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စာတမ္းငယ္
အသြင္
္ းက ေျပာင္းဆဲႏုိငင
္ မ
ံ ားတြင္ ဖြ႔စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္မ ား ျဖစ္ရပ္အလိ္
ု ေ
္ လ႔လာဆန္းစစ္မႈ
အဲႏွစခ
္ ဳပ္
ယခုေဖာ္ျပမည့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ ားသည္ ခ ်ီလ်ီ၊ အင္ဒိုန်ီးရွား၊ ေတာင္္ိုရ်ီးယား၊ ေတာင္အာဖရိ္ဲႏွင့္ န်ီေပါ
ဲႏုိင္ငံတိ႔တ
ု ြင္ျပဳလုပ္ခ႔သည့္

ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးမ ား္ုိ

ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖြ႔စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္မ ားဲႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏အ္ ိဳးသ္္ေရာ္္မႈမ ားအေပၚ သ်ီးျခားဲႏိုင္ငံေရး အခင္း
အ္ င္းမ ား္ မည္သို႔လႊမ္းမိုးမႈရွိ၍ပုံေဖာ္သနည္းဆိုသည္္ို ္ိစၥရပ္တခုခ င္းစ်ီသည္္ ျပသေနပါသည္။
ျဖစ္ရပ္အလို္္ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈမ ားသည္ ဲႏိုင္ငံေရးအသြင္္ကးေျပာင္းမႈ္ာလမ ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာတ္္
ေသာ ဖြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးဲႏွင့္ပတ္သ္္သည္႔အဓိ္ေမးခြန္းမ ား္ို မ်ီးေမာင္းထိုးျပ ေနပါသည္။
ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္မ ားသည္

မည္သည္႔ပုံသ႑ာန္ျဖင္႔ရွိေနသင္႔သနည္း။ ျဖစ္စဥ္မ ားသည္

လ္္ရွိအေျခအေန

္ိုမ ္္ဲႏွာသာေပးေနသည့္သကမ ားအပါအ၀င္ အလႊာေပါင္းစုံမွ္ ယ္္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ပတ္သ္္ေနသကမ ားအား မည့္္
သို႔ပါ၀င္ပတ္သ္္ေစ၍ မည္သို႔ေနရာခ ထားေပးသနည္း။

ျပည္သကလကထုပါ၀င္မႈဲႏွင့္ လ္္လမ္းမ်ီမႈအတြ္္ မည့္္

သုိ႔ေသာ အခြင႔အ
္ လမ္းမ ား္ို ဖန္တ်ီးေပးဲႏိုင္သနည္း။ ္ိစၥရပ္မ ားသည္ အထကးျဖင့္ ခ ်ီလ်ီ၊ အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏွင့္ ေတာင္္ို
ရ်ီးယားတို႔့္သုိ႔ေသာ

စစ္တပ္္မွပါ၀င္ပတ္သ္္မႈ

သိသာထင္ရွားေသာ

အခန္း္႑မ ား္ို

ခ ဥ္း္ပ္ေလ့လာ

ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္အာဖရိ္ဲႏွင့္န်ီေပါဲႏိုင္ငံမ ားသည္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္၏
ပိုမိုခိုင္မာေသာ အားလုံးပါ၀င္ပတ္သ္္မႈဲႏွင့္ ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမႈမ ား ပါရွိသည့္ ္ိစၥရပ္မ ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေနပါသည္။

၁)

စစ္အပ
ု ခ
္ ဳပ္ေရးမွ

အသြင္
္ းက ေျပာင္းလာသည့္ဲႏုိငင
္ မ
ံ ားရွိ

ဖြ႔စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး

ျဖစ္စဥ္မ ား
ခ ်ီလ်ီ၊ အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏွင္႔ ေတာင္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံမ ားသည္ စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအစိုးရသို႔ ေစ႔စပ္ညိႇဲႏိင
ႈ ္းျပ်ီး
အသြင္္ကးေျပာင္းသြားသည့္ ခိင
ု ္မာေသာဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ႐ႈေဒါင့္မ ားရွိေနသည္႔ ဲႏိုင္ငံမ ားအျဖစ္္ိုယ္စား
ျပဳေနပါသည္။ ၄င္းတို႔ေတြ႔ၾ္ံဳခ႔ရသည္႔ျဖစ္စဥ္အမ ဳိ းအစားမ ားသည္ မတက္ြျပားေနေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္မ ားအၾ္ားရွိ
အေရးၾ္်ီးေသာ ေတြ႔ရေလ႔ရွိသည့္တကည်ီမႈတခုမွာ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ ား၏ ေစ းဆစ္အေပးအယကလုပ္မႈဲႏွင့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပမာဏ္န္႔သတ္ထားေသာ ျပည္သကလကထု၏ပါ၀င္မပ
ႈ င္ ျဖစ္ပါသည္။
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၁.၁ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္ (ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ) ။

။ ေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္းသည့္အသြင္္ကေျပာင္းမႈ

ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ၏ မၾ္ာေသးေသာ္ာလ ဲႏုိင္ငံေရးသမိုင္းေၾ္ာင္းသည္ စစ္အုပခ
္ ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအစိုးရသို႔
အသြင္္ကးေျပာင္းမႈမ ား္ို လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ ဲႏိုင္ငံမ ားအတြ္္ အသိအျမင္မ ား္ို ရရွိေစသည္။ ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ၏
စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၀ ခုဲႏွစ္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ္ိေ
ု ရးဆြခ့၍ ္န္႔သတ္ခ ဳပ္ခ ယ္္ာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္
ျဖစ္စဥ္မွတဆင္႔
စစ္စစ္မွ

အသ္္၀င္ေစခ႔ပါသည္။

စစ္တပ္္

ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္၏အဓိ္ရည္ရြယ္ခ ္္မွာ

ဆ္္လ္္ဥ်ီးေဆာင္ဲႏိုင္မည့္

“အ္ာအ္ြယ္ေပးထားသည့္”

စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး

ဒ်ီမို္ေရစ်ီ1သို႔ေျပာင္းလမည္႔

ခ ်ီလ်ီ၏အသြင္္ကေျပာင္းေရးမကေဘာင္တစ္ခု္ို ျဖစ္ထြန္းေစရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းရည္ရြယ္ခ ္္ဲႏွင႔အ
္ ည်ီ ၁၉၈၀ ဖြ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္

အျမတမ္းျပ႒ာန္းခ ္္မ ားဲႏွင့္

ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏

အသြင္္ကးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ ္္မ ားဟက၍

အသြင္္ကးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ ္္မ ားသည္

ပါ၀င္သည္။

စစ္တပ္မွၾ္်ီးၾ္ပ္ေသာ

အသြင္္ကး

ေျပာင္းေရး ၈ ဲႏွစ္သ္္တမ္း္ို သ္္ေရာ္္ေစ၍ ၄င္း၏အျမတမ္းျပ႒ာန္းခ ္္မ ားသည္ ထို္ာလေနာ္္တြင္
အသ္္၀င္လာေစရန္

ေရးဆြထားပါသည္။2

ထို႔အျပင္

ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္

၄င္းအသြင္္ကးေျပာင္းသည့္

္ာလျပ်ီးဆုံးခ ိန္၌ ျပည္လုံး ္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပတခု
ြ
္ို္ င္းပရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၁၉၈၈
ခုဲႏွစ္တြင္္ င္းပမည့္

၄င္းဆဲႏၵခံယကပြ၌

ဲႏိုင္ငံသားမ ားသည္

ဗိုလ္ခ ဳပ္ၾသဂတ္စ္တိုပ်ီဲႏိုေရွး၏

တရား၀င္သမၼတ

သ္္တမ္း္ို တိုးရန္အတြ္္ ဆဲႏၵမေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၀ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြထားသည္႔ အျမတမ္းျပ႒ာန္းခ ္္မ ားသည္ ဲႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္ဲႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ ္္ခ ျခင္းျဖစ္စဥ္မ ားထတြင္ စစ္တပ္၏အခန္း္႑္ို္ာ္ြယ္ေပးရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ေရးဆြေဖာ္ျပထားေသာစာသားမ ားသည္ ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီ (NSC) (အဖြ႔၀င္ ၇ ဥ်ီးအန္္ ၄ ဥ်ီးမွာ
စစ္တပ္ထိပ္တန္းအရာရွိမ ားျဖစ္သည္) ဖြ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့ျ္ ပဳထားပါသည္။ ၁၉၈၀ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္
၄င္းဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံေရးေ္ာင္စအ
်ီ ား

“အင္စတ်ီ္ ဳးရွင္းဲႏွင္႔သ္္ဆိုင္ေသာစနစ္မ ား၏

အေျခခံ္ို

ဆိုးဆုိးရြားရြား

ပ ္္ျပားေစသည္”3 ဟု ယကဆေသာ္ိစၥရပ္မ ား္ို စစ္ေဆးရန္အတြ္္ လုပ္ပိုင္ခြင႔အ
္ ာဏာ္ိုအပ္ဲႏွင္းထားပါသည္။
လ္္ေတြ႔တြင္မက ၄င္းသည္ အရပ္သားအစိုးရအင္စတ်ီ္ ဳးရွင္းမ ား၏ အေရး္ိစၥမ ားဲႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ ္္ခ ျခင္းမ ား္ို
၀င္ေရာ္္ျခယ္လွယ္ရန္အတြ္္
အျမတမ္းျပ႒ာန္းခ ္္မ ားတြင္

ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီ္ို
စစ္တပ္၏အခန္း္႑ဲႏွင့္

အာဏာအပ္ဲႏွင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အာဏာ္ိုဆ္္လ္္ျမျမံေစရန္အတြ္္

ထို႔အျပင္

႐ႈပ္ေထြးသည့္

ဖြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ား္ိုလည္း ထည္႔သြင္းထားပါသည္။
သို႔ေသာ္ အသြင္္ကးေျပာင္းသည္႔္ာလအဆုံးတြင္္ င္းပခ႔ေသာ ျပည္လုံး္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြသည္ ဗိုလ္ခ ဳပ္
ပ်ီဲႏုိေရွး္ို ္ ႐ႈံးေစခ႔ပါသည္။ ပ်ီဲႏိုေရွးအစိုးရဲႏွင႔္ အတို္္အခံအင္အားစုမ ားသည္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပ
ထားသ္႔သို႔ ၁၉၈၉ ခုဲႏွစ္တြင္
္ င္းပမည္႔ အေထြေထြေရြးေ္ာ္္ပြတြင္ အရပ္သားအစိုးရအား အာဏာလႊေျပာင္း
ေပးရန္အတြ္္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး္ို ေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး္ို ္န္႔သတ္ထား
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ေသာ အနည္းငယ္မွ ေသာ ဲႏိုင္ငေ
ံ ရးဇာတ္ေဆာင္ (actors) မ ား (အတို္္အခံ၊ စစ္အစိုးရ၊ ၄င္းတို႔ဲႏွင္႔ အခ ိတ္အဆ္္ရွိ
ေသာလ္္ယာေရွးရိုးစြဲႏိုင္ငံေရးပါတ်ီမ ား)ဲႏွင့္သာ ေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပါသည္။ လကေပါင္း ၃၀ ေလာ္္သာလွ င္ (၄င္းတို႔အန္္
၁၂ ဥ်ီးမွာ ဥပေဒပညာရွငမ
္ ားျဖစ္သည္) ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ခ႔ၾ္ပါသည္။
အတို္္အခံဲႏွင႔္ အစိုးရမဟာမိတ္ေရွးရိုးစြပါတ်ီမ ားသည္ စစ္တပ္မပါေသာ “နည္းပညာေ္ာ္မတ်ီ” ္ို ဖြ႔စည္း
ခ္
့ ာ ယင္းေ္ာ္မတ်ီထတြင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ ားဲႏွင့္ အေစာပိုင္း္ညႇိဲႏႈိင္းထားသည္႔ အဆိုျပဳလႊာဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍
ဘုံသေဘာတကည်ီမႈရရွိခ႔ပါသည္။

ပါ၀င္သည့္ပါတ်ီမ ား္

တန္ျပန္တင္သြင္းသည့္အဆိုျပဳလႊာမ ားျဖင့္

္ာလရွည္

တံခါးပိတ္ေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္းေရး ၈ လၾ္ာျပ်ီးေနာ္္၊ ျပည္လုံး္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြတြင္ ေနာ္္ဆ္္တြအေနျဖင္႔ တင္သြင္း
မည္႔သေဘာတကည်ီမႈတခု္ို ရရွိခ႔ပါသည္။ ခ ်ီလ်ီမဆဲႏၵရွင္မ ားသည္ ၁၉၈၉ ခုဲႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ ္္္ို အတည္ျပဳခ႔ၾ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္လို္္သည္႔ဖ႔စ
ြ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒ္ုိ အတည္ျပဳလို္္ျခင္းသည္ အတို္္အခံအင္အားစု၏ ေအာင္ျမင္
မႈပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾ္ာင္႔ဆိုေသာ္ ၄င္းသည္ ၁၉၈၀ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထတြင္ ေရးဆြထားသည့္ အာဏာ
္ိုခ ဳပ္္ိုင္ ထားေသာျပ႒ာန္းခ ္္အေတာ္မ ားမ ား္ို ဖယ္ရွား သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ပစ္လို္္ဲႏိုင္၍ ၁၉၈၉ ေရြးေ္ာ္္ပြ
ၿပ်ီးေနာ္္ အရပ္သားအစိုးရအား အာဏာရယကရန္အတြ္္ လမ္းေၾ္ာင္းခင္းေပးလို္္ဲႏိုင္ေသာေၾ္ာင္႔ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္

ေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္သကမ ားသည္

သေဘာတကည်ီခ႔ၾ္ပါသည္။

အခ ဳိ႕နရာမ ားတြင္

ျပ႒ာန္းခ ္္ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား

ဆ္္လ္္ထိန္းသိမ္းရန္

စစ္တပ္အတြ္္အခြင္႔ထကးခံအျဖစ္ေပးထားေသာအခန္း္႑မ ား္ို

အာမခံခ ္္ေပးထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ ္္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ ္္အသစ္မ ား္ို ထည္႔သြင္းထားပါသည္။ ဥပမာတပ္မေတာ္ဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုငရ
္ ာဥပေဒ္ို ထုတ္ျပန္ ေၾ္ညာလိ္
ု ္ျခင္းသည္ စစ္တပ္္ို
3

အင္စတ်ီး္ းရွင္းဲႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ္ိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခင
ြ ္႔္ို အဆင္႔ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားေပးအပ္ လို္္သ္႔သို႔
ေနာင္အခါျပင္ဆင္ေရး4တြင္လည္း ္န္႔သတ္ထားေသာျဖစ္ဲႏိုင္ေျခမ ားျဖင္႔ အရပ္ဘ္္ဆိုငရ
္ ာ ၾ္်ီးၾ္ပ္မႈ္ိုလည္း
္န္႔သတ္လို္္ပါသည္။
အတို္္အခံပါတ်ီမ ားသည္ တို္္႐ုိ္္ေရြးေ္ာ္္ခံလႊတ္ေတာ္္ုိယ္စားလွယ္အေရအတြ္္ ပုိမိုတိုးပြားလာ
ေစရန္အတြ္္ အေပးအယကအေနျဖင္႔ အထ္္လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္မွတို္္႐ို္္ခန္႔ထားေသာ္ုိယ္စားလွယ္ အေရ
အတြ္္္ိုလည္း

ဆ္္လ္္ထားရွိရပါသည္။

၄င္းအရ

အထ္္လႊတ္ေတာ္တြင္

ေရြးေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စားလွယ္

အေရအတြ္္သည္ ၂၆ ဥ်ီးမွ ၄၀ ဥ်ီးအထိတ္္လာ္ာ ဆုံးျဖတ္ခ ္္ခ ျခင္းမ ားတြင္ စစ္တပ္္ိုယ္စားလွယ္မ ား၏
လႊမ္းမိုးမႈ္ို ေလွ ာ့ခ လို္္ဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတကစြာပင္ အတို္္အခံအင္အားစုမ ားသည္ ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီ
ဆ္္လ္္တည္ရွိေနမႈ္ိုလည္း အေပးအယကလုပ္ေဆြးေဲႏြးခ႔္ာ ၄င္းအဖြ႔အစည္း၏ဖြ႔စည္းမႈဲႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့အ
္ ာဏာ
မ ား္ို ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားျပင္ဆင္၍ သေဘာတကည်ီခ့ၾ္ပါသည္။ အရပ္သားေနရာတခု္ို ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီ
တြင္ထည္႔သြင္းဲႏိုင္ခ႔သျဖင္႔ စစ္သားဲႏွင္႔အရပ္သား္ိုယ္စားလွယ္အေရအတြ္္သည္တကည်ီသြား္ာ အရပ္သားေလးဥ်ီး
စစ္သားေလးဥ်ီးျဖစ္သြားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးေ္ာင္စ်ီ၏ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင႔အ
္ ာဏာအခ ဳိ႕သည္ သမၼတ၏
တို္္ရို္္ထိန္းခ ဳပ္မႈေအာ္္သ႔ို ေရာ္္ရွိသြားပါသည္။ ၄င္းအေလ ာ႔ေပးေဆြးေဲႏြးမႈမ ားသည္ ဲႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္
ပါ၀င္မႈအခန္း္႑္ိုတျဖည္းျဖည္းခ င္းေလွ ာ့ခ ရန္ ရည္ရြယ္ခ ္္ျဖင္႔ အတို္္အခံပါတ်ီမ ားမွျပဳလုပ္ခ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံ၏ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္သကလကထုပါ၀င္မႈဲႏွင့္ ျပည္သကလကထု၏ အၾ္ံျပဳ
ေဆြးေဲႏြးခ ္္မ ား အ္န္႔အသတ္ဲႏွင့္ျဖစ္ေနသည္္ို ျပသခ႔ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ္ာမက ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ခ ္္မ ား္ို

အမ ားအျပားေထာ္္ခံခ၍
့

ဲႏိုင္ငံေရးအရတရား၀င္ျဖစ္ခ႔သည္ဆိုသည္္ို

၁၉၈၉

ခုဲႏွစ္တြင္

ျပဳလုပ္ခ႔ေသာ ျပည္လုံး္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြ၌ ဆဲႏၵမေပးသကမ ား၏ ၈၅% ေထာ္္ခံခ႔ျခင္း္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသ
ေနပါသည္။ စစ္တပ္မွ ၄င္း၏အာဏာဲႏွင္႔အခြင႔ထ
္ ကးခံျဖစ္မႈ္ိုလုံျခံဳစိတ္ခ ေစရန္ ဆုံးျဖတ္ခ ္္ခ ခမ
့ ႈမ ားရွိခ႔ေသာ္လည္း
ျပည္သကလကထု၏ ္ ယ္္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္မဲႏ
ႈ ွင့္ အၾ္ံျပဳမႈမ ားပါရွိသည္႔ ၾ္ိဳးပမ္းခ ္္မ ားသည္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ရလဒ္မ ား္ို ေျပာင္းလေစဲႏိုင္ခ႔သလားဆိုသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
မရွိပါ။
ဒ်ီမို္ေရစ်ီေျပာင္းလမႈျဖစ္စဥ္စတင္ခ႔ျပ်ီး ဲႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ဲႏွစ္အၾ္ာအထိ ၁၉၈၀ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္
တည္ရွိေနဆျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၉ ခုဲႏွစ္ ၄င္း၏ပထမဆုံးျပင္ဆင္ခ ္္ျပ်ီး္တည္း္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ
သည္

အမ ားပိုမိုပါ၀င္ဲႏိုင္ေသာ

ေျပာင္းလျခင္းျဖစ္စဥ္မ ားမွတဆင္႔

ဆ္္လ္္လုပ္ေဆာင္ေနဆျဖစ္ပါသည္။

ခ ်ီလ်ီဲႏိုင္ငံသည္

ေနာ္္ထပ္အေရးၾ္်ီးေသာျပင္ဆင္ခ ္္မ ား္ို

ျပင္ဆင္ထားေသာ

၁၉၈၀

ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ္ို

အစားထိုးရန္ ၾ္ိဳးစားေနေသာေၾ္ာင္႔ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္သည္ ယခုဆိုလွ င္အဆင့္သစ္
တစ္ခုသို႔ ေရာ္္ရွိေနျပ်ီျဖစ္ပါသည္။ တိုးပြားလာေသာဲႏိုင္ငံသားမ ား၏ေတာင္းဆိုခ ္္မ ား္ိုတုံ႔ျပန္ရန္အလိ႔င
ု ွာ လ္္ရွိ
ခ ်ီလ်ီအစိုးရသည္ အားလုံးပါ၀င္ဲႏိုင္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္မ ားမွတဆင္႔ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္္ို ျပ႒ာန္း
ရန္ ၾ္ိဳးစားေနျပ်ီျဖစ္ပါသည္။

4

တပ္မေတာ္ဲႏွင္႔ပတ္သ္္သည္႔ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါ္ အထ္္လတ
ႊ ္ေတာ္ဲႏွင္႔

ေအာ္္လႊတ္တာ္တြင္ ၇ ပုံ ၄ ပုံေသာ လကမ ားစု၏ သေဘာတကညမ
်ီ ္
ႈ ိုလိုအပ္ပါသည္။

4

၁.၂. ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ္ို ျပင္ဆင္ေရးဆြျပ႒ာန္းျခင္း (အင္ဒိုန်ီးရွား) ။

။ တဆင့္ၿပ်ီးတဆင့္ျဖစ္စဥ္

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံတြင္ အတိတ္္ဆ္္ခံခ့ေသာအာဏာပိုင္အစိုးရမ ားသည္ ၄င္းတို႔၏အုပ္ခ ဳပ္မႈ္ိုတရား၀င္
ေစရန္ အတြ္္ ၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒ္ို အသုံးျပဳခ႔ေသာေၾ္ာင့္ ျပ်ီးခ႔သည္႔ဲႏွစ္မ ားအတြင္းတြင္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
သည္ ဒ်ီမို္ေရစ်ီအသြင္္ကးေျပာင္းျခင္းအတြ္္ အဓိ္္ ေသာအေျခခံအခ ္္ျဖစ္လာခ႔ပါသည္။ ရ္္ေပါင္း ၂၀
အတြင္းအျပ်ီး ေရးခ႔ေသာ ၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒသည္ အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏္ိုယ္ပိုင္သြင္ျပင္လ္ၡဏာဲႏွင္႔ လြတ္လပ္မႈ
္ိုအခိုင္အမာျပဆိုရန္အတြ္္ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ ၾ္ိဳးပမ္းခ႔ေသာေခါင္းေဆာင္မ ားမွ ယာယ်ီအေရးေပၚအေထာ္္
အထားစာရြ္္စာတမ္းအျဖစ္ ေရးဆြျပ႒ာန္းခ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေရရွည္ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း္ အုပ္ခ ဳပ္မႈစနစ္္ို
တည္ေထာင္

ရန္ရည္ရြယ္ခ့ျခင္းမဟုတ္ခ႔ေပ။

၄င္းတြင္ပါ၀င္ေနေသာအခ ္္မ ားသည္

အာဏာပိုင္အစိုးရမ ားအား

၄င္းတို႔၏အာဏာ္ို ဆ္္လ္္ဆုပ္္ိုင္ထားဲႏိုင္ရန္အတြ္္ အသုံးျပဳဲႏိုင္သည္႔အခ ္္မ ားပါ၀င္ေနပါသည္။5 မည္သို႔ပင္
ျဖစ္ေစ္ာမက အင္ဒိုန်ီးရွားအမ ားစုမွာ ၄င္းသည္ဲႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးဲႏွင႔္ ္ိုယ္ပိုင္သြင္ျပင္လ္ၡဏာ္ို ္ိုယ္စားျပဳ
ေနေသာ ေလးစားထို္္သည့္ စာရြ္္စာတမ္းျဖစ္ေနေသာေၾ္ာင္႔ ၄င္း ၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒအား ဆ္္လ္္၍
ေထာ္္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအခင္းအ္ င္းသည္ ၁၉၉၉ ဲႏွင္႔ ၂၀၀၂ အၾ္ားတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္စဥ္္ို
လကအမ ား တျဖည္းျဖည္းသိျမင္လာသည့္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾ္ာင္း္ို ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ အတြ္္
အေထာ္္အ္ကျဖစ္ေစပါသည္။
အေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ေရးဆြရန္လိုအပ္သည္ဆိုသည္္ို ၁၉၉၈၊ ေမလတြင္ သမၼတဆကဟာတို အာဏာရွင္
အစိုးရ ျပဳတ္္ ျပ်ီးေနာ္္တြင္ ေပၚေပါ္္လာပါသည္။ အသြင္္ကးေျပာင္းေရးတြင္ပါ၀င္ေသာ ္နဥ်ီး ေျခလွမ္းမ ားမွာ ၁)
ဖိဲႏွိပ္ခ ဳပ္ျခယ္သည့္ ဥပေဒ ၅ ခုအားဖ ္္သိမ္းျခင္း၊ ၂) ဲႏိုင္ငေ
ံ ရးအ္ ဥ္းသားမ ားအားလႊတ္ျခင္း၊ ၃) သတင္းမ်ီဒ်ီယာ
လြတ္လပ္ခြင္႔ဲႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင႔္
္ ို အားေ္ာင္းေစျခင္း၊ ၄) အေထြေထြေရြးေ္ာ္္ပြ၊ ဲႏိုင္ငံေရး
ပါတ်ီမ ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ဲႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾ္်ီးအဆင္႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ ား၏ ဖြ႔စည္း
တည္ေဆာ္္ပုံဲႏွင္႔ပတ္သ္္သည့္ ဥပေဒသစ္မ ားျပ႒ာန္းျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၾ္ားျဖတ္သမၼတ ဗခ ာရကဒင္ဟပ္ဘ်ီေဘး
(Bacharuddin Habibie)၏ေတာင္းဆိုခ ္္အရ “အဖြ႔ ၇” ဟုေခၚသည့္ ပါေမာ္ၡအဖြ႔တစ္ဖြ႔သည္ ၁၉၉၈၊ ဲႏို၀င္ဘာတြင္6
ပါလ်ီမန္၌အတည္မျပဳမီ တံခ ါးပိတ္ျဖစ္စဥ္မ္မါးမ္တ
ဒ်ါး

၄္္ က၄္ါးရိစမ်ပ္မ္မါး ္၄့္္ပတ္သရ္သည္္ ဥပဒအအသစ္မ္မါးရိ မၾကရမ္ါး

ခ
ြဲ ြဲ္ကရပ သည္။ က၄္ါးရနဦါးဒျခလ္မ္ါးမ္မါးသည္ အဒျခခံ လတ္လပ္ခ၄္္မ္မါးရိ အမမခံဒပါး်န္ ္၄္ အနမဂတ္ျပဳျပ၄္

ဒျပမ၄္ါးလြဲဒ်ါးမ္မါး
ဒစ ိ၄္သည့္္

ရ္လရ္ျဖစ္ပမါး ိ၄္်န္အတရ္ အျပဳသဒဘမဒ

လတ္လပ္၍ပ၄္္လ၄္ါးဒသမ

မ၄္သည့္ အေျခအတင္ေဆြးေဲႏြးပမ
ြဲ ္မါး ျဖစ္ဒပၚ

ပတ္၀န္ါးရ္င္တစ္ခရိျဖစ္ဒပၚဒစ်န္အတရ္

ကရိဳါးပမ္ါးအမါးထတ္မႈမ္မါးရိ

ရိယ္စမါးျပဳဒဖမ္ျပဒနကရပ သည္။

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးသည္ ၁၉၉၉၊ ဧျပ်ီလတြင္္ င္းပေသာအေထြေထြ ေရြးေ္ာ္္ပြ ျပ်ီးေနာ္္
အသြင္္ကးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ ားအတြ္္ ပထမဥ်ီးစားေပးအျဖစ္ေပၚထြ္္လာခ႔ပါသည္။ ၁၉၄၅ အေျခခံ ဥပေဒ၏
အေရးၾ္်ီးေသာသြင္ျပင္လ္ၡဏာသည္ ဆ္္လ္္တည္ရွိေနသည့္အတြ္္ အင္ဒိုန်ီးရွားလႊတ္ေတာ္ရွိ အျမင္မတကသည့္
5

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_19023-1522-130.pdf?110815045937> (25 September 2016).
6

See C. Crow, “Democratic Transition in Habibie's Indonesia: How a Group of Academics Remade Indonesian Politics,”

John Hopkins University School of Advanced International Studies, 22, December 2014.
<https://workingwiththegrain.files.wordpress.com/2015/01/crow_democratic-transition.pdf> (6 July 2016)
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ဂိုဏ္းဂဏ္ြေနေသာအဖြ႔မ ားသည္

အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလးုံ အသစ္ေရးဆြျခင္းထ္္

ပါ၀င္သည့္အခ ္္မ ား္ိုသာ

ျပင္ဆင္ရန္ဲႏွင္႔ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ဲႏွင္႔ သမၼတစနစ္ျဖင္႔အုပ္ခ ဳပ္မႈ္ိုခ မွတ္ထားသည့္ နိဒါန္း္ို ဆ္္လ္္ ထိန္းသိမ္း
ရန္ ္န္႔္ြ္္သကမရွိသေဘာတကည်ီခ႔ၾ္ပါသည္။ ဲႏိုင္ငံေရးတြင္စစ္တပ္မွဆ္္လ္္ပါ၀င္ေန သည္႔အတြ္္ လႊတ္ေတာ္ရွိ
အျမင္မတကသည္႔အဖြ႔မ ားသည္ စစ္တပ္အားေနရာခ ထားေပးဲႏိုင္သည္႔ တံခါးပိတ္၍ တျဖည္းျဖည္းခ င္းေစ႔စပ္ ညႇိဲႏႈိင္း
ေဆြးေဲႏြးပြမ ားျပဳလုပ္ဲႏိုင္သည္႔ျဖစ္စဥ္တခု္ို ေရြးခ ယ္ခ႔ၾ္ပါသည္။ တိုးတ္္မႈရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး ျဖစ္စဥ္
တစ္ခုမွာ (ျပင္ဆင္ခ ္္အတြလို္္) ဖြ႔စည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္္ို ျဖစ္ေပၚေစဲႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအေပၚတြင္
သေဘာတကည်ီမႈရရွိခ႔ၾ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္ျပ်ီးဆုံးရန္အတြ္္ ခ မွတ္ထားေသာဥ်ီးတည္ခ ္္ သို႔မဟုတ္
တိ္ ေသာ အခ ိန္္န္႔သတ္ခ ္္ေဘာင္တခု္ို သတ္မွတ္ထားခ႔ျခင္းမရွိေပ။
၁၉၄၅

အေျခခံဥပေဒ၏ျပ႒ာန္းခ ္္မ ားအရ

အေျခခံဥပေဒ္ိုျပင္ဆင္ရန္တာ၀န္ယကထားသည္႔အဖြ႔သည္

လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာ တိုင္ပင္မႈည်ီလာခံ (People’s Consultative Assembly – PCA) ျဖစ္ပါသည္။ အဖြ႔၀င္စုစုေပါင္း (၇၀၀) ျဖင္႔
ဖြ႔စည္းထားေသာလကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံတြင္ လႊတ္ေတာ္္ုိယ္စားလွယ္(၅၀၀) ဥ်ီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ ား္
ခန္႔အပ္သည္႔

ျပည္နယ္္ိုယ္စားလွယ္

(၁၃၅)

ဥ်ီးဲႏွင္႔

သမၼတမွခန္႔အပ္သည္႔အရပ္ဘ္္

လက႔အဖြ႔အစည္းမ ားမွ

္ိုယ္စားလွယ္ (၆၅) ဥ်ီးတို႔ပါ၀င္ပါသည္။

လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံ (PCA) သည္ ၁၉၉၉ ေအာ္္တိုဘာလတြင္ (၁၂) ရ္္တာအတြင္း ပထမဆုံး
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္္ို

ညႇိဲႏႈိင္း၊

အၾ္မ္းေရးဆြ၍

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ႔ပါသည္။

ပထမျပင္ဆင္ခ ္္သည္

အာဏာရွင္စနစ္္ိုေနာ္္ေၾ္ာင္းျပန္ေစဲႏိုင္သည္႔အခ ္္မ ား္ိုဖယ္ရွားရန္အတြ္္ အထကးသျဖင္႔သမၼတ၏အာဏာ္ို
္န္႔သတ္ ၍ ပါလ်ီမန္္ိုအာဏာပိုေပးထားပါသည္။ လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံမွ အဖြ႔၀င္ ၂၅ ဥ်ီးပါသည္႔ ေ္ာ္မတ်ီ
တစ္ခု သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္အဆိုျပဳလႊာ္ို ျပင္ဆင္အၾ္မ္းေရးဆြရန္အတြ္္ တာ၀န္ေပးခံခ႔ရ ပါသည္။
(၄) ရ္္ျဖင္႔မကၾ္မ္းေရးဆြျပ်ီးေနာ္္ ၄င္းမကၾ္မ္းအားလကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံမွအဖြ႔၀င္ (၁၇၁) ဥ်ီးပါ၀င္ ေသာ
ေ္ာ္မရွင္မွ ေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပါသည္။ ထို႔ေနာ္္ အားလုံးပါ၀င္သည္႔မ ္္ဲႏွာစုံည်ီအစည္းအေ၀းမွ ၄င္းအား ဆ္္လ္္
ေဆြးေဲႏြး၍ အတည္ျပဳခ႔ၾ္ပါသည္။ အ၀န္းအ၀ိုင္းဲႏွင့္ျပည္သလ
က ကထုပါ၀င္မႈအ္န္႔အသတ္ျဖင္႔ရွိခ႔ေသာ္လည္း ပထမဆုံး
ေသာအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္သည္ အေရးၾ္်ီးေသာ တရား၀င္မွတ္တမ္း၀င္သည္႔ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခ့ ပါသည္။
အထကးသျဖင္႔ အုပ္ခ ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဲႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အၾ္ားရွိ အာဏာထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာအေျပာင္း အလသည္
၁၉၄၅

အေျခခံဥပေဒ္ိုေျပာင္းလဲႏိုင္႐ုံမွ မ္

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏ဒ်ီမို္ေရစ်ီေျပာင္းလျခင္းျဖစ္စဥ္အတြ္္

အလား

အလာရွိေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တခုျဖစ္ေၾ္ာင္း္ို ျပဆိုေနပါသည္။
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ပထမဆုံးေသာျပင္ဆင္ခ ္္္ို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလို္္ျခင္းျဖင့္ လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံမွ ပန္နိတိအာ
အဒ္ေဟာ႔ခ္တစ္ (Panitia Ad Hoc I (PAH-I))ဆိုသည့္ အထကး္ိစၥအတြ္္ဖြ႔စည္းထားေသာ ပန္နိတိအာ္ုိ ဖြ႔စည္း
ခသ
႔ ည္။ ၄င္းသည္ လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံမွေ္ာ္မတ်ီတခုျဖစ္္ာ အထကးသျဖင္႔အေျခခံဥပေဒ္ုိ ထပ္မံ၍
သုံးသပ္ရန္အတြ္္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံထားရသည္႔ေ္ာ္မတ်ီတခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းပန္နိတိအာသည္ ၁၉၄၅ အေျခခံ
ဥပေဒ၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ ္္တင
ို ္း္ိုေလ႔လာဆန္းစစ္္ာ အခန္း (၁၆) ခန္း္ိုျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳခ ္္ဲႏွင့္အတက ဒုတိယ
ျပင္ဆင္ခ ္္မၾက ္မ္း္ို လကထုဲႏွ်ီးေနွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံသို႔ ၂၀၀၀ ျပည့္ဲႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္တင္သြင္းခ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္
၄င္းျပင္ဆင္ခ ္္မကၾ္မ္းအားမ ္္ဲႏွာစုံည်ီအစည္းအေ၀းတြင္ေဆြးေဲႏြးေသာအခါ

လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံအဖြ႔၀င္

မ ားသည္ အခန္း ၇ ခန္း္ိုသာျပင္ဆင္ရန္ ဘုံသေဘာတကည်ီမႈရရွိခ႔ပါသည္။ ဲႏွစ္ဥ်ီးဲႏွစ္ဖ္္တင္းမာသည့္အေျခအေန
မ ား္ိုေရွာင္ဲႏိုင္ရန္ဲႏွင္႔ သေဘာတကထားသည္႔ေျပာင္းလမႈမ ား္ို စိတ္ခ ရေစရန္အတြ္္ လကထုဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္မႈည်ီလာခံ
(PCA) သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနေသာ သေဘာမတကည်ီခ ္္မ ား္ိုေနာ္္မွေဆြးေဲႏြးရန္ခ န္ထား၍ အဖြ႔၀င္မ ား
္သေဘာတကထားသည္႔

ျပ႒ာန္းခ ္္မ ား္ို

ခ ္္ခ င္းအတည္ျပဳရန္ဆုံးျဖတ္ခ႔ပါသည္။

ဒုတိယျပင္ဆင္ခ ္္သည္

လႊတ္ေတာ္အား လုပ္ပိုင္ခြင႔အ
္ ာဏာပိုေပး၍ အင္ဒိုန်ီးရွားတြင္ဗဟိုခ ဳပ္္ိုငမ
္ ႈ္ိုထပ္မံေလ ာ႔ခ ဲႏိုင္ခ႔ပါသည္။ အသိသာ
အထင္ရွားဆုံးမွာ

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏ဒ်ီမို္ေရစ်ီအသြင္္ကးေျပာင္းမႈတြင္

အေရးပါဆုံးေျခလွမ္း္ိုခ မွတ္ဲႏိုင္ေသာ

စစ္မွန္သည့္ ဲႏိုင္ငံသားတို႔၏အေျခခံရပိင
ု ္ခြင႔မ
္ ား္ို ျပ႒ာန္းဲႏိုင္ခ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာ္္ PAH-I သည္ PCA မွ ဒုတိယျပင္ဆင္ခ ္္တြင္ အတည္မျပဳျပ႒ာန္းခ႔ျခင္းမရွိသည္႔အစိတ္အပိုင္းမ ား
ျဖစ္ေသာ အဆိုျပဳထားသည္႔ေျပာင္းလမႈမ ား္ို ျပန္လည္သုံးသပ္ခ႔ပါသည္။ ၄င္းအား စ္္တင္ဘာ ၂၀၀၀ ျပည့္ဲႏွစ္ဲႏွင္႔
ေအာ္္တိုဘာ၊

၂၀၀၁

အတြင္းေဆြးေဲႏြးခ႔၍

ေျဖရွင္းရန္အျခားနည္းလမ္းမ ား္ို

္ကည်ီျပ်ီးရွာေဖြဲႏိုင္ရန္အတြ္္

္ြ မ္း္ င္ပညာရွင္အဖြ႕တစ္ဖ႕၏
ြ
နည္းပညာအေထာ္္အပံ႔္ို ရယကခ႔ပါသည္။ ၄င္းတတိယအၾ္ိမ္ေျမာ္္အေျခခံ
ဥပေဒျပင္ဆင္သည္႔ျဖစ္စဥ္အတြင္း PAH-I ဥ္ၠ႒ ဂ ္္ေ္ာ႔ဘ္ တကဗိုင္း (Jakob Tobing)သည္ ပါတ်ီအခ င္းခ င္း
ေဆြးေဲႏြးျခင္းဲႏွင္႔ PAH-I ၏အၾ္်ီးတန္းအဖြ႔၀င္မ ားအၾ္ားညႇိဲႏႈိင္းေဆြးေဲႏြးျခင္းမ ား္ို ပံ႔ပိုး္ကည်ီရာ၌

ံါးျဖတ္ခ္ရ္

ခ္သည္္အခန္ါးရ႑မ္ ပ ၀၄္ခ္ပ
ြဲ သည္။ PCA အဖ္၀
ြဲ ၄္မ္မါးသည္ ရိစၥရပ္ ၂ ခုမွလြ၍ အားလုံး္ိုသေဘာတကည်ီခ့ၾ္
ပါသည္။ ၄င္း္ိစၥရပ္ ၂ ခု္ိုလည္း ယခင္ျပင္ဆင္သည္႔အၾ္ိမ္္္႔သို႔ ေနာ္္မွထပ္မံ၍ေဆြးေဲႏြးရန္ ေရႊ႔ဆိုင္းခ႔ပါ
သည္။ တတိယအၾ္ိမ္ေျမာ္္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ၁) ထိန္းညွိထားေသာ အစိုးရစနစ္၊ ၂) အထ္္လႊတ္ေတာ္ ေအာ္္
လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ရွိေသာလႊတ္ေတာ္၊ ၃) လြတ္လပ္ေသာ တရားစ်ီရင္ေရး္ိုအာမခံေပးမႈ၊ ၄) ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ခုံရုံး၊ ထိုမွတဆင္႔ အသစ္ျဖစ္ေသာ ဲႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္စဥ္အတြ္္ ဒိုင္အေနျဖင္႔ဆုံးျဖတ္ေပးမည္႔
အ်မရိ တည္ဒထမ၄္ ိ၄္ျခ၄္ါးမ္မါးရိ ဒအမ၄္ျမ၄္စမလပ္ဒ
ေျမာ္္ျပင္ဆင္ခ ္္သည္

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏

မ၄္ ိ၄္ခြဲ္ကရပ သည္။

ဲႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္

အေရးပါေသာ

ျခံဳငုံေျပာရလွ င္ တတိယအၾ္ိမ္
အျပန္အလွန္ထိန္းေ္ ာင္းျခင္း

(Checks and Balances) ္ိုျပ႒ာန္းဲႏိုင္ျခင္းမွတဆင္႔ ၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒ၏ ဒ်ီမို္ေရစ်ီသြင္ျပင္လ္ၡဏာမ ား္ို ပိုမို
အားေ္ာင္းေစခ႔ပါသည္။
စတုတၳအၾ္ိမ္ေျမာ္္ မၾ္ာေသးခင္္ျပဳလုပ္ခ႔သည့္ျပင္ဆင္ခ ္္တြင္ တတိယအၾ္ိမ္ေျမာ္္ ျပင္ဆင္ခ ္္
၌ မေျဖရွင္းရေသးဘ ္ န္ေနသည္႔ ္ိစၥရပ္ ၂ ခုျဖစ္ေသာ ၁) ဒုတိယအၾ္ိမ္ေျမာ္္္ င္းပမည္႔ သမၼတေရြးေ္ာ္္ပြ
အတြ္္ပုံစံမ ား ၂) လႊတ္ေတာ္ဖ႕စည္
ြ
းပုံမ ား္ို ေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပါသည္။ အေထြေထြေရြးေ္ာ္္ပြ္ င္းပရန္ တျဖည္း
ျဖည္း န်ီး္ပ္လာသည္ဲႏွင္႔အမွ (၂၀၀၄ ခုဲႏွစ္အတြ္္္ င္းပရန္ အခ ိန္ဇယားဆြထား) ေရြးေ္ာ္္ပြျဖစ္စဥ္အတြ္္
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ဖြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဲႏွင္႔ဆိုင္ေသာမကေဘာင္တခု္ိုေရးဆြရန္မွာ မျဖစ္မေနအေရးၾ္်ီးေနပါသည္။7 ပါတ်ီထိပ္တန္း
ေခါင္းေဆာင္မ ားအၾ္ား မၾ္ာခဏေဆြးေဲႏြးေသာအလြတ္သေဘာအစည္းအေ၀းမ ားျပ်ီးေနာ္္ PCA သည္ ၄င္း
္ိစၥရပ္ (၂) ခုအေပၚ ဘုံသေဘာတကည်ီမႈရရွိခ႔ျပ်ီးေနာ္္ အ္ ိဳးဆ္္အားျဖင္႔ စတုတၳအၾ္ိမ္ေျမာ္္ျပင္ဆင္ခ ္္္ို
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းဲႏိုင္ခ႔ပါသည္။

အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးသည္ တျဖည္းျဖည္းခ င္းျဖစ္ေပၚလာ္ာ ၄င္းသည္္န္႔သတ္
ပိတ္ပင္ထား၍

ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမရွိသည္႔ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္ပါသည္။

PCA

ထရွိ

္ိုယ္စားျပဳထားေသာ

အျမင္မတက

ဂိုဏ္းဂဏ္ြေနသည္႔ အုပ္စုမ ားသည္ ျပင္ပမွပါ၀င္ပတ္သ္္သကမ ားမွ ၄င္းတို႔၏ၾ္ိဳ္္ဲႏွစ္သ္္မွဳမ ား္ိုေျပာဆိုရန္
အတြ္္ တားဆ်ီးထားေသာ အေျခအေနမ ားဲႏွင္႔အတက ျဖစ္စဥ္္ိုပုံေဖာ္မည္႔ ဆုံးျဖတ္ခ ္္ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား္ို ခ မွတ္ခ့
ပါသည္။ ဒုတိယဲႏွင့္ တတိယအၾ္ိမ္ျပင္ဆင္မႈမ ားတြင္ ျပည္သကလကထု္ိုပါ၀င္ဲႏိုင္ေစရန္ PCA မွၾ္ိဳးစားမႈအနည္းငယ္ရွိ
ခ႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ေခါင္းၾ္်ီးပိုင္းသာလွ င္ပါ၀င္ေသာဲႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တခုအေနျဖင္႔သာလွ င္
ျဖစ္ပြားခ႔သည္။
ထံေရာ္္ရွိေစရန္
အသတ္ျဖင္႔ရွိၿပ်ီး

PCA

သည္

ျပည္သကလကထုဲႏွင႔တ
္ ိုင္ပင္ေဆြးေဲႏြးပြအခ ိဳ႔္ င္းပခ႔ေသာ္လည္း

အားထုတ္မႈသည္
ေဆြးေဲႏြးပြမ ားတြင္

ၿမဳိ႕ျပဧရိယာမ ားတြငပ
္ င္မ ားေသာအားျဖင့္ေဆာင္ရြ္္္ာ
လည္း

ေဒသဲႏၱရအစိုးရအရာရွိမ ားဲႏွင႔္

၄င္းတို႔၏

ျပည္သက

အလြန္ပင္အ္န္႔

ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ ား္သာလွ င္

လႊမ္းမိုးထားပါသည္။ အေရးၾ္်ီးသည္မွာ ျဖစ္စဥ္သည္ ရွင္းလင္းေသာလမ္းျပေျမပုံမရွိျခင္း၏ ရလဒ္မ ားအားခံစားရ၍
၄င္းသည္အဓိ္အခ ္္မ ားတြင္

ျပည္သကလကထုလို္္ပါလာ၍

ပါ၀င္ဲႏိုင္ေစရန္အတြ္္

အခ္္အခမ ားျဖစ္ေပၚေစပါ

သည္။

7

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_19023-1522-130.pdf?110815045937> (25 September
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္သကအမ ားပါ၀င္မဳွ မရွိေသာ္လည္း အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၅ အေျခခံ
ဥပေဒ္ုိ ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း္ သည္႔ အေနအထားသို႔ေရာ္္ေစရန္ (၄) ဲႏွစ္အတြင္းေအာင္ျမင္စြာ အသြင္ေျပာင္း ဲႏိုင္ခ႔
ပါသည္။ ေလးၾ္ိမ္ဆ္္တို္္ျပင္ဆင္မႈ႔မွတဆင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးသည္ ဲႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အတြ္္ ဥပေဒသစ္မ ား္ို
ခ မွတ္ ဲႏိုင္ခ့္ာ အင္ဒိုန်ီးရွားဲႏိုင္ငံ၏ အင္စတ်ီ္ းရွင္းဲႏွင္႔သ္္ဆိုင္သည္႔ သြင္ျပင္အေနအထား္ို သိသာ ထင္ရွားစြာ
ေျပာင္းလခ႔ပါသည္။ စစ္တပ္၏ဲႏိုင္ငံေရးတြင္္ာလရွည္ပါ၀င္မဲႏ
ႈ ွင႔အ
္ တက ဤတဆင္႔ျပ်ီးတဆင္႔ခ ဥ္း္ပ္မႈသည္ လ္္ေတြ႔
္ ေသာ

နည္းလမ္းတခုျဖစ္ခ႔သည္ဆိုသည္္ို

ဒ်ီမို္ေရစ်ီလိုလားေသာပါတ်ီမ ားဲႏွင္႔

ေဖာ္ျပေနပါသည္။

စစ္တပ္)ၾ္ား

အဓိ္ပါ၀င္ၾ္သကမ ား

(ေရွး႐ုိးစြ

တဥ်ီးဲႏွင္႔တဥ်ီးအျပန္အလွန္ယုံၾ္ည္မႈ္ို

ပါတ်ီမ ား၊

တျဖည္းျဖည္းခ င္း

တည္ေဆာ္္ေစျခင္းျဖင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္သည္ စစ္တပ္၏ဲႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ျငိမ္းခ မ္းစြာဆုတ္ခြာျခင္း္ို
အေထာ္္အ္ကျဖစ္ေစခ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္၏ပထမေျခလွမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္မတ
ွ ို္္ရို္္ခန္႔ထားသကမ ား
အေရအတြ္္ ၇၅ ဥ်ီးမွ ၃၈ ဥ်ီးအထိ ေလွ ာ့ခ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအၾ္ိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္၏ အစိတ္
အပိုင္းအျဖစ္ ၂၀၀၉ မွစတင္၍ လႊတ္ေတာ္ည္ ေရြးေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စားလွယ္မ ားဲႏွင္႔သာလွ င္ ဖြ႔စည္းသြားမည္ဟု
သေဘာတကည်ီမႈျဖစ္ပါသည္။ ေနာ္္ဆုံး၌ စတုတၳအၾ္ိမ္ေျမာ္္ျပင္ဆင္ျခင္း (၄င္းအား ၂၀၀၂ ခုဲႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းခ႔) ဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍ အေျခအတင္ေဆြးေဲႏြးေနစဥ္အတြင္း စစ္တပ္သည္ ၂၀၀၄ ေရြးေ္ာ္္ပြမတိုင္မ်ီ တြင္
ဲႏိုင္ငံေရးဲႏွင္႔္ိုယ္စားျပဳအင္စတ်ီ္ းရွင္းမ ားအားလုံးမွ အျပည့္အ၀ဆုတ္ခြာေပးမည္ဟု ေၾ္ညာလုိ္္ပါသည္။

၁.၃ စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွအသြင္္းက ေျပာင္းမႈ (ေတာင္္ိုရ်ီးယား) ။

။

အရပ္ဘ္္လက႕အဖြ႔အစည္းမွ

ဥ်ီးေဆာင္ေသာ၊

ဲႏိုင္ငံေရးထိပ္ပိင
ု ္ေခါင္းေဆာင္မ ား ညႇိဲႏႈိင္းေသာ၊ စစ္တပ္မွထိန္းခ ဳပ္ေသာ ျဖစ္စဥ္
၁၉၄၈ တြင္ ေတာင္္ိုရ်ီးယားလြတ္လပ္ေရးရျပ်ီးေနာ္္ စစ္တပ္ဥ်ီးေဆာင္သည္႔အစိုးရမ ားသည္ တိုင္းျပည္္ုိ
၁၉၈၀ ျပည့္ဲႏွစ္မ ားေဲႏွာင္းပိုင္းအထိ အုပ္ခ ဳပ္ခ႔ၾ္ပါသည္။ ဲႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္္ တစ္ေလွ ာ္္လုံး အုပ္စိုးေနစဥ္တြင္
ဒ်ီမို္ေရစ်ီေတာင္းဆိုသည္႔ လကသိမ ားေသာဆကပကမအ
ႈ နည္းငယ္ခန္႔သာလွ င္ ၾ္ားျဖတ္ျဖစ္ပြားခ့ပါသည္။ ၄င္းဆကပကမမ
ႈ ား
အားလုံးသည္

ဖိဲႏွိပ္ခံခ႔ရပါသည္။

ေျမာ္္္ိုရ်ီးယားဲႏွင္႔

္ာလရွည္ျဖစ္ပြားေနေသာ

စစ္ေရးတင္းမာမႈမ ား္ို

အေၾ္ာင္းျပ၍ ဆိုးလ္ျမိဳ႔ရွိ ဆ္္ခံၾ္ေသာစစ္အစိုးရမ ားသည္ လက႔အခြင္႔အေရးဲႏွင္႔ ဲႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ ားအေပၚ
္န္႔သတ္ခ ဳပ္ျခယ္ျခင္းမ ား္ို စဥ္ဆ္္မျပတ္ျပဳလုပ္ဲႏိုင္ရန္အတြ္္ စစ္ပြျခိမ္းေျခာ္္မႈမ ား္ို အသုံးျပဳခ႔ၾ္ပါသည္။
၁၉၄၈ ခုဲႏွစ္္တည္း္ အေရးၾ္်ီးေသာျပင္ဆင္ခ ္္ ၉ ခုဲႏွင႔အ
္ တက အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာမတည္ျငိမ္မႈသည္
စစ္တပ္အုပ္ခ ဳပ္ေသာေတာင္္ရ
ို ်ီးယားတြင္

ဆ္္လ္္တည္ရွိေနပါသည္။

စစ္အစိုးရေျပာင္းလသြားတိုင္း

စစ္တပ္

ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္္ို ပိုမိုအားေ္ာင္းေစရန္ဲႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အသစ္မ ား၏ အာဏာ္ိုပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြ္္
အေျခခံဥပေဒ္ို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ ားျပဳလုပ္ခ႔ပါသည္။ သမၼတမ ားသည္ အေရးေပၚအာဏာမ ားဲႏွင္႔ ဲႏိုင္ငံေတာ္
လုံျခံဳေရးဥပေဒမ ား္႔သို႔ေသာ ဖိဲႏွိပ္ခ ဳပ္ျခယ္သည္႔ဥပေဒမ ားမွတဆင့္ ၄င္းတို႔၏ေနရာ္ို ပိုမိုခိုင္မာအားေ္ာင္းေစရန္
ေဆာင္ရြ္္ၾ္ပါသည္။
၁၉၈၀ ျပည့္ဲႏွစ္မ ားအလယ္တြင္ မ ားျပားလွေသာအ္ င္႔ပ ္္ျခစားမႈ္ိစၥမ ားသည္ ခ န္ဒကးဟြမ္ (Chun DooHwan) အစိုးရ္ိုအားနည္းေစပါသည္။ အစိုးရအဖြ႔အားနည္းသြားစဥ္တြင္ တိုင္းျပည္၏စ်ီးပြားေရးတိုးတ္္မႈဲႏွင္႔အတက
ၾ္်ီးထြားလာေသာ အလယ္အလတ္တန္းစားလကတန္းစားမ ားသည္ ခ န္ (Chun) ္ို မဲႏွစ္ျမိဳ႔စျပဳလာပါသည္။ သို႔ေသာ္
လည္း “ဇြန္ဒ်ီမို္ေရစ်ီအေရးလကထုအုံၾ္ြမႈ” ဟုလကသိမ ားသည္႔ လကထုတရပ္လုံးဆဲႏၵျပမႈသည္ ၁၉၈၇ ခုဲႏွစ္တြင္ လကငယ္
ဲႏိုင္ငံေရးသမားတဥ်ီးဲႏွိပ္စ္္ညဥ
ႇ ္းပန္း၍

အသတ္ခံရျခင္းမွစတင္ခ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံသမိုင္း၏
9

ပထမဆုံးအၾ္ိမ္အျဖစ္ ေ္ ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ ားဲႏွင္႔ အလုပ္သမားသမဂၢမ ားသည္ အလယ္အလတ္လကတန္းစားဲႏွင္႔
အတို္္အခံပါတ်ီမ ား၏ ေထာ္္ခံမႈ္ိုရရွိခ႔ပါသည္။ အင္အားစုမ ားစုေပါင္း၍လမ္းမမ ားေပၚထြ္္္ာ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္္ိုဆန္႔္ င္၍ ဆဲႏၵျပခ႔ၾ္ပါသည္။
ဆဲႏၵျပမႈမ ားသည္

စစ္အစိုးရ္ိုအာဏာမွဖယ္ရွားရန္ဲႏွင္႔

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးလုပ္္ာ

သမၼတ အသစ္္ိုတို္္ရို္္ေရြးျခယ္ျခင္းမွတဆင့္ ဒ်ီမို္ေရစ်ီအစိုးရသစ္တရပ္္ိုတည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
လကထုအုံၾ္ြမႈ၏လႊမ္းမိုးမႈမ ားေၾ္ာင္႔ သမၼတခ န္ (Chun) ဲႏွင့္ ၄င္း၏အတိုင္ပင္ခံ ရိုတ၀ကး (Roh Tae Woo) တို႔သည္
အေလွ ာ႔ေပးအညံ႔ခံခ႔ၾ္ပါသည္။

ဇြန္လ

၂၉

ရ္္ေန႔တြင္

ခ န္အစိုးရအဖြ႔သည္

ဲႏိုင္ငံေရးအ္ ဥ္းသားမ ား

အားလႊတ္ေပးေရး၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခင
ြ ႔္
္ ို ျမႇင္႔တင္ေပးေရး၊ ေရြးေ္ာ္္ပြဆိုင္ရာမ ား္ို ျပဳျပင္ေျပာင္း
လေပးေရး၊ ဲႏိုင္ငံေရးပါတ်ီမ ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း္ို ေျဖေလွ ာ့ေပးေရးဲႏွင႔္ အေျခခံဥပေဒ္ိုျပင္ဆင္ရန္ ္တိ္၀တ္မ ား
ပါသည္ “ဒ်ီမို္ေရစ်ီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးေၾ္ညာစာတမ္း” ္ိုလ္္ခံခ႔ပါသည္။ ခ န္အစိုးရအဖြ႔အေလွ ာ့ေပးခ႔ျခင္း
၏ေနာ္္္ြယ္္ အေၾ္ာင္းရင္းမ ားသည္ ဆဲႏၵျပပြမ ားအားေ္ာင္းလာမႈ႔ေၾ္ာင္႔အျပင္ တျခားအေၾ္ာင္းအရင္းမ ား
လည္းရွိဲႏိုင္သည္ဟု အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ ားအျဖစ္ရေ
ွိ နခ႔ပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ပကးေပါင္းေဆာင္ရြ္္ရန္ ေရြးခ ယ္ခ့
သည္မွာ

၁၉၈၈

ဆိုးလ္အိုလံပစ္ပြမွယကလာဲႏိုင္သည္႔အာရုံစးက စို္္မႈမ ားေၾ္ာင္႔ဲႏွင္႔

လည္းျဖစ္သည္8ဟု
ပကးေပါင္းပါ၀င္ရန္

မၾ္ာခဏအျငင္းပြားၾ္ပါသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ ္္သည္

သို႔ေသာ္လည္း

အေမရိ္န္မွဖိအားမ ားေၾ္ာင့္

ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္တြင္

ေတာင္္ိုရ်ီးယား၏အနာဂတ္အစိုးရ9တြင္

အခန္း္႑တခုမွပါ၀င္ဲႏိုင္မည္ဟု

ေမွ ာ္လင္႔ေသာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တဥ်ီးခ င္းစ်ီ၏လႊမ္းမိုးမႈမ ားေၾ္ာင္႔လည္း ျဖစ္ဲႏိုင္ေျခရွပ
ိ ါသည္။
စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွတခ ိဳ႔သည္ ဲႏိုင္ငံေရးအသြင္္ကးေျပာင္းမႈ္ို ခုခံတြန္းလွန္ေနျခင္းထ္္ ဒ်ီမို္ေရစ်ီ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္ပို၍ စိတ္၀င္စားခ႔ၾ္ပါသည္။

8 See

J. Hae Gu, K. Ho Ki, "Development of Democratization Movement in South Korea", Stanford: FSI working paper,1993.

<http://fsi.stanford.edu/publications/development_of_democratization_movement_in_south_korea>

(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.
<https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/No_83_AdesKimSouthKorea.pdf>
9

(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/files/No_83_AdesKimSouthKorea.pdf>

(26 September 2016).
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ေတာင္္ိုရ်ီးယားတြင္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈျဖစ္စဥ္သည္ ၄ လေ္ ာ္လာၾ္ာျမင့္္ာ မတကည်ီေသာ
အဆင့္ ၄ ဆင္႔ျဖင့္ျဖစ္ေပၚခ့သည္။ျဖစ္စဥ္၏ပထမေျခလွမ္းမွာ “ရွစ္ဥ်ီးပါဲႏိုင္ငံေရးေဆြးေဲႏြးပြမ ား” (Eight Member
Political Talks _ EMPT) ဟုေခၚသည္႔ ေဆြးေဲႏြးပြမ ားျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေဲႏြးပြမ ားတြင္ စစ္အစိးု ရဘ္္မွ ေခါင္းေဆာင္
မ ားဲႏွင္႔ အဓိ္အတို္္အခံပါတ်ီ ၂ ခုတ႔ို (ေနာင္တြင္ညႊန႔ေ
္ ပါင္းအျဖစ္ ဆ္္လ္္အလုပ္လုပ)္ သည္ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ရန္အတြ္္ အဆိုျပဳလႊာတခု္ို ေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပါသည္။ ၄င္း EMPT သည္ ေလးပတ္ၾ္ာ
တံခါးပိတ္ေဆြးေဲႏြးပြမ ား္ို ျပဳလုပ္ခ႔ၾ္ပါသည္။ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံး္႔သို႔ေသာ သ်ီးျခား္ိစၥရပ္ မ ားတြင္ EMPT
သည္ မကရင္း္နဥ်ီးအစ ္ေနျပန္၍ မေဆြးေဲႏြးေပ။ ယင္းအစား ၁၉၆၁ ခုဲႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေၾ္ာင္႔ဘယ္တုန္း္မွ
အသ္္မ၀င္ခ႔ေသာ ၁၉၆၀ အေျခခံဥပေဒမွစတင္၍ ေဆြးေဲႏြးခ႔ၾ္ပါသည္။
ဒုတိယအဆင္႔တြင္ အမ ိဳးသားည်ီလာခံ၌ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာအထကးေ္ာ္မတ်ီ ဖြ႔စည္း
ျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းေ္ာ္မတ်ီ၏တရား၀င္ရည္ရြယ္ခ ္္မွာ EMPT မွသေဘာတကည်ီထားသည္႔ အဆိုျပဳလႊာအေပၚ
အတို္္အခံပါတ်ီငယ္မ ားမွ
အတြ္္ရရွိသည္႔အခ ိန္မွာ

အခ ္္အလ္္မ ားျဖည္႔သြင္းေပးဲႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
အ္န္႔အသတ္ျဖင္႔သာရွိေသာေၾ္ာင့္

သို႔ေသာ္လည္း

ဤလုပ္ငန္းစဥ္

ပါတ်ီငယ္မ ားအေနျဖင္႔အေျခခံေျပာင္းလမႈမ ား္ို

ျပဳလုပ္ရန္အတြ္္ စစ္မွန္သည္႔အခြင႔အ
္ လမ္းမ ားလုံလုံေလာ္္ေလာ္္မရရွ္ခ
ိ ႔ေပ။ လ္္ေတြ႔တြင္မက ၄င္းေ္ာ္မတ်ီ၏
အဓိ္ရည္ရြယ္ခ ္္မွာ EMPT မွသေဘာတကည်ီထားသည္႔ အဆိုျပဳလႊာအေပၚအေျခခံ၍ တရား၀င္ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾ္မ္း္ို ေရးဆြရန္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၇၊ ဲႏို၀င္ဘာ၊ ၂ရ ရ္္ေန႔ (အဆင္႔ ၄) ျပည္လုံး္ြ တ္ဆဲႏၵခံယကပြမွတဆင္႔ ျပည္သကလကထ္
ု
အတည္ျပဳမ်ီ
စ္္တင္ဘာ ၈ ရ္္ (အဆင္႔ ၃) အမ ိဳးသားည်ီလာခံ၏ မ ္္ဲႏွာစုံည်ီအစည္းအေ၀းပြ၌ ဥပေဒၾ္မ္း္ိုသေဘာတက
လ္္ခံခ႔ပါသည္။ ေတာင္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္သည္ တခုလုံး္ိုအသစ္ျပန္ဆြ
သည္ထ္္ နဂိုရွိဲႏွင့္ၿပ်ီးသား အေျခခံဥပေဒ္ိုမြမ္းမံျပင္ဆင္ခ႔္ာ ၁၉၈၇ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္ သည္ သိသာထင္ရွားသည့္
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ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း္ တိုးတ္္မႈ္ုိရရွိခ႔ပါသည္။ ေျပာင္းလမႈသည္ သမၼတ၏ အာဏာ္ို ေလွ ာ့ခ ္ာ ၅ ဲႏွစ္ သ္္တမ္း
သာထားရွိ၍ သ္္တမ္းမွာတၾ္ိမ္သာလွ င္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာ္္တိုးေျပာင္းလမႈမ ားတြင္ ၁) သမၼတ္ိုစြပ္စြျပစ္တင္၍
ျဖဳတ္ခ ပိုင္ခြင႔အ
္ ပါအ၀င္ ပါလ်ီမန္၏လုပ္ပိုင္ခြင႔အ
္ ာဏာ္ိုတိုးျမွင္႔ထားမႈ၊ ၂) ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင႔ဲႏ
္ ွင္႔ မွ တေသာတရားစ်ီရင္ေရးမ ား ္သ
့ ို႔ေသာ လက႔အခြင႔အ
္ ေရး္ို
အ္ာအ္ာေပးမႈ၊ ၃) လြတ္လပ္ေသာဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံး္ို တည္ေထာင္မႈ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
ျပင္ဆင္ထားေသာအေျခခံဥပေဒထတြင္

ေစ႔စပ္ညိႇဲႏိင
ႈ ္းစဥ္အတြင္းရရွိခ႔သည္႔ရလဒ္တခုအေနျဖင္႔

စစ္တပ္

အတြ္္ အခန္း္႑အသစ္တခု္ိုလည္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ “တပ္မေတာ္သည္ ဲႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးအတြ္္ တာ၀န္
ရွိ္ာ အမိေျမ္ို္ာ္ြယ္ရန္ဲႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ဲႏိုင္ငံေရးအရဘ္္မလို္္မွဳ္ို ထိန္းသိမ္းရမည္။” ထိုနည္းတကစြာပင္ အေျခခံ
ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈသည္ ေနာ္္ေၾ္ာင္းျပန္လွည့္မႈျဖစ္ဲႏိုင္ေခ ္ိုေလ ာ႔ခ ရန္အတြ္္ အေရးေပၚ အေျခအေန
အာဏာ အသုံးျပဳမႈ္ို ္န္႔သတ္ထားပါသည္။
ေနာ္္ထပ္ျပင္ဆင္မွဳမ ားသည္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံတြင္

ဒ်ီမို္ေရစ်ီအေလ႔အ္ င္႔မ ား္ိုဆ္္လ္္္ င္႔သုံးဲႏိုင္

ေစရန္ ျဖစ္္သည္။ အဓိ္အတို္္အခံပါတ်ီ (၂) ခုအၾ္ားျပိဳင္ဆိုင္မွဳျပင္းထန္ေနျခင္း္ို အခြင္႔ေ္ာင္းယက၍ စစ္ဗိုလ္
ခ ဳပ္ေဟာင္းဲႏွင့္ ခ န္ (Chun) ၏အရို္္အရာဆ္္ခံသက ရိုတ၀ကး (Roh Tae Woo), သည္ ၁၉၈၇၊ ဒ်ီဇင္ဘာ ၁၆
ေရြးေ္ာ္္ပြတြင္အဲႏိုင္ရျပ်ီးေနာ္္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေအာ္္တြင္ ပထမဆုံးသမၼတျဖစ္လာပါသည္။ ရိုအစိုးရသည္
(၁၉၈၇ - ၁၉၉၂) ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈအနည္းငယ္သာလုပ္ခ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္၄င္းသည္ အတို္္အခံပါတ်ီ
မ ားဲႏွင္႔ ညႊန႔ေ
္ ပါင္းအစိုးရဖြ႔စည္းဲႏိုင္ခ႔္ာ ထိုမွတဆင္႔ အေျခခံဥပေဒအသစ္္ိုေလးစားမႈျပ္ာ အတို္္အခံမ ား္ို
နိမ္နင္းရန္ထားရွိသည့္ ယခင္အစိုးရ၏ အေရးေပၚအာဏာအသုံးျပဳမႈ္ိုပယ္ဖ ္္ခ႔ပါသည္။
အဓိပၸာယ္အျပည္႔၀ဆုံးေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈမ ား္ို ၁၉၉၀ ျပည့္အေစာပိုင္းဲႏွစ္မ ားအထိ ျပဳလုပ္ခ့ျခင္းမရွိပါ။
္မ္ယြန္းဆမ္ အစိုးရ (Kim Young Sam) (၁၉၉၂ - ၁၉၉၇) သည္ ဲႏိုင္ငံေရးတြင္စစ္တပ္ဆ္္လ္္ပါမႈ္ိုလိုလားသည္႔
ဲႏိုင္ငံေရး ဇာတ္သြင္းထားသည္႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ ားပါ၀င္ေသာၾသဇာအာဏာၾ္်ီးမားသည္႔ ဟနဟိုး (Hanahoe) အဖြ႔
အစည္းအား ဖ ္္သိမ္းပစ္ခ႔ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ္င္ယြန္းဆမ္အစိုးရသည္ သမၼတေဟာင္း ခ န္ဲႏွင့္ ႐ုိအား အ္ င့္ပ ္္
လာဘ္စားမႈ၊

စစ္အစိုးရလ္္ထ္္္ျဖစ္ေပၚခ႔ေသာ

လကအစုလို္္အျပံဳလို္္သတ္ျဖတ္မွဳဲႏွင္႔

ဲႏွိမ္နင္းခ့ေသာျဖစ္ရပ္မ ားတြင္ပါ၀င္ခ႔ေသာ၄င္းတို႔၏အခန္း္႑အတြ္္

ေသြးေခ ာင္းစ်ီး

ဲႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာ္္မႈျဖင္႔တရားစြဆိုခ႔ပါ

သည္။
္မ္ေဒးဂ န္ (Kim Dae Jung) (၁၉၉၇ - ၂၀၀၂) ဲႏွင္႔ ရိုမကးဟြန္ (Roh Moo Hyun) (၂၀၀၂ - ၂၀၀၇) သမၼတ
(၂) ဆ္္ လ္္ထ္္တြင္ ေတာင္္ိုရ်ီးယားသည္ အမ ဳိ းသားလက႔အခြင္႔အေရးေ္ာ္မရွင္ထကေထာင္မႈ၊ ဲႏိုင္ငံေရးပါတ်ီမ ား
ရန္ပုံေငြ စည္းမ ဥ္းစည္း္မ္းအသစ္၊ ျပည္႔သက႔အုပ္ခ ဳပ္ေရး္႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈမ ား၊ အ္ င္႔ပ ္္ျခစားမႈဆန္႔္ င္ေရး
လွဳပ္ရွားမႈမ ားဲႏွင္႔

ဲႏိုင္ငံအားဒ်ီမုိ္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈမ ားအားျပဳလုပ္ခ႔ပါသည္။

ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံးသည္

၁၉၉၀ ျပည့္ဲႏွစ္မ ားေဲႏွာင္းပုိင္းဲႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ဲႏွစ္မ ားအေစာပိင
ု ္းတြင္ အရွိန္ျမွင႔တ
္ င္ျပဳလုပခ
္ ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေရး
ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးေပၚအာဏာ္ိုတင္းတင္းၾ္ပ္ၾ္ပ္ထိန္းခ ဳပ္ျခင္းဲႏွင႔ပ
္ တ္သ္္၍ စည္းမ ဥ္းမ ား္ိုထုတ္ျပန္ျခင္းအား
ျဖင့္ အဓိ္အခန္း္႑မွပါ၀င္ခ႔ပါသည္။
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ေတာင္္ိုရ်ီးယားဲႏိုင္ငံတြင္

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္သည္

ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးဆ်ီသို႔

အ္န္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာ

အေပးအယကလုပ္ေဆြးေဲႏြးေသာပုံစံျဖင္႔သြားခ႔ပါသည္။

ဒ်ီမို္ေရစ်ီျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးမွတဆင္႔အေျပာင္းအလမ ား္ိုေတာင္းဆိုခ႔္ာ

လက႔အဖြ႔အစည္းသည္

အဓိ္အတို္္အခံပါတ်ီ

၂

ခုမွ

ေခါင္းေဆာင္မ ားဲႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္း္ာ ၄င္းတို႔္ိုအေ္ာင္အထည္ေဖာ္ခ႔ပါသည္။ ၁၉၈၇ အေျခခံ
ဥပေဒျပင္ဆင္ခ ္္တြင္

ဒ်ီမို္ေရစ်ီအတြ္္

သိသာထင္ရွားေသာေရွ႔သို႔ဆ္္လ္္ခ ်ီတ္္ေနမႈ္ိုသြားေနစဥ္မွာပင္

အျခားဘ္္မွလည္း ဆယ္စုဲႏွစ္အတြင္းဆ္္လ္္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဲႏိုင္ငံေရးဲႏွင့္ ဥပေဒဆိင
ု ္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလေနမႈ
မ ားသည္

ဒ်ီမို္ေရစ်ီ

အေလ႔အထေ္ာင္းမ ား္ို

ပိုမိုခိင
ု ္မာအားေ္ာင္းေစရန္

အတြ္္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ ား္ို

လည္းျပဆိုေနပါသည္။ ခ ်ီလ်ီမာွ ္႔သို႔ပင္ ေနာ္္ထပ္ အေျခခံဥပေဒမကေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈမ ားသည္ အားလုံး
ပါ၀င္ေသာျဖစ္စဥ္မ ားမွတဆင့္ သြားသင္႔သလားဆုိသည္မွာ ဆ္္လ္္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအတင္ေဆြးေဲႏြးစရာ
္ိစၥတခုအျဖစ္ဆ္္လ္္ရွိေနပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ထို္႔သို႔ေသာအဆိုျပဳခ ္္မ ားသည္

လႊတ္ေတာ္တြင္

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြ္္ လုံေလာ္္ေသာ ေထာ္္ခံမႈမရခ႔ပါ။
၂)

ပဋိပ္ၡအလြနဲႏ
္ ိုငင
္ မ
ံ ားတြင္

ျပည္သလ
က ထ
က မ
ု ္
ွ ယ္္ ယ္ျပန္႔ျပန္္႔ပါ၀င္ေသာ

ဖြ႔စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာျပဳျပင္

ေျပာင္းလမႈျဖစ္စဥ္
ေတာင္အာဖရိ္ဲႏွင္႔ န်ီေပါဲႏိုင္ငံ ၂ ဲႏုိင္ငံလုံးသည္ လကထုအုံၾ္ြမႈဲႏွင႔ပ
္ ဋိပ္ၡမ ားျပ်ီးဆုံးျပ်ီးေနာ္္ အေျခခံဥပေဒ
ေျပာင္းလေရး္ိုၾ္ိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ႔ၾ္ပါသည္။

၂

ဲႏိုင္ငလ
ံ ုံးတြင္

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလမႈျဖစ္စဥ္

မ ားတြင္ ျပည္သကလကထု၏ပါ၀င္မသ
ႈ ည္ တကည်ီသည့္လ္ၡဏာတခုျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းပါ၀င္မႈအခန္း္႑ဲႏွင္႔ ေအာင္ျမင္
မႈသည္ ၄င္းတို႔ ၂ ဲႏိုင္ငံအၾ္ား သိသိသာသာ္ြားျခားပါသည္။

၂.၁ ေတာင္အာဖရိ္အေတြ႔အၾ္ံဳ။`။ အားလုံးပါ၀င္ေသာျဖစ္စဥ္မွတဆင္႔ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္
ေတာင္အာဖရိ္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္သည္ ဲႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြ္္ ဘုံသေဘာတကည်ီမႈ
ရွာေဖြရန္

ရည္ရြယ္ခ ္္ျဖင္႔

ပါတ်ီစုံေတြ႔ဆုံေဆြးေဲႏြးပြမ ားျဖစ္ေသာ

ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း္ ေတာင္အာဖရိ္အတြ္္

ည်ီလာခံ (Convention for a Democratic South Africa - CODESA) ဲႏွင္႔အတက (၁၉၉၁) ခုဲႏွစ္တြင္စတင္ခ႔ပါသည္။
အမ ိဳးသားေဆြးေဲႏြးပြမ ားသည္ ဲႏိုင္ငံေရးပါတ်ီမ ားမွအေျခခံဥပေဒ္ိုျပင္ဆင္ရန္အတြ္္ လမ္းျပေျမပုံတခု္ို ခ မွတ္၍
ျဖစ္စဥ္္ိုလမ္းညႊန္ရန္ စည္းေဲႏွာင္မွဳရွေ
ိ သာမက၀ါဒ (၃၄) ခုအေပၚ သေဘာတကည်ီခ႔သည္႔ ပါတ်ီစုံေစ႔စပ္ညႇိဲႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္
(Multi-Party Negotiation Process - MPNP) မ ားျပ်ီးေနာ္္တြင္ စတင္ခ႔ပါသည္။ (၁၉၉၃) ခုဲႏွစ္ဲႏုိ၀င္ဘာလတြင္
အသြင္္ကးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္္ို
စာရြ္္စာတမ္းအျဖစ္

လြယ္္ကအဆင္ေျပေစရန္ဲႏွင္႔

မကေဘာင္တခုခ မွတ္ရန္အတြ္္

ၾ္ားျဖတ္အေျခခံဥပေဒတခု္ိုထုတ္ျပန္လို္္ျခင္းဲႏွင႔အ
္ တက

အေထာ္္အထား

ဲႏိုင္ငံသားမ ားသည္

အမ ိဳးသား

ည်ီလာခံ (National Constituent Assembly – NCA) တြင္ ္ိုယ္စားလွယ္မ ား္ိုေရြးေ္ာ္္တင္ေျမႇာ္္ရန္
အခြင႔အ
္ ေရး္ို

ရရွိခ႔ပါသည္။

အ္ ိဳးဆ္္အားျဖင္႔

(၁၉၉၄)

ဧျပ်ီအေထြေထြေရြးေ္ာ္္ပြတြင္

မေပးခြင္႔္ို

္ င္႔သုံးလို္္ျခင္းအားျဖင္႔ ေတာင္အာဖရိ္ဲႏိုင္ငံသားမ ားသည္ အဓိ္ပါတ်ီမ ားဲႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာအဖြ႔အစည္းမ ားမွ
အမ ိဳးသားည်ီလာခံ (NCA) အတြ္္ ္ိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၄၉၀) ္ို ေရြးေ္ာ္္တင္ေျမွာ္္ဲႏိုင္ခ႔ပါသည္။
အေၾ္ာင္းအရာတခုခ င္းစ်ီအလို္္ဖ႔စ
ြ ည္းထားေသာေ္ာ္မတ်ီမ ား

(ေ္ာ္မတ်ီတခုခ င္းစ်ီအား

အနာဂတ္

အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္းတခုခ င္းစ်ီအလို္္အၾ္မ္းေရးဆြရန္ တာ၀န္ေပးထားပါသည္)ဲႏွင္႔ ညႇိဲႏႈိင္းေရးေ္ာ္မတ်ီမ ား
ဖြ႔စည္းမႈမွတဆင္႔ ၄င္း၏အလုပ္မ ား္ိုစ်ီစဥ္ျပ်ီးေနာ္္ အသစ္ေရြးေ္ာ္္ခံအမ ဳိ းသားည်ီလာခံသည္ အေျခခံဥပေဒ
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ေရးဆြျခင္းျဖစ္စဥ္၌
ျပည္သကမ ား

ျပည္သလ
က ကထုအားပါ၀င္ေစရန္ဆုံးျဖတ္ခ ္္ခ ခ႔ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္္ိုသိျမင္လာေစရန္အတြ္္

ျပည္သ႔န
က ်ီတိပညာေပး

ထို႔ေနာ္္၄င္းသည္
(Civic

ေတာင္အာဖရိ္

Education)

လႈပ္ရွားမႈမ ား္ို

္ ယ္္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခ႔ပါသည္။ ၄င္းလွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈ၏အဓိ္အေၾ္ာင္းအရာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ
ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သကလကထု၏ ထိေရာ္္ေသာပါ၀င္မဳွ ္ိုပ႔ပ
ံ ိုး္ကည်ီရန္အတြ္္ အေျခခံဥပေဒဲႏွင့္ ပတ္သ္္သည့္
အေျခခံသေဘာတရားနားလည္မႈ္ို ျပည္သကအမ ားရရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိ္သားမ ား ၁) ဖြ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတခုေရးဆြျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ ္္ဲႏွင္႔ျဖစ္စဥ္၊ ၂) ၄င္းတို႔၏ပါ၀င္ဲႏိုင္သည္႔အခြင္႔အေရး၊ ၃) အေျခခံဥပေဒ
တစ္ခု၏

အသိအမွတ္ျပဳမွဳဲႏွင္႔

ျပည္သကလကထု၏အခြင႔အ
္ ေရးမ ား္ို

္ာ္ြယ္ေပးဲႏိုင္မႈ

အလားအလာမ ား

္ိုသိရွိေစရန္အတြ္္ သတင္းအခ ္္အလ္္ ေပးသည္႔္႑ဲႏွင႔္ အလုပ္ရံုေဆြးေဲႏြးပြမ ား္ို ဲႏိုင္ငံဲႏွင္႔အ၀ွမ္း္ င္းပ
ခ႔ပါသည္။ စာမတတ္သည့္ျပည္သကမ ား ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ဲႏိုင္ေစရန္အတြ္္ အစိုးရသည္ ဂရပ္ဖစ္မ ားပါ၀င္သည့္
္ာတြန္းမ ား၊ ္ာတြန္းရုပ္ျပမ ားဲႏွင္႔ စာအုပ္ငယ္ေလးမ ား္ို အသုံးျပဳခ႔သည္။ ၄င္းျပည္သ႔န
က ်ီတိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈသည္
ေတာင္အာဖရိ္အရြယ္ေရာ္္ျပ်ီးသကမ ား၏
အဖြ႔တဖြ႔္ ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

၇၃%

ထံသို႔ေရာ္္ရွိေၾ္ာင္း

လြတ္လပ္ေသာ္ြင္းဆင္းေလ႔လာေရး

10

ပညာေပးအစ်ီအစဥ္မ ားဲႏွင္႔တခ န
ိ ္တည္းမွာပင္

အစိုးရသည္

ဲႏိုင္ငံသားမ ား၏စိတ္၀င္စားမႈ္ိုျမႇင့တ
္ င္ရန္ဲႏွင့္

ျဖစ္စဥ္ တေလွ ာ္္လုံး ျပည္သကလကထု၏ပါ၀င္မွဳ္ိုအားေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ေၾ္ာ္ျငာလႈပ္ရွားမႈမ ား္ိုလည္း္ ယ္္ ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခ႔ပါသည္။ “မင္းမွာ အထိန္းအမွတ္ရွိေနျပ်ီ၊ အခုမင္းေျပာရမယ္႔အလွည္႔ေရာ္္ျပ်ီ၊” “အေျခခံဥပေဒ
ဆိုတာ အေရးၾ္်ီးဆုံးလကေတြပ္ပ ေရးဆြၾ္တာ၊ အ႔ဒါမင္းပ” တို႔္႔သို႔ေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ ား္ို တ်ီဗ်ီြ၊ ေရဒ်ီယို၊ ေၾ္ညာ
ဆိုင္းဘုတ္မ ားဲႏွင္႔ သတင္းစာမ ားထတြင္ တဲႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင္႔ထုတ္လႊင္႔ခ႔ၾ္ပါသည္။11
အေျခခံဥပေဒ္ိုအၾ္မ္းေရးဆြေနစဥ္တေလွ ာ္္လုံး အမ ိဳးသားည်ီလာခံသည္ ေ္ာင္းစြာခ မွတ္ထားေသာ
ဆ္္သြယ္ေရးမက၀ါဒမွတဆင္႔
ျဖစ္စဥ္္ို

မကၾ္မ္းေရးဆြျခင္းျဖစ္စဥ္အေၾ္ာင္း္ို

ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမႈရဲႏ
ွိ ိုင္သမွ ရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ခ႔ပါသည္။

ေန႔စဥ္သတင္းမ ားထုတ္လႊင္႔ေပးျခင္းျဖင္႔

အစ်ီအစဥ္အေၾ္ာင္း

စ္ားစစ္ထိုးပြမ ားဲႏွင္႔

အခ ္္အလ္္မ ား္ို အဓိ္ထားေဖာ္ျပထားေသာ (၈) မ ္္ဲႏွာပါသတင္းလႊာ (newsletter) ေပါင္း ၁၆၀,၀၀၀ ္ို
ဲႏွစ္ပတ္လွ င္တၾ္ိမ္ထုတ္ေ၀ခ႔ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ အမ ိဳးသားည်ီလာခံသည္ မကၾ္မ္းေရးဆြသည္႔ျဖစ္စဥ္တေလွ ာ္္လုံး
အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေရးျဖစ္စဥ္အေၾ္ာင္းစ္ား၀ိုင္းေဆြးေဲႏြးပြမ ား္ိုလည္း ထုတ္လႊင္႔ျပသခ႔ပါသည္။ အမ ိဳး
သားည်ီလာခံသည္ ဲႏိုင္ငံေတာ္ဲႏွင့ေ
္ ဒသဲႏၱရေရဒ်ီယို႒ာနမ ားမွေန၍ ဘာသာစ္ားေပါင္း ၈ မ ိဳးျဖင္႔ စဥ္ဆ္္ မျပတ္
သတင္းမ ား္ိုလည္း ထုတ္လႊင့္ေပးခ႔ပါသည္။
ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမွဳဲႏွင္႔သတင္းအခ ္္အလ္္မ ားရရွိရန္အတြ္္ ၾ္ိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳမ ားတင္သာမ္ အမ ိဳး
သား ည်ီလာခံသည္ လကမႈအဖြ႔အစည္းမ ားဲႏွင႔ျ္ ပည္သကလကထုတို႔မွအဆိုျပဳလႊာမ ားတင္သြင္းဲႏိုင္ရန္ဲႏွင႔္ ၄င္းတို႔၏အသံမ ား္ို
ၾ္ားဲႏိုင္ေစရန္အတြ္္

တို္္႐ုိ္္အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေဲႏြးသည္႔္ိရိယာမ ား္ိုလည္း

ပံုစံျပဳလုပ္ခ႔ပါသည္။

အမ ိဳးသားည်ီလာခံသည္ တို္္႐ုိ္္အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေဲႏြးသည့္ယဲႏၱရား္ိုအဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင္႔ေဖာ္ေဆာင္ခ႔ပါ
သည္။ ပထမအဆင္႔္ို ည်ီလာခံမွအေၾ္ာင္းအရာတခုခ င္းစ်ီအလို္္ဖြ႔စည္းထားေသာေ္ာ္မတ်ီမ ားမွ စုစည္းေဖာ္ျပ

10

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 U.ARK.LITTLE ROCK L. REV 809

(2001), p822. <http://lawrepository.ualr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1383&context=lawreview> (26 September
2016).
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ထားေသာ “ဆဲႏၵစာရင္း” အတြ္္ အၾ္ံျပဳခ ္္မ ား္ိုတင္သြင္းရန္ ျပည္သကလကထုအားဖိတ္ေခၚခ႔သည္႔အခ ိန္ ၁၉၉၄၊
ဇန္န၀ါရ်ီလတြင္

စတင္ခ႔ပါသည္။

ျပည္သကလကထုျဖင့္ဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္ျခင္းပထမအဆင္႔္ုိ

ပံ႔ပိုး္ကည်ီရန္

ည်ီလာခံ

အဖြ႔၀င္မ ားသည္ ၄င္းတို႔၏ မကၾ္မ္းေရးဆြျခင္းျဖစ္စဥ္တိုးတ္္မႈ္ို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ဲႏွင႔္ လုပ္ေဆာင္ခ ္္မ ား္ို
တင္ျပရန္ ၄င္းတို႔၏မဆဲႏၵနယ္မ ားတြင္ ျပည္သက႔အစည္းအေ၀းပြမ ား္ို ္ င္းပခ႔ၾ္ပါသည္။ ၄င္းျပည္သက႔အစည္းအေ၀းပြ
မ ားသည္

ျပည္သကလကထုအား

ေမးခြန္းမ ားေမးရန္၊

အဆိုျပဳလႊာမ ား္ိုတင္သြင္းရန္အတြ္္

စိုးရိမ္မႈမ ား္ိုေဖာ္ျပရန္၊

အခြင႔အ
္ လမ္းမ ားေပးပါသည္။

သေဘာထားမွတ္ခ ္္မ ားေပးရန္ဲႏွင္႔

ည်ီလာခံအဖြ႔၀င္မ ားဲႏွင့္

အေတြ႔အၾ္ံဳရွိ

အရပ္ဘ္္လကမႈအဖြ႔အစည္းမ ားသည္လည္း နည္းပညာဆိုင္ရာ္ိစၥရပ္မ ား္ိုေဆြးေဲႏြးရန္အတြ္္ အစည္းအေ၀းမ ား
္ို ္ င္းပခ႔ၾ္ပါသည္။
ည်ီလာခံသည္

ျပည္သကလကထုဲႏွင္႔အရပ္ဖ္္လကမႈအဖြ႔အစည္းမ ားမွေပးေသာအၾ္ံဥာဏ္မ ား္ို

ေ္ာ္္ခံ၍

၄င္း၏ ပညာရွင္မ ားမွျပန္လည္သုံးသပ္္ာ အဲႏွစ္ခ ဳပ္ျပဳလုပ္ခ႔ပါသည္။ တို္္ရို္္သ္္ဆိုင္သည္႔အၾ္ံျပဳခ ္္မ ားအား
ည်ီလာခံ၏သ္္ဆိုင္ရာေ္ာ္မတ်ီမ ားသို႔ေဆြးေဲႏြးရန္အတြ္္တင္သြင္းခ႔ပါသည္။

ည်ီလာခံနည္းပညာေ္ာ္မတ်ီမ ား

အား တင္သြင္းလာသည္႔အၾ္ံျပဳခ ္္မ ား္ို ေရးသားတင္သြင္းသကမ ားအလို္္စာရင္းျပဳ၍ ည်ီလာခံသည္ ၄င္းတို႔၏
အၾ္ံျပဳခ ္္မ ားအား ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျပ်ီးျပ်ီဆိုသည္ဲႏွင္႔ မည္သည္႔အေပၚအေျခခံ၍စဥ္းစားသည္ဆိုသည္္ို ၄င္းတို႔
အားျပန္လည္အေၾ္ာင္းၾ္ားရန္မ ားအပါအ၀င္

မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြ္္ပါ

တာ၀န္ေပးထားပါသည္။

ဒုတိယတို္္႐ုိ္္အျပန္အလွန္ေဆြးေဲႏြးျခင္းအဆင့္္ို ၁၉၉၅၊ စ္္တင္ဘာလတြင္ အေျခခံဥပေဒပထမမကၾ္မ္း္ို
အေခ ာသပ္ျပ်ီးေနာ္္တြင္ ျပဳလုပ္ခ႔ပါသည္။ ည်ီလာခံသည္ အေျခခံဥပေဒမကၾ္မ္း္ို အုပ္ေရ ၅ သန္းထုတ္ေ၀ခ႔္ာ
ျပည္သကလကထုဲႏွင္႔အရပ္ဖ္္လ႔အ
က ဖြ႔အစည္းမ ား္ို ပါ၀င္သည္႔အေၾ္ာင္းအရာစ္ားလုံးမ ားဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍

ေၾ္ညာ

ခ ္္မ ား (ဲႏွင္႔အဆိုျပဳလႊာမ ား) တင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚခ႔ပါသည္။ ၄င္းအရ ည်ီလာခံသည္အၾ္ံျပဳခ ္္ေပါင္း (၂၅၀,၀၀၀)
္ိုလ္္ခံရရွိခ႔ပါသည္။
ေရးဆြရာတြင္

ည်ီလာခံသည္

အဆိုျပဳလႊာမ ား္ိုေဆြးေဲႏြး၍

အေျခခံဥပေဒ၏မကၾ္မ္းစာသားမ ား္ို

၄င္းတို႔အထမွေတာ္ေတာ္မ ားမ ားဲႏွင္႔ပကးေပါင္းေဆာင္ရြ္္ခ႔ပါသည္။

ထို႔ေနာ္္

တစ္လအၾ္ာတြင္

ည်ီလာခံသည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာမကၾ္မ္း္ို အၾ္ံျပဳခ ္္မ ားေပးထားသည္႔ လကတိုင္းလကတုိင္းစ်ီသို႔တို္္ရို္္ေရာ္္
ေအာင္ျဖန္႔ေ၀ခ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာ္္ည်ီလာခံသည္ ေတာင္အာဖရိ္သားမ ားအားလုံး ၄င္းတို႔၏အေျခခံအခြင႔အ
္ ေရးမ ား္ို အာမခံခ ္္
ေပးထားေသာျပ႒ာန္းခ ္္မ ား္ို

အလြယ္တ္ကနားလည္ေစရန္အတြ္္

ဥပေဒဲႏွင့ပ
္ တ္သ္္သည္႔စ္ားလုံးမ ား္ို

အမ ားအလြယ္တ္ကသိရွိသည္႔

အေျခခံဥပေဒမကၾ္မ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ
စ္ားလုံးမ ားျဖစ္ေစရန္အတြ္္

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလရန္ ဘာသာစ္ားပညာရွင္မ ားအားငွားရမ္းခ႔ပါသည္။ ည်ီလာခံသည္ ၁၉၉၆၊ ေမလ၊ ၈ ရ္္ေန႔တြင္ ဖြ႔စည္းပုံ
အေျခခံ ဥပေဒအားအတည္ျပဳျပ႒ာန္းလို္္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျပ်ီး အနည္းငယ္
အၾ္ာတြင္ အေျခခံဥပေဒအသစ္အားအသိအမွတ္ျပဳရန္ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး္ ျငင္းဆန္ခ႔ပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒသည္
ပါတ်ီစုံေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္

(MPNP)

အဆင့္္တည္း္သေဘာတကည်ီထားသည္႔

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

စည္းေဲႏွာင္မႈရွိေသာမက၀ါဒ ၃၄ ခုအား အထကးသျဖင္႔ အာဏာ္ိုဗဟိုခ ဳပ္္ိုင္မေ
ႈ ျဖေလွ ာ့ျခင္းဲႏွင႔္ ပတ္သ္္၍ လို္္နာ
ရန္ပ ္္္ြ္္ခ႔သည္ဟု အေျခခံ ဥပေဒခုံရုံး္ ဆုံးျဖတ္ခ ္္ခ ခ႔ပါသည္။12 အ္ ိဳးဆ္္အားျဖင္႔ ည်ီလာခံသည္ အေျခခံ
ဥပေဒခုရ
ံ ုံးမွာခ မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ ္္အေပၚမကတည္၍ မကၾ္မ္းအသစ္္ိုထပ္မံေရးဆြ ခ့ရသည္။

12

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 (10) BCLR 1253 (CC) (6 September 1996).
<http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1996/26.html> (26 September 2016).
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တတိယတို္္႐ုိအျပန္အလွန္ေဆြးေဲႏြးသည္႔အဆင္႔္ို အေျခခံဥပေဒအသစ္အားအတည္ျပဳျပ႒ာန္းျပ်ီး (ည်ီလာ
ခံ၏ ၈၅%္ ေထာ္္ခံခ႔)၍ ၁၉၉၇၊ မတ္လတြင္အသ္္၀င္ျပ်ီးေနာ္္ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ၾ္ပါသည္။ “အမ ိဳးသားအေျခခံ
ဥပေဒသ်ီတင္းပတ္” ျပ်ီးေနာ္္ ည်ီလာခံသည္ ဲႏိုင္ငံ၏တရား၀င္ရုံးသုံးဘာသာစ္ား ၁၁ မ ိဳးျဖင္႔ အေျခခံဥပေဒစာအုပ္
ေပါင္းသန္းခ ်ီ၍

ဲႏိုင္ငံဲႏွင္႔အ၀ွမး္ ျဖန္႔ခ ိခ႔ပါသည္။

ည်ီလာခံသည္

စာမတတ္ေျမာ္္သည္႔ေတာင္အာဖရိ္သားမ ား

အတြ္္လည္း ရုပ္ပုံမ ား၊ ဂရပ္ဖစ္ဒ်ီဇိုင္းမ ားပါေသာ စာအုပ္ငယ္မ ား္ိုလည္းျဖန္႔ခ ိခ႔ပါသည္။ ၄င္းၾ္ိဳးစားအားထုတ္မွဳ
မ ားသည္ အဓိ္အားျဖင္႔ အေျခခံဥပေဒအေပၚျပည္သကမ ား၏ ပိုင္ရွင္စိတ္ဓာတ္္ို ျဖစ္ပြားေစရန္ဲႏွင္႔ အေျခခံဥပေဒ
တြင္ပါ၀င္သည္႔အရာမ ားအေပၚ ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ရည္ရယ
ြ ္္ာ ထိုမွတဆင့္ ေတာင္အာဖရိ္သားတိုင္းအေနျဖင္႔
၄င္းတို႔အတြ္္အသစ္ျဖစ္ေနေသာဒ်ီမို္ေရစ်ီ၏ အေျခခံအုတျ္ မစ္စာသားမ ားအား္ိုး္ားဲႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သတင္းေပး
ျခင္းဲႏွင္႔အားေပးျမွင္႔တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အားလုံးပါ၀င္သည့္ျဖစ္စဥ္မွတဆင့္ရးဆြခ႔သည္႔ ေတာင္အာဖရိ္အေျခခံဥပေဒသည္ အသြင္္ကးေျပာင္းေရး
အခင္းအ္ င္းတြင္

အားလုံးပါ၀င္ေသာအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအင္ဂ င္န်ီယာ၏

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေ္ာင္းေသာ

နမကနာ

တခုျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိ္၏အေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ၁) အားလုံးပါ၀င္ေသာျပည္သက႔န်ီတိပညာေပး
လွဳပ္ရွားမႈ ၂) ထိေရာ္္ေသာတရား၀င္ဆ္္သြယ္ေရးမက၀ါဒ ၃) ျပည္သကလကထု္တင္ျပေသာအၾ္ံျပဳခ ္္မ ား္ို
စစ္ေဆးရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဲႏွင္႔ အားလုံးပါ၀င္ဲႏိုင္ေသာယဲႏၱရားအတြ္္ တိ္ ျပ်ီးအေသးစိတ္ခ မွတ္ထားေသာ အစ်ီ
အစဥ္ ၄) အမ ိဳးသားည်ီလာခံ၏ ျပည္သကမ ားအဓိပၸါယ္ျပည္႔၀စြာပါ၀င္ေစလိုေသာဆဲႏၵရွိမတ
ႈ ို႔ေၾ္ာင္႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွခ
ိ ့
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂.၂ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျဖစ္စဥ္ (န်ီေပါ)။

။ ျပည္သကလကထုပါ၀င္မႈဲႏွင့္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္တို႔၏ေစ းဆစ္

အေပးအယကလုပ္မႈၾ္ားမွ ေျခ
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အစိုးရစစ္တပ္ဲႏွင့္ အစိုးရ္ိုေတာ္လွန္ေနေသာ္ြန္ျမ နစ္မ ားအၾ္ားျဖစ္ပြားခ႔ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အျပ်ီးတြင္
န်ီေပါ၏ အဓိ္ဲႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ ားသည္ ၂၀၀၆၊ ဲႏို၀င္ဘာလတြင္ သမိုင္းတြင္ေသာျငိမ္းခ မ္းေရးသေဘာတကည်ီမႈ္ို
ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ဲႏိုင္ခ႔သည္။ “အားလုံးပါ၀င္ေသာျငိမ္းခ မ္းေရးသေဘာတကည်ီမႈ (Comprehesnive Peace Accord
_ CPA)” သည္ န်ီေပါဲႏိုင္ငံတြင္ဘုရင္စနစ္္ိုအဆုံးသတ္ေစ၍ တိုင္းျပည္၏ဲႏိုင္ငံေရးအသြင္္ကးေျပာင္းမႈ္ို စတင္ခ့
ပါသည္။ ျငိမ္းခ မ္းေရးသေဘာတကည်ီမႈ၏အဓိ္္ ေသာအခ ္္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ အေျခခံ ဥပေဒ္ို
အစားထိုးရန္ဲႏွင့္ ေရြးေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စားလွယ္မ ားပါ၀င္သည့္ည်ီလာခံမွ အေျခခံဥပေဒအသစ္တခု္ိုေရးဆြရန္ ျဖစ္
သည္။ န်ီေပါဲႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒအသစ္သည္ အၾ္မ္းဖ္္ပဋိပ္ၡမ ားေနာ္္ေၾ္ာင္းျပန္ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ္ာ္ြယ္
ရန္အတြ္္ အေရးၾ္်ီးေသာ ပဋိပ္ၡစ်ီမံခန္႔ခြမႈလ္္န္္္ိရိယာတခုအေနျဖင္႔လည္းေ္ာင္း ဒ်ီမို္ေရစ်ီ နည္း္
အစိုးရဲႏွင့္

အပစ္ပယ္ခံလကနည္းစုဲႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ ား၏ပါ၀င္မႈ အတြ္္

မကေဘာင္တခုအျဖစ္

လည္းေ္ာင္း

ေဆာင္ရြ္္ရန္ရည္ရြယပ
္ ါသည္။
အားလုံးပါ၀င္ေသာျငိမ္းခ မ္းေရးသေဘာတကည်ီမႈသည္

ခြျခားဆ္္ဆံမရ
ႈ ွိ၍ဗဟိုခ ဳပ္္ိုင္မမ
ႈ ားလြန္းေသာစနစ္

အေဟာင္းဲႏွင့္ ျပည္႔၀ေသာအေျခခံဥပေဒတခု္ိုေရးဆြျပ႒ာန္းျခင္းမွတဆင့္ဖြ႔စည္းမည့္ ဒ်ီမို္ေရစ်ီနည္း္ ဖယ္ဒရယ္
အစိုးရစနစ္
ဥပေဒတခု္ို

အသစ္တခုအၾ္ားရွိ္ြာဟခ ္္္ို
ခ မွတ္ဲႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

တံတားတစင္းအျဖစ္ေပါင္း္ကးရန္ရည္ရြယေ
္ သာၾ္ားျဖတ္အေျခခံ

ၾ္ားျဖတ္အေျခခံဥပေဒေရးဆြျပ႒ာန္းျပ်ီး

တစ္ဲႏွစ္အၾ္ာ

၂၀၀၇

တြင္

္ုိယ္စားလွယ္ည်ီလာခံ (Constituent Assembly – CA-I) အတြ္္ေရြးေ္ာ္္ပြမ ား္ င္းပ္ာ န်ီေပါဲႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္
ေရြးေ္ာ္္ခံ္ိုယ္စားလွယ္ပါ၀င္မႈအမ ားဆုံးျဖစ္ေသာအဖြ႔အစည္းတခု္ို ဖြ႔စည္းဲႏုိင္ခ႔ပါသည္။

အဖြ႔၀င္ ၆၀၁ ဥ်ီးပါ၀င္ေသာ အသစ္ဖြ႔စည္းလို္္သည္႔ CA-I ေရြးေ္ာ္္ပြျပ်ီးမၾ္ာမ်ီမွာပင္ ျပည္သကလကထု
ဲႏွ်ီးေဲႏွာတိုင္ပင္ပြမ ားအမ ားအျပားျပဳလုပ္္ာ ျပည္သကလကထုအားအေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ တ္္ၾ္ြစြာ ပါ၀င္
ေစခ႔ပါသည္။ တလအတြင္းတြင္ CA-I အဖြ႔၀င္မ ားထမွာ အဖြ႔ေပါင္း ၄၀ ဲႏွင္႔ အတြင္းေရးမွ းရုံး၀န္ထမ္းမ ားသည္
ေဒသဲႏၱရအဆင့္လကထုအစည္းအေ၀းပြမ ား္ င္းပရန္အတြ္္ န်ီေပါဲႏိုင္ငံတ၀ွမ္းသို႔ခရ်ီးထြ္္ခ႔ၾ္ပါသည္။ ၄င္းအဖြ႔မ ား
သည္ ္ိုယ္စားလွယ္ည်ီလာခံ၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြ္္မႈမ ားအားရွင္းလင္းတင္ျပ၍ အေျခခံဥပေဒသစ္အေပၚ ျပည္သက
လကထု၏ သေဘာထားဲႏွင္႔ေမွ ာ္မွန္းခ ္္မ ား္ို ေ္ာ္္ခံခ႔ပါသည္။ CA-I ၏ သ္္ဆိုင္ရာေ္ာ္မတ်ီမ ားသည္ ျပည္သက
လကထုဆ်ီမွ အၾ္ံျပဳခ ္္မ ားဲႏွင္႔ ထင္ျမင္ခ ္္မ ား္ိုရရွိရန္ ျပည္သကလကထုဆ်ီသို႔ျဖန္႔ေ၀ေသာ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၉၀ ပါ၀င္
ေသာ ဆန္းစစ္ေမးခြန္းလႊာ္ို ပုံစံထုတ္ဖန္တ်ီးခ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္မ ားဲႏွင႔ပ
္ ထမဆုံးမွ ေ၀ပုစ
ံ ံထုတ္ထားေသာ
၄င္းဆန္းစစ္ေမးခြန္းလႊာမ ားသည္ ဲႏိုင္ငံသားမ ားအတြ္္ ပကးေပါင္းပါ၀င္ရန္ဲႏွင႔္ အဓိပၸာယ္ျပည္႔၀ေသာ ္ကည်ီမ္
ႈ ိုေပးရန္
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အတြ္္ လြန္စြာမွ႐ႈပ္ေထြး၍နည္းပညာဆန္လွပါသည္။
CA-I သည္ အရပ္ဘ္္လကမႈအဖြ႔အစည္းမ ားဲႏွင္႔ ဲႏိုင္ငံသားမ ား္ို ၄င္းတို႔၏အျမင္မ ား္ို ည်ီလာခံေ္ာ္မတ်ီ
မ ားထံသို႔ တို္္႐ုိ္္ေသာ္လည္းေ္ာင္း သို႔မဟုတ္ ခရိုငအ
္ ဆင္႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ေဒသဲႏၱရ္ိုယ္စားလွယ္မ ားထံသုိ႔
လည္းေ္ာင္း ေပးပို႔ရန္ခြင္႔ျပဳထားပါသည္။ CA-I သည္စာျဖင္႔ေပးပိ႔မ
ု ႈေပါင္း ၅၅၀,၀၀၀ လ္္ခံရရွိပါသည္။ ဲႏိုင္ငံသား
မ ား၏ တ္္ၾ္ြေသာပါ၀င္မႈ္ရ
ို ရွိေသာ္လည္း ္ိုယ္စားလွယ္ည်ီလာခံ၏ အၾ္ံဥာဏ္ယကျခင္းဥ်ီးေဆာင္လွဳပ္ရွားမႈသည္
ေ္ာင္းစြာစ်ီစဥ္ထားေသာစစ္ေဆးမႈ၊

ဲႏိုင္ငံသားမ ားတင္သြင္းေသာအဆိုျပဳလႊာ္ိုဆန္းစစ္မႈဲႏွင့္

အေလးအန္္ထား

ေသာတိုးခ ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ ားမရွိျခင္းေၾ္ာင္႔ ထင္သေလာ္္မေအာင္ျမင္ခ႔ေပ။ ျပည္သကလကထု္တင္သြင္းေသာ အဆိုျပဳ
လႊာမ ား္ိုပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိစာြ ္ိုင္တြယ္ရန္ ဘ္္မလို္္ေသာအဖြ႔တခုဲႏွင္႔ တရား၀င္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ား္ို တည္
ေထာင္ရန္ CA-I ၏မေအာင္ျမင္မွဳသည္ ျဖစ္စဥ္၏ခ ဳိ႕ယြင္းခ ္္္ိုေဖာ္ေျပေနပါသည္။
CA-I ၏ အုပ္ခ ဳပ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ားအရ အေၾ္ာင္းအရာေပၚမကတည္၍ဖြ႔စည္းထားေသာေ္ာ္မတ်ီမ ားမွ
နည္း ပညာရွင္မ ားအား ၄င္းတို႔္ြ မ္း္ င္သည္႔နယ္ပယ္အသ်ီးသ်ီးဲႏွင္႔ဆ္္စပ္သည္႔အဆုိျပဳလႊာမ ား္ို စစ္ေဆးစိစစ္ရန္
အခြင႔အ
္ ာဏာအပ္ဲႏွင္းထားပါသည္။ လ္္ေတြ႔တြင္မက တဥ်ီးလွ င္အဆိုျပဳလႊာေပါင္း ၉၀၀ ေလာ္္စစ္ေဆးစိစစ္ရေသာ
CA-I အဖြ႔၀င္မ ားသည္ တကည်ီသည့္စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမရွိဘ ၄င္းတုိ႔၏တာ၀န္မ ား္ို လ္္ဲႏွင့ျ္ ပဳလုပ္ရပါသည္။ ၄င္း
စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည္႔၀မႈမ ားသည္

လက႔အဖြ႔အစည္းမွမေ္ နပ္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ ားျဖစ္ေစသည္႔

အတြင္းပြင္းလင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ခ ္္္ို

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဆိုးရြားေသာ

ျဖစ္စဥ္

အရပ္ဘ္္လကမႈအဖြ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ ားမ ားဖ္္မွ

ျပည္သကလကထု၏ပကးေပါင္းထည္႔၀င္မႈဲႏွင့္အတက ပါတ်ီစြရွိေသာ၀င္ေရာ္္စြ္္ဖ္္မႈအိုင္ဒ်ီယိုေလာ္ဂ ်ီဲႏွင္႔ပတ္သ္္၍ စိုးရိမ္
မ္င္းျဖစ္ေၾ္ာင္းအသံမ ားထြ္္လာ္ာ အခ ဳိ႕ေသာအရပ္ဘ္္အဖြ႔အစည္းမ ားသည္ CA-I ၏ အဆိုျပဳလႊာမ ား္ို
စစ္ေဆးစိစစ္မႈ မေအာင္ျမင္ျခင္းဲႏွင့ပ
္ တ္သ္္၍ စြပ္စြေျပာၾ္ားခ႔ၾ္ပါသည္။
ေနာ္္ဆုံးတြင္ေတာ႔ CA-I သည္ ၄င္း၏ျပ႒ာန္းထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင႔အ
္ ာဏာမျပ်ီးဆုံးခင္အတြင္း အေျခခံ
ဥပေဒ အျပည္႔အစုံ္ိုအၾ္မ္းေရးဆြရန္မတတ္ဲႏုိင္ေတာ႔ေၾ္ာင္း ၀န္ခခ
ံ ႔ရပါသည္။ ေဆြးေဲႏြးပြမ ားသည္လည္း အဓိ္
အားျဖင္႔

ဲႏိုင္ငံေတာ္ဖ႔စ
ြ ည္းတည္ေဆာ္္ပုံဲႏွင့္

လကနည္းစုမ ားဲႏွင့္

႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ ား၏အခြင္႔အေရးမ ားဲႏွင့္

သ္္ဆိုင္သည့္ အေရး္ိစၥမ ားသေဘာတကည်ီမႈမရေသာေၾ္ာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားခ႔ရပါသည္။ မေသခ ာမႈမ ားဲႏွင့္လေပါင္း
မ ားစြာၾ္ာျပ်ီးေနာ္္ န်ီေပါဲႏိုင္ငံအတြ္္အေျခခံဥပေဒအသစ္တခုအေခ ာသတ္ျခင္းဲႏွင႔္ ျပ႒ာန္းျခင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္္ို
(၂၀၁၃) ဲႏို၀င္ဘာေရြးေ္ာ္္ပအျပ်ီ
ြ
းတြင္ အာဏာသ္္၀င္သြားေသာ CA-II ထံသို႔လႊေျပာင္းေပးခ႔ရပါသည္။ သိသာ
ထင္ရွားသည့္ ္ိစၥရပ္မ ားအေပၚအေပးအယကလုပ္ေဆြးေဲႏြးမႈရရွိျပ်ီးေနာ္္ CA-II သည္ တရား၀င္ျဖစ္စဥ္ျပင္ပရွိ ပါတ်ီ
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ ားဲႏွင္႔ အလြတ္သေဘာေဆြးေဲႏြးျခင္းမ ားမွတဆင္႔ ေစ႔စပ္ညိဲႏ
ႇ ႈိင္းျခင္း္ိုၾ္ိဳးစား ေဆာင္ရြ္္ခ့
ပါသည္။ ၄င္းခ ဥ္း္ပ္မႈပစ
ုံ ံသည္ ယခင္ျပည္သကလကထုအားလုံးပါ၀င္ျခင္းမွ မဟာဗ ဟာေျမာ္္စြာ ေရြ႕သြားေသာ အေရြ႕
တစ္ခုျဖစ္ ေၾ္ာင္းျပသေနပါသည္။ CA-II သည္ ျပည္သကလကထုထံမွ၄င္းတို႔၏အျမင္မ ား္ို ေတာင္းခံသည္႔္ိစၥတြင္
ဒ်ီဂရ်ီအဆင္႔

ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားထိေလ ာ႔ခ ခ႔ယုံသာမ္

အေျခခံဥပေဒမကၾ္မ္းေရးဆြသကမ ား

သည္

မက၀ါဒေရးရာ

ေထာ္္ခံသကမ ားထံမွ ပကးေပါင္းထည္႔၀င္အၾ္ံေပးမႈမ ား္ိုပါအေလးထား လ္္ခံယကရန္ ဆဲႏၵ နည္းခ႔ပါသည္။
တံခါးပိတ္ေဆြးေဲႏြးပြမ ားတြင္

ေစ းဆစ္အေလွ ာအတင္းလုပ္ပ်ီးလေပါင္းမ ားစြာအၾ္ာတြင္

ပါတ်ီထိပ္တန္း

ေခါင္းေဆာင္မ ားသည္ ယခင္္ျဖစ္စဥ္အားရပ္ဆိုင္းသြားေစခ႔သည္႔အခ ္္မ ားအေပၚတြင္သေဘာတကည်ီ မႈရရွိခ႔ပါသည္။
အ္ ိဳးဆ္္အားျဖင္႔၄င္းတို႔သည္ အျပ်ီးသတ္အေျခခံဥပေဒမကၾ္မ္းအားထုတ္ျပန္ဲႏိုင္ခ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာ္္ CA-II သည္
မကၾ္မ္းအေပၚအၾ္ံဥာဏ္မ ားရရွိေစရန္အတြ္္

ဒုတိယအၾ္ိမ္ျပည္သကလကထုဲႏွင့္ဲႏွ်ီးးေဲႏွာတိုင္ပင္ျခင္းအတြ္္

အခ ိန္
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(၁၅) ရ္္ေပးခ႔ပါသည္။ ျပည္သကလကထုပါ၀င္ရန္ဤၾ္ိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ ဲႏိုင္ငံသားမ ားပကးေပါင္းထည္႔၀င္ရန္အတြ္္
ေပးထားေသာအခ ိန္သည္ လြန္စြာမွပင္အ္န္႔အသတ္ရွိေနေသာေၾ္ာင္႔ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ခ႔ပါသည္။ မည္သို႔ပင္
ဆိုေစ္ာမက

္ိုယ္စားျပဳည်ီလာခံအဖြ႔၀င္မ ားသည္

၇

ဲႏွစ္ေ္ ာ္အျငင္းအခုံျဖစ္ျပ်ီးေနာ္္

န်ီေပါဲႏိုင္ငံအားအေျခခံ

ဥပေဒအသစ္တခုေပးမည္႔ လကအမ ားအျပားေထာ္္ခံမႈဲႏွင႔အ
္ တက ၂၀၁၅၊ စ္္တင္ဘာလတြင္ ဖြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
အသစ္အားအတည္ျပဳျပ႒ာန္းလို္္ပါသည္။ ထို႔ေၾ္ာင္႔ အေျခခံဥပေဒေရးဆြျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သကလကထု္ိုပါ၀င္ရန္
္နဥ်ီးဲႏိုင္ငံေရးဆဲႏၵရွိေနေသာ္လည္း

လကထုပါ၀င္မႈသည္

အျပ်ီးသတ္အေျခခံဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာျပ႒ာန္းခ ္္မ ား

အေပၚ ္န္႔သတ္ထားေသာဒ်ီဂရ်ီအဆင္႔အနည္းငယ္သာလွ င္လႊမ္းမိုးမႈရွိခ႔ပါသည္။
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