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နိဒါန္း 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိငု္အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဇူလိုင္လအတြင္းကေတြ႔ဆံုစဥ္က “ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအစား 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မမိိတို႔ဘာေပးဆပႏ္ိူင္မညက္ိုစဥ္းစားပါ “ ဟူ၍မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။ 

 
 
ယခုစာတမး္သည ္၂၀၀၈ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ရႈျမင္မႈမ ွ
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳ ေရးကိစၥပံုေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ား ေပးျခင္းျဖင္ ့ေသးငယ္ေသာ္လည္းအေရးႀကးီထင္ရွားေသာတုန္႔ျပန္မႈတရပ္ကိ ု
ဆြဲထုတ္ျပသရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒအား ဥပေဒျပဳေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊တရားစီရင္ေရးရိွေသာ 

ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ ္ ဖက္ဒရယ္မက်တက်အစီအမံမ်ားရိွေနေသာ အစျပဳေျခလွမ္းဟုအသံုးျပဳမည ္

ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအားပိုမို၍ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေဆာက္အဦ ျဖစ္ေစရန္အဆိုပါအခ်က္မ်ားကိ ု

ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းျဖင္ ့ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေစႏိူင္ပါသည္။ 

 

 

 

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/21449-press-conference-reveals-friction-after-state-counsellor-unfc-meet.html
http://www.eprpinformation.org/en/resource/peace-resources-section/ethnic-communities-managing-their-own-affairs-autonomy-and-federalism-2/ethnic-issues-and-the-peace-process-resource/
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၁။ ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရး 

၁။၁           ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ာ 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပည္နယ္မ်ားဖန္တီးေပးထာရာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ ္၇ ခုပါ၀င ္

သည္။သို႔ရာတြင ္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္အစိုးရသည ္ျမန္မာစစ္တပ(္တပ္မ 

ေတာ)္ကိုယ္စားျပဳမႈရိွေနေသာ ဗဟိုအစိးုရ၏အခန္းက႑ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င ္အားနည္းေနေၾကာင္း 

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ တပ္မေတာသ္ည ္အဓိက၀န္ႀကီးဌာန 

သံုးခုျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန(အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)၊ကာကြယေ္ရး၊လံုၿခံဳေရးႏွင္ ့

နယ္စပ္ေဒသေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကိ ုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ 

 

ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းညိႏွိႈင္းရာတြင ္

• အာဏာမ်ားကား မည္သည္႔အရာနည္း(လက္ရိွအေနအရ  ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြငထ္ည္႔သြင္း 

မထားေပ။ဆိုလိုသည္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊တရားစီရင္ေရး) အကယ္၍ ျပည္နယ္မ်ား 

အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ဆိပုါက တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည ္

၎တို႔ျပည္နယ္အစိုးရအား မိမိတို႔အစိုးရအျဖစ္စတင္ယံုၾကည္လာႏိူင္မည္ေလာ။ 

• ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္ရေပမည္။သို႔ရာတြင ္ဥပေဒျပဳေရးသည ္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္မရိွေပ။   

 

 ဥပေဒျပဳေရး၏ေရြးခ်ယ္ပိငု္မႈအားေထာက္ခံေပးျခင္းအျဖစ ္အာဏာအား အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိ ု

က်င့္သံုးမႈကိုအေျခတည္၍ သမၼတသည ္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုအသံုးျပဳႏိူင္သည္။ 

(ထိုသို႔ျပဳလုပ္မႈသည ္ပံုမွန္ပါလီမန္စနစ္က်င့္ထံုးႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွမည္ျဖစ္သည)္ 

o ထိုသို႔ေသာရိုးရွင္းသည္႔ေျခလွမ္းတရပ္သည ္အစစ္အမွန္ျပည္နယ္မ်ားကိုအေျခခံသည္႔ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက ္အစိုးရ၏စိတ္ေစတနာကိ ုယံုၾကည္မႈျဖစ္ေပၚ 

ေစရန ္အစျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ 

o ထိုသို႔ေသာအျခားအဆင့္မ်ားကိ ုေရြးခ်ယသ္တ္မွတ္ျပႏိူင္ပါေသးသေလာ။ 

 

http://www.eprpinformation.org/en/resource/workshops-theme/eprp-workshops-series-political-organisations-and-strategic-thinking/thinking-politics-federalism-workshop-mon-csos/
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တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း 

၂၆၁။ (က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။ 

              (၁) အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ၊ 

              (၂) အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မွအပ ပုဒ္မ ၁၂၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

                  လွယ္မ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ၊ 

              (၃) ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္  

                   တင္ေျမႇာက္ခံ ပုိင္ခြင့္မရိွေစေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ၿငိစြန္းျခင္းမရိွသူ၊ 

               (၄) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရိွသူ။ 

     ( ခ ) ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတသည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ 

             တာ၀န္ေပးရန္ - 

          (၁) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲက သတ္မွတ္ 

              ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား     

              ေရြးခ်ယ္ရမည္၊ 

          (၂) ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ အမည္စာရင္းကိုသက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး 

               သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ေပးပို႔လ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမည္။ 

    ( ဂ ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္  
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           ရရိွၿပီးသည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 

           ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရမည္၊ 

   (ဃ) တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္  

         မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွားမျပႏိုင္ပါက တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ 

       ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား တိုင္းေဒသႀကီး 

       သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္ မရိွေစရ၊ 

  ( င ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးရန္ 

         တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္မရရိွသည့္ ပုဂ္ိၢဳလ္အစား အမည္ 

        စာရင္းသစ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ ရိွသည္။ 

 

၁။၂             ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းသည္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ 

သက္တမ္းႏွင့္အတူတူျဖစ္သျဖင္ ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပခ်ိန္တြင ္ျပည္နယ ္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ထိအုရာသည္စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည္႔သေဘာဟုထင္ရ

ဟန္ရိွေသာ္လည္း ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက ္အလားအလာကိုဖ်က္ဆီးလိုက္ပါသည္။အကယ္၍ 

သီးျခားခြဲျခားက်င္းပေပးပါက ျပည္နယ္ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုအာရံုထားရိွႏိူင္ၿပီးျပည္နယ္ကစိၥရပ္မ်ားအေပၚ 

မူတည္၍ပါတီမ်ားမဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ရရိေွစမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

 
 

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္း 

၁၆၈။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္း 

       ကုန္ဆံုးေသာေန႔တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းသည္လည္း ကုန္ဆံုး 

       သည္။ 

http://www.eprpinformation.org/en/resource/community-information-theme/introduction-to-politics/constitutions-resource/
http://www.eprpinformation.org/wp-content/uploads/R02-20150525-29-Summary-Report-Federalism-human-rights-and-democracy-for-NMSP-eng.pdf
http://www.eprpinformation.org/wp-content/uploads/R02-20150525-29-Summary-Report-Federalism-human-rights-and-democracy-for-NMSP-eng.pdf
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အလားတူပင ္ပုဒ္မ ၂၆၂ အရ ျပည္နယ၀္န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ရာထူးသက္တမ္းသည ္သမၼတ၏ရာထူး 

သက္တမ္းအတိုင္းပင္ျဖစသ္ည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အဆုိပါက႑မ်ား ၂ ခုလုံးအားျပင္ဆင္ႏူိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲ ၇၅% + ၁ ရရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။(ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္မလုိအပ္ပါ) 

 

၁။၃               ျပည္နယ္အာဏာမ်ား 

ျပည္နယ္၏အာဏာမ်ားကိ ု၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင ္ဇယား(၂)ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

ဥပေဒျပဳျခင္း 

၁၈၈။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဇယား ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တုိင္းေဒသႀကီး 

        သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 

        တစ္၀န္းလုံးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 

       အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရိွသည္။ 

 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အဆုိပါက႑မ်ားအားျပင္ဆင္ႏူိင္ရန္အတြက္လည္း  ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲ ၇၅% + ၁ ရရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။(ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္မလုိအပ္ပါ) 

 

၁။၄              အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏အခန္းက႑ 

ျပည္နယ္မ်ားအားထိန္ေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ အစိုးရေလာ၊ျပည္နယ္အစိုးရေလာ သို႔တည္း 

မဟုတ ္ႏွစ္ခုစလံုးကေလာဟူ၍ ထည္႔သြငး္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။အထိန္းအေတသည ္ဗဟိုအစိးုရမ ွ
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ျပည္နယ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ဆင္သက္သင့္သည္ဟ ုမိမိတို႔ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဦးစီးဌာန၏အခန္းက႑ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန ္အေရးႀကးီပါသည္။ 

 

တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရုံး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ရုံး 

၂၆၀။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အႀကီးအမွဴးသည္ရာထူး 

        အေလ်ာက္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ 

       ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

      တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးလည္းျဖစ္သည္။ 

 

 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအရာရိွမ်ားသည ္၎တို႔အမိန္႔လမ္းေၾကာငး္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန ္

တာ၀န္ရိွသူမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက ္ျပည္နယ္အစိုးရအား မိမိကိုယ္ပိုင္အတြင္း၀န္ရံုးႏငွ့္ရံုးခန္းထားရိ ွ

ထူေထာင္ခြင့္ရရန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသင့္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည ္ ပိုမိုကိုယ္ပိုင္လြတ္လြတ္လပ ္

အုပ္ခ်ဳပ္ႏိူင္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အဆုိပါကိစၥအားျပင္ဆင္ႏူိင္ရန္အတြက္လည္း  ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲ ၇၅% + ၁ ရရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။(ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္မလုိအပ္ပါ) 

 

၂။    လုံၿခံဳေရး 

   ၂။၁          ရဲတပ္ဖြဲ႕ 

ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ျပဌာနး္ခ်က္မ်ားထဲမတွခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 

၂၅၀။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ 
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       ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီရန္ 

       တာ၀န္ရိွသည္။ 

 

ဇယား ၁ (ျပည္ေထာင္စုအာဏာမ်ား)တြင ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏တာ၀န(္ပုဒ္မခြ ဲဆ )ပါ၀င္သည္။ 

ပုဒ္မ ၂၅၀ အရ ျပည္ေထာင္စုအားကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငွာျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စညး္ေရး 

အတြက ္ဗဟိုအစိးုရအား အာဏာေပးအပ္ထားသည္။ထိုသို႔ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ရိွေနျခင္းႏွင့္အတ ူသီးျခား 

ရိွေစျခင္းျဖင္ ့တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင ္ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔တည္ရိွမႈႏွင့္အာဏာကိုကန္႔သတ္ေစႏိူင ္

မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

                                                             ဇယား ၁ 

                                                  ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း 

                                                 (ပုဒ္မ ၉၆ ကို ရည္ညႊန္းသည္) 

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးက႑ 

    (က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအစိတ္အပုိင္းမ်ား  

           ကာကြယ္ေရး၊ ယင္းသုိ႔ကာကြယ္ေရးအတြက္ စီမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

    (ခ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

    (ဂ) ဇီ၀ႏွင့္ဓာတုစသည့္လက္နက္မ်ားအပါအ၀င္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ေပါက္ကြဲေစ  

            တတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ 

    (ဃ) အဏုျမဴစြမ္းအင္၊ အဏုျမဴေလာင္စာ၊ အဏုျမဴေရာင္ျခည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကုိျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဓာတ္သတၱဳ  

           ပင္ရင္း အေျခအျမစ္မ်ား၊ 

    ( င ) စစ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္း၊ 

    (စ) ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ 
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   (ဆ) ရဲတပ္ဖြဲ႕။ 

 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ေျပာင္းလဲျခင္း 

 

၄၃၆။ (က) ဤဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း(၃)  

               ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊၁၆၁၊ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊  

                အခန္း(၆)  ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊ အခန္း(၁၂)  

                ပုဒ္မ ၄၃၆တုိ႕ရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  

               အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံ  

               ယူပဲြ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္၊ 

 

      ( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု  

            လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။ 

 

နိဂုံး 

အႀကံျပဳခဲ႔ေသာအေျပာင္းအလဲအမ်ားစုအတြက ္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန ္

လိုအပ္ပါသည္။အထက္တြင္ေကာက္ႏူတ္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔ အရာမ်ားအတြက ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္

တြင ္၇၅% + ၁ မဲ ရရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ေပးထားခ်က္အရ တပ္မေတာသ္ည္ေနရာ ၂၅% ဆြဲကိုင္ထားသည္႔အတြက ္ဖြဲ႔စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ေရးသည ္မျဖစ္ႏိငူ္ေသာအရာေလာ။ 

ေရြးခ်ယရ္န ္၂ ခုရိွပါသည္။ 
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      ၁) တပ္မေတာသ္ားကိုယ္စားလယွ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာမဲေပးရန္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အခ်ိဳ႕သည ္

ျပင္ဆင္ေရးအား သေဘာတူညီႏိူင္ပါသည္။ 

     ၂) အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈတရပ္မာွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင ္စစ္တပ္ပါ၀င္ပါတ္သက ္

မႈသည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္ႏွင့္တေျပးညီပါ၀င္သင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါသည္။တပ္မေတာ္သည ္

မိမိရရိွထားေသာေ၀စုေနရာကိ ုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိငု္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေ၀မွ်သင့္ပါသည္။ 

ဥပမာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင ္ရရိွထားေသာ ၂၅%ေနရာ၏ 

တ၀က္ကိ ုအပစ္ရပသ္ေဘာတညီမႈရရိွထားၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားခြဲေ၀ 

ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင္ ့အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုလံုးသည္ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ေရွ႕ရႈေသာ ဖြဲ႕စညး္ပံ ု

အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးအတြက ္စိတ္ဆႏၵကိ ုစမ္းသပ္ႏိူငပ္ါသည္။ 

 


