




နိဒါန္း

တႏုငိင္လံုံး ပစခ္တတို္ကခ္ုက္ိမႈရပစ္ဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပက္ု ိခ်ဳပဆ္ု၍ိ ထုစိာခ်ဳပပ္ါ ႏုငိင္ံေရး 

လမ္းျပေျမပု ံအဆင္ ့(၇) ဆင္အ့တိုင္း ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးပြအဲဆင္ဆ့င္က့ုကိ်င္းပေနရျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို 

ခ်ဳပၿ္ငမိ္းေစ၍၊ ဗုလိခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္းႏငွ္တ့ုငိ္းရင္းသားေခါင္းေဆာငႀ္ကီးမ်ား ပငလ္ုညံလီာခႀံကီး 

တြင ္ေမွ်ာ္မနွ္းခဲသ့ည္အ့တိုင္း ဒမီုကိေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏငွ္ ့ကိုယပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့

အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ရိွေသာ ဒမိုီကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံ 

သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ထူေထာင္ေရးပင္ ျဖစ္ 

ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ဆင္ႏႊဲေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ 

အဆင့္ဆင့္၏ အႏိၲမပန္းတိုင္သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ 

ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

 ထိသိုု႔ ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖက္ဒရယစ္နစက္ု ိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္ႀုကီးကု ိထူေထာင ္

ႏုငိ္ေရးအတြက ္ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲအဆင္ဆ့င္မ့ ွရရွလိာေသာရလဒမ္်ားကု ိ''ျပည္ေထာငစ္ ု

သေဘာတစူာခ်ဳပ'္' အျဖစ ္ျပည္ေထာငစ္ၿုငမိ္းခ်မ္းေရးညလီာခႀံကီးတြင ္လက္မတွ္ေရးထိုးၾက 

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္

မႈရပစ္ဲေရး သေဘာတစူာခ်ဳပ ္(NCA) ျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွင့္အညီ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ 

ဤျပည္ေထာင္စုအတြင္းရိွ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ 



ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ 

''ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးမ်ား''၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ မိမိတို႔ 

ေရြးခ်ယထ္ားေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္ႏငွ္ ့ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးမႈမဟာဗ်ဴဟာသည ္ႏုငိင္ံေရး 

ျပႆနာမ်ားကိ ုႏုငိင္ံေရးနည္းျဖင္ ့ေျဖရငွ္းျခင္းဟူေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖ 

ရွာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ စစ္ေရးျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း မဟုတ္ေပ။

 ယေန႔ဆင္ႏႊဲေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ႏုိင္ငံေရးအႏၲိမပန္းတိုင္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း ''မဟာဗ်ဴဟာ'' 

ျဖင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏုငိ္ေရးအတြက ္အဆင္ ့(၇) ဆင္ပ့ါဝင္ေသာ ႏုငိင္ံေရးလမ္းျပေျမပုကံု ိ

နည္းဗ်ဴဟာလုိအပ္ခ်က္အရ ခ်မွတ္သည္။ ထုိနည္းဗ်ဴဟာ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေအာင္ျမင္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာမူေဘာင္ကိုေရးဆြဲၿပီး 

လုိအပ္ေသာယႏၲရားမ်ားကုိဖန္တီး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ ဤၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ၏္ႏုငိင္ံေရးအႏၲမိပန္းတုငိသ္ည ္ဒမီုကိေရစ ီ

ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ 

ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။ ဤႏုိင္ငံေရးပန္းတိုင္သည္ ယေန႔ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ တခုတည္းေသာ

ႏိုင္ငံေရးပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပန္းတိုင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ အျခားနည္းလမ္းကို 

ရွာေဖြမည္ဆိုပါက ထိုအျခားနည္းလမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ 

အမ်ဳိးသားႏုငိင္ံေတာ ္မ်ားကု ိသီးျခားထူေထာင္ျခင္းပင ္ျဖစ္ေပလိမ္မ့ည။္ မမိတိုုိ႔ တိုုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုမွခြဲထြက္၍ သီးျခား 

အမ်ဳိးသားနုုငိင္ံေတာ္မ်ား ထူေထာငရ္န ္လြတလ္ပ္ေရးကိ ုေတာင္းဆိုေနျခင္းမဟုုတပ္ါ။ မမိ ိ

တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအႏၲိမပန္းတုိင္သည္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားအျပည္အ့ဝရွိေသာ ဒမီုကိေရစီႏငွ့ဖ္ကဒ္ရယစ္နစတ္ို႔ကု ိအေျခခ ံ

သည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။



ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ဒမုိီကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု 

တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ ႏုငိင္ံေရးအႏၲမိပန္းတုငိသ္ုိ႔ ခ်တီကရ္ာ 

တြင ္မမိတုိိ႔ေရြးခ်ယထ္ားေသာ ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ 

သည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

အေျဖရွာေရးဟူေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာအရ 

တစ္ႏုငိင္လံုံးပစခ္တ္တုကိခ္ုက္ိမႈရပစ္ဲေရးသေဘာတစူာခ်ဳပက္ိ ုခ်ဳပဆို္၍၊ ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြး 

ပြအဲဆင္ဆ့င္က့ု ိက်င္းပကာ ထုိႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးပြရဲလဒမ္်ားႏငွ္အ့ည ီမမိတိို႔၏အႏၲမိပန္းတုငိ ္

ျဖစ္သည့္ ဒမိုီကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ 

သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ထိုမဟာဗ်ဴဟာသည္ ယေန႔တိုင္းျပည္၏လုိအပ္ခ်က္အရ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာကို ေရြးခ်ယ္ 

ျခင္း မျပဳဘ၊ဲ အျခားမဟာဗ်ဴဟာကို ေရြးခ်ယမ္ညဆ္ုပိါက ထုအိျခားေရြးခ်ယမ္ႈသည ္ႏုငိင္ံေရး 

ျပႆနာမ်ားကု ိစစ္ေရးျဖင့္ေျဖရငွ္းျခင္းပင္ျဖစ္ေပလိမ္မ့ည။္ ႏစွ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးၾကာျမင့္ေန 

ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အေတြ႕အႀကဳံအရ ဤတိုင္းျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို 

စစ္ေရးျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ႏုိင္ငံေရးန

ည္းအရေျဖရငွ္းျခင္းဟူေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကု ိမမိတိုိ႔၏မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ ္

ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အရသေဘာတူထားေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုအဆင့္ (၇) ဆင့္ 

ကုိ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးသည္ မိမိတို႔ 

၏ ႏုိင္ငံေရးပန္းတုိင္ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ

ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းဆုိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးကုိ အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ 

ေစမည္ ့နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသာျဖစပ္ါသည။္ ထုနိည္းဗ်ဴဟာအလပုသ္ည ္''ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးမႈ 

ဆုိင္ရာမူေဘာင္'' ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းမွအစျပဳ၍ ထုိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ က်င္းပ 

ရာတြင ္မရွမိျဖစ ္လုအိပသ္ည္ ့ယႏရၲားမ်ားကု ိဖနတ္ီးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင္ ့စတငရ္ေပမည။္ 

နည္းဗ်ဴဟာသည ္မဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက ္ကညူပီံပ့ုိးရန ္ခ်မတွ္ေဆာငရ္ြက္ေသာ 



အလပု္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့လုအိပပ္ါက နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကု ိတခထုကမ္က ခ်မတ္ွႏုငိပ္ါသည။္ 

ထုသိုိ႔ခ်မတ္ွထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိလည္း အေျခအေနႏငွ္ ့အခ်နိအ္ခါက ေတာင္းဆု ိ

လာသည့္အတိုင္း လိုအပ္သလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ''ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္'' ျဖစ္ေစရမည္။ ျဖစ္ 

ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ စစ္ေရးအေျခအေန၊ ျပည္တြင္းေရးအေျခ 

အေနႏငွ္ ့ႏုငိင္တံကာမ႐ွုကိခ္တလ္ာသည္ ့အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေျခအေနမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္း 

လဲမႈအတုိင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။



အေျခခံမူ (၁)

ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူမ်ား

 ဒမိုီကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာ 

တြင္ အေျခခံရမည့္ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲ 

ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခန္း (၁)၊ အေျခခံမူ (၁) အပုိဒ္ (က) တြင္ သေဘာတူထားသည့္ 

အတုိင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ-

 (က) ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး

 (ခ) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရး

 (ဂ) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး

 (ဃ) လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ 

တရားမ်ား

 (င) ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္

 (စ) ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္



ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ တႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ 

ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကုိ က်င္းပကာ ေရ 

ရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ အေျခခမံမူ်ားကိ ုခ်မတွ၍္ ႏုငိင္ံေရးဦးတညခ္်ကမ္်ားကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း စုစည္းထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။

 (၁)  ျပည္ေထာင္စု မၿပဳိကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရး 

ႏငွ့ ္အခ်ဳပ ္အျခာအာဏာ တညတ္ံခ့ုငိၿ္မဲေရးဟူေသာ ဒုိ႔တာဝနအ္ေရးသုံးပါး။

 (၂)  လြတ္လပမ္ႈ၊ တန္းတညူမီွ်မႈႏငွ္ ့တရားမွ်တမႈတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ 

တရားမ်ား။

 (၃)  ဤျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 

ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို 

ဆကလ္ကထိ္န္းသမိ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက ္မရွမိျဖစလုိ္အပ ္

သည့္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္။

 (၄)  လြတ္လပ္ေရးရရွသိည္အ့ခ်နိမ္ ွယေန႔တုငိ ္တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုတံုိ

႔ က လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲ၍ ေတာင္းဆုိုတုိက္ပြဲဝင္ေနေသာ 

ဒမီုကိေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏငွ္ ့ကုယ္ိပုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အခြင္အ့ေရး 

မ်ားကု ိအျပည္အ့ဝအာမခခံ်က္ေပးႏုငိသ္ည္ ့ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖက္ဒရယ္စနစ ္

တုိ႔ကုိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ျပည္ေထာင္စု မၿပဳိကြဲေရး

 တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိး၍ 

ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြး ပြ ဲအဆင္ဆ့င္က့ု ိဆင္ႏႊ ဲ(က်င္းပ) ေနၾကေသာ တုငိ္းရင္းသားလကန္ကက္ုငိ ္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္သည္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား 



တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ 

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးပင္ 

ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာငစ္မုၿပဳကိြဲေရးဟူေသာ ဒုိ႔တာဝနအ္ေရးသုံးပါး၏ ပထမအေရးကု ိလက္ေတြ႕ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ (၂) ရပ္ရွိပါသည္။ 

ပထမအခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို မည္သုိ႔မည္ပုံဖြဲ႕စည္းရမည္ဟူေသာ ျပည္ေထာင္

စုဖြဲ႕စည္းမႈပုံသဏၭာန္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ၿပီး၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ- ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္အားလုံးကုိ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပဳိကြဲေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဖြဲ႕စည္းမႈပုံသဏၭာန္၏ 

အုတ္ျမစ္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈခုိင္

မာေရးအတြက ္ျပည္ေထာငစ္ႀုကီးကု ိတစ္ႏုငိင္လံုံး ပစခ္တတ္ုကိခ္ုကိမ္ႈရပစ္ဲေရး သေဘာတ ူ

စာခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူတြင္ သေဘာတူထားၾကသည့္အတုိင္း "ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတုိ႔ကုိေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 

တရားမွ်တမႈတို႔ကိ ုအေျခခၿံပီး ပငလုံ္စတိဓ္ာတ္ႏငွ္အ့ည ီဒမီိကုေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတ ူ

ေရးႏငွ္ ့ကုယ္ိပုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ား အျပည္အ့ဝအာမခခံ်ကရ္ွိေသာ" ျပညန္ယမ္်ား 

(တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားဟု ေခၚဆိုသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာကိုေရွ႕တြင္ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။) ျဖင့္ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

 ဒမီိကုေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏငွ္က့ုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ား အျပည္ ့

အဝ ရွိေသာျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ား အျပည့္အဝအပ္ႏွင္းထားၾကရမည္။ ထုိႏုိင္ငံေရး 

အာဏာမ်ားကိ ုအျပည္အ့ဝ က်င္သံု့းႏုငိ္ေရးအတြက ္ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ၊္ ျပညန္ယအ္စုိးရ 

ႏွင့္ ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခြင့္ေပးထားရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕

စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲျခင္း 

မရွိေစဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ေပးထားရမည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု 



အဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့ထုိျပညန္ယမ္်ားအတြင္း မွတီင္းေနထုငိၾ္ကကနု္ေသာ တုငိ္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ 

စစမ္နွသ္ည္ ့ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုု ိထူေထာငန္ုုငိမ္ညဆ္ုုပိါက မညသ္ည္တ့ုုငိ္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးမွ ျပည္ေထာင္စုုမွ ခြဲထြက္ခ်င္ၾကလိမ့္မည္မဟုုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု 

မၿပဳိကြဲေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာအာမခံခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

 ျပည္ေထာငစ္ ုမၿပဳကိြဲေရးအတြက ္ဒတိုယအေျခခလံုအိပခ္်က္မွာ ျပည္ေထာငစ္ႀုကီး၏ 

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ တညတ္ံခ့ုငိၿ္မဲေရးကု ိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္၏ု 

ပုငိန္ကန္ယန္မိတိအ္ားလံုးကု ိစုေပါင္းကာကြယထိ္န္းသမိ္းျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစပ္ါသည။္ ႏုငိင္ံေတာ ္

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ တညတ္ံခ့ုငိၿ္မဲေရးကု ိေရ႕ွတြငဆ္က၍္ အက်ယတ္ဝင္ ့ေဆြးေႏြးတင္ျပ 

သြားပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း 

ေရးအတြက္ တန္းတူေသာႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးက စုေပါင္း၍ တာဝန္ယူကာကြယ္ 

ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ ပုိင္နက္နယ္နိမိတ္အားလုံးကုိ စုေပါင္း 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ 

ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ တန္းတူရည္တူ တာဝန္ယူခြင့္၊ တာဝန္ခံခြင့္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ေပးထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရး

 တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင္ပ့ူးေပါင္းဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ျပည္ေထာငစ္ကုု ိအခုငိအ္မာ 

တည္ေဆာက္ႏုငိ္ေရးအတြက ္တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုတံုိ႔၏ စည္းလုံးညညီြတ္ေရးသည ္

မရွမိျဖစ ္လိုအပ္ေသာ ႏုငိင္ံေရးလုအိပခ္်ကပ္င္ျဖစသ္ည။္ သို႔ရာတြင ္တုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 

၏အခြင့္အေရးကို ႐ုပ္သိမ္း၍ မည္သည့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မွ်မရွိေသာစည္းလုံးျခင္းသည္ ညီညြတ္ 

ေရးမဟုတ္ဘဲ စည္းေႏွာင္ခ်ဳပ္ေလွာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔လုိလားေသာ 

စည္းလံုးညညီြတ္ေရးသည ္ဗုလိခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္းလမ္းညႊနခ္ဲသ့ည္အ့တုငိ္း မတူကြဲျပားမႈမ်ား 

ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္အပ္ေသာ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး (Unity 

in Diversity) ပင္ ျဖစ္သည္။



 တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ လိုအပ္ 

ခ်ကမ္ွာ ဤျပည္ေထာငစ္ႀုကီးကု ိတုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင္ ့စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထူေထာင၍္ 

စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိတိုင္း

ရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔သည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအရ 

ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပႏငွ္ ့ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥလ္ာမ်ားအရ 

ေသာ္လည္းေကာင္း မတူကြဲျပားေၾကာင္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္။

 တုငိ္းရင္းသားစည္းလုံးညညီြတမ္ႈ မၿပဳကိြဲေရးကု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏုငိ္ေရးအတြက ္

ထု ိတုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည ္သမုငိ္းေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ လမူ်ဳိးေရးအရျဖစ္ေစ၊ စာေပ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ားအရျဖစ္ေစ မတူ 

ကြဲျပားေၾကာင္း ေလးစားအသအိမတွ္ျပဳ၍ တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးအားလုံး လမူ်ဳိးအလုကိ ္ခစံား 

သင့ခ္စံားထိုက္ေသာ လူမ်ဳိးေရးဆုငိရ္ာ စုေပါင္းအခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိလြတလ္ပစ္ြာ ေဖာထ္တု ္

ခြင့္၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမႇင့္တင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ 

ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာယႏၲရားမ်ားႏွင့္ Institutions မ်ား ထူေထာင္ဖန္တီးခြင့္ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ေပးထားရမည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရးမူကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာနည္းလမ္းမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔က 

မမိတိို႔၏ေမြးရာပါ အခြင္အ့ေရးအျဖစ ္ပုငိဆ္ုငိထ္ားေသာ လမူ်ဳိးေရးဆုငိရ္ာအခြင္အ့ေရးမ်ား

ကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝေပးထားၿပီး ထုိတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔၏ 

မတကူြဲျပားမႈကု ိေလးစားအသအိမတွ္ျပဳျခင္းျဖင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာတ္ည္ေဆာကအ္ပ ္

ေသာ ''မတကူြဲျပားမႈကိ ုေလးစားအသအိမတွ္ျပဳျခင္းအားျဖင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္တည ္

ေဆာက္ထားေသာ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး'' (Unity in Diversity) ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)။ ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး

 တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံမွ ဆင္းသက္လာၾက 

သည္ ့''ႏုငိင္သံား'' မ်ားက စုေပါင္းပုငိဆ္ုငိထ္ားၾကသည။္ ႏုငိင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိ

စုေပါင္းပုငိဆို္ငထ္ားေသာ ''ႏုငိင္သံား'' မ်ားတြငလ္ည္း ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိဌာေနတိုင္းရင္း 



သားမ်ားသာမက အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ''ႏုငိင္သံား''အျဖစ ္

ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီခယံထူားေသာ ႏုငိင္သံားမ်ားလည္း ရွၾိကပါသည။္ ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏုငိင္ ံ

အတြင္းရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာ၍ အလုိအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္

ရွိေသာ''ႏုငိင္သံား''မ်ားျဖစ္ေစ၊ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္ ့ဥပေဒေၾကာင္းအရ ႏုငိင္သံား 

အျဖစ္ ခံယူထားေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စုေပါင္း 

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ဟူေသာ အခြင့္အေရးတြင္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရွိၾကပါသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ ပထမလိုအပ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ''ႏုိင္ငံသား''မ်ားက 

စုေပါင္းပုငိဆ္ုငိ၍္ စုေပါင္းကာကြယ္ထနိ္းသမိ္းႏုငိခ္ြင္ရ့ွသိညဟ္ူေသာအခ်ကပ္င ္ျဖစပ္ါသည။္ 

ဒတုယိအခ်ကမ္ွာ ျပည္ေထာငစ္ဖုြား တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုတိုံ႔က စုေပါင္းပုငိဆ္ုငိထ္ား 

ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလုံးတြင္ တည္ရွိသည္ 

ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံသားအားလုံးက စုေပါင္းပုိင္ဆိုင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

တညတ္ံခ့ုငိၿ္မဲေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကထ္နိ္းသ္ိမ္းျခင္းတာဝနက္ု ိအနည္းဆုံးနည္း 

လမ္း (၂) သြယ္ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

တညတ္ံခ့ုငိၿ္မဲေရးအတြက ္ထုအိခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိထိုအခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ၏မလူပုငိရ္ငွ ္

ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ စုေပါင္း၍ က်င့္ 

သံုးၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ရိွရာ ျပည္ 

ေထာင္စု၏ ပုိင္နက္နယ္နိမိတ္မ်ားအားလံုးက စုေပါင္း၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ 

ျဖစ္ ပါသည္။

 ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိႏုငိင္သံားမ်ားက က်င္သ့ုံးျခင္းအားျဖင္ ့စုေပါင္း၍ 

ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ 

ခက္မသုံးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာမ်ားကု ိပုငိ္းျခားက်င္သ့ုံးျခင္း၊ ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝ 

က်င့္သံုးျခင္း၊ ထုိအာဏာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးမ်ားသာမက ျပည္နယ္ 



လႊတ္ေတာ၊္ ျပညန္ယအ္စုိးရႏငွ္ ့ျပညန္ယ္တရား႐ုံးမ်ားကိပုါ လြတလ္ပစ္ြာ ထူေထာငခ္ြင္ရ့ွရိ 

မည ္ျဖစပ္ါသည။္ ထို႔အျပင ္ထုအိာဏာမ်ားကု ိျပညသ္လူထူကုုယ္ိစားက်င္သ့ုံးပုငိခ္ြင္ ့ရွသိည္ ့

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြး 

ေကာက္ပြဲမ်ားကုိလည္း ပုံမွန္က်င္းပခြင့္ရွိရမည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရိွရာ ျပည္ေထာင္စု၏ပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္ 

(ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု) အားလုံးကုိ ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔က 

စုေပါင္း၍ ပုငိဆ္ုငိထ္ားပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္ႀုကီး၏ ပုငိန္ကန္ယန္မိတ္ိအားလုံး 

ကုိ စုေပါင္း၍ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏုိင္ငံသားအေပါင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးအားလုံးထံတြင္ တန္းတူရည္တူတာဝန္ရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 

မ်ားက မိမိတုိ႔႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒနွင့္အစဥ္အလာအရ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆိုင္ 

ခဲ့ၾကေသာ မိမိတုိ႔၏ဘိုးဘြားပုိင္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးပုိင္နယ္ေျမမ်ားကို တရားဝင္အသိ 

အမတွ္ျပဳၿပီး ဥပေဒအရ ထနိ္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္ႏငွ္ ့ပုငိဆို္ငခ္ြင္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိေပးအပ ္

ထားရမည္။

 ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 

ေပါင္းစုံ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကသာ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားက တရားနည္းလမ္း 

က်စြာျဖင့္ စုေပါင္းက်င့္သံုးခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရာ 

ျပည္ေထာငစ္၏ု ပုငိန္ကန္ယန္မိတိအ္ားလုံးကို စုေပါင္း၍ ကာကြယထ္နိ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက ္

ရန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးထံတြင္ တန္းတူရည္တူ တာဝန္ယူခြင့္၊ တာဝန္ခံခြင့္ အခြင့္ 

အေရးမ်ားရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္းသည္ 

ႏုငိင္ံေတာ္၏ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ တညတ္ံခ့ုငိၿ္မဲေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာနည္းလမ္း 

ျဖစ္ေပသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၅)။ ။ ေလာကပါလတရားမ်ား

 လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား 

မရွိဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၍သာယာဝေျပာေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ထူေထာင္၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ 

လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေပ။ ထုိနည္းတူ 



တရားမွ်တမႈ မရိွေသာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ လြတ္လပ္မႈကင္းမဲ့၍ တန္းတူညီမွ်မႈသည္လည္း 

အဓိပၸာယ္မဲ့ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။

 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢညီလာခံမွ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾက

ညာစာတမ္းႀကီးကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာအခါ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရား 

မွ်တမႈတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားသည္ မည္သည့္အရာႏွင့္မွ် အလဲအလွယ္ 

လုပ္၍မရေသာ လူသားတုိင္း၏ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ ပုိမိုနက္႐ႈိင္းစြာ လက္ခံ 

က်င့္သုံးလာၾကပါသည္။

 လူသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းပုိင္ခြင့္၊ မိမိအရည္အခ်င္းနွင့္ညီမွ်စြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္၊ ပညာရွာမွီးခြင့္၊ 

စီးပြား ရွာခြင္၊့ ပုငိဆို္ငခ္ြင္မ့်ားအျပင ္လြတ္လပစ္ြာ ေတြးေခၚခြင္၊့ ေရးသားထုတ္ေဝေျပာဆုခိြင္၊့ 

လြတလ္ပစ္ြာ ကုိးကြယ္ယုၾံကညခ္ြင္၊့ မမိကိိုးကြယယံု္ၾကညရ္ာႏငွ္အ့ျမငမ္်ား ေဖာထု္တ္တင္ျပ 

ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခြင့္၊ 

ႏုငိင္ံေရးပါတမီ်ား ထူေထာငခ္ြင္၊့ ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္မဲေပးပုငိခ္ြင္၊့ ပါဝငအ္ေရြးခပံုငိခ္ြင္၊့ မမိ ိ

လုိလားေသာ အစုိးရဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ မဲေပးခြင့္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 

ကန္႔ကြက္ခြင့္ စသည့္ စသည့္ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။

 လသူားတုငိ္းသည ္မမိလိြတလ္ပမ္ႈကု ိေဖာထ္တုက္်င္သ့ုံးရာတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိ 

ၾကရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ တန္းတူမႈဟုဆုိရာ၌ လူသားတဦးခ်င္းစီ၏လြတ္လပ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ 

က်င့္သုံးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုိအပ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ 

ႏငွ္လ့ူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအလုက္ိေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အလႊာအလုကိ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လမူ်ဳိး 

အလုကိ္ေသာလ္ည္းေကာင္း စုေပါင္း၍က်င္သံု့းအပ္ေသာ လြတလ္ပမ္ႈကု ိေဖာထ္တ္ုက်င္သံု့း 

ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ လုိအပ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ 

မတညူီႏုငိၾ္ကေပ။ ထို႔ေၾကာင္ ့လတူဦးခ်င္းစအီလိုက ္ခစံားသင္ခ့စံားထိုက္ေသာ လြတလ္ပမ္ႈ 

ႏွင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ စုေပါင္းခံစားသင့္ 

ခစံားထိက္ုေသာ လြတလ္ပမ္ႈႏငွ္ ့အခြင္အ့ေရးဆုငိရ္ာ စုေပါင္းအခြင္အ့ေရးဟ၍ူ လြတလ္ပမ္ႈ 

ကုိ အေျခခံေသာ အခြင့္အေရးကုိ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ပုိင္းျခားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။



 ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လြတ္လပ္မႈကုိ အေျခခံသည့္ တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိး 

အလုိက္ ခံစားသင့္ခံစားထုိက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးျဖစ္ေစ၊ တရားဥပေဒအရေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ႏုငိင္ံေရးအရေသာလ္ည္းေကာင္း တန္းတညူမီွ်စြာ က်င္သ့ုံး၍ ကာကြယ္ေစာင္ ့

ေရွာက္ႏုငိ္ေရးအတြကအ္ာမခခံ်က္ေပးထားရမည။္ တန္းတမူႈကု ိႏုငိင္ံေရးအရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ 

အရျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း၍ လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ 

ေပးထားျခင္းသည ္လမူ်ဳိးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထိုင္ေသာႏုငိင္မံ်ားတြင ္ပု၍ိအေရးႀကီးသည။္

 လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတရပ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းျပည္တခုတြင္ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ 

ျခင္းမရွိပါက၊ ထုိလူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ ျပည္သူျပည္သားအားလုံး၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူ 

ညမီွ်မႈကု ိအာမခခံ်က္ေပးႏုငိ္လမိ္မ့ညမ္ဟုတ္ေပ။ တရားမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ ္

ကုိ ထူေထာင္၍ လူသားတုိင္း၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးရွိေစႏုိင္ေရးအတြက္ 

''တရားေသာဥပေဒ''မ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္လုိအပ္သည္။ တရားေသာဥပေဒ မရိွဘဲ 

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး မရွိႏုငိ။္ ထုနိည္းတ ူမတရားေသာဥပေဒမ်ားႀကီးစုိးမႈေအာကတ္ြငလ္

ည္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မရွိႏုိင္ေပ။ မတရားေသာဥပေဒေအာက္တြင္ ဥပေဒျဖင့္ 

မတရားဖိႏွိပ္ ခ်ယ္လွယ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသာ ရွိႏုိင္သည္။

 တရားေသာဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းလာႏုငိ္ေရးအတြက ္ထိုဥပေဒမ်ားကု ိကိယ္ုတုငိက္်င္ ့

သုံးလုိက္နာမည့္ ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေရးဆြဲသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု 

၏ ဆႏၵအမွန္ကို ေဖာ္္ထုတ္၍ လူထုလိုက္နာမည့္ဥပေဒအား လူထုကို အမွန္တကယ္ 

ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားက ေရးဆြဲသင့္သည္။ ထုိသုိ႔ တဆင့္ခံေရးဆြဲေသာဥပေဒမ်ားကုိ လူထု 

ကုိယ္တုိင္က နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသင့္သည္။

 လမူ်ဳိးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုငိ္ေနေသာ တုငိ္းျပညတ္ြင ္မတကူြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးမ်ားက 

မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း လကၡဏာ၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ သမုိင္း 

ေနာက္ခံမ်ားကုိ အေျခခံ၍ မိမိတို႔လူမ်ဳိးက်င့္သံုးရန္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲေသာ 

ဥပေဒသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးမ်ား က်င့္သုံးရန္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး 

ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ကို ''ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္''၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္ 

အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 



ျဖင္ ့တိုင္းျပညကို္ ထူေထာင္ေသာႏုငိင္မံ်ားတြင ္ျပည္ေထာငစ္တုဝနွ္းလုံးတြင ္က်င္သ့ုံးရမည္ ့

ႏုငိင္ံေတာ္ ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒအျပင ္ျပည္ေထာငစ္အုဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယ္မ်ားတြင ္က်င္သ့ုံး 

ရမည့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားပါ မရွိမျဖစ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေနျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၆)။ ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ားကုိအေျခခံေသာ   

     ပင္လုံစိတ္ဓာတ္

 ဤတိုင္းျပည္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ဖြဲ ႔စည္းေနသေရြ႕ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္သည္ 

မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စု မၿပဳိကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔သည္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ေခၚ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ 

ေပၚ၌ အားလံုးတည္မီွေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ ဒမိုီကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ေပၚ အေျခခံ 

၍ တည္ေဆာက္ရေပမည္။

 ပင္လုံစိတ္ဓာတ္သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ားေပၚ အေျခတည္ 

၍ ေပၚေပါက္လာေသာစိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိရာ၌- ပင္လုံစိတ္ဓာတ္သည္ ပင္လုံ 

စာခ်ဳပတ္ြငပ္ါရွိေသာ အေရးႀကီးသည္အ့ခ်ကမ္်ားအျပင ္ပငလ္ုစံာခ်ဳပက္ု ိအေကာငအ္ထည ္

ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ''နယ္စပ္ေဒသ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီ'' (Frontier Areas Committee 

of  Enquiry- FACE) တြင္ပါရွိသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာ 

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာအနက္ ပင္လုံစိတ္ 

ဓာတ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို တင္ျပလုိပါသည္။ ယင္းအခ်က္ 

မ်ားမွာ- ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းတြင္ပါရွိေသာအခ်က္ႏွင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၅) ႏွင့္ အပုိဒ္ 

(၇) တြင္ ပါရွိေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

 ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏နိဒါန္းတြင္ ''ၾကားျဖတ္ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပူးေပါင္းလုိက္ျခင္း

အားျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ပုိမိုလ်င္ျမန္စြာရရွိလိမ့္မည္''ဟု 



ယုံၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ 

သည။္ ထိုစာခ်ဳပ၏္ဆိုလုရိင္းသည ္ရမွ္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ခ့်င္းတုိ႔သည ္သီးျခားစီျဖင္ ့လြတလ္ပ္ေရး 

ရယူ၍ မိမိတို႔၏အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္မ်ားကုိ သီးျခားထူေထာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကပါေသာ္လည္း၊ 

ထုလိမူ်ဳိးတုိ႔သည ္မမိတိုိ႔ေမြးရာပါအခြင္အ့ေရးျဖစ္ေသာ လြတလ္ပ္ေရးကု ိသီးျခားစီျဖင္ ့ရယ ူ

ျခင္းမျပဳဘဲ၊ ျမန္မာျပည္ၾကားျဖတ္အစိုးရႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရး ရယူကာ 

ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္တံခကုု ိအတတူကြ ထူေထာငၾ္ကရမညဟ္ူေသာအခ်ကပ္င ္ျဖစပ္ါသည။္

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ 

တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္း၍ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္သစ္တခု 

ကုိ ကမ႓ာ့မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေပၚထြန္းရွင္သန္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္သည္ 

မိမိတို႔အားလုံး အတူတကြထူေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စုေပါင္း၍ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟူေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 

ပထမအခ်က္ျဖစ္သည္။

 ဒတုယိအခ်က္မွာ- တိငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင္ ့တန္းတူရညတ္ပူူးေပါင္း၍ ဖြ႕ဲစည္း 

ထူေထာငထ္ားေသာ ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းမွတီင္းေနထိငုၾ္ကသည္ ့တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား 

၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ရရိွသင့္ရရိွထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ယင္း 

ကိစၥအတြက္ကတိျပဳခ်က္မ်ားကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ (၅) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လြတ္လပ္ 

ေရးကုိ အတူတကြရယူ၍ တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ အတူတကြထူ 

ေထာင္ေသာအခါ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ''နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခု 

ရရွခိစံားလ်က္ရွိေသာ ကိုယပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပ္ေရးဆံုးပါးရန ္မညသ္ည့္ေဒသတြငမ္ဆု ိလံုးဝျပဳလပု ္

လိမ့္မည္မဟုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရိွေၾကာင္း မူအားျဖင့္လက္ခံသည္'' ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၅) တြင္အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ (၂) ခ်က္ပါ ရွိသည္။ 

ပထမအခ်က္သည္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိး လက္ရွိခံစားက်င့္သုံးေနေသာ ကုိယ္ပုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုံးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို လံုးဝျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူေသာ 

အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ထိုအခ်ိန္ထိုအခါတြင္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ 

ရွိေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုဆုိလုိသည္။ ထုိကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိသည္မွာ ကခ်င္ 



လူမ်ဳိးအတြက္ 1895 Kachin Hill Tribes Regulation အရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးစနစ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ 1896 Chin Hills Regulation အရ 

အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္ 

အတြက္ 1922 Federated Shan State Act အရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း အသီးသီးဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုံး

ပါးရန ္မညသ္ည့္ေဒသတြငမ္ဆိ ုလုံးဝျပဳလပုလ္မိ္မ့ညမ္ဟတ္ုဟူေသာ ပငလ္ုစံာခ်ဳပ၏္ ဆုလို ိ

ရင္းသည္ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၊ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသႏငွ့္ ျပည္ေထာင္စရုွမ္းျပည္မ်ား 

ကု ိအပုခ္်ဳပရ္န ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖြ႕ဲစည္းအပုခ္်ဳပပ္ုအံေျခခဥံပေဒမ်ားျဖစၾ္ကသည္ ့1895 

Kachin Hill Tribes Regulation၊ 1896 Chin Hills Regulation ႏွင့္ 1922 Federated Shan State 

Act မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းမည္မဟုတ္ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ ႏွစ္သြယ္ ျဖင့္ 

အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသည္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ (ကိုလိုနီေခတ္က အေခၚအေဝၚ) 

ဟူေသာ အျမင့္ဆုံးဥပေဒျပဳေရးအာဏာမွ ဆင္းသက္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 ဒုတိယအခ်က္မွာ- ထိုဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအတိုင္း ထိုနယ္မ်ား၏ 

ကုယ္ိပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကု ိအာမခံခ်က္ေပးရမည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္တန္း 

ေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္မွာ ယခုေခတ္အေခၚအေဝၚအရ ျပည္ေထာင္စု 

အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏုိင္ငံေရးအာဏာျဖစ္ၾကေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကု ိေခၚဆုိျခင္းျဖစၿ္ပီး၊ ထုိျပည္ေထာငစ္ ု

အဖြ႕ဲဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရရိွၾကရမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ 

ထုိႏုငိင္ံေရး အာဏာမ်ားကို ကိယ္ုပုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ရ က်င္သ့ုံးႏုငိရ္န ္ယခငရ္ွၿိပီးသား ဖြ႕ဲစည္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Kachin Hill Tribes Regulation၊ Chin Hills Regu-

lation ႏွင့္ Federated Shan State Act တို႔ကုိ အေျခခံ၍ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ား 

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွရိမညဟ္ ုနဂုကိသေဘာတညူမီႈရွခိဲသ့ည။္ ထုသိေဘာတညူခီ်က္မ်ားကု ိ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ၍ ဖဆပလပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံႀကီးတြင္ 

အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါ 

သည္။ ထိုအခ်က္ကို ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေရးသားျပဳစုသည့္ ''Burma's Constitution'' 

စာအုပ္တြင္လည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းမွာ-



 The original idea was that the Union States should have their own constitutions, 

their own organs of  state, viz. Parliament, Government and Judiciary (The 

Hague, 1959:169)

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ (၅) တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး 

ျပည္ေထာငစ္ ုအဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယမ္်ား၏ ယခငရ္ွထိားၿပီးသား ဖြ႕ဲစည္းအပုခ္်ဳပပ္ုအံေျခခဥံပေဒ 

မ်ားအရ နယတ္ြင္းကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့ကုိယပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္မ့်ားကုိ အာမခခံ်က္ေပးထား 

ပါသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ (၇) တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္မည့္ျပည္ေထာင္စုႀကီး

တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ (၇) သည္ ျပည္ေထာင္စု၏အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ဒီမုိ 

ကေရစအီခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ္ ့ရပုငိခ္ြင္မ့်ား အျပည္အ့ဝ ရရွခိစံားခြင္ရ့ွိေစရမည ္ဟူေသာအခ်က ္

ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ''ေတာင္တန္းေဒသရိွျပည္သူတုိ႔သည္ ဒမိုီကေရစီတိုင္းျပည္မ်ား 

တြငရ္ရွခိစံားလ်က္ရွိေသာ အေျခခအံခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ္ ့ရပုငိခ္ြင္မ့်ားဟု သတ္မတ္ွထားသည္ ့

အခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ္ ့ရပုငိခ္ြင္မ့်ား ရရွခိစံားေစရမည'္' ဟု အတအိလင္းေဖာ္ျပထားခဲပ့ါ သည။္ 

ထုအိပုဒိ၏္ ဆိုလိရုင္း- အသစဖ္ြဲ႕စည္းထူေထာငမ္ည္ ့ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္ံေတာသ္စတ္ြင ္ဒမီု ိ

ကေရစစီနစက္ု ိက်င္သံု့းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ္ ့ထုဒိမီုကိေရစအီခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ ့္ရပုငိခ္ြင္မ့်ား 

ကို ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဟု ယခင္ကေခၚဆိုခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္ 

အားလုံးတြင ္အျပည္အ့ဝရရွခိစံားခြင္ရ့ွိေစရမညဟ္အုာမခခံ်က္ေပးထားျခင္းပင္ျဖစပ္ါသည။္

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၇) တြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးရန္ဟု အာမခံခ်က္ေပးထားခဲ့ 

ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းတြင္ ထုိအခ်က္ကို သုံးႀကိမ္သုံးခါ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း 

ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ- ၁၉၆၂ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏုိင္ငံေတာ္ 

အာဏာကို စစ္တပ္ျဖင့္သိမ္းပိုက္ခဲၿ့ပီး ဒမိုီကေရစီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ 

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ထပ္မံ၍ဥေပကၡာျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့ေသာ န.ဝ.တ အစိုးရေခတ္တြင္လည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ 

ဒမီုကိေရစကီ်င္စ့ဥက္ု ိဖ်ကသ္မိ္းခဲ့ျပနသ္ည။္ ထိုကဲသ့ုိ႔ ပငလ္ုစံာခ်ဳပက္ု ိအႀကမိႀ္ကမိခ္်ိဳးေဖာက ္

လမ္းလႊဲျခင္း ေနာက္ထပ္မရွိရေလေအာင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး 



သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ''ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိအေျခခံေသာ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ထူေထာင္ရမည္'' ဟု အခ်င္းခ်င္း ကတိျပဳ၍ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကျ

ခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ''ပူးေပါင္းေရး''စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း 

တို႔က သီးျခားစီ လြတ္လပ္ေရးမယူဘဲ ၾကားျဖတ္ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို 

အတူတကြ ရယူ၍ အသစ္ဖြ႕ဲစည္း ထူေထာင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုကို မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ 

ျဖင့္ ထူေထာင္သင့္ေၾကာင္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ပငလ္ုညံလီာခႀံကီးတြင ္သေဘာတထူားခဲၾ့ကသည္အ့တိုင္း ခ်င္း၊ ကခ်င၊္ ရမွ္းႏငွ္ ့

ၾကားျဖတ္ျမနမ္ာအစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းဖြ႕ဲစည္းမည္ ့ႏုငိင္ံေတာသ္စတ္ြင ္မညသ္ုိ႔မညပ္ုပံူးေပါင္း၍ 

ျပည္ေထာငစ္ကုု ိထူေထာငသ္င့္ေၾကာင္း ''ပူးေပါင္းေရးနည္းလမ္း'' (Method of  Association) 

ကုိ ရွာေဖြရန္ ''နယ္ျခားေဒသစုံစမ္းေရးေကာ္မတီ'' (Frontier Areas Committee of  En-

quiry- FACE) ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ စုံစမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ပင္လုံညီလာခံတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔၏ ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး 

ျဖစ္သည့္ Supreme Council of  United Hill People (SCOUHP) က ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔ 

ပူးေပါင္း၍ တန္းတူရည္တူပူးေပါင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အျမင္ 

သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပ၍ သေဘာတူညီမႈရရွိႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသေဘာတူတင္ျပ 

ခ်က္မ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ (၂) ခ်က္မွာ-

(က) ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအားလုံးကုိ 

တန္းတူရည္တူခံစားပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ (Equal Right with the Burman)

(ခ) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိ 

သည့္ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိရမည္။ (Full Internal Auto-

momy in Hill Areas)

 ထိုသုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက တရားသျဖင့္ေတာင္းဆုိထားေသာအခ်က္မ်ားကို 

''နယ္ျခားေဒသစုစံမ္းေရးေကာမ္တ ီ(FACE)'' က တုငိ္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာသို္႔ အစရီငခ္စံာ 

တင္ျပခဲ့ပါသည္။



 ပငလ္ုစံာခ်ဳပတ္ြငပ္ါရွိေသာ ကတကိဝတမ္်ားႏငွ့ ္နယ္ျခားေဒသ စုစံမ္းေရးေကာမ္တတိုီ႔၏ 

အစီရင္ခံစာ တုိ႔တြင္ပါရိွေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ၂၀၁၅၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ 

တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာတ ူခ်ဳပဆ္ုထိား ေသာ တစ္ႏုငိင္လံုံး ပစခ္တတ္ုကိခ္ုကိမ္ႈရပစ္ဲေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထပ္ေလာင္း၍ အတည္ျပဳခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ-

 ''ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ 

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ထူေထာင္ရမည္'' ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင္ ့ပငလ္ုစံတိဓ္ာတဆ္ုသိညမ္ွာ- ပငလ္ုစံာခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ပငလ္ုကံတကိဝတမ္်ားသာ 

မက တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါရွိသည့္ 

အတိုင္း ဒမုိီကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး 

ႏငွ္ ့ထုိကဲသို့႔ တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုတံုိ႔က ပူးေပါင္းထူေထာငထ္ားေသာ ျပည္ေထာငစ္ ု

ႀကီးကု ိအတူတကြ စုေပါင္းကာကြယထ္နိ္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမညဟူ္ေသာ ျပည္ေထာင ္

စုစိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၇)။ ။ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ 

ဒမိုီကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု 

တည္ေဆာက္ေရး

 တစ္ႏုငိင္လံုံးပစခ္တတ္ုက္ိခုက္ိမႈရပစ္ဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္(NCA) ကု ိလက္မတွ္ေရး 

ထုိးၿပီး ႏုငိင္ံေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား အဆင္ဆ့င္က့်င္းပကာ ျပည္ေထာငစ္သုေဘာတစူာခ်ဳပခ္်ဳပ ္

ဆုိႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

အဓိကလိုလားခ်က္မွာ- ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

အခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိအျပည္အ့ဝ အာမခခံ်က္ေပးႏုငိ္ေသာ ဒမီိကုေရစီႏငွ္ ့ဖက္ဒရယစ္နစတုိ္႔ကု ိ

အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား 

တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေရွ႕အခန္းမ်ားတြင္ အေသးစိ

တ္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။



အေျခခံမူ (၂)

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

(က) ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာသည ္ႏုငိင္သံားမ်ားထမံ ွဆင္းသကၿ္ပီး ျပည္ေထာငစ္ ု

တဝွန္းလံုး၌ တည္သည္။ (ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း (၁) ၏ (၁) 

တြင္ သေဘာတူထားျပီး ျဖစ္သည္။)

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မ႑ဳိင္ (၃) ရပ္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာတုိ႔ကု ိပုငိ္းျခားက်င္သ့ုံးျခင္းႏငွ္ ့အျပန ္

အလွနထိ္န္းေက်ာင္းျခင္းကု ိျပဳရမည။္ (ျပည္ေထာငစ္သုေဘာတစူာခ်ဳပ ္အစတ္ိအပိငု္း 

(၁) ၏ (၂) တြင္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။)

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ခက္မ (၃) ျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကု ိျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ ု

အဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ခြဲေဝအပ္ႏွင္း၍ က်င့္သံုးခြင့္ရိွေစရမည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ 

ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညန္ယ္မ်ားအၾကား ပူးတြကဲ်င္သံု့းမည္အ့ာဏာမ်ားကုလိည္း ႏုငိင္ံေတာ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးရမည္။



ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ဤျပည္ေထာင္စု 

အတြင္းမွတီင္းေနထိုငၾ္ကကနု္ေသာ တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုံႏငွ္ ့ဤႏုငိင္၏ံ ႏုငိင္သံားျဖစ ္

ခြင္ကို့ ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီရရွထိားၾကေသာ ''ႏုငိင္သံား'' အားလုံးက စုေပါင္းပုငိဆ္ုငိထ္ားၾကသည။္

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ႏုငိင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပုငိဆ္ုငိ္ျခင္းႏငွ္ ့ဆင္းသက္ျခင္း

 လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆိုင္ေသာႏုိင္ငံတခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာသည္ မရိွမျဖစ္ေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

သည ္ထုိႏုငိင္ရံွ ိႏုငိင္သံားမ်ား၏ လြတလ္ပ္ျခင္းႏငွ္ ့ထုိႏုငိင္သံားမ်ားက ႏုငိင္တံခကုု ိအတ ူ

တကြ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံတခု ပိုင္ဆိုင္ျခင္း အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။

 ထုိ္႔ေၾကာင္ ့ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာသည ္ႏုငိင္သံားမ်ားထမံ ွဆင္းသက္သည ္

ဟူေသာ အဓိပၸာယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာမူလပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားက 

ထုိႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ၊ မိမိတို႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ တရားနည္းလမ္းက်စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ဆင္းသက္ေစရ 

မည္ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

 ျပည္ေထာငစ္သုမၼတျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိပုငိဆို္ငၾ္က 

ေသာ ''ႏုိင္ငံသား'' ဟု ဆိုရာ၌- ဤျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ 

တုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစု ံပါဝငပ္ါသည။္ ထုိ႔အျပင ္ဤျပည္ေထာငစ္ႀုကီးကု ိ၁၉၄၇ ေဖေဖာ ္

ဝါရီ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္ 

လည္း အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ ''ႏိုင္ငံ 

သား'' ခံယူခြင့္ရွိေသာ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 မိမိတို႔တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 'ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာသည ္တုငိ္းရင္းသားျပညသ္လူူထတုရပလ္ုံးထမံ ွဆင္းသကလ္ာသည'္ 

ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ ပုိ၍ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားတရပ္လုံး 

ဟူေသာ အဓိပၸာယ္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခိုင္လံုမႈမရိွေပ။ အေၾကာင္းမွာ- တိုင္းရင္းသား



လမူ်ဳိးမ်ားျဖစၾ္ကေသာလ္ည္း၊ ဤျပည္ေထာငစ္သုမၼတ ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ႏုငိင္သံားမ်ားအျဖစ ္

ခံယူျခင္းမရွိသူမ်ားကုိ ဤႏုိင္ငံသားမ်ားကဲ့သုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ခြင့္အား ခြင့္ေပး၍ 

သင့္ေလ်ာ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ ျပည္ 

ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏုငိင္နံယ္နမိတိ္ျပငပ္သုိ႔ေရာက္ရွၾိကေသာ တုငိ္းရင္းသားမ်ား၊ ဥပမာ- အိႏၵယိ 

ႏုငိင္ရံွ ိခ်င္းလမူ်ဳိးမ်ားႏငွ္ရ့ခုငိလ္မူ်ိဳးမ်ား၊ အိႏၵယိႏငွ္ ့ဘဂၤလားေဒရ့ွရ္ွ ိရခုုငိလ္မူ်ဳိးမ်ား၊ တ႐တု ္

ျပညရ္ွ ိကခ်ငလ္မူ်ဳိးမ်ား၊ တ႐တ္ု၊ လာအု၊ိ ကေမ႓ားဒီးယားႏငွ္ထ့ုငိ္းရွ ိရမွ္း၊ ကရင၊္ ကရငန္ီႏငွ္ ့

မြန္ စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထိုႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္ 

ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာႏငွ္ ့သကဆ္ုငိ္ျခင္းမရွိေပ။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္ ့ႏုငိင္သံားျဖစခ္ြင္ ့

ရရွိသင့္ရရွိထုိက္ပါလ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္မရွိသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ 

တုိင္က ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ျပန္လည္ခံယူလိုေသာ ဆႏၵရွိသူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ 

သား ျပန္လည္ခံယူခြင့္အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ တရား 

နည္းလမ္းက်စြာျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏တည္ေနရာ

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ထုိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိပုိင္ဆုိင္ၾကကုန္ 

ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏လက္ဝယ္၌ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

သည္လည္း ႏုိင္ငံသားအားလံုး တည္ရွိရာ ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလံုး၌ တည္ရွိသည္ဟု 

သေဘာတူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ယခင္အခါမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရွိရာေနရာကုိ အဓိပၸာယ္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ သက္ဦးဆံပုိင္ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ရွင္ဘုရင္ထံတြင္ အႂကြင္းမဲ့တည္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 

အာဏာရွင္စနစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာရွင္ထံတြင္ တည္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 

တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအာဏာရွင္စနစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာသည္ အုပ္စုိးသူအစုိးရထံတြင္ တည္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခဲ့ၾကသည္။



 ဒမီုကိေရစစီနစတ္ြငမ္ ူႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပုငိဆို္ငမ္ႈႏငွ္ ့ထုအိာဏာတည ္

ရွရိာ မလူရင္းျမစသ္ည ္အတတူူပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိ

ႏုိင္ငံသားမ်ားက ပုိင္ဆုိင္၍ ထုိအာဏာသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ ေနထုုိင္ၿပီး 

ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလုံးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္းျခားက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ 

     အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

 ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ (Sovereign Power) ဟုေခၚေသာ ႏုငိင္ံေရးအာဏာ 

သည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ပင္ျဖစ္ 

သည္။ ယင္းအာဏာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မ (၃) ျဖာဟု ေခၚဆုိ 

ေလ့ရွိပါသည္။

 ႏုငိင္ံေရးအာဏာမ်ားျဖစသ္ည္ ့ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရား 

စီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကို စုေပါင္းၿပီး လူပုဂၢဳိလ္တဦး သုိ႔မဟုတ္ လူအစုအဖြဲ႕တခု၊ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ 

သုိ႔မဟုတ ္အစုိးရအဖြ႕ဲ တခတုည္းကသာ စုေပါင္းကုငိတ္ြယထ္နိ္းခ်ဳပမ္ညဆို္ပါက ထုပိဂုၢဳလိ၊္ 

ထုအိစအုဖြ႕ဲႏငွ္ ့ထိအုစုိးရအဖြ႕ဲတို႔သည ္အငမ္တနတ္နခ္ုိးႀကီးသြားေပလမိ္မ့ည။္ ထိုသို႔ တန္

ခုိးအာဏာႀကီးမားလာသည္ႏငွ္အ့မွ် ႏုငိင္ံေတာအ္ာဏာကိ ုအလြသဲုံးစားျပဳျခင္း၊ ေဖာက္ျပန ္

ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္းစေသာ အက်င့္သိကၡာပ်က္စီးျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

အတြင္း တရားမွ်တမႈႏငွ္ ့ေလာကပါလတရား ကင္းမဲ့ျခင္း စေသာ အန႒ိာ႐ုအံမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚ 

ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအာဏာရွင္စနစ္ပါ ေပၚထြန္းလာႏုိင္ပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ခက္မ (၃) ျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို ပုိင္းျခားက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ အျပန္ 

အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ 

ေနၾကပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာမ်ားကုိ ပုိင္းျခားက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ား၊ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝသုံးစြဲျခင္း (Division of  



Power) လည္း ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ 

အနည္းဆံုးအစိုးရ (၂) ရပ္ရိွေသာစနစ္ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တဝွန္းလံုး 

ရွိ ျပည္သူတရပ္လံုးအေရးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ 

ျပည္ေထာင္စု၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုတရပ္အတြက္ 

အာဏာကုိ ခြဲေဝသုံးစြဲေသာအစုိးရမ်ားလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ [ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝေရးကိစၥကုိ 

ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ Form of  State တြင္ ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ 

သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။]

ရွင္းလင္းခ်က္ (၅)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ 

     ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

 ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ၏ မလူပုငိရ္ငွ္ျဖစ္ေသာ ႏုငိင္သံားမ်ားသည ္မမိတိုိ႔ 

ေမြးရာပါအခြင္အ့ေရးအျဖစပ္ုငိဆ္ုငိထ္ားေသာ ႏုငိင္ံေတာ၏္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုမမိတိို႔ 

ဘဝလုံၿခဳံေရး၊ မိမိတို႔ဘဝ သာယာဝေျပာ၍ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလူ႔ေဘာင္ 

ေလာက တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ အသုံးခ်ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ဒမီုကိေရစစီနစတ္ြင ္ႏုငိင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ၏ ခကမ္သုံးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒ 

ျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု 

တရပလံု္းက မမိတိုိ႔ကုယိစ္ားက်င္သံု့းမည္အ့ဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ လပူဂုၢဳလိမ္်ားႏငွ္က့ုယ္ိစားလွယ ္

မ်ားကုိ တရားနည္းလမ္းက်စြာျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဒမီုကိေရစစီနစက္ု ိက်င္သ့ုံးေသာ တုငိ္းျပညမ္်ားတြင ္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ 

ကုိ လူထုကုိယ္စား က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပုံမွန္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္၍ တရား 

မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾက 

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။



 ထုိနည္းတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔ 

ကုယ္ိစား ႏုငိင္ံေတာ္ကု ိစမီခံန္႔ခြဲအပုခ္်ဳပမ္ည္အ့စုိးရကု ိလြတလ္ပစ္ြာ ေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာက္

ခြင့္ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အနည္းဆံုး အစိုးရ (၂) 

ရပ္ထားရွိေသာစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကို 

ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ခြင့္ရ တုိင္းေဒသအစုိးရမ်ား၊ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားကုိလည္း လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို က်င့္သုံး၍ ႏုိင္ငံေတာ္တခုလုံးကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္အစုိးရမ်ား

အျပင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား ပုံမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စား 

အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ''ဝန္ထမ္း'' မ်ားကို ခန္႔အပ္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစရ 

မည။္ ထိုသို႔ အခ်နိ္ျပည္တ့ာဝနထ္မ္းေဆာငမ္ည္ ့ဝနထ္မ္းမ်ား၏လပုအ္ားခကု ိေပးေဆာင္ႏုငိ ္

ရနအ္တြက ္ႏုငိင္သံားအားလုံးက စုေပါင္း၍ ''အခြန္ေပးေဆာင'္'ျခင္းျဖင္ ့ႏုငိင္ံေတာရ္နပ္ုံေငြ 

ကုိ စုေပါင္းရွာေဖြၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွ်မက ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ ဘဝလုံၿခဳံေရး 

ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ပုိင္ခြင့္ကို 

လည္း ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ လက္ဝယ္တြင္ အာဏာအျပည့္အဝ ရွိပါသည္။

 တရားဥပေဒစုိးမုိး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ညီညြတ္မွ်တမႈရွိသည့္ လူ႔ေဘာင္တရပ္ 

ဖြ႕ဲစည္းထူေထာင္ႏုငိ္ေရးအတြက ္တရားစရီင္ေရးအာဏာသည ္မရွမိျဖစလ္ုအိပ္ေသာအရာ 

ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ထုိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိက်င့္သုံး၍ တရားစီရင္ေရး 

မ႑ဳိင္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲရပါသည္။

 တရားစရီင္ေရးအာဏာကု ိက်င္သံု့းႏုငိ္ေရးအတြက ္အဆင္ဆ့င့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားကု ိ

ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရမည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ က်င့္သံုးရျခင္း၏ 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ကုိင္စြဲက်င့္သုံးေသာ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ 

ဆင့္က ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေသာအခါ တရားနည္း လမ္းက်စြာျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒက 

ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းရွိ-မရွိကို စိစစ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ 

ကုငိစ္ြကဲ်င္သ့ုံးေသာ အစုိးရအဆင္ဆ့င္က့ တရားဥပေဒႏငွ္အ့ည ီစမီအံပုခ္်ဳပ္ျခင္း ရွ-ိမရွကို ိ



စိစစ္ျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္ျခင္း ရွိ-မရွိကုိ စိစစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထုိင္ျခင္းရွိ-မရွိ 

စစိစ္ျခင္းမ်ားပါဝငသ္ည။္ ထုသိုိ႔စစိစၿ္ပီး ဥပေဒက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေဖာကဖ္်က္ျခင္း၊ အလြသဲုံးစား 

ျပဳျခင္းစသည့္ ျပစ္မႈတစုံတရာက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ခုိင္လုံသည့္သက္ေသမ်ားရွိပါက တရား 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

 လြတလ္ပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိပုငိဆ္ုငိထ္ားေသာ တုငိ္းျပညမ္်ားတြင ္ႏုငိင္သံား 

မ်ားက ထိုအခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကု ိက်င္သ့ုံးပုငိခ္ြင္ရ့ွသိလု၊ိ ထနိ္းသမိ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္

ရန္လည္း တာဝန္ရွိေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာကရ္န ္အေကာင္းဆုံးႏငွ္ ့အခုငိမ္ာဆုံးေသာနည္းလမ္းမွာ ထုအိခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ 

ကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံသား 

မ်ားက စုေပါင္း၍ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ 

ႏုငိင္ံေတာ္၏ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကုိ ကာကြယထိ္န္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင ္ျဖစပ္ါသည။္ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏  အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ 

ကုိင္စြဲက်င့္သုံးေသာလႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကုိင္စြဲက်င့္သုံးေသာ 

အစုိးရအဆင့္ဆင့္၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ကုိင္စြဲက်င့္သုံးေသာ တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္၊ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔ကုိယ္စား အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားေသာ 

တပ္မေတာ္အပါအဝင္၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအားလံုး အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ 

ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအေပါင္းတုိ႔ထံတြင္ ႀကီးေလးေသာတာဝန္ရွိၾက 

ပါသည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေကာင္းဆုံးေသာနည္းလမ္းမွာ ထုိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္

ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္ျပ႒ာန္းၿပီး ထုိျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားအတုငိ္း လုက္ိနာက်င္သံု့းျခင္းသာ 

ျဖစ္ပါေတာ့သည္။



အေျခခံမူ (၃)

အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး

(က) တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုုိင္းသည္ နုုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးေရးအရျဖစ္ေစ၊ တန္းတူ 

ရညတ္ ူအခြင္အ့ေရးရရွမိည္အ့ျပင ္ဘာသာစကား၊စာေပ၊ ရုုိးရာယဥ္ေက်းမႈနငွ္ဓ့ေလ့

ထုုံးတမ္းမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမႇင့္တင္ခြင့္ရွိရမည္။ (ျပည္ေထာင္စုုသေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုုိင္း (၁) ၏ (၃) တြင္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည္။) 

(ခ) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဥပေဒျပဳ 

ေရးအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကု ိတန္းတရူညတ္ ူ

အပ္ႏွင္းထားေစရမည္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္လူမ်ဳိးကုိမွ အထူးအခြင့္အေရးမေပးရ၊ မည္သည့္ 

လူမ်ဳိးကုိမွ အခြင့္အေရး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရ။

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူခြင့္။

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 

တုိင္းသည္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရွိၾကရမည္ဟူေသာ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူျခင္းဟူ 

သည္- လူမ်ဳိးတိုင္းက လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာဂုဏ္အဂၤါမ်ား အျပည့္အစုံ 

က်င့္သုံးခြင့္ရွိေစရမည္ဟု ဆုိလုိရင္းျဖစ္ပါသည္။

 လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထံတြင္ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားဟုဆိုရာ၌ ထိုလူမ်ဳိးကပုိင္ဆိုင္ 

ထားေသာ အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကု ိအျခားလူမ်ဳိးမ်ားနည္းတ ူထနိ္းသမိ္းခြင္၊့ ေဖာထ္တု ္

ခြင့္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ခြင့္မ်ားရရွိၾကရမည္။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထံတြင္ ဘာသာစကားရွိသင့္သည္ဟု 

ယူဆပါက အျခားလူမ်ဳိးမ်ားတြင္လည္း ဘာသာစကားရွိသင့္ေပသည္။ ထုိနည္းတူ စာေပ၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့႐ုိးရာဓေလမ့်ားကု ိထနိ္းသိမ္းကာကြယ ္ျမႇင္တ့ငခ္ြင္လ့ည္း အျခားလမူ်ိဳးမ်ား

နည္းတူရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။



 ထုိလူမ်ဳိးေရးတန္းတူခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုိေနရျခင္းမွာ- လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္မွ 

စ၍ ယေန႔တိုင ္ျမနမ္ာလမူ်ဳိးမဟတ္ုေသာ အျခားတုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားက ျမနမ္ာလမူ်ဳိးမ်ား 

နည္းတူ မိမိတို႔၏လူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းလကၡဏာျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားလကၡဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသား 

သေကၤတမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ 

ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ျမန္မာစာေပကဲ့သုိ႔ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏စာေပမ်ားကုိ ေဖာ္

ထုတ္ျမႇင့္တင္သင္ၾကားခြင့္မရရွိႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာ 

စကားႏွင့္စာေပမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ခြင့္သာမက ထိုဘာသာစကားႏွင့္စာေပမ်ားကို 

မူလတန္းမွစ၍ တကၠသုိလ္အဆင့္အထိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးထားသင့္ေၾကာင္း 

ေတာင္းဆုိေနရ ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္း 

ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုငိရ္ာဥပေဒမ်ားသညလ္ည္း ဗဒုၶဘာသာဗမာလူမ်ဳိးတို႔၏ ကုိးကြယ ္

ယုၾံကည္မႈ၊ ဘာသာစကားႏငွ့္ ဓေလထံု့းတမ္းစဥ္လာမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထား 

ေသာ ဥပေဒမ်ားသာမ်ားပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္

ရာဥပေဒမ်ားကိ ုေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွသိလို အျခားတုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကလည္း မမိတိုိ႔၏ 

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုငိရ္ာဥပေဒမ်ားေရးဆြ ဲျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွသိင္ပ့ါသည။္ သို႔မသွာ ျမနမ္ာလမူ်ဳိးမ်ားႏငွ္ ့

အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးအရ တန္းတူခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ 

ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား တန္းတူအပ္ႏွင္းျခင္း

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိင္းကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးေပးရမည္ဟူ 

ေသာအဆုိႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္အုဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယအ္ားလုံးကု ိႏုငိင္ံေရးအာဏာ တန္းတူရညတ္ ူ

ေပးရမည္ဟူေသာအဆိုတုိ႔သည္ တူညီသေယာင္ရိွေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ခ်င္းမတူညီၾကေပ။

 တုငိ္းရင္းသားလကန္ကက္ုငိ္ေတာလ္နွ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ''တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိး 

တုိင္း ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးေပးရမည္'' ဟူေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 

၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၉) ရက္မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ''အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ 



ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ အေျခခံမူ ခ်မွတ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ''တြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က မိမိတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို 

လမူ်ဳိးကိုအေျခခသံည္ ့အမ်ဳိးသားျပညန္ယ္မ်ားျဖင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လမူ်ဳိးေပါင္းစုံေရာ 

ေႏွာေနထုိင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု သေဘာတူထားခဲ့ၾကပါသည္။

 လူမ်ဳိးကုိအေျခခံသည့္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားဟုဆုိရာ၌ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ 

အခ်ိန္မွစ၍ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္အခ်ိန္အထိ သမုိင္းေၾကာင္းအရ တည္ရွိ 

ၿပီးေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္၊ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ 

မြန္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကိုဆုိလိုပါသည္။ ထုိလူမ်ဳိးကုိ အေျခခံ 

ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိၾကရမည္ဟု 

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ထိုနည္းတူ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားသည္ 

လည္း လူမ်ဳိးကုိအေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူႏုိင္ငံေရး 

အာဏာမ်ား ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိအေျခခံမူ (၁) တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအေျခခံမူ၏ ေျခဆင္းတြင္မူ''တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိင္း

သည္ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးေရးအရျဖစ္ေစ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရိွၾကရမည္'' 

ဟ ုေဖာ္ျပထားပါသည။္ ထုသိုိ႔ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ဤျပည္ေထာငစ္ကုု ိတိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစု ံ

ျဖင္ပ့ူးေပါင္းဖြ႕ဲစည္းျခင္းျဖစ၍္ လူမ်ဳိးကုအိေျခခံေသာ ျပညန္ယမ္်ားလည္း ဖြ႕ဲစည္းထူေထာင ္

ခြင့္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေထာက္ျပလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိင္းအား ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး 

ေပးရမည္ဟူေသာအဆုိသည္ ဝိဝါဒကြဲျပားႏုိင္ေသာ အဆိုျဖစ္႐ုံမွ်မက ႏုိင္ငံေရးအရ 

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း လြန္စြာခက္ခမဲည့္အဆိုတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ- ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္း မွတီင္းေနထုငိၾ္ကကနု္ေသာ တုငိ္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူဦးေရအနည္းအမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ေနထုိင္ရာ ပထဝီ 

အက်ယ္အဝန္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ထပ္တူ 

မက်ႏုိင္ၾကေပ။



 ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ တန္းတူရည္တူအပ္ႏွင္းျခင္းဆုိသည္မွာ- ႏုိင္ငံေရးအာဏာ 

သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ 

မ်ားကုိ အျပည့္အဝေပးအပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား တန္းတူ 

ရညတ္ူေပးအပမ္ညဆို္ပါက- ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ က်င္သ့ုံးႏုငိ္ေရးအတြက ္လႊတ္ေတာ၊္ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာကုကိ်င္သ့ုံးႏုငိ္ေရးအတြက ္အစုိးရ၊ တရားစရီင္ေရးအာဏာကု ိက်င္သ့ုံး 

ႏုငိ္ေရးအတြက္ တရား႐ုံးစသညမ္်ားကု ိတန္းတညူမီွ်စြာ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစသ္ည။္

 ထုိ႔ေၾကာင္ ့လဥူီးေရနည္းပါး၍ ေနထုငိရ္ာ ပထဝအီက်ယအ္ဝန္းလည္း က်ဥ္းေျမာင္းေန 

ေသာလမူ်ဳိးမ်ားကု ိျပညန္ယဖ္ြ႕ဲစည္းထူေထာငခ္ြင့္ေပး၍ သင့္ေလ်ာမ္ညမ္ဟတု္ေပ။ ထိုလမူ်ဳိး 

မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ထုိက္တန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိသာ အပ္ႏွင္းရ 

မည္ျဖစပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့လဥူီးေရ နည္းပါးေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးမ်ား မဆုံး႐ႈံးရ 

ေလေအာင္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ အျခားအစီအမံ 

မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

 ၿခဳံ၍တင္ျပရလွ်င္- ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္ 

မ်ားကို ႏုငိင္ံေရးအာဏာ တန္းတရူညတူ္ ေပးထားရမညဟ္ ုေဖာ္ျပပါက လုံေလာကမ္ႈရွသိည။္

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ မညသ္ည္လ့မူ်ဳိးမ်ားကိုမွ် အထူးအခြင္အ့ေရးမေပးရ။ မညသ္ည္ ့

လူမ်ဳိး၏အခြင့္အေရးကုိမွ် ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မျပဳရ။

 ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိမညသ္ည္လ့မူ်ဳိးကုမိွ် အထူးအခြင္အ့ေရး မေပးရ။ မညသ္ည္ ့

လူမ်ဳိးကုိမွ် အခြင့္အေရး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရ ဟူေသာအဆုိသည္ ႏုိင္ငံေရး 

ေဆာင္ပုဒ္တခုျဖစ္သည့္ ''မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ 

ဆန္႔က်င္ရမည္''ဟူေသာ အေျခခံျဖင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

 လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒကုိ သုံးႀကိမ္သုံးခါေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ 

ႏုငိင္ံေတာ္ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္ဒမီုကိေရစအီခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိအာမခခံ်က္ေပးႏုငိခ္ဲ ့

ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လုံးဝဥႆုံ ဥေပကၡာျပဳခဲ့သည္။ ထိုမွ်သာမက ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္မဟု 

ခြဲျခားဆက္ဆံ၍ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသကုိ ျပည္မဟု ေခၚဆုိကာ ျပည္ေထာင္စု 



၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးဟူသမွ်ကုိ ျပည္မတြင္ စုၿပဳံေစခဲ့သည္။ 

ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ဳိး 

မ်ားကို အထူးအခြင့္အေရးေပး၍ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခြင့္အေရးကုိ ပိတ္ပင္ 

ဟန္႔တားျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ၁၉၇၄ တြင္ မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္မႀကီးကို တိုင္း (၇) တိုင္းျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းခဲပ့ါသည္။ ယင္းသည္ တိုင္းရင္း 

သားလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္အေရအတြက္ႏွင့္တူညီေအာင္ တန္းညႇိ၍ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္မဟူေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံ 

ျခင္းကုိ ပုံစံတမ်ဳိးေျပာင္း၍ ဦးေရတူေသာ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ပါ 

သည။္ ျပည္ေထာငစ္တုခလုုံး၏ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာႏငွ္ ့လပုပ္ုငိခ္ြင္မ့်ားကု ိတုငိ္း (၇) တုငိ္း 

က တုိက္႐ုိက္ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း မဆလတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမရွိေသာ ဗဟုိဦးစီးစနစ္၏ 

ယႏၲရားငယ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 မဆလအစိုးရသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို 

အာမခခံ်က္ေပးျခင္းမရွသိည္အ့ျပင ္တုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အခြင္အ့ေရးကို လုံးဝပတိပ္င ္

တားဆီးေသာ အစုိးရမွ်သာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ မဆလအစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား

စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ အက်ယ္ေလာင္ဆံုး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာအစုိးရျဖစ္ေသာ္လည္း 

သတုိူ႔တည္ေဆာကထ္ူေထာငခ္ဲ့ေသာ စည္းလုံးညညီြတ္ေရးသည ္တုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 

အခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိပတ္ိပငဟ္န္႔တား႐ပုသ္မိ္းၿပီးမ ွသုညဘဝတြင ္ညီေစေသာ စည္းလုံးညီ

ညြတ္ေရးမွ်သာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နဝတစစ္အစုိးရမွ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခဥံပေဒတြင ္တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား၏အခြင္အ့ေရးကု ိအထုကိအ္ေလ်ာက္ေပးထား 

ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုငိပ္ါသည။္ သို႔ရာတြင ္ထိအုခြင္အ့ေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာငအ္ထည ္

ေဖာ ္က်င္သံု့းႏုငိရ္န ္မညသ္ည္ယ့ႏရၲားမ ွဖနတ္ီးထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင-္ တုငိ္းရင္းသား

လမူ်ဳိးမ်ားလိလုားေသာ ဒမီုကိေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏငွ္ ့ကိယုပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ခြင္ ့

အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။



 ၿခဳံ၍သံုးသပ္လွ်င္- လြတ္လပ္ေရးရရိွသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ 

ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၃) ခုစလုံးသည္ ျမန္မာ (ဝါ) ဗမာတုိင္းရင္းသား 

မ်ားကု ိအထူးအခြင္အ့ေရးေပး၍ က်နတ္ုငိ္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုပတိပ္ငဟ္န္႔ 

တားခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ဤအေျခခမံတူြင ္... ''မညသ္ည္လ့မူ်ဳိးကုမိ ွအထူးအခြင္အ့ေရးမေပးရ။ 

မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ အခြင့္အေရးခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေစရ''ဟု ျပ႒ာန္းရန္ တင္ျပ 

ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံမူ (၄)

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္

(က) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

အျခားက႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိရမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး၏ႏုိင္ငံေရး ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖ

တ္ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

(ခ) ျပည္ေထာငစ္အုဖြဲ႕ဝင္ျပညန္ယမ္်ားသည္ ကိယုပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ျပည္အ့ဝရွၾိကရမည္ျ

ဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေ

ဒအရ ခြဲေဝက်င့္သုံးခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္း က်င့္သုံးခြင့္ရွိရမည္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အရ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိဘဲ 

သီးျခားလြတ္လပ္စြာေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဃ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ ႐ုပ္သိမ္းဟန္႔တားျခင္း မရွိေစရ။



ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ လြတ္လပ္၍အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆိုင္ေသာတုိင္းျပည္ရွိ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား 

ျပည္သူမ်ားဟု ေခၚဆုိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္း 

ေနထုိင္၍ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး

မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးကုိ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မိမိတို႔၏ 

ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီးသားျဖစ္သည္။

 သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၏အလုိအရ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ 

အေျခခံအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားခြဲျခားထားပါသည္။ ပထမတခုမွာ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာပုငိ္ေသာ ႏုငိင္ံေတာတ္ည္ေဆာက္ခြင့္ႏငွ္သ့ကဆ္ုငိသ္ည္ ့ကုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ၍္ 

အျခားတခုမွာ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတခုအတြင္းရိွ ျပည္ 

နယ္မ်ားက မိမိတုိ႔၏ျပည္နယ္အတြင္း က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္ပါ 

သည။္ ပထမအမ်ဳိးအစားသည ္လြတ္လပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ ပုငိဆ္ုငိ္ေသာႏိုငင္မံ်ားက 

အျခားႏုငိင္မံ်ားႏငွ္ ့ဆက္သြယဆ္ကဆ္ရံာတြင ္က်င္သ့ုံးေသာ ကိယုပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ''ျပင္ပႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္'' (External Self-determination) ဟု 

ေခၚဆုိၿပီး ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာမူ- ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိျပည္နယ္မ်ားအတြင္း က်င့္သုံး 

အပ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ''အတြင္းစည္းကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္'' (Inter-

nal Self-determination) ဟု ေခၚဆုိပါသည္။ ဤအေျခခံမူတြင္ ေတာင္းဆုိေသာ ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားကက်င့္သံုးရမည့္ ''ျပည္ေထာင္စု 

အတြင္း ကိုယပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္'့' (Internal Self-determination) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု 

အတြင္း ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိသည္မွာ ဖိႏွိပ္မႈကင္းေသာ၊ တန္းတူေသာ၊ တရားမွ်တမႈ 

ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ျပည္ေထာငစ္ဖုြားတုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားသည ္မမိတိုိ႔လမူ်ဳိးမ်ား

၏ဘဝဖြ႕ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရးႏငွ္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းသာယာေသာ လူ႔ေဘာင ္

ေလာက ဖနတ္ီးႏုငိ္ေရးအတြက ္မမိတိုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင္အ့ေရး 

အျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အသုံးခ်၍



ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အစြမ္းကုန္လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ မိမိတုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ 

ခြင့္ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ မိမိတုိ႔ဆႏၵ 

သေဘာအတုိင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဤျပည္ေထာင္စုတြင္အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ 

ပါဝင္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ထုိနည္းတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း 

မိမိတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အသံုးခ်ၿပီး မိမိတို႔၏ႏုိင္ငံေရးကံၾကမၼာကို လြတ္လပ္စြာ 

ဆုံးျဖတပ္ုငိခ္ြင္ရ့ွိေသာေၾကာင္ ့တစ္ႏုငိင္လံုံး ပစခ္တတ္ုကိခ္ုကိမ္ႈ ရပစ္ဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္

ကိ ုလက္မတ္ွေရးထိုးၿပီး ႏုငိင္ံေရး ေဆြးေႏြးပြအဲဆင္ဆ့င္တ့ြင ္ပါဝင္ေနၾကျခင္းျဖစပ္ါသည။္ 

ထုိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ဒီမိုကေရ

စီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနျခင္း 

သညလ္ည္း မမိတိုိ႔၏ကိုယပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ကို့ အသံုးျပဳ၍ လြတလ္ပစ္ြာျဖင္ ့မမိတုိိ႔၏ ႏုငိင္ံေရး 

ကံၾကမၼာကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ လြတလ္ပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပုငိဆ္ုငိ္ေသာ တုငိ္းျပညရ္ွ ိႏုငိင္ ံ

သားမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိၾကသည္။ ထိုကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ

က်င့္သုံးေသာတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ခက္မသုံးျဖာျဖစ္ေသာ 

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကု ိျပည္ေထာငစ္ ု

ႏငွ္ ့ျပညန္ယမ္်ားအၾကား ခြဲေဝက်င္သ့ုံးခြင္ရ့ွပိါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္အုဆင္တ့ြင ္

ထုအိာဏာမ်ားကုိ က်င္သ့ုံးႏုငိ္ေရးအတြက ္လႊတ္ေတာ၊္ အစုိးရႏငွ္ ့တရား႐ုံးခ်ဳပမ္်ား တညရ္ွ ိ

သလုိ ျပညန္ယမ္်ားတြငလ္ည္း ျပညန္ယ္လႊတ္ေတာ၊္ ျပညန္ယအ္စုိးရႏငွ္ ့ျပညန္ယတ္ရား႐ုံး 

မ်ား တည္ရွိရပါလိမ့္မည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)။ ။ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ အျမင့္ဆံုးေသာ 



လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္ ဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခြင့္ပင္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တခုျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး 

ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ လုိက္နာက်င့္သုံးမည့္ဥပေဒကုိ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္မရွိပါက ထုိႏုိင္ငံ၊ ထုိျပည္နယ္ႏွင့္ ထုိလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

ရွိေသာႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိက်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလိုအေလ်ာက္ 

ခြဲေဝက်င့္သုံးၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္ 

ေသာ တိုင္းျပညမ္်ားတြင ္ျပည္ေထာငစ္မု ွျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏငွ္ ့တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိး 

ေပါင္းစုတုိံ႔၏ လုအိပခ္်ကမ္်ားသည ္တခါတရတံြင ္ထပတ္မူက်ႏုငိ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တုငိ္းရင္း 

သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမုိင္းေနာက္ခံ၊ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ သူတို႔၏ 

ေရခ ံေျမခံႏငွ္က့ိက္ုညီေသာဥပေဒမ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုယိတ္ုငိ ္လိကုန္ာက်င္သ့ုံးႏုငိ္ေရးအတြက္ 

လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင္ ့ပူးေပါင္း၍ ဖြ႕ဲစည္းထား 

ေသာ တုိင္းျပည္တခုျဖစ္ပါသည္။ ဤျပည္ေထာင္စုကုိ အတူတကြ ထူေထာင္ရန္ ကတိျပဳ 

ခ်ဳပဆို္ခဲ့ေသာ ပငလံု္စာခ်ဳပ ္အပုဒိ ္(၅) တြင ္တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား၏ ကိယုပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့

ကိ ုအာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ ထုကိုယ္ိပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိ ုအသုံးျပဳရန္ အေကာင္းဆုံးႏငွ့္

တခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွဘ ဲေရးဆြဲျပ႒ာန္း 

ခြင့္ရရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

 တုငိ္းရင္းသားလက္နကက္ုငိ္ေတာလွ္န္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ကုယ္ိပုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္က့ု ိ

ေတာင္းဆုိ၍ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ပါရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 

ကုပိါ ေတာင္းဆုိေနျခင္းသည ္ပငလံု္စာခ်ဳပ ္အပုဒိ ္(၅) တြင ္ကတရိွထိားၿပီးသားကို ထပမ္၍ံ 

ေတာင္းဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤအရာမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုရန္မလိုေသာ 

မိမိတို႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။



 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ 

''တစ္နုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္'' အေျခခံမူမ်ား အပုိဒ္ (၁) 

(က) တြင ္"ဒမီိကုေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏငွ္ ့ကုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ခြင္အ့ေရးမ်ား 

အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိ

င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ထူေထာင္ရမည္''ဟူေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ

ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ 

ထူေထာင္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဂုဏ္အဂၤါရပ္ႀကီး 

ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၅)။ ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရိွသည့္အေျခခံလူ႔အခြင့္

အေရးမ်ားႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔သည္ သေဘာတရားအား 

ျဖင္ ့နီးစပမ္ႈရွိေသာလ္ည္း ထပတ္မူက်ႏုငိ္ေပ။ အေျခခလံူ႔အခြင့္

အေရးမ်ားသည ္လသူားတဦးခ်င္းစကီ ရရွခိစံားထုိက္ေသာ တသီးပဂုၢလအခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ု

အေလးေပး၍ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ လူမ်ဳိးအလိုက္ရရွိခံစားထိုက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ဦးစားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင္ကို့ မညသ္ည္အ့ေျခအေနတြငမ္ ွ႐ပုသိ္မ္းဟန္႔တားျခင္း မရွိေစရဟူေသာ အေျခခ ံ

မူ၏ဆုိလိုရင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက လူမ်ဳိးအလုိက္ ခံစားသင့္ခံစားထုိက္ေသာ 

လမူ်ဳိးေရးဆိုငရ္ာစုေပါင္းအခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိမညသ္ည္အ့ေျခအေနေအာက္တြငမ္ ွ႐ပုသ္မိ္း 

ဟန္႔တားျခင္းမျပဳရဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

 ဥပမာ ရမွ္းစကားေျပာဆုိေနေသာ ရမွ္းလမူ်ဳိးတဦးကု ိရမွ္းဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း၊ 

ေရးသားျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္းမျပဳရဟု ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမျပဳရဟူေသာ အဆိုပင္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ထုိနည္းတူ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက သမုိင္းေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ 

အျမတ္တႏုိးထား၍ မမိတိုိ႔လမူ်ဳိး၏ အမ်ဳိးသားလကၡဏာတရပအ္ျဖစ ္ခယံထူားေသာ ''ခ်င္း 

အမ်ဳိးသားေန႔'' က်င္းပျခင္းကု ိပတိပ္ငဟ္န္႔တားျခင္း မျပဳလပုသ္င့္ေၾကာင္းကို ထုအိေျခခမံ ူ



က ဆုလိုပိါသည။္ ထိုအေျခခမံ၏ူဆုလိုိရင္းသည ္တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား၏ လမူ်ဳိးျဖစ္ျခင္း 

လကၡဏာ၊ အမ်ဳိးသားသေကၤတ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 

ဥပေဒမ်ားအျပင္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း မည္သည့္အေျခအေနေအာက္တြင္မွ 

ပိတ္ပင္ဟန္႔တားျခင္း မရွိေစေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အေျခခံမူပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ထုိအေျခခံမူႏွင့္ဆက္စပ္၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္ေသာအခ်က္သည္ ဗုဒၶဘာသာကို 

ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေသာသူတဦးကုိ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္အညီ သီလက်င့္ႀကံျခင္းမျပဳရ၊ 

သီတင္းကၽြတ္၊ ဝါဆုိလျပည့္ စသည့္ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြား၍ တရား 

ထုိင္ျခင္း၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ႐ုပ္ထုေတာ္မ်ားကို ဦးခ်ရွိခုိုး၍ ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳရဟူ၍ 

တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳအပ္ေပ။ ထုိနည္းတူ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူ 

မ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သူမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား 

ဘာသာဝင္မ်ားကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း မျပဳရဟူေသာ အေျခခံမူလည္း ျဖစ္ပါသည္။



အေျခခံမူ (၅)

ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းမႈပုံသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

(က) ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းရမည္။ (ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း (၁) ၏ (၄-က) တြင္ 

သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။)

(ခ) ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယ္စနစတ္ို႔ကိအုေျခခသံည္ ့ျပည္ေထာငစ္တုြင ္ကုယ္ိပုငိ္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္ အျပည့္အဝရွိ၍ တန္းတူေသာႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ ျပည္ 

နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ (ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အစိတ္အပိုင္း (၁) ၏ (၄-ခ) တြင္ တခ်ဳိ႕တဝက္ သေဘာတူထား၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး 

ရန္ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ထားသည္။)

(ဂ) ျပည္နယ္မ်ား၏ ကုုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးအရ ျပည္နယ္မ်ား၏ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခ

ခဥံပေဒမ်ားကုု ိျပည္ေထာငစ္ုဖုြဲ႔စည္းပုုအံေျခခဥံပေဒနငွ္ ့ဆန္႔က်ငက္ြလဲြ ဲျခင္းမရွိေစဘ ဲ

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းပုုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ) ျပည္ေထာငစ္ုအုဖြ႔ဲဝင္ျပညန္ယမ္်ားကုု ိဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့

တရားစီရင္ေရးအာဏာတည္းဟူေသာ အာဏာ(၃) ရပ္စလုံးကို အပ္္ႏွင္းေစရမည္။ 



ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကိုက်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို 

ျပည္ေထာငစ္ဖုြဲ႕စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒက အပ္ႏငွ္းထားသည္ ့လပု္ပိငုခ္ြင္မ့်ားႏငွ္အ့ည ီ

လြတ္လပစ္ြာ က်င္သ့ံုးႏိငု္ေရးအတြက္ ျပညန္ယတ္ရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပတုိ္႔ကိ ုထူေထာင ္

ခြင့္ရွိေစရမည္။  (ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း (၁) ၏ (၄-င) တြင္ 

တခ်ဳိ႕တဝက္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။)

(င) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ထားရိွရမည္။ (ျပည္ 

ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း (၁) တြင္ တခ်ဳိ႕တဝက္ သေဘာတူထား 

ၿပီးျဖစ္သည္။) 

(စ) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ေပၚေပါက္လာပါက ျပည္နယ္သစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ တစ္ႏုငိင္လံုံးပစခ္တ္တုကိခ္ုက္ိမႈရပစ္ဲေရး သေဘာတစူာခ်ဳပတ္ြင ္

သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ကို ဒမိုီကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံ၍ ဖြ႕ဲစည္းရမည္ 

ျဖစပ္ါသည။္ အေၾကာင္းမွာ- လမူ်ဳိးေပါင္းစု ံေရာေႏွာေနထုငိ္ေသာ

တုိင္းျပည္တြင္ ထုိစနစ္ (၂) ခုကုိ ပူးတြဲ၍ က်င့္သုံးျခင္းမရွိပါက မိမိတို႔ ထူေထာင္ထားေသာ 

ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သမုိင္းသင္ခန္းစာအရ 

ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ ကမ႓ာတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ကို 

ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ပူးတြဲက်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ 

ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) မွ်သာ တည္ရွိၿပီး ၿပဳိလဲပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။

 ထုိ္နည္းတူ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္ဟူသည့္စနစ္ကုိ ပူးတြဲက်င့္သံုးရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 



ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေပၚေပါက္လာသည့္ 

ပါလမီနဒ္မီိကုေရစအီစုိးရက ဒမီုကိေရစကီုသိာ ဦးစားေပးၿပီး ဖကဒ္ရယစ္နစကို္ လုံးဝဥႆု ံ

ဥေပကၡာျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးၾကာျမင့္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ 

ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ 

တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းအလုိ႔ငွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ 

ေထာငစ္ႀုကီးကု ိတည္ေဆာက္ရမညဟ္ ုတစ္ႏုငိင္လံုံး ပစခ္တ္တုကိခ္ုကိမ္ႈရပစ္ဲေရးသေဘာ 

တူစာခ်ဳပ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) တြင္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယစ္နစတ္ို႔ကု ိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္ ု

ကုိ တန္းတူေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ 

ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ဟူေသာ အေျခခံမူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 

၍ ရွင္းလင္းရန္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ရွိပါသည္။

 ပထမအခ်က္မွာ- ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယမ္်ားကို တညူီေသာ အမညန္ာမမ်ားျဖင္ ့

(သညာျပဳ) မွည့္ေခၚသင့္သည္ဟူေသာအဆိုျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) 

ရက္တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံက တန္းတူ 

ရည္တူ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ 

လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို နဂိုမူလရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္း မဟုတ္ဘ ဲ

ျပည္နယ္- ျပည္မဟူ၍ အာဏာရဖဆပလအစိုးရက ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္မဟူ၍ ခြဲျခားၿပီး ျမန္မာ (ဝါ) ဗမာတုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားေနထုငိရ္ာေဒသ 

တခလံုုးကုိ ျပညမ္ဟုေခၚဆုကိာ ျပည္ေထာငစ္၏ုလပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာတခလုုံးကု ိလကဝ္ါးႀကီး 

အုပ္၍ သိမ္းက်ဳံးရယူထားခဲ့ပါသည္။

 ျပညန္ယ္မ်ားကုိ ထုကိတ္န္ေသာ ႏုငိင္ံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏငွ္းျခင္းမရွဘိ ဲဗမာျပညမ္ 

ႀကီး၏ လက္ေဝခံကိုလိုနီမ်ားသဖြယ္ ဆက္ဆံျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ယင္းသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ 

ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အပုိဒ္ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တုိင္းရင္းသား 

လမူ်ဳိးမ်ား၏ ကုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ု႐ပုသိ္မ္းျခင္းလည္းျဖစပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့တုငိ္းရင္းသား 



လမူ်ဳိးေပါင္းစုတံုိ႔သည ္ႏုငိင္ံေရးျပႆနာကု ိႏုငိင္ံေရးနည္းျဖင္ ့ေျဖရငွ္းခြင္မ့ရရွသိည္အ့တြက ္

ေနာက္ဆုံးအေျခအေနတြင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ- ျပည္မ 

ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကိ ုဆကလ္က္သုံးစြဲျခင္းမျပဳေတာ့ေသာလ္ည္း ထုိျပညမ္ႀကီးကု ိတုငိ္း 

(၇) တိုင္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းကာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္အေရအတြက္တူညီေအာင္ 

တန္းညႇထိားပါသည။္ ထုိ႔အျပင ္တုငိ္းရင္းသားျပညန္ယမ္်ားကု ိရသင္ရ့ထိုက္ေသာ ႏုငိင္ံေရး 

အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ ထိုလူမ်ဳိးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ပိတ္ပင္ 

တားဆီးခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ျပညတ္ြင္းစစမ္ီးကု ိၿငႇမိ္းသတ္ႏုငိ္ျခင္းမရွဘိဲ ယေန႔ထတိုိင ္ေတာက ္

ေလာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင္ ့လမူ်ဳိးခြဲျခားေရးႏငွ္ ့မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒအေပၚ အေျခခံ၍ထူေထာင္ခဲ့ေသာ 

ျပည္နယ္-ျပည္မခြဲျခားဆက္ဆံေရးကုိ အဆုံးသတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ႏွစ္ေပါင္း 

(၇၀) ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲ 

ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထူေထာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိလားႏွစ္သက္ 

ၾကသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဖြ႕ဲဝင္ယူနစ္၏ အမည္နာမကို ျပည္နယ္ဟု ေခၚဆိုပါက အားလံုး 

ကုိ ျပည္နယ္ဟု ေခၚတြင္ ၾကေစေရးႏွင့္ တုိင္းဟု ေခၚဆုိမည္ဆုိပါက အားလုံးကို တုိင္းဟု 

ေခၚတြင္ေစေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ အရ မိမိတုိ႔က ''ျပည္နယ္'' ဟူ ေသာ အမည္နာမ 

ျဖင့္ ေခၚတြင္ေရးကုိ လုိလားေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ဒုတိယအခ်က္မွာ- ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးကို တန္းတူေသာ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းရမည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ားကုိ တန္းတူေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းၾကရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ထုိျပည္နယ္အားလုံးသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကို က်င့္သံုးခြင့္ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ 

ကု ိက်င့္သံုးႏုငိ္ေရးအတြက ္ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ၊္ အပု္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိ ုက်င္သ့ုံးႏုငိ္ေရး 

အတြက္ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ 

တရား႐ုံးမ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ခြင့္ရွိၾကရမည္။



 ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အရ- ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏငွ္အ့ည ီျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာမ္်ားက မမိတုိိ႔ျပညန္ယအ္တြကလ္ိအုပ္ေသာ

ဥပေဒမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို က်င့္သုံးမည့္ 

ျပည္နယ္အစိုးရကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံမွ မဲဆႏၵေပးပုိင္ 

ခြင့္ရွိသူမ်ားက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ၾကရမည္။ [လက္ရိွ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ က်င့္သံုးေနေသာ ျပည္နယ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပမ္်ား 

ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ခန္႔အပ္ထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်သကဲ့သို႔ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ ေသြဖည္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္။]

 ထုိနည္းတူ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ က်င့္သုံးမည့္ တရား႐ုံးမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား 

ကုလိည္း ႏုိင္ငံေတာဖ္ြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကု ိဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရား႐ုံးထူေထာင္၍ ေရြးခ်ယ္ခန္႔

ထားပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ ရရွိေစရမည္။

 တတိယအခ်က္မွာ- ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို လူမ်ဳိးကိုအေျခခံေသာ 

ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပထဝကိုီ အေျခခံေသာ ျပည္နယ္မ်ား 

ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ေလာဟူေသာ ေမးခြန္းအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ 

ထားေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ခ်င္း၊ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ တုိင္း

ရင္းသားလမူ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔သည ္မမိတိုိ႔၏ ဘိုးဘြားပုငိ၊္ လမူ်ဳိးပုငိန္ယ္ေျမအသီးသီးရွၾိကပါ

သည္။ ထိုလူမ်ဳိးမ်ား၏သမုိင္းေၾကာင္းအရ ပကတိတည္ရွိမႈႏွင့္ နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈကို 

ဥေပကၡာျပဳ၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး လြတ္လပ္ 

ေရး ရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ အခုိင္အခံ့တည္ရွိၿပီးေသာ လူမ်ဳိးကိုအေျခခံသည့္ 

ျပည္နယ္မ်ားကုိ ထုိလူမ်ဳိးမ်ား၏အမည္နာမကုိ အစြဲျပဳ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 

ကယား (ဝါ) ကရင္နီျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 

စသည္အားျဖင့္ ဆက္လက္ေခၚဆုိသင့္ပါသည္။



 ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိိန္မွ အဆက္ဆက္ေသာအစုိးရမ်ားလက္ထက္ 

တြင ္ဖြ႕ဲစည္းထူေထာငထ္ားေသာ တိုင္း (သို႔မဟုတ)္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသညလ္ည္း သမုငိ္း 

ေၾကာင္းအရ ပကတိတည္ရွိေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ ထိုတိုင္းေဒသႀကီး 

မ်ားသည္ လူမ်ဳိးကုိ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားေသာ ျပည္နယ္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ 

ပထဝီကို အေျခခံ၍ ထူေထာင္ထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ပကတိအေျခအေနကိုလက္ခံ၍ ပထဝီကို အေျခခံေသာျပည္နယ္မ်ား တည္ရွိခြင့္ႏွင့္ 

ထူေထာင္ခြင့္ကုိလည္း မလြဲမေသြ ခြင့္ျပဳထားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပညန္ယမ္်ားကု ိလမူ်ဳိးကုအိေျခခံေသာ ျပညန္ယမ္်ား 

ႏွင့္ ပထဝီကုိ အေျခခံေသာျပည္နယ္မ်ားဟူ၍ စံခ်ိန္စံႏႈန္း (၂) ခုအေပၚ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ 

ထားသင့္ပါသည္။ ယင္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ မတူေသာ မိမိတို႔၏ 

ဂုဏ္ထူးဝိေသသလကၡဏာတရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယစ္နစတ္ုိ႔ကိ ုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္ ု

တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ 

လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ ထားရွိျခင္းသည္ ထုိစနစ္ (၂) ခုျဖစ္ေသာ 

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔၏ထူးျခားေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ 

မ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးရာတြင္ လူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ 

ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း 

ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔ကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း မဟုတ္ေပ။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကုိ 

ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရပုိမ်ားေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ပုိမ်ားျပားျခင္း၊ လူဦးေရနည္းပါးေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ 

ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ားလယ္ွဦးေရ ပု၍ိနည္းပါးျခင္းတို႔သည ္သဘာဝက်၍ တရားမွ်တ 

မႈလည္း ရွိပါသည္။ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳပုံေဖာ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 တုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစု ံေနထိုင၍္ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္စုနစက္ု ိက်င္သ့ုံးေသာ 

တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိလည္း ဖြဲ႕စည္း 

ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ကုိယ္စားျပဳပံု 



ေဖာ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အႀကီး 

အေသးႏွင့္မဆုိင္၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္း

ခြင္က့ုအိသအိမတွ္ျပဳေသာအားျဖင္ ့ဦးေရတညူီေသာကိယုစ္ားလယွမ္်ားကု ိျပညန္ယအ္သီး 

သီးက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေစလႊတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 လက္ရိွက်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ဖြ႕ဲစည္းမႈသည ္ဒမီုကိေရစနီည္းလမ္းက်သညဟ္ ုသာမနအ္ားျဖင္ ့ေခၚဆိုႏုငိၿ္ပီး [လႊတ္ေတာ ္

အဆင့္ဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ပါဝင္ျခင္းကုိ သီးျခားစဥ္းစားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။] အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ တူညီ 

ေသာဦးေရျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ျခင္းမွာလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစႏုိင္ 

ပါသည္။

 သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာ 

တြင္ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းဆုိေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္သေဘာတရားေပၚလြင္ထင္ရွားျခင္း

မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ရာတြင္ က်င့္သုံးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ပုံတုိ႔သည္ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးတူညီေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ ျပည္နယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ 

ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကင္းမဲ့ေနၾကၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ မိမိ 

တို႔၏မဲဆႏၵနယ္ေျမကုိသာ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္က ပုိမ်ားေနပါသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ ျပည္နယ္ကို ကိုယ္ 

စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ျပည္ 

နယ္က တိုက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ 

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေသာ နည္း (၂) မ်ဳိးရွိသည္။ ပထမတမ်ဳိးမွာ- အမ်ဳိးသား

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ 

တမ်ဳိးမွာ- ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက တုိက္႐ုိက္မဲဆႏၵေပး၍ ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းလမ္း (၂) ခုအနက္ တခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။



 လက္ရွဖိြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒအရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာ ္ဟ၍ူ 

လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ ထားရွိေသာ္လည္း ထုိလႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ကုိ ေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာဟ္ုေခၚဆိုကာ အတတူကြ စုေပါင္းမဲေပးျခင္းစနစ္ကု ိက်င့္သံုးေနပါသည္။ ယင္း 

သုိ႔ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ ေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ စုေပါင္းမဲေပးပုိင္ခြင့္ေပး 

ထားျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ကုိ လုံးဝဆန္႔က်င္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တည္ရွိျခင္းကုိ လုံးဝ

ဥႆံုအဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ေစပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္သည္ သီးျခားစြာ 

ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္သာ မဲေပး၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) အတူတကြ လႊတ္ေတာ္ထိုင္ျခင္းအမႈကို မဲခြဲ 

ဆုံးျဖတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားတြင္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနား၊ ႏုိင္ငံျခား 

အထူးဧည္သ့ညမ္်ားကု ိဧည္ခ့ံျခင္း၊ ဘြ႕ဲထူးဂဏုထူ္းမ်ား အပ္ႏငွ္းျခင္း စသည္အ့ခမ္းအနားႏငွ္ ့

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္းျပည္သို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ အေရးႀကီးသည္ မိန္႔ခြန္း 

ႁမြက္ၾကားျခင္း အခမ္းအနားမ်ားတြင္သာ အတူတကြ လႊတ္ေတာ္ထုိင္ေလ့ရွိပါသည္။

 ၁၉၄၇ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက သဘာပတိ 

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

(ေအာက္လႊတ္ေတာ္) တို႔အတူတကြ စည္းေဝးက်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိ 'ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္'ဟု ေခၚဆုိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ 

ဆိုရာ၌- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ (အထက္ လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

(ေအာက္လႊတ္ေတာ္) သုံးရပ္ကုိ စုေပါင္း၍ ေခၚဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္က သီးျခားစီမဲေပး၍၊ ထို 

လႊတ္ေတာ္ (၂) စလံုးက သေဘာတူအတည္ျပဳၿပီးသားဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ 

ေရွ႕တြင္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)။ ။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ 

(၇) ခုႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး (၇) ခု ရွိပါသည္။  ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ 

ဝင္ျပည္နယ္ မည္ေရြ႕မည္မွ်ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ဟူေသာ 

ျပညန္ယအ္ေရအတြကက္စိၥကို ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲအဆင္ဆ့င့္



တြင္ဆက္လက္္ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ျပည္နယ္သစ္မ်ား 

ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခြင့္ကုိလည္း ဥပေဒအရ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးထားသင့္ပါသည္။

အေျခခံမူ (၆)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း

(မွတ္ခ်က္။ ။ အေျခခံမူ (၆) သည္ FCDCC ၏ ၂၀၀၆ အဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း 

တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

(က) ဒမီုကိေရစီႏငွ္ဖ့ကဒ္ရယ္စနစတ္ုိ႔ကုအိေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္တုြင ္ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း (Division of  Power) ရွိေစရမည္။ 

(ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၁) ၏ (၄-ဃ) တြင္ တခ်ဳိ႕တဝက္ 

သေဘာတူညီထားၿပီးသားျဖစ္သည္။)

(ခ) ျပည္ေထာငစ္ုနုငွ့္ျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င္သ့ုုံးျခင္းမအူရ ျပညန္ယမ္်ား 

ကုုိ အပ္ႏွင္းထားေသာ နုုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုုိ က်င့္သုုံးနုုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ရွိရမည္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကားအာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္းမူအရ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ခက္မ (၃) ျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာႏွင္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကု ိခြဲေဝက်င္သ့ုံးရာတြင ္ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရ 

က သီးျခားက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ား ပူးတြဲက်င့္သုံးရမည့္ ''ပူးတြဲအာဏာမ်ား'' ကုိ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားက သီးျခားက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ 

လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကု ိျပညန္ယဖ္ြဲ႕စည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း 

အသီးသီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။(ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္) 



(ဃ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိထား 

ေသာ အခြန္ေငြမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ 

မွ်ေဝခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

 (ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၁) ၏ (၄-စ) တြင္ သေဘာ 

တူညီထားၿပီးသားျဖစ္သည္။)

(င) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ အညႊန္း

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါစာရင္းပါကိစၥမ်ားအလုိ႔ငွာ သီးသန္႔ဥပေဒ 

ျပဳေရး အာဏာ ရွိေစရမည္။

 (၁) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးက႑

  (က) ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႕မ်ားဥပေဒ

  (ခ) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဥပေဒ

  (ဂ) ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဥပေဒ

  (ဃ) အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီဥပေဒ

  (င) ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕ဥပေဒ

  (စ) လက္နက္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ 

ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (ဆ) ႏုိင္ငံသားမ်ား စစ္မႈထမ္းေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၂) ႏုိင္ငံျခားေရးက႑

  (၁) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ 

စာတမ္းမ်ား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဥပေဒ



  (၂) ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၃) ကုလသမဂၢႏွင့္ သံတမန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

 (၃) စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑

  (က) ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ုႏစွစ္ဥရ္သုံး ခန္႔မနွ္းေျခေငြစာရင္းဆုငိရ္ာ ဥပေဒ

  (ဂ) ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒ 

  (ဃ) ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ 

ရာဥပေဒ

  (င) သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (စ) ျပည္ေထာင္စုဗဟုိဘဏ္ဥပေဒ

 (၄) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑

  (၁) စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

  (၂) ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ

  (၃) ျပည္ေထာငစ္ ုအေဝးေျပးကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေရေၾကာင္းလမ္း 

မ်ား၊ ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္  ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမ်ားႏွင့္  

ေလေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၅) ပညာေရးက႑

  (၁) ဘြဲ႕လြန္ပညာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

  (၂) ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ



  (၃) အဆင့္ျမင့္သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၄) အေျခခံပညာကုိ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၆) က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးက႑

  (၁) ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

  (၂) ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး 

ရြယ္အုိမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၃) ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၇) တရားေရးက႑

  (က) ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ သီးသန္႔ စီရင္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒ

  (ခ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရား႐ုံးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ 

ဥပေဒ

  (ဂ) ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးမ်ား 

ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (ဃ) ဓေလ့ထံုးတမ္း ကြဲျပားျခားနားသူမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ 

လင္မယားကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၈) လႊတ္ေတာ္မ်ားေရးရာက႑

  (၁) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာမ္ရငွ ္ဖြ႕ဲစည္းျခင္းဆိုငရ္ာ 

ဥပေဒ



  (၂) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္်ား ေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာက္ျခင္းဥပေဒ

  (၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၉) စက္မႈလက္မႈႏွင့္ နည္းပညာဆုုိင္ရာက႑

  (က) အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ျခင္တြယ္တုိင္းတာျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (ခ) ကူးယူျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္တံဆိပ္ အမွတ္အသား 

ဆုိင္ရာဥပေဒ

  (ဂ) အလုပ္ခ်ိန္၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး 

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာဥပေဒ

 (၁၀) အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာက႑

  (၁) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၂) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၃) အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၄) ျပည္ေထာင္စုၿမိဳ႕ေတာ္သတ္မွတ္ျခင္းဥပေဒ

  (၅) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၆) ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာပုိင္

ဆုိင္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၇) ျပည္ေထာင္စု (အေဝးေရာက္) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ 

ဝတၱရားမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၈) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ



  (၉) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္သံားျဖစ္ျခင္းႏငွ္ ့ႏုငိင္ံျခားသားမ်ား ႏုငိင္သံား 

ျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၁ဝ) ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၁၁) လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

  (၁၂) အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ

(စ) ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ့္ျပညန္ယမ္်ား ပူးတြကဲ်င္သ့ုံးရမည္ ့ထပတူ္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအညြန္း

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတုိ႔သည္ ေအာက္စာရင္း 

ပါကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္တခုခ်င္းစီအလုိက္ ထပ္တူဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိေစ 

ရမည္။

 (၁) ျပည္ေထာငစ္အုတြင္း ေရာင္းဝယခ္ြန၊္ စီးပြားေရးလုပင္န္းခြန၊္ အျမတခ္ြန၊္ ယစမ္်ဳိး 

ခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္အပါအဝင္ အေကာက္အခြန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

 (၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

 (၃) မူးယစ္ထုံထုိင္း ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား

 (၄) ဖြား-ေသစာရင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း

 (၅) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌က်ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု 

အစုုိးရ၏ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား

 (၆) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း

 (၇) ႏိုင္ငံျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

 (၈) ေဒသဆုိင္ရာ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ား



 (၉) ဘဏ္ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား

 (၁ဝ) ေနအိမ္၊ ဥပစာ၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား

 (၁၁) တကၠသုိလ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

 (၁၂) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္ တနယ္မွတနယ္သို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ 

ရွိေသာ ျမစမ္်ားႏငွ္ ့ေရေၾကာင္းဆုငိရ္ာ စည္းမ်ဥ္းသတမ္တ္ွခ်က္မ်ား၊ ျပညတ္ြင္း 

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 (၁၃) ဒုကၡသည္ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္

 (၁၄) ရာဇဝတ္မႈဥပေဒႏွင့္ တရားမက်င့္ထုံးဥပေဒမ်ား

 (၁၅) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား

 (၁၆) အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

 (၁၇) ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး

 (၁၈) ျပည္နယ္တခုုနွင့္တခုုၾကား ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

(ဆ) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

 ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ၍ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒမ်ား သီးျခားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ 

ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက 

စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ ဥပေဒျပဳ 

အာဏာမ်ားမွအပ က်န္ရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ဥပေဒ ျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 

ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္- 



 (ဆ.၁) ျပည္ေထာင္စုုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း က်င့္သံုုးရမည့္ ဥပေဒျပဳေရး 

အာဏာ၊ အုုပခ္်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစရီင္ေရးအာဏာဆုုငိရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ 

ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုုင္း၊ ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ေဒသႏၱရ 

အစုုိးရမ်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယအ္ဆင္အ့ေထြေထြ အုပုခ္်ဳပ္ေရးဆုုငိရ္ာဥပေဒမ်ား၊ 

ျပည္နယ္လုုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔နွင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုုိင္ရာ ဥပေဒ 

မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုုၾကား ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုုိ 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒျပဳအညြန္းတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။ 

    လမူ်ိဳးအမညက္ုုအိေျခခံေသာအမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားတြင ္တိငု္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးမ်ားအလိုက္ ခံစားသင့္ခံစားထုိက္ေသာ လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 

စုေပါင္းအခြင္အ့ေရးႏွင္ ့သက္ဆိငု္ေသာကစိၥရပမ္်ားအတြက ္ျပ႒ာန္းရနလ္ု ိ

အပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္-

 (ဆ.၂) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရရွိ 

ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ား၊

 (ဆ.၃) တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားက မမိတိို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့အမ်ိဳးသားေရး 

လကၡဏာမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ 

ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ႏွင့္ 

အေမြအႏစွ ္ထိန္းသမိ္းခြင္၊့ ႐ိုးရာဓေလထ့ံုးစံႏငွ္စ့ပဆ္ိငုသ္ည္ ့အဆိ၊ု အတီး၊ 

အက ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္စသည္တုိ႔အတြက္ ျပ႒ာန္းရန္ လုိ 

အပ္ေသာဥပေဒမ်ားကုု ိျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာက္ ျပ႒ာန္းပုုငိခ္ြင္ရ့ွိေစရမည။္ 

    လူမ်ိဳးအမည္ကိုုအေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္သည့္အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

ျဖစ္ေစ ထိုျပညန္ယမ္်ားအတြင္းရွ ိျပညသူ္လထုူတရပလုံ္း၏ ဘဝလံၿုခံဳေရး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားႏငွ္ ့သကဆ္ိငု္ေသာကိစၥရပမ္်ားအတြက ္ျပ႒ာန္းရန ္လိအုပ္ေသာ ဥပေဒ 

မ်ားျဖစ္သည့္-



 (ဆ.၄) တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္အ့မ်ိဳးသား 

လကၡဏာမ်ား ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီး 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဝခြင့္၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ား 

လြတ္လပစ္ြာ လႊင္ထု့တခ္ြင္ ့စသညတ္ို႔ႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းရန ္

လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ား၊

 (ဆ.၅) ျပည္နယ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 

သာယာေရးအတြက ္အေျခခလံိအုပခ္်ကမ္်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 

ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စိုကုပ္်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င ္ထနိ္းသိမ္း 

ကာကြယ္ေရး၊ သဘာဝရင္းျမစမ္်ားႏငွ္ ့ဓာတသ္တၱဳမ်ား တူးေဖာထု္တလ္ပု ္

ေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ား ဟူ၍ 

ျဖစ္ပါသည္။

(ဇ) ႂကြင္းက်န္သည့္အာဏာမ်ား***

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔ဥပေဒအညႊန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထပ္တူ 

ျပဳဥပေဒအညႊန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳ 

အညြန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသးေသာ ႂကြင္းက်န္သည့္ 

ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သံုးခြင့္ရွိေစရမည္။ 

(ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္)

(စ်) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကလႊမ္းမုိးျခင္း

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒတို႔ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာ 

ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက ျပည္နယ္ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမုိးေစရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္ 

နယ္မ်ားက မိမိတုိ႔ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ 



ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အေျခခံသည့္ ''ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း'' 

(Self-rule) ႏငွ္ ့ထုိျပညန္ယ္မ်ား စုေပါင္း၍ ျပည္ေထာငစ္တုခလုုံးကုိ

''စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း'' (Shared-rule) တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ မရိွမျဖစ္ 

လိုအပ္ေသာ အေျခခံမူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား 

အာဏာခြဲေဝျခင္း (Division of  Power) ရွိရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကုိအေျခခံေသာျပည္ေထာင္စု

တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ သီးျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 

ဥပေဒ ျပဳအညြန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒ၏

အစိတ္အပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မတခု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း 

ျခင္းကုိ ျပည္နယ္အားလံုးက သီးျခားစီသေဘာတူေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 

က်င့္သုံးမိပါက ထိုကဲ့သုိ႔ေသာျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးသည္ ျပည္နယ္မ်ားက အာဏာအပ္ႏွင္းမွ 

သာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ Confederation စနစ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္ 

မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ သီးျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳအညႊန္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အလွ်င္းမွ် ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း မျပဳအပ္ေပ။

 ထုိနည္းတူ ျပည္နယ္မ်ား၏ သီးျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳအညႊန္းမ်ားကုိ 

ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါက ျပည္နယ္အသီးသီး 

၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရာ၌ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒႀကီးပါ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ က်င့္သုံးမိပါက ထိုကဲ့သုိ႔ 

ေသာ ျပည္ေထာငစ္မု်ဳိးသည ္ျပည္ေထာငစ္ကု ျပညန္ယကုိ္ ခ်ဳပက္ုငိလ္ႊမ္းမိုးေသာ ဗဟိုဦးစီး 

စနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည့္ တျပည္ေထာင္စနစ္သုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွစ္ခုစလုံးကုိ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။



ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာ၏ ခက္မ (၃) ျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရား 

စရီင္ေရးအာဏာမ်ားကို ခြဲေဝက်င္သ့ုံးရာ၌ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ေျမယာႏငွ္သ့ဘာဝအရင္း 

အျမစမ္်ား ထုတုယူ္ယသူုံးစြမဲႈႏငွ္ ့အက်ဳိးအျမတခ္ြဲေဝခစံားျခင္းကစိၥရပမ္်ားတြင္ေသာလ္ည္း 

ေကာင္း၊ ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေဝသုံးစြဲျခင္းဆုငိရ္ာကစိၥရပမ္်ားတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း ႏုငိင္ံေရး 

အရ အာမခံခ်က္ရိွၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝငအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ာတြင ္အေကာင္း 

ဆုံးေသာနည္းလမ္းမွာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရိွမွသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား 

အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို ပူးတြဲက်င့္သံုးေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္အဂၤါရပ္တခုပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံမူ (၇)

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္

(က) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕ 

စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း

မရွိေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 

ဆန္႔က်င္ျခင္း မရိွေစဘ ဲေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ ျပည္ေထာင္စု 

ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ [မ်ား] အၾကား ဆန္႔က်င္မႈ 

တစံုတရာရိွလာပါက ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ [မ်ား] ကုိ လႊမ္းမုိးမႈရွိေစရမည္။

(ဂ) ျပညန္ယဖ္ြဲ႔စည္းပုုအံေျခခဥံပေဒမ်ားသည ္ပငလံုု္စာခ်ဳပအ္ပုုဒိ ္၅ တြင ္အာမခခံ်က္ေပး 

ထားသည့္ မူအတုုိင္း ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္တြင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ျပင္ပ 



(ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရနွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ား) မွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေစေရး 

အတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားရမည္။ 

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကား အာဏာခြဲေဝ က်င့္သုံးျခင္းမူအရ ျပည္နယ္မ်ား 

ကို အပ္ႏွင္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ သကဆ္ိငုရ္ာျပညန္ယမ္်ားတြင ္

လြတ္လပ္စြာက်င့္ သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 

အျပည့္အစံု ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။

(င) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္းမူအရ သက္ဆုိင္ရာ 

ျပည္နယ္အတြင္းက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ 

ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာက်င့္ သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း 

ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အျပည့္အစံု ေရးဆြဲ 

ျပ႒ာန္းရမည္။

(စ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္း (Division of  

Power) မူအရ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္နယ္မ်ားက်င့္သံုးရန္ 

အာဏာခြဲေဝေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳအညႊန္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပူးတြဲက်င့္သုံးရမည့္အာဏာမ်ားကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အျပည့္အဝေရးဆြဲျပ႒ာန္း 

ထားရမည္။ (ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္) 

(ဆ) လူမ်ဳိးအမည္ကုိအေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္း 

သားလူမ်ဳိးမ်ား လူမ်ဳိးအလုိက္ ခံစားသင့္ခံစားထိုက္ေသာ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာစုေပါင္း 

အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ 

သမိုင္း အေမြအႏွစ္မ်ားဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ 

ျမႇင့္တင္ျခင္း အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္ဖြဲ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 

အျပည့္အစံုေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရမည္။



(ဇ) ျပညန္ယ္ဖြဲ႔စည္းပုုအံေျခခဥံပေဒမ်ားသည ္ထုုိ႔ျပညန္ယအ္တြင္းရွ ိလမူ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတ ူ

ေရးနငွ္ ့ကုုယ္ိပုုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အဆင္ဆ့င္ကိုု့ အာမခခံ်က္ေပးရမည။္ ထိုုသုုိ႔အာမခခံ်က ္

ေပးနုုိင္ေရးအတြက္ ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုုင္း၊ ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားကုုိ လုုိအပ္သလုုိ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္းနွင့္ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကုုိ တုုိင္း

ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ (ျပည္ေထာင္စုုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အစိတ္အပုုိင္း (၁) ၏ (၄-ဂ) တြင္ တခ်ဳိ႕တဝက္သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။)

(စ်) ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝ က်င္သ့ုံးျခင္းမအူရ၊ သက္ဆုငိရ္ာ 

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာႏွင့္သဘာဝအရင္းအႏွီးမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ထိန္းသိမ္း 

ကာကြယခ္ြင္၊့ ထတုယ္သုံူးစြခဲြင္၊့ ေရာင္းဝယ္ေဖာကက္ားခြင္၊့ အခြန္ေကာက္ယခူြင္မ့်ား 

ကို မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ ေဆာင္

ရြက္ႏုိင္ေသာအခြင္အ့ာဏာမ်ားကိ ုျပညန္ယဖ္ြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒမ်ားတြင ္အျပည္ ့

အစံု ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရမည္။ 

(ည) ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ့္ျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င္သ့ုံးျခင္းမအူရ သကဆ္ုငိရ္ာ 

ျပည္နယ္မ်ား အတြက္ လုံေလာက္ေသာဘ႑ာေငြမ်ား ေကာက္ခံရရွိနုိင္ေရးအတြက္ 

ျပည္နယ္အတြင္း အခြန္ေကာက္ခံခြင့္၊ သံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

အျခားျပညန္ယမ္်ားမ ွမွ်ေဝခစံားခြင့္ႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြဲခြင္ဆို့ငရ္ာလုပပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကု ိ

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(႗) ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ့္ျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င္သ့ုံးျခင္းမအူရ သကဆ္ုငိရ္ာ 

ျပညန္ယမ္်ားတြင ္သီးျခားလြတလ္ပစ္ြာ ေဆာငရ္ြကပ္ုငိခ္ြင္ရ့ွိေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

လုံေလာက္ေသာ အာဏာရွိေၾကာင္းကု ိျပညန္ယ္ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္တကိ်စြာ 

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။

(ဌ) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား 

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာတြင္ အနည္းဆုံးေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ရမည္။



 ၁။ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား

 မွတ္ခ်က္။  ။ လူမ်ဳိးအမည္ကုိအေျခခံ၍ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္တခုအတြင္းရွိ အတူအကြေနထုိင္ေသာ အျခားေသာတုိင္း 

ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား၏ လမူ်ဳိးေရးဆုငိ ္

ရာစုေပါင္းအခြင္အ့ေရးမ်ားျဖစၾ္ကသည္ ့စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏငွ္႐့ုိးရာဓေလ့

ထုံးတမ္းမ်ားျဖစသ္ည္ ့ယဥ္ေက်းမႈဆုငိရ္ာ ကုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ ့(Cultural Self-determination) 

ကုိ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။

 ၂။ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

 ၃။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ

 ၄။ တရားစီရင္ေရးအာဏာ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ား

 ၅။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ပုိင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား စီမံ 

ခန္႔ခြဲျခင္း

 ၆။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

 ၇။ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ အမ်ိဳးသားနယ္ 

ေျမမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

 ၈။  ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

 ၉။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး

 ၁၀။ ျပည္နယ္တခုႏွင့္တခုအၾကားဆက္ဆံေရး

 ၁၁။ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဆိုင္ရာကိစၥ

 ၁၂။  ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာကိစၥ



 ၁၃။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္

 ၁၄။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျခင္း

 ၁၅။ အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၅) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာတုိင္းရင္းသားလူ

မ်ဳိးမ်ား [ေတာင္တန္းေဒသမ်ား] ၏ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း 

[နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္္ေရး] တြင္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ 

ရွိရမည္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူ အပုိဒ္ (၁-က) 

တြင္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား 

အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရိွေသာဒမိုီကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္ 

စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရမည္ဟူေသာ သေဘာတူညီ 

ခ်ကအ္ရေသာလ္ည္းေကာင္း ျပည္ေထာငစ္ ုအဖြ႕ဲဝင္ျပညန္ယအ္ားလံုး (လကရ္ွတိုိင္းေဒသ 

ႀကီးမ်ား အပါအဝင္) သည္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိၾကသည္။

 ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာျပည္နယ္မ်ား၏ အႀကီးမားဆုံးေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 

သည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိဘဲ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ပငလ္ုစံာခ်ဳပက္ုလိကမ္တွ္ေရးထိုးခဲၾ့ကေသာ ကခ်င၊္ ခ်င္း၊ ရမွ္းႏငွ္ ့

ဗမာျပည္ ၾကားျဖတ္အစုိးရတုိ႔သည္ ကုိလိုနီေခတ္တြင္ပင္လွ်င္ 

မိမိတုိ႔၏နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး [ယခုေခတ္အေခၚ ျပည္နယ္ 

အတြင္း အုပခ္်ဳပ္ေရး] တြင ္က်င္သ့ုံးရန ္ဖြ႕ဲစည္းအပုခ္်ဳပပ္ုအံေျခခံ

ဥပေဒမ်ား ရရွိပုိင္ဆိုင္ထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ- 1895 Kachin Hill Tribes Regu-

lation၊ 1896 Chin Hills Regulation၊ 1922 Federated Shan State Act ႏွင့္ 1935 Burma Act 

တို႔ျဖစ္ပါသည္။



 ကုိလိုနီေခတ္တြင္ပင္လွ်င္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ရရွိပုိင္ဆိုင္ထား 

ၿပီးျဖစ္ေသာလ္ည္း၊ လြတလ္ပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပုငိဆ္ုငိထ္ားေသာ ျပည္ေထာငစ္ႀုကီး 

တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးထားပါသည္။ ထိုရရွိပုိင္ဆုိင္ထားၿပီးသား 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးမည္ဆုိပါက တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိမတရား 

မႈေၾကာင္ပ့ငလ္ွ်င ္ႏစွ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျပညတ္ြင္းစစႀ္ကီးႏွင္ ့ရငဆ္ုငိ ္

ေနရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကု ိအျပည္အ့ဝ အာမခံခ်က္ရိွသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံ 

ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ေသာ 

အခါ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးထားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ 

နယ္မ်ား၏ အတြင္းစည္းကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အေျခခံ၍ က်င့္

သုံးအပ္ေသာကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Self-rule) ႏွင့္ ထုိျပည္နယ္ 

မ်ား စုေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးကုိ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Shared-rule) တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ခက္မသံုးျဖာ 

ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို 

ခြဲေဝက်င့္သံုးရေပမည္။ ထိုသို႔ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား အာဏာခြဲက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။ ျပည္နယ္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ထုိလုိအပ္ခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ပုိ၍လုိအပ္ေနပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)။ ။ ကမာၻေပၚတြင္ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတခုႏွင့္ 

တခုအၾကား ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးပုံက်င့္သံုးနည္း မတူညီ 

ၾကေပ။ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ၍ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္



ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သီးျခားေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း 

မရိွၾကေပ။ ျပည္ေထာင္စ ုဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခဥံပေဒမ်ားတြင္ ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားအျဖစ္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ သီးျခားအခန္းဖြဲ႕၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾက 

ပါသည္။

 ျပညန္ယဖ္ြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒမ်ားကို သီးျခားေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင္မ့ရွိေသာ ျပည္ေထာင ္

စုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္တခု၏ အေရးအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ 

ျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိပါ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ 

ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ လြန္စြာခက္ခဲတတ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ 

တခု၏ေသးငယ္ေသာအေရးအရာကိစၥမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၏  ဖြဲ႕ 

စည္းပု ံအေျခခဥံပေဒခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာငအ္တြင္း ေဆာငရ္ြကရ္သျဖင္ ့ဗဟိုဦးစီးစနစ္ႏငွ္ ့မလြ ဲ

မေသြႀကဳံေတြ႕ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ပို၍ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားမွာ- ျပည္ 

နယဖ္ြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒေရးဆြဲျခင္းမရွိေသာ ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္မံ်ားတြင ္ျပညန္ယ္မ်ား၏ 

ကိယုပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္လံု့းဝမရွိႏုငိ္ေပ။ ထုစိနစက္ အျမင္ဆ့ုံးေပးႏုငိ္ေသာ အခြင္အ့ာဏာသည ္

ဗဟုိဦးစီးစနစ္အနည္းငယ္သာေလွ်ာ့ခ်ေသာစနစ္ (De-centralization) သာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

 ကမာၻ႔ႏုငိင္အံသီးသီးရွ ိဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္စုနစက္်င္သ့ုံးေသာ ႏုငိင္မံ်ားအေၾကာင္း 

ကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ေပးၿပီး 

ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း က်င့္သုံးမည့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ 

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ''ခြဲထြက္ေရး''ကုိအေျခခံေသာ ျပည္တြင္းစစ္က မရိွသေလာက္ 

ရွားပါးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံး၍ 

ျပညန္ယဖ္ြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒေရးဆြခဲြင္ရ့ွိေသာ တုငိ္းျပညမ္်ားတြင ္ျပညတ္ြင္း စစ ္မရွိေပ။

 အျခားတဖက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ္လည္း ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္လည္း မရွိ၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္လည္းမရွိေ

သာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ''ခြဲထြက္ခြင့္'' ကိုအေျခခံေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား 

အနည္းႏငွ္အ့မ်ား ျဖစပ္ြားေနၾကသညက္ု ိေလ့လာေတြ႕ ရွိႏုငိပ္ါသည။္ (ဥပမာ- အိႏၵယိႏုငိင္၊ံ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔အျပင္ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ကြီဘက္ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ)



 လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံက လက္နက္ကုိင္ 

ေတာလ္နွ္ေရး ဆင္ႏႊြဲေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ- ပငလ္ုစံာခ်ဳပအ္ပုဒိ ္(၅) တြင ္သေဘာ 

တူခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ယေန႔တုိင္ က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ 

သည။္ ထို႔အျပင ္ျပညန္ယ္မ်ား၏နယတ္ြင္း ကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပ္ေရးအခြင္အ့ေရးမ်ားကို အျပည္ ့

အဝက်င့္သုံးရန္ လုိအပ္သည့္ ယခင္ရွိထားၿပီးသား ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား 

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင္ကို့ ႐ပုသ္မိ္းျခင္းခရံေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဤတုငိ္းျပညတ္ြင ္

ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါ 

အခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ ႐ပုသ္မိ္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏငွ္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အခြင္အ့ေရး 

မ်ား ဆုံးရံႈးျခင္းတို႔အျပင္ ''ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြား 

ေသာ ျပည္တြင္းစစ္'' ဟု မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားက ေခၚဆုိသမုတ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ 

ျပညတ္ြင္းစစက္ု ိခ်ဳပၿ္ငမိ္းေစရန ္တခတုည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ထုစိာခ်ဳပပ္ါ အခ်ကအ္လက ္

မ်ားထဲမွ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား 

မိမိတို႔ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ အပ္ႏွင္းက်င့္သုံးေစႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခဥံပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ေပးထားျခင္းပင္ျဖစပ္ါသည။္ ပငလ္ုစံာခ်ဳပက္ု ိအေကာင ္

အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစ၍ 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံမွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လုိအပ္ေနပါသည္။

 ထုိသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကတိသစၥာျပဳ၍ လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္အားလံုးကို မိမိတုိ႔ျပည္နယ္ 

အတြင္း က်င္သ့ုံးပုငိခ္ြင္ရ့ွိေသာ ကိယုပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ကို့ အပ္ႏငွ္းက်င္သ့ုံးခြင္ ့ေပးအပ္ျခင္းပင ္

ျဖစပ္ါသည။္ ကုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွိေသာ ျပညန္ယ္မ်ား၏ အျမင္ဆ့ုံးလပုပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာသည ္

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၅)။ ။ ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္၁၉၄၇ ေဖေဖာဝ္ါရီလ (၁၂) ရက္ 

ေန႔တြင ္ခ်ဳပဆ္ုခိဲ့ေသာ ပငလ္ုစံာခ်ဳပအ္ရ ဖြ႕ဲစည္းထူေထာငထ္ား 



ေသာ တုငိ္းျပည္ျဖစပ္ါသည။္ ပငလ္ုစံာခ်ဳပက္ု ိလကမ္တွ္ေရးထုိး 

ခဲ့ေသာ တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားသည ္ကုိလုနိီေခတမ္တိုငခ္ငက္

သီးျခားလြတလ္ပခ္ဲ့ေသာလမူ်ဳိးမ်ားသာ ျဖစၾ္ကပါသည။္ ထုသိီးျခားလြတလ္ပခ္ဲ့ေသာလမူ်ဳိး

မ်ားက ကုိလုိနီေခတ္အကုန္တြင္ သီးျခားစီလြတ္လပ္ေရးမယူဘဲ မိမိတို႔လူမ်ဳိးမ်ား သမုိင္း 

အစဥ္အဆက္ ပုိင္ဆုိင္ထားခဲ့သည့္နယ္ေျမ (ျပည္ေထာင္) မ်ားကုိ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ 

ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုကုိ အတူတကြ ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံထူေထာင္ျခင္းမရွိခင္ 

ကတည္းက သမုိင္းစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ မိမိတို႔၏လူမ်ဳိးပုိင္နက္နယ္ပယ္အသီးသီး

ရွိ ေျမယာႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ မိမိတို႔ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ 

အေမြဆကခ္ခံြင္၊့ ထုတယူ္သုံးစြခဲြင္၊့ စမီခံန္႔ခြခဲြင္၊့ ထတုယ္သုံူးစြခဲြင္၊့ ထနိ္းသမိ္းကာကြယခ္ြင္၊့ 

အျမတ္အစြန္း မွ်ေဝခံစားခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိၾကသည္။

 ထုိေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝေပးႏုိင္ေသာ 

တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ- ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း၍ 

ထိုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ယင္းသို႔ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ က်င့္စဥ္တခုျဖစ္ေသာ ျပည္ 

ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္းမူအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၆)။ ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေန 

ထိုင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေသာ 

တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရာပါ 

အခြင္အ့ေရးအျဖစ ္ပုငိဆ္ုငိထ္ားေသာ လမူ်ဳိးေရးဆိုငရ္ာ စုေပါင္း

အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္း 

ဥပေဒစသည္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိႏုငိင္ံေရးအရ အာမခခံ်က္ေပးရမညဟ္ ုတစ္ႏုငိင္လံုံး ပစ္

ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံမူ အပိုဒ္ (၁) ၏ အပုိဒ္ငယ္ (က)၊ 

(ဃ) ႏွင့္ (စ) မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိစာခ်ဳပ္ကုိ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထား 



ေသာ ''ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုငိရ္ာ မူေဘာင'္' ၏ႏုငိင္ံေရးက႑တြင ္ေဆြးေႏြးရမည္အ့ေၾကာင္း 

အရာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူညီမႈရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 တုငိ္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လမူ်ဳိးအလုက္ိ ခစံားသင္ခ့စံားထိုက္ေသာ လမူ်ဳိးေရးဆုငိရ္ာ 

စုေပါင္းအခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးအပ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ- ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ ေရးဆြဲ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ျပဳ၍ ထိုျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အခုိင္အလံုေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံမူ (၈)

လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း

(က) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ က်င့္သုံးေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္ေထာင္စု 

အဖြဲ႕ဝင ္ျပညန္ယ္မ်ားအတြင္း ေနထုငိၾ္ကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လနူည္းစမု်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ခ) ထုလိနူည္းစ ုတိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား၏အခြင္အ့ေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏုငိရ္န ္သကဆ္ုငိ ္

ရာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူဦးေရအနည္းအမ်ား၊ ေနထိုင္ရာေဒသ အက်ယ္ 

အဝန္းစသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

တုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ျပည္

နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ) အမ်ဳိးသားျပညန္ယအ္ဆင္ ့မရရွိေသးေသာ တုငိ္းရင္းသားလနူည္းစမု်ား၏ ၎တို႔ေန 

ထိုင္ရာ ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တဆက္တစပ္ 



တည္းရိွေသာ ျပည္ နယ္မ်ားအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (သို႔မဟုတ္) 

အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တုိင္း၊ ေဒသႏွင့္ 

အမ်ဳိးသား နယ္ေျမမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအဆင့္ဆင့္ကို ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(င) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပန္႔က်ဲစြာေနထိုင္၍ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

တုငိ္း၊ ေဒသႏငွ္ ့အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ားဖြ႕ဲစည္းရန ္အေျခအေနမရွိေသာ တုငိ္းရင္းသား 

လမူ်ဳိးမ်ားကို ျပညန္ယအ္စုိးရမ်ားတြင ္ကုယိစ္ားျပဳႏုငိရ္န ္တုငိ္းရင္းသားေရးရာဝနႀ္ကီး

မ်ားကို ခန္႔အပ္ထားရမည္။

(စ) Native Title

ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ အထူးအေထြရွင္းလင္းရန္ မရွိပါ။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ေရးသားေပးရန္။



အေျခခံမူ (၉)

ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း

(က) ဒမီုကိေရစီႏငွ့ ္ဖကဒ္ရယစ္နစတ္ို႔ကု ိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္၏ုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္

မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမည္။

(ခ) ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲစီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ 

တြင္ ရွိရမည္။

(ဂ) ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လူဦးေရ၏ (၀.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ 

အင္အား မပုိေစရ။

ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ အေထြအထူးရွင္းလင္းရန္ မရွိပါ။



အေျခခံမူ (၁၀)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္

(က) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါလီမန္ဒီမို 

ကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဦးေသွ်ာင္ျဖစ္သည္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တျပည္နယ္လွ်င္ တဦးက်စီ 

ေပးပုိ႔ေသာ သမၼတေလာင္းမ်ားအနက္မွ သမၼတတဦးႏွင့္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးတုိ႔ကုိ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

(ဃ) ျပည္နယ္တခုမွ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ေနာက္ထပ္သက္တမ္းသံုးႀကိမ္ 

အတြင္း အဆုိပါ ျပည္နယ္မွ သမၼတ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ျခင္း မရွိေစရ။ ဤသက္တမ္း 

အေရအတြက္တြင္မူ ဒုတိယသမၼတ သက္တမ္းကာလအက်ဳံးမဝင္ေစရ။



(င) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု 

ကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့လံုၿခဳံေရးတပဖ္ြ႕ဲမ်ား၏ စစ္ေသနာပတခိ်ဳပတ္ာဝနက္ု ိထမ္းေဆာငရ္ 

မည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအခြင့္အာဏာကို အေရးေပၚအေျခအေန၌သာ အျပည့္အဝ 

က်င့္သုံးခြင့္ရွိႏုိင္သည္။

(စ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ကိုရ 

ယူၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံတခုခုကုိ စစ္ေၾကညာျခင္း၊ စစ္ရပ္စဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဆ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္တင္ 

သြင္းေသာပုဂၢဳိလ္အား ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(ဇ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္း 

ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(ဈ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးေထာက္ခံ၍အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး

သူအား ျပည္ေထာင္စု၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(ည) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးေထာက္ခံ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီး 

သအူား ျပည္ေထာငစ္ ုတရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္တရားသႀူကီးခ်ဳပ္ႏငွ္ ့တရားလႊတ္ေတာ ္

ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(ဋ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးေထာက္ခံ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီး 

သူအား ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(ဌ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးေထာက္ခံ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီး 

သူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေကာ္မတီ အသီးသီးတုိ႔၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။



(ဍ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးေထာက္ခံ၍ အတည္ျပဳေသာ (သုိ႔ 

မဟုတ္) အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု 

ဥပေဒျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္။

(ဎ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ 

လထုူႏငွ္သ့ကဆ္ုငိ္ေသာ အေရးႀကီးသည္ကိ့စၥရပမ္်ားႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ အမွာလႊာ 

ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိန္႔ခြန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔ပူးတြဲထုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကား 

ႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကားႏုိင္သည္။

(ဏ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတုိ႔ 

ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္။

(တ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ FCDCC ၏ အဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယစ္နစတ္ုိ႔ကု ိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္ ု

တြင္ ထိုစနစ္ (၂) ခုစလံုးကို ေပါင္းစပ္အေျခခံေသာ ပါလီမန္ ဒမုိီ 

ကေရစီစနစ္ကုိ အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ- ျပည္နယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ဦးေသွ်ာင္ျဖစ္

ေသာျပည္ေထာင္စုသမၼတကို အဆိုတင္သြင္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို 

ကိယ္ုစားျပဳ၍ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာက္ သမၼတကု ိေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာက ္

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ထိုနည္းတူ ဒမိုီကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ထားေသာ ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာက္ ျပည္ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီးခ်ဳပက္ု ိေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာကရ္မည။္ 



ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ပုံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပုံ 

သဏၭာန္ကုိ ေရွ႕အခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယစ္နစတ္ုိ႔ကု ိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္ ု

တြင ္အစုိးရ ဖြ႕ဲစည္းမႈပုသံဏၭာန ္(Form of  Government) အျဖစ္ 

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါက ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိ ထုိစနစ္အတုိင္း ဖြဲ႕စည္းတည္

ေဆာက္ရပါမည္။ ထုိစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟူေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္အဂၤါသုံးရပ္ကုိ ေပါင္းစပ္၍ 

ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔က 

ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကုိ သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပး၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ 

လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္စလုံးက ေထာက္ခံ 

ထားေသာ အတည္ျပဳဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးမွသာ 

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္း၍ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အမ်ဳိးသားလႊြတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၃) ရပ္ေပါင္းစပ္မွသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟူေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အဂၤါရပ္ႀကီး ျပည့္စုံႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံမူ (၁၁)

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

(က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ 

ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း 

ရမည္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္အား အဖြဲ ႕လိုက္စုေပါင္း 

တာဝန္ခံရမည္။



(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ တာဝန္ခံရမည္။

(င) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွင့္အညီ 

ျဖစ္သည္။

(စ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုံႏွင့္ လုပ္ငန္း 

တာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ FCDCC ၏ အဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

ရွင္းလင္းခ်က။္  ။ ရွင္းလင္းရန္ အထူးအေထြ မရွိပါ။

အေျခခံမူ (၁၂)

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး

(က) ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယစ္နစတ္ုိ႔ကုကိ်င္သ့ုံးေသာ ျပည္ေထာငစ္တုြင ္တရားစရီင္ေရး 

အာဏာသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တည္ရွိရမည္။

(ခ) တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ 

ဆင္တ့ည္ေထာငထ္ားေသာ တရား႐ုံးမ်ားတြငက္်င္သ့ုံးပုငိခ္ြင္ရ့ွၿိပီး လြတလ္ပ၍္တရား 

မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။

(ဂ) တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး တရားဥပေဒကိုသာ 

တာဝန္ခံရမည္။

(ဃ) တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

စပလ္်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာငစ္တုရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္ဖြ႕ဲစည္းျခင္းကစိၥႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ 



ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္

စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တိက်စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယစ္နစက္ု ိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္တုြင ္

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာကုိ ပုိင္းျခားက်င့္သုံးျခင္းမူအရ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ 

လႊတ္ေတာ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရကုိေသာ္လည္း

ေကာင္း၊တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းဟူသမွ်ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢဳိလ္ 

တဦးတေယာက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ခံျခင္း လုံးဝမရွိေစရ။ တရားဥပေဒကုိသာ 

တာဝန္ခံရမည္။

အေျခခံမူ (၁၃)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံး

(က) ျပည္ေထာင္စုုႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုုင္း 

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ 

ဥပေဒဆုုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ နုုိင္ငံ 

ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာခုုံရုုံးကုုိ တည္ေထာင္ထားရွိရမည္။ (ျပည္ေထာ

င္စုုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုုင္း (၁) ၏ (၄-ဆ) တြင္သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည္။)

(ခ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရား႐ုံးကို ျပည္ေထာင္စုတရား၏လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 

တရားသူႀကီး (၉) ဦးအပါအဝင ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာမ္ ွေရြးခ်ယခ္န္႔အပထ္ားသည္ ့

ပုဂၢဳိလ္ (၂) ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ပုဂၢဳိလ္ (၂) ဦး 

တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။



(ဂ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရား႐ုံးတြင္ ပါဝင္မည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္

ရာဥပေဒကု ိျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္(အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္

တုိ႔က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပး၍) က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က။္  ။ ရွင္းလင္းခ်က္တင္ျပရန္ အထူးအေထြ မရွိပါ။

အေျခခံမူ (၁၄)

ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား

(က) ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါ 

အတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္-

 (၁) ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ ႔မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

 (၂) ျပည္ေထာငစ္လုက္နကကုိ္ငတ္ပဖ္ဲြ႔မ်ားသည ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကိ ုထနိ္းသမိ္းရမည။္

 (၃) ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။

 (၄) ျပည္ေထာငစ္လုကန္ကကုိ္ငတ္ပဖ္ဲြ႔မ်ားသည ္မညသ္ည့္ႏိငုင္ံေရးပါတ၏ီ ပါတ ီ

ဝင္မွ် မျဖစ္ေစရ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ (သို႔တည္းမဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ 

ၾသဇာခံမျဖစ္ေစရ။

 (၅) ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာတပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္း 

တာဝန္ေပးအပ္မႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး အခ်ိဳးက် 

ကိုယ္စားျပဳမႈရွိရမည္။



 (၆) ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားအတြင္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသား 

အေရာင္၊ လိင္ႏွင့္လိင္စိတ္ကဲြျပားမႈတုိ႔အေပၚအေျခခံ၍ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း 

မရွိေစရ။

(ခ) ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 

ကိစၥမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား

လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႔မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္း၍ ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူဝါဒမ်ား

 ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူဝါဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

က ခ်မွတ္ေပးရမည္။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္

 (၁) ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ 

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ကို ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ရမည္။

 (၂) ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ 

ျဖစ္ေစရမည္။

 (၃) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ 

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူဝါဒမ်ားကုိ 

တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။

 (၄) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားသည္ ကာကြယ္ 

ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေစရမည္။



 (၅) ျပည္ေထာငစ္ကုာကြယ္ေရးဝနႀ္ကီးအျဖစ ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုပမ္ေတာ ္

တြင္ လက္ရိွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ မည္သူ႔ကုိမွ်ခန္႔အပ္ျခင္းမရိွေစရ။ 

ျပည္ ေထာင္စုကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစရ

မည္။

(င)  ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

 (၁) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကုိ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္တုိ႔ျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္ 

ႏွင့္အညီ ဖဲြ႕စည္းထားရွိရမည္။

 (၂) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ဖဲြ ႔စည္းမႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရမည္။ 

(စ)  အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

 ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါမဆုိ အရပ္ဘက္အစုိးရအုပ္ခ်ဳ

ပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိေစရမည္။ 

(ဆ)  အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း

 ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ -

 (၁) စစ္ေသနာပတခိ်ဳပ၏္ အခြင္အ့ာဏာကိအုသံုးျပဳၿပီး ျပည္ေထာငစ္တုပမ္ေတာ ္

အပါအဝင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။

 (၂) ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိမညသ္ည္က့ာကြယ္ေရးႏငွ္ ့လံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာတပဖ္ဲြ႕ကိ ု

မဆို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ သက္ 

ဆိငုရ္ာျပညန္ယအ္စိုးရမ်ားတို႔ႏငွ္ ့ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဆင့္ေခၚခြင္၊့ စစုည္းခြင္၊့ တာဝန ္

ေပးအပ္ခြင့္၊ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဇ)  စစ္တကၠသုိလ္မ်ား

 ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္တုိ႔အတြက္ သီးျခားေသာ 



စစ္တကၠသုိလ္မ်ား ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရမည္။ ယင္းတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႕ဝင္ျပညန္ယ္မ်ားမ ွအခ်ိဳးက်တက္ေရာကသ္ငၾ္ကားခြင္ရ့ွိေစရမည။္

(ဈ) ပညာေပးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ျခင္း

 စစ္ပညာသင္တန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ -

 (၁) ဒီမိုကေရစီအေျခခံက်င့္စဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ား၊

 (၂) ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားပို႔ခ်ရမည္။

(ည) စစ္မႈထမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

 ျပည္ေထာငစ္၏ု အရြယ္ေရာကၿ္ပီးေသာႏိငုင္သံားတိငု္း ဥပေဒအရ စစမ္ႈထမ္းရမည။္ 

ႏုိင္ငံသားမ်ား စစ္မႈထမ္းေရးဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။

(ဋ) ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖဲြ႔

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ရမည္။

 (၂) ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖဲြ႕ကုိ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္တြင္ 

ထားရွိရမည္။

 (၃) ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဌ) ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔

 (၁) ျပည္ေထာင္စုလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕ကုိ 

ဖဲြ႕စည္းရမည္။



 (၂) ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕ကုိ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ 

ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။

 (၃) ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ရန္အတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဍ) အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ

 အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ FCDCC ၏ အဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အရပ္သားအစုိးရလက္ 

ေအာကတ္ြင ္ထားရွရိမညဟ္ူေသာ အေျခခမံကူု ိတင္ျပျခင္းျဖစပ္ါသည။္

 သုိ႔ရာတြင္ ဤအေျခခံမူအျဖစ္ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိက်င့္သုံး 

ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ထပ္တူက်ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ 

ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္- ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁)၊ ပုဒမ္ (၆) (စ) 

တြင္ ပါရွိေသာ- ''ႏုိင္ငံေတာ္၏အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ 

တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး''ဆုိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅% ပါဝင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ 

အေရးပါေသာ ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားတြင ္လကရ္ွတိာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနေသာ တပမ္ေတာ ္

အရာရွိႀကီးမ်ားကုိ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

 ယင္းကဲသို့႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ 

ဘ ဲႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု နားလည္၍ရပါသည္။ 



ထို႔ေၾကာင္ ့ယင္းကိစၥကိ ုႏုငိင္ံေရးအရ အေျဖရွာႏုငိရ္န ္ေအာကပ္ါအတုငိ္း အႀကံေပး 

အဆုိမ်ားကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

အဆုိျပဳခ်က္ (၁) ။ ။ ဒမီုကိေရစကီ်င္စ့ဥအ္ရ ကာကြယ္ေရးႏငွ့ ္လံုၿခဳံေရးတပဖ္ြ႕ဲမ်ားကို 

အရပ္သားအစုိးရလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္ဟူေသာ 

အေျခခံမူကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 

က်င့္သုံးသြားရန္။

အဆုိျပဳခ်က္ (၂) ။ ။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္တို႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္

ရာအေျခခမံမူ်ားကို သေဘာတၿူပီး ျပည္ေထာငစ္သုေဘာတ ူစာ

ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ား၏ ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာမ္်ားတြင ္ကုယ္ိစားျပဳ 

ျခင္းကု ိတဆင္ၿ့ပီးတဆင္ ့ရာခုငိ္ႏႈန္းေလွ်ာခ့်၍ ေဆာငရ္ြက ္သြား 

ရန္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး (၁၀) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္အတြင္း အၿပီးအစီးေဆာင္ရြက္ရန္။

အဆိုျပဳခ်က္ (၃) ။ ။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား 

အရပ္သားအစုိးရလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိေရး ေဆာင္ရြက္မႈ 

ျဖစ္စဥ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ဆုိင္ရာကိစၥျဖစ္ေသာ DDR ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း တၿပဳိင္နက္ 

တည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ ထို႔ေၾကာင့္ DDR ျဖစ္စဥ္ကုိလည္း 

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ပါ 

ႏုင္ိငံေရးလမ္းျပေျမပံုအဆင့္ (၇) အရေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ား 

ဆံုး (၁၀) ႏွစ္မွ (၁၅)  ႏွစ္အတြင္း အၿပီးအစီးေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု 

သေဘာတူရန္။

အဆိုျပဳခ်က္ (၄) ။ ။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး 

တပဖ္ြ႕ဲမ်ားကိ ုအရပသ္ားအစုိးရလက္ေအာကတ္ြင ္ထားရွိေရးႏငွ္ ့



ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥအ္ရ တုငိ္းရင္းသားလက္နကက္ိငု ္ေတာလွ္န ္

ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ DDR ကိစၥကုိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ေဆာင္ 

ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္တြင္ 

ပါရွသိည့္ႏုငိင္ံေရးက႑ကု ိဦးစြာေဆြးေႏြးသေဘာတၿူပီး (အထူး 

သျဖင္ ့အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ ကုယိပ္ုငိ္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယ ္

အေျခခံမူမ်ားထဲမွ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ 

ျပ႒ာန္းခြင္တ့ုိ႔ကု ိသေဘာတၿူပီး) မသွာ လံုၿခဳံေရးဆုငိရ္ာျပနလ္ည ္

ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္။

အဆိုျပဳခ်က္ (၅) ။ ။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ ပါရွိေသာ လံုၿခဳံေရး 

ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥကိုစတင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး

အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ 

ေထာငစ္ ုတည္ေဆာက္ေရးဆုိငရ္ာအေျခခမံမူ်ားအနက ္အနည္း 

ဆံုးဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းမႈ 

ပုံသဏၭာန္ (ဤအဆိုျပဳခ်က္ပါ အေျခခံမူ (၁) မွ (၇) အထိ) ကုိ 

သေဘာတညူခီ်က္ရွၿိပီးမသွာ စတင္ေဆြးေႏြးရနတ္ုိ႔ကု ိအႀကံေပး 

အဆုိမ်ားအျဖစ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။



အေျခခံမူ (၁၅)

ႏုိင္ငံေရးစနစ္

(က) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ 

စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမည္။ (ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပုိင္း (၁) ၏ (၅-

က) တြင္္ သေဘာတူထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။)

(ခ) လြတ္လပ၍္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကုိ ဖြ႕ဲစည္းပံအုေျခခဥံပေဒပါ ျပ႒ာန္း 

ခ်ကမ္်ားႏွင္အ့ည ီက်င္းပရမည။္ (ျပည္ေထာငစ္သုေဘာတ ူစာခ်ဳပအ္စတိအ္ပုငိ္း (၁) 

၏ (၅-ခ) တြင္္ သေဘာတူထားၿပီးသားျဖစ္သည္။)

(ဂ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ 

ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏုိင္သည္။

(ဃ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔က သီးျခားစီျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးဆံုးျဖတ္ေသာ) က 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ FCDCC ၏ အဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

ရွင္းလင္းခ်က။္ ။ အထူးအေထြရွင္းလင္းရန္ မရွိပါ။



အေျခခံမူ (၁၆)

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္

(က) ဒမီုကိေရစစီနစ္ႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယ္စနစကို္ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္တုြင ္က်င္သ့ုံးရမည္ ့

ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ FCDCC ၏ အဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

ရွင္းလင္းခ်က္ ။ ။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 

က်င့္သုံးရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္း ေရြးခ်ယသ္တ္မတွ္ႏုငိ္ျခင္းမရွိေသးပါ။ အဆုိျပဳရန ္မရွိေသး 

ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းမႈပုံသဏၭာန္ႏွင့္ 

တြဲဖက္ေလ့လာစဥ္းစားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။



အေျခခံမူ (၁၇)

ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာ ျပည္ေထာင္စု

(က) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို က်င့္သုံးေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘာသာေရး 

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ အာမခံခ်က္ရွိရမည္။

(ခ) လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္မူအရ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ 

ဘာသာအယဝူါဒမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ) ဘာသာေရးကို အသုံးခ်၍ ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳ။

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သီးျခားစီ 

ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိေသာ) သည္ မည္သည့္ဘာသာတရားကုိမွ် ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ 

အျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳရ။

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)။ ။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ဘာသာတရားတခုခု- 

ဥပမာ- ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ 



ဟိႏၵဴဘာသာစသည့္ဘာသာမ်ား လြတ္လပ္စြာတည္ရွိခြင့္ကုိ 

ဆုိလုိသည္။ ထုိသုိ႔ ဘာသာတရားတခုခု လြတ္လပ္ 

စြာ တည္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ထုိဘာသာတရားႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား 

တည္ေဆာက္ခြင့္၊ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ခြင့္၊ ဗလီႏွင့္ဟိႏၵဴေက်ာင္းမ်ား 

တည္ေဆာကခ္ြင္စ့သည္အ့ခြင္အ့ေရးမ်ားကို အျပည္အ့ဝ ေပးထားရမည့္အျပင္ ထိုဘာသာ 

ေရးႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဘာသာေရးက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ သြန္သင္စာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ 

ေရးသားပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ႏွင့္ သာသနာျပဳခြင့္မ်ားပါဝင္သည္။

 လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ဆုိသည္မွာ- ႏုိင္ငံသားတဦးဦးက မိမိႏွစ္သက္ 

ေသာ ဘာသာေရးအယူဝါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးၿပီး ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရွိျခင္းကို 

ဆုိလုိသည္။

 ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ လူသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ 

ပုိင္ဆုငိ္ထားေသာ လြတလ္ပ္မႈကု ိအသုံးျပဳ၍ မိမိယုၾံကည္ရာ ဘာသာတရားကိ ုလြတလ္ပ္ 

စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ႏုိင္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)။ ။ ဘာသာေရးကုိ အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

မျပဳဟူေသာအဆိုသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ေရာစပ္ျခင္း 

မရိွေစရဟူေသာ အဆိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုပါက 

ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသုံးစာ းမျပဳရဟူေသာ

အဆုပိင္ျဖစပ္ါသည။္ ထုကိစိၥႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္းက ၁၉၄၆ ခ၊ု ဇနန္ဝါရလီ 

(၁၇) ရက္မွ (၂၃) ရက္အထိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ 

ျပည္လုံးကၽြတ္ညီလာခံႀကီးတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

  ''..... ဘာသာတရား၏နာမကို အလြဲသံုးစားျပဳၾကၿပီးလွ်င္ လူတဦးသည္ 

တဦး၏ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအမႈတုိ႔ကုိ 

ျပဳသညရ္ွိေသာ ္ပတဝ္န္းက်ငရ္ွလိစူသုည ္ထုမိတရားမႈကိ ုလ်စလ္်ဴ႐ႈျခင္း ဘယန္ည္း 

ႏွင့္မွ်ျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ဘာသာကုိအမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးသူတို႔သည္ 

ဘာသာ၏အမည္ကိုသံုးလ်က္ တရားဓမၼျဖစ္ေလဟန္ ေဟာေျပာခ်က္တခုကုိျပဳလွ်င္ 



လူအမ်ားကို နစ္နာေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ လူခ်မ္းသာကုိ လိုလား 

သည့္အားေလ်ာ္စြာ တားျမစ္ရေပလိမ့္မည္။ ...''

 ထုိမိန္႔ခြန္းတြင္ပင္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတဦးတေယာက္၏ 

အက်ဳိးစီးပြားႏငွ္ ့အျမတအ္စြန္းအတြက္ေသာလ္ည္းေကာင္း ဘာသာေရးအားအသုံးျပဳျခင္း 

ကုိ တားျမစ္သည့္အျပင္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ေရာစပ္ျခင္းမရွိဘဲ စည္းျခားရမည္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက-

 ''.... ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာေရးကုိ ႏွစ္ဌာနစပ္ၾကား 

တြင ္စည္းတားရေပလိမ္မ့ည။္ အဘယ့္ေၾကာင္ဆို့ေသာ ္ႏုငိင္ံေရးႏငွ္ ့ဘာသာေရးမွာ 

သေဘာမတ၊ူ အမကူြဲျပား တျခားစီျဖစ္ေသာေၾကာင္တ့ည္း။ ဘာသာေရးႏငွ္ ့ႏုငိင္ံေရး 

ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး၏ သေဘာတရားကုိ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေပ၏။ အေၾကာင္းမူ 

ကား- ဘာသာေရးသည္ ေနာင္တမလြန္ဘဝမ်ား (ဝါ) ေလာကုတၱရာကို ေရွး႐ႈ 

သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ေလာကအေရးႏငွ္ ့မ်ားစြာမသကဆို္င္ေခ်။ ႏုငိင္ံေရးမွာမကူား 

ေလာကီေရးရာသာ ျဖစ္ေပသည္။...'' 

ဟု ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေရာစပ္ျခင္းမရွိဘဲ ခြဲျခားထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)။ ။ ႏုငိင္ံေရးႏငွ္ဘ့ာသာေရး ေရာစပ္ျခင္း မရွိေစရဟူေသာ အေျခခမံ ူ

၏ အျခားဆုိလုိရင္းတခုမွာ- ဘာသာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာအသုံးျပဳျခင္း မျပဳရ။ ႏုငိင္ံေတာ၏္ယႏရၲားမ်ားႏငွ္ ့အခြန ္

ဘ႑ာမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမျပဳရဟူ၍ ဆုိလုိသည္။

အေၾကာင္းမွာ- ဘာသာေရးသည ္ယုၾံကညက္ုိးကြယသ္မူ်ားက မမိတုိိ႔ေကာင္းမႈကုသုလိ္ႏငွ္ ့

တမလြနဘ္ဝအတြက္ ကယတ္င္ျခင္းတရား ရရွိႏုငိ္ေရးကု ိဦးတညၿ္ပီး အလွဴဒါနမ်ားျပဳကာ 

ေဆာကတ္ညအ္ပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည။္ ႏုငိင္ံေတာအ္ာဏာ၊ ႏုငိင္ံေတာ၏္ယႏရၲားႏငွ္ ့

ႏုငိင္ံေတာ္၏အခြနဘ္႑ာမ်ား ကိ ုဘာသာေရးအတြက ္အသုံးခ်ပါက ထိဘုာသာတရားသည ္

ႏိုင္ငံေရး၏လက္ေအာက္ခံဘဝသို႔ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးသည္ 

ႏုိင္ငံေရး၏လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ေပ။



ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)။ ။ ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့ဖကဒ္ရယစ္နစတ္ို႔ကု ိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္ ု

တြင္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤ 

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ဘာသာတရားတိုင္းသည္ တန္းတူေသာ 

လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၾကပါသည္။ ဘာသာတရား တခုခု၏ႀကီးက်ယ္

ျမင့္ျမတ္မႈသည္ ထုိဘာသာတရားကုိ ကုိးကြယ္ကုိင္း႐ႈိင္းေသာ ယုံၾကည္သူဦးေရ အနည္း 

အမ်ားအေပၚအေျခမခံေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤတုိင္းျပည္ရွိ ဘာသာတရားအားလံုး တန္းတူ 

အခြင့္အေရးေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ဘာသာတရားကိုမွ် ျပည္ေထာင္စု 

ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူးအခြင့္အေရးေပးျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္ေပ။

 ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ 

ျပ႒ာန္းခဲ့မိသျဖင့္ ဤျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်ဆုံး 

သြားခဲသ့ည္အ့ျပင ္ျပညတ္ြင္းစစမ္ီး တဟနုထ္ုိးေတာက္ေလာငၿ္ပီး ယေန႔တုငိ ္ဤတုငိ္းျပည ္

တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ရိွလာ၊ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ လိုအပ္ေနျခင္းကုိ သင္ခန္းစာယူသင့္ပါသည္။



အေျခခံမူ (၁၈)

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား

(Fundamental Rights)

(က) ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ -

 (၁) အသက္ရွင္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

 (၂) လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ အဆင့္အတန္း၊ 

အသက္ အရြယ္၊ လိင္ႏွင့္လိင္စိတ္ ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ခြဲျခားမႈမရွိေစရဘဲ 

တရား ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။

 (၃) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယုံၾကည္ခြင့္ရွိေစရမည္။

 (၄) လူပုဂိၢဳလ္တဦးအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ 

အား ေလးစားေစမႈႏွင့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ရယူပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။



(ခ) အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ -

 (၁) ကၽြ န္ျပဳျခင္းမခံေစရ။

 (၂) အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရျခင္း မရွိေစရ။

 (၃) ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈျပဳျခင္း၊ လူမဆန္ေသာ 

ရက္စက္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မခံေစရ။

 (၄) လူကုန္ကူးျခင္းမျပဳရ

(ဂ) အေျခခံရပုိင္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းေနထုိင္သူတုိင္းသည္ -

 (၁) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊ 

သတင္းျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၂) လြတ္လပစ္ြာ ဘာသာတရား ကုိးကြယခ္ြင္၊့ ဘာသာေရး ထုံးတမ္းစဥလ္ာမ်ားကု ိ

က်င့္သုံးခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၃) လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၄) ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၅) ဤပုဒ္မပါ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ား၊ 

က်င့္စဥ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ ႔၏ 

ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစႏုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 

ကန္႔သတ္ဟန္႔တားသည့္ဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းႏုိင္ 

ေစရမည္။



(ဃ)  ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ -

 (၁) မိမိ၏ ေနအိမ္၊ မိသားစု စာေပးစာယူအပါအဝင္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္မႈတုိ႔ကုိ 

ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီမဟတု္ေသာ ေႏွာင္ယ့ကွ္ျခင္း၊ မမိ၏ိသကိၡာႏငွ္ ့ဂဏုသ္တင္း 

ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ေသာ နည္းျဖင့္ ထိခုိက္ျခင္း မခံထုိက္ေစရ။

 (၂) ဥပေဒႏငွ္မ့ညီေသာနည္းျဖင္ ့လပူဂုိၢဳလ္ကုရိွာေဖြခရံျခင္း၊ ေနအမိဥ္ပစာအတြင္း 

ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြခရံျခင္းတုိ႔ႏငွ္ ့၎တို႔ပုငိဆ္ုငိသ္ည္ပ့စၥည္း သမိ္းယခူရံျခင္းမ ွ

လုံၿခဳံမႈခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(င) က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူတို္င္းသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိသားစုအစရွိသည့္ က႑နယ္ပယ္အသီးသီး၌ က်ား-မ 

တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိေစရမည္။

(စ) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူတိုင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အေျခခံမူ (၁၉)

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

(က)  လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လြတ္လပ္စြာ 

သြားလာခြင့္ ရွိေစရမည္။



(ခ) ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာခြင့္၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာခြင့္၊ 

ျပည္ပမွ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

 (၁) အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတုိင္းသည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း မခြဲျခားဘဲ 

လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ လက္ထပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၂) လကထ္ပထ္မိ္းျမားျခင္းသည ္မမိ၏ိဘာသာတရားႏငွ္ ့လမူ်ဳိးသဏၭာန ္ေရြးခ်ယ ္

မႈအခြင္အ့ေရးကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲျခင္း မျဖစ္ေစရ။ မမိ၏ိ လြတလ္ပ ္

ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအရသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။

(ဃ)  ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး

 အရြယ္ေရာက္သူႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

 (၁) တုကိ႐္ုကိ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လြတလ္ပစ္ြာ ေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာက္ထားေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား 

တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေစရမည္။

 (၂) လြတလ္ပ္ေသာ ဆႏၵေဖာ္ျပမႈကု ိအာမခသံည္ ့လွ်ဳ႕ိဝကွ၊္ တိုက႐္ုကိ၊္ လြတလ္ပ ္

၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ပုံမွန္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ အခါအားေလ်ာစ္ြာ က်င္းပေသာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင္ေသာလ္ည္း 

ေကာင္း၊ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိေစမည္။

(င)  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ သမဂၢ မ်ားထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရမည္။



 (၂) မညသူ္မွ် အသင္းအဖြ႕ဲတခခုသုုိ႔ဝင္ေရာကရ္န ္အတင္းအက်ပ္ေစခုငိ္းျပဳမူျခင္း 

မခံေစရ။

အေျခခံမူ (၂၀)

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

(Economic, Social and Cultural Rights and Duties)

(က) ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္

 (၁) ႏုငိင္သံားတုငိ္းသည ္တရားသျဖင္ ့ရွာေဖြရရွထိားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပုငိဆ္ုငိ ္

ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ ထုခြဲေရာင္းခ်ပုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၂) ႏိုင္ငံသားတုိင္း၏ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကို အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ 

သာလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႐ုပ္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရမည္။ ႐ုပ္သိမ္းခံရသူ၏ 

အက်ဳိးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးကို တရားမွ်တစြာခ်ိန္ဆ၍ ထုိက္တန္ 

ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးမွသာ သိမ္းယူခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္

 အရြယ္ေရာက္သ ူႏုငိင္သံားတုငိ္းသည ္ဇာတ၊ိ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ အဆင္အ့တန္း၊ 

လငိ၊္ အသားအေရာင၊္ လမူ်ဳိး၊ အသကအ္ရြယ ္ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရဘ ဲအလပု္ေရြးခ်ယ ္

ပုိ္င္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။

(ဂ) စီးပြားရွာေဖြခြင့္

 (၁) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ လြတ္လပ္စြာ 

စီးပြားရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုငိ္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကု ိလြတလ္ပ္စြာ တည္ 

ေထာင္ခြင့္ရွိသည္။



 (၂) အထက္အပုိဒ္ (၁) ပါ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ 

ထားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရး၊ 

ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္မႈမရွိေစရ။

(ဃ) တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္

 ႏုငိင္သံားတိုင္းသည ္လြတလ္ပစ္ြာတထီြငဖ္နတ္ီးပုငိခ္ြင့္ႏငွ္ ့နည္းပညာမပူုငိခ္ြင္တ့ုိ႔ကု ိ

ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(င) မိ႐ုိးဖလာအေမြအႏွစ္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္

 မိ႐ုိးဖလာ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ 

ထုံးတမ္းအစဥအ္လာအရ သီးသန္႔ပုငိဆို္ငလ္ာခဲ့ေသာ နည္းပညာဆုငိရ္ာ အေမြအႏစွ ္

မ်ားကု ိသကဆ္ုငိရ္ာလူမႈ အသုငိ္းအဝိငု္းမ ွအစဥအ္ဆကထ္နိ္းသမိ္းပုငိခ္ြင္၊့ အသံုးျပဳ 

ပုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(စ) အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္

 ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိေနရင္းျပည္နယ္မွ အျခားျပည္နယ္ တရပ္ရပ္သုိ႔ အေျခ 

ခ်ေနထုိင္ျခင္း ၊  စီးပြားရွာေဖြျခင္း တို ႔သည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၏ 

တရားဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။

(ဆ) ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

 (၁) လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

 (၂) မိမိႏွစ္သက္ဝါသနာပါရာ အတတ္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ၊ 

အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

 (၃) အေျခခံပညာေရးကုိ မသင္မေနရအျဖစ္ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစရမည္။



(ဇ) ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

 ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ သိပံၸႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာ

င္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒ

ႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ပုိင္ခြင့္ကုိ အာမခံရမည္။

(ဈ) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

 (၁) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္သံားတိုင္းသည ္အေျခခကံ်န္းမာေရးအဆင္တ့ြင ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုသမႈကုိ အခမဲ့ ရယူခံစားပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

 (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏုငိင္သံားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုငိရ္ာ ကာကြယ္ေစာင္ ့

ေရွာကမ္ႈ၊ အသက္ႏငွ္ ့ထိခုကိဒ္ဏရ္ာရမႈအတြက ္အာမခထံားရွမိႈႏငွ္ ့လမူႈဖလူု ံ

ေရးအတြက္ စီမံထားရိွမႈတို႔ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 

ေပးရမည္။

(ည) ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဓေလ့ထုံးစံ၊ အစဥ္အလာမ်ားကို တိုးတက္ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဋ) တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ ဘာသာစကားႏွင့္ 

စာေပတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္၊ သင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ တုိးတက္ 

ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။



အေျခခံမူ (၂၁)

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား (Affirmative Action Rights)

(က) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးအတြက္စီမံမႈ

 က်ား-မ တန္းတညူမီွ်မႈ အခြင္အ့ေရးကု ိေဖာ္ေဆာင္ႏုငိ္ေရးအတြက ္ဖကဒ္ရယ ္ျ ပည ္

ေထာငစ္၏ု အဆင္ဆ့င့္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင ္အမ်ဳိးသမီး အနည္းဆုံး (၃ဝ) 

ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) ကေလးမ်ားအခြင့္အေရး

 (၁) ကေလးငယ္တုိင္းသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈကို ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ကေလးငယ္တိုင္းသည္ ျပည္သူလူထု 

တရပ္လုံး၏ ေဖးမကူညီမႈကုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

 (၂) ကေလးမ်ားအား မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူတုိ႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုထံမွ ကြဲကြာေအာင္ မျပဳလုပ္ရ။ ကေလးတုိ႔ကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

ႏွင့္ သြန္သင္ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔သည္ မိဘတုိ႔၏ သဘာဝအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပထိ္န္းသူတို႔က ဝတၱရားပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ တနည္းနည္းေၾကာင္ ့ကေလးမ်ား ခုကိုိးရာမဲဘ့ဝသုိ႔ ေရာကရ္ွ ိ

မည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ 

ကြဲကြာေစျခင္းကုိ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 (၃) ကေလးမ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရမည္။ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ 

အႏရၲာယ္၊ ကုယိခ္ႏၶာႀကီးထြားဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ၊ တခခုကိုု ထခိိကု္ေစေသာ အလပုလ္ပု ္

ကုိင္ေစျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

 (၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။



(ဂ) အလုပ္သမားအခြင့္အေရး

 (၁) အလပုလ္ပုသ္တူုငိ္း လူ႔ဂဏုသိ္ကၡာႏငွ္အ့ည ီရငွသ္နရ္ပတ္ည္ႏုငိ္ေရးအတြက-္

  (၁-၁) သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားရရိွခြင့္၊

  (၁-၂) လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္၊

  (၁-၃) မွ်တေသာအလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊

  (၁-၄) အားလပ္ရပ္ႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ား ခံစားခြင့္၊

  (၁-၅) အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ 

စည္း႐ုံးခြင့္မ်ား ရရွိေစရမည္။

 (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္ 

အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဃ) လယ္သမားအခြင့္အေရး

 လယ္သမားတုိင္းသည္ -

 (၁) သီးႏွံမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာစိုက္ပ်ဳိးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ထုတ္လုပ္ခြင့္၊

 (၂) အခြန္ဟူသမွ် သီးႏွံ (သို႔) ေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေဆာင္ခြင့္၊

 (၃) လယသ္မားသမဂၢမ်ား လြတ္လပစ္ြာဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာငခ္ြင့္ႏငွ္ ့စည္း႐ုံးခြင္မ့်ား 

ရရွိေစရမည္။

(င) တန္းတူအခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ စြမ္း 

ေဆာင္ႏုငိမ္ႈ အေျခအေန နမိ္ပ့ါးလ်က္ရွိေသာ ႏုငိင္သံားအစအုဖြ႕ဲမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ 

ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ ႏွိမ့္ခ်ဖယ္ၾကဥ္ျခင္း ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံသားအစုအဖြဲ႕မ်ား



အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အထူးစီမံ 

ေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားျဖင္ ့အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စမီံေဆာငရ္ြက္ျခင္းတုိ႔သည ္ႏုငိင္ ံ

သားတုိင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ အဟန္႔ 

အတားမျဖစ္ေစရ။

အေျခခံမူ (၂၂)

အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား

(General Principles)

(က) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိ္င္ငံသားတုိင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ 

ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕ခံစားရမည့္ အတိဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရမည့္ 

အျပင္ သဘာဝတရားႏွင့္ကုိက္ညီ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

 (၂) လူနည္းစုဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာကခ္ြင့္ႏငွ္ ့၎တုိ႔အေျခခ်ေနထိငုရ္ာေဒသအတြင္း သဘာဝပတဝ္န္းက်င ္

ထိခုိက္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြ ံ ထုတ္ယူ 

သုံးစြဲျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိျခင္းကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရသည္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံတုိင္ၾကားခြင့္

 လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ခံရသူ မည္သူမဆို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာကမ္ႈကို ရယခူြင္ရ့ွိေစရနအ္တြက ္လူ႔အခြင္အ့ေရးေကာမ္ရငွထ္သံို႔ တုငိၾ္ကား 

ခြင့္ ရွိေစရမည္။



(ဂ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏အကာအကြယ္ရယူျခင္း

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းေနထုငိသ္တိုူင္းသည ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ု

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုရယူရန္ လိုအပ္ေသာအခါ၌ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရွိေစ 

ရမည္။

 (၂) ဤအခြင့္အေရးကုိ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း မရွိေစရ။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အကာအကြယ္ရယူျခင္း

 ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု ျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 

ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(င) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ကုိးကား က်င့္သုံးခြင့္

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုက အတည္ျပဳထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ 

အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ တရား႐ုံးမ်ားက တုိက္႐ုိက္ကုိးကားက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိ 

ေစရမည္။

(စ) တာဝန္မ်ား

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

 (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

 (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။


