမရပါက တတိယအေက်ာ့တြင္ ငါးပံုသံုးပံုေထာက္ခံမဲ 
လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ မည္သူမွ် ငါးပံုသံုးပံုေထာက္ခံမဲ မရပါက လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး 
လႊတ္ေတာ္အသစ္က သမၼတကို ငါးပံုသံုးပံုေထာက္ခံမဲျဖင့္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ၿပီး မေအာင္ျမင္ပါက 
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မဲေပးခြင့္ရသူမ်ား၏ ၅၀% အထက္ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ လိုအပ္သည့္စနစ္ (absolute majority) 
ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ယခုအဆင့္တြင္ မေအာင္ျမင္မွ သာလွ်င္ သမၼတကအား 
ေထာက္ခံမႈ ၅၀% အထက္ရရွိမႈ (simple majority) ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။

    (၂) လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ခန္႔အပ္ျခင္း
ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံသည့္နည္းတူ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္လည္း သမၼတကို အတည္ျပဳခန္႔အပ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ မာလ္တာႏို္င္ငံတြင္ ထိုအစီအစဥ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို 
သမၼတအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရရွိေစၿပီး အမွီအခိုကင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ ပါတီစြဲကင္းျခင္း 
တည္းဟူေသာ သမၼတဂုဏ္ကို ေမွးမွိန္ေစပါသည္။ အျခားနည္းခြဲတစ္ခုမွာ ႏွစ္ပါတီစလံုးမွ 
သမၼတအမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ - ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တစ္ဦးႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားအႀကီးဆုံးအတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္မွတစ္ဦး)၊ အဆိုပါနည္းခြဲကို 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က စတင္အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက် 
ဟုဆိုကာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

      • လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲ သို႔မဟုတ္ အပြင့္မဲ
သမၼတကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပြင့္မဲျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ 
သည္။ တုိက္ရိုက္ေရြးေကာက္သည့္စနစ္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲစနစ္ကို သာမန္အားျဖင့္ သံုးပါသည္။ 
အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေဒသကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ 
မဲေၾကာင့္ ပါတီစြဲကင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး တည္ဆဲအစိုးရႏွင့္ လြတ္ကင္းေသာ 
လြတ္လပ္သည့္ သမၼတ၏ဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ 
သြယ္၀ိုက္ေရြးခ်ယ္လွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူထု 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔မဲေပးခဲ့သည္ကို မသိရွိ 
ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ သမၼတ၏ တရား၀င္မႈကို ေလ်ာ့ပါးထိခိုက္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲ 
သို႔မဟုတ္ အပြင့္မဲ မည္သည္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သမၼတအား လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္မည္ 
လား၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းေသာ၊ ၾကားေနေသာသမၼတကို ေရြးခ်ယ္မည္လား ဟူသည့္ 
အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

စဥ္စားရန္အခ်က္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတသည္ ပါတီစြဲကင္းရန္ မည္မွ် အေရးႀကီးသနည္း။ 
၎ သမၼတမ်ားသည္ အခမ္းအနားမ်ား၌ ရုပ္ျပေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ထားရွိ၍ စည္းလံုး 
ညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ရန္ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကားေနရန္လိုအပ္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ တုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္း၊ ျပည္သူအမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၎သမၼတမ်ားအတြက္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
တိက်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရွိရန္က ပိုမိုအေရးႀကီး ပါသလား။ 
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သက္တမ္းကာလ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတမ်ား၏ သက္တမ္းမွာ သာမန္အားျဖင့္ ေလးႏွစ္သက္တမ္း

(လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံ)၊ ငါးႏွစ္သက္တမ္း(ဂရိ၊ မာလတာ)၊ ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္း (ၾသစႀတီးယား) သို႔မဟုတ္ 
၇ ႏွစ္သက္တမ္း(အီတလီ၊ အုိင္ယာလန္)စသည္ျဖင့္ရွိၾကသည္။ တသမတ္တည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း 
သမၼတ၏သက္တမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း (အထူးသျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္)ထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ 
ေလ့ရွိသည္မွာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တိုက္ဆိုင္မေနေစ 
ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အျပာင္းအလဲရွိေသာ္လည္း အဆက္ျပတ္မသြားေစရန္ 
သမၼတက ထိန္းသိမ္းမႈျပဳႏိုင္ေပသည္။

ျပန္လည္အေရြးခံျခင္း
အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သမၼတသည္ တစ္ႀကိမ္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ အမ်ားစုကေတာ့ 

သမၼတသက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းထားၾကသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းထားရျခင္းမွာ (၁) တစ္ဦးတစ္ေယာက္လက္ထဲ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတည္ရွိမေနေစရန္ 
(၂) ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ခံရန္အတြက္ မဲဆြယ္ျခင္းမွလြတ္ကင္းျခင္းျဖင့္အမွီအခိုကင္းမဲ့ေသာ သမၼတ 
အျဖစ္ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ျဖစ္သည္။

ဖယ္ရွားျခင္း
သမၼတ၏တည္ၿမဲမႈကို လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ မဖန္တီးႏိုင္ေစ 

ရန္ သမၼတအား လံုေလာက္သည့္အခြင့္အာဏာႏွင့္ လံုၿခံဳမႈအစီအစဥ္ေပးထားရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ 
တစ္ဖက္တြင္လည္း  စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေသာ၊  အဂတိလိုက္စားေသာ သို႔မဟုတ္ ဆိုးသြမ္းေသာသမၼတ 
အား ရာထူးမွဖယ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

     • စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ဖယ္ရွားျခင္း
အဆိုပါနည္းလမ္းမွာ သမၼတအား သိီးျခားျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ 
တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းက စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုတရားရံုး၊ 
သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရားရံုး၊ သို႔မဟုတ္ အျခားတရားေရး၊ သို႔မဟုတ္ 
တရားေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည့္ တရားစီရင္ေရး 
တစ္၀က္ေရာေႏွာသည့္ ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္း၏ အဓိကအႏွစ္ 
သာရမွာ သမၼတအေနျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းခိုင္လံုသည့္ စြပ္စြဲမႈတစ္ခုရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္မဆို လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သမၼတအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို 
စြပ္စြဲခ်က္အား အျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ခုသို႔တင္ျပၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါကသံုးပံုႏွစ္
ပံုေသာ အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သမၼတအားရာထူးမွ ဖယ္ရွားပါသည္။ 

     • တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
 က်န္းမားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ဖယ္ရွားျခင္း

ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ သမၼတရာထူးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ 
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က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း စသည္ျဖင့္ သမၼတအားရာထူးမွဖယ္ရွား 
ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အခ်ိဳ႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
မာလ္တာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၈ တြင္ သမၼတအား ကုိယ္ခႏၡာမသန္စြမ္းေတာ့ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္းမႈမ်ား စသည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွ 
ဖယ္ရွားျခင္းျပဳႏိုင္သည္ဟု ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဘက္လိုက္မႈမ်ား၊ အလြဲသံုးစား ျပဳမႈမ်ားရွိပါက 
ရာထူးမွဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ အထူးကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတသည္ ရာထူးတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရန္မသင့္ေၾကာင္း ေဆးဘုတ္ 
အဖြဲ႔မွအတည္ျပဳပါက လႊတ္ေတာ္အမတ္ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သမၼတအား ရာထူးမွ 
ဖယ္ရွားရန္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားသည္။

     • ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ား၏ မဲေပးမႈျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္း
စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဘဲ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သမၼတကို 
ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး 
သက္သက္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ကနဦး စံုစမ္း 
စစ္ေဆးခ်က္အေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္းလည္း ရွိေပသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ သမၼတကို 
ဖယ္ရွားမည့္ မဲခြဲရန္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကသာ အဆုိတင္သြင္းႏိုင္သည္။ ၄င္း 
ေကာ္မတီသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်က္မွတ္မီ ျပစ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ သမၼတဘက္၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို 
ၾကားနာရမည္ျဖစ္သည္။  ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားေရးရႈေထာင့္မွ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုျပင္ဆင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မွန္ မမွန္ကို 
ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 

     • လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္း
အသံုးနည္းေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံသည္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ေလးပံုသံုးပံုက သမၼတကို ဖယ္ရွားရန္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳလွ်င္ သမၼတကိုရာထူးမွ ေခတၱ 
ခ်ထားၿပီး ႏွစ္လအတြင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပသည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံသူ 
အမ်ားစုျဖစ္လွ်င္ သမၼတကို ရာထူးမွဖယ္ရွားၿပီး ေထာက္ခံသူအနည္းစုသာျဖစ္ပါက လႊတ္ေတာ္ 
သည္ အလိုအေလွ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္မ်ား က်င္းပရသည္။ ယခု 
နည္းလမ္းအရ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သမၼတအၾကား အဆံုးအျဖတ္ေပးသူမွာ လူထုပင္ျဖစ္ၿပီး 
ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ စြန္႔စားမႈအျဖစ္ လူထုဆႏၵကို ႏွစ္ျခမ္းကြဲေစႏိုင္ ၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
အၾကပ္အတည္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာ ႏိုင္ေစပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကပံုစံ
အတိအက်ေျပာရလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္ သမၼတဆိုသည္မွာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္တြင္ မလိုအပ္လွေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏ ပါလီမန္အစိုးရစနစ္သည္ အစိုးရ 
အဖြဲ႔အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားကိုပူးတြဲထားသည့္ အမႈေဆာင္သမၼတ 
ပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္ (အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲကို ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းက ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ 
လႊတ္ေတာ္ကိုတာ၀န္ခံရသည္)။ ေဘာ့စ္၀ါနာႏွင့္ ေနာရူးႏုိင္ငံတုိ႔မွာလည္း ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ 
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ႏုိင္ငံ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ :
၁၉၉၁ ခုုႏွစ္တြင္ 
ဒီမုိကေရစီ
စတင္သည္။
ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သုံး
ေသာ သမၼတႏုိင္ငံ
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္
ရွိသည္။
လူဦးေရ သန္း ၁၅၀ 

ေရြးခ်ယ္ပံု

လႊတ္ေတာ္မွေရြးေကာက္၊ 
ေရြးေကာက္ပံုစနစ္ကို 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိ

၅ ႏွစ္သက္တမ္း၊ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
၀င္ေရြးခံခြင့္ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္သံုးပံု
ႏွစ္ပံုေထာက္ခံမႈ၊ 
သို႔မဟုတ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုက 
သမၼသည္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္

သီးျခားအခြင့္ အာဏာ

'လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစု 
ေထာက္ခံေသာ အမတ္ 
အားသမၼတသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္’

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အား 
ခန္႔အပ္၊

လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
ႏွင့္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္
ဖြဲ႔စည္းျခင္းကာလၾကား 
ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၊

ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံျခင္း/
အၾကံျပဳခ်က္

‘ အဆိုပါတာ၀န္မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ရာ 
တြင္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္း 
မွတစ္ပါး... သမၼတသည္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
(အခန္း ၄၈.၃)

ထိုစနစ္တြင္ သမၼတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးအျဖစ္ အားေကာင္းေသာအသြင္သ႑ာန္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစနစ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါက သမၼတ၏ 
အခြင့္အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမွဳမခံရေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုလံုးကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ-တရားစီရင္ေရးႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)အေနျဖင့္ အမွီအခို 
ကင္းမဲ့မႈႏွင့္ ပါတီစြဲကင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတာ၀န္မ်ားကို ဆက္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
အခ်ိဳ႕့ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသူအျဖစ္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကမဲခြဲဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းတစ္ဦးအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုကိုယ္စားျပဳမွဳႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း သာမန္အားျဖင့္ပိုင္ဆုိင္ထား 
သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ ကုန္က်မႈမရွိပဲ၊  ေက်ာ္ၾကားျခင္းမရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတစ္ဦးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ လြယ္ကူပါသည္။ ထုိစနစ္အတြက္ လက္ရွိ 
သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားမရွိေသာ္လည္း သမိုင္းေၾကာင္းအေထာက္အထား အနည္းငယ္ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရ 
အဖြဲ႔အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေနရာအတြက္ ေငြေၾကးထပ္မံကုန္က်စရာမလိုဘဲ သို႔မဟုတ္ 
အျငင္းပြားစရာမလိုဘဲ ခြဲျခားႏုိင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဥပေဒအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အလာအရေသာ္လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ပါတီစြဲကင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အား ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္တင္ေျမွာက္မည္ဆုိပါက ပါတီစြဲကင္းရန္လုိအပ္ခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပရန္ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။
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အုိင္ယာလန္ :
၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ဒီမုိကေရစီ စတင္ 
ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သုံး
ေသာ သမၼတႏုိင္ငံ
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္
ရွိသည္
လူဦးေရ ၄.၆ သန္း 

လတ္ဗီးယား :
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ တြင္
ဒီမုိကေရစီ စတင္ 
ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သုံး
ေသာ သမၼတႏုိင္ငံ
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္
လႊတ္ေတာ္ ၁ ရပ္
လူဦးေရ ၂ သန္း 

အိႏၵိယ  :
၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ဒီမုိကေရစီ စတင္ 

ျခင္းမရွိဟုယူဆလွ်င္ 
ဖယ္ရွားႏုိင္၊

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈဦးစားေပး 
အမ်ားစုစနစ္ (alternative 
vote)ျဖင့္တုိက္ရုိက္ 
ေရြးေကာက္

၇ ႏွစ္သက္တမ္း၊ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ 
၀င္ေရြးခံခြင့္ရွိ

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ 
သံုးပံုႏွစ္ပံုေထာက္ခံမဲျဖင့္ 
စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး အျခား
လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု
ေထာက္ခံမဲျဖင့္ ဖယ္ရွားႏုိင္၊

ပါလီမန္မွမဲေပးခြင့္ရသူမ်ား
၏ ၅၀% အထက္ 
ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ လိုအပ္ 
သည့္စနစ္ (absolute 
majority) ျဖင့္ လွိ်ဳ႕၀ွက္
မဲေပးေရြးခ်ယ္ 

၄ ႏွစ္သက္တမ္း၊ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္
၀င္ေရြးခံခြင့္ရွိသည္။

သံုးပံုႏွစ္ပံုဆံုျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ဖယ္ရွားႏုိင္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုးမွ
လြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရး 

ဥပေဒတစ္ရပ္ အတည္ 
မျပဳမီီ၊ သို႔မဟုတ္ မရုတ္
သိမ္းမီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီဆံုးျဖတ္
ရန္ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ 
လႊဲအပ္ႏုိင္၊

လႊတ္ေတာ္မွ အယုံအၾကည္
မရွိေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က 
လႊတ္ေတာ္အား သက္တမ္း
မျပည့္မီ ဖ်က္သိမ္းရန္ 
အႀကံျပဳပါက ျငင္းဆန္ႏုိင္၊

လႊတ္ေတာ္ေခၚယူႏုိင္၊

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကား
သေဘာထား ကြဲလြဲမွဳ
အတြက္ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္း
ရန္ အာဏာအနည္းငယ္ရွိ၊

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမည္ စာရင္း
တင္သြင္းဥပေဒတစ္ရပ္ကို 
ေရႊ႔ဆုိင္းျခင္း၊ လူထုဆႏၵ
ခံယူျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္၊

ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔
ျပန္လည္ ေပးပို႔ႏုိင္

လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရန္ 
အဆိုျပဳႏုိင္(လူထုဆႏၵ 
ခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး လူထု
သေဘာ တူညီခ်က္ရရန္
လို)

သမၼတ၏ သီးျခားအခြင့္ 
အာဏာကို ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒတြင္ 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပ 

သမၼတသည္ သူ၏သီျခား
အခြင့္ အာဏာကို က်င့္သံုး
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) 
သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္
တိုင္ပင္ ၿပီးက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္
ရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) 
သီးျခားအဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုခုမွ အႀကံအဥာဏ္ 
ရယူက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိ 
သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားခ်က္
မ်ားမွ တပါး… သမၼတသည္
‘အစိုးရအဖြဲ႔၏အႀကံျပဳခ်က္
အရသာလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကခြင့္ျပဳထား
သည့္တာ၀န္ႏွင့္အာဏာ 
မ်ားကို က်င့္သံုးႏုိင္သည္.. 
(အခန္း ၁၃.၉)

‘ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ 
၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
တာ၀န္ခံမႈမျပဳေစရ။ 
သမၼတကထုတ္ျပန္သည့္ 
အမိန္႔ဒီကရီမ်ားကို 
အခန္း ၄၈ [လႊတ္ေတာ္
ဖ်က္သိမ္း ရန္အဆို] နွင့္ 
၅၆ [၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္
ျခင္း] မွတပါး အမိန္႔ဒီကရီ 
အတြက္ တာ၀န္အျပည့္ရွိ 
သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ 
သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ 
၀န္ႀကီးက ထပ္ဆင့္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္’

‘[သမၼတသည္ ၎၏ 
တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ 
ရာတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား 
ေကာင္စီ၏ အၾကံေပးခ်က္ 
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ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သုံး
ေသာ သမၼတႏုိင္ငံ
ဖယ္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု စနစ္
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္
လူဦးေရ သန္းေပါင္း 
၁၂၀၀

အဖြဲ႔၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး 
အဖြဲ႔က ေရြးေကာက္သည္၊

၅ ႏွစ္သက္တမ္း၊ 

ျပန္လည္ေရြး ေကာက္ခံမႈ 
အတြက္ ကန္႔သက္ခ်က္ 
မရွိ၊

စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ 
ဖယ္ရွားႏိုင္သည္

ထားျခင္းမရွိ၊ စာအရလည္း 
သီးျခားအခြင့္အာဏာ 
ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္းေပၚလြင္၊

သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕အာဏာပိုင္ 
မ်ားက သမၼတအေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခ
အေနမ်ားတြင္ သီးျခား
အခြင့္အာဏာကို အစဥ္
အလာမပ်က္ က်င့္သံုးႏုိင္
သည္ဟု ျငင္းဆိုမွဳမ်ားရွိ- 
(၁) လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
အမ်ားစု ေထာက္ခံေသာ
သူ မရွိပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔ 
အပ္ျခင္း၊
(၂) အစိုးရအား ေအာက္
လႊတ္ေတာ္က အယံု
အၾကည္ မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ 
ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ရန္  
ျငင္းဆန္ပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
အား ဖယ္ရွားျခင္း၊
(၃) အစိုးရအဖြဲ႔အား
အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့
ေနၿပီး သီးျခား 
အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္း 
ႏုိင္ေသာ အေျခအေနတြင္ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိ 
ဖ်က္သိမ္းရန္ျငင္းဆန္ျခင္း၊

နွင့္အညီေဆာင္ရြက္ 
ရမည္] လိုအပ္ပါက 
၀န္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီကို 
အဆိုပါအႀကံေပးခ်က္ကို
ျပန္လည္စဥ္းစားေစၿပီး
ထြက္ေပၚလာေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္’

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ 
အႀကံျပဳခ်က္အရ တရား
သူႀကီးမ်ားကို သမၼတက 
ခန္႔အပ္သည္  (အမည္
စာရင္းတင္သြင္းလာေသာ 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုသာ 
သမၼတကခန္႔အပ္ 
ႏုိင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔
တင္သြင္းလာျခင္းကို 
အတည္ျပဳလက္ခံရန္ 
တာ၀န္မရွိေပ)

    (၁) အသစ္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္   မည္သည့္ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းမည္နည္း။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္မပါ၀င္သည့္ သမၼတရွိၿပီးျဖစ္လွ်င္ ၎တုိ႔သည္ ယခင္က 
မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း။ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ 
ျပတ္သားမႈ ရွိပါသလား။ ထိုကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႔အလုပ္ျဖစ္ပါသလား။

    (၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္သည့္     သမၼတထားရွိရျခင္း၏    ရည္ရြယ္ခ်က္သည္    အဘယ္နည္း။  
သမၼတ၏ လြန္ကဲေနေသာအခြင့္အာဏာမ်ားအား ကန္႔သတ္ရန္ဆႏၵရွိပါသလား။  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
အား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ သမၼတ၏အခြင့္အာဏာအား ေကာင္းခိုင္မာေစ 
ရန္ျပဳလုပ္လုိသည့္ ဆႏၵရွိပါလား။ သမၼတသည္ လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခမ္းအနားမ်ားအား 
ကိုယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ သမၼတသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 
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ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာသီးျခားအခြင့္အာဏာမ်ားကို အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္ေပးအပ္ထားလိုပါသလား။

    (၃) ျဖစ္ေပၚေနသည့္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကား အဘယ္နည္း။ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ  သို႔မဟုတ္
ပိုမိုအားေပ်ာ့ေသာ သမၼတစနစ္ကိုဦးတည္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားရွိပါသလား။ 
(ဥပမာ- တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ခံသမၼတေနရာအတြက္ ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္ေနသူကုိယ္စားလွယ္ 
ရွိေနပါသလား။ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ၎တို႔ပါ၀င္လာ 
ရန္ လိုအပ္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုသာ 
ျဖစ္ပါသလား။ သြယ္၀ိုက္ပံုစံျဖင့္ေရြးခ်ယ္မည့္သမၼတကို လႊတ္ေတာ္တြင္းပါတီမ်ားက သေဘာ 
တူ မည္လား။ ထိုအခ်က္သည္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္လား။ သို႔မဟုတ္ 
အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚေစမည္လား။

    (၄) အကယ္၍ သမၼတသည္ လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခမ္းအနားမ်ားအား တက္ေရာက္ ကိုယ္စား
ျပဳရန္သာ တာ၀န္အပ္ႏွင္းထားလွ်င္ မည္သူသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမည္ စာရင္တင္သြင္းျခင္း၊     
ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အားဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေသာဥပေဒမ်ားအား တားဆီးျခင္း 
အစရိွသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ 
မည္နည္း။

    (၅) အကယ္၍ သမၼတသည္သီးျခားအခြင့္အာဏာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ ရည္မွန္းထားရွိလွ်င္ ထုိကဲ့သို႔ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္သူအျဖစ္မွ ႏိုင္ငံေရး 
ကစားပြဲတြင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမျဖစ္လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္တားဆီးမည္နည္း။

    (၆) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္  ေဖာ္ျပထားသည့္  သမၼတ၏  တာ၀န္ႏွင့္  အခြင့္အာဏာမ်ားသည္ 
မည္မွ်ရွင္းလင္းပါသနည္း။ သမၼတ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီ၊ မညီကို မည္မွ် 
အထိ သေဘာထားကြဲလြဲၾကပါသနည္း။ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ 
လာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသလား။

    (၇) ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိသည္ကို  ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ မည္သုိ႔  လက္ခံထားပါသနည္း။  
ရုပ္ျပအာဏာႏွင့္ အာဏာအစစ္အမွန္တုိ႔ကို ခြဲျခားသည့္အစဥ္အလာဓေလ့ရွိပါသလား။ စစ္မွန္ 
သည့္ အာဏာအနည္းငယ္ရွိေသာ ရုပ္ျပေခါင္းေဆာင္ကို ေလးစားၾကပါမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ 
၎သည္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္သက္သက္သာ ျဖစ္ေနမည္လား။

    (၈) သမၼတသည္ မည္သည္ကုိ ကိုယ္စားျပဳသင့္ပါသနည္း။ လူထုလား။ ႏိုင္ငံေတာ္လား။  ျပည္ေထာင္စု
ကိုလား။ အမ်ားစုကိုလား။  ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိေသာ လူနည္းစုမ်ားကိုလား။  သီးျခားတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ 
ရုိးရာဓေလ့မ်ားကိုလား။ ၎တို႔သည္ေရြးေကာက္ပံုစနစ္/ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ပါ 
သနည္း။

    (၉) သမၼတသည္ မည္သည့္ လူစားမ်ိဳး  ျဖစ္သင့္ပါသနည္း။  တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ 
မည္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားသင့္ပါသနည္း။ သမၼတသည္ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားရန္၊ 
သံတမန္ပီသရန္၊ ပရိယာယ္ၾကြယ္၀ရန္ႏွင့္ အျငင္းမပြားတတ္ေသာသူမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါသလား။ 
တုိင္းျပည္၏ပံုရိပ္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္  ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သင့္ပါ 
သလား။ ၎တို႔သည္ေရြးေကာက္ပံုစနစ္/ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ပါသနည္း။

    (၁၀) ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးထားပါသနည္း။ ဖြ႔စဲည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း)ပါ သမၼတအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
သက္ဆုိင္ရာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားက ေထာက္ခံပါသလား။
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ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း 
(International IDEA)မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ Constitution 
Building Primers: Non-Executive Presidencies in Parliamentary Democracies အားတိုက္ရိုက္ 
ျမန္မာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အား ဘာသာျပန္ ဆိုရာတြင္ International IDEA(ျမန္မာ)
မွ အတက္ႏိုင္ဆံုး မူရင္းအဓိပၸါယ္ မထိခိုက္ေစရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာျပန္
ဆိုမႈတြင္ကြဲလြဲခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္ 
တြင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ ကိုးကားရန္ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ဤဘာသာျပန္ဆိုမႈ၏ အရည္ 
အေသြးႏွင့္  တိက်မႈတို႔အေပၚတြင္   အၾကံျပဳခ်က္  တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ေဖာ္ျပပါ   အီးေမးလ္လိပ္စာ   
info-myanmar@idea.int သို႔ ေပးပို႔မည္ဆိုပါလွ်င္ International IDEA မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ 
ၾကိဳဆိုပါသည္။ 

ဤစာစဥ္အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုရန္ 
(သို႕) ကူးယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္းေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ 

ယခုပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ တိက်ေသာအမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွီခိုျခင္း
မရွိပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအယူအဆမ်ားသည္ International IDEA၊ ယင္း၏ ဘုတ္အဖြဲ႔ 
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား ေကာင္စီတို႔၏ အျမင္မ်ား၊ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို က်ိန္းေသေပါက္ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေပးျခင္းမရွိပါ။


