Constitution Building Primers

Constitutional Amendment Procedures
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တည္ေဆာက္ျခင္း

လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျပဳျပင္

ပံ့ပိုးရန္အတြက္

(၁)

ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား

• ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္းတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

အတြက္

နည္းလမ္းတက် ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး

က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေလ့လာႏိင
ု ္ေစရန္ (၂) အစိုးရအတြင္းအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
အျခားျပင္ပမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း
မြန္၍ သတင္းအခ်က္အလက္စံုလင္ၿပီး ေဒသတြင္းဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေဒသႏွင့္ လိုက္

• ကိုက္ညီလံုေလာက္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းရန္၊ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ

ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ကူညီ

ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔

ပံ့ပိုးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဤ

မဟုတ္ပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ လိုိအပ္

အေၾကာင္းအရာအား

စတင္ေလ့လာေသာ

စာဖတ္

ေသာသူမ်ားအတြက္

မိတ္ဆက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးရာ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေရတိုအက်ဳိးကိုေရွးရႈ၍ျဖစ္ေစ၊ ဘက္လိုက္၍ ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ျခင္းမွလည္းကာကြယ္ထားရန္

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

လိုအပ္ပါသည္။

ေ၀မွ်လ်က္ရေ
ိွ သာ

သူမ်ားအတြက္

ျပန္လည္ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈွ င
ုိ ေ
္ သာ မွတတ
္ မ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း
ပံုေဖာ္ထားပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တည္

ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ
မ်ားကို က႑အလိုက္ စီစဥ္တက်ေရးဆြဲထားၿပီး ရႈပ္
ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္ၿပီး
လြယ္ကူေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို

ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္

ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

• ယေန႔ေခတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစု၏ နည္းလမ္းတက် ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ပံုစံတည္း
နီးပါးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲရာတြင္ နည္းလမ္းတက်
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရမည္မဟုတ္ဘဲ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ မည္သည္အခ်က္
တုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

International IDEA
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီ
ေပးေရးႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ အစည္း(International IDEA)
ဆိုသည္မွာ ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ
ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာေစေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ အစိုးရမ်ားအ
ၾကားပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္
ျဖစ္သည္။

© International IDEA

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္

• ကမၻာေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ ၎တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတုိင္း၌ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္
ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုပါေလ့ရွိပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးဥပေဒပင္ျဖစ္ပါသည္၊။ သာမန္ဥပေဒ
မ်ားနွင့္ မတူသည္မအခ်က္မွာ- ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ယင္းႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားမွ အေျခခံလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
လူမႈဘဝမ်ား ပံုေပၚလာေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏အေျခခံဥပေဒအတြက္
ျမွပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရစနစ္တစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
၎တြင္ အခြင့္အာဏာအား မည္သို႔ခြဲေဝမည္ (သို႔မဟုတ္) ကန္႔သတ္ထားမည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားကာ၊
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္
အေနအထားအရ အေျခခံထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အထူးမူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ သ႐ုပ္သကန္ဆိုင္ရာ
အျခားကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုပါ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးပါသည္။
အေျခခံခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ရန္
ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၾကေသာ္လည္း

ေျပာင္းလဲ၍မရေသာ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခု

မျဖစ္သင့္ပါ။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံံဥပေဒမ်ား တည္တံ့ရန္ဟုဆိုရာတြင္ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လိုအပ္
ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာလ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္
ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ပတ္သတ္၍

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒတြင္

ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုသည့္ အေျခခံအေ
 ၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ကြျဲပားျခားနားၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ (၁) ႏိုင္ငေ
ံ ရးစနစ္တစ္ခု ျဖင့္လည္ပတ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒအား ညိႏိွႈင္းျပင္ဆင္ရန္ (စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆေ
ံ ရး၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ား၊ လူဦးေရပမာဏအေျပာင္းအလဲမ်ား အပါအဝင္)၊ (၂) အခ်ိန္ကာလႏွင့္ လံုေလာက္ကိုက္
ညီျခင္းမရွိေတာ့သည့္ ထင္ရွားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ (၃) ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒမွ ေပး
International IDEA
Stromsborg SE-103 34

အပ္ထားေသာ

Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int
Website: http://www.idea.int

ဒီမိုကေရစီႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း
INTERNATIONAL IDEA
(Myanmar)
Room 5C, Yatha Condominium
458-460 Mahabandoola Road
(entrance on 31st Street)
Pabedan Township

သို႔မဟုတ္

ဒီမိုကေ
 ရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို

အားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္သည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိကိုယ္က်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ပါတီရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ

Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-698 3700

ရပိုင္ခြင့္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္

အေျခခံဥပေဒကို

ျပင္ဆင္လိုၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ေ
 သာေၾကာင့္

အာဏာရွိသူမ်ားက

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒသည္

ႏိုင္ငေ
ံ ရးကစားပြဲ၏

၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို

ပိုမိုရရွိရန္အတြက္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရာထူးတည္ၿမဲေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အတုိက္အခံ (သို႔မဟုတ္) လူနည္းစု
မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေ
 ရးမ်ားကို ကန္႔သတ္
ရန္

ႀကိဳးပမ္းေ
 ဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ျပင္ဆင္ျခင္းသည္

ဒီမိုကေ
 ရစီစနစ္ကို

အားနည္းေ
 စၿပီး ပ်က္စီးဆုံးရံႈးသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုနည္းတူစြာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ရပ္၏တန္ဖိုးႏွင့္
သို႔ရာတြင္

ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရာတြင္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

ကာလတိုကိုသာၾကည့္ေသာ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

(သို႔မဟုတ္) ထိုက္သင့္ေသာ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ကတိုက္က႐ိုက္အတည္ျပဳလိုက္ေသာ ျပင္ဆင္
ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ရပါမည္။
အျခားစိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ

လိုအပ္ပါက၊ လံုေလာက္ေသာ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုရယူလ်က္၊

Yangon, Myanmar

ေသခ်ာစြာ အျပန္အလွန္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးလွ်င္ ျပည္သူလူထု၏အးက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳႏိုင္

Tel: 01-389202, Fax: 01-389202

ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ရန္၊ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ

Email: info-myanmar@idea.int

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေရးဆြဲေရးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား

International IDEA | Constitution Building Primers

ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ပါတီဘက္လိုက္ေသာ၊ ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ၊ ေရတိုသေဘာေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အျခားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူတန္းစားေပါင္းစုံစုစည္းေ
 နထိုငေ
္ သာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ (သို႔မဟုတ္) ဘာသာစကားမတူညီေသာ အုပ္စု
မ်ား အတူတကြယွဥ္တြဲေ
 နထိုင္လ်က္ရေ
ွိ သာ လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) စသည္တို႔တြင္ စုေပါင္းေနထိုင္သူမ်ား
အၾကား ထားရွိသည့္၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ပဋိညာဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းထား
ႏိုင္ေသာ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မူေဘာင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မူေဘာင္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပံုမွန္ဥပေဒ၏အေန
အထား တိအ
႔ု ၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကမ
ို တ
ူ ည္ပါသည္။ [….] အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္
အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း

ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပး
ပါသည္။ [….] ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔အား
မူေဘာင္ကလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားခ်က္မ်ားအတိုင္း
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

တေသြမတိမ္း

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါက

သာမန္ဥပေဒခ်မွတ္ျခင္းအၾကား

ျခားနားခ်က္နွင္႔

ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒနွင့္ အဆိုပါ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကိုယ္တိုင္အၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါ
သည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးရံႈးေစပါသည္။ […] [ထို႔ေၾကာင့္]
လူအေရအတြက္သာမက

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းသည္ သာမန္ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ကြဲျပားသင့္ပါသည္။
D. Grimm, “The Basic Law at 60: Identity and Change”, 11.1
German Law Review (2000), 33 (39-40) မွ ကိုးကားေဖာ္ျပပါသည္။
ဤအေျခခံစာအုပ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ားအား
တည္ၿငိမ္မႈတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္

အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအၾကား

ညီညြတ္မွ်တမႈရရွိေစရန္

အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေရးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစြာရွိ
သကဲ့သို႔ အေျခအေနအားလံုးႏွင့္ကိုက္ညီႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးစံျပပံုစံဟူ၍ မရွိေသာေၾကာင့္ ေပးထား
ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္

အသင့္ေလ်ာ္္ဆံုးနည္းလမ္းရွာေဖြရန္ကိုသာ

အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေစရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေ
 ရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍

မူၾကမ္းေရးဆြဲေတာ့မည္ဆိုပါက

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္

သက္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားမွာ •

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္္ျခင္းႏွင့္ အလံုးစံုျပင္ဆင္ေ
 ရးဆြျဲခင္းတို႔အၾကား ျခားနားခ်က္မွာ
အဘယ္နည္း။

•

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ မည္သူက စတင္အေ
 ကာင္အထည္ေ
 ဖာ္  ေဆာင္ရြက္
သင့္သနည္း။
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•

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ မည္သူတို႔ပါဝင္သင့္သနည္း။

•

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သို႔ေသာ အထူးအကန္႔အသတ္မ်ားက
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသနည္း။

•

ဖြစ
႔ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပင
္ န္းစဥ္တင
ြ ္ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု ပါဝင္သင္ပ
့ ါသလား။ ပါ၀င္သင့္
ပါက တိုက္ရိုက္ပါ၀င္သင့္ပါသလား (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္၍ပါ၀င္သင့္ပါသလား။

•

တစ္ျခားေရြးခ်ယ္စရာ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ား ရွိသင့္ပါသလား။

•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးတြင္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

တစ္ခုတည္းကို ရည္ရြယ္သင့္ပါသလား။
•

ဖက္ဒရယ္မူဝါဒ (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးေပါင္းစုံစုစည္းေ
 နထိုငေ
္ သာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အထူး
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထားရွိရန္လိုအပ္ပါသလား။

•

အခ်ိဳ႕ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထားရွိသင့္ပါသလား။

ေခတ္ၿပိဳင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ (ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း
စဥ္အား တည္ဆဲဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) သမ႐ိုးက်ဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ထက္ ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ျပဳလုပ္
ထားပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈနည္းစနစ္မ်ားစြာအသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို
အေျခခံပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ (၂)လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၊ (၃)
သတ္မွတ္ခ်ိန္ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္ေ
 ရြးေ
 ကာက္ပြဲအပါအဝင္ double decision ခ်မွတ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ (၄) မဲဆႏၵနယ္၊ ေဒသ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငေ
ံ ရးအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းဟူ၍ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ားစုတြင္ ပုံမွန္ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားထက္ ဥပေဒျပဳလႊတေ
္ တာ္တြင္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ဥပေဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားဆႏၵျဖင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံးထဲမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အေပါင္းတစ္မွ
မွ ငါးပံုေလးပံုအထိ အေရအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မွာ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ငါးပံုသံုးပံု (၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း) သို႔မဟုတ္ သုံးပံု
ႏွစ္ပံု (၆၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)ျဖစ္လ်ွင္ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီပါသည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမွာ
တစ္ဖက္သတ္က်သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) ၇၀
ရာခိုင္ႏႈန္းကို

မသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ရွင္းလင္းေ
 ဖာ္ျပခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အေျခခံသေ
 ဘာတရားမွာ သာမန္ထက္ပို၍ ေထာက္ခံမႈလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအမ်ားစု
အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္ကို အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳႏိုင္
သကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အတုိက္အခံ (သို႔မဟုတ္) အျခားပါတီႏွင့္ ေဆြးေ
 ႏြးညွိႏႈိင္းရန္
ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားဆႏၵျဖင့္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ တစ္ဖက္မွၾကည့္
လ်ွင္ ေထာက္ခံသူမ်ားမွ အလြယ္တကူ (သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားဆႏၵမပါဘဲ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳႏုိင္သကဲ့သို႔ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲခ်က္ကိုမဆို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွဳေထာင့္မ်ိဳးစုံ
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မွ ျဖည့္ဆည္းေ
 ဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌ လူမ်ားစုက
လူနည္းစုအား ဖ်က္ဆီးေ
 ႏွာက္ယွက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လာခ်ိန္၌ အခက္အခဲကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အမ်ားစုအသာရေသာစနစ္ကိုသတ္မွတ္ျခင္း
အမ်ားစု

ငါးပံုသံုးပံု (သို႔မဟုတ္)

သံုးပံုႏွစ္ပံု (သို႔မဟုတ္) ေလးပံုသံုးပံု (သို႔မဟုတ္) အျခား

မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မဆို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဆႏၵမဲေ
 ပးမႈတြင္ တက္ေ
 ရာက္သူမ်ားမွ မဲေ
 ပးျခင္း
(သို႔မဟုတ္) စုစေ
ု ပါင္းမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အေ
 ရအတြက္ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ စုစေ
ု ပါင္းမဲေပးပိုင္ခြင့္
ရွိသည့္ အေရအတြက္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ကန္႔ကြက္မဲျဖစ္သည့္ ၾကားေနမဲမ်ား
ကိုပါ ထည့္သြင္းေ
 ရတြက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲေပးသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းပိုျမင့္ပါသည္။ ဥပမာ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၀၀)
ဦးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ အဆိုျပဳခ်က္အား အဖြဲ႔ဝင္(၆၀)ဦးမွ ေထာက္ခံၿပီး ကန္႔ကြက္သူ
(၂၀)ဦးႏွင့္ ၾကားေနသူ (၂၀)ဦးျဖစ္လ်ွင္ အမ်ားစုအသာရသည့္ ဆႏၵမဲေ
 ပးမႈသူ သံုးပံုႏွစ္ပံုအတြက္
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္စုစေ
ု ပါင္း၏ အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံု (၆၇) ရာခိုင္ႏႈန္းကို
မရရွိႏိုင္ပါ။

သီးျခားကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါက

ဆႏၵမဲေပးသူမ်ား၏

အမ်ားစုေထာက္ခံမႈလိုအပ္ျခင္းတြင္

ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔၀င္စုစုေပါင္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လူနည္းစုပင္ျဖစ္ေန
လ်င္လည္း အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈမရွိလ်ွင္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံအတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။
ထိုအခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ အႏိုင္ရရွိရန္ ဆႏၵမဲအေ
 ရအတြက္စုစေ
ု ပါင္းႏွင့္ စုစေ
ု ပါင္းမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ
သည့္ အေရအတြက္ကို ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္

အေရအတြက္မွာ မဲအေရအတြက္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုျဖစ္ေ
 သာ္လည္း ၄င္းသည္ အဖြဲ႔ဝင္စုစေ
ု ပါင္း၏ ၅၀
ရာခိုင္ႏႈန္းအေပါင္း တစ္ပမာဏ အနည္းဆုံးျဖစ္ရမည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
ႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒျပဳေရးတြင္ လႊတေ
္ တာ္ႏွစ္ရပ္ရွိပါက အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္
သည္

ပုံမွန္ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ မလိုအပ္ဟုဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လိုအပ္ပါသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဤေနရာတြင္ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ
စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ လႊတေ
္ တာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွ အမ်ားစု ငါးပံုသံုးပံု ေထာက္ခံမႈ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္
အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံုနွင့္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတေ
္ တာ္တြင္ အဖြဲ႔၀င္စုစုေပါင္း၏ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈျဖင့္
ျပင္ဆင္မႈကို ေ
 ဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို လႊတေ
္ တာ္ႏွစ္ရပ္လုံးပူးတြဲဆံုးျဖတ္
ျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ဘူတန္ႏိုင္ငံရွိ ပူးတြဲေဆြးေ
 ႏြးပြဲမ်ားတြင္ လႊတေ
္ တာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
အမ်ားစု ေလးပံုသံုးပံုရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပူးတြဲေဆြးေ
 ႏြးပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဆိုလ်ွင္ စစ္မွနေ
္ သာ
အာဏာသက္ေ
 ရာက္ျခင္းသည္ လႊတေ
္ တာ္ႏွစ္ရပ္၏ ပ်မ္းမွ်အဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြကေ
္ ပၚတြင္ မူတည္ပါ
သည္။ အထက္လႊတေ
္ တာ္တြင္ အေရအတြက္နည္းပါက ေအာက္လႊတေ
္ တာ္မွ အလြယ္တကူ မဲအသာရ
မည္ျဖစ္ပါသည္ သို႔ရာတြင္ အထက္လႊတေ
္ တာ္တြင္ အေရအတြက္မ်ားသည္ဆိုပါက အဆိုပါအဖြဲ႔ဝင္မ်ား
သည္ အခ်ိဳးကိလ
ု က
ို ၍
္ ပိမ
ု အ
ို ားေကာင္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္သည္
သီးျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) နယ္ေ
 ျမကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဖဲြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အထူးအခြင့္အေ
 ရးကို ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္ရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္
ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ (သို႔မဟုတ္) အားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အထက္လႊတေ
္ တာ္အား ဗီတိုအာဏာ
ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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ဖဲြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးဆိုင္ရာ အေျခခံျဖစ္သည္ဆိုပါက
၎၏ ဥပေဒျပဳေရးသည္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္
ဒီမိုကေ
 ရစီစနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေ
 ရးဆိုင္ရာ
ယေန႔ေခတ္

အေျခခံသေ
 ဘာတရားမ်ားသည္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒအမ်ားစုသည္

ကနဦးပိုင္းတြင္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

ျပည္သူမ်ား

ျပည္သူမ်ားထံတြင္ရွိပါသည္။

လက္ေ
 တြ႔ပါဝင္ေ
 ဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

လႊတေ
္ တာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား

တိုက္ရိုကေ
္ ရြးခ်ယ္ျခင္း

(သို႔မဟုတ္) အဆုံးတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အဆိုပါ အယူအဆကို ထင္ဟပ္ေ
 စပါသည္။
အအလားတူပင္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဖဲြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား တိုက္ရိုက္ပါဝင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမွာ
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္၍ မဲေပးဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္တိတိက်
က်သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ား ကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိဖဲြ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒမ်ား၏ ၄၀
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူ႔ႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ျပဌာန္းထားပါ
သည္။
•

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္မွ်ပင္ေသးငယ္ေသာ၊
ျဖစ္ေစ၊

ဖဲြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒ

အေရးမႀကီးေသာ၊

ျပင္ဆင္မႈအားလံုးအအတြက္

မရႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥရပ္

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ အိုင္ယာလန္္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ)
•

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံအက်ဆုံး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက (သို႔မဟုတ္)
ဥပေဒတစ္ရပ္လုံး ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါက (ဥပမာ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊
လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံ) ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

•

အခ်ိဳ႕ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြငတ
္ ရားဥပဒျပဳရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ လံေ
ု လာက္ေသာ အမ်ားစုေထာက္ခမ
ံ ႈ
မရရွိခဲ့ပါက (ဥပမာ ဘီနင္ ႏိုင္ငံ (Benin) တြင္ ငါးပံုေလးပံု) ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ လြႊတေ
္ တာ္မွ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တညီ
တညြတ္တည္းသေဘာတူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။
အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္္မ်ားသည္ သာမန္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားစရာမရွိႏိုင္ေၾကာင္း
က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ့ပန္႔ သေဘာတူလက္ခံထားၾကပါသည္။

•

အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္

သင့္ ၊ မသင့္

ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ဝင္လူနည္းစုအေနျဖင့္ မိမိစိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ပါသည္။

ဖဲြဲ႔စည္းပုံအေ
 ျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို

ျပည္သူမ်ားကဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္

အဖြဲ႔ဝင္

လူနည္းစုကို ေရြးခ်ယ္ခြငျ့္ပဳထားပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာမွ တားဆီးျခင္းမျပဳႏိုင္ပါ။ အဆိုပါ
အခြင့္အာဏာကို အီတလီႏိုင္ငံတြင္ လႊတေ
္ တာ္အဖြဲ႔ဝင္၏ (၂၀) %၊ လူဇင္ဘတ္တြင္ လႊတေ
္ တာ္
အဖြဲ႔ဝင္၏ (၂၅) %ႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆလပ္နီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ (၃၃)%မွ လိုက္နာက်င့္သုံး
ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ျခားနားသည္မွာ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း
တစ္ခုသည္ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲအေရအတြက္ (၅၀%+၁) ရွိမွသာလ်ွင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို
က်င္းပခြင့္ျပဳပါသည္။

သို႔ရာတြင္သတ္မွတ္ထားေသာ

အမ်ားစုအသာရသည့္အေရအတြက္

(၆၆%)ေအာက္ ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ သူမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
အီတလီႏုိင္ငံတြင္ ေဒသေကာင္စီ (၅) ခု (သို႔မဟုတ္) မဲေပးသူ (၅၀၀၀၀၀) မွစုေပါင္း၍ ျပည္သူ႔
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ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

လူဇင္ဘတ္ႏုိင္ငံတြင္

မဲေပးသူ

(၂၅၀၀၀)ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္ (လူဦးေရျခားနားခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္) ။
•

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သမၼတသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုမႈ
ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထက္ေဆာလ်င္စြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါက သမၼတ၏အာဏာသည္ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး
ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ရခဲသည့္ လြန္စြာထူးကဲသည့္ သမၼတ၏ ၾသဇာအာဏာကိုျဖစ္ေစၿပီး
ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ကို အေနွာက္အယွွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔က အတည္ျပဳၿပီးမွသာ
ျပည္သူလူထုက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အတြက္ သမၼတကအပ္ႏွင္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- တူနီးရွား
နိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုကအတည္ျပဳၿပီး
ေနာက္ အဆိုျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို သမၼတက ေခၚယူနိုင္ပါ
သည္။
စိုးရိမ္လာၾကသည္မွာ လူနည္းစုမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္

မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ အခ်ိဳ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္း
ပရန္သာမက သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ခြဲ အမ်ားစုမွ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို ေထာက္ခံ မဲေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစႀတီးလ်ားနိုင္ငံ)။ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔ခြဲအမ်ားစု၏ မဲေပး
သည့္အေရအတြက္မွာ အနည္းဆံုး ၂၀% ရွိရပါမည္ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္(ကင္ညာ) ။
ျပင္ဆင္မွဳဆိုင္ရာမ်ားအလြယ္တကူျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးႏွင့္ခက္ခဲမွႈမ်ားအၾကား ညီညႊတ္မွ်တ
မွဳရွိေစရန္ ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ
စြာ ထည့္သြင္းစဥ္စားသင့္ပါသည္။ လာေရာက္မဲေပးသူအေရအတြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္
ခ်က္မရွိပါက ရာခိုင္နွႈန္းအလြန္နည္းသည့္ လူဦးေရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္
လံုေလာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ ေဘာ့စ္ဝါနာႏုိင္ငံ ၌ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုကို
အေရအတြက္ (၅%) ထက္နည္းေသာမဲေပးသူမ်ားက ေထာက္ခံထားပါသည္)။ အျခားတစ္ဖက္မွ ၾကည့္
လွ်င္ မဲေပးသူမ်ားအရ အေရအတြကမ
္ ်ားလြန္းလွ်င္ ေအာင္ျမင္ရန္ခက္ခဲႏင
ို ပ
္ ါသည္။ ဖြဲစ
႔ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ
မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ မဲအေရအတြက္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ၄၀% (ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ) ႏွင့္ ၅၀%
(ေတာင္ကိုရီယားႏုိင္ငံ)အၾကား မဲအေရအတြက္ ရွိပါသည္။
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္

လိုအပ္ေသာ

ေထာက္ခံမႈအေရအတြက္မွာ

ျခားနားျပန္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (အက်ံဳး၀င္ေသာ) မဲအေရအတြက္၏ (၅၀%)ထက္ပိုမိုေသာ မဲအသာရမႈ
လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းသည္ ေဒသအေနအထားနွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္
ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ မဲအသာရမႈ (၅၀%) ရရွိရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္ (လူထု
သေဘာထားခံယူမႈ အင္အားနည္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာထားခံမႈျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ
လူထုအေနျဖင့္ ရပ္ေ၀းခရီးသြားလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္မႈကို
အသစ္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း။

အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပိုမ်ားသည့္

ေထာက္ခံမႈ (ငါးပံုသံုးပံုႏွင့္ ေလးပံုသံုးပံုအၾကား) လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အမွန္အား
ျဖင့္

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ

ေမာ္ရီးတီးရပ္စ္ (Mauritius)တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းကာလအား ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔၏ အားလံုးသေဘာ
တူညီခ်က္ႏွင့္

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲအေရအတြက္ ေလးပံုသံုးပံုျဖင့္ အသာမရရွိပါက ၅ ႏွစ္ထက္

ေက်ာ္လြန္ၿပီး သက္တမ္းတိုးျမွင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍မရပါ။
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အခ်ိန္ေရြ႕ဆိုင္းမႈ
အခ်ိဳ႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္

အဆိုျပဳထားသည့္

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း - ရက္ေပါင္း ၉၀ သို႔မဟုတ္ ၃ လတာကာလအတြင္း ( ဥပမာ အက္စ္တုိးနီးယား၊
အီတလီ၊ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံမ်ား) တူညီေသာပံုစံျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ
စည္းမ်ဥ္အရ အလ်င္စလို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကိုေရွာင္ရွား၍ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္ေပးထားကာ
ျပည္သူလူထုေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိေစပါသည္။

ၾကားျဖတ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွစ္ႀကိမ္စိစစ္ဆံုးျဖတ္ေသာ စနစ္ႏွင့္ ကြဲျပားခ်က္တစ္ခုမွာ

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

ပထမအႀကိမ္အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အတည္ျပဳခ်က္အၾကား
က်င္းပရန္လိုအပ္ပါသည္။

ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲကို

အဆိုပါနည္းစနစ္မွာ တြင္က်ယ္စြာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ျပည္သူအမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည့္
သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ

ပါသည္။ အႀကံျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ သူတို႔၏ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မည္မွ်
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို မဲေပးသူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဆိုပါသတ္မွတ္
ခ်က္၏ အားနည္းခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ အျခားအေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ျခင္းကို အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ လြဲမွားေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
•

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို
ေနာက္ထပ္ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခ်ိန္ထိ ဆိုင္းငံ့ထားပါသည္ (ဖင္လန္၊ ဂရိ ၊
ပနားမား)။

•

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္က်င္းပျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ဥပေဒျပဳေရးအားခ်က္ခ်င္း ဖ်က္သိမ္းပါသည္ (ဥပမာ
အိုက္စလန္၊ နယ္သာလန္)။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဥပေဒျပဳေရး
ကာလ ကုန္ဆံုးခါနီးအခ်ိန္အထိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္
ႏိုင္ပါသည္။ (ထိုနည္းတူစြာ အေစာပိုင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသည္)။ အဆိုပါ
ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္
မမ်ားေစရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈအႀကိမ္အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားစုမဲအသာရသည့္စနစ္ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္စိစစ္ဆံုးျဖတ္ေသာစနစ္ကို ေပါင္းစပ္ျခင္း
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အမ်ားစုအသာရသည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို ပါလီမန္မွ
ႏွစ္ႀကိမ္အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္အားအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ၾကားျဖတ္

အေထြေထြ

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးရွိ အမ်ားစုသံုးပံုႏွစ္ပံုေထာက္ခံ
ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

International IDEA | Constitution Building Primers

ဖက္ဒရယ္နိုင္ငံမ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူတန္းစားေပါင္းစံု စုစည္း
ေနထိုင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ သေဘာတူညီထားေသာ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား
ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာတူညီ
ခ်က္

(သို႔မဟုတ္)

သတ္မွတ္ထားေသာ

အမ်ားစုအသာရသည့္စနစ္ျဖင့္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊

တစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ (သို႔မဟုတ္)
ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း (အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ အိႏၵိယ၊
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား)၊

ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္လည္းေကာင္း

(ၾသစႀတီးလ်ား၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ား) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ရိုက္မဲေပးမႈ
တြင္ မပါ၀င္ခဲ့ပါက ဗဟို၊ ဖယ္ဒရယ္အဆင့္တြင္ ၄င္းျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသကိုကိုယ္စားျပဳေသာ
အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ထိုအဖြဲ႔ခြဲမ်ား၏ အဆိုကိုတင္သြင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ)။
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
(သို႔မဟုတ္)

ေဒသဆုိင္ရာမ်ားသို႔

အစိုးရအဆင့္ဆင့္၏

လႊဲေျပာင္းေပးရန္လိုအပ္ခ်က္သည္

အခြင့္အာဏာတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ဖယ္ဒရယ္စနစ္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏

သတ္မွတ္ထားေသာ အစိပ္အပိုင္းမ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ပံုမွန္ဥပေဒမ်ားထက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေအာင္
ျပဳလုပ္ရသည့္ အေရးအပါဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။ ၄င္းသည္ ျပည္သူ
မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ လူနည္းစုကိုကာကြယ္
ႏိုင္ရန္၊ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေပးအယူျပဳမႈကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ (သို႔မဟုတ္) အာဏာရအစိုးရအား စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း
မ်ားေျပာင္းလဲၿပီး အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားမွ

ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ပါသလား။ ၄င္း

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား မတူကြဲျပားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ေရာက္ရွိ
ႏိုင္မည္နည္း။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား (ၾသစေၾတးလ် ၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား ၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ နီကာရာဂြါ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ
မ်ား)တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းအၾကား
ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္
ျခင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အမ်ားစုလက္ခံမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
ဆိုသည္မွာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းသာ ညွိႏွိဳင္းေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆန္းသစ္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍

မူလစနစ္ကိုေျပာင္းလဲရန္

သို႔မဟုတ္

လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာကို

အစားထိုးလဲလွယ္ရန္မဟုတ္ ဟူေသာယူဆခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ
လူထု၏

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

Constitutional Amendment Procedures | September 2014

အမိန္႔အာဏာကို

ဖန္တီးနိုင္သည့္

အာဏာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ၿပီး အဆိုပါနိုင္ငံမ်ားတြင္ အလံုးစံုျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ျပည္သူ
လူထုအားလံုး ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Constituent assembly ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း (Nicaragua ၊ Costa Rica ၊ Bulgaria) ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို မျဖစ္မေနက်င္းပျခင္း
ျဖင့္လည္းေကာင္း (ၾသစေၾတးလ်၊ စပိန္) အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဖြြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာ
သည္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ပါဝင္ၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းသည္ ပံုမွန္
ဥပေဒ အဆိုျပဳျပ႒ာန္းေရးကို က်ယ္ျပန္႔စြာ(ထပ္မံလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုစာတမ္း
တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ္လည္း)

ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ား

တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစဥ္အၿမဲအခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ အေျခခံဥပေဒအခ်ိဳ႕တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို
စတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ (သို႔မဟုတ္) ရာခိုင္ႏႈန္းအတိအက် လိုအပ္ပါသည္။
အဆိုပါဦးေရသည္ ပံုမွန္ဥပေဒတစ္ရပ္ အဆိုျပဳရန္လိုအပ္သည့္ဦးေရထက္ ပိုမိုမ်ားျပားနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ
- တူေနးရွား ႏိုင္ငံတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု၊ ရိုေမးနီးယားနိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္ရွိ
အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံု။ အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ အျခားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားကိုလည္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္တြင္ အေရးအပါဆံုးမွာ နိုင္ငံေတာ္
အႀကီးအကဲ (အထူးသျဖင့္ သမၼတစနစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ပိုင္းတစ္စသမၼတစနစ္) သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရွိ တရားရံုးခ်ဳပ္သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ
သည္ (ပနားမား၊ ဂြါတီမာလာ)။ ျပင္ဆင္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြကသ
္ ည္အ
့ ပ
ု စ
္ တ
ု ြင္ တရားရံုးမ်ားပါ၀င္ရသည့္
ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမွာ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈကို အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အစျပဳပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားရံုးမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
ကိုအဆိုျပဳရန္ ထိေရာက္သည့္အခြင့္အာဏာရွိပါက အဆိုပါအခ်က္သည္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး
သေဘာပိုမိုသက္ေရာက္ေစၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး ၾကားေန၀ါဒကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားသူႀကီး
မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။
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ု ါေတာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ိဳး
ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ျပည္သူမ်ားက ျပင္ဆင္မႈကို အဆိုျပဳနိုင္ပါသည္။ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေျခခံ
ဥပေဒသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားကေဆာင္ရြက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ၿပီး
ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္မႈ
သည္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈအတိုင္းအတာ မ်ားစြာလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ကူးယူဆခ်က္
မ်ားကို ကနဦးေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္
ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာလက္မွတ္အေရအတြက္မွာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။ (ဥပမာ - လတ္ဗီးယား
တြင္ မဲဆႏၵရွင္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပီရူးတြင္ ၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သို႔ရာတြင္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအေနျဖင့္
မေရရာသည့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို

ကန္႔သတ္ရန္အတြက္

လံုေလာက္သည့္

လက္မွတ္အေရအတြက္

အတိုင္းအတာမ်ားစြာပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔က်သည့္ အခြင္႔အေရးမ်ားရရွိရန္အတြက္ အနည္းဆံုး
လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္ ပါရွိရပါမည္။ ရိုေမးနီးယားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ/ လူမ်ိဳးေရးအုပ္စုမ်ား၏ လက္
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မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္အေရအတြက္ကို ထပ္မံတိုးျမွင့္ထား
ပါသည္ - လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ မဲဆႏၵရွင္
ဦးေရ ၅၀၀၀၀၀ လိုအပ္မည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေကာင္တီ (county) ထက္၀က္ေက်ာ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ
အနည္းဆံုး ၂၀၀၀၀ သည္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈကို အတည္ျပဳေထာက္ခံရပါမည္။
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ခဲြတြင္ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္၊ ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးမွ တဆင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားမွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍) မွ
ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကံျပဳရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္ (ဘရာဇီး)။

ဖြြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုသည္

ဖြြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္

တင္းၾကပ္မႈႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္မႈအၾကား ညီညႊတ္မွ်တစြာ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
ျပ႒ာန္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ၄င္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
၏ တင္းက်ပ္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕အခန္းက႑မ်ားတြင္ တည္ၿမဲမႈ၊ တိက်ေသခ်ာမႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ကို
ေပးၿပီး အျခားအခန္းမ်ားတြင္မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေစပါသည္။ ဤအေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ေမးခြန္း ႏွစ္ခုရွိပါသည္။

မည္သည့္္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အဓိကထိန္းသိမ္း ကာကြယ္သင့္ပါသနည္း။
ေမးျမန္းလာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊

ၿပီးခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဖြြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးကာလအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အေပးအယူျပဳ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ဖြြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေနာက္ထပ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္
ထားႏိုင္ပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္

ပိုမိုတင္းၾကပ္သည့္

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

နည္းစနစ္မ်ား

အတြက္ လိအ
ု ပ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အုပခ
္ ်ဳပ္မစ
ႈ နစ္ႏင
ွ ့္ ဖြစ
႔ဲ ည္းမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြအ
ဲ မ်ိဳးအစား၊
ႏိုင္ငံတြင္း နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ စည္းမွ်ဥ္းမ်ား၊ ဖြြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအထိ အက်ိုဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါ
သည္။

မည္သို႔ေသာ ထပ္ဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း။
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္
နည္းလမ္းမ်ား
(၁) လိုအပ္သည့္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ ပမာဏကိုတိုးျမွင့္သတ္မွတ္ျခင္း
(၂) ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ျခင္း
(၃)

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေအာက္ရွိ

ျပည္နယ္၊ေဒသဥပေဒျပဳေရးသို႔

လႊဲေျပာင္းသတ္မွတ္ျခင္း

မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထပ္မံအဆင့္တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္
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ရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထပ္ဆင့္
တိုးျမွင့္ရန္ လိုအပ္သည္ဆို္သည့္အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာ ပထ၀ီေဒသအေနအထားကို
အေျခခံေသာ လူနည္းစုမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ပါက ၄င္းလူနည္းစုမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ
ျပည္နယ္၊ ေဒသအဆင့္ ဥပေဒျပဳအဖြအ
ဲ႔ ား ျပင္ဆင္သတ္မတ
ွ ္ျခင္းႏွငပ
့္ တ္သတ္၍ ဗီတအ
ို ာဏာေပးထားျခင္း
အားျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာအခြင္႔အေရးႏွင့္ပတ္
သက္၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာစီရင္စုအားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ
ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ စီရင္စုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုႏွင့္သာ သက္ဆိုင္လ်င္လည္း သက္ဆိုင္ရာစီရင္စု
အားလံုးက သေဘာတူညီမႈမရွိလ်င္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္၍မရပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ
ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို မည္သည့္စီရင္စုမွမဆို အျခားစီရင္စု၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္မရရွိပါက ေျပာင္းလဲ၍မရပါ။ ႏိုင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူ
မ်ား ပ်က္စီးေစျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္နိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏

မည္သည့္အပိုင္းက

အေျခခံအက်ဆံုး

ျဖစ္သနည္း။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည့္ အေရးအႀကီးဆံုး
အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အဘယ္နည္း။ တရားမဝင္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အလ်င္စလို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွ ပို၍အကာအကြယ္ေပးသင့္သလား။ ထိုသို႔
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ထပ္မံျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - လိုအပ္သည့္အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ
ပမာဏကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ေအာက္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သည္ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ပါသနည္း။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းစနစ္ဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ အခ်ိဳ႕ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္မ်ားရွိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာေပၚရွိ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၇၀) ေက်ာ္တြင္ အဆိုပါ ျပင္ဆင္၍မရသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါဝင္ပါသည္။
အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ
မ်ားစြာ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။ ဥပမာ မေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ
(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေျခအေန (Tunisia) ၊ ပါတီစံုစနစ္ (ရိုေမးနီးယား) ၊ အစိုးရ၏ ဒီမို
ကေရစီ သို႔မဟုတ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ (ျပင္သစ္)၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခြင္႔အေရးမ်ား (ဘရာဇီးလ္)၊
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား (ဂ်ာမဏီ)၊ႏွင့္ သမၼတသက္တမ္းကာလသတ္မွတ္ခ်က္ (Honduras) တို႔
ျဖစ္ၾကပါသည္။
လက္ေတြ႔တြင္ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ယခင္အေတြ႔အႀကံဳဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ
ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ (သို႔မဟုတ္) သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲလိုသူမ်ားသည္ ယခင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးေသာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ႏွင့္ ေနာက္
ေၾကာင္းျပန္သြားျခင္းမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအာဏာကို ဖန္တီးလိုၾကျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရရွိလာသည့္ မခိုင္မာေသးသည့္ အေပးအယူျပဳညွိႏႈိင္းျခင္းကို အာမခံခ်က္
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ရွိေစရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ေသာ ျပဌာန္း

ခ်က္မ်ားလည္းေပၚလာတတ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍မရသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ နမူနာမ်ား
ေပၚတူဂီ
(အပုိဒ္ -၂၈၈)

ရိုေမးနီးယား
(အပိုဒ္ - ၁၅၂)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း

ဥပေဒသည္

Cape Verde
(အပိုဒ္- ၃၁၃)

ရိေ
ု မးနီးယားနိင
ု င
္ ၏
ံ

ႏိင
ု င
္ ံ

(က) နို္င္ငံေတာ္လြတ္လပ္

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကိုမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ

ေတာ္ လြတလ
္ ပ္မ၊ႈ စည္းလံးု

ေရး၊

ရပါမည္။

ညီညတ
ႊ မ
္ န
ႈ င
ွ ့္

ခြျဲ ခားမႈမရွိ

နယ္ေျမ စုစည္းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ

သေဘာလကၡဏာ

ေတာ္စည္းလံုးညီ ညႊတ္ေရး

(က)ႏိုင္ငံေတာ္

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္

နိုင္ငံေတာ္ပိုင္နက္

စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး (ခ)ျပည္သူလူထုျဖင့္ဖြဲ႔စည္း

ေသာ

ထားေသာ အစိုးရစနစ္ (ဂ)ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းႏွင့္

မ်ား၊ အစိးု ရ၏ သမၼတစနစ္၊

(ခ) အစိုးရ၏ သမၼတစနစ္

ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း (ဃ)ႏိုင္ငံ

ပိင
ု န
္ က္နယ္ေျမ

(ဂ)ႏိုင္ငံေတာ္နွင့္

သားအခြင့္အေရးမ်ား၊လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အာမခံခ်က္

တရားေရး

လြတလ
္ ပ္မ၊ႈ

ဆိုင္ရာ ရာထူးေနရာ ေရြး

ရွိမႈ၊ (င)အလုပ္သမား အလုပ္သမား ေကာ္မတီႏွင့္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ

ကြျဲ ပားစြာအ

ေကာက္ပြဲမ်ား

အတြက္

အလုပ္သမားသမဂၢတို႔၏အခြင္႔အေရး၊ (စ) ျပည္သူ

တူယဥ
ွ တ
္ ေ
ဲ ြ နထိင
ု မ
္ ၊ႈ

ျပည္သူအားလံုး

ပါဝင္ၿပီး

ႏွင့္ ပုဂၢလိကၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း

ဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲ

လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အခါအား

ႏွငအ
့္ သင္းအဖြႏ
႔ဲ င
ွ လ
့္ မ
ူ ေ
ႈ ရးလုပင
္ န္းမ်ားတြင္

ျပင္ဆင္၍ မရပါ။

ေလ်ာ္စာြ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ္ မဲေပးခြင့္

ျဖစ္ထြန္းေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားရရွိနိုင္မႈ (ဆ) ေရာ

ထိန
ု ည္းတူစာြ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ား

(ဃ) ႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ း္ အဖြ႔ဲ အစည္း

စပ္စီးပြားေရးစနစ္ (Mixed economy) မူေဘာင္

၏ အေျခခံ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး

မ်ား

အတြင္းရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မ်ားနွင့္ လြတလ
္ ပ္မက
ႈ ုိ ဖိႏပ
ိွ ္

လပ္မႈနွင့္ သီးျခားရပ္တည္

အစီအစဥ္၊ (ဇ) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ သက္ဆိုင္

ျခင္း၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ ယင္းနွငပ
့္ တ္

မႈ

ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ အဖြဲ႔အစည္း

သက္၍

(င) ေဒသအာဏာဆိုင္ရာ

ႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရြးေကာက္

ေရွာက္မက
ႈ ုိ ဖိႏပ
ိွ ျ္ ခင္းမ်ားျဖစ္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ခံ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳ

ေပၚႏိင
ု ပ
္ ါက

(စ) တရားရံုး၏ လြတ္လပ္

စနစ္ျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္၊ တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္ခံရသူ

မွတျ္ ခင္းမ်ား မျပဳနိင
ု ပ
္ ါ။

မ်ားအား

အက်ိဳး

ခန္႔အပ္ျခင္း၊ (စ်) နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္

စုစည္းမႈ၊

ရံးု သံးု

ကာကြယေ
္ စာင့္
ျပင္ဆင္သတ္

ေဒသ

အခ်င္းအခ်င္းလြတ္

ခြင့္
(ဆ)

အလံုးစံုပါဝင္မႈႏွင့္

ဒီမိုက ေရစီအတိုက္အခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား

ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

အပါအ၀င္ အမ်ား၏ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔

အတိုက္အခံမ်ား၏ အခြင့္

အစည္းမ်ား (ည) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လိုက္နာ

အေရးမ်ား

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လြတ္

[….]

လပ္မႈနွင့္

ဥပေဒတြင္

သီးျခားတည္ရွိမႈ(ဋ)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ေဖာ္ျပထား

ဥပေဒအား သံုးသပ္ရန္အတြက္ဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္

သည့္ လူ့အခြင့္အေရးမ်ား၊

သည့္ အျမင္မ်ားနွင့္ အေျခခံဥပေဒနွင့္ မညီသည့္

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္

အျမင္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ တရားဝင္သတ္မွတ္

ခ်က္မ်ား

ခ်က္မ်ားကိုဖိႏွိပ္ျခင္း (ဌ) တရားရံုးခ်ဳပ္၏ လြတ္လပ္
မႈ (ဍ) ေဒသတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
(ဎ) Azores ႏွင့္ Madeiraကၽြန္းစုမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး
နွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
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အာမခံ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ အပိုဒ္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္မွာ ပညာသား
ပါပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြယ္ကူစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္၍ မရနိုင္သည့္ ဆိုး၀ါးသည့္
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုပါ ျဖစ္ေစပါသည္။
•

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အေျခခံမူမ်ားကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းျခင္းအားျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ား၏အာဏာကို ပိုမို
တည္ၿမဲေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒကိုအသံုးျပဳ၍ ကိစၥရပ္မ်ားကို တရားရံုးတြင္ ျငင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္
သည့္ ျပည္သူမ်ားနွင့္ မိမိတို႔လြတ္လပ္စြာ ေရြးေကာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပိုင္ဆိုင္
ပါသည္ဟုေျပာႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒကို တရား၀င္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းသည္ (ပံုမွန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိႏိုင္ၿပီး) အေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ တာ၀န္
နွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ေနရာေပးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ တရားရံုးကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္
မွတ္ထားၿပီး မဲေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ အဆိုျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္
အေျခခံဥပေဒနွင့္ညီ၊မညီကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ (ဥပမာ တူနီးရွား
နိုင္ငံ)

•

ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ၏ ေယဘုယ်အေျခခံမမ
ူ ်ားႏွင့္ အႏွစသ
္ ာရကို ဆန္က
႔ ်င္ၿပီး ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံ
ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ရံုမွ်သာေဖာ္ျပၿပီး ရွင္းလင္းတိက်မႈမရွိသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္
အသံုးျပဳေဖာ္ျပ ထားပါသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါစကားရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ (ေနာ္ေဝး) ။ မေသခ်ာမႈ၏ရလာဒ္အေနျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏အခြင့္
အာဏာကို ပိုမိုတိုးတက္ေစၿပီး ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အာဏာကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ပါ။ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္၏
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္

အထူးသျဖင့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ခိုင္မာမႈ၊ တရားရံုးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာ
မူတည္ပါမည္။
•

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍မရေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း အနာဂတ္
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္နိုင္ရံုသာမက သက္ဆိုင္ရာက႑အားလံုး
တြင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုက္ညီစြာေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ေရြးခ်ယ္
မႈကပ
ို ါ အေနွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ အယူအဆသေဘာတရားအရ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကို
တရား၀င္လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္မႈအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္အခြင္႔အာဏာ
ရွိႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို သိသာစြာေလ်ွာ့ခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ဥပေဒမ်ားကို ၎တို႔၏
မ်ိဳးဆက္မ်ားက လိုကန
္ ာေဆာင္ရြက္ေစႏိင
ု ပ
္ ါသလား။ လက္ေတြအ
႔ ေနျဖင့္ အနာဂတ္လအ
ို ပ္ခ်က္
ကို တိက်စြာႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသလား။ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္နိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သည္ အနာဂတ္တြင္ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း၊ ရပ္တည္နိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္း
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သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္
ရြက္ျခင္း မျပဳနိုင္ပါ။
အေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍မရနိုင္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ္
လည္း အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားရွိ တရားရံုးမ်ားသည္ အလားတူအက်ိုးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ၁၉၆၇ ခုနွစ္မွစတင္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏တရားရံုးခ်ပ္သည္ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ မူလလက္ခံက်င့္သံုးသည့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ေယဘုယ် မူေဘာင္မ်ားနွင့္
ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္
ပံုအယူ၀ါဒကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ရွင္းလင္းသည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ
တရားသူႀကီးမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တရား၀င္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းပါးေသာ္လည္း ျပင္ဆင္၍မရေသာ
အခ်က္မ်ားကို သတ္မတ
ွ ရ
္ န္အတြက္ တရားေရးဆိင
ု ရ
္ ာနည္းလမ္းမ်ားအား အေလးထားေဆာင္ရြကရ
္ သည့္
ျပႆနာမ်ားရွိပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္အခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း ေျပာင္းလဲ၍မရနိုင္သည့္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး
တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍မရေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုရွိပါ
သည္။ ဥပမာ- ေတာင္အာဖရိကတြင္ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၁)အရ အေျခခံက်သည့္မူ၀ါဒ (၄)မ်ိဳးကို
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ ႏွင့္
တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိမႈ၊ (၂) လူမ်ိဳးေရးမခြဲျခားမႈနွင့္ က်ားမခြဲျခားမဆက္ဆံမႈ၊ (၃) အေျခခံဥပေဒႏွင့္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ (၄) တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈနွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္အတြက္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး
သူတိုင္း မဲေပးခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားမဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊ ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ ပါတီစံုစနစ္။
အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာအတြက္ အေရးပါေသာ အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္
ရည္ရြယ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားကို မျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုက အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္
ႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလးပံုသံုးပံု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါ
သည္။

အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳရန္မွာ

အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း

အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုးကို အၿပီးသတ္ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ တရားေရးဆိုင္ရာထက္ ဒီမိုကေရစီ
နည္းလမ္းအရ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈတြင္ မူတည္ပါသည္။

အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို စတင္ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ပထမႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ၎ဥပေဒ
ေအာင္ျမင္စြာျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါသည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ
လူထု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈသ
ည္လည္းပ်က္ျပားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
(ဥပမာ- ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း၊ အမႈေဆာင္မ်ား စိစစ္ခန္႔ထားျခင္း၊ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ား
ဖြဲ႔စည္းျခင္းနွင့္ အေျခခံဥပေဒနွင့္ကိုက္ညီမည့္ ဥပေဒနွင့္ မူ၀ါဒမ်ားျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ျခင္း) မ်ားသည္အဓိက
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒနွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အထူးသျဖင့္ သေဘာကြဲလြဲမႈ (သို႔မဟုတ္) ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္
ပြားၿပီးေနာက္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးသည္ ရရွိထားသည့္သေဘာတူညီ
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ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္ႏွစ္သက္မည္မဟုတ္ပါ။ အခြင့္အေရးရသည္နွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနာက္
ေၾကာင္းျပန္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကို ေလွ်ာ့ခ်
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို မစတင္မီ ေပါင္းစည္းခ်ိန္ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္
(ဥပမာ - Cape Verde ႏွင့္ အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံ) စတင္ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ပထမႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံမႈ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးလိုအပ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုသည္

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္သည့္ကာလ

အတြင္းတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေစရန္အတြက္
စတင္ျပ႒ာန္းသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္နိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ပါသည္။
အဆိုပါနည္လမ္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိက်ေသခ်ာမႈနွင့္ ခိုင္ၿမဲမႈ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ကို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈမဆံုးရံႈးေစရန္ ခ်ိန္ညွိရပါမည္။

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္
အခ်ိဳ႕ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ယခင္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈမ်ားအၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာမွသာ
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ နိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ဂရိႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ (၅)ႏွစ္မတိုင္မီ ျပင္ဆင္ခြင့္မျပဳပါ။ ထိုသို႔အခ်ိန္ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒ၏
ေကာင္းမြန္မႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေလးနက္မႈမရွိသည့္ မေသခ်ာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ အေျခခံ
ဥပေဒကို ေနွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားနွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ဟန္႔တားျခင္းကိုကန္႔သတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္
ျခင္းသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္း အခ်ိန္ကာလအလိုက္ျဖစ္ပြား
လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ား၊ အေဆာတလွ်င္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားစရာမရွိေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို
ကန္႔သတ္ပါသည္။

ဤအခက္အခဲမ်ားကို

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္

အဆိုပါကာလအတြင္း

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ၿပီး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို လံုး၀တားျမစ္
ထားသည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ - ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္ မၾကာခဏ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္
အခ်ိဳး အစားမ်ားစြာလိုအပ္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ပါသည္။ ယခင္ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္မႈမ်ားၿပီးေနာက္ (၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည္နွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုက ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ငါးပံုေလးပံုက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ အတည္ျပဳလွ်င္ (၅)နွစ္ လိုအပ္ခ်က္
ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈမ်ားေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္ေနာက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
အခ်ိဳ႕အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္း မေအာင္ျမင္သည့္ေနာက္ ျပင္ဆင္မႈ
ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ အယ္လ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံတြင္မူ - (၁) ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳ
ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းအား လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ထားသည့္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း၊
(သို႔မဟုတ္) (၂) ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာကို သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း
ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳနိုင္ပါ။ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္သာ ဥပေဒျပဳမႈ
ခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးျခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး လူနည္းစုက ၎တို႔လိုလားခ်က္ျပည့္၀သည္အထိ ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ေပးရန္ မၿပီးဆံုးႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ ဟန္႔တားနိုင္ပါသည္။

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈရရွိေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ေနာက္ဆံုးမဲေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ
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ျပည္သူလူထု၏

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိနိုင္ရန္အတြက္

အဆိုျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျဖန္႔ေ၀ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံသေဘာတရားအရ

ပံုမွန္ဥပေဒေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ပိုမိုေလးနက္ၿပီး ျပည္သူလူထုလိုလားခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္း
စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္
မွ

ဥပေဒမူၾကမ္းကို

ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္လိုအပ္ၿပီး

ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ျပည္သူလူထု၏

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈကို ပိုမိုရရွိေစ ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္အား သက္၀င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ
ထိုသို႔အႀကံေပး ညွိႏိႈင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရက မည္သည့္တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်သတ္မွတ္မည္နည္း။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ
သည္ အနည္းငယ္ပိုမိုတိက်မႈရွိပါသည္။

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္အဆိုျပဳခ်က္ကို အစိုးရျပန္တမ္းတြင္

ထည့္သြင္း ေၾကညာရန္လိုအပ္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းကို စတင္မသတ္မွတ္မီ အနည္းဆံုးရက္ (၃၀)
ႀကိဳတင္၍ ျပည္သူလူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္ အတြက္ ျဖန္႔ေ၀ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ တိုင္းစီရင္စုဆိုင္ရာ
လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြသင့္ပါသည္။ မဲေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ ျပည္သူ
လူထုနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီရင္စုလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ စာေရးသားအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ
သင့္ပါသည္။

ျပည္တြင္းစစ္၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
အေရးေပၚအေျခအေနကာလတြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုသည္ အေရးေပၚအေျခအေန (သို႔မဟုတ္) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ကဲ့သို႔
ထူးျခားသည့္ကာလအတြင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္ (ဥပမာ - ကေမၻာဒီးယားနွင့္
အက္စတိုနီးယား)။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ တင္းမာမႈအေျခအေန (သို႔မဟုတ္) အက်ပ္အတည္းကာလ
မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈကို အသံုးခ်ၿပီး အခြင့္အာဏာကို
ပိုမိုရရွိနိုင္ရန္နွင့္ ျပည္သူလူထု၏ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈနွင့္ အတိုက္အခံျပဳေဆာင္ရြက္မႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္
အတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ပါသည္။

တာ၀န္ရွိသူမ်ား (သို႔မဟုတ္)
တစ္ဦးခ်င္းအား သီးျခားသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း
ေနာက္ထပ္္ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္မ်ိဳးမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို သီးျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ဦး
တည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ပါသည္။ အဆင့္အတန္း (သို႔မဟုတ္) ရာထူးေနရာ တစ္ခုခုအတြက္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ လက္ရွိတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္သူမ်ားကို အေထာက္
အကူျပဳ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ပါ။ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံ
အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေနရာအတြက္သာ
အာဏာ သက္၀င္မႈရွိပါသည္။ ဥပမာ - သမၼတ၏သက္တမ္းကာလတိုးျမွင့္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ရာတြင္
ျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္

သမၼတနွင့္အက်ံဳးမ၀င္ပါ

(ေတာင္ကိုရီးယား)။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းရွိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အေျခခံဥပေဒ
ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ တိုက္တြန္းလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသည္။

လွ်ိဳ႕၀ွက္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ျပင္ဆင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္အားရွင္းလင္းစြာျပသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း
ျဖင့္သာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ဆီရီးယားလီရြန္တြင္ ျပင္ဆင္
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သတ္မွတ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳလွ်င္ အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရုပ္သိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) တနည္းနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ
ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္မည္သည့္ဥပေဒအရမွ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ယူဆမည္မဟုတ္ပါ။ (အျခား
ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဂါနာ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ကန္ယာတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ) အလားတူ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းအား အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္
ရြက္ရန္အတြက္သာျဖစ္သည္ဟု ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက သတိျပဳမိျခင္း၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းမရွိဘဲ
အျခားပံုမွန္ ဥပေဒမူၾကမ္းျဖင့္ ဖံုးကြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳနိုင္ပါ။ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို

သင့္ေလ်ာ္စြာေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းကို

အေလးေပး

ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္း
တစ္ခုထက္ပိုမို၍ အသံုးျပဳပါသည္။ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္နည္းလမ္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳျခင္းသည္(ပုဒ္မ(ဂ)
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ၏ မတူညီေသာ အခန္းက႑အသီးသီးအတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္
ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မေရာေထြးရန္ျဖစ္ပါသည္) ပိုမိုျပင္ဆင္ရလြယ္ကူၿပီး ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ မေအာင္ျမင္ပါက အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ
သည္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္
သည့္အေၾကာင္းအရာ (သို႔မဟုတ္)အေျခအေနကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း
မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ - ဘူေဂးရီးယားတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအမ်ားစုကို လႊတ္ေတာ္တြင္အမတ္
ေလးပံုသံုးပံုက လက္ခံအတည္ျပဳရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါအမ်ားစုအေရအတြက္ကို မရရွိပါက
ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ ခ်က္ကို သံုးပံုႏွစ္ပံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး (၂)လမွ (၅)လအထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္
ထိုကဲ့သို႔ေသာ သံုးပံုႏွစ္ပံုျဖင့္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒကို
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုၾကားခံၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ေခၚယူက်င္းပသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအေရအတြက္
အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံုျဖင့္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ႀကိမ္တည္းက်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္
မဲအေရအတြက္ ေျခာက္ပံုငါးပံုျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည့္ လိုအပ္သည့္ အမ်ားစုရရွိရမည့္ မဲအေရအတြက္ႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူ
သည့္ အေနအထား (အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းနွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆံုးျဖတ္ေသာစနစ္အရ) အၾကား အတိုးအေလွ်ာ့
ျပဳကာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ပါသည္။
အက္စတိုနီးယားႏိုင္ငံတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၏ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျဖစ္ ဘူေဂးရီးယားႏွင့္
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ
သည္။ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္ကို (၁) လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအေရအတြက္အမ်ားစု ငါးပံုသံုးပံုရရွိၿပီး လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲအေရအတြက္ အမ်ားစုရရွိျခင္း၊ (၂) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ၾကားခံၿပီး
လႊတ္ေတာ္မွ ႏွစ္ႀကိမ္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မဲအေရအတြက္ အမ်ားစုငါးပံုေလးပံု
ရရွိျခင္း၊ (၃) အေရးတႀကီးကိစရ
ၥ ပ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏
အမ်ားစု ငါးပံုေလးပံု သေဘာတူညီခ်က္ျခင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - အေျခခံက်သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ
ျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ အျငင္းပြားစရာမရွိေသာ
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအမ်ားဆံုးရရွိမႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။
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အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္ နည္းလမ္းမွာ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ေထာက္ခံမဲသံုးပံုႏွစ္ပံုရရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ေလးပံုသံုးပံုေသာ ျပည္နယ္အမ်ားစု
ကအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အျခားနည္းလမ္းမွာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညီလာခံ
က်င္းပရန္ျဖစ္ပါသည္

(အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္

အထူးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း

ခံရေသာ

အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး သံုးပံုႏွစ္ပံုေသာ ျပည္နည္အမ်ားစု၏ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ားမွ ေခၚယူႏိုင္ပါသည္)။ ၁၇၈၉
ခုနွစ္က စတင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္မက်င္းပေတာ့ေပ၊ အေၾကာင္း
မွာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခမွစတင္ ေဆာင္
ရြက္ေသာ ( ျပည္သူအမ်ားစုက စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ)နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ အနည္းဆံုး
မဆႏၵရွင္အေရအတြက္ (၁)သန္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသေကာင္တီ (County) အမ်ားစုက
အထည္ျပဳပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလက္မခံပါက ဥပေဒမူၾကမ္းကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္

အဆိုျပဳတင္ျပပါသည္။
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္ဆိုပါက အသံုးျပဳမည့္နည္းလမ္းကို
ေရြးခ်ယ္မည့္ အခြင့္အာဏာရွိသူကို စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ - ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံ
ဥပေဒကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္လံုး၏ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈတြင္
မဲအေရအတြက္ အမ်ားစု ေလးပံုသံုးပံုျဖင့္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္နိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရမွ ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ရန္ အဆိုျပဳပါက သမၼတက မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ
သည္။

ေျပာင္းလဲရလြယ္ကူမႈႏွင့္ တင္းၾကပ္မႈ အၾကားသင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္အား
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံုေဖာ္ဖန္တီး၍မရႏိုင္ပါ။ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္
မ်ားသည္ တရားစီရင္ရပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုစီ၏ အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ရမည္ဆိုသည္သာမက
တူညီေသာ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးထံုးတမ္းအစဥ္အလာ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းေပၚမူတည္ၿပီး မတူညီေသာ ကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကြဲျပားေသာရလဒ္မ်ား
ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ တရားဝင္ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ
ျပဳလုပ္ရန္ အမွန္တစ္ကယ္ခက္ခဲႏိုင္မႈကို မထင္ဟပ္ႏိုင္ပါ။
•

ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္

ပါလီမန္စနစ္္မ်ား

တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို
လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ယူဆသည္ဆိုလွ်င္လည္း ထိုေဆာင္ရြက္မႈကိုစီ
မံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
•

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီနယ္ပယ္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္

အခက္အခဲမ်ားစြာမရွိေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ
ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ပါတီကိုအသာရေစသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို
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က်င့္သံုးရာတြင္ အဆိုပါ ပါတီအတြက္ ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္မွာ ၄၄.၅%ျဖစ္သျဖင့္(gained
by the governing Fidesz-Hungarian Civic Union) လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ
သံုးပံုႏွစ္ပံု ရရွိျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စိတ္တိုင္းက် ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္
ရပါသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သံုးပံုႏွစ္ပံု
ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၄)ဖြဲ႔ႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ထို႔ထက္ပိုမိုေသာ ပါတီမ်ားမွ သေဘာ
တူညီခ်က္ရရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ခက္ခဲပါသည္။
•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္းၾကပ္ျခင္းနွင့္ လြယ္ကူျခင္းအၾကား
အဓိကအဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္အခ်က္မွာ

အဆိုပါေဒသရွိ

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံမူေဘာင္အျဖစ္ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္သြားၿပီး ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးအား ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

ေခတ္ႏွင့္အညီ

မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္အတြက္

မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အဆင္ေျပမႈရွိေစရန္အတြက္
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား - ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ
ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
သည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ထဲသာရွိေသာ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစု၏ အမ်ားစုသံုးပံုႏွစ္ပံုသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္
ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
စနစ္တြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ေက်ာ္ခန္႔သာရွိခဲ့သျဖင့္

အစိုးရပါတီမ်ား

မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ ၅၀% ေက်ာ္
ဆႏၵအတိုင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

ျပင္ဆင္ရန္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ နိမ့္က်ပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊
ေႏြဦးရာသီမွစတင္ၿပီး

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္

ဟန္ေဂရီအစိုးရသည္

ႏိုင္ငံေရးအား ဗဟိုႏိုင္ငံေရးပါတီ (ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔) တစ္ခုတည္းကထိန္းခ်ဳပ္သည့္
စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အားတည္ေဆာက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အားအျပန္အလွန္
ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ ပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ

ပထမႏွစ္အတြင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခ်က္

၁၂

ခ်က္အားျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းသည္ အစိုးရ၏ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္လာမည့္ အစီအစဥ္
မ်ားကို ရပ္တန္႔ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္
စနစ္မ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ပင္လ်င္ ဟန္ေဂရိႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို အားနည္းေစခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရာတြင္ မျဖစ္မေလေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
သာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈကို ေထာက္ခံၿပီး တရား၀င္ အသိ
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အမွတ္ျပဳမႈခံရရန္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္ရန္မ်ားစြာလြယ္ကူၿပီး
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ထဲမွ မဲအေရအတြက္ အမ်ားစု ငါးပံုသံုးပံုရရွိရံုမွ်ျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) ဆိုင္းငံ့ကာလ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္
အႀကံရယူျခင္းကို

တရားဝင္ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးတြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္

အေျခအေနမ်ားစြာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မေျပာင္းလဲမီ က်င္းပပါသည္။ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္
မရွိေသာ္လည္း

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္

ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္

အဆိုပါျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ိဳးကို

က်င္းပသင့္ပါသည္။ အစိုးရမွ အဆိုပါျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရန္ျငင္းဆိုျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရရွိလာ
သည့္ ရလာဒ္မ်ားအား အတည္မျပဳျခင္းမ်ားစသည့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။
အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို သာမန္ဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လႊတ္ေတာ္၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္

အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒညီလာခံကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ လႊတ္ေတာ္
အမတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး

က်န္သံုးပံုႏွစ္ပံုကို

ျပည္သူမ်ားမွ က်ပန္းမဲေပးစနစ္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားျဖစ္ပါ

သည္။ ညီလာခံအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳမႈမ်ားျပင္ဆင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္
ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား သာမန္္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းဆံုးျဖတ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မူ၀ါ၏မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေသးစိတ္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားလွ်င္လည္းေကာင္း

အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္

အသံုးဝင္မႈနည္းပါးလာလွ်င္ မၾကာခဏ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏
အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံက်မႈနည္းေလ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေလျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊

အေၾကာင္းအရာႏွင့္

ျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္၊ သေဘာတရားမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္မႈျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း
သာမက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ
သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ပံုမွန္ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေလ၊ ျပင္ဆင္ညွိ
ႏႈိင္းမႈမ်ားကို တရားေရးဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရေလ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ
ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းႏွင့္ ပိုမိုခက္ခဲသည့္ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ (၂၂၄)ႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္သည့္ အႀကိမ္ေပါင္း (၂၇)ႀကိမ္
တြင္ (၁၆)ႀကိမ္သာ တရားဝင္နည္းလမ္းတက်ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ျခားနားခ်က္မွာ အေမရိကန္တရားရံုးခ်ဳပ္
သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံစာသား အဓိပၸါယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မရွင္းလင္းသည့္ေနရာမ်ား၏
အဓိပၸါယ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါသည္။
တရားေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရေျပာင္းလဲႏိုင္
သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ရပ္အၾကား
ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံေရးအေလ့အထႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ အျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္းက႑အေနျဖင့္
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မဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဘုရင္၏အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အာဏာကို တိုးျမွင့္ရန္
ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကို ပံုမွန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္၏

တည္ၿမဲအမိန္႔တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

(၁)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္မွ်တင္းၾကပ္သင့္သနည္း။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အလြယ္

တကူ၊ တစ္ဖက္သတ္၊ (သို႔မဟုတ္) အလ်င္စလိုျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ မည္မွ်ဆႏၵရွိပါသနည္း။
အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ မည္မွ်ဆႏၵရွိပါသနည္း။
(၂)

အဆိုပါဆႏၵမ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မႈကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား
အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားထက္ ျပင္ဆင္မႈခက္ခဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ
သလား။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခ်ိဳ႕သီးျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ျပင္ဆင္မႈအားကာကြ
ယ္ရန္လိုအပ္ပါသလား။

(၃)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကို သေဘာတူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု
သည္ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သင့္ပါသနည္း။ ျပည္သူလူထု (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားအားေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ေစ လိုပါသလား။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္
ပတ္သက္၍ မည္သည့္အႏၱရာယ္မ်ား (ႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္း) ရွိႏို္င္ပါသနည္း။ အဆိုပါကိစၥရပ္အား
မည္သို႔ေလ်ာ့နည္းသက္သာ ေစႏိုင္ပါသနည္း။

(၄)

သီးျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ပိုင္နက္နယ္ပယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို

မည္သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္နည္း။

တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ(သို႔မဟုတ္)

အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗီတိုအာဏာ ရွိသင့္ပါသလား။
(၅)

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရာတြင္

အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္

သင့္ပါသလား။ ဥပမာ(ႏို္င္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္)။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အာဏာသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥ
ပေဒတစ္ခုလံုးတြင္ အာဏာညီမွ်ေရးႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ေနပါသနည္း။ (ဥပမာ ႏို္င္ငံေတာ္
သမၼတသည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဥပေဒေရးရာအတည္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ လူထုအား
အဆိုျပဳႏိုင္ပါက သမၼတ၏အခြင့္အာဏာသည္ တျဖည္းျဖည္းလႊမ္းမိုးလာႏိုင္ပါသည္။အကယ္၍
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဟန္႔တားႏိုင္လ်င္ အျခားေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အေပးအယူညွိႏိႈင္းႏိုင္သည့္ အာဏာရရွိလာမည္ျဖစ္ပါ
သည္)
(၆)

ပါတီႏင
ုိ င
္ ေ
ံ ရးကို ထင္ဟပ္ေစသည္အ
့ ေျခအေနမွာအဘယ္နည္း။ (ဥပမာ တစ္ပါတီ အုပခ
္ ်ဳပ္သည့္
စနစ္၊ ခိုင္မာၿပီးစည္းကမ္းက်သာ ႏွစ္ပါတီ၊ မ်ားစြာေသာ ပါတီငယ္မ်ား)၊ ဥပေဒျပဳေရးတြင္
ငါးပံုသံုးပံု

အသာရမႈ၊ သံုးပံုႏွစ္ပံု အသာရမႈ၊ (သုိ႔မဟုတ္) ေလးပံုသံုးပံု အသာရမႈစသည္ျဖင့္

အမ်ားစု အသာရရွိေရးတို႔အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေအာက္တြင္
ယာယီညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မည္မွ် လိုအပ္ပါသနည္း။
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ႏိုင္ငံ

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္

ဥပေဒျပဳမႈေရးမွ

အျခား အတည္ျပဳမႈ

အျခား

အဆိုျပဳခ်က္ကို

အတည္ျပဳမႈဆိုင္

ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား။

မွတ္ခ်က္မ်ား။

မည္သို႔စတင္ ေဆာင္ရြက္

ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား။

မည္နည္း။

လူဇင္ဘတ္

သာမန္ဥပေဒၾကမ္းမ်ား

ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္

လႊတ္ေတာ္အမတ္

ရင္ခြင္ပိုက္အစိုးရ

(၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္

ကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္

မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး

ေလးပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္

ကာလအတြင္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္

စတင္ပါသည္။

ၾကားကာလသည္

ျပည္သူ (၂၅၀၀၀) က

Grand Duke

ကိုစတင္သည္။)

အနည္းဆံုး (၃)လ

ေတာင္းဆိုပါက

(မင္းသား)

လႊတ္ေတာ္

ၾကာျမင့္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္၌ ဒုတိယ

ႏွင့္ပတ္သတ္၍

တစ္ရပ္ရွိ၊

အဖြဲ႔ဝင္စုစုေပါင္း၏

အႀကိမ္မဲေပးျခင္းကို

သို႔မဟုတ္ ဆက္ခံ

တစ္ျပည္ေထာင္

သံုးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမႈ

လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္

ခြင့္ ဆက္တုိက္

စနစ္၊

ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

အစားထိုးႏိုင္ပါသည္။

အမိန္႔အာဏာ

ပါလီမန္စနစ္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္

မထုတ္ျပန္နိုင္၊

က်င့္သံုးေသာ

အမ်ားစုမဲဆႏၵျဖင့္

စည္းမွ်ဥ္းခံ

ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ဘုရင္စနစ္၊

ပိုလန္ ႏိုင္ငံ

သမၼတ(သို႔မဟုတ္)

ဥပေဒျပဳအထက္

သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏

(၁၉၉၀ ခုနွစ္မွ

ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္တြင္ အဖြဲ႔၀င္

တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

စတင္၍ဒီမိုကေရစီ

ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား

အားလံုး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

အေျခခံမူမ်ား (အခန္း-

စနစ္ကို က်င့္သံုးပါ

ငါးပံုတစ္ပံု ျဖင့္

အေပါင္း တစ္ (absolute

၁)၊ အခြင့္အေရးနွင့္

သည္။)

အဆိုျပဳထားျခင္း၊

majority) ေထာက္ခံမႈ

လြတ္လပ္မႈ (အခန္း-၂)၊

တစ္၀က္တစ္ပ်က္

ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

သမၼတစနစ္၊

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊

တစ္ျပည္ေထာင္

အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံု

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

စနစ္၊

ေထာက္ခံမႈျဖင့္လည္း

သမၼတ သို႔မဟုတ္

လႊတ္ေတာ္

ေကာင္းျပင္ဆင္ႏိုင္

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္

ႏွစ္ရပ္ရွိ၊

သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

ငါးပံုတစ္ပံုမွ အတည္ျပဳ

အေျခခံမူမ်ား (အခန္း-၁)

ႏိုင္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္

ႏွင့္အခြင့္အေရးနွင့္

ရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

လြတ္လပ္မႈ (အခန္း-၂)

ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အမ်ားစုမွ

တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

ေထာက္ခံလ်င္ ျပင္ဆင္

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊

ခ်က္သည္ အတည္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ျဖစ္ပါသည္။

စတင္ဖတ္ၾကားခ်ိန္မွ
ျပင္ဆင္ခ်ိန္အထိ
ရက္ေပါင္း (၆၀) ၾကာ
အခ်ိန္ယူရပါမည္။
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အိႏၵိယ နိုင္ငံ

သာမန္ဥပေဒၾကမ္း

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီတြင္

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊

တရားရံုးသည္

(၁၉၄၇ ခုနွစ္မွ

မ်ားကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္

တက္ေရာက္မဲေပးသည့္

တရားေရး၊ ဖက္ဒရယ္

အေျခခံမူအယူ

စတင္၍ ဒီမက
ုိ ေရစီ

ထဲတြင္ စတင္ပါသည္။

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု

အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္

ဝါဒကိုက်င့္သံုး

စနစ္ကိုက်င့္

ေထာက္ခံမႈျဖင့္ (အနည္း

အဆင့္ ဥပေဒျပဳ

သည္။ ျပင္ဆင္

သံုးသည္။)

ဆံုးအားျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္အား

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခြင့္

ခ်က္မ်ားသည္

ပါလီမန္စနစ္

လံုး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

အာဏာ၊ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္

ဖက္ဒရယ္မူဝါဒ၊

က်င့္သံုးေသာ

အေပါင္းတစ္ ျဖစ္ၿပီး)

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား

သမၼတစနစ္၊ ဒီမို

သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၊

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္

ကေရစီစနစ္၊

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ၊

ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ခ်က္

တစ္ခုတည္းေသာ

လႊတ္ေတာ္

မ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ႏွစ္ရပ္ရွိသည္

အဖြဲ႔မ်ား၏ အမ်ားစု

ဥပေဒစသည့္

ေထာက္ခံမႈလိုအပ္ပါ

အေျခခံစနစ္ကို

သည္။

မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ၊

Mauritius

သာမန္ဥပေဒၾကမ္း

အေျခခံစနစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္

လႊတ္ေတာ္၏

(၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္

မ်ားကဲ့သို႔

အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား

သက္တမ္း ကာလ

စတင္၍

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္

ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းပံု

ကို (၅)နွစ္ ထက္

ဒီမိုကေရစီ စနစ္

စတင္ပါသည္။

(သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊

ေက်ာ္လြန္ျပီး

ကို က်င့္သံုး

ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၊ တရား

တိုးျမွင့္ရန္ျပင္ဆင္

သည္။)

ေရး)၊ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊

သတ္မွတ္ျခင္းကို

ပါလီမန္စနစ္ကို

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ

က်င့္သံုးသည့္

လြတ္လပ္ခြင့္၊ စတၱဳတ

တြင္ အမ်ားစု

သမၼတႏိုင္ငံ၊

မ႑ိဳင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

အသာရသည့္

တစ္ျပည္ေထာင္

သက္ဆိုင္သည့္ ျပင္ဆင္

၃/၄ ျဖင့္

စနစ္၊ (ကိုယ္ပိုင္

ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

တြင္အမ်ားစုေလးပံုသံုးပံု

တစ္ရပ္တြင္

ေဒသမ်ား

ေထာက္ခံမႈျဖင့္လည္း

အတည္ျပဳရမည္။

ပါ၀င္သည္)

ေကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၏ အျခားေသာ

လႊတ္ေတာ္

အစိပ္အပိုင္းမ်ားကို

တစ္ရပ္ရွိသည္။

အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံု
ေထာက္ခံမႈျဖင့္လည္း
ေကာင္းအတည္ျပဳရမည္။

ၾသစေၾတးလ်

သာမန္ဥပေဒ ၾကမ္း

လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္စီတြင္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္

(၁၉၀၁ ခုနွစ္

မ်ားကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္

အမတ္စုစုေပါင္း၏ ၅၀

ျပည္သူလူထု၏

ကတည္းက ဒီမို

ထဲတြင္ စတင္ပါသည္။

ရာခိုင္ႏႈန္း အေပါင္းတစ္

ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အတည္

ကေရစီစနစ္ကို

ေထာက္ခံမႈျဖင့္

ျပဳသည္။ ၄င္းတြင္ (က)

က်င့္သံုးခဲ့သည္။)

(သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္

ျပည္နယ္ အမ်ားစုတြင္

ပါလီမန္စနစ္

တစ္ရပ္တြင္ သံုးလျခားၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးသူ

က်င့္သံုး ေသာ

ျပဳလုပ္ေသာ မဲေပးမႈ

အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ

စည္းမွ်ဥ္းခံ

ႏွစ္ႀကိမ္လံုးတြင္

ျဖင့္ (ျပည္နယ္ (၆)

ဘုရင္စနစ္၊

အမတ္စုစုေပါင္း ၏ ၅၀

ခုအနက္ (၄) ခု)၊ႏွင့္
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ဖက္ဒရယ္စနစ္၊

ရာခိုင္ႏႈန္း အေပါင္းတစ္

(ခ) မဲအေရအတြက္

လႊတ္ေတာ္

ေထာက္ခံမႈရလ်င္

အမ်ားစု(ျပည္နယ္မ်ား

ႏွစ္ရပ္ရွိ၊

သမၼတ၏ သေဘာတူညီ

ႏွင့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္

ခ်က္ျဖင့္) အတည္ျပဳႏိုင္

ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္)

သည္။၊

ခ်ီလီ

သာမန္ဥပေဒၾကမ္း

ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ႏို္င္ငံ

သမၼတသည္ ျပင္ဆင္

အဓိက အတိုက္

(၁၉၈၈ခုနွစ္တြင္

မ်ားကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္

၏ အေျခခံမူမ်ား

သတ္မွတ္ အဆိုျပဳခ်က္

အခံကို အလြန္

စတင္၍ ဒီမက
ုိ ေရစီ

ထဲတြင္ စတင္ပါသည္။

(အခန္း-၁)၊ အခြင့္အေရး

မ်ားကို လက္မခံလွ်င္

အကၽြံ ကိုယ္စားျပဳ

စနစ္ကို က်င့္သံုး

ႏွင့္တာ၀န္မ်ား၊

လႊတ္ေတာ္သည္ ျပင္ဆင္

ေသာ မဲဆႏၵနယ္

သည္။)

(အခန္း-၃)၊ ဖြဲ႔စည္းပံု

ခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္

တစ္ခုတြင္

သမၼတစနစ္၊

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

အတြက္ လိုအပ္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္

တစ္ျပည္ေထာင္

ခံုရံုး (အခန္း-၈)၊

တူညီေသာ အမ်ားစု

ႏွစ္ဦးေရြးခ်ယ္

စနစ္၊

တပ္မေတာ္ (အခန္း-၁၁)၊

ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရပါ

သည့္ (binomial)

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး

မည္။ သမၼတသည္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ရပ္ရွိသည္။

ေကာင္စီ(အခန္း- ၁၂)၊

အဆိုျပဳထားသည့္

စနစ္အားျဖင့္

(သို႔မဟုတ္) ဖြဲ႔စည္းပံုအ

ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လူထု

အမ်ားစုေထာက္ခံ

ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း

ဆႏၵခံယူရန္ လႊဲေျပာင္း

မႈရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ႏိုင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔တြင္

(အခန္း- ၁၅)၊ တို႔ႏွင့္

ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။

သက္ဆိုင္လ်င္ ဆီးနိတ္
ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
အေရအတြက္ စုစုေပါင္း
၏ ငါးပံုသံုးပံု ေထာက္ခံမႈ၊
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီတြင္
စုစုေပါင္းအေရအတြက္
၏ အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံု
ေထာက္ခံမႈလိုအပ္ပါ
သည္။

တူနီးရွား

သမၼတမွ

ျပင္ဆင္မႈကို ဥပေဒျပဳ

သမၼတသည္ ဥပေဒျပဳ

ဥပေဒျပဳလႊတ္

(၂၀၁၁

အဆိုျပဳႏိုင္သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏

လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳ

ေတာ္ နာယက

ခုႏွစ္မွစတင္၍

ဥပေဒျပဳလႊတ္

သံုးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမႈျဖင့္

ထားေသာျပင္ဆင္ခ်က္

သည္ ျပဳျပင္

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

ေတာ္အမတ္ သံုးပံုတစ္ပံု

အတည္ျပဳသည္။

ကို္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ

ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳ

ကူးေျပာင္းသည္)

မွ အဆိုျပဳႏိုင္သည္။

က်င္းပရန္ တင္သြင္းႏိုင္

လုပ္ႏိုင္ေသာ

တစ္ပိုင္းတစ္စ

သမၼတကအဆို

ၿပီး မဲဆႏၵအမ်ားစု

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

သမၼတစနစ္

ျပဳေသာျပင္ဆင္

ေထာက္ခံမႈျဖင့္

ကို မေျပာင္းလဲမိ

တစ္ျပည္ေထာင္

ခ်က္သည္ ဦးစားေပး

အတည္ျပဳပါသည္။

ေစရန္ အဆိုျပဳ

စနစ္

ျဖစ္သည္။

ထားေသာ

လႊတ္ေတာ္

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

တစ္ရပ္ရွိ

ကိုလႊတ္ေတာ္၌
မဲခြဲမဆံုးျဖတ္မီ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
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ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး
သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
(သမၼတသက္တမ္း
ႏွင့္ အႀကိမ္အေရ
အတြက္၊
ႏိုင္ငံေတာ္၏
အေျခခံအဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္၊
ႏိုင္ငံေတာ္၏
အေျခခံမူတို႔
ပါ၀င္သည္)
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