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သည္္ြ႔

စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း

ျ္စ္စဥ္ ၏ ပို မို
ယခုေ္ာ္ျပမည့္ ျ္စ္ရပ္ေလ့လာမႈမ ားသည္
ခ ်ီလ်ီ၊အင္ဒိုန်ီးရွား၊ေတာင္္ိုရ်ီးယား၊

ေတာင္အာ္ရိ

လေရး

ခိုင္မာ ေသာ အား လုံး ပ

၀င္ပတ္သ္္မႈဲႏွင့္ ပြင္႔

လင္း

ျမင္သာ မႈ မ ားပ

ရွိသည့္္ိစၥရပ္မ ားအျ္စ္ ပ ၀င္ေနပ သည္။

္ဲႏွင့္န်ီေပ ဲႏုိင္ငံ တုိ႔ တြင္ျပဳ လုပ္ခ႔ သည့္္႔စ
ြ ည္းပုံအေျခ
ခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလ
ျ္စ္ပ သည္။

ေရးမ ား္ုိေ္ာ္ျပထားျခင္း

္ြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလ

ေရးျ္စ္စဥ္မ ားဲႏွင္႔၄င္းတို႔၏ အ္ ိဳးသ္္ေရာ္္မႈမ ား
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ြ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလ
ေရး ျ္စ္စဥ္မ ား

အေပၚ သ်ီးျခားဲႏိုင္ငံ ေရးအခင္းအ္ င္းမ ား္မည္သို႔
လႊမ္းမိုးမႈရွိ၍ပုံေ္ာ္သနည္းဆိုသည္္ို္ိစၥရပ္တခုခ င္း
စ်ီသည္္ျပသေနပ သည္။

ခ ်ီလ်ီ၊အင္ဒိုန်ီး

ရွားဲႏွင္႔ေတာင္္ိုရ်ီး

ယားဲႏိုင္ငံမ ားသည္စစ္အုပ္ခ ဳပ္

ေရးမွအရပ္သားအစိုး

ရသို႔ေစ႔စပ္ညိႇဲႏႈိင္းျပ်ီးအသြင္္ကးေျပာင္းသြားသည့္ခိုင္မာ
ျ္စ္ရပ္အ လို္္ေလ႔ လာ ဆန္း စစ္မႈမ ား

ေသာ္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

႐ႈေဒ င့္မ ားရွိေန

သည္ဲႏိုင္ငံေရးအသြင္္ကး ေျပာင္းမႈ္ာလမ ားအတြင္း

သည္႔ဲႏိုင္ငံ

ျ္စ္ေပၚလာတ္္ေသာ္ြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္

တို႔ေတြ႔ၾ္ံဳခ႔ရသည္႔ျ္စ္စဥ္အမ ိဳး

ေျပာင္းလေရးဲႏွင့္ပတ္သ္္သည္႔အဓိ္ေမးခြန္းမ ား္ို

တက္ြျပားေနေသာ္လည္းျ္စ္ဥ္မ ားအၾ္ားရွိအေရးၾ္်ီး

မ်ီးေမာင္းထိုးျပေနပ သည္။ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေရး ျ္စ္စဥ္မ ား

ေသာေတြ႔ရေလ႔ရွိသည့္တက

သည္မည္သည့္ပုံ

ေဆာင္မ ား၏ေစ းဆစ္အေပးအယကလုပ္မႈဲႏွင့္

သ႑ာန္ျ္င္႔ရွိေနသင္႔သနည္း။

မ ားအျ္စ္္ိုယ္စား ျပဳေနပ သည္။၄င္း
အစားမ ားသည္မ

ည်ီမႈတခုမွာထိပ္ပိင
ု ္းေခ င္း
ျပဳျပင္

ျ္စ္စဥ္မ ားသည္လ္္ရွိအေျခအေန္ိုမ ္္ဲႏွာသာေပး

ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္တြင္ ပမာဏ္န္႔သတ္ထားေသာ

ေနသည့္သကမ ားအပ အ၀င္အလႊာေပ င္းစုံမွ္ ယ္္ ယ္

ျပည္သကလကထု၏ပ ၀င္မႈပင္ ျ္စ္ပ သည္။

ျပန္႔ျပန္႔ပ ၀င္ပတ္သ္္

ေနသကမ ားအားမည့္္သို႔ပ

၀င္ပတ္သ္္ေစ၍မည္သ႔ေ
ို နရာ

ခ ထားေပးသနည္း။

ျပည္သက လက ထု ပ ၀င္မႈဲႏွင့္
တြ္္မည့္္သုိ႔ေသာ

သည္အ

ေတာင္္ို

သုိ႔ေသာစစ္တပ္္မွပ ၀င္ပတ္သ္္မႈ
ေသာအခန္း္႑မ ား
သည္။

(ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ) ။ ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းသည့္အသြင္္ကေျပာင္းမႈ

အခြင္႔အလမ္းမ ား္ို္န္တ်ီး

ေပးဲႏိုင္သနည္း။္ိစၥရပ္မ ား
အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏွင့္

လ္္လမ္း မ်ီမႈအ

၁.၁ ္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္

ထကးျ္င့္ခ ်ီလ်ီ၊

ရ်ီးယား

တို႔့္

သိသာထင္ရွား

္ိခ
ု ဥ္း္ပ္ေလ့လာထားပ

ထို႔အျပင္ေတာင္အာ္ရိ္ဲႏွင့္န်ီေပ ဲႏိုင္ငံမ ား

ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ၏
လဲႏုိင္ငံေရး

သမိုင္း ေၾ္ာင္း

သည္စစ္အုပ္ခ ဳပ္

ေရးမွအရပ္သား အစိုးရသို႔အသြင္္ကးေျပာင္းမႈမ ား္ို
လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ဲႏိုင္ငံမ ားအတြ္္အသိအျမင္မ ား
္ို ရရွိေစသည္။ ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ၏ စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၀
ခုဲႏွစ္ ္ြ႔စည္း ပုံ

အေျခခံ ဥပေဒ ္ိုေရး ဆြခ့ ၍

္န္႔သတ္ခ ဳပ္ခ ယ္္ာ
1

မၾ္ာေသး ေသာ္ာ

ပြင္႔ လင္း ျမင္သာ မႈ မ ရွိ

သည့္ျ္စ္စဥ္မွတဆင္႔

အသ္္၀င္ေစခ႔ပ သည္။

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္၏ အဓိ္ရည္ရြယ္ခ ္္မွာ
စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရးစစ္စစ္မစ
ွ စ္တပ္္ဆ္္လ္္ဥ်ီးေဆာင္
ဲႏိုင္မည့္

“အ္ာအ္ြယ္ေပးထားသည့္”ဒ်ီမို္ေရစ်ီ

သို႔ေျပာင္း

1

လမည္႔ခ ်ီလ်ီ၏အသြင္္ကေျပာင္းေရးမက

ေဘာင္တစ္ခု္ို

ျ္စ္ထြန္း ေစ ရန္ျ္စ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ ္္ဲႏွင္႔အည်ီ၁၉၈၀္ြ႔စည္း
တြင္အျမတမ္းျပ႒ာန္းခ ္္မ ားဲႏွင့္

၄င္း

ပုံအေျခခံဥပေဒ
အသြင္္ကးေျပာင္း

ေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ ္္မ ားဟက၍ပ ၀င္သည္။

္ြ႔စည္း

ပုံအေျခခံဥပေဒ၏အသြင္္ကးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္း
ခ ္္မ ားသည္စစ္တပ္မၾွ ္်ီးၾ္ပ္ေသာ
ေျပာင္းေရး

၈

ဲႏွစ္သ္္တမ္း္ို

အသြင္္ကး
သ္္ေရာ္္

ေစ၍၄င္း၏ အျမ တမ္း ျပ႒ာန္း ခ ္္မ ား သည္ထို ္ာ
လေနာ္္တြင္အသ္္၀င္လာ ေစရန္ ေရးဆြထားပ
သည္။2

ေတာ္လုံျခံေရးေ္ာင္စ်ီအား
သ္္ဆိုင္ေသာ

္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြ

္ာလျပ်ီးဆုံးခ ိန္၌ျပည္လုံး
တခု္ို္ င္းပရမည္ဟုလည္းေ္ာ္

ျပထားပ သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ၁၉၈၈ခုဲႏွစ္တြင္္ င္းပ
မည့္၄င္းဆဲႏၵခံယကပြ၌ဲႏိုင္ငံသား မ ား
ဂတ္စ္တိုပ်ီဲႏိုေရွး၏

သည္္ိုလ္ခ ဳပ္ၾသ

တရား၀င္သမၼတ

သ္္တမ္း္ို

တိုးရန္အတြ္္ ဆဲႏၵမေပးရမည္ျ္စ္ပ သည္။
၁၉၈၀္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထ

သြင္းေရးဆြထား သည္႔အျမတမ္းျပ႒ာန္းခ ္္မ ားသည္
ဲႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ဲႏွင့္ဆုံးျ္တ္ခ ္္ခ ျခင္း
ထတြင္စစ္တပ္

”3ဟုယကဆေသာ္ိစၥရပ္မ ား္ို

စစ္ေဆးရန္အတြ္္လုပ္ပိင
ု ္ခြင္႔

အာဏာ္ိုအပ္

ဲႏွင္းထားပ သည္။လ္္ေတြ႔တြင္မက၄င္းသည္အရပ္သား
အစိုးရအင္စတ်ီ္ ဳးရွင္းမ ား၏

အေရး္ိစၥမ ားဲႏွင့္

ဆုံးျ္တ္ခ ္္ခ ျခင္းမ ား္ို၀င္ေရာ္္ျခယ္လွယ္ရန္အ
တြ္္ဲႏိုင္ငံေတာ

္လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီ္ိုအာဏာအပ္

ဲႏွင္းထားျခင္းျ္စ္ပ သည္။

ထို႔အျပင္အျမတမ္းျပ႒ာန္း

ခ ္္မ ားတြင္စစ္တပ္၏

အခန္း္႑ဲႏွင့္အာဏာ္ို

ဆ္္လ္္ျမျမံေစရန္အတြ္္
ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္

႐ႈပ္ေထြးသည့္္ြ႔စည္း

ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ား္ို

လည္းထည္႔သြင္းထားပ သည္။
သို႔ေသာ္အသြင္္ကးေျပာင္းသည္႔္ာလအဆုံး
တြင္္ င္းပခ႔ေသာ

ျပည္လးုံ ္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြသည္

္ိုလ္ခ ဳပ္ ပ်ီဲႏုိေရွး္ို ္ ႐ႈံးေစခ႔ပ သည္။ ပ်ီဲႏိုေရွးအစိုး
ရဲႏွင္႔အတို္္အခံအင္အားစုမ ားသည္္ြ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ေ္ာ္ျပထားသ ္႔သို႔၁၉၈၉ခုဲႏွစ္တြင္္ င္းပ
မည္႔အေထြေထြေရြး
ရအား

တြင္ထည့္

စနစ္မ ား၏အေျခခံ္ိုဆိုးဆုိးရြားရြား

ပ ္္ျပားေစသည္

ထို႔အျပင္္႔စ
ြ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္၄င္းအ

သြင္္ကးေျပာင္းသည့္

“အင္စတ်ီ္ ဳးရွင္းဲႏွင္႔

ေ္ာ္္ပြတြင္အရပ္သားအစိုး

အာဏာလႊေျပာင္းေပးရန္အတြ္္္ြ႔စည္း

ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရး ္ိုေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပ သည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး္ို္န္႔

သတ္ထားေသာအနည္း

ျ္စ္စဥ္မ ား

၏အခန္း္႑္ို္ာ္ြယ္ေပး

ရန္ရည္ယ္ထားပ သည္။

ေရးဆြေ္ာ္ျပထားေသာ

စာသားမ ားသည္ ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီ (NSC)
(အ္ြ႔၀င္ ၇ ဥ်ီးအန္္ (၄) ဥ်ီးမွာ စစ္တပ္ထိပ္တန္း
အရာရွိမ ားျ္စ္သည္)္ြ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳထားပ
သည္။ ၁၉၈၀

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္၄င္းဲႏိုင္ငံ

See Rex A. Hudson, ed. Chile: A Country Study.
Washington: GPO for the Library of Congress,
1994. <http://countrystudies.us/chile/87.htm>
(21 September 2016)
2 See R. Barro, Constitutionalism and
Dictatorship, 2002, and see J.E. Montes and
T.Vial, The Role of Constitution-Building
Processes in Democratization, Case Study Chile,
2005.
2
1

See Scully, Timothy R. (1992) "Chile Recovers
Its Democratic Past: Democratization by
Installment;Essay,"Journal of Legislation: Vol.
18: Iss. 2, Article 4.
<http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent
.cgi?article=1278&context=jleg> (21 September
2016)
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ငယ္မွ ေသာ

ဲႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေဆာင္

(actors)

မ ား

မႈတခု္ို ရရွိခ႔ပ သည္။ ခ ်ီလ်ီမဆဲႏၵရွင္မ ားသည္ ၁၉၈၉

(အတို္္အခံ၊ စစ္အစိုးရ၊ ၄င္းတို႔ဲႏွင္႔ အခ ိတ္အဆ္္ရွိ

ခုဲႏွစ္

ေသာလ္္ယာေရွးရိုးစြဲႏိုင္ငံေရးပ တ်ီမ ား)ဲႏွင့္သာေဆြး

ဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ ္္္ို အတည္ျပဳခ႔ၾ္ပ သည္။

ေဲႏြးခ႔ၾ္ပ သည္။

လကေပ င္း

၃၀

ဇြန္လတြင္

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ေလာ္္သာလွ င္

(၄င္းတို႔အန္္ ၁၂ ဥ်ီးမွာ ဥပေဒပညာရွင္မ ားျ္စ္သည္)
ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေရးျ္စ္စဥ္တြငပ
္ ၀င္ခ႔ၾ္ပ သည္။
ျပင္ဆင္လို္္သည္႔
အတို္္အခံဲႏွင္႔အစိုးရမဟာမိတ္ေရွးရိုးစြ

ပေဒ္ုိ

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥ

အတည္ျပဳလို္္ျခင္းသည္အတို္္အခံ

ပ တ်ီမ ားသည္စစ္တပ္မပ ေသာ“နည္းပညာေ္ာ္မတ်ီ”

အင္အားစု၏ေအာင္ျမင္မႈပင္ျ္စ္သည္။အဘယ္ေၾ္ာင္႔

္ို္ြ႔စည္းခ့္ာ

ဆိုေသာ္၄င္းသည္၁၉၈၀္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထတြင္

ယင္းေ္ာ္မတ်ီထတြင္စစ္တပ္ေခ င္း

ေဆာင္မ ားဲႏွင့္အေစာပိုင္း္ညႇိဲႏႈိင္းထားသည္႔အဆိုျပဳ

ေရးဆြထားသည့္အာဏာ္ိုခ ဳပ္္ိုင္ထားေသာျပ႒ာန္း

လႊာဲႏွင္႔ပ တ္သ္္၍

ခ ္္အေတာ္

ဘုံသေဘာတကည်ီမရ
ႈ ရွိခ႔ပ သည္။

မ ားမ ား္ို္ယ္ရွားသို႔မဟုတ္

ပ ၀င္သည့္ပ တ်ီမ ား္တန္ျပန္တင္သြင္းသည့္အဆိုျပဳ

ျပင္ဆင္ပစ္လို္္ဲႏိုင္၍ ၁၉၈၉ ေရြးေ္ာ္္ပြ ၿပ်ီးေနာ္္

လႊာမ ားျ္င့္ ္ာလရွည္ တံခ းပိတ္ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေရး ၈

အရပ္သားအစိုးရအား

လၾ္ာျပ်ီးေနာ္္၊

ေၾ္ာင္းခင္းေပး

ျပည္လုံး္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြတြင္

ေနာ္္ဆ္္တအေနျ္င္
ြ
႔တင္သြင္းမည္႔သေဘာတကည်ီ
3

အာဏာရယကရန္အတြ္္လမ္း

လို္္ဲႏိုင္ေသာေၾ္ာင္႔ျ္စ္ပ သည္။

သို႔ေသာ္ေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္းေရးျ္စ္စဥ္တြင္ပ ၀င္သကမ ားသည္

ျပ႒ာန္းခ ္္ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားဆ္္လ္္ထိန္းသိမ္း

ေ္ာင္စ်ီ၏ဆံုးျ္တ္ပိုင္ခြင႔အ
္ ာဏာအခ ဳိ႕သည္သမၼတ

ရန္သေဘာတကည်ီခ႔ၾ္ပ သည္။

၏တို္္ရို္္ထိန္းခ ဳပ္မႈ

အခ ဳိ႕နရာမ ား

တြင္စစ္တပ္အတြ္္အခြင႔ထ
္ ကးခံအျ္စ္ေပးထားေသာအ

သည္။

ခန္း္႑မ ား ္ို

ေရးတြင္စစ္တပ္ပ ၀င္မႈ

အာမခံခ ္္ ေပးထားေသာလုပ္

ေအာ္္သို႔ေရာ္္ရွိသြားပ

၄င္းအေလ ာ႔ေပးေဆြးေဲႏြးမႈမ ားသည္ဲႏိုင္ငံ
အခန္း္႑္ိုတျ္ည္းျ္ည္း

ေဆာင္ခ ္္သ႔မ
ို ဟုတ္ျပ႒ာန္းခ ္္အသစ္မ ား္ိုထည္႔

ခ င္းေလွ ာ့ခ ရန္ရည္ရြယ္ခ ္္ျ္င္႔အတို္္အခံပ တ်ီမ ား

သြင္းထားပ သည္။ ဥပမာတပ္မေတာ္ဲႏွင႔ပ
္ တ္သ္္၍္ြ႔

မွျပဳလုပ္ခ႔ျခင္းျ္စ္ပ သည္။

စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုငရ
္ ာ

ဥပေဒ္ိုထုတ္ျပန္

ေၾ္ညာလို္္ျခင္းသည္စစ္တပ္္ို အင္စတ်ီး္ းရွင္း
ဲႏွင႔ဘ
္ ႑ာေရး

ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ၏္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

ဆိုင္ရာ္ိုယ္ပိုင္ဆုံးျ္တ္ပိုင္ခြင႔္
္ ိုအ

ျ္စ္စဥ္သည္ ျပည္သကလကထုပ ၀င္မႈဲႏွင့္ ျပည္သကလကထု၏

ဆင္႔ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားေပးအပ္လို္္သ္႔သို႔ေနာင္အ

အၾ္ံျပဳေဆြးေဲႏြးခ ္္မ ားအ္န္႔အသတ္ဲႏွင့္ျ္စ္ေနသ

ခ ျပင္ဆင္ေရး4တြင္လည္း ္န္႔သတ္ထားေသာျ္စ္ဲႏိုင္

ည္္ို ျပသခ႔ပ သည္။ မည္သို႔ပင္ျ္စ္ေစ္ာမက ္ြ႔စည္းပုံ

ေျခမ ားျ္င္႔

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္မ ား္ို

အရပ္ဘ္္ဆိုင္ရာၾ္်ီးၾ္ပ္မႈ္ိုလည္း

္န္႔သတ္လို္္ပ သည္။

ေထာ္္ခံခ့၍ဲႏိုင္ငံေရး
သည္္ို

အရတရား၀င္ျ္စ္ခ႔သည္ဆို
ခုဲႏွစ္တြင္

ျပဳလုပ္ခ႔ေသာ

အတို္္အခံပ တ်ီမ ားသည္တို္္႐ုိ္္

ျပည္လုံး္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြ၌ ဆဲႏၵမေပးသကမ ား၏ ၈၅%

လႊတ္ေတာ္္ုိယ္စားလွယ္အေရအ

ေထာ္္ခံခ႔ျခင္း္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသ ေနပ သည္။

ေရြးေ္ာ္္ခံ
တြ္္ပုိမိုတိုးပြား
အေနျ္င္႔

၁၉၈၉

အမ ားအျပား

လာေစရန္အတြ္္အေပးအယက

အထ္္လႊတ္ေတာ္တြင္စစ္တပ္မွတို္္

႐ို္္ခန္႔ထားေသာ

္ုိယ္စားလွယ္အေရအတြ္္္ို

လည္းဆ္္လ္္ထားရွိရပ သည္။
ထ္္လႊတ္ေတာ္တြင္

၄င္းအရအ

ေရြးေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စားလွယ္

စစ္တပ္မွ၄င္း၏အာဏာဲႏွင္႔
စိတ္ခ ေစ

အခြင႔ထ
္ ကးခံျ္စ္မႈ္ိုလုံျခံဳ

ရန္ဆုံးျ္တ္ခ ္္ခ ခ့မမ
ႈ ားရွိခ႔ေသာ္လည္း

ျပည္သကလကထု၏္ ယ္္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပ ၀င္မႈဲႏွင့္အၾ္ံျပဳမႈ
မ ားပ ရွိသည္႔ ၾ္ိဳးပမ္းခ ္္မ ားသည္ ္ြ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္

အေရအတြ္္သည္ ၂၆ ဥ်ီးမွ ၄၀ ဥ်ီးအထိတ္္လာ္ာ

၄င္း၏ရလဒ္မ ား္ို

ဆုံးျ္တ္ခ ္္ခ ျခင္းမ ားတြင္စစ္တပ္္ိုယ္စားလွယ္မ ား

သည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပ ။

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေျပာင္းလေစဲႏိုင္ခ႔သလားဆို

၏လႊမ္းမိုးမႈ္ိုေလွ ာ့ခ လို္္ဲႏိုင္ပ သည္။ထိုနည္းတကစြာ
ပင္အတို္္အခံအင္အားစုမ ား

သည္ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳ

ဒ်ီမို္ေရစ်ီေျပာင္းလမႈျ္စ္စဥ္စတင္ခ႔ျပ်ီး

ေရးေ္ာင္စ်ီဆ္္လ္္တည္ရွိေနမႈ္ိုလည္းအေပးအ

ဲႏွစ္ေပ င္း

ယကလုပ္ေဆြးေဲႏြးခ႔္ာ၄င္း

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တည္ရွိေနဆျ္စ္ပ သည္။

အ္ြ႔အစည္း၏္ြ႔စည္းမႈဲႏွင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ မ ား ္ို

ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား

၂၅

ဲႏွစ္အၾ္ာအထိ

၁၉၈၀

သို႔ေသာ္၁၉၈၉ခုဲႏွစ္၄င္း၏ပထမဆုံးျပင္ဆင္ခ ္္ျပ်ီး္

ျပင္ဆင္၍သေဘာတကည်ီခ့ၾ္ပ သည္။အရပ္သားေနရာ

တည္း္္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္အမ ား ပိုမိုပ ၀င္

တခု္ိုဲႏိုင္ငံေတာ္

ဲႏိုင္ေသာ

လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီတြင္ထည္႔သြင္း

ေျပာင္းလျခင္းျ္စ္စဥ္မ ားမွတ

ဲႏိုင္ခ႔သျ္င္႔စစ္သားဲႏွင္႔အရပ္သား္ိုယ္စားလွယ္အေရ

ဆင္႔ေနာ္္ထပ္အေရးၾ္်ီးေသာ

ျပင္ဆင္ခ ္္မ ား္ို

အတြ္္သည္တကည်ီသြား္ာအရပ္သားေလးဥ်ီးစစ္သား

ဆ္္လ္္လုပ္ေဆာင္ေနဆျ္စ္ပ သည္။

ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ

ေလးဥ်ီးျ္စ္သြားပ သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး

4

တပ္မေတာ္ဲႏွင္႔ပတ္သ္္သည္႔

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိင
ု ္ရာဥပေဒသည္
ျပင္ဆင္မည္ဆိုပ ္ အထ္္လတ
ႊ ္ေတာ္ဲႏွင္႔
4

ေအာ္္လႊတ္တာ္တြင္ ၇ ပုံ ၄ ပုံေသာ လကမ ားစု၏
သေဘာတကည်ီမႈ္ိုလိုအပ္ပ သည္။

သည္ျပင္ဆင္ထားေသာ၁၉၈၀္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

မည္သို႔ပင္

္ိုအစားထိုးရန္ၾ္ိဳးစားေနေသာေၾ္ာင္႔္႔စ
ြ ည္းပုံအေျခ

၄င္းသည္ဲႏိုင္ငံ၏

ခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း

ျပင္လ္ၡဏာ္ို

လွ င္အဆင့္သစ္

လေရးျ္စ္စဥ္သည္ယခုဆို

တစ္ခုသို႔ေရာ္္ရွိေနျပ်ီျ္စ္ပ သည္။

တိုးပြားလာေသာဲႏိုင္ငံသားမ ား၏

ေတာင္းဆို

ျ္စ္ေစ္ာမက

အင္ဒိုန်ီးရွားအမ ားစုမွာ

လြတ္လပ္ေရးဲႏွင႔္
္ ိုယ္ပိုင္သြင္
္ိုယ္စားျပဳ

ေလးစားထို္္သည့္

ေနေသာ

စာရြ္္စာတမ္းျ္စ္ေနေသာ

ေၾ္ာင္႔ ၄င္း ၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒအား ဆ္္လ္္၍

ခ ္္မ ား္ိုတုံ႔ျပန္ရန္အလို႔ငွာလ္္ရွိ ခ ်ီလ်ီအစိုးရသည္

ေထာ္္ခံျခင္းျ္စ္သည္။

အားလုံးပ ၀င္ဲႏိုင္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္မ ားမွ

၁၉၉၉ဲႏွင႔္

တဆင္႔ ္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္္ို ျပ႒ာန္း ရန္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

ၾ္ိဳးစားေနျပ်ီျ္စ္ပ သည္။

တျ္ည္းျ္ည္းသိျမင္လာသည့္တခုတည္းေသာနည္းလ

၂၀၀၂

မ္းျ္စ္ေၾ္ာင္း္ို

၁.၂.္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ္ိုျပင္ဆင္ေရးဆြျပ႒ာန္း

၄င္းအခင္းအ္ င္းသည္
အၾ္ားတြင္
ျ္စ္စဥ္္ို

လကအမ ား

ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္

အတြ္္

အေထာ္္အ္ကျ္စ္ေစပ သည္။

ျခင္း (အင္ဒိုန်ီးရွား) ။ ။ တဆင့္ၿပ်ီးတဆင့္ျ္စ္စဥ္
အေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ေရးဆြရန္လို
အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံတြင္အတိတ္္ဆ္္ခံခ့

အပ္သည္ဆိုသည္္ို ၁၉၉၈၊ ေမလတြင္ သမၼတဆကဟာ

ေသာအာဏာပိုင္အစိုးရမ ားသည္၄င္းတို႔၏အုပ္ခ ဳပ္မႈ

တို အာဏာရွင္အစိုး

္ိုတရား၀င္ ေစရန္ အတြ္္ ၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒ္ို

ေပၚေပ ္္လာပ သည္။အသြင္
္ ကးေျပာင္းေရးတြင္ပ ၀င္

အသုံးျပဳခ႔ေသာေၾ္ာင့္ ျပ်ီးခ႔သည္႔ဲႏွစ္မ ားအတြင္းတြင္

ေသာ ္နဥ်ီး ေျခလွမ္းမ ားမွာ ၁) ္ိဲႏွိပ္ခ ဳပ္ျခယ္သည့္

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ဥပေဒ

ေျပာင္းျခင္း

သည္ဒ်ီမို္ေရစ်ီအသြင္္ကး

အတြ္္အဓိ္္ ေသာအေျခခံအခ ္္

ျ္စ္လာခ႔ပ သည္။
ေရးခ႔ေသာ

ရ္္ေပ င္း
၁၉၄၅

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏

၂၀

အတြင္းအျပ်ီး

အေျခခံဥပေဒသည္

၅

ရျပဳတ္္ ျပ်ီးေနာ္္တြင္

ခုအား္ ္္သိမ္းျခင္း၊

၂)

ဲႏိုင္ငံေရးအ္ ဥ္းသားမ ားအားလႊတ္ျခင္း၊
သတင္းမ်ီဒ်ီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ဲႏွင့္
ေ္ာ္ေျပာဆိုခြင႔္
္ ို

၃)

လြတ္လပ္စြာထုတ္

အားေ္ာင္းေစျခင္း၊

၄)

္ိုယ္ပိုင္သြင္ျပင္လ္ၡဏာဲႏွင္႔

အေထြေထြေရြးေ္ာ္္ပြ၊ဲႏိုင္ငံေရးပ တ်ီမ ားမွတ္ပုံတင္

လြတ္လပ္မႈ္ို အခိုင္အမာျပဆိုရန္အတြ္္လြတ္လပ္

ျခင္း၊ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ဲႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾ္်ီး

ေရးရရွိရန္

အဆင္႔

ယာယ်ီအေရး
အျ္စ္

ၾ္ိဳးပမ္းခ႔ေသာေခ င္းေဆာင္မ ားမွ
ေပၚအေထာ္္အထားစာရြ္္စာတမ္း

ေရးဆြျပ႒ာန္းခ့ျခင္းျ္စ္ပ သည္။

ေရရွည္ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း

၄င္းသည္

္ အုပ္ခ ဳပ္မႈစနစ္္ိုတည္

ေထာင္ရန္ရည္ရြယ္ချ့ ခင္းမဟုတ္ခ႔ေပ။

၄င္းတြင္ပ ၀င္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ ား၏္ြ႔စည္းတည္

ေဆာ္္ပုံဲႏွင႔ပ
္ တ္သ္္သည့္
ျခင္း

ဥပေဒသစ္မ ားျပ႒ာန္း

တို႔ျ္စ္ပ သည္။

ၾ္ားျ္တ္သမၼတ

္ခ ာရကဒင္ဟပ္ဘ်ီေဘး

(Bacharuddin

၏ေတာင္းဆိုခ ္္အရ

“အ္ြ႔

၇”

ဟုေခၚသည့္
ဲႏို၀င္ဘာတြင္6

ေနေသာအခ ္္မ ား သည္အာဏာပိုင္အစိုးရမ ားအား

ပ ေမာ္ၡအ္ြ႔တစ္္႔သ
ြ ည္

၄င္းတို႔၏အာဏာ္ိုဆ္္လ္္ဆုပ္္ိုင္ထားဲႏိုင္ရန္အ

ပ လ်ီမန္၌အတည္မျပဳမီ တံခ ါးပိတ္ျဖစ္စဥ္မ္မါးမွတဆင္႔

တြ္္အသုံးျပဳဲႏိုင္သည္႔ အခ ္္မ ားပ ၀င္ေနပ သည္။5

၄င္ါးကိစၥရပ္မ္မါး်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ဥပေဒအသစ္မ္မါး

See D. Indrayana, "Indonesian Constitutional
Reform 1999-2002. An Evaluation of
Constitution Making in Transition", Kompas
Book Publishing, Jakarta, December 2008.
<http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-15221-30.pdf?110815045937> (25 September 2016).
6 See C. Crow, “Democratic Transition in
Habibie's Indonesia: How a Group of Academics
5

Remade Indonesian Politics,” John Hopkins
University School of Advanced International
Studies, 22, December 2014.
<https://workingwiththegrain.files.wordpress.c
om/2015/01/crow_democratic-transition.pdf>
(6 July 2016)

5

၁၉၉၈၊

Habibie)

ကိိုမူၾကမ္ါးေရါးဆခ
ြဲ ြဲ႔ၾကပ သည္။၄င္ါးကနဦါးေျခလွမ္ါးမ္မါး

ျပဳလုပ္ဲႏိုင္သည္႔ျ္စ္စဥ္တခု္ိုေရြးခ ယ္ခ႔ၾ္ပ သည္။

သည္အေျခခံလတ္လပ္ခင္႔မ္မါး ကိိုအမ မခံ ေပါးရန္်ားႏွင္႔

တိုးတ္္မႈရွိေသာျပဳျပင္ေျပာင္း

အနမဂတ္

မွာ(ျပင္ဆင္ခ ္္အတြလို္္)

ျပဳျပင္ေျပမင္ါးလြဲေရါးမ္မါးဆက္လက္

ျဖစ္ပမါး်ားႏိိုင္ရန္အတက္အျပဳ

သေဘမေဆမင္သည့္

အေျခအတင္ေဆြးေဲႏြးပမ
ြဲ ္မါး
လတ္လပ္၍ပင္႔လင္ါး

ျဖစ္ေပၚ

ေစ်ားႏိိုင္သည့္

ေသမပတ္၀န္ါးက္င္တစ္ခို

ကိိုျဖစ္ေပၚေစရန္အတက္ၾကိဳါးပမ္ါးအမါး

ထိုတ္မႈမ္မါးကိို

ကိိုယ္စမါးျပဳေဖမ္ျပေနၾကပ သည္။

ျ္စ္ေပၚေစဲႏိုင္သည့္နည္း

လမ္းအေပၚတြင္သေဘာ

တကည်ီမရ
ႈ ရွိခ႔ၾ္ျခင္းျ္စ္ပ

သည္။ျပင္ဆင္ေရးျ္စ္စဥ္ျပ်ီးဆုံးရန္အတြ္္ခ မွတ္ထား
ေသာဥ်ီးတည္ခ ္္သို႔မဟုတ္တိ္ ေသာ

ျ္စ္စဥ္မ ားအ

အခ ိန္္န္႔

သတ္ခ ္္ေဘာင္တခု္ို သတ္မွတ္ထားခ႔ျခင္းမရွိေပ။

ဧျပ်ီလတြင္္ င္းပေသာအေထြေထြေရြး

ေ္ာ္္ပြျပ်ီးေနာ္္

္ြ႔စည္းပုံျပဳျပင္

ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္္ို

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးသည္
၁၉၉၉၊

လေရးျ္စ္စဥ္တစ္ခု

အသြင္္ကးေျပာင္းေရး
တြ္္ပထမဥ်ီးစားေပးအျ္စ္ေပၚ

၁၉၄၅

အေျခခံဥပေဒ၏ျပ႒ာန္းခ ္္မ ားအရ

အေျခခံဥပေဒ္ိုျပင္ဆင္ရန္တာ၀န္ယကထားသည္႔အ္ြ႔
သည္

လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာ

Consultative

တိုင္ပင္မႈည်ီလာခံ

Assembly

–

PCA)

(People’s
ျ္စ္ပ သည္။

ထြ္္လာခ႔ပ သည္။ ၁၉၄၅အေျခခံဥပေဒ၏အေရးၾ္်ီး

အ္ြ႔၀င္စုစေ
ု ပ င္း (၇၀၀) ျ္င္႔ ္ြ႔ စည္းထားေသာလကထုဲႏွ်ီး

ေသာသြင္ျပင္လ္ၡဏာသည္ဆ္္လ္္တည္ရွိေနသ

ေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံတြင္လႊတ္ ေတာ္္ုိယ္စားလွယ္

ည့္အတြ္္အင္ဒိုန်ီးရွားလႊတ္ေတာ္ရွိအျမင္မတကသည့္ဂို

(၅၀၀) ဥ်ီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ ား္ ခန္႔အပ္သည္႔

ဏ္းဂဏ္ြေနေသာအ္ြ႔မ ားသည္အေျခခံဥပေဒတစ္ခု

ျပည္နယ္္ိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅) ဥ်ီးဲႏွင္႔

လုံးအသစ္ေရးဆြျခင္း

အပ္သည္႔အရပ္ဘ္္လက႔

ထ္္ပ ၀င္သည့္အခ ္္မ ား

္ိုသာျပင္ဆင္ရန္ဲႏွင႔တ
္ စ္ျပည္ေထာင္စနစ္ဲႏွင္႔သမၼတစ

သမၼတမွခန္႔

အ္ြ႔အစည္းမ ားမွ္ိုယ္စား

လွယ္ (၆၅) ဥ်ီးတို႔ပ ၀င္ပ သည္။

နစ္ျ္င္႔ အုပ္ခ ဳပ္မႈ ္ို

ခ

ဆ္္လ္္ထိန္းသိမ္း

ရန္္န္႔္ြ္္သကမရွိသေဘာ

လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံ (PCA) သည္

တကည်ီခ႔ၾ္ပ သည္။ဲႏိုင္ငံေရးတြင္စစ္တပ္မွဆ္္လ္္ပ

၁၉၉၉ ေအာ္္တိုဘာလတြင္ (၁၂) ရ္္တာအတြင္း

၀င္ေနသည္႔အတြ္္လႊတ္ေတာ္ရွိအျမင္မတကသည္႔အ္ြ႔

ပထမဆုံး

မ ားသည္စစ္တပ္အားေနရာ ခ ထားေပးဲႏိုင္သည္႔တံခ း

အၾ္မ္းေရးဆြ၍အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ႔ပ သည္။

ပိတ္၍တျ္ည္းျ္ည္းခ င္း

မွတ္ထားသည့္ နိဒ န္း္ို

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္္ို

ညႇိဲႏႈိင္း၊

ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေဆြးေဲႏြးပြမ ား
ပထမျပင္ဆင္ခ ္္သည္အာဏာရွင္စနစ္္ို

6

ေနာ္္ေၾ္ာင္းျပန္ေစဲႏိုင္သည္႔အခ ္္မ ား္ို္ယ္ရွား

ၾသဂုတ္လတြင္တင္သြင္းခ႔ပ သည္။

ရန္အတြ္္အထကး

၄င္းျပင္ဆင္ခ ္္မက

သတ္

၍

သျ္င္႔သမၼတ၏အာဏာ္ို္န္႔

ပ လ်ီမန္္ိုအာဏာပိုေပးထားပ သည္။

သို႔ေသာ္

ၾ္မ္းအားမ ္္ဲႏွာစုံည်ီအစည္း

အေ၀းတြင္

ေဆြးေဲႏြးေသာအခ လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာ

လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံမွ အ္ြ႔၀င္ ၂၅ ဥ်ီးပ သည္႔

တိုင္ပင္မႈည်ီလာခံအ္ြ႔၀င္

ေ္ာ္မတ်ီတစ္ခုသည္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္အဆို

ခန္း္ိုသာျပင္ဆင္ရန္ ဘုံသေဘာတကည်ီမရ
ႈ ရွိခ႔ပ သည္။

ျပဳလႊာ္ိုျပင္ဆင္အ

ဲႏွစ္ဥ်ီးဲႏွစ္္္္တင္းမာသည့္

ၾ္မ္းေရးဆြရန္အတြ္္တာ၀န္

မ ားသည္

အခန္း

၇

အေျခအေနမ ား္ိုေရွာင္

ေပးခံခ႔ရ ပ သည္။ (၄) ရ္္ျ္င္႔မကၾ္မ္းေရးဆြျပ်ီးေနာ္္

ဲႏိုင္ရန္ဲႏွင႔္

၄င္းမကၾ္မ္းအားလက ထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံမွအ္ြ႔

စိတ္ခ ရေစရန္အတြ္္ လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံ

၀င္

(PCA)

(၁၇၁)

ဥ်ီးပ ၀င္

ေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပ သည္။

ေသာ

ေ္ာ္မရွင္မွ

ထို႔ေနာ္္အားလုံးပ ၀င္သည္႔

မ ္္ဲႏွာစုံည်ီအစည္းအေ၀းမွ

၄င္းအား

ေဆြးေဲႏြး၍အတည္ျပဳခ႔ၾ္ပ သည္။

ဆ္္လ္္

အ၀န္းအ၀ိုင္းဲႏွင့္

သေဘာတကထားသည္႔ေျပာင္းလမႈမ ား္ို
သည္

အျငင္းပြား္ြယ္ရာျ္စ္ေနေသာ

သေဘာမတကည်ီခ ္္မ ား
ရန္ခ န္ထား၍

္ိုေနာ္္မွေဆြးေဲႏြး

အ္ြ႔၀င္မ ား

္သေဘာတကထားသည္႔

ျပ႒ာန္းခ ္္မ ား္ိုခ ္္ခ င္း

အတည္ျပဳရန္ဆုံးျ္တ္ခ႔

ျပည္သကလကထုပ ၀င္မႈအ္န္႔အသတ္ျ္င္႔ရွိခ႔ေသာ္လည္း

ပ သည္။ ဒုတိယျပင္ဆင္ခ ္္သည္ လႊတ္ေတာ္အား

ပထမဆုံး

လုပ္ပိုင္ခြင႔္

ေသာအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္သည္

အေရးၾ္်ီးေသာ
ျမင္မႈ

တရား၀င္မွတ္တမ္း၀င္သည္႔ေအာင္

တစ္ခုျ္စ္ခ့

ပ သည္။

အုပ္ခ ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဲႏွင့္

အထကးသျ္င္႔

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အၾ္ားရွိ

အာဏာထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာအေျပာင္း

အလသည္

၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒ္ိုေျပာင္းလဲႏိုင္႐ုံမွ မ္ အင္ဒိုန်ီး
ရွားဲႏိုင္ငံ၏

အာဏာပိုေပး၍အင္ဒိုန်ီးရွားတြင္္ဟို

ခ ဳပ္္ိုငမ
္ ႈ္ိုထပ္မံေလ ာ႔ခ ဲႏိုင္ခ႔ပ သည္။
အထင္ရွားဆုံးမွာ

အသိသာ

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏ဒ်ီမို္ေရစ်ီအ

သြင္္ကးေျပာင္းမႈတြင္အေရးပ ဆုံးေျခလွမ္း္ိုခ မွတ္ဲႏိုင္
ေသာစစ္မွန္သည့္

ဲႏိုင္ငံသားတို႔၏အေျခခံရပိုင္ခြင႔္

မ ား္ို ျပ႒ာန္းဲႏိုင္ခ႔ပ သည္။

ဒ်ီမို္ေရစ်ီေျပာင္းလျခင္းျ္စ္စဥ္အ

တြ္္အလားအလာရွိေသာ

အေျခခံအုတ္ျမစ္တခုျ္စ္

ေၾ္ာင္း္ို ျပဆိုေနပ သည္။

ထို႔ေနာ္္

PAH-I

သည္

PCA

ဒုတိယျပင္ဆင္ခ ္္တြင္အတည္မျပဳျပ႒ာန္း

မွ

ခ႔ျခင္းမ

ရွိသည္႔ အစိတ္အပိုင္းမ ားျ္စ္ေသာအဆိုျပဳထားသည္႔
ပထမဆုံးေသာျပင္ဆင္ခ ္္္ို

အတည္ျပဳ

ေျပာင္းလမႈမ ား္ို

ျပန္လည္သုံးသပ္ခ႔ပ သည္။

ျပ႒ာန္းလို္္ျခင္းျ္င့္ လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံမွ

၄င္းအား

ပန္နိတိအာ အဒ္ေဟာ႔ခ္တစ္ (Panitia Ad Hoc I

ေအာ္္တိုဘာ၊ ၂၀၀၁ အတြင္းေဆြးေဲႏြးခ႔၍ ေျ္ရွင္း

(PAH-I))ဆိုသည့္အထကး္ိစၥအတြ္္္႔စ
ြ ည္းထားေသာ

ရန္အျခားနည္း

ပန္နိတိအာ္ုိ

တြ္္္ြ မ္း္ င္ပညာ

္ြ႔စည္း

ခသ
႔ ည္။

၄င္းသည္

စ္္တင္ဘာ

၂၀၀၀

ျပည့္ဲႏွစ္ဲႏွင္႔

လမ္းမ ား္ို္ကည်ီျပ်ီးရွာေ္ြဲႏိုင္ရန္အ
ရွငအ
္ ္ြ႕တစ္္ြ႕၏နည္းပညာ

လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီ လာခံမွေ္ာ္မတ်ီတခုျ္စ္္ာ

အေထာ္္အပံ႔္ိုရယကခ႔ပ သည္။ ၄င္းတတိယအၾ္ိမ္

အထကးသျ္င္႔

ေျမာ္္အေျခခံ

ဥပေဒျပင္ဆင္သည္႔ျ္စ္စဥ္အတြင္း

PAH-I

ဂ ္္ေ္ာ႔ဘ္

အေျခခံဥပေဒ္ုိထပ္မံ၍သုံးသပ္ရန္အ

တြ္္တာ၀န္ေပး

အပ္ခံထားရသည္႔ေ္ာ္မတ်ီတခု

ဥ္ၠ႒

ျ္စ္ပ သည္။ ၄င္းပန္နိတိအာသည္ ၁၉၄၅ အေျခခံ

Tobing)သည္

ဥပေဒ၏

PAH-I ၏အၾ္်ီး

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ ္္တိုင္း္ိုေလ႔လာဆန္း

စစ္္ာအခန္း (၁၆) ခန္း ္ိုျပင္ဆင္ရန္အဆို
ဲႏွင့အ
္ တက

ဒုတိယ

ျပင္ဆင္ခ ္္မၾက ္မ္း္ို

လကထုဲႏွ်ီးေနွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံသို႔
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ျပဳခ ္္

၂၀၀၀

ျပည့္ဲႏွစ္၊

ပ တ်ီအခ င္းခ င္း

တက္ိုင္း

(Jakob

ေဆြးေဲႏြးျခင္းဲႏွင္႔

တန္းအ္ြ႔၀င္မ ားအၾ္ားညႇိဲႏႈိင္း

ေဆြးေဲႏြးျခင္းမ ား

္ို ပံ႔ပိုး္ကည်ီရာ၌ဆိုံါးျဖတ္ခ္က္ခ္

သည္႔အခန္ါးက႑မွပ ၀င္ခ႔ပ
ြဲ သည္။

PCAအဖ႔၀
ြဲ င္မ္မါး

စတုတၳအၾ္ိမ္ေျမာ္္မ ၾ္ာေသးခင္္ျပဳ
လုပ္ခ႔သည့္ျပင္ဆင္ခ ္္တြင္ တတိယအၾ္ိမ္ေျမာ္္

သည္ကိစၥရပ္ ၂ ခုမွလြ၍ အားလုံး္ိုသေဘာတကည်ီခ့ၾ္

ျပင္ဆင္ခ ္္

၌

ပ သည္။၄င္း္ိစၥရပ္၂ခု္ိုလည္းယခင္ျပင္ဆင္သည္႔အ

္ိစၥရပ္

ခုျ္စ္ေသာ

ၾ္ိမ္္္႔သို႔ေနာ္္မွထပ္မံ၍ေဆြးေဲႏြးရန္ေရႊ႔ဆိုင္းခ႔ပ

ေျမာ္္္ င္းပမည္႔သမၼတေရြးေ္ာ္္ပြအတြ္္ပုံစံ

သည္။ တတိယအၾ္ိမ္ေျမာ္္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ၁)

မ ား

ထိန္းညွိထားေသာ အစိုးရစနစ္၊ ၂) အထ္္လႊတ္ေတာ္

ေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပ သည္။

၂

မေျ္ရွင္းရေသးဘ

၂)

၁)

္ န္ေနသည္႔

ဒုတိယ

အၾ္ိမ္

လႊတ္ေတာ္္ြ႕စည္းပုံမ ား္ို

ေအာ္္ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ရွိေသာလႊတ္ေတာ္၊ ၃)
လြတ္လပ္ေသာ

တရားစ်ီရင္ေရး္ိုအာမခံေပးမႈ၊

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ေသာဲႏိုင္ငံ ေရး

၄)

အေထြေထြေရြးေ္ာ္္ပြ္ င္းပရန္ တျ္ည္း ျ္ည္း

ခုံရုံး၊ထိုမွတဆင္႔အသစ္ျ္စ္

န်ီး္ပ္လာသည္ဲႏွင္႔အမွ (၂၀၀၄ခုဲႏွစ္အ တြ္္္ င္းပ

ဆိုင္ရာ

္ြ ႔ စည္း ပုံ အေျခခံဥ

ရန္အခ ိနဇ
္ ယားဆြထား) ေရြးေ္ာ္္ပြျ္စ္စဥ္အတြ္္

ပေဒျ္စ္စဥ္အတြ္္ဒိုင္အေနျ္င္႔ဆုံးျ္တ္ေပးမည္႔အရမ

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဲႏွင္႔ဆိုင္ေသာမကေဘာင္တခု္ို

ကိိုတည္ေထမင္်ားႏိိုင္ျခင္ါးမ္မါးကိို

ေရးဆြရန္မွာ

ေဆမင္်ားႏိိုင္ခြဲ႔ၾကပ သည္။

ေအမင္ျမင္စမလိုပ္

ျခံဳငုံေျပာရလွ င္ တတိယ

ပ တ်ီထိပ္တန္း

မျ္စ္မေနအေရးၾ္်ီးေနပ သည္။7
ေခ င္းေဆာင္မ ားအၾ္ားမၾ္ာ

အၾ္ိမ္ ေျမာ္္ျပင္ဆင္ခ ္္သည္ အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏

ခဏေဆြးေဲႏြးေသာအလြတ္သေဘာအစည္းအေ၀း

ဲႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္အေရး

မ ားျပ်ီးေနာ္္ PCA သည္ ၄င္း ္ိစၥရပ္ (၂) ခုအေပၚ

ေ္ ာင္းျခင္း

(Checks

္ိုျပ႒ာန္းဲႏိုင္ျခင္းမွတဆင္႔

ပ ေသာအျပန္အလွန္ထိန္း
and
၁၉၄၅

Balances)

ဘုံသေဘာတကည်ီမရ
ႈ ရွိခ႔ျပ်ီးေနာ္္အ္ ိဳးဆ္္အားျ္င္႔

အေျခခံဥပေဒ၏

စတုတၳအၾ္ိမ္ေျမာ္္ျပင္ဆင္ခ ္္္ိုအတည္ျပဳျပ႒ာ

ဒ်ီမို္ေရစ်ီသြင္ ျပင္လ္ၡဏာမ ား္ိုပိုမို အားေ္ာင္း

န္းဲႏိုင္ခ႔ပ သည္။

ေစခ႔ပ သည္။

See D. Indrayana, "Indonesian Constitutional
Reform 1999-2002. An Evaluation of
Constitution Making in Transition", Kompas
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Book Publishing, Jakarta, December 2008.
<http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-15221-30.pdf?110815045937> (25 September

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံတြင္အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရး
သည္တျ္ည္းျ္ည္းခ င္း

ျ္စ္ေပၚလာ္ာ၄င္း

သည္္န္႔သတ္ပိတ္ပင္ထား

၍ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမရွိ

သည္႔ျ္စ္စဥ္တခုျ္စ္ပ သည္။

PCA

ထရွိ

အထား္ို သိသာ ထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလခ႔ပ သည္။
စစ္တပ္၏

ဲႏိုင္ငံေရးတြင္္ာလရွည္ပ ၀င္မဲႏ
ႈ ွင္႔အတက

ဤတဆင္႔ျပ်ီး
္ ေသာနည္း

တဆင္႔ခ ဥ္း္ပ္မႈသည္လ္္

ေတြ႔

လမ္းတခုျ္စ္ခ႔သည္ဆိုသည္္ိုေ္ာ္

္ိုယ္စားျပဳထားေသာအျမင္မတကဂိုဏ္းဂဏ္ြေနသည္႔

ျပေနပ သည္။အဓိ္ပ ၀င္ၾ္သကမ ား(ေရွး႐ုိးစြ ပ တ်ီမ ား၊

အုပ္စုမ ားသည္ျပင္ပမွ

ဒ်ီမို္ေရစ်ီလိုလားေသာပ တ်ီမ ားဲႏွင္႔

ပ ၀င္ပတ္သ္္သကမ ားမွ၄င္း

တို႔၏ၾ္ိဳ္္ဲႏွစ္သ္္မွဳမ ား္ိုေျပာဆိုရန္

အတြ္္

တဥ်ီးဲႏွင္႔တဥ်ီး

စစ္တပ္)ၾ္ား

အျပန္အလွန္ယုံၾ္ည္မႈ္ိုတျ္ည္း

တားဆ်ီးထားေသာအေျခအေနမ ားဲႏွင္႔အတကျ္စ္စဥ္္ိုပုံ

ျ္ည္းခ င္းတည္ေဆာ္္ေစျခင္းျ္င္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး

ေ္ာ္မည္႔ ဆုံးျ္တ္ခ ္္ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား္ို ခ မွတ္ခ့

ျ္စ္စဥ္သည္ စစ္တပ္၏ဲႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ျငိမ္းခ မ္း

ပ သည္။ ဒုတိယဲႏွင့္ တတိယအၾ္ိမ္ျပင္ဆင္မမ
ႈ ားတြင္

စြာဆုတ္ခြာျခင္း

ျပည္သကလကထု္ိုပ ၀င္ဲႏိုင္ေစရန္PCAမွၾ္ိဳးစားမႈအနည္း

ဤျ္စ္စဥ္၏ပထမေျခလွမ္းသည္

ငယ္ရွိ ခ႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္

စစ္တပ္မွတို္္ရို္္ခန္႔ထားသကမ ား အေရအတြ္္ ၇၅

ေခ င္းၾ္်ီးပိုင္းသာလွ င္ပ ၀င္ေသာဲႏိုင္ငံ

ေရးျ္စ္စဥ္တ

ဥ်ီးမွ

ခုအေနျ္င္႔သာလွ င္

PCA

ဒုတိယအၾ္ိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္၏

ျ္စ္ပြားခ႔သည္။

သည္

၃၈

္ိုအေထာ္္အ္ကျ္စ္ေစခ့သည္။

ဥ်ီးအထိ

လႊတ္ေတာ္တြင္

ေလွ ာ့ခ ျခင္းျ္စ္ပ သည္။
အစိတ္

ျပည္သကလကထုဲႏွင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေဲႏြးပြအခ ိဳ႔္ င္းပခ႔ေသာ္

အပိုင္းအျ္စ္ ၂၀၀၉ မွစတင္၍ လႊတ္ေတာ္ည္ ေရြး

လည္း

ေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စားလွယ္မ ားဲႏွင္႔ သာလွ င္္ြ႔စည္းသြား

၄င္းတို႔၏

ျပည္သက

ထံေရာ္္ရွိေစရန္

အားထုတ္မႈသည္ၿမဳိ႕ျပဧရိယာ

မ ားတြင္ပင္မ ား

ေသာအားျ္င့္ေဆာင္ရြ္္္ာ

အလြန္ပင္အ္န္႔

အသတ္ျ္င္႔ရွိၿပ်ီး

ေဆြးေဲႏြးပြမ ားတြင္

ေဒသဲႏၱရအစိုးရအရာရွိမ ားဲႏွင္႔

ရပ္ရြာေခ င္း

ေဆာင္မ ား္သာလွ င္
အေရးၾ္်ီးသည္မွာ

လည္း

လႊမ္းမိုးထားပ သည္။
ျ္စ္စဥ္သည္

လမ္းျပေျမပုံမရွိျခင္း ၏ရလဒ္မ ားအား

ရွင္းလင္းေသာ
ခံစားရ၍၄င္း

မည္ဟု

သေဘာတကည်ီမျႈ ္စ္ပ သည္။

ေနာ္္ဆုံး၌

စတုတၳအၾ္ိမ္ေျမာ္္ျပင္ဆင္ျခင္း (၄င္းအား ၂၀၀၂
ခုဲႏွစ္တြင္

အတည္ျပဳ

ျပ႒ာန္းခ႔)

ဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍

အေျခအတင္ေဆြးေဲႏြးေနစဥ္အတြင္း

စစ္တပ္သည္

၂၀၀၄ေရြးေ္ာ္္ပြမတိုင္မ်ီ တြင္ဲႏိုင္ငံေရးဲႏွင႔္
္ ိုယ္စား
ျပဳအင္စတ်ီ ္ းရွင္း မ ား အားလုံး မွ

အျပည့္အ၀

ဆုတ္ခြာေပးမည္ဟုေၾ္ညာလုိ္္ပ သည္။

သည္အ ဓိ ္ အခ ္္မ ား တြင္ျပည္သကလကထုလို္္ပ
လာ၍ ပ ၀င္ ဲႏိုင္ေစ ရန္အတြ္္အ ခ္္အ ခ မ ား ျ္စ္
ေပၚေစပ သည္။

အသြင္္ကး ေျပာင္း မႈ

(ေတာင္္ိုရ်ီးယား) ။

။

စည္းမွ ဥ်ီး ေဆာင္ေသာ၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္သည္ျပည္သက
အမ ားပ ၀င္မွဳမရွိေသာ္လည္း

ေဆာင္မ ား

အေနအထားသို႔ေရာ္္ေစရန္(၄)ဲႏွစ္အ
အသြင္ေျပာင္း

ေလးၾ္ိမ္ဆ္္တို္္ျပင္ဆင္မႈ႔မွ

ဲႏိုင္ငံ ေရးထိပ္ပိင
ု ္ေခ င္း

ညႇိဲႏႈိင္းေသာ၊ စစ္တပ္မွထိန္းခ ဳပ္ေသာ

ျ္စ္စဥ္

ဲႏိုင္ခ႔

တြင္းေအာင္
ပ သည္။
တဆင္႔ျပဳျပင္

၁၉၄၈တြင္ေတာင္္ိုရ်ီးယားလြတ္လပ္ေရး
ရျပ်ီးေနာ္္

စစ္တပ္ဥ်ီးေဆာင္သည္႔အစိုးရမ ားသည္

တိုင္းျပည္္ုိ ၁၉၈၀ ျပည့္ ဲႏွစမ
္ ား ေဲႏွာင္းပိုင္းအထိ
အုပ္ခ ဳပ္ခ႔ၾ္ပ သည္။

ဲႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္္တစ္

ေလွ ာ္္လုံးအုပ္စိုးေန

စဥ္တြင္ဒ်ီမို္ေရစ်ီေတာင္းဆို

ေျပာင္း လ ေရး သည္

ဲႏိုင္ငံေရးျ္စ္စဥ္အတြ္္ဥပေဒ

သည္႔

သစ္မ ား္ို

ဲႏိုင္ခ့္ာ

ၾ္ားျ္တ္ျ္စ္ပြားခ့ပ သည္။

ခ မွတ္

အင္စတ်ီ္ းရွင္းဲႏွင္႔
9

အရပ္ဘ္္လက႕အ္ြ႔အ

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံသည္

၁၉၄၅ အေျခခံ ဥပေဒ္ုိ ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း္ သည္႔
ျမင္စြာ

၁.၃ စစ္အုပ္ခ ဳပ္ ေရး မွ

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏

သ္္ဆိုင္သည္႔သြင္ျပင္အေန

လကသိမ ားေသာဆကပကမအ
ႈ နည္းငယ္ခန္႔သာလွ င္
၄င္းဆကပကမမ
ႈ ားအားလုံး

သည္ ္ိဲႏွိပ္ခံ ခ႔ရပ သည္။

ေျမာ္္္ို ရ်ီး ယားဲႏွင္႔

လတ္လကတန္းစားဲႏွင္႔အတို္္အခံပ တ်ီမ ား၏ေထာ္္ခံ

္ာလရွည္ျ္စ္ပြားေနေသာ

စစ္ေရးတင္းမာမႈမ ား္ို

မႈ္ိုရရွိခ႔ပ သည္။အင္အားစုမ ား စုေပ င္း၍လမ္းမမ ား

အေၾ္ာင္းျပ၍ဆိုးလ္ျမိဳ႔ရွိ

ဆ္္ခံၾ္ေသာစစ္အစိုး

ေပၚထြ္္္ာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္္ိုဆန္႔္ င္၍

ရမ ားသည္လက႔အခြင႔အ
္ ေရးဲႏွင္႔ဲႏိုင္ငံေရးအခြင့အ
္ ေရးမ ား

ဆဲႏၵျပခ႔ၾ္ပ သည္။

အေပၚ္န္႔သတ္ခ ဳပ္ျခယ္ျခင္းမ ား္ိုစဥ္ဆ္္မျပတ္ျပဳ
လုပ္ဲႏိုင္ရန္အတြ္္

စစ္ပျခိ
ြ မး္ ေျခာ္္မႈမ ား္ိုအသုံး

ျပဳခ႔ၾ္ပ သည္။

ဆဲႏၵျပမႈမ ား

သည္စစ္အစိုးရ္ိုအာဏာမွ

္ယ္ရွားရန္ဲႏွင္႔ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလ
ေရးလုပ္္ာသမၼတအသစ္္ိုတို္္ရို္္ေရြးျခယ္ျခင္းမွ

၁၉၄၈ခုဲႏွစ္္ တည္း

္ အေရးၾ္်ီးေသာ

တဆင့္ဒ်ီမို္ေရစ်ီအစိုးရသစ္တရပ္္ိုတည္ေထာင္ရန္

ျပင္ဆင္ခ ္္၉ခုဲႏွင္႔အ တကအေျခခံဥပေဒဆိုငရ
္ ာမတည္

ရည္ရြယ္ပ သည္။ လကထုအုံၾ္ြမ၏
ႈ လႊမ္းမိုးမႈမ ားေၾ္ာင္႔

ျငိမ္မႈသည္စစ္တပ္အပ
ု ္ခ ဳပ္ေသာေတာင္္ိုရ်ီးယားတြင္

သမၼတခ န္ (Chun) ဲႏွင့္

ဆ္္လ္္တည္ရွိေနပ သည္။

(Roh-Tae-Woo)တို႔သည္

လသြားတိုင္း စစ္တပ္

စစ္အစိုးရေျပာင္း

ေခ င္းေဆာင္မႈအသစ္္ို ပိုမို

၄င္း၏အတိုင္ပင္ခံ ရိုတ၀ကး
အေလွ ာ႔ေပးအညံ႔ခံခ႔ၾ္

ပ သည္။ ဇြန္လ ၂၉ ရ္္ေန႔တြင္ ခ န္အစိုးရအ္ြ႔သည္

အားေ္ာင္းေစရန္ဲႏွင့္ ေခ င္းေဆာင္အသစ္မ ား၏ အာ

ဲႏိုင္ငံေရး

ဏာ္ိုပိုမိုခိုင္မာ ေစ ရန္အ တြ္္

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေ္ာ္ေျပာဆိခ
ု ြင႔္
္ ို ျမႇင္႔တင္ေပးေရး၊

အေျခခံဥပေဒ္ို

ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ ားျပဳလုပခ
္ ႔ပ သည္။

သမၼတမ ား

သည္ အေရးေပၚ

အာဏာမ ားဲႏွင္႔ ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳ

ေရးဥပေဒမ ား္႔

သို႔ေသာ္ိဲႏွိပ္ခ ဳပ္ျခယ္သည္႔

ဥပေဒမ ားမွတ

ဆင့္၄င္းတို႔၏ေနရာ္ိုပိုမိုခင
ို ္မာအား

ေ္ာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြ္္ၾ္ပ သည္။

အ ္ ဥ္း သားမ ား အား လႊတ္ ေပး ေရး၊

ေရြးေ္ာ္္ပြဆိုင္ရာမ ား္ို ျပဳျပင္ေျပာင္း လေပးေရး၊
ဲႏိုင္ငံေရးပ တ်ီ

မ ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း္ိုေျ္ေလွ ာ့ေပး

ေရးဲႏွင႔္ အေျခခံဥပေဒ္ိုျပင္ဆင္ရန္ ္တိ္၀တ္မ ား
ပ သည္“ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလ
တမ္း”္ိုလ္္ခံခ႔ပ သည္။

ေရးေၾ္ညာစာ

ခ န္အစိုးရအ္ြ႔အေလွ ာ့

ေပးခ႔ျခင္း ၏ေနာ္္္ြယ္္ အေၾ္ာင္းရင္းမ ားသည္
၁၉၈၀ျပည့္ဲႏွစ္မ ား

အလယ္တြင္မ ားျပား

ဆဲႏၵျပပြမ ား

အားေ္ာင္းလာမႈ႔ေၾ္ာင္႔အျပင္တျခား

လွေသာ အ္ င္႔ပ ္္ျခစားမႈ္ိစၥမ ားသည္ ခ န္ဒကးဟြမ္

အေၾ္ာင္းအရင္းမ ား လည္းရွိဲႏိုင္သည္ဟု အျငင္းပြား

(Chun Doo-Hwan) အစိုးရ္ိုအားနည္းေစပ သည္။

္ြယ္ရာမ ားအျ္စ္ရွိေနခ႔ပ သည္။

အစိုးရအ္ြ႔အားနည္း

ေပ င္း ေဆာင္ရြ္္ရန္

သြားစဥ္တြင္တိုင္းျပည္၏စ်ီးပြား

စစ္အစိုးရသည္ပကး

ေရြးခ ယ္ခ့ သည္မွာ ၁၉၈၈

ေရးတိုးတ္္မႈဲႏွင္႔

အတကၾ္်ီးထြားလာေသာအ

ဆိုးလ္အိုလံပစ္ပြမွ ယကလာဲႏိုင္သည္႔အာရုံစကးစို္္မႈမ ား

လယ္အလတ္တန္း စား

လကတန္းစား မ ားသည္ ခ န္

ေၾ္ာင္႔ဲႏွင္႔အေမရိ္န္မွ

္ိအားမ ားေၾ္ာင့္လည္း
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(Chun) ္ို မဲႏွစ္ျမိဳ႔စျပဳလာပ သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း

ျ္စ္သည္ ဟုမၾ္ာခဏအျငင္းပြားၾ္ပ သည္။သို႔ေသာ္

“ဇြန္ဒ်ီမို္ေရစ်ီအေရးလကထုအုံၾ္ြမ”ႈ ဟုလကသိမ ားသည္႔

လည္း

လကထုတရပ္လုံးဆဲႏၵျပမႈသည္ ၁၉၈၇ ခုဲႏွစ္တြင္ လကငယ္

ေပ င္းပ ၀င္ရန္

ဲႏိုင္ငံေရးသမားတဥ်ီးဲႏွိပ္စ္္ညဥ
ႇ ္းပန္း၍အသတ္ခံရျခင္း

၏အနာဂတ္အစိုးရ9

ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္တြင္ပကး
ဆုံးျ္တ္ခ ္္သည္ေတာင္္ိုရ်ီးယား
တြင္အခန္း္႑တခုမွပ ၀င္

မွစတင္ခ႔ျခင္းျ္စ္ပ သည္။ေတာင္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံသမိုင္း
၏ပထမဆုံးအၾ္ိမ္အျ္စ္
မ ားဲႏွင္႔အလုပ္သမား

ေ္ ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ
သမဂၢမ ားသည္အလယ္အ

See J. Hae Gu, K. Ho Ki, "Development of
Democratization Movement in South Korea",
Stanford: FSI working paper,1993.
<http://fsi.stanford.edu/publications/developm
ent_of_democratization_movement_in_south_kor
ea> (26 September 2016).
See also A.D. Adesnik, Sunhyuk Kim, "If at First
You Don't Succeed: The Puzzle of South Korea's
Democratic Transition", CDDRL Working Paper
number 83, July 2008.
8

<https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/file
10

s/No_83_AdesKimSouthKorea.pdf> (26
September 2016).
See A.D. Adesnik, Sunhyuk Kim, "If at First You
Don't Succeed: The Puzzle of South Korea's
Democratic Transition", CDDRL Working Paper
number 83, July 2008.
<https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/file
s/No_83_AdesKimSouthKorea.pdf> (26
September 2016).
9

ဲႏိုင္မည္ဟုေမွ ာ္လင္႔ေသာစစ္တပ္ေခ င္းေဆာင္အသိုင္း

ဒုတိယအဆင္႔တြင္

အ၀ိုင္းမွတဥ်ီးခ င္း စ်ီ၏လႊမ္းမိုးမႈမ ားေၾ္ာင္႔လည္း ျ္စ္

ဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ

ဲႏိုင္ေျခရွိပ သည္။ စစ္တပ္ေခ င္းေဆာင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ

မတ်ီ ္ြ႔စည္း ျခင္း ပ ၀င္ပ သည္။၄င္းေ္ာ္မတ်ီ၏တရား

တခ ိဳ႔သည္

၀င္ရည္ရြယ္ခ ္္မာွ EMPT မွသေဘာတကည်ီထားသည္႔

ဲႏိုင္ငံေရးအသြင္္ကးေျပာင္းမႈ္ို ခုခံတြန္း

လွန္ေနျခင္းထ္္

ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး

တြင္ပ ၀င္ရန္ပို၍ စိတ္၀င္စားခ႔ၾ္ပ သည္။

အဆိုျပဳလႊာအေပၚ

အခ ိန္မွာ
တြင္အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း

လမႈျ္စ္စဥ္သည္ ၄ လေ္ ာ္

လာၾ္ာျမင့္္ာမတက

အထကးေ္ာ္

အတို္္အခံပ တ်ီငယ္မ ားမွအ

ခ ္္အ လ္္မ ား ျ္ည္႔သြင္း ေပးဲႏိုင္ရန္ ျ္စ္ပ သည္။
သို႔ေသာ္လည္း

ေတာင္္ိုရ်ီးယား

အမ ိဳးသားည်ီလာခံ၌ အေျခခံ

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြ္္ရရွိသည္႔

အ္န္႔အ သတ္ျ္င္႔ သာ ရွိ ေသာေၾ္ာင့္

ပ တ်ီငယ္မ ားအေနျ္င္႔

အေျခခံေျပာင္းလမႈမ ား္ိုျပဳ

လုပ္ရန္အတြ္္စစ္မွန္သည္႔

အခြင႔အ
္ လမ္းမ ားလုံလုံ

ည်ီေသာအဆင့္၄ဆင္႔ျ္င့္ျ္စ္ေပၚခ့သည္။ျ္စ္စဥ္၏ပထ

ေလာ္္ေလာ္္မရရွ္ခ
ိ ႔ေပ။လ္္ေတြ႔တြင္မက ၄င္းေ္ာ္

မေျခလွမ္းမွာ

မတ်ီ၏

“ရွစ္ဥ်ီးပ ဲႏိုင္ငံေရးေဆြးေဲႏြးပြမ ား

အဓိ္ရည္ရြယ္ခ ္္မွာEMPTမွသေဘာတက

” (Eight Member Political Talks _ EMPT) ဟုေခၚ

ည်ီထားသည္႔အဆိုျပဳလႊာအေပၚအေျခခံ၍တရား၀င္္႔စ
ြ

သည္႔ေဆြး

ည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾ္မ္း္ို

ေဲႏြးပြမ ားျ္စ္ပ သည္။ေဆြးေဲႏြးပြမ ားတြင္

စစ္အစိုးရဘ္္မွ

ေခ င္းေဆာင္ မ ားဲႏွင္႔ အဓိ္အ

တို္္အခံပ တ်ီ ၂ခုတ႔ို

ေရးဆြရန္ျ္စ္ပ သည္။

(ေနာင္တြင္ညႊန႔ေ
္ ပ င္းအျ္စ္

ဆ္္လ္္အလုပ္လုပ္ )

သည္အေျခခံ

၁၉၈၇၊ ဲႏို၀င္ဘာ၊ ၂ရ ရ္္ေန႔ (အဆင္႔ ၄)

ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြ္္အဆိုျပဳလႊာတခု္ိုေစ႔စပ္ညႇိ

ျပည္လုံး္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြမွတဆင္႔ ျပည္သကလကထု္ အ

ဲႏႈိင္းေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပ သည္။

၄င္း EMPT သည္ေလး

တည္ျပဳမ်ီ စ္္တင္ဘာ ၈ ရ္္ (အဆင္႔ ၃)အမ ဳိ းသား

တံခ းပိတ္ေဆြးေဲႏြးပြမ ား္ိုျပဳလုပ္ခ႔ၾ္ပ

ည်ီလာခံ၏ မ ္္ဲႏွာစုံည်ီအစည္းအေ၀းပြ၌ ဥပေဒၾ္မ္း

သည္။ ္ြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး္႔သို႔ေသာ သ်ီးျခား

္ိုသေဘာတက လ္္ခံခ႔ပ သည္။ေတာင္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံ

္ိစၥရပ္ မ ားတြင္ EMPT သည္

မက ရင္း္နဥ်ီးအစ

တြင္အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး ျ္စ္စဥ္သည္တ

္ေနျပန္၍ မေဆြးေဲႏြးေပ။

ယင္းအစား ၁၉၆၁ ခုဲႏွစ္

ခုလုံး္ိုအသစ္ျပန္ဆြသည္ထ္္နဂိုရွိဲႏွင့္ၿပ်ီးသားအေျခ

စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾ္ာင္႔

ဘယ္တုန္း္မွအသ္္မ

ခံဥပေဒ္ိုမမ
ြ ္း မံ ျပင္ဆင္ခ႔ ္ာ ၁၉၈၇ ျပင္ဆင္ေရး

အေျခခံဥပေဒမွစတင္၍ေဆြးေဲႏြး

ျ္စ္စဥ္ သည္သိသာထင္ရွား သည့္ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း္

ပတ္ၾ္ာ

၀င္ခ႔ေသာ ၁၉၆၀
ခ႔ၾ္ပ သည္။
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တိုးတ္္မႈ္ုိရရွိခ႔ပ သည္။

ေျပာင္းလမႈသည္ သမၼတ၏ အာဏာ္ို ေလွ ာ့ခ ္ာ

ပ ၀င္ေသာ ၾသဇာ အာဏာ

၅ ဲႏွစ္ သ္္တမ္း

(Hanahoe) အ္ြ႔

သာထားရွိ၍သ္္တမ္းမွာတ

ၾ္ိမ္သာလွ င္ျ္စ္ပ သည္။
မ ားတြင္၁)

ေနာ္္တိုးေျပာင္းလမႈ

သမၼတ ္ိုစြပ္စျပစ္
ြ တင္၍ျ္ဳတ္ခ ပိုင္ခင
ြ ႔္

သည္။

ၾ္်ီးမားသည္႔ ဟနဟိုး

အစည္းအား္ ္္သိမ္းပစ္ခ႔ပ

၄င္း

အျပင္ ္င္ယြန္း ဆမ္အ စိုး ရ

သည္သမၼတေဟာင္း

ခ န္ ဲႏွင္ ့ ႐ုိအား အ္ င့္

အပ အ၀င္ပ လ်ီမန္၏လုပ္ပိုငခ
္ ြင႔အ
္ ာဏာ္ိုတိုးျမွင္႔ထား

ပ ္္လာဘ္စားမႈ ၊

မႈ၊ ၂) ္ြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာတရား၀င္အသိအ

ခ႔ေသာလကအစုလို္္အျပံဳ လိ္
ု ္သတ္ ျ္တ္မွဳဲႏွင႔ေ
္ သြး

မွတ္ျပဳမႈ၊

ေခ ာင္းစ်ီးဲႏွိမ္နင္း ခ့ ေသာ ျ္စ္ရပ္မ ား တြင္ပ ၀င္ခ႔ေသာ

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေ္ာ္ေျပာဆိုခင
ြ ႔ဲႏ
္ ွင္႔ မွ

စစ္အစိုးရလ္္ထ္္္ျ္စ္ေပၚ

တေသာတရားစ်ီရင္ေရးမ ား့္သို႔ေသာလက႔အခြင္႔အေရး

၄င္းတို႔၏

္ို အ္ာအ္ာေပးမႈ၊ ၃)

ေ္ာ္္မႈျ္င္႔တရားစြဆိုခ႔ပ သည္။

လြတ္လပ္ေသာ္ြ႔စည္း

အခန္း္႑အတြ္္ဲႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ

ပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံး္ိုတည္ေထာင္မႈ တို႔ပ ၀င္ပ သည္။
္မ္ေဒးဂ န္ (Kim Dae Jung) (၁၉၉၇ ျပင္ဆင္ထား ေသာအေျခခံဥပေဒထတြင္

၂၀၀၂) ဲႏွင႔္ ရိုမကးဟြန္

(Roh Moo Hyun) (၂၀၀၂ -

ေစ႔စပ္ညိႇဲႏႈိင္းစဥ္အတြင္းရရွိခ႔သည္႔ရလဒ္တခုအေနျ္င္႔

၂၀၀၇) သမၼတ (၂) ဆ္္ လ္္ထ္္တြင္ ေတာင္္ို

စစ္တပ္ အတြ္္

ရ်ီးယားသည္အမ ိဳးသား လက႔အခြင႔အ
္ ေရးေ္ာ္မရွင္ထက

အခန္း္႑အသစ္တခု္ိုလည္း

ျပ႒ာန္းထားပ သည္။“တပ္မေတာ္သည္ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳ

ေထာင္မႈ၊ဲႏိုင္ငံ

ေရးအတြ္္ တာ၀န္ ရွိ္ာ အမိေျမ္ို္ာ္ြယ္ရန္ဲႏွင္႔

္မ္းအသစ္၊ျပည္႔သက႔အုပ္ခ ဳပ္ေရး္႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလ

၄င္းတို႔၏ဲႏိုင္ငံေရးအရ ဘ္္မလို္္မွဳ္ိုထိန္းသိမ္းရ

မႈမ ား၊

မည္။” ထိုနည္းတကစြာပင္ အေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း

မ ားဲႏွင္႔ဲႏိုင္ငံအားဒ်ီမို ္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈမ ားအား

လမႈသည္

ျပဳလုပ္ခ႔ပ သည္။

္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုရ
ံ ုံးသည္

ေလ ာ႔ခ ရန္အတြ္္ အေရးေပၚ အေျခအေန အာဏာ

၁၉၉၀ျပည့္ဲႏွစ္မ ား

ေဲႏွာင္းပုိင္းဲႏွင့္၂၀၀၀ျပည့္ဲႏွစ္မ ား

အသုံးျပဳမႈ္ို ္န္႔သတ္ထားပ သည္။

အေစာပိုင္းတြင္အရွိနျ္ မွင႔္

ေနာ္္ေၾ္ာင္းျပန္လွည့္မႈျ္စ္ဲႏိုင္ေခ ္ို

ျပင္ဆင္မွဳမ ား

ေနာ္္ထပ္

သည္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံ တြင္ဒ်ီမို္ေရစ်ီ

ေရးပ တ်ီမ ားရန္ပုံေငြစည္းမ ဥ္းစည္း

အ္ င္႔ပ ္္ျခစားမႈဆန္႔္ င္ေရးလွဳပ္ရွားမႈ

တင္ျပဳလုပ္ခ႔ေသာျပဳျပင္

ေျပာင္းလ ေရး ျ္စ္စဥ္တြင္အေရး

ေပၚအာဏာ္ို

အေလ႔အ္ င္႔မ ား္ိုဆ္္လ္္္ င္႔သုံးဲႏိုင္ေစရန္ျ္စ္္

တင္းတင္းၾ္ပ္ၾ္ပ္ထိန္းခ ဳပ္ျခင္းဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍စည္း

သည္။အဓိ္

မ ဥ္းမ ား္ိုထုတ္ျပန္ျခင္းအားျ္င့္အဓိ္အခန္း္႑မွ

အတို္္အခံပ တ်ီ (၂) ခုအၾ္ား

ျပိဳင္ဆိုင္မဳွ ျပင္းထန္ေနျခင္း ္ို

အ ခြင္႔ေ္ာင္းယက၍

ပ ၀င္ခ႔ပ သည္။

စစ္္ိုလ္ ခ ဳပ္ေဟာင္း ဲႏွင့္ ခ န္ (Chun)၏အရို္္အရာ
ဆ္္ခံသက ရိုတ၀ကး
ဒ်ီဇင္ဘာ

(Roh Tae Woo), သည္ ၁၉၈၇၊

ေတာင္္ိုရ်ီး ယားဲႏိုင္ငံတြင္အေျခခံဥပေဒျပဳ

ေရြး ေ္ာ္္ပြ တြင္အဲႏိုင္ရျပ်ီး

ျပင္ေျပာင္းလေရးျ္စ္စဥ္သည္အ္န္႔အသတ္ျ္င့္သာရွိ

အသစ္ေအာ္္တြင္ပထမဆုံး

ေသာဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးဆ်ီသို႔အေပးအယက

၁၆

ေနာ္္အေျခခံဥပေဒ
သမၼတျ္စ္လာပ သည္။
၁၉၉၂ )

ရိအ
ု စိုးရသည္ ( ၁၉၈၇ -

ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈအနည္း

လုပ္ေဆြးေဲႏြးေသာပုံစံျ္င္႔သြားခ႔ပ သည္။
စည္းသည္ဒ်ီမို

လက႔အ္ြ႔အ

္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးမွတဆင္႔

ငယ္သာလုပ္ခ႔ပ သည္။ သို႔ေသာ္၄င္းသည္ အတို္္အ

အေျပာင္းအလမ ား္ို

ခံပ တ်ီမ ားဲႏွင္႔ညႊန႔ေ
္ ပ င္း

အစိးု ရ္ြ႔စည္းဲႏိုင္ခ႔္ာထိုမွ

တို္္အခံပ တ်ီ၂ခုမွ ေခ င္းေဆာင္မ ားဲႏွင့္ စစ္တပ္သည္

တဆင္႔အေျခခံဥပေဒ အသစ္္ို ေလးစားမႈျပ္ာအ

ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္း ္ာ၄င္း တို႔္ို အေ္ာင္အ ထည္ေ္ာ္ခ႔

တို္္အခံမ ား္ို နိမ္နင္းရန္ထားရွိသည့္ယခင္အစိုးရ၏

ပ သည္။ ၁၉၈၇ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္တြင္ ဒ်ီမို

အေရးေပၚ

္ေရစ်ီ

အာဏာ အ သုံး ျပဳ မႈ ္ို ပယ္္ ္္ခ႔

ပ သည္။
အဓိပၸာယ္အျပည္႔ ၀ဆုံးေသာျပဳျပင္ေျပာင္း
လမႈမ ား္ို ၁၉၉၀

ေတာင္းဆိုခ႔္ာအဓိ္အ

အတြ္္သိ သာ ထင္ရွား ေသာ ေရွ႔သို႔

ဆ္္လ္္ခ ်ီ

တ္္ေနမႈ္ိုသြားေနစဥ္မွာပင္အျခား

ဘ္္မွလည္း

ဆယ္စုဲႏွစ္အတြင္းဆ္္လ္္ျ္စ္

ေပၚေနေသာဲႏိုင္ငံေရးဲႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလ

ျပည့္အေစာပိုင္းဲႏွစ္မ ားအထိျပဳ

ေနမႈ မ ားသည္ ဒ်ီမို္ေရစ်ီအေလ႔အထေ္ာင္းမ ား္ို

လုပ္ခ့ျခင္းမရွိပ ။ ္မ္ယြန္းဆမ္ အစိုးရ (Kim Young

ပိုမိုခိင
ု ္မာအားေ္ာင္းေစ ရန္အတြ္္လုပ္ေဆာင္ေန

Sam)

မႈမ ား္ို လည္းျပဆိုေနပ သည္။

( ၁၉၉၂ - ၁၉၉၇)သည္ဲႏိုင္ငံေရး

တြင္စစ္တပ္ဆ္္လ္္ပ မႈ္ို

လိုလားသည္႔

ဲႏိုင္ငံေရး ဇာတ္သြင္းထားသည္႔စစ္ ေခ င္းေဆာင္မ ား
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ေနာ္္ထပ္အေျခခံ
မႈမ ားသည္

ခ ်ီလ်ီမွာ္႔သို႔ပင္

ဥပေဒမကေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလ

အားလုံး ပ ၀င္ေသာျ္စ္စဥ္မ ားမွတ

ဆင့္ သြားသင္႔သလားဆုိ

သည္မွာဆ္္လ္္ျ္စ္

ေပၚေနေသာအေျခအတင္

ေဆြးေဲႏြးစရာ္ိစၥတခု

အျ္စ္ဆ္္လ္္ရွိေနပ သည္။
သို႔ေသာအဆိုျပဳခ ္္မ ား

သို႔ေသာ္လည္းထို္႔

သည္လႊတ္ေတာ္တြင္လုပ္

ေဆာင္ရန္အတြ္္လုံ

ေလာ္္ေသာေထာ္္ခံမမ
ႈ

ရခ႔ပ ။

လွယ္မ ား္ိုေရြးေ္ာ္္တင္ေျမႇာ္္ရန္ အခြင႔အ
္ ေရး
္ို ရရွိခ႔ပ သည္။

အ္ ိဳးဆ္္အားျ္င္႔ (၁၉၉၄) ဧျပ်ီ

အေထြေထြေရြး

ေ္ာ္္ပြတြင္ မေပးခြင႔္
္ ို္ င္႔

သုံးလို္္ျခင္း

အားျ္င္႔ေတာင္အာ္ရိ္ဲႏိုင္ငံ

သားမ ားသည္အဓိ္ ပ တ်ီမ ားဲႏွင္႔လြတ္လပ္ေသာအ
္ြ႔အစည္းမ ားမွ အမ ဳိ းသားည်ီလာခံ (NCA) အတြ္္
္ိုယ္စား

၂) ပဋိပ္ၡအလြန္

ဲႏိုင္ငမ
ံ ားတြင္ျပည္သကလကထုမွ

လွယ္ေပ င္း(၄၉၀)္ိုေရြးေ္ာ္္တင္

ေျမွာ္္ဲႏိုင္ခ႔ပ သည္။

္ ယ္္ ယ္ျပန္႔ျပန္္႔ပ ၀င္ေသာ ္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလမႈျ္စ္စဥ္

အေၾ္ာင္းအရာတခုခ င္းစ်ီအလို္္္႔စ
ြ ည္း
ထားေသာေ္ာ္မတ်ီမ ား(ေ္ာ္မတ်ီတခုခ င္းစ်ီအားအ

ေတာင္အ္ရိ္ဲႏွင္႔န်ီေပ ဲႏိုင္ငံ၂ ဲႏုိင္ငံလုံးသည္

နာဂတ္အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္းတခုခ င္းစ်ီအလို္္အ

လကထုအုံၾ္ြမႈဲႏွင႔္ ပဋိပ္ၡမ ားျပ်ီးဆုံးျပ်ီးေနာ္္အေျခခံ

ၾ္မ္းေရးဆြရန္တာ၀န္ေပးထားပ သည္)ဲႏွင္႔ ညႇိဲႏႈိင္းေရး

ဥပေဒေျပာင္းလေရး

ေ္ာ္

္ိုၾ္ိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ႔ၾ္ပ

မတ်ီမ ား္ြ႔စည္းမႈမွ တဆင္႔၄င္း၏အလုပ္မ ား

သည္။ ၂ဲႏိုင္ငံလုံး တြင္အေျခ

ခံဥပေဒ ဆိုငရ
္ ာျပဳျပင္

္ိုစ်ီစဥ္ျပ်ီးေနာ္္အ

ေျပာင္းလမႈျ္စ္စဥ္မ ားတြင္

ျပည္သကလကထု၏ပ ၀င္မႈ

သားည်ီလာခံ သည္အေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျ္စ္စဥ္၌

သည္တကည်ီသည့္လ္ၡဏာ တခုျ္စ္ေသာ္လည္း၄င္းပ

ျပည္သကလကထုအားပ ၀င္ေစရန္ဆုံးျ္တ္ခ ္္ခ ခ႔ပ သည္။

၀င္မႈအခန္း္႑ဲႏွင္႔

ထို႔ေနာ္္၄င္းသည္

ေအာင္ျမင္ မႈသည္ ၄င္းတို႔ ၂

ဲႏိုင္ငံအၾ္ား သိသိသာသာ္ြားျခားပ သည္။

သစ္ေရြးေ္ာ္္ခံအမ ိဳး

ေတာင္အာ္ရိ္ ျပည္သကမ ား

ျ္စ္စဥ္္ိုသိျမင္လာေစရန္အတြ္္ ျပည္သက႔န်ီတိပညာ
ေပး (Civic Education) လႈပ္ရွားမႈမ ား္ို ္ ယ္္ ယ္
ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခ႔ပ သည္။၄င္းလွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈ

၂.၁ေတာင္အာ္ရိ္အေတြ႔အၾ္ံဳ ။ ။ အားလုံးပ ၀င္
ေသာျ္စ္စဥ္မွတဆင္႔ ္ြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္

၏ အဓိ္

အေၾ္ာင္းအရာမွာျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး

ျ္စ္စဥ္တြငျ္ ပည္သကလကထု၏ထိေရာ္္ေသာပ ၀င္မွဳ္ိုပ႔ံ
ပိုး္ကည်ီရန္အတြ္္ အေျခခံဥပေဒဲႏွင့္ပတ္သ္္သည့္
အေျခခံသေဘာတရားနားလည္မႈ

ေတာင္အာ္ရိ္တြင္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္

ရရွိေစရန္ျ္စ္ပ သည္။

္ိုျပည္သကအမ ား

ေတာင္အာ္ရိ္သားမ ား ၁)

ေရးျ္စ္စဥ္သည္ဲႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြ္္ဘုံသေဘာ

္ြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတခုေရးဆြျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ ္္

တကည်ီမရ
ႈ ွာေ္ြရန္ရည္ရြယ္ခ ္္ ျ္င္႔ပ တ်ီစုံေတြ႔ဆုံေဆြး

ဲႏွင႔ျ္ ္စ္စဥ္၊ ၂) ၄င္းတို႔၏ပ ၀င္ဲႏိုင္သည္႔အခြင္႔အေရး၊ ၃)

ေဲႏြးပြမ ားျ္စ္ေသာဒ်ီမို္ေ

ရစ်ီနည္း္ ေတာင္အာ

အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ အသိအမွတ္ျပဳမွဳဲႏွင္႔ ျပည္သက

(Convention for a

လကထု၏အခြင္႔အေရးမ ား္ို ္ာ္ြယ္ေပးဲႏိုင္မႈ အလား

္ရိ္အတြ္္ ည်ီလာခံ

Democratic South Africa - CODESA) ဲႏွင္႔ အတက

အလာမ ား္ိုသိရွိေစရန္အတြ္္သတင္း

(၁၉၉၁) ခုဲႏွစ္တြင္စ တင္ခ႔ ပ သည္။ အမ ိဳးသားေဆြး

လ္္ေပးသည္႔

ေဲႏြးပြမ ားသည္ဲႏိုင္ငံေရးပ တ်ီမ ား

ဲႏိုင္ငံဲႏွင္႔အ၀ွမ္း္ င္းပ ခ႔ပ သည္။

ျပင္ဆင္ရန္အတြ္္

မွအေျခခံဥပေဒ္ို

အခ ္္အ

္႑ဲႏွင္႔အလုပ္ရံုေဆြးေဲႏြးပြမ ား္ို
စာမတတ္သည့္

လမ္း ျပေျမ ပုံတခု္ို ခ မွတ္၍

ျပည္သကမ ားျ္စ္စဥ္တြင္ပ ၀င္ ဲႏိုငေ
္ စရန္အတြ္္ အစိုးရ

ျ္စ္စဥ္္ိုလမ္းညႊန္ရန္ စည္းေဲႏွာင္မွဳရွေ
ိ သာမက၀ ဒ (၃၄)

သည္ ဂရပ္္စ္မ ားပ ၀င္သည့္ ္ာတြန္းမ ား၊ ္ာတြန္း

ခုအေပၚသေဘာတက ည်ီခ႔သည္႔ပ တ်ီစုံေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္းေရး

ရုပ္ျပမ ားဲႏွင္႔စာ အုပ္ငယ္ ေလးမ ား္ိုအသုံးျပဳခ႔သည္။

ျ္စ္စဥ္

၄င္း ျပည္သက႔ န်ီတိ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈသည္ေတာင္အာ

(Multi-Party Negotiation Process

- MPNP) မ ားျပ်ီးေနာ္္တြင္ စတင္ခ႔ပ သည္။ (၁၉၉၃)

္ရိ္အရြယ္ေရာ္္ျပ်ီးသကမ ား၏ ၇၃%ထံသို႔ေရာ္္ရွိ

ခုဲႏွစ္ဲႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အသြင္္ကးေျပာင္းေရးျ္စ္စဥ္္ို

ေၾ္ာင္း

လြယ္္ကအဆင္ေျပေစရန္ဲႏွင္႔မေ
က ဘာင္တခုခ မွတ္ရန္အ
တြ္္ အေထာ္္အထား စာရြ္္စာတမ္းအျ္စ္ ၾ္ား
ျ္တ္အေျခခံဥပေဒတခု္ိုထုတ္ျပန္လို္္ျခင္းဲႏွင္႔အတက
ဲႏိုင္ငံသားမ ားသည္ အမ ိဳးသား ည်ီလာခံ
Constituent Assembly – NCA )
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(National

တြင္ ္ိုယ္စား

လြတ္လပ္ေသာ္ြင္းဆင္းေလ႔လာေရးအ္ြ႔

တ္ြ႔္ခန္႔မွန္းထားပ သည္။

10

သည္႔

္ိရိယာမ ား္ိုလည္း ပံုစံျပဳလုပ္ခ႔ပ သည္။

အမ ိဳးသားည်ီလာခံ
ပညာေပးအစ်ီအစဥ္မ ားဲႏွင္႔ တခ ိန္တည္းမွာ
ပင္အစိုးရသည္

ဲႏိုင္ငံသားမ ား၏စိတ္၀င္စားမႈ္ိုျမႇင့္

တင္ရန္ဲႏွင့္ျ္စ္စဥ္တေလွ ာ္္လုံး

သည္တို္္႐ုိ္္အျပန္အလွန္

ေျပာဆိုေဆြးေဲႏြး

သည့္ယဲႏၱရား္ိုအဆင့္(၃)ဆင့္

ျ္င္႔ေ္ာ္ေဆာင္ခ႔ပ သည္။

ပထမအဆင္႔္ို ည်ီလာခံ

ျပည္သကလကထု၏ပ

မွအေၾ္ာင္းအရာတခုခ င္းစ်ီအလို္္္ြ႔စည္းထားေသာ

၀င္မွဳ္ို အားေပး ရန္ရည္ရြယ္ ၍ ေၾ္ာ္ျငာလႈပ္ရွားမႈ

ေ္ာ္မတ်ီ မ ားမွစုစည္းေ္ာ္ျပထားေသာ “ဆဲႏၵစာရင္း”

မ ား္ိုလည္း္ ယ္္ ယ္

အတြ္္အ

ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခ႔ပ

ၾ္ံျပဳ ခ ္္မ ား ္ိုတင္သြင္းရန္ ျပည္သက

သည္။ “မင္းမွာအထိန္းအမွတ္ရွိေနျပ်ီ၊ အခုမင္းေျပာရ

လကထုအား္ိတ္ေခၚခ႔သည္႔အခ ိန္

မယ္႔အလွည္႔ေရာ္္ျပ်ီ၊” “အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာ အေရး

တြင္ စတင္ခ႔ပ သည္။ ျပည္သကလကထုျ္င့္ဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္

ၾ္်ီးဆုံးလကေတြပ္ပ ေရးဆြၾ္တာ၊

ျခင္းပထမအဆင္႔္ုိ ပံ႔ပိုး္ကည်ီရန္ည်ီလာခံအ္ြ႔၀င္မ ား

အ႔ဒ မင္းပ” တို႔

၁၉၉၄၊ ဇန္န၀ ရ်ီလ

္သ
႔ ို႔ေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ ား္ို တ်ီ္်ီြ၊ ေရဒ်ီယို၊ ေၾ္ညာ

သည္ ၄င္းတို႔၏မကၾ္မ္းေရးဆြျခင္းျ္စ္စဥ္တိုးတ္္မႈ

ဆိုင္းဘုတ္မ ားဲႏွင္႔ သတင္းစာမ ားထတြင္ တဲႏိုင္ငံလုံး

္ိုျပန္လည္သုံး

သပ္ရန္ဲႏွင္႔လုပ္ေဆာင္ခ ္္မ ား

္ိုတင္ ျပရန္

၄င္းတို႔၏မဆဲႏၵနယ္မ ားတြင္ျပည္သ႔က

အတိုင္း

အတာအေနျ္င္႔ထုတ္လႊင္႔ခ႔ၾ္ပ သည္။
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အစည္း အေ၀း ပြ မ ား္ို ္ င္းပခ႔ ၾ္ပ သည္။ ၄င္း
အေျခခံဥပေဒ္ိုအၾ္မ္းေရးဆြေန

ျပည္သက႔အစည္း အေ၀းပြမ ားသည္ ျပည္သကလကထုအား

စဥ္တေလွ ာ္္လုံးအမ ိဳးသားည်ီလာခံသည္ေ္ာင္းစြာ

ေမးခြန္းမ ားေမးရန္၊ စိုးရိမ္မမ
ႈ ား္ိုေ္ာ္ျပရန္၊ သေဘာ

ခ မွတ္ထားေသာ ဆ္္သြယ္ေရးမက၀ ဒမွတဆင္႔မကၾ္မ္း

ထား မွတ္ခ ္္မ ား ေပး ရန္ ဲႏွင္႔ အ ဆို ျပဳ လႊာမ ား္ို

ေရးဆြျခင္း

ျ္စ္စဥ္အေၾ္ာင္း္ိုေန႔စဥ္သတင္းမ ား

တင္သြင္း ရန္အ တြ္္အခြင္႔ အလမ္းမ ားေပးပ သည္။

ျခင္း ျ္င္႔ျ္စ္စဥ္္ို ပြင႔လ
္ င္း ျမင္သာမႈ

ည်ီလာခံအ္ြ႔၀င္မ ားဲႏွင့္အေတြ႔အၾ္ံဳရွိအ ရပ္ဘ္္လက

ထုတ္လႊင္႔ေပး

ရွိဲႏိုင္သမွ ရွိေစရန္လုပ္ ေဆာင္ခ႔ ပ သည္။
စဥ္အေၾ္ာင္းစ္ား
လ္္မ ား္ို

အစ်ီအ

မႈအ္ြ႔အစည္းမ ား သည္လည္းနည္းပညာဆိုင္ရာ္ိစၥ

စစ္ထိုးပြမ ားဲႏွင္႔အခ ္္အ

ရပ္မ ား္ို ေဆြးေဲႏြးရန္အတြ္္အစည္းအေ၀းမ ား္ို

အဓိ္ထားေ္ာ္ျပထားေသာ (၈) မ ္္

္ င္းပခ႔ၾ္ပ သည္။

ဲႏွာပ သတင္းလႊာ (newsletter) ေပ င္း ၁၆၀,၀၀၀ ္ို
ဲႏွစ္ပတ္လွ င္တ

ၾ္ိမ္ထုတ္ ေ၀ ခ႔ပ သည္။

အျပင္အမ ိဳးသား

၄င္း

ည်ီလာခံသည္မကၾ္မ္းေရးဆြသည့္

ည်ီလာခံသည္ျပည္သကလကထုဲႏွင္႔အရပ္္္္လက
မႈအ္ြ႔ အစည္း မ ားမွေပး ေသာ

အၾ္ံဥာဏ္မ ား္ို

ျ္စ္စဥ္တေလွ ာ္္လုံး အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလ

ေ္ာ္္ခံ၍၄င္း၏ပညာရွင္မ ားမွျပန္လည္သုံး သပ္္ာ

ေရးျ္စ္စဥ္အေၾ္ာင္း

အဲႏွစ္ခ ဳပ္ျပဳလုပ္ခ႔ပ သည္။တို္္ရို္္သ္္ဆိုင္သည္႔

စ္ား၀ိုင္းေဆြးေဲႏြးပြမ ား္ို

လည္းထုတ္လႊင္႔ျပသခ႔ပ သည္။
သည္

အမ ိဳးသားည်ီလာခံ

ဲႏိုင္ငံေတာ္ဲႏွင့္ေဒသဲႏၱရေရဒ်ီယို႒ာနမ ားမွေန၍

အၾ္ံျပဳခ ္္မ ား အားည်ီလာခံ၏သ္္ဆိုင္ရာ ေ္ာ္မ
တ်ီမ ားသို႔ေဆြး

ေဲႏြးရန္အတြ္္တင္သြင္း ခ႔ပ သည္။

ဘာသာစ္ားေပ င္း ၈ မ ိဳးျ္င္႔ စဥ္ဆ္္မျပတ္သတင္း

ည်ီလာခံနည္းပညာေ္ာ္မတ်ီမ ား အား တင္သြင္းလာ

မ ား္ိုလည္း ထုတ္လႊင့္ေပးခ႔ပ သည္။

သည္႔အၾ္ံျပဳခ ္္မ ား္ို

ေရးသားတင္သြင္းသကမ ား

အလို္္စာရင္းျပဳ၍ည်ီလာခံသည္၄င္းတို႔၏
ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳဲႏွင္႔သတင္းအခ ္္အ
လ္္မ ားရရွိရန္အ
တင္သာမ္

တြ္္ၾ္ိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳမ ား

အမ ိဳး သား ည်ီလာခံသည္လကမအ
ႈ ္ြ႔

အစည္းမ ားဲႏွင႔ျ္ ပည္သက

လကထုတို႔မွအဆိုျပဳလႊာမ ား

ခ ္္မ ားအားထည္႔သြင္း
မည္သည္႔အေပၚ
၄င္းတို႔

အားျပန္လည္အေၾ္ာင္းၾ္ားရန္မ ားအပ အ

၀င္မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြ္္ပ တာ ၀န္ေပး
ထားပ သည္။

ရန္အတြ္္တို္္႐ုိ္္အျပန္အ လွန္ ေျပာ ဆိုေဆြးေဲႏြး

ေဆြးေဲႏြးျခင္းအဆင့္္ို
အေျခခံဥပေဒ

H. Ebrahim, Constitution-Making in South
Africa –A Case Study, House of Commons,
(1999), page 24, footnote 42.
11 C.Murray, A Constitutional Beginning: Making
South Africa's Final Constitution, 23
14

စဥ္းစားျပ်ီးျပ်ီဆိုသည္ဲႏွင႔္

အေျခခံ၍စဥ္းစားသည္ဆိုသည္္ို

တင္သြင္းဲႏိုင္ရန္ဲႏွင္႔၄င္းတို႔၏အသံမ ား ္ိုၾ္ားဲႏိုင္ေစ

10

အၾ္ံျပဳ

ဒုတိ ယ တို္္႐ုိ္္အျပန္အလွန္
၁၉၉၅၊ စ္္တင္ဘာလတြင္

ပထမမကၾ္မ္း္ို အေခ ာသပ္ျပ်ီး

U.ARK.LITTLE ROCK L. REV 809 (2001), p822.
<http://lawrepository.ualr.edu/cgi/viewcontent
.cgi?article=1383&context=lawreview> (26
September 2016).

ေနာ္္တြင္ျပဳလုပခ
္ ႔ပ သည္။
ဥပေဒမကၾ္မ္း္ို အုပ္ေရ
ျပည္သကလကထုဲႏွင္႔

ည်ီလာခံသည္အေျခခံ

တတိယတို္္႐ုိအျပန္အလွန္ေဆြး

သန္းထုတ္ေ၀ခ႔္ာ

ေဲႏြးသည္႔အဆင္႔္ိုအေျခခံဥပေဒအ သစ္အားအတည္

၅

အရပ္္္္လက႔အ္ြ႔အစည္းမ ား္ိုပ

ျပဳျပ႒ာန္းျပ်ီး

(ည်ီလာ ခံ၏ ၈၅%္ ေထာ္္ခံခ႔)၍

၀င္သည္႔အေၾ္ာင္းအရာစ္ားလုံးမ ားဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍

၁၉၉၇၊ မတ္လတြင္အသ္္၀င္ျပ်ီးေနာ္္ေ္ာ္ေဆာင္ခ့

ေၾ္ညာ ခ ္္မ ား

(ဲႏွင႔အ
္ ဆိုျပဳလႊာမ ား) တင္သြင္း

ၾ္ပ သည္။ “အမ ိဳးသားအေျခခံ ဥပေဒသ်ီတင္းပတ္”

ရန္္ိတ္ေခၚခ႔ပ သည္။ ၄င္းအရည်ီလာခံသည္အၾ္ံျပဳ

ျပ်ီးေနာ္္ည်ီ လာခံ သည္ ဲႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ရုံးသုံးဘာ

ခ ္္ေပ င္း (၂၅၀,၀၀၀)

သာစ္ား ၁၁ မ ိဳးျ္င္႔

္ိုလ္္ခံရရွိခ႔ပ သည္။

အေျခခံဥပေဒစာအုပေ
္ ပ င္း

ည်ီလာခံသည္အ ဆိုျပဳလႊာမ ား္ိုေဆြးေဲႏြး၍ အေျခခံ

သန္းခ ်ီ၍ ဲႏိုင္ငံဲႏွင္႔အ၀ွမ္းျ္န္႔ခ ိခ႔ပ သည္။

ဥပေဒ၏မကၾ္မ္းစာသားမ ား္ိုေရးဆြရာတြင္၄င္းတို႔အ

သည္စာမတတ္ေျမာ္္သည္႔ေတာင္အာ္ရိ္သာမ ား

ထမွေတာ္

အတြ္္လည္း ရုပ္ပုံမ ား၊

ေတာ္မ ားမ ားဲႏွင္႔ပကးေပ င္း ေဆာင္ရြ္္ခ႔

ည်ီလာခံ

ဂရပ္္စ္ဒ်ီဇင
ို ္း မ ားပ ေသာ

ပ သည္။ ထို႔ေနာ္္တစ္လအၾ္ာတြင္ည်ီလာခံ သည္

စာအုပ္ငယ္မ ား

ျပဳျပင္မြမ္း မံ ထား ေသာ

ၾ္ိဳးစားအားထုတ္မွဳ မ ားသည္ အဓိ္အားျ္င္႔ အေျခ

မကၾ္မ္း္ိုအၾ္ံျပဳခ ္္မ ား

္ိုလည္း ျ္န္႔ခ ိခ႔ပ သည္။

၄င္း

ေပးထားသည္႔လကတိုင္း လကတုိင္းစ်ီသို႔တို္္ရို္္ေရာ္္

ခံဥပေဒ

အေပၚျပည္သက မ ား ၏ပိုင္ရွင္စိတ္ဓာတ္္ို

ေအာင္ျ္န္႔ေ၀ခ႔ပ သည္။

ျ္စ္ပြားေစရန္ဲႏွင္႔ အေျခခံဥပေဒတြင္ပ ၀င္သည္႔အရာ
မ ား အေပၚပိမ
ု ိုနားလည္လာေစရန္ရည္ရြယ္္ာထိုမွတ

ထို႔ေနာ္္ည်ီ လာခံ သည္ေတာင္အာ္ရိ

ဆင့္ေတာင္အာ္ရိ္ သား တိုင္း အေနျ္င္႔၄င္းတို႔အ

္သား မ ား အား လုံး ၄င္းတို႔ ၏အေျခခံ အခြင႔အ
္ ေရး

တြ္္အသစ္ ျ္စ္ေနေသာ ဒ်ီမ္
ို ေရစ်ီ၏အေျခခံအုတ္

မ ား္ို အာမခံခ ္္ ေပးထားေသာျပ႒ာန္းခ ္္မ ား္ို

ျမစ္စာသားမ ားအား္ိုး္ားဲႏိုင္ရန္အလို႔ငွာသတင္းေပး

အလြယ္တ္ကနားလည္ေစရန္အ တြ္္အေျခခံဥပေဒမက

ျခင္းဲႏွင္႔အားေပးျမွင္႔ တင္ေပးျခင္းျ္စ္ပ သည္။

ၾ္မ္းတြင္ပ ၀င္

ေသာဥပေဒဲႏွင့္ပတ္သ္္သည္႔

စ္ားလုံးမ ား္ိုအမ ားအလြယ္တ္ကသိရွိသည္႔စ္ား
လုံးမ ားျ္စ္ေစရန္အတြ္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလရန္ဘာသာစ
္ားပညာရွင္မ ားအားငွားရမ္းခ႔ပ သည္။ ည်ီလာခံသည္
၁၉၉၆၊ ေမလ၊ ၈ ရ္္ေန႔တြင္ ္ြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ
အားအတည္ ျပဳျပ႒ာန္း လို္္ပ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျပ်ီး
ၾ္ာ

အနည္းငယ္အ

တြင္အေျခခံဥပေဒအသစ္အားအသိအမွတ္ျပဳ

ရန္ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး္ ျငင္းဆန္ခ႔ပ သည္။ အေျခခံ
ဥပေဒသည္ ပ တ်ီစေ
ုံ စ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေရးျ္စ္စဥ္ (MPNP)
အဆင့္္တည္း ္သေဘာ တက ည်ီထားသည္႔အေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ

စည္းေဲႏွာင္မရ
ႈ ွိေသာမက၀ ဒ ၃၄ ခုအား

အထကးသျ္င္႔ အာဏာ ္ို ္ဟိုခ ဳပ္္ိုငမ
္ ႈေျ္ေလွ ာ့ျခင္း
ဲႏွင႔္ ပတ္သ္္၍ လို္္နာ

ရန္ပ ္္္ြ္္ခ႔သည္ဟု

အေျခခံ ဥပေဒခုရ
ံ ုံး္ ဆုံးျ္တ္ခ ္္ခ ခ႔ပ သည္။12 အ
္ ိဳးဆ္္အားျ္င္႔ ည်ီလာခံသည္ အေျခခံ ဥပေဒခုရ
ံ ုံး
မွာခ မွတ္ေသာ ဆုံးျ္တ္ခ ္္အေပၚမကတည္၍ မကၾ္မ္း
အသစ္္ိုထပ္မံေရးဆြ ခ့ရသည္။

See decision of the Constitutional Court of
South Africa, Certification of the Constitution of
the Republic of South Africa, 1996 (CCT 23/96)
[1996] ZACC 26; 1996 (4) SA 744 (CC); 1996
15
12

(10) BCLR 1253 (CC) (6 September 1996).
<http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1996/2
6.html> (26 September 2016).

၂.၂ ္ြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျ္စ္စဥ္ (န်ီေပ )
ျပည္သကလကထုပ ၀င္မႈဲႏွင့ထ
္ ိပ္ပိင
ု ္းေခ င္းေဆာင္တို႔၏
ေစ းဆစ္ အေပးအယကလုပ္မႈၾ္ားမွ ေျခ
အားလုံးပ ၀င္သည့္ျ္စ္စဥ္မွတဆင့္ရးဆြခ႔သည္႔
ေတာင္အာ ္ရိ္

အေျခခံဥပေဒသည္အသြင္္ကး

ေျပာင္းေရးအခင္း

အ္ င္းတြင္ အားလုံးပ ၀င္ေသာ

အစိုးရစစ္တပ္ဲႏွင့္အစိုးရ္ိုေတာ္လွန္ေနေသာ
္ြန္ျမ နစ္မ ား

အၾ္ားျ္စ္ပြားခ႔ေသာျပည္တြင္း

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အင္ဂ င္န်ီယာ၏စိတ္၀င္စား္ြယ္

စစ္အျပ်ီးတြင္န်ီ ေပ ၏ အဓိ္ဲႏိုင္ငံေရး

ေ္ာင္းေသာနမကနာတခုျ္စ္သည္။

မ ားသည္ ၂၀၀၆၊ ဲႏို၀င္ဘာလတြင္ သမိုင္းတြင္ေသာ

ေတာင္အာ္ရိ္

၏အေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျ္စ္စဥ္သည္

၁)

အင္အားစု

ျငိမ္းခ မ္းေရး သေဘာတကည်ီမ္
ႈ ိုရရွိေအာင္စမ
ြ ္းေဆာင္

အားလုံးပ ၀င္ေသာျပည္သ႔ကန်ီတိပညာေပး လွဳပ္ရွားမႈ ၂)

ဲႏိုင္ခ႔သည္။

ထိေရာ္္ေသာတရား၀င္ဆ္္သြယ္

၃)

သေဘာတကည်ီမႈ

(Comprehesnive Peace

အၾ္ံျပဳခ ္္မ ား္ို

Accord_CPA)”

သည္န်ီေပ ဲႏိုင္ငံတြင္ဘုရင္စနစ္္ို

ျပည္သကလက ထု္တင္ျပေသာ

ေရးမက၀ ဒ

စစ္ ေဆးရန္လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဲႏွင႔္ အား
၀င္ ဲႏိုင္ ေသာ ယဲႏၱရား
စိတ္ခ မွတ္ထားေသာ

လုံး

ပ

အတြ္္တိ ္ ျပ်ီးအေသး
အစ်ီ

အစဥ္

၄)

အမ ိဳးသားည်ီလာခံ၏ျပည္သကမ ား အဓိပၸ ယ္ျပည္႔၀စြာပ
၀င္ေစလိုေသာဆဲႏၵရွိမတ
ႈ ို႔ေၾ္ာင္႔
ျခင္းျ္စ္ပ သည္။
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ေအာင္ျမင္မႈရရွခ
ိ ့

“အားလုံးပ ၀င္ေသာျငိမ္းခ မ္းေရး

အဆုံးသတ္ေစ၍တိုင္းျပည္၏

ဲႏိုင္ငံေရးအသြင္္ကး

ေျပာင္းမႈ္ိုစတင္ခပ
့ သည္။ျငိမ္းခ မ္းေရးသေဘာတကည်ီ

အ္ြ႔၀င္၆၀၁ဥ်ီးပ ၀င္ေသာ

မႈ၏အဓိ္္ ေသာ အခ ္္မာွ အျငင္းပြား္ြယ္ရာျ္စ္

CA-I ေရြးေ္ာ္္ပြျပ်ီးမၾ္ာမ်ီမာွ ပင္ ျပည္သကလကထုဲႏွ်ီး

ေသာ ၁၉၉၀ အေျခခံ ဥပေဒ္ို အစားထိုးရန္ဲႏွင့္ ေရြး

ေဲႏွာတိုင္ပင္ပြမ ားအမ ား

ေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စား

လကထုအား အေျခ

အေျခခံဥပေဒ

လွယ္မ ားပ ၀င္သည့္ည်ီလာခံမွ

အသစ္တခု္ိုေရးဆြရန္ ျ္စ္ သည္။

န်ီေပ ဲႏိုင္ငံ၏

အေျခခံဥပေဒအသစ္သည္အၾ္မ္း

္္္ပဋိပ္ၡမ ားေနာ္္

ေၾ္ာင္းျပန္ထပ္မျ္စ္ေစရန္

္ာ္ြယ္ ရန္အတြ္္

အေရးၾ္်ီးေသာ ပဋိပ္ၡ

စ်ီမံခန္႔ခြမႈ

လ္္န္္္ိရိယာတခုအေနျ္င္႔လည္း

ေ္ာင္း ဒ်ီမို္ေရစ်ီ နည္း္

အစိုးရဲႏွင့္ အပစ္ပယ္ခံ

အသစ္္ြ႔စည္းလို္္သည္႔
အျပားျပဳလုပ္္ာျပည္သက

ခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျ္စ္စဥ္တင
ြ ္

တ္္ၾ္ြစြာ ပ ၀င္ ေစခ႔ပ သည္။
CA-I အ္ြ႔၀င္မ ားထမွာ

တလအတြင္းတြင္

အ္ြ႔ေပ င္း၄၀ဲႏွင္႔အတြင္းေရး

မွ းရုံး ၀န္ထမ္းမ ားသည္ေဒသဲႏၱရ အဆင့္လကထုအစည္း
အေ၀းပြ

မ ား္ င္းပရန္အတြ္္ န်ီေပ ဲႏိုင္ငံတ၀ွမ္းသို႔

ခရ်ီးထြ္္ခ႔ၾ္ပ သည္။
လွယ္ည်ီလာခံ၏

၄င္းအ္ြ႔မ ား သည္္ိုယ္စား

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြ္္မႈမ ားအားရွင္း

လကနည္းစုဲႏွင့္ဌာေနတိုင္း ရင္းသားမ ား၏ပ ၀င္မႈအတြ္္

လင္းတင္ျပ၍အေျခခံဥပေဒသစ္အေပၚျပည္သကလကထု၏

မကေဘာင္တခု

သေဘာထားဲႏွင္႔ေမွ ာ္မွန္း

အျ္စ္လည္းေ္ာင္း

ေဆာင္ရြ္္ရန္ရည္ရြယပ
္ သည္။

သည္။

ခ ္္မ ား္ိုေ္ာ္္ခံခ႔ပ

CA-I ၏ သ္္ဆိုင္ရာေ္ာ္မတ်ီမ ားသည္

ျပည္သကလကထုဆ်ီမွအၾ္ံျပဳခ ္္မ ားဲႏွင္႔ထင္ျမင္ခ ္္မ ား
အားလုံးပ ၀င္ေသာျငိမ္းခ မ္းေရးသေဘာ
တကည်ီမသ
ႈ ည္ခြျခား

ဆ္္ဆံမရ
ႈ ွိ၍္ဟိုခ ဳပ္္ိုင္မႈမ ား

လြန္းေသာစနစ္အေဟာင္း

ဲႏွင့ျ္ ပည္႔၀ေသာအေျခခံ

္ိုရရွိရန္ျပည္သကလကထုဆ်ီသို႔ျ္န္႔ေ၀ေသာေမးခြန္းေပ င္း
၂၉၀ပ ၀င္ေသာဆန္းစစ္ေမးခြန္းလႊာ္ိုပုံစံထုတ္္န္တ်ီး
ခ႔ပ သည္။

သို႔ေသာ္ပညာရွငမ
္ ားဲႏွင္႔ပထမဆုံးမွ ေ၀ပုံ

ဥပေဒတခု္ိုေရးဆြျပ႒ာန္းျခင္းမွတဆင့္္႔စ
ြ ည္းမည့္ဒ်ီ

စံထုတ္ထားေသာ ၄င္း ဆန္းစစ္ေမးခြန္းလႊာမ ားသည္

မို္ေရစ်ီနည္း္ ္ယ္ဒရယ္အစိုးရစနစ္အသစ္တခုအ

ဲႏိုင္ငံသားမ ားအတြ္္ ပကးေပ င္းပ ၀င္ရန္ဲႏွင္႔ အဓိပၸာယ္

ၾ္ားရွိ္ြာဟခ ္္္ိုတံ

ျပည္႔၀ေသာ ္က ည်ီ မႈ ္ို ေပး ရန္အတြ္္လြန္စြာမွ႐ႈပ္

ရန္ရည္ရြယ္

တားတစင္းအျ္စ္ေပ င္း္ကး

ေသာၾ္ားျ္တ္အေျခခံဥပေဒတခု္ိုခ

ေထြး၍နည္းပညာဆန္လွပ သည္။

မွတ္ဲႏိုင္ရန္ျ္စ္ပ သည္။ၾ္ားျ္တ္အေျခခံဥပေဒေရးဆြ
ျပ႒ာန္းျပ်ီးတစ္ဲႏွစ္အၾ္ာ
လွယ္ည်ီလာခံ

၂၀၀၇

တြင္္ုိယ္စား

CA-Iသည္ အရပ္ဘ္္လကမအ
ႈ ္ြ႔အစည္း

(Constituent Assembly – CA-I)

မ ားဲႏွင္႔ဲႏိုင္ငံသားမ ား္ို၄င္းတို႔၏အျမင္မ ား္ိုည်ီလာခံ

အတြ္္ေရြးေ္ာ္္ပမ
ြ ား္ င္းပ္ာန်ီေပ ဲႏိုင္ငံသမိုင္း

ေ္ာ္မတ်ီ

တြင္ေရြးေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စားလွယ္ပ ၀င္မႈအမ ားဆုံးျ္စ္

သို႔မဟုတ္ခရိုင္အဆင္႔တြင္၄င္းတို႔၏ေဒသဲႏၱရ္ိုယ္စား

ေသာအ္ြ႔အစည္းတခု္ို ္ြ႔စည္းဲႏုိင္ခ႔ပ သည္။

လွယ္မ ားထံသုိ႔
သည္။

မ ားထံသို႔ တို္္႐ုိ္္ေသာ္လည္းေ္ာင္း
လည္းေ္ာင္းေပးပို႔ရန္ခြင႔ျ္ ပဳထားပ

CA-I သည္စာျ္င္႔ေပးပို႔မေ
ႈ ပ င္း ၅၅၀,၀၀၀

လ္္ခံရရွိပ သည္။ဲႏိုင္ငံသား
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မ ား၏တ္္ၾ္ြေသာပ

၀င္မႈ္ိုရရွိ ေသာ္လည္း ္ိုယ္စား လွယ္ည်ီ လာ ခံ၏

သတ္ျခင္းဲႏွင္႔ ျပ႒ာန္းျခင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္္ို (၂၀၁၃)

အၾ္ံဥာဏ္ယကျခင္း ဥ်ီးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈသည္ ေ္ာင္း

ဲႏို၀င္ဘာေရြးေ္ာ္္ပြအျပ်ီးတြင္အာဏာသ္္၀င္သြား

စြာစ်ီစဥ္ထား ေသာ စစ္ ေဆးမႈ၊ဲႏိုင္ငံသားမ ားတင္သြင္း

ေသာ CA-II ထံသို႔လႊေျပာင္းေပးခ႔ရပ သည္။ သိသာ

ေသာအဆိုျပဳလႊာ ္ိုဆန္းစစ္မဲႏ
ႈ ွင့အ
္ ေလးအန္္ထား

ထင္ရွားသည့္္ိစၥရပ္မ ားအေပၚအေပးအယကလုပ္ ေဆြး

ေသာ

ေဲႏြးမႈရရွိျပ်ီးေနာ္္ CA-II သည္တရား၀င္ျ္စ္စဥ္ျပင္ပ

တိုး ခ ႔ လုပ္ ေဆာင္မႈ မ ားမရွျိ ခင္းေၾ္ာင္႔

ထင္သေလာ္္မေအာင္ ျမင္ခ႔ေပ။

ျပည္သကလကထု္

ရွိပ တ်ီထိပ္တန္းေခ င္းေဆာင္မ ားဲႏွင္႔အ လြတ္သေဘာ

တင္သြင္းေသာအဆိုျပဳလႊာမ ား္ိုပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိ

ေဆြးေဲႏြးျခင္းမ ားမွတဆင္႔ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းျခင္း္ိုၾ္ိဳးစား

စြာ္ိုင္တြယ္ရန္ဘ္္မ လို္္ေသာအ္ြ႔တခုဲႏွင္႔တရား

ေဆာင္ရြ္္ခ့ပ သည္။

၀င္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ား္ို တည္ ေထာင္ရန္ CA-I ၏

ျပည္သက လက ထုအား လုံး ပ ၀င္ ျခင္း မွ မ ဟာ ္ ဟာ

မေအာင္ျမင္မွဳ သည္ ျ္စ္စဥ္ ၏ ခ ဳိ႕ ယြင္းခ ္္္ိုေ္ာ္

ေျမာ္္စြာ ေရြ႕သြားေသာ အေရြ႕ တစ္ခုျ္စ္ေၾ္ာင္းျပ

ေျပေန ပ သည္။

သေနပ သည္။CA-IIသည္
၏အျမင္မ ား္ို

CA-I ၏ အုပ္ခ ဳပ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ားအရ

၄င္းခ ဥ္း္ပ္မႈပုံစံသည္ယခင္

ျပည္သကလကထုထံမွ၄င္းတို႔

ေတာင္းခံသည္႔္ိစၥတြင္ ဒ်ီဂရ်ီအ

ဆင္႔ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားထိေလ ာ႔ခ ခ႔ယုံသာ မ္အေျခ

အေၾ္ာင္းအရာေပၚမကတည္၍္ြ႔စည္းထားေသာေ္ာ္မ

ခံဥပေဒ မက ၾ္မ္း ေရး ဆြသက မ ား သည္

တ်ီမ ားမွနည္းပညာရွင္မ ားအား၄င္းတို႔္ြ မ္း္ င္သည္႔

ရာေထာ္္ခံသကမ ားထံမွပကးေပ င္းထည္႔ ၀င္အၾ္ံေပးမႈ

နယ္ပယ္အ

မ ား္ို ပ အေလးထား လ္္ခံယကရန္ ဆဲႏၵ နည္းခ႔ပ

သ်ီးသ်ီးဲႏွင္႔ဆ္္စပ္သည္႔အဆုိျပဳလႊာ

မ ား္ိုစစ္ေဆးစိစစ္ရန္အခြင႔္ အာ

ဏာအပ္ဲႏွင္းထား

ပ သည္။ လ္္ေတြ႔တြင္မက တဥ်ီးလွ င္အဆိုျပဳလႊာေပ င္း
၉၀၀ ေလာ္္စစ္ေဆးစိစစ္ရေသာ CA-I အ္ြ႔၀င္မ ား
သည္ တကည်ီ သည့္ စံလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမရွိဘ ၄င္းတုိ႔
၏တာ၀န္မ ား္ို လ္္ဲႏွင့္ျပဳလုပ္ရပ သည္။ ၄င္း စြမ္း
ေဆာင္ရည္မျပည္႔၀မႈမ ားသည္လက႔အ္ြ႔အစည္းမွ မေ္
နပ္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ မ ားျ္စ္ ေစ သည္႔ ဆိုးရြားေသာ
ျ္စ္စဥ္အတြင္း ပြင္းလင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ခ ္္္ို ျ္စ္
ေပၚေစပ သည္။

အရပ္ဘ္္လကမအ
ႈ ္ြ႔အစည္းေတာ္

ေတာ္မ ားမ ား္္္မွျပည္သက

လကထု၏ပကးေပ င္းထည္႔

၀င္မႈဲႏွင့္အတကပ တ်ီစရွ
ြ ိေသာ၀င္ေရာ္္စြ္္္္္မႈအိုင္ဒ်ီ
ယိုေလာ္ဂ ်ီဲႏွင္႔

ပတ္သ္္၍စိုးရိမ္မ္င္းျ္စ္ေၾ္ာင္း

အသံမ ားထြ္္လာ္ာအခ ဳိ႕ေသာ အရပ္ဘ္္အ္ြ႔အ
စည္းမ ားသည္CA-I ၏အဆိုျပဳလႊာမ ား ္ိုစစ္ေဆးစိ
စစ္မႈမေအာင္ျမင္ျခင္းဲႏွင့္ ပတ္သ္္၍စြပ္စေျပာၾ္ားခ
ြ
႔
ၾ္ပ သည္။
ေနာ္္ဆုံးတြင္ ေတာ႔ CA-I

သည္၄င္း၏

ျပ႒ာန္းထား ေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ္႔အာဏာမျပ်ီးဆုံးခင္အ
တြင္းအေျခခံဥပေဒအျပည္႔အစု္
ံ ိုအၾ္မ္းေရးဆြရန္မ
တတ္ဲႏုိင္ေတာ႔ေၾ္ာင္း၀န္ခံခ႔ရပ သည္။ေဆြးေဲႏြးပြမ ား
သည္လည္းအဓိ္

အားျ္င္႔ဲႏိုင္ငံေတာ္္႔စ
ြ ည္းတည္

ေဆာ္္ပုံဲႏွင့လ
္ ကနည္းစုမ ားဲႏွင့္႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ ား
၏အခြင္႔

အေရးမ ားဲႏွင့္သ္္ဆိုင္သည့္အေရး္ိစၥ

မ ားသေဘာတကည်ီမမ
ႈ ရေသာေၾ္ာင့္ရပ္ဆိုင္းသြားခ႔ရပ
သည္။မေသခ ာမႈမ ားဲႏွင့္လေပ င္းမ ားစြာၾ္ာျပ်ီးေနာ္္
န်ီေပ ဲႏိုင္ငံအ
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တြ္္အေျခခံဥပေဒအသစ္တခုအေခ ာ

သည္။

မက၀ ဒေရး

တံခ းပိတ္

ေဆြးေဲႏြးပြမ ားတြင္ေစ းဆစ္အေလွ ာ

အ တင္း လုပ္ပ်ီး လေပ င္း မ ားစြာ

အၾ္ာတြင္ ပ တ်ီ

ထိပ္တန္းေခ င္း ေဆာင္မ ားသည္ယခင္္ျ္စ္စဥ္အား
ရပ္ဆိုင္းသြားေစခ႔သည္႔အခ ္္မ ားအေပၚတြင္သေဘာ
တကည်ီမရ
ႈ ရွိခ႔ပ သည္။

အ္ ိဳးဆ္္အားျ္င္႔၄င္းတို႔

သည္အျပ်ီးသတ္အေျခ ခံ ဥပေဒ မကၾ္မ္းအားထုတ္ျပန္
ဲႏိုင္ခ႔ပ သည္။

ထို႔ေနာ္္CA-IIသည္ မကၾ္မ္းအေပၚ

အၾ္ံဥာဏ္မ ား

ရရွေ
ိ စ ရန္အ တြ္္ဒုတိယအၾ္ိမ္

ျပည္သကလကထုဲႏွင့္ဲႏွ်ီးးေဲႏွာ

တိုင္ပင္ျခင္းအတြ္္ အခ ိန္

(၁၅) ရ္္ေပးခ႔ပ သည္။

ျပည္သကလကထုပ ၀င္ရန္ဤ

ၾ္ိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ ဲႏိုင္ငံသားမ ားပကးေပ င္းထည္႔
၀င္ရန္အတြ္္

ေပးထားေသာအခ ိန္သည္လြန္စြာမွ

ပင္အ္န္႔အသတ္ရွိေနေသာေၾ္ာင္႔အျငင္းပြား္ြယ္ရာ
ျ္စ္ခ႔ပ သည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစ္ာမက္ိုယ္စားျပဳည်ီလာ
ခံအ္ြ႔၀င္မ ားသည္

၇ဲႏွစ္ ေ္ ာ္ အျငင္းအခုံျ္စ္ျပ်ီး

ေနာ္္ န်ီေပ ဲႏိုင္ငံအားအေျခခံ ဥပေဒအသစ္တခုေပး
မည္႔

လကအမ ားအျပားေထာ္္ခံမႈဲႏွင္႔အတက ၂၀၁၅၊

စ္္တင္ဘာလတြင္္႔စ
ြ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္အား
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလို္္ပ သည္။
ထို႔ေၾ္ာင္႔အေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျ္စ္စဥ္တင
ြ ္
ျပည္သက လက ထု ္ို ပ ၀င္ရန္

္နဥ်ီးဲႏိုင္ငံေရးဆဲႏၵရွိ

ေနေသာ္ လည္း လက ထု ပ ၀င္မသ
ႈ ည္ အျပ်ီးသတ္အေျခ
ခံဥပေဒတြငပ
္ ၀င္ေသာျပ႒ာန္းခ ္္မ ား

အေပၚ္န္႔

သတ္ထားေသာဒ်ီဂရ်ီအဆင္႔အနည္းငယ္သာလွ င္လႊမ္း
မိုးမႈရွိခ႔ပ သည္။
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Democracy Reporting International အေၾ္ာင္း
Democracy Reporting International (DRI) ဂ ာမန်ီဲႏုိင္ငံ၊
ဘာလင္ၿမဳိ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ဘ္္လုိ္္မႈမရွိ
ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ အ္ ဳိးအျမတ္အတြ္္မဟုတ္သည့္
အ္ြ႕အစည္းတစ္ရပ္ျ္စ္သည္။ DRI သည္ ဲႏုိင္ငံသားမ ား၏

“ေရွ႕သုိ႔ ျမန္မာ (STEP to Democracy)-

ဲႏိုင္ငံေရးပ ၀င္မႈ၊ ဲႏုိင္ငံေတာ္အ္ြ႕အစည္းမ ား၏ တာ၀န္ခံမႈ ဲႏွင့္

ျမန္မာဲႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေ္ာ္္ပြျ္စ္စဥ္ဲႏွင့္

ဒ်ီမိ္
ု ရ္္တစ္အင္စတ်ီ္ းရွင္းမ ား္ြံ႕ၿ္ဳိးမႈတိ႔ု ျမႇင့တ
္ င္

ဒ်ီမိ္
ု ေရစ်ီအ္ကအည်ီေပးေရး”

ေရး္ို ္မၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ လုပ္္ိုင္ေဆာင္ရြ္္လွ ္္ရွိ

စ်ီမံ္ိန္း၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျ္စ္ဥေရာပသမဂၢ

သည္။ အျပည္ျပည္ဆိင
ု ္ရာလက႔အခြင့အ
္ ေရးေၾ္ညာစာတမ္း၊
ဲႏုိင္ငံသားဲႏွင့ဲႏ
္ ုိင္ငံေရး အခြင့အ
္ ေရးဆုိင္ရာ ဲႏိုင္ငံတ္ာ

္ေပးသည့္ေငြေၾ္းအ္က အည်ီဲႏွင္ ့ယခုစာ
တမ္းထုတ္ေ၀ျခင္း

သေဘာတကည်ီခ ္္တြင္ ျပဌာန္းထားသ့္သုိ႔ မိမိတုိ႔

ျ္စ္သည္။ ပ ၀င္သည့္ အေၾ္ာင္းအရာမ ားအတြ္္

တုိင္းျပည္၏ ဲႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပ ၀င္ရန္ ဲႏိုင္ငံသားတုိ႔၏

DRI တြင္သာ တာ၀န္ရွိၿပ်ီး အ်ီးယက၏ အေနအထား္ို

အေျခခံအခြင့အ
္ ေရးမ ား္ုိ ျမႇင့တ
္ င္ေပးဲႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္း
နည္းလမ္းမ ား္ိုရွာေ္ြရာတြငလ
္ ည္း DRI ္ အ္ကအည်ီ
ေပးလွ ္္ရွိပ သည္။
http://www.democracy-reporting.org/myanmar
myanmar@democracy-reporting.org
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ထပ္ဟပ္သည္ဟု မည္သုိ႔မွ မွတ္ယကျခင္းမရွိေစရ။

