လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

လႊတ္ေတာ္မ်ား
ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ဤအေၾကာင္းအရာစဥ္၏အေၾကာင္း
ဤလုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုံၿခံဳေရးက႑ အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
လုံၿခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ က်စ္လစ္ ျပည့္စုံေသာ ပဏာမမိတ္ဆက္မႈမ်ား
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာစဥ္သည္ လက္ရွိ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကာ အဓိကက်ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ
ရွင္းလင္းျပၿပီး မ်ားျပားစုံလင္လွေသာ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အဓိကက်ေသာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (သို႔)
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ နမူနာပုံစံမ်ား (သို႔) မူဝါဒမ်ား (သို႔) စီမံခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံျမွင့္တင္မႈမလုပ္ပဲ
စာဖတ္သူမ်ားကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီ အေပၚတြင္ရွိေသာ ၎တု႔၏
ိ အသိ အျမင္ၾကြယ္ဝမႈကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ခြင့္ရရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
အမွန္တစ္ကယ္ပင္ အက်ဳိးျပဳေထာက္ပ့ံေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားသည္
သက္ဆုိင္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေပးရုံသာမက ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑အား
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆီသုိ႔ေရာက္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လက္ရွိလုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ားကုိပါ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ အကဲျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၏အေၾကာင္း
လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေနာက္ခံသမုိင္း

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑

အား

အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒေရးဆုိင္ရာ စနစ္တစ္ခုစီ၏
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာစီ ထူးျခား ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေသခ်ာရွိေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ

အဓိက

လုပ္ေဆာင္ေပးသူ

ျဖစ္ေစသည့္

အလားတူလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာမူ

ယင္းတု႔ိ

အားလုံးတြင္ရွိပါသည္။ ဤေနာက္ခံသမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကုိ လုံၿခံဳေရးက႑တြင္
မည္သ႔က
ုိ ်င့္သုံးႏုိင္သည္ကုိ ရွင္းျပပါသည္။
လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိပါသည္။
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း။ စာမ်က္ႏွာ-(၂)
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစရန္ ယင္းတုိ႔၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ
မည္သ႔အ
ုိ သုံးျပဳႏုိင္မည္နည္း။ စာမ်က္ႏွာ-(၄)
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစရန္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း စစ္ေဆးျခင္းကုိ
မည္သ႔အ
ုိ သုံးျပဳႏုိင္မည္နည္း။ စာမ်က္ႏွာ-(၆)
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ
မည္သ႔ုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ စာမ်က္ႏွာ-(၈)
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစရန္ ပံ့ပုိးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သည့္
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရပါသနည္း။ စာမ်က္ႏွာ-(၁၁)
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္သ႔က
ုိ ူညီ ပံ့ပုိးႏုိင္ပါသနည္း။စာမ်က္ႏွာ-

(၁၂)
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လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္
အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရသနည္း။
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

အစုိးရ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ကာ

ျပည္သူ႔ေရးရာ

မူဝါဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ယင္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္

တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ

ေကာင္းမြန္ေသာ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္

တရား၀င္အစုိးရ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျဖစ္ေပၚလာေစေရး တု႔အ
ိ တြက္တာ၀န္ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္

ျဖစ္ေစရန္အတြက္

မ်ားျဖစ္ေသာ

ပါသည္။

ဥပေဒျပဳေရး၊

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ၊

ရသုံးမွန္းေျခ

ေငြစာရင္း

စစ္ေဆးျခင္း၊

အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္မႈႏွင့္

တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

အနည္းဆုံး

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ

အရည္အေသြး

အေထာက္အကူ

သုံးရပ္ရွိရန္

လုိအပ္

ေရြးေကာက္

ဖြဲ႔စည္းထားမႈတုိ႔ေၾကာင့္

လႊတ္ေတာ္သည္

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ေသခ်ာရွိေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္

အဓိကက်ေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အခန္းက႑မွ

ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါသည္။

အခြင့္အာဏာ
ကြပ္ကဲရန္

:

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္

လုံေလာက္သည့္

ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည့္
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္

လုံၿခံဳေရးက႑ကုိ

စည္းမ်ဥ္းအရ

အခြင့္အာဏာ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ

ရွိကုိရွိရမည္

အေျခခံဥပေဒမ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (သုိ႔)

ႀကီးၾကပ္

သတ္မွတ္ထားေသာ
ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒမ်ား၊

ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားမွ ထုိကဲ့သုိ႔

ဤေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ “လႊတ္ေတာ္” ဟူသည့္

ေသာ အခြင့္အာဏာကုိ တရားဝင္ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔

စကားလုံးသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

တြင္မူ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္

လုိက္နာသည္ မဟုတ္ပါ။

ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးေသာ

ႏုိင္ငံေပါင္းစုံရွိ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အခြင့္အာဏာကုိ

အၿမဲတမ္းက်င့္သုံး

(သုိ႔)

အသိအမွတ္ျပဳ

အမည္ရွိသည့္ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား အားလုံးကုိ ဆုိလုိ
သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၏

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊

အထက္လႊတ္ေတာ္

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသရွိႏုိင္ငံမ်ား၏

(Shura)၊

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္။

အရည္အခ်င္း

:

ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္

ေထာက္ပံ့မႈ၊

သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ၊

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္

(Majils)၊

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ
ဆန္းစစ္ေလ့လာ၍

သုေတသနျပဳႏုိင္စြမ္းရွိမႈ၊ အထူးေလ့လာလုိက္စားထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အႀကံျပဳေရးေကာင္စီ(Council)၊ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္

မ်ားႏွင့္

(Senate)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (House of Representatives)၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏

အလုပ္သေဘာအရ ဆက္ဆံေရးတို႔ အပါအ၀င္ ယင္းတုိ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (Diet)ဟူ၍အျခားေသာ အမည္မ်ားျဖင့္ ရွိပါသည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ အခန္းက႑မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒေရးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားအၾကားႏွင့္
ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အလြန္ ကြျဲ ပားျခားနားကာ ထုိကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားသည္

သေဘာထား

:

ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားတြင္

အေျခခံေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ

ကြျဲ ပားသြားပါသည္။ ထုိကျြဲ ပားျခားနားမႈမ်ားဟူသည္မွာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္

ကတိက၀တ္ျပဳမႈရွိရန္ လုိအပ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔၏

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိလာေစရန္အတြက္

သတ္မွတ္လုိက္ေသာ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္

စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ အျခားစနစ္တစ္ခုတြင္

ျခစားမႈကုိျဖစ္ေစေသာ

ျပဌာန္းလုိက္ပါက

လႊတ္ေတာ္ရွိ

ေကာင္းမြန္ေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ေသခ်ာေပါက္

ရွိလာမည္

ဒီမုိကေရစီကုိ

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အတုိက္အခံျပဳလုပ္မႈရွိလာႏုိင္ၿပီး
အခြင့္အလမ္းမ်ား

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္

အက်င့္ပ်က္

ရွိလာႏုိင္ေျခရွိပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ

တာ၀န္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာလတြင္ တရားစြဲဆုိျခင္းမွ

က်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ

ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

ဘယ္ေသာအခါမွ

အတုခုိး၍

ရမည္မဟုတ္ပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိလာေစရန္ႏိုင္ငံေဒသ၏

ေနာက္အျခအေနတစ္ခုသုိ႔
သို႔ေသာ္

ေကာင္းမြန္ေသာ

အေျခအေနအရ

အျမဲတမ္း

လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ညွိႏိႈင္းယူရမည္ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ကာကြယ္ရန္

၎တု႔၏
ိ

၎တုိ႔၏

မဟုတ္ပါ။ ဤအေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား
အေျခအေနတစ္ခုမွ

ဂုဏ္သိကၡာကုိ

ခုိင္မာေသာ

လႊတ္ေတာ္သည္

တရားဝင္

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၿပီး
ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

လႊတ္ေတာ္၏

အားျဖင့္

အားေကာင္းခုိင္မာေစေရးသည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚတြင္

အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္ငါးရပ္ရွိပါသည္။

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရွိေသာ

အရည္အခ်င္းႏွင့္

အေသအခ်ာရွိေစရန္

စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ကြျဲ ပားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်
လုံၿခံဳေရးက႑အား

အခြင့္အာဏာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

သေဘာထားတုိ႔ကုိ

အဓိကက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(ပံု ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)

2

2

D C AF SS R BACKG ROUND ER | Parliaments

D C AF SS R BACKG ROUND ER | Parliaments

ပုံ (၁) လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ငါးရပ္

ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္

လႊတ္ေတာ္သည္ လံုျခံဳေရး
ပ့ံပိုးျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ား၊
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆး
မႈ ျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ငန္း
တာ၀န္၊ အစီအစဥ္ႏွင့္
အခြင့္အာဏာမ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို
ဖန္တီးေရးဆြေ
ဲ ပးရသည္။

ခန္႔အ ပ္ျခင္း လုပ ္င န္း တာ၀န္

ကိုယ ္စ ားျပဳျခင္း

ရသံုး မွန ္းေျခေငြစ ာရင္း

ႀကီး ၾကပ္စ စ္ေ ဆးမႈ

ဆုိင ္ရ ာလုပ ္င န္းတာ၀န္

လုပ ္င န္း တာ၀န္

လႊတ္ေတာ္သည္

လႊတ္ေတာ္သည္

လႊတ္ေတာ္သည္

လႊတ္ေတာ္သည္ လုံၿခံဳေရး

လုံၿခံဳေရးက႑

လုံၿခံဳေရးက႑အား

လုံၿခဳံေရးက႑

ႏွင့္ ပတ္သက္၍

အတြက္ရသုံးမွန္းေျခ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊

အတြင္းရာထူး

ေဝဖန္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ

ေငြစာရင္းကုိအတည္

ဥပေဒမ်ား၊စည္းမ်ဥ္း

ခန္႔အပ္မႈမ်ားကုိ

ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူ႔ေဆြးေႏြးပြဲ

ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း (သုိ႔)

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး

ျပဳလုပ္စီစဥ္ေပးျခင္း၊

ပယ္ခ်ျခင္းျပဳႏုိင္သည့္

မူဝါဒမ်ားအရျဖစ္ၿပီး

ပယ္ခ်ျခင္း(သု႔)ိ

အျပန္အလွန္ေျပာဆုိ

အခန္းက႑တြင္ ရွိပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာကာ

ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္း

ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပြင့္လင္း

လုပ္ေဆာင္မႈရွိ/မရွိကုိ

ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး လုံၿခံဳေရးႏွင့္

ျမင္သာမႈမွ တစ္ဆင့္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး

စပ္လ်ဥ္းေသာ အစုိးရ၏

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အမ်ား

အတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ

သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရးကုိ

သေဘာတူညီမႈမရွိပါက

ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ႏွင့္

အယုံအၾကည္မရွိ အဆိုကုိ

လုံၿခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။

ျပည္သူလူထု သေဘာတူညီ

လုပ ္ငန္းတာ၀န္

မႈမရွိေသာ အစုိးရ၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔
ျပဳလုပ္သည္။
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လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစရန္ ယင္းတုိ႔၏
ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ မည္သုိ႔အသုံးျပဳႏုိင္မည္နည္း။

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစေရးအတြက္

လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အဓိကက်ေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ာ းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းတုိ႔သည္

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား သည္ျပည္သူ႔

လုံၿခဳံေရးက႑

ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ

လုံၿခဳံေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ လုံၿခံဳေရးက႑သည္ အရပ္ဘက္

ေကာင္းမြန္ေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏

ျပည္သူလူထု၏

လုိက္နာရန္ႏွင့္

တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ၏ အင္အားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာအာဏာ အေပၚတြင္

ခ်ရာတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိမႈ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြ တ႔ုံျပန္ေဆာင္ရြက္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ႏုိင္မႈ၊

အေပၚတြင္

ဖန္တီးေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္

အာဏာ

သက္ေရာက္မႈရွိသည့္

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးတုိ႔တြင္
ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ
ရွိလာေစၿပီး

ပါဝင္ေနေသာ
ထိန္းကြပ္မႈကုိ

က႑မ်ားႏွင့္

တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ခြေ
ဲ ဝသတ္မွတ္

ထိထိေရာက္ေရာက္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကေဖာ္ျပပါသည္။
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္

ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံျဖစ္သည့္ လုံၿခံဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးမႈ၊

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈတ႔ျုိ ဖစ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္

က႑သည္

မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟ၍
ူ

ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္တ႔အ
ုိ တြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ

ဥပေဒမူေဘာင္

ရွိရန္လုိအပ္သည္။

အက်ဳိးရွိရွိ

ေကာင္းမြန္ေသာလုံၿခံဳေရးက႑အား
ႏုိင္ငံ၏

လုံၿခံဳေရး
စံသတ္မွတ္

ထားသည့္အဆင့္အတန္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ

ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုကုိ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္
အခန္းက႑မ်ားကုိ
ထိထိေရာက္ေရာက္

ႏုိင္ငံကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္

လုံၿခံဳေရး

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္

၎တု႔၏
ိ

ယင္းဥပေဒမူေဘာင္၏
ေက်ပြန္ေအာင္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္းမွ

ေဆာင္ရြက္ေစရန္

ေသခ်ာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။

လုံၿခံဳေရးက႑သည္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္
လုံၿခံဳေရး

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊

ေဒသႏၱရအဆင့္တုိ႔တြင္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္

ႀကီးၾကပ္ေရး

တာ၀န္တ႔အ
ုိ တြက္ တာ၀န္ရွိေသာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံမ်ား၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
အမႈထမ္းမ်ား အားလုံးတုိ႔ႏွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ေကာင္းမြန္
ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူသည္ အရပ္ဘက္ ျပည္သူ

-

-

အရပ္ဘက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ ထိန္းကြပ္မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္

လူထု၏

ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္၏ စစ္မွန္ေသာ စရုိက္လကၡဏာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ

စုိးမုိးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈ တုိ႔ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္

လုံၿခံဳေရးက႑၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၊ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ပို္င္ခြင့္တာဝန္မ်ား၊

အတြင္းမွ

အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ လုပ္ေဆာင္မႈတ႔က
ုိ ုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ၿပီး

လုၿံ ခံဳေရးကုိ

ျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႏွင့္တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားရပါမည္။

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ ကာကြယ္ထားသည့္
ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ အရပ္ဘက္ ျပည္သူလူထုသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က်
ႀကီးႀကပ္ရာမွတစ္ဆင့္ လုံၿခံဳေရးက႑၏ တာ၀န္ခံမႈကုိ ဥပေဒက
အေသအခ်ာရွိေစပါသည္။

-

လုံၿခံဳေရးက႑သည္

လုံၿခံဳေရးက႑အား

၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္

တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

က်ား/မဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ တု႔က
ိ ုိ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ
ဥပေဒ၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

စီစဥ္

တည္ေဆာက္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အရပ္ဘက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမုိကေရစီနည္း
ေလးစားမႈတုိ႔ပါဝင္ေသာ

ဥပေဒ မူေဘာင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ၊ လူမ်ဳိးစုဆုိင္ရာႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ

ထူေထာင္ျခင္းသည္

က်ေသာ

လုံၿခံဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္တ႔အ
ုိ တြက္ ႏုိင္ငံ၏

တရားဥပေဒ

ႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္သူတုိ႔၏

ေကာင္းမြန္ေသာလုံၿခံဳေရးက႑အား

ကန္႔သတ္ထား ၿပီး ဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္းမွသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
လုံၿခဳံေရးက႑သည္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ဆန္႔က်င္သည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကုိမွ

ထိန္းကြပ္မႈ၊

ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္တာ၀န္သိတတ္စြာ

လုံၿခံဳေရးက႑အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ား ျပဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္းကုိ တင္းၾကပ္စြာ

လုပ္ေဆာင္၍မရ (သု႔)ိ လုပ္ေဆာင္ရန္ အမိန႔ေ
္ ပးေစခုိင္း၍မရ။
-

ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ

ထိန္းကြပ္မႈ၊တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္
မူေဘာင္အတြင္းမွ

လူ႔အခြင့္အေရးကုိ
လုံၿခံဳေရး

စီစဥ္

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ တု႔က
ိ ုိ ပုိ၍ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ႏွင့္

ပုိ၍တာ၀န္သိတတ္မႈရွိရွိ

လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္

ႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္သူတုိ႔၏ လုံၿခံဳေရးကုိတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစ
သည့္

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္

ျဖစ္သည္။
က႑၏

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းတည္း(သုိ႔)

လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပုံကုိ

လုပ္ငန္းစဥ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္

အာရုံစုိက္

လုံၿခံဳေရး

စနစ္တစ္ခုလုံး၏

လုပ္ငန္း

အေလးေပးေကာင္းေပးမည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ သိရွိနားလည္

ႏွစ္ခုစလုံးကုိ အစဥ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစေရးပင္ျဖစ္သည္။

လြယ္ေစၿပီး ရွင္းလင္း တိက်၍ သမာသမတ္က်ကာ တစ္ညီတစ္ညာတည္းျပဌာန္းၿပီး

ထုိအဓိကက်သည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္းမရွိေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္

ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ (လံုၿခံဳေရး က႑အား

တရားမွ်တမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊လံုၿခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ေရးသားထားသည့္
ေျပာင္းလဲေရး

ႏွင့္လံုျခံဳေရးက႑)

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ

ေက်းဇူးျပဳ၍

ျပဳျပင္
မွီျငမ္း

ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
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ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ဥပေဒ
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အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ

မည္သုိ႔အစျပဳသည္၊

လႊတ္ေတာ္တုိင္းသည္

မူၾကမ္းေရးဆြသ
ဲ ည္၊ ျပန္လည္ သုံးသပ္သည္၊ ျပင္ဆင္သည္၊ အတည္ျပဳသည္ (သုိ႔)

အေျခအေန၊

ပယ္ခ်သည္

ကဲျြ ပားျခားနားမႈမ်ား

အစရွိသည္တုိ႔တြင္

ကြျဲ ပားေသာ္လည္း

မ်ားေသာအားျဖင့္

ကြျဲ ပားျခားနားၾကသည္။

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္
အနည္းငယ္ရွိျခင္းသည္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ေကာ္မတီမ်ား (သုိ႔ ေကာ္မရွင္မ်ား)သည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏

နည္းစနစ္မ်ားဆင္တူသည့္

အေရးႀကီးေသာ

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အရည္အေသြးသည္
မူတည္ပါသည္။
ေကာ္မတီမ်ား၏

အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ၏

ယင္းလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ
စဥ္းစားသုံးသပ္ႏုိင္ရန္

အမႈထမ္းမ်ား

အရည္အေသြးအေပၚတြင္

လုပ္ေဆာင္မႈတြင္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ
လုံေလာက္ေသာ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

သီးျခားေထာက္ပံ့

လိုအပ္သလို

ဥပေဒျပဳျခင္းကုိ

အခ်ိန္ႏွင့္

ဥပေဒျပဳျခင္း၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ

အၾကားတြင္ပင္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္



ကူညီေပးရန္

ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ လႊတ္ေတာ္၏
အခန္းက႑အေပၚတြင္အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ

အေသးစိတ္

ေယဘုယ်အဖြ႔အ
ဲ စည္းပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမူကြမ
ဲ ်ားတြင္

အရင္းအျမစ္မ်ားလည္းရွိရန္

ပါဝင္သည္မွာၿဗိတိသွ်ပါလီမန္စနစ္၊ သမၼတပါဝင္ေသာစနစ္၊
ပါလီမန္ဆုိင္ရာ (သုိ႔) စနစ္ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ ထားေသာ စနစ္မ်ားတြင္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ျခင္းသည္
အေရးႀကီးပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ - ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကုိဗဟုိအစုိးရမွ

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ၏
ဤသည္မွာ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္ (သိ႔)ု ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ (ဖက္ဒရယ္ဝါဒ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္

လူဦးေရ၏ အလႊာအပုိင္း အျခားတုိင္းမွ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္
ကုိယ္စားျပဳပါဝင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလူနည္း
စုမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာဝင္မ်ား အစရွိသည့္ မၾကာမၾကာ ကုိယ္စားျပဳ
ပါဝင္ခြင့္

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား

ကြျဲ ပားျခားနားႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ ပါသည္။

လုိအပ္ပါသည္။

အရည္အေသြးအတြက္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ၊

ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ား

မရွိသည့္သူမ်ားကုိ

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိ က်င့္သုံးေသာ အစုိးရ)မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္။


ပမာဏ၊အေရအတြက္ႏွင့္ယင္းတုိ႔၏ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ

ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္

ၾသဇာအာဏာမ်ားသည္ အစုိးရ၏ အျခားေသာ ဌာနခြမ
ဲ ်ား၊ရုံးခြမ
ဲ ်ား၊

အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ပါဝင္ႏုိင္မႈ တုိးျမင့္လာေစရန္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္
ျပည္သ႔ထ
ူ င္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ

အသုံးျပဳ၍

ဥပေဒျပဳေရး

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ရယူႏုိင္ရန္

ျပည္သူတုိ႔၏

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာအစည္းအေဝးက်င္းပမႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာ

အျခားေသာအဆင့္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဆင့္တူညီမႈ။


ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲသည္ အစုိးရတြင္လည္း

အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ေတာင္းခံျခင္း (သုိ႔) အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း၏ အႀကံျပဳခ်က္

ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲ ျဖစ္မျဖစ္နွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

မ်ားကုိ ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ျခင္းကုိ က်ယ္ျပန္႔လာေစႏုိင္ပါသည္။

က႑တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း(သု႔)ိ ဆက္လက္ ထားရွိ
လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းတုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္
မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္သနည္း။


ႏုိင္ငံတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာအသုံးျပဳျခင္းကုိ အျပန္အလွန္
စစ္ေဆးျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကုိ
ခြဲေဝထားမႈ (သု႔)ိ ပူးေပါင္းထားမႈ အေပၚတြင္ ပုိ၍ မူတည္ပါသည္။



အစဥ္အလာမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ၊ အလြတ္သေဘာေဆာင္
သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတြင္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္း
ရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၊ျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္
ပါဝင္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္
ခံထားရသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတုိ႔ အၾကားရွိ
ဆက္ဆံေရးမ်ား။



ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေရအတြက္၊ ခံယူခ်က္သေဘာထားကုိ
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မႈ၊ အင္အားေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏
အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအေပၚတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ။

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကမူ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏

ေျပာင္းလဲမသြားေသာ္လည္း

ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေသအခ်ာရွိေစရန္
လႊတ္ေတာ္ေရးရာ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္

မႈမ်ားသည္

စနစ္တစ္ခုစီႏွင့္

လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ညွိႏႈိင္းရမည္။
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လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစရန္

လႊတ္ေတာ္၏ၾသဇာအာဏာအတုိင္းအတာအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးျခင္းကုိ မည္သုိ႔အသုံးျပဳႏုိင္မည္နည္း။

ရွိေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ



ဒီမုိကေရစီစနစ္၏

ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ျဖင့္

အုတ္ျမစ္သဖြယ္

“ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္
ရလဒ္အားျဖင့္

ျဖစ္သည့္

အခြန္စည္းၾကပ္

အေျခခံသေဘာတရားမွာ

ျခင္းမလုပ္ႏုိင္ပါ”

ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑သည္

အရင္းအျမစ္မ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည့္
ဥပေဒအရ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ

အတည္ျပဳမႈကုိ

သတင္းအခ်က္အလက္၏ အတုိင္းအတာပမာဏႏွင့္

ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး

လုံၿခံဳေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တု႔၏
ိ သိျမင္နားလည္မႈႏွင့္

လုံၿခံဳေရးက႑၏

တစ္ႏွစ္တာရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ

ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

အေတြ႔အႀကံဳ။


အပုိင္းသုိ႔ သီးျခားခြထ
ဲ ုတ္မႈ ရွိမရွိ။

ၾသဇာလႊမ္းမုိးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း (သုိ႔) ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း၏ ဦးစားေပးရမည့္
အသစ္တစ္ဖန္သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

လႊတ္ေတာ္သည္



လုံၿခံဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ အေပၚတြင္

လုံၿခံဳေရးက႑သည္
ဥပေဒႏွင့္အညီ

လႊတ္ေတာ္က

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာမ်ားကုိ

အက်ဳိးရွိရွိ

သုံးစြေ
ဲ နသည္ဟု

တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး

အခုိင္အမာ

ေျပာဆုိႏုိင္မည္

မဟုတ္ေပ။
လႊတ္ေတာ္သည္

ရွိေသာအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ အပါအဝင္

မျပဳလုပ္လွ်င္

သုံးစြရ
ဲ ာတြင္

ႏုိင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ အဖြ႔ဲ (သု႔)ိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အစရွိေသာ အျခားျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အာဏာ

တုိက္ရုိက္ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ႏုိင္ငံဘ႑ာမ်ားကုိ
မည္သုိ႔သုံးစြေ
ဲ နသည္ကုိ

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိ
ေဖာ္ျပထားမႈ၏အဆင့္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊
အေၾကာင္းအရာ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရရွိႏုိင္ေသာ

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အေသြး။
မတူညီေသာစနစ္မ်ားသည္
စာရင္းအား

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္

ခြေ
ဲ ဝသတ္မွတ္ေပးထားသည့္

လုံၿခံဳေရးက႑အား

အရင္းအျမစ္မ်ား၏

အဆင့္အတန္းကုိ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သုိ႔) ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ကုိ
ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ

ယင္း၏ၾသဇာအာဏာကုိ

လုပ္ေဆာင္မႈ

စြမ္းရည္ကို

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္

အသုံးျပဳ၍

လံုျခံဳေရးက႑၏

ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

အခ်ဳိ႕ေသာ

ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ

လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြေ
ဲ ဝသတ္မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာ
အခါ ဝန္ႀကီးမ်ား (သုိ႔) လုံၿခံဳေရး အရာရွိမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚ၍ ေငြေၾကးသုံးစြမ
ဲ ႈ
အေသးစိတ္ကုိ ရွင္းျပေစျခင္း (သုိ႔) ေငြေၾကးသုံးစြမ
ဲ ႈကုိ တရားဝင္ ျပဌာန္းထား
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္သာ ကန္႔သတ္သုံးစြရ
ဲ န္ ေတာင္းဆုိျခင္း တုိ႔ကုိ
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ အာဏာကုိ အသုံးျပဳ၍
လုံၿခံဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္တ႔၏
ုိ ဦးတည္
ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အထူးေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရသုံးမွန္းေျခ
ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ (သုိ႔) ပယ္ခ်ႏုိင္သည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ

ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲမႈတြင္

ရသုံးမွန္းေျခေငြ

မတူညီေသာ

အတုိင္းအတာကုိေပးအပ္ထားၿပီး

ၾသဇာအာဏာ

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ

စစ္ေဆးႏုိင္မႈ ၾသဇာအာဏာတြင္ အကန္႔အသက္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္
မ်ားပင္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္ (ပုံ- ၂ တြင္ၾကည့္ပါ)။
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေပၚတြင္ရွိေသာ

ယင္းတုိ႔၏ၾသဇာအာဏာမွတစ္ဆင့္ လုံၿခံဳေရးက႑ကုိ တာဝန္ခံမႈႏွင့္
အက်ဳိးရွိထိေရာက္မႈတုိ႔၏

စံခ်ိန္စံႏႈန္း

ျမင့္မားျပည့္မီေစရန္

ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေပၚရွိ
လႊတ္ေတာ္၏ၾသဇာအာဏာသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ တားဆီးႏုိင္
ၿပီး

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္

လုပ္ေဆာင္ရေလ့ရွိေသာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္

ေရရွည္

ကာကြယ္ေရးႏွင့္

လုံၿခံဳေရးအတြက္

ပစၥည္းကိရိယာ

ဝယ္ယူေထာက္ပံ့မႈတြင္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္

အခ်ိန္တုိအတြင္း

ထိေရာက္မႈတုိ႔ကုိလည္း

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္

ရာေရာက္ပါသည္။
ၾသဇာအာဏာရွိမႈကုိ

ပုိ၍လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္

လႊတ္ေတာ္၏
အသုံးျပဳ၍

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ၊

ပုိ၍အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ လုံၿခံဳေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရွိလာေစ
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေရးကုိ
ေထာက္ခံျမွင့္တင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုံေလာက္ျပည့္စုံစြာ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္၊လူေပါင္းစုံႏွင့္

အသုိင္းအဝုိင္းေပါင္းစုံ

တု႔အ
ိ တြက္ ပုိမုိ၍သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ လုံၿခံဳေရးရရွိမႈ ျဖစ္ေပၚလာ
ေစေရး တု႔ျိ ဖစ္ပါသည္။
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ပုံ (၂) ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေပၚရွိ မတူညီေသာ ၾသဇာအာဏာမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးမူဝါဒႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးတုိ႔အေပၚတြင္
မတူညီေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။

အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈသာ
ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း
အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိသာ
အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီးပယ္ခ်ခြင့္
(သုိ႔)ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိေသာ
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္
ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ခြေ
ဲ ဝသတ္မွတ္
ေပးထားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္
အတုိင္း သုံးစြေ
ဲ နမႈကုိ
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္သည္။

အတည္ျပဳေထာက္ခံျခင္း (သုိ႔)

ျပင္ဆင္ျခင္း

မူၾကမ္းေရးဆြျဲ ခင္း

ပယ္ခ်ျခင္း

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ

ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ

ျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာ

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ

အတည္ျပဳေထာက္ခံႏုိင္ေသာ

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

တန္ျပန္အဆုိျပဳခ်က္မ်ား

(သုိ႔)ပယ္ခ်ႏုိင္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑ကုိတုိက္ရုိက္

ျပဳလုပ္ရန္မူၾကမ္းေရးဆြႏ
ဲ ုိင္ေသာ

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္အစုိး၏

ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္သည္။

ၾသဇာအာဏာရွိသည့္ (သုိ႔)

လုံၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားကုိ

အခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း

သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ

အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ္ စတင္၍

လႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာ

ႀကီးႀကီးမားမားက်ယ္က်ယ္

အဆုိျပဳႏုိင္သည္အထိပင္

ၾသဇာအရွိန္အဝါရွိသည္။

ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရန္ျပည့္စုံ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္

ေစ့စပ္ေသာၾသဇာအာဏာမ်ား

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လုံၿခံဳေရး

ရွိေသာ္လည္း အျခားေသာ

မူဝါဒႏွင့္ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေရး

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္မူ

တု႔အ
ိ ေပၚတြင္အားေကာင္းခုိင္မာ

ထုိၾသဇာအာဏာသည္

ေသာတုိက္ရုိက္အက်ဳိးသက္ေရာက္

သာမန္မွ်သာရွိသည္။

မႈရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔ထိထိေရာက္
ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္
ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ
ႏွငအ
့္ ဖြ႔အ
ဲ စည္း ဆုိင္ရာ
ကူညီေထာက္ပံ့မႈတုိ႔ရွိရန္
မ်ားစြာလုိအပ္ပါသည္။
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လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ မည္သုိ႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပုံမွာ

လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲမႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအျမင္

-

ဥပေဒ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းမႈကုိ ေသခ်ာခုိင္မာေစျခင္း

မ်ားကုိ

-

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္

အညီျဖစ္ေစၿပီး

ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းအရ

ႏုိင္ငံေရးအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ
ကန္႔သတ္ထားသလုိ
အလြသ
ဲ ုံးစားျပဳမႈႏွင့္

တရားဥပေဒႏွင့္

လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား

အခန္းက႑မ်ားမွသာ

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္မ်ားကုိလည္း
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတုိ႔

တားဆီးမႈတုိ႔ကုိ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ၾသဇာအာဏာကုိ

မျပဳလုပ္ရန္

ကာကြယ္

ဥပေဒမ်ားသည္

ယင္းတုိ႔၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း
-

အရင္းအျမစ္မ်ားအား အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်မႈရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

-

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္

လူထုလုံၿခံဳေရး

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၏

ဦးစားေပး

အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ၾသဇာအာဏာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ လုံၿခံဳေရးႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိ၊မရွိႏွင့္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈရွိ၊မရွိ
စစ္ေဆးႏုိင္သည္။

သာမန္ျမင္ေတြ႔ေနက်ျဖစ္ေသာ

လႊတ္ေတာ္၏

ႀကီးႀကပ္

ကြပ္ကဲမႈဆုိင္ရာ ၾသဇာအာဏာမ်ားကုိ ပုံ (၃)တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပုံ (၃) ျမင္ေတြ႔ေနက်ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီျဖစ္သည့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ ၾသဇာအာဏာမ်ား
ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္တြင္ ေမးျမန္းပုိင္ခြင့္ႏွင့္အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏

အရည္အေသြးကုိ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပုိင္ခြင့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ(သုိ႔) အရင္းအျမစ္မ်ားသုံးစြမ
ဲ ႈတုိ႔အတြက္ လုံၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားကုိ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိ၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္

ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ (သု႔)ိ သက္ဆုိင္သူသာ သိခြင့္ရွိသည့္ လုံၿခံဳေရးအရ အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ တည္ေနရာႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္အပါအဝင္ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းမႈ၊ ညႊန္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေသာ
အစည္းအေဝးမ်ားကုိ တက္ေရာက္သိရွိပုိင္ခြင့္

လုံၿခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ရာထူးခန္႔အပ္မႈမ်ားကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္
အစုိးရ၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရံဖန္ရံခါတြင္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ရယူျခင္း၊ စစ္ေဆး ျခင္းတုိ႔အပါအဝင္
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ စုေဆာင္းရယူပုိင္ခြင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာတြင္ ေပါ့ဆညံ့ဖ်င္းမႈ (သို႔) အလြသ
ဲ ုံစားျပဳမႈတ႔ရ
ုိ ွိသည္ဟု သံသယရွိပါက တရားဝင္ေမးျမန္းမႈမ်ား၊
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား (သုိ႔) သီးျခားစာရင္းစစ္ေဆးမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္၊ စတင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ (သုိ႔)
ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ပုိင္ခြင့္
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ လူထုအားအသိေပး ေဖာ္ထုတ္ပုိင္ခြင့္ (ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစဘဲ)
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လႊတ္ေတာ္၏ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

အသြင္ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အထူးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသည့္

မ်က္ႏွာစုံညီ

အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒျပဳေရး

အစရွိေသာ လႊတ္ေတာ္၏ပုံမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

ႏုိင္ပါသည္။

အျဖစ္

-

စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

လႊတ္ေတာ္၏

ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ဟစ္တုိင္ပင္

သုိ႔ေသာ္

ေကာ္မတီမ်ားသည္

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ

ရည္မွန္းခ်က္

ႏွစ္ျမွဳပ္၍လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

ျဖစ္ပါသည္။ေကာ္မတီမ်ားသည္
(သုိ႔)

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ (သိ႔)ု
အျခားေသာအဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကားတြင္ အစုိးရဌာနမ်ားအေပၚ

ပုိမုိႀကီးမား

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းတင္ျပရန္

က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေကာ္မတီ၏ ေဘာင္အတြင္းမွ (ႏုိင္ငံျခားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊
တရားဥပေဒေရးရာ၊
ေကာ္မတီမ်ား)
အေလးေပးကာ

ဘ႑ာေရး

(သုိ႔)

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ
က်င့္သုံးႏုိင္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအစရွိ

ပုိ၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
သီးသန္႔

အစုိးရကဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာအဖြဲ႔ အစရွိသည္တုိ႔သည္

ေသာ
အာရုံစုိက္

ဥပေဒ

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

(သုိ႔)

ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေစေရးတုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

လုံၿခံဳေရးလုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ တစ္ခုတည္းအတြက္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းခံရသည့္ေကာ္မတီမ်ားရွိပါသည္။(လက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာ (သုိ႔) ေထာက္လွမ္းေရးဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈအတြက္
ေကာ္မတီမ်ား အစရွိသည္တ႔ျုိ ဖစ္သည္။)
လႊတ္ေတာ္၏

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈအတြက္

ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရာတြင္
လြတ္လပ္ေသာ အထူးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားျဖစ္သည့္

လုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈက႑ကုိ

ဥပေဒအရျပဌာန္းထားေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည့္

အေရးအႀကီးဆုံး

(ဥပမာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ(သုိ႔) သတင္းေထာက္လွမ္းေရး ဆုိင္ရာ
ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္)အေပၚတြင္

ယင္းတုိ႔၏

ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ပါသည္။
-

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား အစရွိေသာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လုံေလာက္ေသာကုိယ္စားျပဳမႈ
မရရွိေသာအုပ္စုအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အထူးကိစၥမ်ား အတြက္ သာလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ

လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ လံုျခံဳေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင့္

(သုိ႔) အၿမဲတေစလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ ပုိ၍လုိက္ေလ်ာညီေထြ

အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအရ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍

တ႔ုံျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ပုိ၍တရားဥပေဒႏွင့္အညီ

သီးျခားအေၾကာင္းကိစၥ (သုိ႔) ဥပေဒကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ သီးသန္႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္
အာဏာရွိေသာ

ယာယီေကာ္မတီအျဖစ္

ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျဖစ္ႏုိင္သလုိ

(သုိ႔)

အထူးကၽြမ္းက်င္သူအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးသည့္
ေကာင္းစြာတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးေသာစနစ္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာဥပေဒေရးရာ

ၾသဇာ

အာဏာရွိေသာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။
အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မဆံုးျဖတ္ခင္တြင္ျဖစ္ေစ (သို႔) ဆံုးျဖတ္ၿပီး
သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထုိ႔အတူ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ား၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ေနစဥ္အေတာအတြင္း လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒအား ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳႏိုင္
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- အခ်ဳိ႕ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မဆုံးျဖတ္မီ လႊတ္ေတာ္၏
သေဘာတူအတည္ျပဳမႈကုိ ရယူရန္လုိအပ္ေသာအခါတြင္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ

ျဖစ္လာေစပါသည္။
မည္သည့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံဆုိင္ရာ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား(သုိ႔)

ၾသဇာအာဏာမ်ားသည္မွ် ဒီမုိကေရစီဝါဒကုိ အေျခခံေသာ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ တြဖ
ဲ က္မက်င့္သုံးႏုိင္
သေလာက္ျဖစ္သည္ကုိ

မွတ္သားထားရန္မွာ

အေရးႀကီးလွပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ စနစ္တစ္ခု လုံးသည္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းတတ္ေသာ၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ ရွိေသာ၊
လုိက္ေလ်ာညီေထြ

တ႔ုံျပန္ႏုိင္ေသာ၊

လူအခြင့္အေရးကုိ

ေလးစားလုိက္နာေသာ၊

ထိေရာက္ေသာ၊

အက်ဳိးရွိေသာ၊

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေသာ

ပုံစံျဖင့္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္စစ္ေၾကညာျခင္းမ်ား၊ စစ္တပ္၏
တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ ျဖန္႔ၾကက္ေနရာခ်ထားျခင္း(သုိ႔) အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား
ခန္႔အပ္ျခင္းတု႔က
ိ ုိ တရားဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏
သေဘာတူအတည္ျပဳမႈ ရရွိရန္လုိအပ္ၿပီး သေဘာတူအတည္ျပဳမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အစပ်ဳိးေပးႏုိင္ပါသည္။
-

မူဝါဒတစ္ရပ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း (သုိ႔) အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔တြင္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက
ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကုိ လုိက္နာရန္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေတာ့မည္ဆုိပါက ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ခံမႈေပးရန္
လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ တူညီမႈကုိရယူရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
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လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစရန္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား

ပံ့ပုိးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္

မည္သည့္

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ

ရင္ဆုိင္ရပါသနည္း။

လုံေလာက္ေသာ

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ကမာၻေပၚရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္

ေတာင့္တင္းႀကံ႕ခုိင္မႈမရွိမႈမ်ားေၾကာင့္

လႊတ္ေတာ္၏

ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ

အခန္းက႑ကုိ

ပုိမုိ၍လုပ္ေဆာင္လာၿပီျဖစ္သည္။

တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္

လႊတ္ေတာ္ကုိ
ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ

လႊတ္ေတာ္၏

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈကုိ

အဟန္႔အတား

ျဖစ္ေစပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

လုံၿခံဳေရးတြင္

ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ နည္းစနစ္ မ်ားကုိလမ
ြဲ ွားစြာလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း (သုိ႔)

စနစ္တုိင္းတြင္လည္း

အစဥ္အၿမဲ

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကုိ

ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သလုိ
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္

စနစ္မ်ားသည္

ရရွိေစေသာ္လည္း

လုံၿခံဳေရးက႑

ေတြ႔ျမင္ေနက်ျဖစ္ေသာ

ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

အေျခခံသေဘာတရား

ႀကီးႀကပ္မႈရွိ

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏

မ်ားတြင္

က်င့္သုံးရန္

အစာထုိးေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္း။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

အျပည့္အဝ

ပါဝင္ခြင့္အေပၚတြင္ရွိေသာ

လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစေရး

ဥပမာအားျဖင့္

အတြက္ျဖည္းဆည္းပံ့ပုိးရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။

တရားဝင္ (သုိ႔) အလြတ္သေဘာဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏

တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္မႈကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား

ထိေရာက္မႈအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

လူထု၏

တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမျဖစ္သေရြ႕

ဒီမုိကေရစီနည္းက် တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္၍မရပါ။

လႊတ္ေတာ္၏

လႊတ္ေတာ္တုိင္းတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားကုိ တမင္တကာပင္ လုံေလာက္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ

ေသာကုိယ္စားျပဳမႈမရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး (ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ား/မ

စနစ္မ်ား၌ပင္လွ်င္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ (သုိ႔) အဖြ႕ဲ အစည္း

ျဖစ္တည္မႈ၊

ဆုိင္ရာ

တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု

(သုိ႔)

ကုိးကြယ္သည္ဘ
့ ာသာ

တုိ႔ကုိ

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈအတြက္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္

ေကာင္းစြာစီမံပုံေဖာ္ထားေသာ

မရွိျခင္းသည္

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ၏

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏

ကုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္

တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္မႈကုိ

ေသးသိမ္ေလ်ာ့နည္းသြား

ေစၿပီး အျခားေသာသူမ်ား အသာရရွိေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ အျမင္ရႈေထာင့္

ထိေရာက္မႈအတြက္

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ

အေျခခံ၍) ဤကဲသ
့ ႔ျုိ ပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္လုိက္ေသာ

အဓိကက်ေသာ

စိန္ေခၚမႈ

လူ႔စြမ္းအားႏွင့္ ဥစၥာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါသည္။

မ်ားကုိ တမင္တကာ လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီး ဘက္လုိက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ယင္းတု႔၏
ိ ထိေရာက္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား

လံုျခံဳေရးက႑အား

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

ထိေရာက္မႈရွိေသာ

ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္

ကုိယ္စားျပဳမႈဆုိင္ရာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ

လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္

တစ္ခါတစ္ရံ၌

အစုိးရမ်ား(သုိ႔)ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ

အက်ဳိးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္

ဤျပႆနာသည္

ဒီမုိကေရစီကုိ

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ

အတားအဆီးခံရႏုိင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနေသာ

ႏုိင္ငံမ်ား

ေက်ာ္ျဖတ္၍

အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေစျခင္းသည္
အေရးႀကီးေသာလကၡဏာတစ္ရပ္
လုံၿခဳံေရးက႑အား

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္
လံုျခံဳေရးက႑အား
ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ
ယင္းတို႔အစြမ္းကုန္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏

ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ပင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

လႊတ္ေတာ္၏တာဝန္ျဖစ္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆး
မႈအား

ပုိမုိ၍တာဝန္ခံယူၿပီး

ပုိမုိ၍ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိေရး

ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္

အပါအဝင္ ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ျဖစ္ပြားေနၿပီး အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္

အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္

တည္း၏ ၾသဇာျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရမ်ားလက္ေအာက္တြင္ သိသိသာသာ

လာေစရန္ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ပင္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္
ယင္းတုိ႔၏

ဖြ႔ဲစည္းပုံ

လူထုလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ

ၾသဇာ

အာဏာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ အစုိးရ၏မူဝါဒကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္လွ်င္
ဒီမုိကေရစီနည္းက်

တရား

ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္မႈကုိ

တုပထားေသာ

ေမွးမွိန္အားနည္းသည့္ အတုအေယာင္ အျဖစ္သာရွိၿပီး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္မရွိေသာ၊
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း

မြန္မႈရွိ၊မရွိ

အစုိးရ၏
မဆုံးျဖတ္ပဲ

လုိက္ေလ်ာခြင့္ျပဳေနသည့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ပင
ုိ ္ခြင့္အာဏာဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား
ဒီမုိကေရစီဝါဒကုိအေျခခံေသာစနစ္မ်ားတြင္ပင္
ေကာင္းမြန္ေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ

ပံ့ပုိးျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ဥပေဒအရျဖစ္ေစ (သုိ႔) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရျဖစ္ေစ ယင္းတုိ႔တြင္ ထုိကဲ့သုိ့
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

လုံေလာက္ေသာ

တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

မရွိေသာေၾကာင့္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ား လည္းရိွႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္သည္
မ်က္ႏွာသာေပးေနျခင္း

ဗုိလ္က်စိုးမုိးေသာ
(သုိ႔)

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ

သတင္းအခ်က္အလက္

ရယူပုိင္ခြင့္ကုိ

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းတု႔က
ိ ုိျဖစ္ေစၿပီး အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားသည္လည္း အျခားေသာအစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေအာင္
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
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လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္သုိ႔ကူညီပံ့ပုိးႏုိင္ပါသနည္း။

အညီျဖစ္ေစကာ

ပုိမုိ၍လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာျဖင့္

တု႔ျံ ပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစၿပီး

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပုိမုိ၍ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိေစပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၏
အခန္းက႑မ်ားကုိ

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေရး

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏

လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိယ္၌ကပင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိယ္၌ကပင္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာပင္ျဖစ္သည္။

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာေရးရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကုိ အခုိင္အမာရွိေစျခင္း
လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အဓိကက်ေသာ
ျပန္လည္ခြဲေဝမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ျခင္းပါဝင္ပါသည္။

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑သည္

လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္

ထိေရာက္ေသာအရင္းအႏွီးစီမံမႈ၊

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ကူညီေထာက္ပံ့ရာတြင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဥပမာမ်ားအပါအဝင္

နည္းလမ္း

အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

ျပည္သ႔ေ
ူ ထာက္ခံအားေပးမႈ

ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္

တုိ႔ကုိအေလးေပးေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံျဖင့္

ထုိလုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ဳိးရွိမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတုိ႔ကုိ အေသအခ်ာ
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္

အစုိးရကုိယ္တုိင္

တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မႈ

(National Ownership) ကုိ ခုိင္မာနက္ရႈိင္းေစျခင္း
လုံၿခံဳေရးက႑အား

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဓေလ့ထုံးစံကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္

ႏုိင္ငံဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္

အားေကာင္းခုိင္မာေသာ

အစုိးရကုိယ္တုိင္

တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မႈ

လုံၿခံဳေရးအခန္းက႑အတြင္းတြင္
ဓေလ့ထုံးစံသ႔ုိ

ကူးေျပာင္းရန္

ျပည္သူလူထုအား

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္

ကုိလုိအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရကုိယ္တုိင္ တာဝန္ယူ

လုိအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည္သူအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသုိ႔

လုပ္ေဆာင္မႈဟူသည္မွာ

ကူးေျပာင္းမႈကုိ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ လုံၿခံဳေရး

ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ
ျပဳလုပ္ဖန္တီးရာတြင္

က႑တြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ

အဓိကက်ေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကုိ

အခန္းက႑မွပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းအတြက္
ပုိမုိ၍တာဝန္ယူမႈရွိေရး၊

ပြင့္လင္းျမင္သာျဖစ္ေရးႏွင့္

တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေရးတု႔က
ိ ုိ

စီမံေဆာင္ရြက္မႈကုိ

စိစစ္စစ္ေဆးရာတြင္

ျပည္သူလူထုအား

အသိေပးလုပ္ေဆာင္ၿပီး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရာတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူအေနျဖင့္
ယင္း၏အခန္းက႑ကုိ တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီနည္းက်

ေတာင္းဆုိရန္အလုိ႔ငွာ

လႊတ္ေတာ္မ်ား

သည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္မႈ
တုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။
လုံၿခံဳေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ႏုိင္ငံႏွင့္ လူထု လုံၿခဳံမႈရွိေရးအတြက္ ထားရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္အရ လုံၿခဳံေရး
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ

ေျပာင္းလဲမႈတြင္

ပါဝင္ပါသည္။

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈတုိ႔

တုိးတက္

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ႏုိင္ငံႏွင့္လူထု

ျပဳျပင္

လုံၿခဳံမႈရွိေရးအတြက္

အမ်ဳိးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်
တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္
လုံၿခံဳေရးက႑အား

လႊတ္ေတာ္က

လုပ္ေဆာင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္

ေပးႏုိင္ၿပီး

အေနျဖင့္

၎ကုိ

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။
ေကာင္းမြန္ေသာဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည့္

မူေဘာင္မ်ားကုိ

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ျခင္း
လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ
ေကာင္းမြန္ေသာ

ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည့္

မူေဘာင္အတြင္းမွ

လုပ္ေဆာင္

ေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခဳံေရးက႑
အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္ လုံၿခံဳေရးအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္
သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ မူေဘာင္မ်ားကုိ ဖန္တီးေရးဆြျဲ ခင္း
(သုိ႔) တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
ပုိမုိ၍

ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိၿပီး

ပုိမုိ၍

လုိက္ေလ်ာညီေထြ

တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေသာ

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးျခင္း
လုံၿခံဳေရးက႑အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌

တမင္တကာပင္ လုံေလာက္ေသာ ကုိယ္စားျပဳမႈမရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
ခံရသူမ်ားအပါအဝင္

အားလုံးေသာ

မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္

ေယာက္်ားေလးမ်ား၏

ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္
လုိအပ္ပါသည္။

လုံၿခံဳေရးက႑အား

လႊတ္ေတာ္၏ပါဝင္မႈသည္
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ေအာက္ေျခ

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

အမ်ဳိးသားမ်ား၊

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

ထင္ဟပ္၍

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

အားလုံး၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

12
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ဆက္လက္၍ မွီျငမ္းေလ့လာဖြယ္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား

ေနာက္ထပ္ DCAF ၏လုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ
မွီျငမ္းေလ့လာဖြယ္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာလုံၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏

– DCAF သည္လုံၿခဳံေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ

အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အတြက္ ပုိမုိ၍ျပည့္ျပည့္စုံစုံ

လုံၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ကုိ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ဆင္ျခင္သုံးသပ္၍

စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

က်ယ္ျပန္႔နွံစပ္ကာ အမ်ဳိးအစား စုံလင္လွသည့္ နည္းပညာမ်ား၊

–

လက္စစ
ြဲ ာအုပ္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတုိ႔ကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝထားကာ

Hans Born and Marc Bentinck

www.dcaf.ch တြင္အခမဲ့ ရယူေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ မွီျငမ္းေလ့လာဖြယ္ရာ

Parliamentary Oversight of the Security Sector

အရင္းအျမစ္အမ်ားအျပားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအျပင္ အျခားေသာ

(Brussels: European Parliament-OPPD, 2013).
–

ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရယူေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

-

Teodora Fuior
Parliamentary Powers in Security Sector

DECAF-ISSAT Community of Practice website ျဖစ္သည့္
http://issat.dcaf.ch တြင္လုံၿခဳံေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ

Governance

လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနသူမ်ားအတြက္ စုံလင္လွေသာ မွီျငမ္းေလ့လာဖြယ္ရာ

(Geneva: DCAF, 2011).

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရယူေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာအမႈထမ္းမ်ားအတြက္
လက္ေတြ႔က်င့္သုံးႏုိင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္
–

Hans

Born,

Philipp

Fluri

and

Anders

Johnsson

(eds)

Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles,
Mechanisms and Practices
Handbook For Parliamentarians 5
(Geneva: DCAF, 2003). ဤပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအျပင္ အျခားေသာ ဘာသာစကား
(၃၇)မ်ဳိးျဖင့္လည္း www.dcaf.ch တြင္ရယူေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

–

DCAF’s Parliamentary Staff Assistance Programme Training
Toolkit for Parliamentary Staffers (Geneva: DCAF, 2012).

–

Hans Born, Jean-Jacques Gacond and
Boubacar N’Diaye (eds)
Parliamentary Oversight of the Security Sector: ECOWAS
Parliament-DCAF Guide for West African Parliamentarians
(Geneva: DCAF, ECOWAS Parliament, 2011).

–

Ilja Luciak
Tool 7: Parliamentary Oversight of the
Security Sector and Gender
in Gender and Security Sector Reform Toolkit, Megan
Bastick and Kristin Valasek (eds)
(Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008).

–

Hans Born, Ian Leigh
Making Intelligence Accountable: Legal Standards
and Best Practice for Oversight of Intelligence
Agencies (Geneva: DCAF, University of Durham,
Parliament of Norway 2005).
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Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) သည္
ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိႏိုင္ငံမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္ကိုင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရး က႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ DCAF သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း မ်ားကို
ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေသာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး
အတြက္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ခြျဲ ခားေရြးထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔သြားေရာက္၍ အၾကံျပဳခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္
ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဒီဇုိင္းပုံစံအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ Petra Gurtner
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ ေရးသားထားမႈကုိ တည္းျဖတ္ေပးေသာ
Cherry Ekins
ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ ေရးသားထားမႈကုိ တည္းျဖတ္မႈေပးေသာ
Lynda Chenaf
ျပင္သစ္ဘာသာသုိ႔ဘာသာျပန္ဆုိေပးေသာ Linda Machata ႏွင့္
App ေရးဆြဖ
ဲ န္တီးေပးေသာ Fernando Colaco တုိ႔အား DCAF
မွေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
အေၾကာင္းအရာစဥ္ကုိတည္းျဖတ္သူ
Fairlie Chappuis
ဤပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈကုိ အကုိးအကားျပဳလုပ္ရန္
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces,
“Parliaments”, SSR Backgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015)
©

DCAF

၊

လုံၿခံဳေရးက႑အား

ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကုိ
ရယူအသုံးျပဳသူမ်ားသည္

www.dcaf.ch

ဤအခ်က္အလက္ကုိ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
တြင္အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါသည္။
မိတၱဴပြားျဖန္႔ႏုိင္ေသာ္လည္း

DCAF မွရရိွေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးစီးပြားရွာရန္
အတြက္ အသုံးခ်မႈမျပဳရ။

"The original version of the Security Sector Reform (SSR) Backgrounder was published by the Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces (DCAF). The present work is an unofficial translation for which the International
Management Group accepts full responsibility.
The reproduction of the Myanmar version of SSR Backgrounder has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of DCAF and do not necessarily reflect the views of the European
Union".
လုံၿခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၏ မူရင္းကို လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ဒီမိုကေရစီ နည္းက်ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
(DCAF) ဂ်ီနီဗာစင္တာမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အလြတ္သေဘာအရ ဘာသာျပန္ဆိုထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ
စီမံခန္႔ခြဲသည့္အဖြ႔ဲ (International Management Group- IMG) မွ အျပည့္အ၀ တာဝန္ယူပါသည္။
လုံၿခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝျခင္းကို ဥေရာပသမဂၢ၏
အကူအညီျဖင့္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ဤထုတ္ေ၀မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ DCAF တစ္ဦးတည္း၌သာ တာဝန္ရွိၿပီး
ဥေရာပသမဂၢ၏ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆရန္ မလိုအပ္ပါ။

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
(DCAF)
P. O. Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland

လံုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို
www.ssrbackgrounders.org တြင္ အင္တာနက္တြင္ျဖစ္ေစ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားအတြက္ SSR Backgrounders app ကို
အခမဲ့ကူးယူႏိုင္ပါသည္။

