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 လူ႔သမုိင္းတြင္ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ျငင္းခုံၿပီး လက္ေတြ႔ 

ဘဝတြင္ စနစ္တက် က်င့္သုံးလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္လာ 

ခဲ့ေလၿပီ။ ထုိ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေသာ ကာလအတြင္း “ဒီမုိကေရစီ” ဆုိေသာ 

စကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပုံ ဖြင့္ဆုိနည္းႏွင့္ “ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရား” 

မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ က်င့္သုံးပုံ က်င့္သုံးနည္း မတူညီခဲ့ ၾကေပ။ အစဥ္အၿမဲ 

ေျပာင္းလဲတုိးတက္ ေနသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႔ရိွမိသည္။

 ကမာၻေပၚတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ 

မႈေပါင္းမ်ားစြာရိွၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာလည္း ရိွေသာ 

ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရာ၌ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္ 

တမ်ိဳးအၾကား၊ ႏုိင္င ံတခုႏွင့္ တခုအၾကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ တခုႏွင့္ တခုအၾကား လက္ေတြ႔ 

က်င့္သုံးပုံ က်င့္သုံးနည္း ကဲြျပားျခားနားျခင္းသည္ သဘာဝက်သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ေခတ္တေခတ္ႏွင့္ ေနာက္တေခတ္တြင္ ဒီမုိကေရစီ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပုံ 

မတူညီႏုိင္ခဲ့ေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ အခ်ိန္က ဂရိၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 

က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ဒမုိီကေရစီစနစ္ႏွင့္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ ရာစုတြင္ က်င္သုံ့းေသာ ဒမုိီကေရစီ 

က်င့္စဥ္တရားမ်ား ထပ္တူက်ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းသည္ “ဒီမုိကေရစီ” ၏ 

အားနည္းခ်က္မ်ား မဟုတ္၊ စင္စစ္ အားသာခ်က္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ပုံေသကားက် 

ရပ္မေနေသာ တုိးတက္ရွင္သန္ျခင္း၏ နိမိတ္လကၡဏာေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ အျမင္မတူေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုႏွစ္ခုအၾကား 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္၏။ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ 

၏ စကားျဖင့္ ဆုိရပါက ဒမုိီကေရစီစနစ္သည္ “မတည့္အတူေန ဝါဒ” (ဝါ) “မတူ အတူ 

ေနဝါဒ” ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္သတိၱလည္း 

ျဖစ္သည္။
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 ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာအတြင္း ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားအား က်င့္သုံးပုံ 

က်င့္သုံးနည္းမွာ ကဲြျပားျခားနားၿပီး ေျပာင္းလဲရွင္သန္မႈမ်ား ရွိေနပါေသာ္လည္း 

ဒမုိီကေရစီစနစ္၏ ေလးနက္မႈ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ အႏွစ္သာရတုိ႔မွာ ထူးျခားစြာ 

ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ တရားမ်ားကုိ ေလးနက္စြာခံယူၿပီး၊ 

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း 

မ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝ စုံလင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားေၾကာင့္ 

လူ႔ေဘာင္အဖဲြ ႔အစည္းတြင္ လြတ္လပ္မႈပြင့္လန္းရွင္သန္ၿပီး၊ လြတ္လပ္မႈေၾကာင့္ 

လူသားတဦးခ်င္းစီ၏ အသိဉာဏ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားလည္း ပုိမုိ၍ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ိႈင္း 

ေနဆ ဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လူသားတုိ႔၏ အသိဉာဏ္ပြင့္လန္း 

ရွင္သန္မႈအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး “ေသာ့ခ်က္” ျဖစ္သည္။ လူ႔သမုိင္း တုိးတက္မႈ 

အတြက္ အထက္ျမက္ဆုံးစြမ္းအား တရပ္လည္းျဖစ္သည္။

 လူသားတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ သမုိင္းကုိ အေကာင္းဆုံး ဖန္တီးလုိ၏။ မိမိတုိ႔ သမုိင္းကုိ 

အေကာင္းဆုံး ဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ဘဝကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ 

ဖန္တီးလုိ၏။ မိမိတုိ႔အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိင္းတြင္ 

မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရရိွလုိ၏။ မိမိတုိ႔၏ ဘဝကုိ 

မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ တာဝန္ယူခြင့္၊ တာဝန္ခံခြင့္ႏွင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ 

အျပည့္အဝ ရရိွလုိ၏။ ထုိ႔အျပင္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၏ ကံၾကမၼာကုိလည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္ ရရိွလုိ၏။ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၏ ဘဝကံၾကမၼာကုိ အဆုံးအျဖတ္ 

ေပးသည့္ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ 

ပတ္သက္ျခင္း မရိွဘဲ၊ တပါးသူက တဖက္သတ္ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ အျပ႒ာန္းခံ 

ဘဝကုိ အဆုံးသတ္လုိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး 

အတြက္ မိမိတုိ႔တုိက္ပဲြဝင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 လူသားတုိင္းေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ရရွိခံစားထုိက္ေသာ အေျခခံရပုိင္ခြင့္ 

မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပြင့္လန္းရွင္သန္၍ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း 

ထူေထာင္ရာတြင္ အေျခခံက်သည့္  “ဒမုိီကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ား” ကုိ သာမန္ျပည္သူ 

လူထုမ်ားပါ လြယ္ကူစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

 ဤစာအုပ္၏ ပထမပုိင္းတြင္ ေရးသားတင္ျပထားေသာ “ဒမုိီကေရစီက်င့္စဥ္တရား 

မ်ား” သည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေကာင္စီ (Chin National Council) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္တုိးတက္ 
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ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနအသင္း (Chinland Development and Research Society) 

မွ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပူးတဲြက်င္းပခဲ့ေသာ “ဒီမုိကေရစီ၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာသင္တန္း” မ်ားတြင္ ပုိ႔ခ်ခဲ့ေသာ ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္ မြမ္းမံျပင္ဆင္၍ စုစည္းတင္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ် 

စဥ္က US State Department ၏ “Principles of Democracy” စာတမ္းကုိ ေက်ာရုိး 

ျပဳ၍၊ Robert Dahl ၏ On Democracy ႏွင့္ Democracy and Its Critics အပါအဝင္ 

ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းေပါင္း မ်ားစြာကုိ ကုိးကားေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။

 ဤစာအုပ္၏ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “လြတ္လပ္မႈ၏ အေျခခံသေဘာ 

တရားမ်ား” ကုိ Isaiah Berlin ၏ Two Concepts of Liberty ကုိ အေျခခံ၍ မိမိ 

ေလ့လာဖတ္႐ႈထားေသာ အျခားစာအုပ္စာတမ္း ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကုိးကားေရးသား 

ထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကုိးကားက်မ္းမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္း 

မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဤစာအုပ္ငယ္တြင္ က်မ္းကုိးစာရင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခမွတ္စုမ်ား 

ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း မျပဳပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာအားလုံးႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိသာလွ်င္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ဝန္ခံအပ္ပါသည္။ 

 ဤစာအုပ္ကုိ Burma Centre for Ethnic Studies ၏ “ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္ 

အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္” ၏ ပထမစာေစာင္ 

အျဖစ္ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ စာအုပ္ငယ္ေရးသား ထုတ္ေဝႏုိင္ေရးအတြက္ 

အဘက္ဘက္မွ ကူညီေပးၾကေသာ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ အထူးေက်းဇူး 

တင္ရိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္း ဆာေခါင္း 

(Dr. Lian H. Sakhong)

Director

Burma Centre for Ethnic Studies

Chiang Mai, 2012





အပုိင္း (၁)

'Drdkua&pD usifhpOfw&m;rsm;





'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm;'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm; 1

အခန္း (၁)

'Drdkua&pD qdkwmbmvJ

 “ဒီမုိကေရစီ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ “Demos” ႏွင့္ “Kratos” ဟူေသာ ဂရိ 

စကားလုံးႏွစ္ခုမွ ဆင္းသက္လာသည္။ “Demos”  ဟူေသာ ဂရိ စကားလုံးသည္ 

“လူထု” (People) ဟု အဓိပၸာယ္ရိွၿပီး၊ “Kratos” သည္ “အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” (Rule) ဟူ၍ 

အဓိပၸာယ္ရသည္။ ထုိစကားလုံးႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္ေသာအခါ ဒီမုိကေရစီကုိ “လူထု 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ႏုိင္ပါသည္။

 ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ - ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ 

ျခင္းဟုဆုိရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ျဖစ္ေသာ 

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ ျပည္သူ 

လူထုက မိမိတုိ႔ဆႏၵအတုိင္း လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္ အခြင့္ 

အာဏာမ်ား ရရိွျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိသုိ႔ က်င့္သုံးရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

စီမံခန္႔ခဲြရာ တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ တာဝန္ယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံပုိင္ခြင့္ 

အခြင့္အာဏာမ်ားကုိလည္း ျပည္သူလူထုက လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားၾကသည္။ ယင္း 

သည္ “အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” သာမက ႏုိင္ငံေရးအာဏာ တရပ္လုံးကုိ လူထုက လက္ဝယ္ 

ပုိင္ဆုိင္ထားေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ “လူထုထံတြင္ အာဏာရိွေသာစနစ္” 

(People’s Power) ဟုလည္း တခ်ိဳ႕က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ယခုေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္က်င့္သုံးရာ၌ ေရွးေခတ္ 

ဂရိၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားႏွင္ ့မတူေပ။ လူထုက တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 

က်င္းပ၍ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးၾကသည္ 

က ပုိမ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ “လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” ဆုိေသာ 
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အဓိပၸာယ္ထက္ “လူထုထံတြင္ အာဏာရွိျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ 

အမ်ားက ပုိ၍လက္ခံ လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ 

အနက္အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသည္ ျဖစ္ေစ၊ 

လူထုထံတြင္ အာဏာအျပည့္အဝ ရွိေသာစနစ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆုိသည္ ျဖစ္ေစ၊ 

ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ” ကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးရာ၌ ေအာက္ပါ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ 

ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁)  ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အေလးနက္ဆုံးေသာ အႏွစ္သာရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂)  ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ျပည္သူလူထု 

ႀကီးကုိ “ႏုိင္ငံသား” မ်ားဟု ေခၚသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ႏုိင္ငံသား” (Citizen) ၏ 

အဓိပၸာယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

ျပည္သူလူထုဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကုိ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ သာမက၊ စုေပါင္းကာကြယ္ခြင့္၊ တာဝန္ခံခြင့္ႏွင့္ 

တာဝန္ယူခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း အျပည့္အဝ ရရိွထားၾကသည္။ 

(၃)  ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ 

မိမိတုိ႔၏ ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးခြင့္၊ တာဝန္ယူပုိင္ 

ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံပုိင္ခြင့္မ်ား ဟူသည့္ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” အျပည့္အဝ ရိွၾက 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ေသာ တုိင္းျပည္တခု 

၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ရိွေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားလည္း 

ျဖစ္ၾကသည္။

(၄)  ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ေနပါ 

သည္ဟု ဆုိရာ၌ ျပည္သူလူထုက ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရ 

ေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရး အာဏာတုိ႔ကုိ လက္ဝယ္ထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္ 

ကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ကုိ ခဲြျခား၍ က်င့္သုံးရ 

မည္လည္း ျဖစ္သည္။
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(၅) ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံးကုိ လက္ဝယ္ထား 

က်င့္သုံးရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရိွသည္။ လက္ရိွကာလတြင္ အမ်ားဆုံးက်င့္သုံး 

လ်က္ရွိေသာ နည္းလမ္းႏွစ္ခုမွာ (၁) တုိက္ရုိက္က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ (၂) မိမိတုိ႔ 

လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔က ေရြးခ်ယ္တင္ 

ေျမႇာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ သြယ္ဝုိက္က်င့္သုံးျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

(၆) ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ 

က်င့္သုံးရာတြင္ အမ်ားဆုံးက်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းမွာ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံ 

ယူပဲြမ်ား အပါအဝင္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအဆင့္ဆင့္တြင္ တုိက္ရုိက္ မဲေပးျခင္းျဖင့္ 

မိမိတုိ႔၏ လုိအင္ဆႏၵအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္၊ တင္ျပခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ 

ေျမႇာက္ထားၿပီးေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ “ျပန္လညရု္ပ္သိမ္းခြင့္” (The Right 

to Recall) တုိ႔ ပါဝင္သည္။

(၇) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ “အစုိးရ” သည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔လက္ဝယ္ ပုိင္ဆုိင္ 

ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္အနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္စဲြ 

က်င့္သုံးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံယႏၱရားတခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 

တနည္းအားျဖင့္ဆုိပါက အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထုကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ 

ဖန္တီးထားေသာ ႏုိင္ငံယႏၱရားတခုသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရသည္ 

ျပည္သူလူထု အထက္တြင္ မရွိအပ္ေပ။ ျပည္သူကလူထုသာလွ်င္ အစုိးရ၏ 

အထက္ (အေပၚ) တြင္ ရိွေနရမည္ ျဖစ္သည္။

(၈)  ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုကပုိင္ 

ဆုိင္ထားၿပီး၊ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ 

သုံးသြယ္ထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိသာ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးခြင့္ရိွသည့္ အဖဲြ႔ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထပ္တူထပ္မွ် 

သေဘာမထား သင့္ေပ။ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ရွင္ 

မ်ား မဟုတ္။ ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ပုိင္ရွင္ 

ျဖစ္သည္။

(၉)  ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ လြတ္လပ္ေသာ တရားရုံးမ်ားက 

လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံး၍ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ ရမည္။ လြတ္လပ္ေသာ 

တရားစီရင္ျခင္း ဟုဆုိရာ၌ အစုိးရအာဏာ၊ ေငြေၾကးဓနႏွင့္ အျခားေသာ 
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ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမ်ိဳးစုံမွ ကင္းလြတ္ရေပမည္။ တရားဥပေဒဟု ဆုိရာ၌လည္း 

လူတဦး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) လူတစုက တဖက္သတ္ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားေသာ 

ဥပေဒမဟုတ္ဘ၊ဲ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ လူထုကုိယ္တုိင္ 

ပါဝင္ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ိဳးတုိင္းက သမုိင္း 

အဆက္ဆက္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းအျဖစ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကၽြမ္းက်င္သူ 

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တရားရုံးမ်ားက ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ 

ေရးသားထားၿပီး ျပည္သူလူထုက သူတုိ႔ေခတ္တြင္ ဆက္လက္က်င့္သုံးအပ္ 

သည္ဟု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားေသာ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားသာလွ်င္ 

ျဖစ္ရမည္။

(၁ဝ) ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုက ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ 

ပုိင္ဆုိင္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံးကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးပုိင္ 

ခြင့္ ရိွေသာစနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံးကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ 

အေရးႀကီးဆုံး ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ တနည္းအားျဖင့္ ထုိပုိင္ဆုိင္မႈအားလုံး၏ အရင္းအျမစ္ 

သည္ လူသားတုိင္း၏ “အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္” (Fundamental Freedom) ပင္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ “လြတ္လပ္မႈ” 

ပင္ျဖစ္သည္။ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မွ မရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း ဆုိေသာအရာသည္ အဓိပၸာယ္မရိွေသာ 

ပုိင္ဆုိင္မႈသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ အေျခအေနမ်ိဳး ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ကုိလည္း 

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးပုိင္ ခြင့္ရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

(၁၁) ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစာ္ကား 

ၿပီး အလြဲသုံးစားမႈ မျပဳႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရားမ်ိဳးစုံျဖင့္ ကာကြယ္ရေပ 

မည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးဥပေဒ ျဖစ္ေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္း 

ပုံအေျခခံဥပေဒ” ျဖင့္ အခုိင္အမာ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက မိမိတုိ႔၏ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံး 

ႏုိင္ေရး အာမခံခ်က္ကုိ ဥပေဒေရးျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီ 

ရင္ေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံးျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(၁၂) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား က်င့္သုံးခြင့္ 
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အပ္ႏွင္းထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ား 

ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရိွသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ “ေရြးေကာက္ပဲြ” သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ မရိွမျဖစ္ က်င့္သုံးရမည့္ 

ဒီမုိကေရစီ အဂၤါရပ္တခု ျဖစ္သည္။

(၁၃) ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လြတ္လပ္မႈကုိ အေျခခံသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ 

ေသာ လူသားတဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵသေဘာထား တူညီမႈအေပၚ အေျခခံ၍ အရာ 

ရာကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာ စနစ္လည္း ျဖစ္သည္။ တဦးခ်င္းစီ၏ တူညီေသာ 

ဆႏၵမ်ားေပါင္းစပ္မႈကုိ “အမ်ားဆႏၵ” ဟူ၍ ေခၚဆုိေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ “အမ်ားဆႏၵ” ျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာစနစ္လည္း 

ျဖစ္သည္။

(၁၄) ဒမုိီကေရစီစနစ္သည္ “အမ်ားဆႏၵ” က အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ စနစ္ဟု ေခၚဆုိ 

ေသာ္လည္း ထုိစနစ္သည္ လူသားတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ 

ခံယူထားေသာ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဆႏၵတုိ႔ကုိ အေလးအနက္ ထားေသာေၾကာင့္ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အနည္းစု၏ သေဘာဆႏၵကုိလည္း လုံးဝဥေပကၡာ မျပဳ 

သင့္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒ 

ျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ေပးရမည္။

(၁၅) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ရရိွခံစားထုိက္ေသာ “လြတ္လပ္မႈ” 

ရွိျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးတရပ္မွာ မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးမည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား 

လွယ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ  

က်င္းပၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ထုိ ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

က အလြဲသုံးစား မျပဳရေလေအာင္ တရားဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ပုိင္ခြင့္ 

အာဏာကုိလည္း ျပည္သူ႔ထံတြင္ တဖန္ျပန္လည္အပ္ႏွင္း ထားရမည္။

(၁၆) ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အျမင္ခ်င္းမတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္တဦးႏွင့္တဦး၊ ဘာသာ 

စကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီၾကေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္ တမ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္ 

ယုံၾကည္မႈ မတူညီၾကေသာ ဘာသာဝင္ တစုႏွင့္ တစုအၾကား မတူညီေသာ 

အျမင္၊ မတူညီေသာ ဘာသာစကား၊ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ 
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မတူညီေသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ တင္ျပခြင့္ႏွင့္ ေျပာဆုိ 

ခြင့္၊ က်င့္သုံးခြင့္ တုိ႔ကုိ ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ထုိ 

မတူညီေသာ အျမင္၊ ဝါဒ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တဲြေနထုိင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ “သည္းခံျခင္းတရား” ျဖင့္ 

တည္ေဆာက္မွသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိက 

ေရစီစနစ္၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အား တခုသည္ “သည္းခံျခင္းတရား” ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္မ်ားစဥ္းစားေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္မ်ား

• “ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္တြင္ အာဏာရိွျခင္း” (People’s Power) ႏွင့္ “ျပည္သူ 

လူထုကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ (၂) ရပ္က ကြာျခားမႈ 

ရိွသေလာ?

• ထုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ (၂) ရပ္ ကြာျခားမႈ ရိွပါက သင္ဘယ္အခ်က္ကုိ ပုိ 

သေဘာက်ႏွစ္သက္သနည္း?

• ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ “လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပါလ်က္ႏွင့္ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီလူထုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္ကုိ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး၊ လက္ 

ေတြ႔တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနၾကသနည္း? (ဥပမာ - ေျမာက္ကုိး 

ရီးယား)

• ဒီမုိကေရစီစနစ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုက ပ္ုိင္ဆုိင္ 

သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ နားလည္ထားပါသနည္း?

• အကယ္စင္စစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုက ပုိင္ဆုိင္ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအေတာ္မ်ားမ်ား (အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

က်င့္သုံးေသာ အစုိးရမ်ား) က ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ၿမဲေရးကုိ 

အေၾကာင္းျပကာ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

မ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ေနၾကသည္မွာ အဘယ္ 

ေၾကာင့္နည္း?

• လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုတုိ႔သည္ “ကုိယ္ 

ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ကုိ မိမိတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ ဟု 

ဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္း 
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ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ 

ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲေနၾကပါသနည္း? သူတုိ႔လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ေလာ?

“ဒီမုိကေရစီ” ၏ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ -“ဒီမုိကေရစီ” ၏ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ -

• ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုက 

ပုိင္ဆုိင္သည္။

• ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ 

သုံးသြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီ 

ရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ လက္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာမ်ားကုိ ထားရိွေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

• ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အစုိးရဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထား 

ေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားေသာ သက္တမ္းကာလတခု 

အတြင္း က်င့္သုံးခြင့္ေပးထားျခင္းခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ တဖဲြ႔မွ်သာ ျဖစ္ 

သည္။

• ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ အထက္တြင္ မရိွ။ အစုိးရ 

သည္ ျပည္သူလူထုကုိ အေစခံရမည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

• ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတုိ႔ကုိ ထပ္တူ 

ထပ္မွ် သေဘာမထားသင့္ေပ။ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ 

ေရေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ထမွဲ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအာဏာကုိသာ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးရန္ 

တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရား တခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။
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အခန္း (၂)

'Drdkua&pDpepfwGif EdkifiHa&;tm%mrsm; 
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 ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက လက္ဝယ္ ပုိင္ဆုိင္ 

ထားရုံသာမက တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးခြင့္လည္း ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား 

ဟုဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ျဖစ္ေသာ 

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ဆုိလုိ 

သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက မိမိတုိ႔ လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးရာ၌ လက္ေတြ႔အက်ဆုံးႏွင့္ အမ်ား 

ဆုံးက်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းတခုမွာ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

ကုိ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေလ့ရိွေသာ ေရြး 

ေကာက္ပဲြမွတဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ 

ေရြးေကာက္ပဲြသည္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အဂၤါရပ္တခုျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပျခင္းသည္ -

(၁)  ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ တည္း 

ဟူသည့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသုံးရပ္စလုံး ျပည္သူ႔လက္ဝယ္တြင္ ထားရိွေၾကာင္း 

ျပသသည္။

(၂)  အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵ 

အတုိင္းသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္လည္း အဆင့္ 

ဆင့္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ပါဝင္သင့္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပ 

သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိပါက တုိင္းျပည္ ကံၾကမၼာအားလုံးကုိ ျပည္သူလူထု 

ကသာလွ်င္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးပုိင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း “ေရြးေကာက္ပဲြ” က သက္ေသ 
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ထူရေပမည။္ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ 

(Decision Making Process) တုိင္းတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပး 

ထားေၾကာင္းကုိလည္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖင့္  ျပသ 

ရမည္။

(၃)  ထုိသုိ႔ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး မိမိတုိ႔ 

၏ အေရးအရာကိစၥအားလုံးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာႏွင့္ ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မွစၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပါအဝင္ 

ျပည္ေထာင္စု အတုိင္းအတာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအဆင့္အထိ ေရြးေကာက္ပဲြ 

မ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပ၍ ျပည္သူလူထု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္က်င္းပလ်က္ရိွေသာ 

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသာမက တတုိင္းျပည္လုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ လူထုဆႏၵ 

သေဘာထားမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ လူထု၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ 

ခံယူႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားကုိပါ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

က်င္းပေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုက ပုိင္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ 

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ 

မ်ားကုိ ခဲြျခားၿပီး က်င့္သုံးရမည္။ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ ခဲြျခား၍ 

က်င့္သုံးျခင္း (Separation of Power) သည္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ အလြဲသုံးစားမႈ မျပဳ 

ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသုံးရပ္ 

ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ 

မ်ားကုိ ခဲြျခား၍ က်င့္သုံးရမည္။

(၅)  ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ စနစ္တက်က်င့္သုံး ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက် ပုံမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရး အေဆာက္အအုံ (Political Institutions) 

မ်ားကုိလည္း တည္ေဆာက္ထားရမည္။ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ စနစ္တက် 

က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာကုိ စနစ္တက် က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရမ်ားကုိ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ စနစ္တက် က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ 
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တရားရုံးမ်ားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း စနစ္တက်တည္ ေဆာက္ထားရမည္။ 

ထုိသုိ႔ ျပည္သူလူထုက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္ 

ေတာ္မ်ား၊ အစုိးရမ်ားႏွင့္ တရားရုံးမ်ားကုိ ေက်းရြာႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မွ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္အေဆာက္အအုံအျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ထားရမည္။

(၆)  ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား က်င့္သုံးပုံ က်င့္သုံးနည္းႏွင့္ တကြ 

ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံ (Political Institutions) မ်ားကုိ တရားဥပေဒျဖင့္ 

အခုိင္အမာ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေရးက်င့္စဥ္တရားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 

အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ တရားဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းျခင္း မရိွပါက အႏုိင္ရ 

ပါတီတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အာဏာရပုဂၢိဳ လ္ တခ်ိဳ႕က ယင္းတုိ႔ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ 

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာျခယ္လွယ္ သြားေပလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ အာဏာ 

အလဲြသုံးစားမႈ မေပၚေပါက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရ 

မည္။

(၇)  တရားဥပေဒျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးက်င့္စဥ္တရား 

မ်ားကုိ ကာကြယ္ရာ၌ ထုိဥပေဒသည္ လူတစု (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ 

(သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးဝါဒတခုကုိ အေျခခံ၍ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ိဳး 

မျဖစ္ေစရ။ ျပည္သူလူထု တရပ္လုံးက မိမိတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိတုိ႔ 

ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒမ်ားသာ ျဖစ္ေစရမည္။

(၈)  ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ က်င့္သုံးအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး 

က်င့္စဥ္တရားမ်ားႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံေရးက်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

တည္ေဆာက္ထားေသာ အဆင့္ဆင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံမ်ား၊ 

အဆင့္ဆင့္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အဆင့္ 

ဆင့္ေသာ တရားရုံးမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေရးဆဲြေသာ ဥပေဒ 

မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ေပးရမည္။ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ 

တြင္ က်င့္သုံးေသာ အျမင့္ဆုံးဥပေဒျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းရမည္။
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အခန္း (၃)

EdkifiHawmftcsKyftjcmtm%mESifh 
EdkifiHawmf zJG@pnf;yHktajccHOya'

 လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္ထားေသာ တုိင္းျပည္တခု၏ အျမင့္ဆုံး 

ေသာ ဥပေဒမွာ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားစြာရိွသည့္အနက္ အဓိက 

အက်ဆုံးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း 

၍၊ လူထုဘဝေကာင္းစားေရး အတြက္ ထုိအာဏာမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ခဲြေဝက်င့္သုံးရ 

မည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း၍ က်င့္သုံးရန္ တည္ 

ေဆာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရား ဟုဆုိရာ၌ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရန္ တည္ေဆာက္ထား 

သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ 

ေသာ အစုိးရမ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရုံးမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရး 

ကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းရေသာ ျပည္သ႔ူရဲႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား ပုံမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ တာဝန္ေပး ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ 

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ဒမိုီကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ 

လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (Civil Society) မ်ား၊ စီးပြားေရး ေလာကမွ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ယႏၱရားမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိပါက တုိင္းျပည္တခု 
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အတြင္းရိွ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီး၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီး၊ အားလုံးပါဝင္ 

ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ တာဝန္ယူ 

ၾကရသည္။  တာဝန္လည္း ခံၾကရသည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္တုိ႔၏ ကြာျခားခ်က္မွာ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ 

အာဏာရွင္အစုိးရက ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမဲေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ 

(Basic Freedom) မ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး (Fundamental 

Human Rights) မ်ားကုိလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနတတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ျပည္သူလူထု၏ 

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူေသာ အေၾကာင္း 

ျပခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျပ႒ာန္း၍ အာဏာရွင္ 

စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းရျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုတည္းသာ မဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေရးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 

အစုိးရက ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မရွိရေလေအာင္ အစုိးရ၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပန္လည္ကန္႔သတ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 

တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တဘက္တြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ 

အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ ျပ႒ာန္းကာ 

ကြယ္ၿပီး အျခားတဘက္တြင္ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပး 

ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိကယႏၱရားႀကီးတခု ျဖစ္သည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 

ကန္႔သတ္ေပးရုံသာမက ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုဘဝ 

ေကာင္းစားေရးအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပုံ အဆင့္ဆင့္ ခဲြေဝက်င့္သုံးရမည္ ဟူေသာ 

လမ္းၫႊန္ဥပေဒႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း 

မည္သုိ႔မည္ပုံဆက္ဆံ၍ က်င့္ႀကံေနထုိင္သင့္ေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ 

အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းအားျဖင့္ 
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 ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မူလ 

ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးႏွင့္ ယင္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ျပည္သူ 

လူထုကုိယ္စား က်င့္သုံးခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အစုိးရတုိ႔သည္ မည္သုိ႔မည္ပုံ 

အာဏာခဲြေဝသုံးစဲြ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ မည္ပုံမည္နည္းျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကရမည္ဟု 

ျပ႒ာန္းေသာ တုိင္းျပည္၏ အျမင့္ဆုံး “ဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ မူလပုိင္ရွင္ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူထု 

ကုိယ္စား တုိင္းျပည္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစုိးရတုိ႔အၾကား အာဏာအလြဲ 

သုံးစားမႈ မရိွရေလေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ပဋိညာဥ္ 

စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

 ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရျခင္း၏ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးကုိ အစြမ္းကုန္ 

ကာကြယ္ေရးျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတဘက္တြင္လည္း အာဏာအလြဲသုံးစားမႈ မရိွရေလ 

ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ လူထုကုိယ္စား လက္ေတြ႔က်င့္သုံး 

အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ 

ကန္႔သတ္ေရး ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ မူလပုိင္ရွင္ကုိယ္စား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 

က်င့္သုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစုိးရ၏ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈ ကင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး 

ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အစုိးရက ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ အသုံးျပဳ၍ မိမိတုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး 

စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္းျခင္း ျပယုဂ္လည္း ျဖစ္သည္။
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ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး 

လူမ်ိဳးအလုိက္ ခံစားသင့္ ခံစားထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း 

ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ 

တရားမွ်တေရးတုိ႔ ရွင္သန္ႀကီးထြားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္ 

မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ဖဲြ႔စည္းသင့္ေၾကာင္းကုိပါ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ 

အတိအက် ျပ႒ာန္းေပး ရမည္။ 

 ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ အသုံးျပဳ၍ မိမိတုိ႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ 

ေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္းျခင္း ျပယုဂ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ

ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအဂၤါရပ္မ်ား ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက စုေပါင္း 

ပုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ 

ျပ႒ာန္းရမည္။

(၂) ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ေပးရမည္။

(၃) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး လူမ်ိဳးအလုိက္ ခံစားသင့္ခံစားထုိက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္ 

အေရးမ်ား (ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုိးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ 

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား အပါအဝင္) ကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းကာကြယ္ 

ေပးရမည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လူမ်ိဳးအလုိက္ ခံစားသင့္ ခံစားထုိက္ေသာ 

စုေပါင္းအခြင့္အေရးကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဟု 

ေခၚဆုိသည္။

(၄) “ႏုိင္ငံသား” ျဖစ္ျခင္းကုိ ျပ႒ာန္း၍ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ “ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္” အခြင့္ 

အေရးကုိလည္း ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ေပးရမည္။ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ဟူေသာ အခြင့္ 

အေရးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက္ မိမိတုိ႔၏ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ 

ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 

ပုိင္ခြင့္ အပါအဝင္၊ ထုိအာဏာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား လက္ေတြ႔က်င့္သုံးခြင့္ 
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အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုိင္ခြင့္ဟူေသာ “အခြင့္ 

အေရး” (Right) လည္းျဖစ္သည္။

(၅) ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳ 

ေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ ခဲြျခား 

က်င့္သုံးေရး (Separation of Power) ကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားရမည္။ 

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ ခဲြျခားက်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံ (Political Institution) မ်ား 

ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တည္ေဆာက္ဖန္တီးခြင့္ ေပးရမည္။ ဥပေဒျပဳေရး 

အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသႏၱရအဆင့္မွ ျပည္ 

ေထာင္စုအဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ 

မ်ားကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရုံးမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ 

ဖန္တီးထူေထာင္၍ ထုိအာဏာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အရည္ 

အခ်င္း၊ ေရြးခ်ယ္ပုံ ေရြးခ်ယ္နည္းႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သက္တမ္းမ်ား 

ကုိပါ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းလမ္းၫႊန္ရမည္။

(၆) လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္ 

မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝ 

ေရး (Division of Power) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား 

ဆက္ဆံေရး (Federal and States Relation) တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံစနစ္ 

(Form of State) ျဖင့္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းရမည္။

(၇) ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္း၍ တရားမွ်တေသာ 

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္သည့္ အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ 

ခြင့္အာဏာမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အစုိးရဖဲြ႔စည္းမႈပုံသဏၭာန္ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 

စနစ္ (Form of Government) တုိ႔ကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း၍ 

အစုိးရကုိ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းလမ္းၫႊန္ ေပးရမည္။

(၈)  အစုိးရတရပ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ 

ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးရာတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်မွတ္ေပး 
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ရုံသာမက ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒအသစ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရာတြင္လည္း လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳအာဏာတရပ္လုံး၏ မူေဘာင္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(၉)  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ဦးထိပ္ထား၍ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ လုိက္ 

နာေစာင့္ထိန္းေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း က်င့္သုံးမည့္ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာင္အတြင္းသာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း ၾကရသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ 

လြတ္လပ္ေသာ တရားရုံးမ်ားကုိ ထူေထာင္ခြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား 

တုိင္းက တရားရုံးမ်ား၏ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း ရွိ/မရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆး ပုိင္ခြင့္ 

အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တရားရုံးတရပ္ရပ္က 

တရားစီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမရိွဟု ယူဆပါက ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

ဆုိင္ရာတရားရုံး (Constitutional Court) တြင္ အယူခံပုိင္ခြင့္ “အခြင့္အေရး” 

မ်ားကုိပါ ေပးရမည္။

(၁ဝ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးသည့္ အစုိးရအား 

ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ အခြန္ေတာ္ေကာက္ယူပုိင္ခြင့္ အာဏာေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္ အာဏာကုိလည္း 

အစုိးရထံ အပ္ႏွင္းရမည္။

(၁၁) ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အခြင့္အေရး ႏွစ္မ်ိဳးကုိ 

ျပ႒ာန္းသည္။ ပထမတမ်ိဳးမွာ - အစုိးရကုိ ကန္႔သတ္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္၍ 

ယင္းကုိ အႏူတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အခြင့္အေရး (Negative Right) ဟုေခၚ 

သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးသည္ အစုိးရက ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း မရွိရေလေအာင္ အစုိးရကုိ တရား 

ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ “အခြင့္အေရး” မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ျပည္သူ 

လူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ 

ခြင့္တုိ႔ကုိ အစုိးရက ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း မျပဳရ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ 
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မည္သူ႔ကုိမွ် ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရ … စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ 

(အခန္း - ၁၆ ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ ဖတ္ရႈေလ့လာရန္။)

(၁၂) ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပည္သူလူထုကုိ ေပးအပ္ထားေသာ အျခား 

အခြင့္အေရးတမ်ိဳးမွာ အစုိးရကုိ မလုပ္မေန လုပ္ရမည္ ဟု အမိန္႔သဖြယ္ေပး 

အပ္ထားေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ယင္း ကုိ “Af irmative Right” ဟုေခၚ 

သည္။ Af irmative Right တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

ႏွင့္ ဘာသာစကားတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ ဟူေသာ 

အခြင့္အေရး၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တခုခုတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလႊာတရပ္ 

ရပ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္သည့္ 

အစုအဖဲြ႔မ်ားကုိ အထူးဦးစားေပး၍ ေဆာငရ္ြက္ရမည့္ အစုိးရ၏ တာဝနဝ္တၱရား 

ႏွင့္ ထုိသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။

(၁၃) ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမ ဲ

ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္သာမက ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး 

၏ ဘဝေကာင္းစားေရးကုိ ဦးထိပ္ထား၍ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

အျမင့္ဆုံးဥပေဒ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္ကာလအေျခအေနအေၾကာင္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထုိဥပေဒကုိ လုိအပ္လာလွ်င္ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းပုိင္ 

ခြင့္မွာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ထံတြင္ ရွိကုိရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

တုိင္းတြင္ ထုိဥပေဒကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေၾကာင္းကုိ 

ေဖာ္ျပသည့္ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျခင္း” ဆုိင္ရာ 

ပုဒ္မ (သုိ႔မဟုတ္) အခန္းကုိ အၿမဲတမ္းထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ 
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အခန္း (၄)

jynfaxmifpkpepfwGif 'Drdkua&pDusifhpOfESifhtnD 
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 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ လူမ်ိဳးေရးအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း မတူကဲြျပားေသာ လူမ်ိဳးမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရးကုိ အထူး 
ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္း 
ျပည္တခုကုိ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းသာ ေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္ကဲ့သုိ႔ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံ 
ေတာ္” တခုအျဖစ္ ထူေထာင္၍ရမည္ မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေတာ္သည္ 
လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားတခုႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ တခုတည္းသာ ရွိေသာ 
တုိင္းျပည္မ်ားကုိ ထူေထာင္ရာတြင္ က်င့္သုံးေသာစနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္တခုကုိ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေတာ္ 
အျဖစ္ ထူေထာင္သြားပါက လူမ်ိဳးတမ်ိဳး (ဝါ) အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူမ်ိဳးမ်ားက အျခားအအုပ္ 
ခ်ဳပ္ခံ လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း လကၡဏာ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
ႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ တနည္းမဟုတ္ တနည္း ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ 
ပိတ္ပင္ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးဝါးမ်ိဳျခင္းတုိ႔ကုိ အစဥ္အၿမ ဲလုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္တခုကုိ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံ 
ေတာ္” အျဖစ္ ထူေထာင္ပါက မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးဝါဒဆုိးတရပ္မွာ 
“မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ” ပင္ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၏ “ျပည္ေထာင္” မ်ား 
ကုိ စုစည္းထားသည့္ “ျပည္ေထာင္စု” ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤျပည္ေထာင္စု 
ႀကီးကုိ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒက လႊမ္းမုိးသြားမည့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ 



'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm;'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm; 1919

၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အတူယွဥ္တဲြ 
ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တခု တည္းေသာနည္းလမ္းမွာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဤ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
သာျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုကုိ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အေျခခံအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရိွ၍ တန္းတူေသာ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္း 

ရမည္။

(၂) ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ တည္းဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ 

စလုံးကုိ အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းေစရမည့္အျပင္၊ ထုိ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ 

စလုံးကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရုံးခ်ဳပ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ထူေထာင္ပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(၃) ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျပ႒ာန္းခြင့္ ရိွေစရမည္။

(၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ 

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Self-rule) ႏွင့္ ထုိအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဖဲြ႔စည္း 

သည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Shared-rule) တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထား 

သည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားအၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာမ်ားကုိ ခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း (Division of Powers) ရိွေစ 

ရမည္။

(၅) တန္းတူေသာ ျပည္နယ္မ်ားပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုကုိ ဖဲြ ႔စည္းေသာအခါ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) မ်ားကုိ ထားရွိရမည္။ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္သည္ ဒမုိီကေရစီစနစ္အရ လူထု (ဝါ) လူဦးေရကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ 
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လႊတ္ေတာ္ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ ျပည္ 

ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူညီေသာ ျပည္နယ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(၆) ျပည္နယ္မ်ားက စုေပါင္းက်င့္သုံးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အပ္ႏွင္းထား 
သည့္ ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရး၊ ေငြစကၠဴႏွင့္ 
ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စေသာ 
အာဏာမ်ားမွအပ ႂကြင္းက်န္ေသာအာဏာ (Residual Powers) မ်ားကုိ 
ျပည္နယ္မ်ား၌ အပ္ႏွင္းထားေစရမည္။

(၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Self-rule) ႏွင့္ 
စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Shared-rule) တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ စနစ္ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုထတဲြင္ အနည္းဆုံး အစုိးရ (၂) ရပ္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ 
ရေပမည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။

(၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ 
မ်ားသာမက ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကုိလည္း ဖဲ ြ ႔စည္းထူေထာင္ ရမည္။ ထုိ 
ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကုိလည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား အျပည့္ 
အဝ ေပးထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကုိ 
သက္ဆုိင္ရာ ေဒသစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံခြင့္ အာဏာ 
မ်ားကုိ ေပးအပ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။
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အခန္း (၅)

w&m;Oya'pdk;rdk;a&;

 တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္း 

ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးသည္ လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ေလးစားအသိ အမွတ္ျပဳၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည္။ 

တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏုိင္ငံသား (လူသား) တုိင္း တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး 

ရရိွၾကသည္ ဟူေသာ လူသားခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေရးကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ သာသနာ၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသားအေရာင္ကဲြျပားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစဘဲ 

လူမ်ိဳးတုိင္း တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ရိွၾကသည္ ဟူေသာ လူမ်ိဳးေရးတန္းတူညီမွ် 

ခြင့္ကုိ လည္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္။ လြတ္လပ္မႈကုိ 

အေျခခံ၍ လူသားခ်င္း တန္းတူညီမွ်ခြင့္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး တန္းတူညီမွ်ခြင့္တုိ႔ကုိ တရား 

ဥပေဒျဖင့္ အခုိင္အမာကာကြယ္ျပ႒ာန္းႏုိင္မွသာလွ်င္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ တရားမွ် 

တမႈ ထြန္းကားၿပီး လူ႔ေလာကႀကီးလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေပလိမ့္မည္။

 အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ႏွစ္ခုအၾကား မတူကဲြျပားမႈမ်ားႏွင့္ ျခားနား 

ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ထုိ ျခားနားခ်က္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ 

အေရးႀကီးဆုံးေသာ ျခားနားခ်က္တခုမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ရိွ/မရိွ ဟူေသာ အခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ တရားဥပေဒ ဆုိေသာအရာသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ 

အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အသုံးခ်သည့္ ႏုိင္ငံေရးကိရိယာ တခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 

တရားဥပေဒက ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိဘဲ 

အုပ္စုိးသူ အာဏာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိသာ ကာကြယ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ အာဏာရွင္မ်ားသည္ တရားဥပေဒအထက္ (Above 
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the Law) တြင္ ရိွေနၾကသည္။ သူတုိ႔ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ဥပေဒကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ျပ႒ာန္းကာ ျပည္သူလူထုကုိ ထုိဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေလ့ ရိွသည္။ ယင္းကုိပင္ 

တရားဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (The Rule by Law) ဟု ေခၚဆုိ တတ္ၾကေသးသည္။ 

ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရုံမွ်ျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မရိွႏုိင္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ မတရား 

ေသာဥပေဒသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဟူေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးစကားကုိ သကၠရာဇ္ 
၁၂၁၅ ခုႏွစ္ ကာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ မကၠနာ ကာတာ (Magna 

Carta) ႏွင့္အတူ ေပၚလာခဲ့ေသာ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚတခုျဖစ္ပါသည္။ 
မူရင္းဆုိလုိခ်က္မွာ ရွင္ဘုရင္ အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရက အျပစ္မဲ့ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ 
တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ (တရားဥပေဒ ေဘာင္ကုိေက်ာ္၍) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု တရားရုံးက 
တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္း ခံရသူမွအပ၊ မည္သူတဦးတေယာက္ကုိမွ် 
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမျပဳရ ဟု … ရွင္ဘုရင္၏ အႂကြင္းမဲ့အာဏာကုိ 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ 
ရွင္ဘုရင္အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ၏ ထင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု တရားရုံးက စီရင္ျခင္း 
မခ်မွတ္ဘ၊ဲ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရ ဟူေသာ လြတ္လပ္မွ်တသည့္ တရားစီရင္ျခင္း 
ႏွင့္ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထု 
တုိ႔သည္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရွိၾကေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပသည္။ မည္သူမဆုိ 
တရားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္ျခင္း ခံၾကရမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈ ထင္ရွားသည္ဟု တရားစီရင္ျခင္းခံရပါ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ 
ခံၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် တရားဥပေဒအေပၚ (Above the 

Law) တြင္ မရိွႏုိင္ေၾကာင္းကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးက ထင္ရွားေစပါသည္။

 ဒမုိီကေရစစီနစ္တြင္မူ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူ 

ရည္တူ အခြင့္အေရးရရိွၾကသည္။ မည္သူကမွ် တရားဥပေဒ အထက္တြင္ မရိွသကဲ့သုိ႔ 

တရားဥပေဒေဘာင္၏ အျပင္ဘက္တြင္လည္း မလႈပ္ရွားႏုိင္ၾကေပ။ လူမ်ိဳးမေရြး၊ 

ဘာသာမေရြး၊ လိင္ခြဲျခားမႈမရိွ၊ လူတန္းစား နိမ့္ျမင့္ခြဲျခားမႈ မရိွ အားလုံးတန္းတူသည္။ 

တရားဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ တန္းတူရည္တူခံစားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ျပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ပါက မည္သူမဆုိ ျပ႒ာန္းထားေသာ တရားဥပေဒအတုိင္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း 

ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။
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 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအဂၤါရပ္ 

မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ တည္ေဆာက္ရမည္။

(၁)  တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး 

ရိွၾကသည္။

(၂)  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အစုိးရတရပ္လုံး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 

လုံၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ အျမင့္ဆုံး 

ေသာ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္မွ အနိမ့္ဆုံး စစ္သားအထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္အတြင္း တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တာဝန္မ်ားကုိ 

ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူမွ် 

တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မရ္ိွၾက။ တရားဥပေဒအတုိင္း ေပးအပ္ထားသည့္ 

တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး ျပစ္မႈတစုံတရာ က်ဴးလြန္ပါက တရားဥပေဒ 

အတုိင္း တရားစီရင္ျခင္း ခံၾကရမည္ျဖစ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက 

တရားဥပေဒျဖင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

(၃) လူမ်ိဳ းေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ က်င့္သုံးမည့္ အျမင့္ဆုံးေသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွစ၍ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ 

အျခားအျခားေသာ ဥပေဒမ်ားအားလုံးတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလုံး၏ 

အေရး၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ရမည္။ လူတစု အေရး၊ အာဏာရွင္ တခ်ိဳ႕အေရး၊ စစ္တပ္ (သုိ႔မဟုတ္) 

ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕၏ အေရး၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး အေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတခုခု၏ အေရးကုိ 

သာ ဦးစားေပး၍ မည္သည့္ ဥပေဒကုိမွ် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳအပ္ေပ။

(၄) ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက တရားဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ ထိုသုိ႔ 

ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမွာ ျပည္သူ 

လူထုတရပ္လုံးက မိမိတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵအျမင္ကုိ 

လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးတင္ျပ၍ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားေသာ 

ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးသည္ 

ထုိ ဥပေဒကုိ မိမိတုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ ေလးစားလုိက္နာၾကမည္ ျဖစ္သည္။
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(၅) တရားဥပေဒစုိးမုိးေသာ လူ႔အဖဲ ြ ႔အစည္းထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား သင္တန္း 

မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေမြးထုတ္ေပးရမည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး 

နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရက္တုိသင္တန္း 

မ်ား၊ ရွင္းလင္းေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္းမ်ားအျပင္ 

ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ိဳးစုံကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူထုပညာ 

ေပး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၆) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ တရားရုံးမ်ားကုိ ထားရိွရမည့္အျပင္ ဥပေဒ 

ပညာကၽြမ္းက်င္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားလည္း ခန္႔ထားရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပစ္မႈ 

တစုံတရာက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရေသာ အမႈသည္မ်ားအား တရားမွ်တစြာ 

တရားစီရင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေနမ်ား ငွားရမ္းခြင့္၊ အမႈသည္က ေရွ႕ေနငွားရမ္း 

ႏုိင္ေသာ ေငြအင္အားမရိွပါက အစုိးရတရားရုံးမ်ားက အကုန္အက်ခံၿပီး ငွားရမ္း 

ေပးခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထားရိွရမည္။

စဥ္းစားေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္မ်ားစဥ္းစားေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္မ်ား

• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး (The rule of law) ႏွင့္ တရားဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

(Ruled by law) ၌ အဓိပၸာယ္ကြာျခားမႈ ရိွပါသေလာ? ရိွပါက သင္၏အျမင္ကုိ 

တင္ျပပါ။

• တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ တရားဥပေဒျဖင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ အခြင့္ 

အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဟုဆုိပါက တရားဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးကုိ မည္သုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမည္နည္း?

• တရားဥပေဒတုိင္းတြင္ “တရားမွ်တမႈ” ရွိပါသေလာ? မတရားေသာ ဥပေဒ 

ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? အဘယ္ေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္တြင္ 

တရားဥပေဒျဖင့္ အစုိးရက ျပည္သူလူထုကုိ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ ၾကသနည္း?

• တရားဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ပါလ်က္ 

ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌ အစုိးရက ျပည္သူလူထု၏ 

ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 

အျခား လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားျခင္းမ်ား သာမက၊ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကုိ ရုိက္ခ်ိဳး ေနတတ္ၾကသနည္း?
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အခန္း (၆)

Oya'jyKa&;tm%m

 ႏုိင္ငံေရးသည္ အာဏာျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရေသာ အလုပ္ျဖစ္ 

သည္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသည္ တန္ခုိးႀကီး၏။ တန္ခုိးႀကီးသျဖင့္လည္း ေဖာက္ျပန္ 

တတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တန္ခုိးႀကီးၿပီး ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ 

ကုိင္တြယ္သံုးစဲြရာတြင္ အလြသုံဲးစားမႈ အလြယ္တကူ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ 

“Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely” ဟူ ေသာ စကားရပ္ 

ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား အလြသုံဲးစားျခင္း 

မရိွရေလေအာင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ကုိ ခဲြျခား၍ သုံးစဲြရေၾကာင္း “Seperation 

of Power” အေၾကာင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံးတြင္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အာဏာမွာ ဥပေဒျပဳေရး 

အာဏာ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္၍ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း 

ႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

တရားမွ်တေသာ ဥပေဒကုိ လက္ေတြ႔ျပဳက်င့္ႏုိင္မွသာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ် 

ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားၿပီး လူ႔အဖြဲ႔ 

အစည္းႀကီးလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိး၍ ၿငိမ္းခ်မ္း 

သာယာၿပီး တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္တခုထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တရားမွ်တ 

သည့္ “တရားဥပေဒမ်ား” ကုိ ေရးသားျပ႒ာန္းရန္ အထူးလုိအပ္သည္။

 ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္တကြ တုိင္းျပည္ 

၏ အသက္ေသြးေၾကာသမွ် အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ေရးသား 

ျပဳစုအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း ငွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ငွာေသာ္ 

လည္းေကာင္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားရမည္။ 
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တျပည္ေထာင္စနစ္က်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္တရပ္သာ လုိအပ္ 

ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရာေႏွာ ေနထုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ 

တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) 

ရပ္ထားရိွၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိလည္း ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ရေပမည္။ 

 ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ကုိင္စဲြက်င့္သုံးေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ 

အခန္းက႑မွာ -

(၁) တုိင္းျပည္တြင္ က်င့္သုံးမည့္ “ဥပေဒၾကမ္း” မ်ားကုိ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြး 

ျခင္း၊ ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ 

အက်ိဳးရိွသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံ 

ဆႏၵမဲေပးပါက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဥပေဒအျဖစ္ 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း။

(၂) အစုိးရက တင္သြင္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏွစ္စဥ္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္း 

မ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း။ (အခန္း ၃၊ နံပါတ္ ၁ဝ ႏွင့္ ယွဥ္တဲြေလ့လာရန္)

(၃) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ တုိင္း 

ျပည္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အားလုံးႏွင့္ အစုိးရ 

ယႏၱရားအားလုံးကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ရွိ/မရွိ 

ဥပေဒရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ရႈေစာင့္ထိန္းျခင္း။

(၄) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္စဲြက်င့္သုံးေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္တကြ 

ဝန္ႀကီး႒ာနအားလုံးအား တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း တာဝနထ္မ္းေဆာင္ျခင္း 

ရွိ/မရွိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ႀကီးၾကပ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ သမၼတစနစ္ကုိ 

က်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ 

ကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ခဲြျခားထားေသာေၾကာင့္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္။

(၅)  ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ထိန္း 

ေက်ာင္းထားသည္။



'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm;'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm; 2727

အခန္း (၇)

tkyfcsKyfa&;tm%m

 ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ က်င့္သုံးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ယႏၱရားတခုလုံးကုိ စီမံခန္႔ခဲြသည့္ “အစုိးရ” ကုိ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္

တင္ေျမႇာက္သည္။

 ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစုိးရဟုဆုိရာတြင္ ပါလီမန္ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ က်င့္သုံးေသာ အစုိးရတရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုံစနစ္ႏွင့္ 

သမၼတစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ပုံစနစ္တုိ႔ မတူညီၾကေပ။ 

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွစ၍ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔အားလုံးကုိ ျပည္သူလူထု 

က တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ (ပါလီမန္အမတ္) 

မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ 

(General Elections) မ်ားကုိလည္း က်င္းပရသည္။ သမၼတစနစ္ (အထူးသျဖင့္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) တြင္ သမၼတ တဦးတည္းကုိ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ 

ေရြးခ်ယ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကုိ တုိက္ရုိက္က်င္းပ ရသည္။ 

ျပည္သူလူထုက သမၼတကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးေနာက္ သမၼတက သူ၏အစုိးရတြင္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ ဝန္ႀကီးအဖဲ ြ ႔မ်ားကုိ သူ႔စိတ္တုိင္းက်ေရြးခ်ယ္ၿပီး 

တာဝန္မ်ားကုိ ေပးအပ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆုိျပဳထားေသာ 

ပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးက အတည္ျပဳ 

ေပးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ဝန္ႀကီး တဦးတေယာက္ကုိမွ် ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံျခင္းမရိွဘဲ ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္ မရိွေပ။

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ တုိက္ရိုက္ကုိင္တြယ္ က်င့္သုံးခြင့္ရွိေသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ တုိင္းျပည္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ တာဝန္အရိွဆုံးေသာ အဖဲြ႔႔ ျဖစ္ 
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သည္။ ထုိ တာဝန္မ်ားတြင္ -

(၁)  ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအားလုံး ေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ 

ဝန္ႀကီး႒ာနအသီးသီးကုိ ဖဲြ႔စည္း၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း။

(၂) ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တပ္မ 

ေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရတဲပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ အျခား စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ 

တပ္ဖဲြ႔မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံျခင္း။

(၃) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏွစ္စဥ္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ ျပဳစုျခင္း။

(၄) ႏုိင္ငံေတာ္ တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း႒ာနအသီးသီးကုိ ကမကထလုပ္၍ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၅) ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ 

လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္က႑ေပါင္းစုံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ 

သြယ္ဆက္ဆံေရးကုိ တာဝန္ယူျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံျခင္း။

(၆) ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးကုိ တာဝန္ယူ/ တာဝန္ခံမည့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွ 

စ၍ တရားေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ျခင္း။

(၇) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္တြယ္သည့္ အစုိးရက တရား 

ေရး႒ာနကုိ ကုိင္တြယ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွစ၍ တရားလႊတ္ေတာ္ 

တရားသူႀကီးမ်ား အပါအဝင္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ၿပီး၊ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ခံယူရသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းညိႇျခင္း၊ ထိန္း 

ေက်ာင္းျခင္း (Check and balance) ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
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အခန္း (၈)

w&m;pD&ifa&;tm%m

 တရားဥပေဒစုိးမုိး၍ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ ႔ 

အစည္းတရပ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကုိ က်င့္သုံး 

ရပါမည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

အျခားအာဏာရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတုိ႔ 

၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ လႊမ္းမုိးျခင္း မရိွအပ္ေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

ႏွင့္တကြ တရားသျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ 

တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ 

ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အျခားအဂၤါရပ္တခုမွာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာေၾကာင့္ ၾသဇာႀကီးမား 

သူမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ေငြေၾကးၾသဇာ ႀကီးမားသူမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခ 

အေနမ်ိဳးစုံေၾကာင့္ ၾသဇာအာဏာႀကီးသူမ်ား၏ ၾသဇာစြက္ဖက္ လႊမ္းမုိးမႈတုိ႔မွ ကင္း 

လြတ္ေရး ျဖစ္သည္။

 လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရသည္ တရားဥပေဒေရွ႕ ေမွာက္တြင္ 

ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရိွသည္။ မည္သူမွ် ဥပေဒအထက္ (Above the 

Law) တြင္ မရွိႏုိင္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ 

လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ 

မ်ား လုိအပ္သည္။

(၁) လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ 

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္ခြင့္ ရွိရမည္။ လြတ္လပ္စြာ ဟုဆုိရာတြင္ 

တရားသူႀကီးတဦးက မိမိဆႏၵသေဘာအတုိင္း တဖက္သတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
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ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ 

တရားစီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိသာ ဆုိလုိသည္။

(၂) လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ျခင္း ဟုဆုိရာ၌ တရားစီရင္ေရး ကိစၥအဝဝတြင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္စဲြက်င့္သုံးေနေသာ အစုိးရ၊ ဥပေဒေရးျပဳအာဏာ 

ကုိ ကုိငစ္ဲြက်င့္သုံးေနေသာ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးကုိ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲ 

တပ္ဖဲြ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ၾသဇာစြက္ဖက္လႊမ္းမုိးမႈမွ ကင္းရွင္းေစရ 

မည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။

(၃) လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးက ႏုိင္ငံသားတုိင္း တရားဥပေဒေရွ႕ ေမွာက္တြင္ 

တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ေပးေၾကာင္း၊ မည္သည့္ တရားစီရင္ေရး 

ကုိမွ် ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ၊ ဘာသာေရး ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ အျခားေသာ 

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ တစုံတရာမရိွေၾကာင္း ျပသရမည္။

(၄) ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္စဲြေနၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွစ၍ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရုံးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု 

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွစ၍ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ခန္႔အပ္ 

ထားသည့္ တရားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒျပဳ 

အဖဲြ႔က တရားဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေသာအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ

ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္း ရိွ/မရိွ ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာပုိင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက တရားဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္း ရိွ/

မရိွ၊ မရိွပါက လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဥပေဒ 

ဆုိင္ရာ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိ ေပးရမည္။
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အခန္း (၉)

'Drdkua&pDpepfESifh a&G;aumufyJG

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးဝါဒတခု မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ 

ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ က်င့္စဥ္တခုသာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အာဏာမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးႏုိင္ေရး 

အတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ စနစ္တခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက 

မိမိဆႏၵအမွန္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ပုံမွန္က်င္းပ 

ေပးရမည္။ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ၏ ေလးနက္ထူးျခားေသာ အဂၤါရပ္ ျဖစ္သည္။

 ထုိသုိ႔ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

က်င္းပ ေပးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ -

(၁)  ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတုိ႔လုိလားေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ 

ပုိင္ခြင့္ရိွေရးႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ 

ဖန္တီးျပ႒ာန္းခြင့္ ရရိွေရး၊

(၂)  တုိင္းျပည္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆုိင္ 

ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္း 

ေပးႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ 

ရရိွေရး၊

(၃)  အစုိးရတရပ္မွ တရပ္သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ တရားဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ လူထုဆႏၵခံယူ၍ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ 

သည္။
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 သုိ႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ 

ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာနည္းလမ္း မဟုတ္ေပ။ အာဏာရွင္မ်ား 

ကလည္း မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အာဏာမ်ား၊ စည္းစိမ္မ်ား၊ လက္နက္အင္အားမ်ား 

ကုိ အားကုိးအသုံးျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္  

ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသုံးခ်၍ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ၾကသည္။ ကမာၻ႔ 

သမုိင္းတြင္ အဆုိးဝါးဆုံး အာဏာရွင္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဟစ္တလာသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ 

ျဖင့္ အာဏာရရိွခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မေမ့သင့္ေပ။

 ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားႏွင့္အညီ က်င္းပအပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ 

သန္႔ရွင္း၍ တရားမွ်တမႈ ရွိရမည္။ သန္႔ရွင္း၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 

က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအဂၤါရပ္မ်ား လုိအပ္သည္။

(၁)  တရားဥပေဒက အသက္အရြယ္ျပည့္ၿပီးသူဟု သတ္မွတ္ထားေသာ မည္သည့္ 

ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။

(၂)  အသက္အရြယ္ျပည့္ၿပီးသူဟု တရားဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံသား 

တဦးတေယာက္ကုိမွ် ကုိယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤါ 

မစုံလင္မႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္ခဲြျခားမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

လူမ်ိဳးကဲြျပား ျခားနားမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယုံၾကည္ 

ကုိးကြယ္မႈ ကဲြျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိ တား 

ျမစ္ျခင္း မရိွေစရ။

(၃)  ႏုိင္ငံသားတုိင္း မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အေရြးခံပုိင္ခြင့္ “အခြင့္အေရး” အျပည့္အဝ 

ရရိွေစရမည္။

(၄)  ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆႏၵရိွသည္ဟု မိမိကိယ္ုတုိင္က 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကညာ 

ျခင္း ခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ 

မိမိတုိ႔၏ ပါတီေပၚလစီႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ လြတ္လပ္ 

စြာ တင္ျပစည္းရုံးႏုိင္ျခင္းငွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိ၊ ေရးသား၊ မဲဆြယ္ စည္းရုံး 

ပုိင္ခြင့္ ရိွရမည့္အျပင္ အျခားၿပိဳင္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေပၚလစီ၊ မူဝါဒႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ေဖာ္ထုတ္ေဝဖန္ခြင့္ ရရိွရမည္။
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(၅)  ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံရန္ စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးသည္ တန္းတူေသာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ 

ေရးသား ေျပာဆုိခြင့္၊ စည္းရုံးမဲဆြယ္ခြင့္မ်ား ရရိွရမည္။

(၆)  မဲလိမ္၊ မဲခုိး၊ မဲဝယမ္ႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မတရားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစုံမွ ကင္းရွင္း 

ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒႏွင့္ နည္း 

ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ လူထုအား နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ တင္ျပျခင္း 

မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ျပည္သူတရပ္လုံး 

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပး ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။ အသက္ 

အရြယ္ႀကီးရင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မလႊမဲေရွာင္သာေသာ လူမႈေရး 

ကိစၥႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြ 

ေန႔ရက္တြင္ မရုံဲသုိ႔ ဆႏၵမ ဲမေပးႏုိင္သူမ်ား မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရိွေစေရးအတြက္ အျခား 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(၇)  ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းစြာ ျပည္သူမ်ား မဲေပးႏုိင္ခြင့္ 

ရိွ/မရိွ အား ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ ပုိင္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳထားရမည္။

(၈)  ဆႏၵမဲမ်ား ေရတြက္ေသာအခါ အမွားအယြင္း မရွိေစေရး၊ လိမ္လည္မႈမ်ား 

မရွိေစေရး၊ မဲလိမ္၊ မဲခုိး၊ မဲဝယ္မႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ တရားဥပေဒျဖင့္ 

တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(၉)  ဆႏၵမဲမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွန္ကန္စြာ ေရတြက္ ရမည္။

(၁ဝ) ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားေရတြက္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ မဲေပးပုံေပးနည္း 

မွားယြင္းသည္ဟု ယူဆမႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက 

လည္းေကာင္း တရားနည္းလမ္းက်စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။

 လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အထူး 

လုိအပ္ေသာ အခ်က္မွာ မဲေပးပုံ၊ မဲေပးနည္းစနစ္ကုိ ျပည္သူလူထု ေကာင္းမြန္စြာ 

နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္၍ စနစ္ 

တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
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 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ အရာရာကုိ ဆုံးျဖတ္ေသာစနစ္ ျဖစ္သျဖင့္ 

အလြန္ေကာင္းသည္။ အမ်ားျပည္သူဆႏၵကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္၍ ေရြးေကာက္ 

ပဲြတြင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိေသာေၾကာင့္ ပုိ၍ 

ေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ ေကာင္းကြက္မ်ားကုိ ကုိယ္က်ိဳးရွာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ 

အာဏာမက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အလြသုံဲးစား ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ဒမုိီက 

ေရစီ ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထုိနည္းတူ ေရြးေကာက္ပဲြ 

ကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကုိ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္သင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 

က်င္းပရာတြင္ မဲေပးပုံ၊ မဲေပးနည္းမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္၏ အေျခအေန၊ 

ျပည္သူလူထု၏ ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ နားလည္သေဘာ ေပါက္ပုံ၊ လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ ပညာေရး 

အေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထည့္တြက္ၿပီး အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္ 

သတ္မွတ္သင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္သကဲ့သုိ႔ ေရြး 

ေကာက္ပဲြေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်ဆုံးသြားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ 

သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ႀကီးထြားေရးအတြက္ အေကာင္းဘက္ကေရာ အဆုိး 

ဘက္ကပါ လႊမ္းမုိးႏုိင္သျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။
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အခန္း (၁ဝ)

'Drdkua&pDpepfESifh EdkifiHa&;ygwD

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လူသားတုိင္း ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ ခံစားသင့္ 

ခံစားထုိက္ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက 

စုေပါင္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္၍ ရွင္သန္ဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ စနစ္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုကိုယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ 

လက္ခံက်င့္သုံးေသာ အစုိးရမ်ားက ျပည္သူလူထုအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကမိမိတုိ႔ ခံစားသင့္ ခံစားထုိက္ေသာ ေမြးရာပါ 

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အစုိးရကုိ 

မိမိတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရး 

မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ 

အစုိးရကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေရြးခ်ယ္ေရး 

နည္းလမ္းတရပ္မွာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ ဆႏၵခ်င္း 

တူညီ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒခ်င္းကုိက္ညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစုစည္း၍ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ားကုိ ထူေထာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ထူေထာင္ရာ၌ 

က်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ -

(၁)  မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား 

ေရး စိတ္ဓာတ္အေပၚ အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

(၂)  ႏုိင္ငံေရးဝါဒခ်င္း တူညီၿပီး ထုိႏုိင္ငံေရးဝါဒ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဝါဒေရးရာကုိ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား (ဥပမာ - ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒအေပၚ အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဆုိရွယ္ 

လစ္ပါတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအေပၚ အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

- စသည့္ပါတီမ်ား)



qvdkif;vsefr+ef;qvdkif;vsefr+ef;3636

(၃) ႏုိင္ငံေရးဝါဒ သာမက၊ အေၾကာင္းအျခင္းအရာတခုခုအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ စု 

ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ဖဲ ြ ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား “Issue-based 

Political Parties” (ဥပမာ - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

အေပၚအေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ပါတီမ်ား)

(၄)  ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား၍ ေနာက္လုိက္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းႏုိင္ေသာ ေခါင္း 

ေဆာင္တဦးတေယာက္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဖဲြ ႔စည္းထားေသာ ပါတီမ်ား … 

စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ -ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ -

(၁)  ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုခုက ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတြက္ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု 

ခံယူထားေသာ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပရွင္း 

လင္းၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရိွႏုိင္ေအာင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ 

မ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ 

(၂) ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုခု၏ ႏုိင္ငံေရးဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပည္သူ 

လူထုအမ်ားစုက ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရွိပါက 

အစုိးရတရပ္ကုိဖဲြ႔စည္းၿပီး ထုိ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊

(၃)  ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုခုက ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရိွလာေသာအခါ မိမိတုိ႔ပါတီ 

၏ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျမန္ဆုံးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းကာ ဥပေဒတရပ္ 

ျဖစ္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊

(၄)  ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုခုသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံ 

အားေပးမႈ မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိပါတီမ်ားသည္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ထိ ုပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားထဲမွ အေရြးခံေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုိပါတီ၏ 

ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အျမင္မ်ားကုိတင္ျပၿပီး ထုိ ပါတီက အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 

တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရး၊
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(၅)  အႏုိင္ရပါတီမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ တင္သြင္းလာေသာ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးသာ ျဖစ္ေစ 

ႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါက အတုိက္အခံပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵ မဲေပးၿပီး ဥပေဒ 

ၾကမ္းမ်ားကုိ ဥပေဒ မျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဟန္႔တားေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္။ 

(၆)  ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားက ေဝဖန္၊ ျပစ္တင္၊ 

ဆန္႔က်င္၊ ေထာက္ျပ၊ ဟန္႔တားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတုိက္ 

အခံပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

(၇)  ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီတခုႏွင့္တခု ရွင္သန္ရပ္တည္ 

ႏုိင္ေရးကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ အပ္ေပ။ ပါတီတခု 

ႏွင့္တခု ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ သူ႔ထက္ 

ကုိယ္ကသာေအာင္ ပုိမုိေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသာလွ်င ္

ျဖစ္သင့္သည္။

(၈)  ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႀကီးမားေသာ တာဝန္တရပ္မွာ အစုိးရ 

ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ရပ္တည္ၿပီး အစုိးရတရပ္၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မွန္ကန္ရုိးသားစြာ ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပျခင္းႏွင့္ 

ျပည္သူလူထု၏ လုိလားခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ အစိုးရက လ်င္ျမန္ထိ 

ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထုိပါတီမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက 

အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည့္ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံေရးသည္ “အာဏာျပႆနာ” ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္း၏ အဓိက 

ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အာဏာရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒ 

တူညီၾကေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း သာလွ်င္ျဖစ္ 

သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္အလာတခုမွာ ထုိ 

အာဏာကုိ ျပည္သူလူထု ဆႏၵအတုိင္း က်င့္သုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 

က်င္းပၿပီး  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာကုိ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထား 

ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ရံႈးနိမ့္သြားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

ကုိလည္း အတုိက္အခံပါတီမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ရွင္သန္ခြင့္ ေပးထားေသာ 

ေၾကာင့္ အႏုိင္ရပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာအလြဲ သုံးစားျခင္း မရိွရေလေအာင္ ဟန္႔ 

တား ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။
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အခန္း (၁၁)

'Drdkua&pDpepfwGif zJG@pnf;tyfaom tpdk;&/ 
!$ef@aygif;tpdk;&ESifh twdkuftcHygwDrsm;

 ႏုိင္ငံေရးသည္ အာဏာျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ကုိင္တြယ္ 

က်င့္သုံးရာတြင္ အထိေရာက္ဆုံးႏွင့္ အထက္ျမက္ဆုံးေသာ ယႏၱရားသည္ အစုိးရ 

ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကုုိ ထိပ္ဆုံးမွ 

ကုိင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ေသာ ယႏၱရားျဖစ္သည့္ အစုိးရကုိ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လူထုဆႏၵကုိ ေရြးေကာက္ 

ပဲြမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာခံယူ၍ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရကုိ ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ အာဏာကုိ အၾကမ္းဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုယူသိမ္း 

ပုိက္ျခင္း မရွိရေလေအာင္ လူထုဆႏၵျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာစနစ္ လည္းျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္၍ အခ်င္းခ်င္းလုယူ သိမ္းပုိက္ျခင္း မရိွရေလ 

ေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ အျခားနည္းလမ္းတရပ္မွာ 

အစုိးရတရပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္တမ္းကုိ ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ၿပီး၊ ထုိကန္႔သတ္ 

ထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေသာအခါ လူထုဆႏၵကုိ အသစ္တဖန္ ခံယူေတာင္း 

ဆုိႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ပုံမွန္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ 

က်င့္စဥ္တရား၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္အလာတရပ္မွာ အာဏာကုိ အၾကမ္းဖက္ 

လုယူသိမ္းပုိက္ျခင္း မရွိဘဲ၊ လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပ၍၊ ေရြး 

ေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (ဝါ) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

အာဏာကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
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 ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစုိးရတရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာ၌ က်င့္သုံးေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရိွသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အသုံးအမ်ားဆုံးေသာ နည္းလမ္းမွာ သမၼတ 

စနစ္၊ ပါလီမန္စနစ္၊ သမၼတႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္ကုိ ေရာစပ္သည့္ (Semi-Presidential 

System) မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိစနစ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာတင္ျပသြား ပါမည္။ 

 သမၼတစနစ္ကုိ ေလ့လာရာတြင္ အေကာင္းဆုံးဥပမာတခုမွာ အေမရိကန္ျပည္ 

ေထာင္စုပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ေရာစပ္ျခင္းမရိွဘ ဲကင္းကင္းရွင္းရွင္း 

ခဲြျခားထားသည္။ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ ကုိယ္တြယ္က်င့္သုံးမည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ သီးျခားေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးမည့္ သမၼတကုိလည္း သီးျခား 

ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္ 

တြယ္က်င့္သုံးမည့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လ်ာထားေရြးခ်ယ္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ ရသည္။ သမၼတစနစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာကုိ ထိပ္ဆုံးမွ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးမည့္ သမၼတကုိ ျပည္သူလူထုက တုိက္ 

ရုိက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည္။ ထုိသုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရေသာ သမၼတက 

သူ႔အစုိးရတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည္။

 ပါလီမန္စနစ္တြင္မူ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ 

က်င့္သုံးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၿပိဳင္တူေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံးေနရာကုိ အႏုိင္ရရွိသည့္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးမည့္ အစုိးရကုိ ဖဲြ ႔စည္း 

တာဝန္ယူရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အႏုိင္ရပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ၿပိဳင္တူ 

ကုိင္တြယ္က်င့္သုံး ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

 ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ခြဲျခားက်င့္သုံးေသာ သမၼတ 

စနစ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ပူးတဲြ၍ က်င့္သုံးေသာ ပါလီမန္စနစ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ထုိ အာဏာ (၂) 

ရပ္စလုံးကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးခြင့္ ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာကုိ တည္ 

ေထာင္ဖဲြ႔စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေလ့ရိွၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
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ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ပါတီစုံစနစ္ႏွင့္ ကင္းကြာ၍ မရေပ။ အနည္းဆုံး ပါတီ (၂) ပါတီ 

ရိွရမည္။ ပါလီမန္စနစ္တြင္ ပါတီစုံစနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည္က မ်ား၍၊ သမၼတစနစ္တြင္မူ 

(၂) ပါတီစနစ္ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ရွင္သန္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္သည္။ 

 ပါလီမန္စနစ္တြင္ ပါတီစုံစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရသည္။ ထုိ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္

ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားဆုံးေနရာကုိ ရရွိအႏုိင္ယူလုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက 

အစုိးရကုိ ဖဲြ႔စည္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ကိင္ုတြယ္က်င့္သုံးရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ပါလီမန္စနစ္၌ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အခ်က္တခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီတခုတည္းက အျပတ္အသတ္ အႏုိင္မရဘ ဲအစုိးရဖဲြ႔ႏုိင္ေလာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ အင္အားမရရိွျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ ပါတီတခုတည္းျဖင့္ 

အစုိးရဖြဲ႔စည္းႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ဘဲ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ေပၚလစီခ်င္းတူညီသည့္ အျခားပါတီမ်ား 

ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အစုိးရကုိ ဖဲြ႔စည္းၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ပါတီတခုတည္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ 

နီးစပ္ရာပါတီမ်ားပူးေပါင္း၍ ဖဲြ႔စည္းေသာအစုိးရကုိ “ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ” ဟုေခၚသည္။

 ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ တခ်ိဳ႕တြင္သာ အႏုိင္ရရိွၿပီး 

အစုိးရလည္း မဖဲြ႔ႏုိင္၊ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရတြင္လည္း ပါဝင္ျခင္း မရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ “အတုိက္အခံပါတီ” မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ 

ရသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီ 

မ်ား ရိွေနျခင္းသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစ 

သည္။ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီမ်ား ရိွျခင္းအားျဖင့္ -

(၁)  အႏုိင္ရႏိုင္ငံေရးပါတီက သူတုိ႔၏ ေပၚလစီႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကုိ တဖက္သတ္ 

ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရိွဘ၊ဲ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရတြင္ ပါဝင္ေသာ 

အျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေပၚလစီႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ ရေသာေၾကာင့္ အစုိးရအတြင္း ေပၚလစီညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ အေပးအယူ 

လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။

(၂) ထုိသုိ႔ ေပၚလစီညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ 

အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ တယူသန္အစုိးရမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္။
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(၃) အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ရိွျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရတရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပြင့္လင္းစြာ ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား၊ 

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းႏွင့္ ဟန္႔တားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

(၄) ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဝဖန္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားကုိ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံ 

ေရးပါတီမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ေပၚလစီႏွင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးမရွိဟု ယူဆပါက ဆန္႔က်င္၊ 

ကန္႔ကြက္၊ ပယ္ဖ်က္ သြားႏုိင္သည္။

(၅) လႊတ္ေတာ္အတြင္း အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီမ်ား ပြင့္လင္းစြာ၊ လြတ္လပ္စြာ 

ေဝဖန္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုျခင္းေၾကာင့္ မည္သူမွန္သည္၊ မည္သူ မွားသည္၊ မည္သည့္ 

ေပၚလစီက တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ ပုိ၍အက်ိဳးရိွႏုိင္သည္ ဟူေသာ 

အခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္သည္။

(၆) အစုိးရေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္ 

အထည္မေဖာ္ခင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတုိက္အခံပါတီမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ 

ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေဝဖန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရၾကေသာေၾကာင့္ အစုိးရတရပ္အေနျဖင့္ 

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ား ပုိရိွ 

လာၿပီး ပုိမုိမ်ားျပားထြန္းကား လာႏုိင္သည္။



qvdkif;vsefr+ef;qvdkif;vsefr+ef;4242

အခန္း (၁၂)

tpdk;&. wm0ef,lr_/ wm0efcHr_ESifh yGifhvif;r_

 ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
အားလုံး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးသည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
တာဝန္ခံမႈ ရိွရမည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဟုဆုိရာတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း 
ျဖင့္ ႏုိင္ငံတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ပညာႏွင့္ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ႏုိင္င့ံတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ အစုိးရ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေနၾကသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရားအသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းအားလုံး 
သည္ မိမိတုိ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တာဝန္ယူရဲရမည့္အျပင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အားလုံးကုိလည္း ဖုံးကြယ္ျခင္း မရိွဘဲ 
ရုိးသားပြင့္လင္းစြာ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ အစုိးရတရပ္၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ (Responsibility, 

Accountability and Transparency) တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ယႏၱရားအသီးသီးအား 
အသုံးခ်၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရႈေထာင့္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးရႈေထာင့္ အသီးသီးမွ ေအာက္ပါ အတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

(၁) အစုိးရတရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးသည္ ပြင့္လင္းမႈရိွၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကုိ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

အဆင့္ဆင့္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရမ်ား၏ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာပါေသာ အမိန္႔ျပန္ 

တမ္းစာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒ အသီးသီးေရးဆဲြျပ႒ာန္းရမည္။
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(၂) ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ထူေထာင္ထားသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရုံးမ်ားက အစုိးရ 

တရပ္ရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပြင့္လင္းမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရိွႏုိင္ 

ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ဦးထိပ္ 

ထားရမည္။ ဆုိလုိသည္မာွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ လက္ဝယ္ကုိင္ထား 

က်င့္သုံးေနၾကေသာ အစုိးရတရပ္သည္ ဥပေဒအထက္ (Above the law) တြင္ 

မရိွေၾကာင္း တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းတြင္သာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ 

မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တရားရုံးမ်ားက ထိန္းညိႇေစာင့္ထိန္း 

ရမည္။

(၃) ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားေရးဆုိင္ရာ ယႏၱရားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ 

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ 

ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား၊ အစုိးရရုံးဌာနမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(၄) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တရားရုံးမ်ားအား အစုိးရတရပ္ရပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 

အားလုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အားလုံးကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရွိ/မရွိ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးပုိင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားရမည္။ (Judicial Review)

(၅) ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရြး 

ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ 

ဝန္ထမ္း (ႏုိင္ငံေရးသမား) မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ား 

ျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ၿပီး ေဒြးေရာယွက္တင္ပဋိပကၡ 

(Con lict of Interest) မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ မိမိတုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအားလုံးကုိ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပရမည္။

 ထုိသုိ႔ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား 

(Con licts of Interest and Financial Disclosure Law) ကုိ ျပ႒ာန္းရမည္။ 

(၆) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္တြင္ ပြင့္လင္းမႈ၊ တာဝနယူ္မႈႏွင့္ တာဝနခံ္ 

မႈမ်ား အျပည့္အစုံရိွေစႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။

(က)  ျပည္သူ႔အက်ိဳး (ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္) ကာကြယ္ေရး (Ombudsman)
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(ခ)  လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္ (Independent Auditors) 

(ဂ)  ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုိင္တန္းၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာတရားရုံး (Administrative Court) 

(ဃ)  အက်င့္သိကၡာေစာင့္ထိန္းသည့္ (Ethical Rules) စသည္မ်ား ပါဝင္သည္။

(၇) အစုိးရတရပ္၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက 
ေစာင့္ၾကည္ၿပီး၊ ရုိးသားပြင့္လင္းမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ မရိွသည့္ အစုိးရ 
တရပ္ကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရုံသာမက ထုိအစုိးရ 
ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေသာ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ 
က်င္းပေစၿပီး၊ ထုိအစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း၊ အျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ အစားထုိး၍ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
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အခန္း (၁၃)

jynfolvlxk. wm0efESifh 0W&m;rsm;

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္တုိ႔၏ ကြာျခားခ်က္တရပ္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 

တြင္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

၍ မိမိတုိ႔ဘဝတုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 

ေပးမည့္ အစုိးရတရပ္ကုိ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္က မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာမ်ားကုိ 

မိမိတုိ႔ကုိယ္စား က်င့္သုံးခြင့္ေပး၍ မိမိတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းၿပီး 

မိမိတုိ႔ဘဝတုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစုိးရ 

တရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္ကလည္း အစုိးရကုိ တာဝန္ခံ ရမည္။ 

တာဝန္လည္း ယူၾကရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒမိုီကေရစစီနစ္အတြင္းရိွ ျပည္သူလူထုတရပ္ 

လုံးထံတြင္ ေအာက္ပါတာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ရိွသည္။

(၁)  ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးအရာကိစၥ 

အားလုံး၌ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ (Participation) 

ရိွရမည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္လည္း ရိွသည္။ 

(၂)  ထုိသုိ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔လုိလားေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား 

လွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းမွစ၍ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစုိးရအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

တြင္ မိမိ၏အျမင္ကုိ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ တင္ျပျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ 

ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
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(၃) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုထံ အခြင့္အေရးမ်ားသာမက တာဝန္ (Respo-

nsibilities) မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းက မိမိတုိ႔၏ 

အခြင့္အေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တပါးသူကုိ 

အားကုိး၍ မရေသာ စနစ္ ျဖစ္သည္။

(၄) ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အစုိးရဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထုက ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

ပုိင္ဆုိင္မႈ တခုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

အစုိးရယႏၱရားအားလုံး ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႔ စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝုိင္း 

ဝန္းကူညီရမည္။ သုိ႔မွသာ အစုိးရက ျပည္သူလူထုကုိ တာဝန္ခံမႈ (Accounta- 

bility) ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။

(၅) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးသည္ အစုိးရပုံမွန္လည္ပတ္ အလုပ္ 

လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ လုပ္အားခႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားထဲမွ အခြန္ေတာ္မ်ားကုိ 

ပုံမွန္ေပးေဆာင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

စည္းကမ္းေသဝပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ 

ဝုိင္းဝန္းတာဝန္ယူျခင္း စေသာ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

(၆) ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ လူထုက မိမိတုိ႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေကာင္းမြန္ တုိးတက္ေရး 

အတြက္ အရာရာကုိ တာဝန္ယူရသလို တာဝန္လည္း ခံရေသာ “စနစ္” ျဖစ္ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုက မိမိတုိ႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္  တာဝန္ယူျခင္း 

(Responsibility)၊ တာဝန္ခံျခင္း (Accountability)၊ ပြင့္လင္းျခင္း (Tran- 

sparency) ရွိပါက လူ႔အဖဲြ ႔အစည္းလည္း တုိးတက္သာယာမည္။ လူထုမွ 

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္၍ တရားမွ်တစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အစုိးရကုိ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါက တုိင္းျပည္လည္း သာယာတုိးတက္မည္ ျဖစ္သည္။

(၇) ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အစုိးရကုိ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး မိမိ၏ 

ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း အစစ အရာရာအားလုံး 

ကုိ အစုိးရထံ ပုံအပ္ထားေသာ “စနစ္” မဟုတ္ေပ။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္၏ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ က႑မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ျဖည့္စြက္ 

ၿပီး တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း 

(Civil Society) မ်ားသည္ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္ 

တခုျဖစ္သည္။
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အခန္း (၁၄)

'Drdkua&pDpepfwGif r&Sdrjzpfvdktyfonfh 

vlr_tajcjyK tzJG@tpnf;rsm;
(Civil Society)

 ဒမုိီကေရစီစနစ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ 

ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံသား 

မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးမည့္ အစုိးရကုိ 

ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရုံသာမက ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးကုိ တာဝန္ယူမည့္ “တပ္မေတာ္” 

ကုိဖဲြ႔စည္းၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေခၽြးႏွဲစာျဖင့္ အခြန္ေဆာင္၍ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ 

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအားလုံးကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳသည္။ ထုိမွ်မက ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ 

ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ တရား 

ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားကုန္သြယ္ခြင့္လည္း ရိွသည္။

 လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကုိ တာဝန္ယူေသာ အစုိးရႏွင့္ 

တပ္မေတာ္သာမက အျမတ္အစြန္းကုိ ရည္စူး၍ စီးပြားေရးလုပ္ေနေသာ ကုန္သည္ 

အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ ထုိ႔ အျပင္ အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးယႏၱရားႏွင့္  ဝန္ထမ္း 

ေလာကထတဲြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးေလာကထတဲြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

မပါဝင္ မပတ္သက္ေသာ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ရိွေသးသည္။ 

ထုိ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္း (Civil Society) ဟုေခၚသည္။ လူမႈ 

အေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ႀကီးပြားေကာင္းစားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 

သာယာေရးႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရရိွေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
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စီးပြားေရးအျမတ္အစြန္းရရိွေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ ဖဲြ႔စည္းထူ 

ေထာင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ 

 လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည့္ အျပင္၊ 

အျမတ္အစြန္းကုိ ရည္ရြယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကင္းရွင္းေစရမည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားမွာ -

(၁)  ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ လူေနမႈဘဝတုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္း 

သာယာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားစိတ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီပ့ံပုိး 

ေရး စသည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၂) ထုိသုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ကူညီပ့ံပုိးႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၃) ျပည္သူလူထု -  အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ပညာမဲ့ေသာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း 

တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားရရိွ ခံစားႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူလူထု 

အတြက္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈ ရိွ/မရိွ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 

လာစုံစမ္းကာ အက်ိဳးမရိွဟုဆုိပါက အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဝဖန္ 

သုံးသပ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းတည့္မတ္ေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္း 

ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေရး၊ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရတရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက တုိင္း 

ျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရိွ/မရိွကုိ ျပည္သူလူထု 

ကုိယ္တိုင္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ လူထုပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 

ေဆာင္ျခင္း၊

(၄) လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ 

ကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပါဝင္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ 

တုိက္ပဲြဝင္ျခင္း၊ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ တုိက္ပဲြဝင္ျခင္း၊ 

ခႏၶာကုိယ္ခ်ိဳ ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ း 

ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း လူစဥ္မမီဘဝသုိ႔ ေရာက္ရိွေနသူမ်ားကုိ အကူအညီ 

ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
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(၅) လူမႈအေျချပဳအဖဲြ ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ ႔အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ဘက္ေပါင္းစုံမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္ေနၾကသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူမႈအေျချပဳ 

အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔၏ ကြာျခားခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 

“အာဏာရရိွေရး” အတြက္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ 

လူမႈအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရရိွေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္း 

ထူေထာင္ထားျခင္း မဟုတ္ဘ၊ဲ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ အက်ိဳး 

ေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(၆) လူမႈအေျချပဳအဖဲြ ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ ႔အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ျဖည့္စြက္ရန္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အညီ တခါ 

တရံတြင္ အစုိးရက ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 

တြင္ အစုိးရႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရ၏ 

ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစရ။

(၇) လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတုိးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္ 

သာယာေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ 

အဖဲြ႔အစည္းကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ားကုိ စည္းရုံးျခင္း၊ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တရပ္ရပ္၊ (သုိ႔မဟုတ္)အစုိးရတရပ္ရပ္၏ လုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း လူထုအတြက္ အက်ိဳးမျပဳရုံသာမက အႏၱရာယ္ျပဳ 

ၿခိမ္းေျခာက္သည္ဟု ယူဆပါက ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ 

ႏုိင္သည္။

(၈) လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ဒမုိီကေရစစီနစ္တြင္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ 

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရား၏ အဂၤါရပ္တခု ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈအေျချပဳ 

အဖဲြ႔အစည္းက ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားရွင္ သန္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 

လုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္-

(က)  လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး တုိးတက္ 
ရွင္သန္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျပည္သူလူထုက 
နားလည္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ပညာေပးျခင္း၊ 
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(ခ)  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း၊ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ေရွ႕ေနငွား ေပးျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္း 
စာမ်ားျဖန္႔ခ်ိျခင္း … စသည့္) ႏွင့္ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရး 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဂ) က်ား/မ တန္းတူေရးအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ ႔ 
အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ျခင္း 
ႏွင့္ ပညာေပးျခင္း၊

(ဃ) သတင္းမီဒယီာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တတပ္တအား ပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္း၊ 
ပညာေပးျခင္း၊

(င) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေပၚလစီႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
လူထုအက်ိဳးႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအက်ိဳးကုိ အမွန္တကယ္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ 
ေရးအတြက္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ကုိယ္က်ိဳးရွာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား 
က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ အသုံးခ်၍ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာ 
ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း၊

(စ) အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်တြင္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ ရိွ/မရိွ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အပါအဝင္ အစုိးရက ျပည္သူ 
လူထုကုိ ဖိႏိွပ္ခ်ယ္လွယ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
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အခန္း (၁၅)

'Drdkua&pDpepfwGif xm;&Sdtyfaom wyfrawmf. 

tcef;u¾rsm; 

 လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္ထားေသာ တုိင္းျပည္တခုရိွ ႏုိင္ငံသား 

အားလုံး၏ အဓိကတာဝန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရား အဆင့္ဆင့္ကုိ ဖန္တီး 

ထူေထာင္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ရန္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရားမ်ားကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ 

ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခဲြျခားႏုိင္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား (၂) လုံၿခံဳေရး 

ယႏၱရား တုိ႔ျဖစ္သည္။

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳ 

ေရးအာဏာမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးေသာ အစုိးရမ်ား၊ တရားရုံးမ်ားႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တုိ႔သာမက ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းအားလုံးလည္း ပါဝင္ေနၾကသည္။ 

လုံၿခံဳေရးယႏၱရားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ရန္ တုိက္ရုိက္တာဝန္ ေပးျခင္းခံရေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲ့တပ္ဖဲြ႔မ်ား 

ပါဝင္သည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးယႏၱရားမ်ားကုိ ေရာစပ္ 

ျခင္းမရိွဘဲ၊ သီးျခားစီျဖင့္ က႑ကုိခဲြ၍ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေစသည္။ ထုိသုိ႔ 

ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ သီးျခားစီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး 

တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ 
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ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မျပဳအပ္ေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ 

ပတ္သက္ရန္ မလုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမွလည္း ကင္းရွင္းစြာ ေနရမည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ထူးျခားေသာအဂၤါရပ္တခုမွာ တုိင္းျပည္၏ လုံၿခံဳေရးတာဝန္ကုိ 

ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ ႔မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 

အရပ္သားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ျပည္သူ႔ 

ဝန္ထမ္းတရပ္အျဖစ္ ရိွေနေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ -

(၁) ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကုိ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေသာ “အစုိးရ” ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးယႏၱရားကုိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ “တပ္မေတာ္” 

ကုိ သီးျခားယႏၱရားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ သီးျခားစီျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 

ေစရမည္။ 

(၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကုိ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစုိးရႏွင့္ လုံၿခံဳေရး 

တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ တာဝန္အရိွဆုံး ႏုိင္ငံ့ 

ယႏၱရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နီးကပ္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည္။

(၃) အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး 

အတြက္ နီးကပ္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ဒမုိီကေရစီ 

စနစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစုိးရ၏ အမိန္႔ကုိ နာခံရသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၿပီး၊ ႏုိင္င့ံဥေသွ်ာင္ 

လည္းျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ 

တာဝန္ကုိပါ ပူးတဲြထမ္းေဆာင္ရမည္။

(၄) ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ လုံၿခံဳေရးတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္ 

သားမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္ခြင့္ မရိွသည့္ 

အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွလည္း ကင္းရွင္းရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဒမုိီကေရစ ီအရပ္သားအစုိးရ၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရာထူးကုိ လက္ရိွတာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း မျပဳ 

သင့္ေပ။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ အရပ္သားတဦးသာ ျဖစ္ရမည္။
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(၅) တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ တာဝန္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ 

ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရိွေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္း ရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရန္ ဆႏၵရိွပါက တပ္မေတာ္မွ တရားဝင္ႏူတ္ထြက္ၿပီးမွသာ ေရြး 

ေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ 

သင့္သည္။ 





အပုိင္း (၂)

'Drdkua&pDpepfESifh tajccHvGwfvyfcGifhrsm; 
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အခန္း (၁၆)

vGwfvyfr_. tajccHoabmw&m;rsm;

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုထံတြင္ အာဏာရိွ၍ ျပည္သူလူထုက ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္၍ 

တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲ ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ျပည္သူလူထုသည္ “လြတ္လပ္” ေသာ 

ျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္ၾကရမည္။ “လြတ္လပ္ေသာျပည္သူ” သာလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ 

ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးခြင့္ရိွ၍ မိမိတုိ႔၏ ဘဝအေရးကုိ မိမိ 

တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္၊ တာဝန္ယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံပုိင္ခြင့္ရိွ 

ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “လြတ္လပ္မႈ” သည္ ဒမုိီကေရစကီ်င့္စဥ္တရား အားလုံး၏ အေျခခံ 

အက်ဆုံးေသာ အဂၤါရပ္တခု ျဖစ္သည္။

 လူသားတုိင္း၏ အေျခခံလြတ္လပ္မႈသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ (သုိ႔မဟုတ္) 

သဘာဝတရားက လူသားတဦးခ်င္းစီကုိ မွ်တစြာေပးအပ္ထားေသာ အေျခခံအခြင့္ 

အေရး ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း၊ မည္သည့္ အစုိးရကမွ် 

ေပးအပ္ႏုိင္ေသာ အရာမဟုတ္။ လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ - လြတ္လပ္စြာ “စကား” ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္တဦးထံ မည္သူ 

ေပးပုိင္ခြင့္ ရိွသနည္း။ သဘာဝတရားက ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္အားလုံးအား ေပး 

အပ္ထားေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္၏။ သဘာဝတရားက အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္ 

လာေသာအခါ ကေလးငယ္ကုိ တီတီတာတာျဖင့္ စကားလုံးေလးမ်ား ေျပာဆုိတတ္ 

ေအာင္ သင္ေပး၏။ သင္ၾကားျခင္း တစုံတရာမရိွဘ ဲသဘာဝတရားႏွင့္ မိမိေမြးဖြားရာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားက မိခင္ဘာသာ စကားကုိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေစ၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ စဥ္းစားေတြးေတာႀကံဆခြင့္ႏွင့္ ေရးသားတင္ျပ 

ခြင့္တုိ႔သည္ လူသားတဦးက အျခားလူသားတဦးကုိ ေပးအပ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳး 
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မဟုတ္ေပ။ လူ႔ေလာကတြင္ လူ႔သဘာဝတရားအရ လူသားတုိင္း ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ 

ရိွေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လူ႔သဘာဝႏွင့္ လူ႔ေလာကကုိ ေလးစားလုိက္နာသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚ 

ၿပီး ေရးသားတင္ျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံး 

ပုိင္ခြင့္၊ စုစည္းပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ တဦးခ်င္းအလုိက္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပပုိင္ခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပ 

ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ မလုိလားေသာ အရာမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပုိင္ခြင့္ စသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ရရိွခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်သာမက မိမိတုိ႔၏ 

ကာယ၊ ဉာဏစြမ္းအားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ပညာရွာမီွးခြင့္၊ ဥစၥာရွာေဖြလုပ္ကုိင္စု 

ေဆာင္းခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ရရိွထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ 

အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူသားတုိင္းက ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။

 လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူသားအခ်င္းခ်င္း တဦးကုိတဦး 

မည္သူမွ် ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း၊ ထုိ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရိွခံစား 

ႏုိင္ျခင္း မရွိရေလေအာင္ တားဆီးဟန္႔တား ႏုိင္သည္။ အေႏွာက္အယွက္ ေပးႏုိင္ 

သည္။ တပါးသူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အျခားတဦးက ထိပါးေစာ္ကားႏုိင္သည္။ အခ်င္း 

ခ်င္းဖိႏိွပ္၍ တပါးသူ၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အျခားသူ 

တဦးက မိမိ၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိပါးေစာ္ကားျခင္း၊ ဟန္႔တားေႏွာက္ 

ယွက္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းျခင္း မျပဳရေလေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ရမည္။

 လူ႔သမုိင္းတေလွ်ာက္လုံးတြင္ လူသားတုိင္း၏ အေျခခံလြတ္လပ္မႈကုိ အမ်ားဆုံး 

ထိပါးေႏွာက္ယွက္၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အရာသည္ “အစုိးရ”  ျဖစ္သည္။ လူကုိ 

လူခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဖန္တီးထားေသာ “အစုိးရ” ဆုိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားသည္ 

လြတ္လပ္မႈကုိ အမ်ားဆုံး ဟန္႔တား၍ လူသားတုိင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

အမ်ားဆုံး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အရာျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔သမုိင္းတေလွ်ာက္လုံးတြင္ 

ဆင္ႏႊဲခဲ့၊ ဆင္ႏႊဲဆဲ၊ ဆင္ႏႊဲရဦးမည့္ “အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေရး” မွစ၍ “လက္နက္ 

ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး” အဆုံး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမႈေတာ္လွန္ေရးသည္ လူထု၏ 

လြတ္လပ္မႈကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစုိးရကုိ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္၍ 
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလရဲန္ ဆင္ႏႊသဲည့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား 

စြာေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ ကုိလုိနီစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အာဏာရွင္ 

စနစ္မ်ားကုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရန္ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကေသာ တုိက္ပဲြမ်ားလည္း ျဖစ္ၾက၏။

 ဒီမုိကေရစီ၏ ထူးျခားေလးနက္ေသာ အႏွစ္သာရတခုမွာ - အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရက 

အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္သြားေအာင္ စီမံအုပ္ 

ခ်ဳပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အပုိင္္း (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရား 

မ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္တြင္ ထား 

ရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 

တဘက္မွ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ အျခားတဘက္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံအခြင့္ 

အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း၍ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ 

ဟူ၍ ခဲြေဝသုံးစဲြျခင္း (Separation of Power)၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု 

(ဗဟုိ) အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝသုံးစဲြျခင္း (Division of 

Power between Federal and States)၊ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္သုိ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း (Decentralization) 

ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စသည္တုိ႔သည္ အစုိးရက ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံအခြင့္ 

အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း မရိွရေလေအာင္ “ဖိႏိွပ္ျခင္း 

ႏွင့္ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေရး” အတြက္ ဖန္တီးထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

ယႏၱရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 ဤသုိ႔ျဖင့္ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ သဘာဝတရားက ေပးအပ္ထားေသာ လူသားတုိင္း 

၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ နဂုိပကတိအတုိင္း ထားရွိၿပီး၊ 

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ပါ က်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

လူသားအခ်င္းခ်င္း သဘာဝတရားက ေပးအပ္ထားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္လည္း ထိန္းသိမ္း 

ကာကြယ္ရမည္။ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ က်င့္သုံးေသာ “လြတ္လပ္မႈ” ကုိ အေျခခံအားျဖင့္ 

ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားအျဖစ္ ပုိင္းျခား၍ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္သည္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားကုိ 

အေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီး Isaiah Berlin က “အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ 

လြတ္လပ္မႈ” (Positive Freedom; e.g., Freedom of…) ႏွင့္ “အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ 
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ေသာ လြတ္လပ္မႈ” (Negative Freedom; e.g., Freedom from..,) ဟူ၍ ခဲြျခားသုံးစဲြ 

ထားသည္။ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္မႈ (Positive Freedom) သည္ 

လူသားတုိင္းအတြက္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ သဘာဝတရားက ေပးအပ္ထားေသာ 

လြတ္လပ္ခြင့္ “ရိွေစရမည္”“ရိွေစရမည္” (Freedom of …) ဟူေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ (Positive Freedom) တြင္ လူသားတုိင္း 

ေမြးရာပါ လြတ္လပ္ခြင့္ရိွေစ ရမည္ဟူေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 

ေရးသား တင္ျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ (freedom of speech, 

freedom of expression, freedom of belief, etc.)  စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

 “အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္မႈ” (Negative Freedom) သည္ ျပည္သူ 

လူထုက မိမိတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အေျခခံလြတ္လပ္ 

မႈမ်ားကုိ ထိပါးျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း “မရိွေစ “မရိွေစ 

ေရး” ေရး” ဆုိသည့္ “ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေရး”  

ဟူေသာအျမင္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းတုိ႔မွ 

ကင္းလြတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔ဘဝတြင္ အေၾကာက္တရားမွ ကင္းရွင္းစြာ 

ေနထုိင္ရမည္ ဆုိသည့္ “အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ေရး” (Freedom from Fear) 

ဟူေသာ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည္။

 အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္မႈတြင္ ဖိႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ 

ေစာ္ကားျခင္း “မရွိေစေရး”“မရွိေစေရး” ႏွင့္ “အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ေရး”“အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ေရး” တုိ႔အျပင္ 

လူသားတုိင္း လူ႔ဘဝ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းပုိင္ခြင့္ရွိ၍ လူသားပီသစြာ 

အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ ထုိ အခြင့္အေရးကုိ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ 

အဖဲြ႔အစည္း၊ မည္သည့္ အစုိးရကမွ် ရုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳရ ဆုိသည့္ “လြတ္လပ္စြာ လုိအင္ 

ဆႏၵျဖည့္ဆည္းခြင့္ကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရ 

မည္” (Freedom from Want) ဟူေသာ လြတ္လပ္မႈလည္း ပါရိွသည္။ 

 ဒမိုီကေရစီစနစ္ ပြင့္လန္းရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ “ဖိႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ “ဖိႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ 

ေစာ္ကားျခင္း မရွိေစေရး”ေစာ္ကားျခင္း မရွိေစေရး” ၊  “အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ေရး”“အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ေရး” ႏွင့္ “လုိအင္ “လုိအင္ 

ဆႏၵျဖည့္ဆည္းခြင့္ကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေရး”ဆႏၵျဖည့္ဆည္းခြင့္ကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေရး” ဟူေသာ အႏႈတ္ 

လကၡဏာေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ိဳး ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ျဖင့္ တိက်စြာျပ႒ာန္း ကာကြယ္ေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္ 

ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ထုိလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ 
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မႈမ်ားကုိ အေၾကာက္တရား ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္ရမည္။ ထုိ 

အတြက္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေရးဝါဒကုိ အားေပးသည့္  

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ 

ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ 

 ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ထုိလြတ္လပ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ တန္းတူရည္တူ တန္ဖုိးထား 

ရသည္။ ထုိ လြတ္လပ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ျပည့္စုံမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္မႈ (Freedom) ဆုိ 

သည့္ လူ႔သဘာဝတရားႀကီးက လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ အစြမ္းကုန္ပြင့္လန္းရွင္သန္ ေစႏုိင္ 

လိမ့္မည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ (ဝါ) သဘာဝတရားက လူသားတုိင္းကုိ 

တန္းတူညီမွ်စြာေပးအပ္ထားေသာ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ ပြင့္လန္း 

ရွင္သန္ခြင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ လူသားတုိင္းတုိ႔၏ အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းမႈ၊ တီထြင္ 

ႀကံဆမႈႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ တုိ႔ကုိလည္း အစြမ္းကုန္တုိးတက္ရွင္သန္ခြင့္ ရေစပါ 

သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ ေပါင္းစပ္ျခင္း၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္ 

အလာႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ -

(၁)  ဒမုိီကေရစီစနစ္သည္ အစုိးရတရပ္ရပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ အာဏာအလြ ဲ

သုံးစားမႈႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏၱရားမ်ား အသုံးခ်ၿပီး 

နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ဟန္႔တားႏုိင္သည္။

(၂)  ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရသည္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုကုိ 

ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး အတြက္ ဖန္တီးထား 

ေသာ ယႏၱရားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ ႔မ်ားကုိ အသုံးခ်၍  

ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ လူထု၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရုိက္ 

ခ်ိဳးျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ 

တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း စသည့္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကင္းေဝးၿပီး၊ ျပည္သူ 

လူထုတရပ္လုံး အေၾကာက္တရားမ်ိဳးစုံမွ ကင္းရွင္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒ 

မ်ားကုိ ျပ႒ာန္း၍ လူထုကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(၃)  ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားရုံျဖင့္ 

မလုံေလာက္ေပ။ ထုိဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္၊ 
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အစုိးရႏွင့္ တရားရုံး စသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူရ ဲ

စသည့္ လုံၿခံဳေရးယႏၱရားမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ဖန္တီးထားရုံျဖင့္လည္း မလုံ 

ေလာက္ေသးေပ။ ထုိ ဥပေဒမ်ား သက္ဝင္ရွင္သန္ၿပီး၊ ထုိ ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရားမ်ား 

တရားသျဖင့္ ပုံမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၊ ႏုိင္ငံသား 

အားလုံးက ထုိအခြင့္အေရးမ်ား မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က်င့္သုံး ကာကြယ္တတ္ေအာင္ 

ပညာေပး၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေစရမည္။ 

(၄)  ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လူသားတုိင္းမိမိကံၾကမၼာကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ 

ဖန္တီးခြင့္၊ တာဝန္ယူခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ေပးထားေသာစနစ္ ျဖစ္ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းက မိမိတုိ႔၏ ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မိမိတုိ႔ 

ကုိယ္တုိင္ ကာကြယ္ေစာင့္ ထိန္းရမည္။ ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး 

ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ကုိ ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ 

တရားရုံးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားကုိသာ အလုံးစုံလႊဲအပ္၍ အားကုိး 

ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

ၾကရေပမည္။

(၅)  ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ လူသားတုိင္း၏ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး 

အျဖစ္ ရရိွခံစားထုိက္ေသာ တသီးပုဂၢလ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည့္ မိမိကံၾကမၼာ 

ကုိ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္၊ တာဝန္ယူခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံပုိင္ခြင့္မ်ား သာမက၊ 

လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအလုိက္ (သုိ႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးအလုိက္ စုေပါင္းခံစားသင့္၊ ခံစား 

ထုိက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ေပးထားသည္။ ထုိ စုေပါင္း အခြင့္ 

အေရးကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဟုေခၚသည္။ 

(၆) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးအလုိက္ ခံစားသင့္၊ ခံစားထုိက္သည့္ “ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္” ႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအလုိက္ ခံစားသင့္၊ ခံစားထုိက္သည့္ စုေပါင္း 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပးရန္ က်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာအနက္ 

အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ - တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ 

လုိက္နာက်င့္သုံးမည့္ ဥပေဒမ်ား - အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒ - ကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေသာအခါမ်ိဳးတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေရးဆဲြျပ 

႒ာန္းခြင့္ ေပးထားရမည္။  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား 
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အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာ သမုိင္းအဆက္ဆက္ က်င့္သုံးလာ 

ခဲ့ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ရုိးရာအစဥ္အလာမ်ားကုိလည္း ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ 

ညီစြာ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ၍ ဥပေဒအျဖစ္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္၊ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 

တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ 

အသုံးျပဳမည့္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွေစဘ ဲျပည္နယ္အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ လြတ္လပ္ 

စြာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခြင့္ ရိွေစရမည္။ သုိ႔မွသာ ထုိဥပေဒမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

ပါဝင္ေရးဆဲြထားသျဖင့္ မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ အသက္ႏွင့္ 

ထပ္တူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ လာလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး 

ကုိလည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ “ျပည္ေထာင္” မ်ား “စု” ထားသည့္ 

“ဘုံပုိင္ျပည္ေထာင္စု” အျဖစ္ တန္ဖုိးထားကာ ျမတ္ႏုိးစိတ္ျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္လာလိမ့္မည္။

(၇) ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ေနၾကေသာ 

ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစုိးရ 

အၾကား ဆက္ဆံရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ကုိင္ 

တြယ္က်င့္သုံးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးသည့္ တရားသူ 

ႀကီးမ်ား၊ တရားရုံးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထားရိွရမည့္ 

စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားမွာ (က) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency)၊ (ခ) တာဝန္ခံမႈ 

(Accountibility)၊ (ဂ) တာဝန္ယူမႈ (Responsibility) မ်ား ျဖစ္သည္။ 

(၈) အစုိးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥအဝဝကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လူထုထံသုိ႔ 

တင္ျပရမည္။ အသိေပးရမည္။ သုိ႔မွသာ လူထုက အစုိးရကုိ တာဝန္ခံ၍ ရေပ 

လိမ့္မည္။ အစုိးရတရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရိွႏုိင္ 

ျခင္းမရိွပါက လူထုအေနျဖင့္ ထုိအစုိးရကုိ တာဝန္ခံ၍ရမည္ မဟုတ္ေပ။ အစုိးရ 

တရပ္၏ လုပ္ရပ္ကုိမသိဘဲ ထုိ အစုိးရကုိ လူထုက တာဝန္မခံသင့္ေပ။

(၉) ထုိနည္းတူ အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုကုိယ္စား ထမ္းေဆာင္ထားေသာ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္မႈအလုံးစုံကုိ လူထုထံသုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ျပရမည္။ ၎ 
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အျပင္ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ထားေသာ လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ တာဝန္ယူ၍ တာဝန္ 

လည္း ခံရမည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူ လူထုက ထုိအစုိးရကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ 

၍ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မိမိတုိ႔ 

ပ္ုိင္ဆုိင္ထားေသာ အစုိးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳႏုိင္လိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ အစုိးရႏွင့္ 

လူထုအၾကား အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္မွသာ ထုိအစုိးရကုိ 

ျပည္သူလူထုက တာဝန္ယူ၍ တာဝန္လည္းခံ ရဲလာေပလိမ့္မည္။
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အခန္း (၁၇)

tajccHvl@tcGifhta&;rsm;

 လူသားတုိင္းတြင္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း၊ မည္သည့္ အစုိးရ 

ကမွ် ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရိွေသာ ေမြးရာပါ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရိွၾကသည္။

 အစုိးရတရပ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ 

မရွိေပ။ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ သာရွိသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ 

ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစုိးရတရပ္၏ အဓိကတာဝန္မွာ 

- ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အေျခခံလူ႔ 

အခြင့္အေရးကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ 

 လူသားတုိင္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ ျပည့္ဝ၍ လူ႔ဘဝတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ အသက္ 

ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ 

ခံစားရရွိရန္ လုိအပ္သည္။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစား၍ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ 

တရားမွ်တျခင္းကုိ အေျခခံေသာ လူသားခ်င္းေလးစား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ “သည္းခံ 

ျခင္းတရား” ကုိ လြတ္လပ္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ထားႏုိင္မွသာလွ်င္ 

လူသားတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ လူ႔ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

 လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းႏုိင္ငံတခုတြင္ လူမ်ိဳးခဲြျခားျခင္း၊ အသား 

အေရာင္ခဲ ြ ျခားျခင္း၊ ဘာသာေရးခဲ ြ ျခားျခင္းႏွင့္ လူတန္းစားခဲ ြ ျခားျခင္းတုိ႔ မရွိဘဲ 

လူသားတုိင္း အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရိွခံစားႏုိင္ေရး အတြက္ လြတ္လပ္ 

မႈကုိ အေျခခံေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ လုိအပ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ လြတ္လပ္မႈ 
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ႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ပြင့္လန္းရွင္သန္ ႏုိင္ျခင္းမရိွဘ ဲခ်ိဳ းေဖာက္ေစာ္ကားျခင္းသာ 

ရိွ၏။ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္မူကား လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အာမခံ 

ခ်က္ေပးထားသည္။

 လြတ္လပ္ခြင့္ (Freedom) ႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား (Fundamental 

Human Rights) သည္ ခဲြျခားမရေအာင္ ဆက္စပ္ေနေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ထုိအရာႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ တဲြဖက္ရွင္သန္ေနမွသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ရွင္သန္ရပ္တည္ 

ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးေလာကမ်ားလည္း 

တုိးတက္ရွင္သန္ႏုိင္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒမိုီကေရစီစနစ္တြင္ ေအာက္ပါ အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္ 

ျပည့္စုံေသာ အေျခခံလူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ရရွိခံစားပုိင္ခြင့္ ရွိေစ 

ရမည္။

(၁) လူသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚႀကံဆခြင့္၊ တီထြင္ဖန္တီးခြင့္ႏွင့္ 

အယူဝါဒ တခုခုကုိ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္လက္ခံက်င့္သုံးခြင့္ သာမက ဘာသာ 

တရားမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္မ်ား ရွိၾကရမည့္အျပင္ ထုိ 

ေတြးေခၚႀကံဆမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ေရးသားတင္ျပခြင့္ႏွင့္ စည္းရုံးေဟာေျပာခြင့္ ရိွရမည္။

(၂) ႏုိင္ငံသားတုိင္းက မိမိတုိ႔၏ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထား 

ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ခဲြေဝက်င့္သုံး၍ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ 

ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားရုံးမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

ပါဝင္ခြင့္၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခြင့္မ်ား ရိွရမည္။

(၃) ႏုိင္ငံသားတဦးဦးကုိ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္ 

စက္ျခင္း မခံရေလေအာင္ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထား ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခား 

ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ေပးရမည္။

(၄) ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သား 

မ်ားအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 

ေရးအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ျပည္သူ႔ ရတဲပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကေသာအခါ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ 

၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ ျပစ္မႈတစုံတရာ 
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က်ဴးလြန္မိေသာ တရားခံမ်ားပင္လွ်င္ သူတုိ႔၏ ေမြးရာပါလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားပုိင္ခြင့္ ရိွၾကရမည္။

(၅) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳ းမ်ား၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ မ်ားကုိ ထုိတုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ ထုိတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ 

မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သာမက၊ တုိးတက္ရွင္သန္ေရး 

အတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ပုိင္ခြင့္ မရွိ 

ေစရ။ လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားကုိသာ ေပးပုိင္ခြင့္ 

ရိွေစရမည္။

(၆) လူသားတုိင္း မိမိဘဝရွင္သန္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ႏုိင္ေရးအတြက္ 

လြတ္လပ္စြာ ဝမ္းစာရွာေဖြခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိ၏ လုပ္အားခႏွင့္အညီ 

ထုိက္တန္ေသာ အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား ရိွေစရမည္။

(၇) အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

မိဘမ်ားမွစ၍ ႏုိင္ငံသားတုိင္းႏွင့္ အစုိးရထံတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ မိဘမ်ား 

အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ား အရြယ္မေရာက္မခ်င္း တာဝန္ယူရန္ 

သဘာဝတရားက ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားရိွၾက၏။ အကယ္၍ အေျခအေန 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိဘမ်ားက မိမိတုိ႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိ တာဝန္ယူႏုိင္ျခင္း 

မရိွပါက၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရက တာဝန္ယူရမည္။ အခြန္ေဆာင္ျခင္းအား 

ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ပရဟိတလုပ္ငန္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ရရွိလာေသာ အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ 

ကေလးမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၈) အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တုိးတက္ရွင္သန္ 

ေရးအတြက္ အစုိးရကုိသာ အလုံးစုံ တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ ျပည္သူ 

လူထုတရပ္လုံးက နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ပါဝင္ပ့ံပုိး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျပည္သူ 

လူထုက နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ အစုိးရတရပ္က 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရိွ/မရိွ ဟူေသာ အေရးကိစၥအပါအဝင္ ထုိအစုိးရ 
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၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ကုိ 

ပြင့္လင္းစြာ လူထုကသိျမင္နားလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ 

တုိ႔လည္း ရိွလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၉) အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူသားတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဟူ 

ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစုိးရတရပ္က ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရိွရေလေအာင္ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုမွ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံ 

တကာအသင္းႀကီးမ်ားကုိ ဖန္တီး၍ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာ 

တမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ကာ ထုိေၾကညာစာတမ္းကုိ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ဝင္ႏုိင္ငံ 

အားလုံးက ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သုံးေနျခင္း ျဖစ္သည္။
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အခန္း (၁၈)

vGwfvyfpGmajymqdka&;om;cGifh

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ 

ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး၊ ထုိ 

အာဏာမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည့္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

တရားရုံးမ်ားကုိ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္း၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုက 

မိမိတုိ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း (အေရြးခံပုိင္ခြင့္) တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူ 

မ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။

 လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူလူထုက မိမိကုိယ္ကုိ မိမိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ အေျခခံအက်ဆုံးေသာအရာမွာ “လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ေရးသားခြင့္” ပင္ျဖစ္ 

သည္။ ျပည္သူလူထုကုိယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ယင္း၏ ေရ 

ေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးရန္ လူထုကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 

မ်ားအျဖစ္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္း၍ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးက မိမိ၏ 

ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံရပါက ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ စည္းရုံး 

လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ထုိကုိယ္စားလွယ္၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ ေရွ႕ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက မည္ကဲ့သုိ႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါမည္ 

နည္း။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတဦး၊ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္က သူတုိ႔၏ 
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အေတြးအျမင္၊ မူဝါဒ သေဘာထား၊ ေပၚလစီႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

တင္ျပစည္းရုံးႏုိင္မွသာ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ 

ေရြးခ်ယ္ထုိက္ သူ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သာမက ထုိသူ၏ 

အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ေနာက္ခံသမုိင္းမ်ား၊ သူကုိယ္တုိင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ၊ ေပၚလစီ 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အရည္အခ်င္း ရိွ/မရိွ၊ အခက္ 

အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကံဳေသာအခါ ေခါင္းေအးေအးျဖင့္ ေျဖရွင္း 

ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသာ ပင္ကုိအရည္ အခ်င္း ရွိ/မရွိ၊ တုိင္းျပည္တြင္ ႀကီးမားေသာ 

အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳ ေတြ႔ေသာအခါ ရဲရင့္စြာေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ရဲစြမ္းသတိၱ ရိွ/

မရိွ စသည္တုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထုက ေတြ႔ျမင္ေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားျခင္းသည္ ဒမုိီကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ 

မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အဂၤါရပ္ ျဖစ္သည္။

 လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္ 

စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈ အတြက္သာမက အျခားအျခားေသာ က႑ 

မ်ားစြာအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္- 

(၁) အမ်ားဆႏၵအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ အရာရာကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာစည္း 

ရုံးျခင္း၊ ေရးသားထုတ္ေဝျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခ်ိန္ဆႏိႈင္းယွဥ္ခြင့္ 

ရိွသည္။ ထုိသုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္အပ္ေသာ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ အေကာင္းဆုံး 

နည္းလမ္းကုိ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ အေထြေထြေသာ လူ႔ျပႆနာမ်ိဳးစုံကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အမွားနည္းသြား 

ႏုိင္သည္။

(၂) လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ ရိွေသာေၾကာင့္ လူထုအျမင္က်ယ္ 

လာသည္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား သာမက အျခားအျခားေသာ 

သတင္းဌာနမ်ိဳးစုံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာရရိွေသာေၾကာင့္ 

အစုိးရတရပ္၏ လုပ္ရပ္ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္တဦး (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးပါတီ တရပ္၏ လုပ္ရပ္မွားယြင္းမႈ 

တစုံတရာေပၚေပါက္လာပါက ခ်က္ခ်င္းေဝဖန္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖင့္ ထုိအမွားမ်ား 

က တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီးကုိ ဒုကၡမေပးႏုိင္ခင္ အေကာင္းဆုံး ျပန္ 
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လည္ျပင္ဆင္၍ အစားထုိးႏုိင္သည္။ လူသည္ မွားတတ္ေသာ သတၱဝါတမ်ိဳးျဖစ္ 

သည္။ လူျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အစုိးရတရပ္သည္လည္း အမွားမ်ားက်ဴးလြန္ 

ႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရတရပ္၏ က်ဴးလြန္မိေသာ အမွားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အေကာင္း 

ဆုံးေသာ နည္းလမ္းမွာ လြတ္လပ္စြာေရးသား ေျပာဆုိခြင့္ကုိ လူထုထံအျပည့္ 

အဝအပ္ႏွင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

(၃) ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လြတ္လပ္ေသာ လူထုက မိမိကုိယ္ကုိမိမိ လြတ္လပ္စြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္  ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးအရာကိစၥမ်ားကုိ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္လုံး၏ အေရး 

အရာကိစၥမ်ားကုိ တုိင္ပင္ႏီွးေႏွာရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူထုအေနျဖင့္ 

မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ား 

ကုိသာ တစုံလုံး ပုံအပ္လႊဲေျပာင္းျခင္းမရိွေစဘဲ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ 

ေျပာဆုိျခင္း၊ ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပျခင္း 

စသည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ အစုိးရ 

ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ရွင္သန္ 

ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၄) လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ လြတ္လပ္စြာ 

ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ဆုိသည္မွာ အစုိးရက ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ ေပးအပ္မွ ရႏုိင္ 

ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ အစုိးရ 

က ထုိေမြးရာပါအခြင့္အေရးကုိ လူထုထံ မေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရက ျပည္သူလူထု၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ 

စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း မရိွရေလေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

အျမင့္ဆုံးဥပေဒျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(၅) လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ လူသားတုိင္း၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိလြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးကုိ အလြသုံဲးစားလုပ္၍ လူသား 

အခ်င္းခ်င္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ဘာသာေရး တခုႏွင့္တခုအၾကား အျမင္မွား 

ယြင္းမႈႏွင့္ ရန္လုိမုန္းတီးမႈမ်ားကုိ အားေပးလံႈ႔ေဆာ္သည့္ ေရးသားေျပာဆုိ 

ခ်က္မ်ိဳးကုိမူ လူ႔ေဘာင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ဟန္႔တား 
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ရမည္။ ယင္းသုိ႔ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားမႈကုိ ေဘာင္ခ်ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ 

လြတ္လပ္မႈကုိ ထိပါးျခင္းမဟုတ္ဘ ဲလြတ္လပ္မႈ၏ ရန္သူမ်ိဳ းစုံကုိ လြတ္လပ္ေသာ 

လူထုက လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေစရမည္။

(၆) လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္ (Freedom of Speech) တြင္ လြတ္လပ္စြာ 

စည္းရုံးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵျပခြင့္တုိ႔လည္း ပါရိွသည္။ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ အျမင္ႏွင့္ 

ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာရုံ၊ စာျဖင့္ ေရးသားရုံမွ်ႏွင့္ တခါတရံ 

မလုံေလာက္တတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုပ္ခႏၶာကုိ အသုံးခ်၍ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာ 

ထားမ်ား၊ အျမင္မ်ား၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ လုိအပ္ေလ့ 

ရိွသည္။ ထုိအခါ လူထုက အစုအေဝးျဖင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပျခင္း၊ လူထုစည္းေဝးပဲြ 

မ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရသည္။ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ 

စနစ္၏ အားသာခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵ ျပျခင္းကုိသာ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္က အားေပးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျခင္းမွ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵ 

ျပျခင္းအသြင္သုိ႔ မကူးေျပာင္းသြားမိေစရန္ လြတ္လပ္ေသာ လူထုက မိမိတုိ႔၏ 

အသိတရားျဖင့္ ထိန္းကြပ္ထား ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အာဏာရွင္စနစ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္း 

စြာဆႏၵျပခြင့္အပါအဝင္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ေရးသားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားသည့္ 

အျပင္ လူထုတုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပဲြမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္း ေလ့ရိွျခင္း 

ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပပဲြအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားတတ္သည္။ ထုိ 

အရာကုိ သတိထားၿပီး ေရွာင္ရွားရမည္။

(၇) လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ “လြတ္လပ္မႈ” (Freedom) ၏ အေျခခံ 

ေရေသာက္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တရားမွ်တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ သည္းခံ 

ျခင္းတရား တုိ႔အေပၚ အမီွျပဳ၍ ရွင္သန္သင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ 

ေျပာဆုိျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသား ထုတ္ေဝျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 

မ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

လုပ္ေဆာင္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သင့္သည္။ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 

တုိ႔ကုိ သည္းခံျခင္းတရားျဖင့္ ခၽြန္းအုပ္၍ လမ္းေၾကာင္းထိန္းမတ္ျခင္း မျပဳ 

ႏုိင္ေသာအခါ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သုိ႔ 

မလုိက္ဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈသုိ႔  အသြင္ကူးေျပာင္းတတ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 

အၾကမ္းဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲ ေျပာင္းေသာအခါ တရားမွ် 

တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ သည္းခံျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး မတရားမႈ၊ အႏုိင္က်င့္ 
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ေစာ္ကားမႈ၊ ရန္လုိမုန္းတီးမႈမ်ား သာမက လူ႔ေဘာင္ေလာကကုိ ေသြးေခ်ာင္းစီး 

ေစေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးစုံလည္း ေပၚေပါက္လာပါေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ 

လမ္းစဥ္တုိ႔ကုိ စည္းျခားေပးထားေသာ အရာျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ 

ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လမ္းစဥ္ ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ရပ္တည္ေနသျဖင့္ တဘက္စီက 

အေကာင္းအတြက္ေရာ အဆုိးအတြက္ပါ အသုံးခ်ရန္ လြယ္ကူသည္။ လြယ္ 

လြယ္ကူကူ အလဲြသုံးစားလုပ္ႏုိင္ေသာအရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ 

ေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ ဒီမုိကေရစီကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္ရန္ အလြယ္ကူ 

ဆုံးေသာ ယႏၱရားျဖစ္သြားတတ္သည္ကုိလည္း သတိထားရန္ လုိအပ္သည္။
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အခန္း (၁၉)

'Drdkua&pDtpdk;&ESifh owif;rD'D,mvGwfvyfcGifh

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္က မိမိတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ 

သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ကာ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းသည့္ အစုိးရကုိ ထူေထာင္သည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

 ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ၿပီး မိမိတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ သယ္ပုိးထမ္းေဆာင္မည့္ 

မိမိတုိ႔၏အစုိးရတရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ 

ေသာ့ခ်က္မွာ လြတ္လပ္စြာစည္းရုံးေဟာေျပာခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္ စသည့္ 

အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

 လြတ္လပ္စြာစည္းရုံးေျပာဆုိႏုိင္မွသာလွ်င္ ထုိႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက နားလည္သေဘာ 

ေပါက္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္တဦး၏ မူဝါဒႏွင့္ 

ေပၚလစီမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝ၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္မွသာလွ်င္ 

ထုိသူမ်ား ခံယူတင္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံေရးဝါဒႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု 

အတြက္ တကယ္အက်ိဳးရိွ/မရိွ၊ ကာလေဒသႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္/မျဖစ္၊ ေခတ္ႏွင့္ 

ေလ်ာ္ညီျခင္း ရိွ/မရိွ စသည္တုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထုက ေဝဖန္သုံးသပ္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ 

ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (ႏုိင္ငံေရးသမား) မ်ားက မိမိတုိ႔ 

ေပၚလစီႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လူထုေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ရဲရင့္စြာ တင္ျပၿပီး ျပည္သူ 

လူထု၏ အစစ္အေဆးကုိ ျပတ္သားစြာ ခံယူရဲရေပမည္။ သုိ႔မွသာ ထုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

တခုခု (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးသမားတဦးဦး၏ အရည္အခ်င္းေပၚ လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ 

သည္။ ေပၚလစီႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပပုံတင္ျပနည္း မည္မွ် 



'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm;'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm; 7575

ေကာင္းမြန္ပါေစ၊ ထုိ ႏုိင္ငံေရးသမား လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ 

ေသာ အရည္အခ်င္း ရိွ/မရိွ၊ အက်င့္သိကၡာ၊ သီလႏွင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္ ျပည့္စုံျခင္း ရိွ/မရိွ 

စသည္တုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထု၌ လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။

 ၿခံဳ၍ ေျပာရပါက လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးပါတီအသင္းအပင္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္ မရိွပါက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ 

ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကုိလည္း က်င္းပႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္၍ တရား 

မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ မရွိပါက ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 

မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရတရပ္လည္း ေပၚေပါက္လာႏုိင္ 

လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

 ယခုေခတ္တြင္ သတင္းမီဒီယာကုိ တုိင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟူ၍ ပင္ေခၚဆုိ 

ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 

အခန္းက႑မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး တရပ္လုံးအတြက္ 

ပါဝင္အသုံးေတာ္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

(၁)  လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒယီာမ်ားသည္ ဘက္လုိက္မႈ တစုံတရာမရိွဘ ဲတိက် 

မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ တင္ျပေပး 

ရမည္။

(၂) အစုိးရတရပ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက တရားမွ်တမႈ ရွိ/မရွိ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 

တာဝန္ယူမႈ ရိွ/မရိွ၊ စသည္တုိ႔ကုိ ထုိ သတင္းမီဒယီာမ်ားက ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ 

အခ်က္အလက္မွန္ကန္စြာ တင္ျပရမည္။

(၃)  လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္တြင္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ ထားၾကေသာ 

လူမႈအေျချပဳအဖဲြ ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအဖဲြ ႔အစည္းမ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရိွ/မရိွ ကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ျပည္သူလူထု 

ထံသုိ႔ တင္ျပသတင္းေပးရမည္။

(၄)  ရပ္ရြာအေရးကိစၥမွစ၍ တတုိင္းျပည္လုံးအေရးအထိ ပါဝင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ 

ကိစၥတုိင္းတြင္ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး အတြက္ သတင္းမီဒယီာမ်ား 

က စင္ျမင့္သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ မီဒီယာမ်ားထံမွ တိက်မွန္ကန္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္မွသာ မွန္ကန္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
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(၅) ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသား ထုတ္ေဝခြင့္ကုိ 

အေလးအနက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာဌာန 

အသီးသီး၏ ေရးသားထုတ္ေဝ ေျပာဆုိတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ စီစစ္ရန္ဟူေသာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားရိွသည့္ “စာေပစီစစ္ေရး” ႏွင့္ “ဆင္ဆာ” အဖဲြ႔မ်ား 

လုံးဝမရိွသင့္ေပ။ ထုိနည္းတူ အစုိးရက သတင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္၍ 

အာဏာရပါတီႏွင့္ အစုိးရ၏ အာေဘာ္မ်ားကုိသာ ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပရ 

မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ေလ့ရိွသည့္ အစုိးရ၏ ျပန္ၾကား 

ေရးဌာနသည္လည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ လုံးဝ မရိွအပ္ေပ။ 

(၆) သတင္းႏွင့္ မီဒယီာ ဟုဆုိရာ၌ ယခင္က “စာနယ္ဇင္း” ဟု ေခၚဆုိသည့္ သတင္း 

စာ၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားသာမက ယခုေခတ္တြင္ လူထုဆက္ဆံေရးကိရိယာ 

အျဖစ္ အသုံးမ်ားသည့္ အင္တာနက္၊ Website၊ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 

အျခားအျခားေသာ လူထုဆက္သြယ္ေရးယႏၱရားမ်ား အားလုံးပါဝင္သည္။

ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ 

 ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ အစုိးရ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွ ပုဂၢိဳလ္ 

မ်ား ထားရိွျခင္း၊ သမၼတ (သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးတဦးဦး၏ ေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရိွသူ ထားရိွ 

ျခင္းႏွင့္ ပါတီတရပ္ရပ္က ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူပုဂၢိဳ လ္ သာမက သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး 

ဌာန ထားရိွျခင္းတုိ႔သည္ ထုိပါတီ (သုိ႔မဟုတ္) ထုိ အစုိးရတာဝန္ရိွသူ၏ ေပၚလစီႏွင့္ 

မူဝါဒမ်ားက မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မထိပါးႏုိင္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ 

လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပန္ၾကားေရးဌာနကုိ ဝန္ႀကီးဌာနတခုအျဖစ္ 

ထားရိွျခင္းသည္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးကုိ အစုိးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္ ဟူေသာ 

အစဥ္အလာႏွင့္ လူထုလြတ္လပ္မႈအေပၚ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ထားရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရုံသာမက မိမိတုိ႔ 

ေပၚလစီႏွင့္ မူဝါဒအတုိင္း ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိလည္း 

အစုိးရကုိယ္တုိင္က ခန္႔ထားၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းႏွင့္ မီဒယီာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ရန္ ဆင္ဆာအဖဲြ႔မ်ားကုိပါ ဖဲြ႔စည္း၍ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ကုိ 

ျပင္းထန္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီးေလ့ ရိွၾကသည္။ ယင္းသည္ ဒမုိီကေရစီစနစ္တြင္ မရိွအပ္ 

ေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
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အခန္း (၂ဝ)

bmoma&;vGwfvyfcGifh

 လူသားတုိင္း ခံစားသင့္ ခံစားထုိက္ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ 

ခြင့္မ်ားအနက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ထိပ္ဆုံးတြင္ ပါဝင္သည္။ တခ်ိဳ႕က 

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ လြတ္လပ္မႈအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္ဟုပင္ 

ေခၚဆုိသမုတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘာသာေရးသည္ ေလာကီေရးရာသာ မဟုတ္ 

ဘဲ ေလာကုတၱရာအေရးမ်ား ပါဝင္၍ လူ႔ဘဝ၏ ျဖစ္တည္ျခင္းအေၾကာင္းတရားကုိ 

အနက္ရိႈင္းဆုံးႏွင့္ အသိမ္ေမြ႔ဆုံး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

တည္း။ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံရေသာ လူသားတုိ႔အၾကား စိတ္ဝိညာဥ္ 

ျဖင့္ ကူးလူးဆက္ဆံေသာ အလုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤမွ်သိမ္ေမြ႔ေလး 

နက္ေသာ သမၼာတရားႏွင့္ ဓမၼတရားတုိ႔၏ အလုပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သူမွ် 

အေႏွာင့္အယွက္ မေပးသင့္ေပ။ ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးမွ ကင္းႏုိင္သမွ် ကင္းရွင္း 

ေအာင္ ထားရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ -

(၁)  ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရိွရမည္။

(၂)  ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေရာယွက္ျခင္း မရိွေစရ။

(၃)  ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ ရိွသည္။ ဘာသာတရားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အရာကိစၥ 

မွန္သမွ်ကုိ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ရိွရမည္။

(၄)  ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ဟုဆုိရာတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စာေပမ်ားကုိ လြတ္ 

လပ္စြာ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

တည္ေဆာက္ခြင့္၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားတြင္ ပဲြလမ္းသဘင္ 
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မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္၊ မိမိယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ေဟာေျပာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ သာသနာျပဳခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္ 

သည္။

(၅) ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးအပ္ၿပီး သာသနာျပဳခြင့္ကုိလည္း 

လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးသင့္သည္။  ႏုိင္ငံေရး 

ႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ ခဲြျခားထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ မည္ 

သည့္ ဘာသာတရားကုိမွ် ဦးစားေပးျခင္း၊ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုိးရ 

က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ သင့္ေပ။

(၆) ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ ခဲြျခားထားေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ ဘာသာ 

သာသနာကုိမွ်  ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ အထူးဦးစားေပးျခင္း 

လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္ေပ။

(၇) ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ ခဲြျခားထားသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္တြင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာသာေရးကုိ အေထာက္အကူေပးရန္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္သည့္ 

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန လုံးဝမထားရိွသင့္ေပ။ ဘာသာေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးမွ 

လုံးဝကင္းရွင္း လြတ္လပ္သင့္သည္။
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အခန္း (၂၁)

vlenf;pkrsm;. tcGifhta&;udk umuG,fjcif;

 ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ အမ်ားဆႏၵအရ အရာရာကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာ စနစ္ 

ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္လည္း ဒမုိီကေရစစီနစ္သည္ လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးေပးတန္ဖုိးထားေသာေၾကာင့္ လူသားတုိင္း၏ တန္းတူညီ 

မွ်မႈအခြင့္အေရးကုိ အထူးဦးစားေပး စဥ္းစားေသာ စနစ္လည္း ျဖစ္သည္။

 အေပၚယံအားျဖင့္ ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံသားတုိင္းတြင္ ရိွအပ္ေသာ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ 

ဟူေသာ “တန္းတူေရး” ႏွင့္ အမ်ားဆႏၵအရ အရာရာကုိ ဆုံးျဖတ္သည္ဟူေသာ 

“အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း” က်င့္စဥ္ႏွစ္ရပ္ တုိ႔သည္ ဆန္႔က်င္သေယာင္ ထင္ရေပ 

သည္။ အမ်ားဆႏၵျဖင့္သာ အရာရာကုိ ဆုံးျဖတ္ပါက လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ပိတ္ပင္ရာ မေရာက္ေပဘူးလားဟု ေမးစရာရိွသည္။

 အမ်ားစုႏွင့္ အနည္းစုဆႏၵခ်င္း မတူညီေသာအခါ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားစြာ ေပၚေပါက္တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳး 

ေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္ေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အရာရာကုိ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ 

သာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ ဆုိပါက လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး ေနာင္ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာေသာအခါ လူမ်ိဳးငယ္မ်ားပါ ေပ်ာက္ကြယ္တိမ္ျမဳပ္သြား 

ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ လႊမ္းမုိးေရးႏွင့္ 

လူအုပ္ႀကီးျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားေသာ (Tyranny of  Majority) ကုိ ျဖစ္ပြားေစ 

ႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားစြာက ေစာဒကတက္ကာ ျငင္းခုံခဲ့ၾကသည္။

 ဥပမာ - ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာငစု္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ 

ေသာအခါ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း စေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆႏၵမဲ မပါဘဲ 
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ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ အလြယ္တကူ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဦးႏု 

ေခတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တရပ္လုံး၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက လႊမ္းမုိးထားေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 

၏ ဆႏၵမဲတခုမွ်မပါဘဲ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားလိုလားေသာ ဥပေဒအားလုံးကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း 

အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္တြင္ လူမ်ားစုက လူနည္းစု၊ အထူးသျဖင့္ 

လူဦးေရ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ လူမ်ိဳးမ်ားက လူဦးေရပုိမုိနည္းပါးေသာ လူမ်ိဳးငယ္မ်ားကုိ 

အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ား မရိွရေလေအာင္ နည္းလမ္းရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ 

နည္းလမ္းရွာေဖြရာတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းတခုမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒကုိ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းျခင္းသာ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ -

(၁)  ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အရာရာကုိ အမ်ားဆႏၵအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေလ့ 

ရိွေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ရပ္သည္ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ တဖက္သတ္ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အဆင့္အထိ မျဖစ္သင့္ေပ။ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေသာ္လည္း 

လူနည္းစုမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကုိလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ ျပဳရမည္။

(၂) လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္အခါ လူမ်ိဳး 

ေရးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုထဲမွ လူနည္းစုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾက သူမ်ား၏ 

“ပကတိတည္ရွိေနျခင္း” ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ၾကရမည္။ ထုိသုိ႔ မတူကဲြျပားမႈ 

ရိွေနျခင္းကုိေတာ့ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမွသာ “မတူကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ 

ေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး” (Unity in Diversity) ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ 

(၃) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးငယ္မ်ား မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ထုိ လူမ်ိဳးငယ္မ်ား၏ အမ်ိဳး 

သားလကၡဏာ (National Identity) ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

အျခားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(၄) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ (National Identity) ဟုဆုိ 

ရာတြင္ ထုိလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းလကၡဏာ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
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ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ ဘုိးဘြားပုိင္နယ္ေျမမ်ား (Home Land) ႏွင့္ သမုိင္း 

ေနာက္ခံ စသည္မ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းကုိ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ယဥ္ေက်းမႈ 

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Cultural Self-determi- 

nation or Cultural Autonomy) ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး 

တုိင္းတြင္ ၎တုိ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ 

ရိွသင့္သည္။

(၅) လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္ 

မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေလာက္ေသာ လူအင္အား မရိွသည့္ 

လူမ်ိဳးငယ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္ ထုိက္တန္စြာ ရရွိႏုိင္ရန္ 

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေဒသႏွင့္ အမ်ိဳးသား နယ္ေျမမ်ားကုိ သတ္မွတ္၍၊ ထုိ လူမ်ိဳး 

ငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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အခန္း (၂၂)

trsdK;orD;tcGifhta&;ESifh usm;§rwef;wla&;

 ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ကမာၻ႔လူဦးေရ တဝက္၏ အခြင့္အေရးကုိ 

ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ လူသားတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးကုိ တန္ဖုိး 

ထားၿပီး၊ လြတ္လပ္မႈကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 

မ်ားကုိ အထူးတန္ဖုိးထား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ သင့္သည္။

 ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဘာသာေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံအရ ေသာ္လည္းေကာင္း တန္းတူအခြင့္အေရး မေပးခဲ့ၾက 

ေခ်။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခ်င္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 

တန္းတူအခြင့္အေရးမေပး ခဲ့ၾကေပ။ အေတြးအေခၚ ေဟာင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေတာ္ 

လွန္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး 

ေပးသင့္သည္။ လူတုိင္း ရရွိခံစားထုိက္ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား သာမက 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း အထူး 

ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍ ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေအာက္ပါက႑ 

မ်ားတြင္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးအပ္ သင့္သည္။

(က) ဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား(က) ဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

(၁)  တရားရုံးမ်ားတြင္ စီရင္ခ်က္တစုံတရာ ခ်မွတ္ရန္ တရားရင္ဆုိင္ရေသာအခါ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္ 

အေရး ေပးရမည္။
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(၂)  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အျခား ပုိင္ဆုိင္ 

ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး 

ေပးရမည္။

(၃)  ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲ ြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆဲ ြ ျပ႒ာန္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိပါ ပါဝင္ေဆြးေႏြး အႀကံေပးဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ေပးရမည္။

(၄)  ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးေနေသာ လႊတ္ေတာ္ 

အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆုံး (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ရန္ ဥပေဒျဖင့္ 

ျပ႒ာန္းေပးသင့္သည္။

(ခ) ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား(ခ) ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

(၁)  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ 

ပါဝင္လႈပ္ရွား တာဝန္ယူ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ေပးရမည္။

(၂)  မဲေပးပုိင္ခြင့္၊ အေရြးခံပုိင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဆင့္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္ထိ အဆင့္တုိင္း ေနရာတုိင္းတြင္ အရည္အခ်င္း 

ျပည့္မီ၍ လူထုေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ေရြးခ်ယ္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ေပးရမည္။

(၃)  ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းနယ္ပယ္မ်ား 

အားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပ 

ခ်က္ႏွင့္မွ် ပိတ္ပင္ဟန္႔တားျခင္း မရိွေစရ။

(၄)  ဘာသာေရးကုိ အေၾကာင္းျပ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ 

တားျမစ္ျခင္း မရိွေစရ။

(၅)  ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း မရိွေစရ။

(၆) ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရး 

ေပးရမည္။

(၇)  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ တန္းတူအခြင့္အေရးေပး၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

လုံၿခံဳေရးတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ေပးရမည္။
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အခန္း (၂၃)

'Drdkua&pDpepfESifh ynma&;vGwfvyfcGifh

 အာဏာရွင္စနစ္တြင္  “ထုံအ ည့ံဖ်င္း၍ အသိတရားကင္းမဲ့ေသာ လူထု” မ်ိဳးကုိသာ 

အာဏာရွင္တုိ႔ အလုိခ်င္ဆုံးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု “ထုံအ ည့ံဖ်င္း” မွ 

သာ အာဏာရွင္တုိ႔ တန္ခုိးႀကီးထြား ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူလူထု အသိတရားကင္းမဲ့မွ 

အာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူ ႏုိင္လိမ့္မည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားက အာဏာရရိွသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ပညာေရးမ႑ိဳင္ 

ႀကီးကုိ ပထမပစ္မွတ္ထားၿပီး ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီး တတ္ၾကသည္။ 

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ကမူ ပညာေရးကုိ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတရပ္အျဖစ္ လက္ခံ 

အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ 

ပညာေရးကုိ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္ အတိအလင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။

(၁)  လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ေရးသားေျပာဆုိျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ 

စနစ္၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တတ္ 

ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ထူေထာင္ရန္ ပညာေရးစနစ္သည္ အခရာက်ေသာ 

ဒီမုိကေရစီယႏၱရား တခုျဖစ္သည္။

(၂) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း 

ႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ေခတ္တေခတ္ၿပီး တေခတ္ လက္ဆင့္ 

ကမ္း သင္ယူခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ ဒီမုိကေရစီ၏ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားကုိ 

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းရာတြင္ ပညာေရးစနစ္သည္ အလြန္အေရး 

ႀကီးသည္။
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(၃) ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ား၏ အျခားအေျခခံသေဘာ 

တရားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တရားမွ်တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ သည္းခံျခင္းတရား 

မ်ားသာမက တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ 

စည္းရုံး၍ တရားမွ်ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံေရးကုိ ငယ္ရြယ္ 

စဥ္ဘဝမွစတင္ကာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး 

ရသည္။ ေက်ာင္းေကာင္စီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ေက်ာင္းသား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ 

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒမုိီကေရစီ အေလ့ 

အက်င့္မ်ားကုိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရသည္။

(၄) ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေသာ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ ပညာေရးကုိ အေျခခံလူ႔ 

အခြင့္အေရးအျဖစ္ ရရိွခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ ကေလးငယ္အားလုံး၊ လူငယ္လူရြယ္ 

အားလုံး ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ 

ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသည္။ အစုိးရက လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကုိ ေပးၿပီး၊ အစုိးရ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိပါ ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။

(၅) လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားကုိ အေျခခံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ 

ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရိွရမည္။

(၆) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထုိင္၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံး 

ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကားကုိ သက္ 

ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

ေၾကာင့္ ထုိျပည္နယ္၏ ရုံးသုံးဘာသာစကား တုိးတက္ ရွင္သန္ေရးကုိ ျပည္ 

ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွေစဘဲ ျပည္နယ္မ်ားက သီးျခားလြတ္လပ္ 

စြာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္အစုိးရ 

က လြတ္လပ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(၇) ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ လူသားတုိင္း၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိ႔ 

ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အေလးထားေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး 

အတြက္ တုိင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ အလုံအေလာက္ အသုံးခ်သည့္ နည္းတူ 
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လူသားတုိင္း၏ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ပြင့္လန္း 

ရွင္သန္၍ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ ထူေထာင္ေရးတြင္ အေျခခံ 

အက်ဆုံးျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑အတြက္ ဘ႑ာေငြ အလုံအေလာက္ထားရိွ 

ရန္ အစုိးရမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။



ေနာက္ဆက္တဲြ (၁)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသည့္
FCDCC မွ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ 

“ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)” အခန္း (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

tajccHtcGifhta&;rsm;
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အခန္း (၂)အခန္း (၂)

tcGifhta&;rsm;/ &ydkifcGifhrsm;ESifh wm0efrsm;tcGifhta&;rsm;/ &ydkifcGifhrsm;ESifh wm0efrsm;
(Bill of Rights, Guarantees and Duties)

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား (Fundamental Rights)

ပုဒ္မ (၁၁) ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ားပုဒ္မ (၁၁) ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ -

(က) အသက္ရွင္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ခ) လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ အဆင့္အတန္း၊ အသက္ 

အရြယ္၊ လိင္ႏွင့္ လိင္စိတ္ကဲြျပားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ခဲြျခားမႈမရိွေစဘ ဲတရားဥပေဒေရွ႕ 

ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရိွေစရမည္။

(ဂ) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယုံၾကည္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ဃ) လူပုဂၢိဳလ္တဦးအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ခံပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ 

အား ေလးစားေစမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈ ရယူပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂) အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ပုဒ္မ (၁၂) အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ -

(က) ကၽြန္ျပဳျခင္း မခံေစရ။

(ခ) အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရျခင္း မရိွေစရ။
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(ဂ) ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈျပဳျခင္း၊ လူမဆန္ေသာ ရက္ 

စက္စြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မခံေစရ။

ပုဒ္မ (၁၃) ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားပုဒ္မ (၁၃) ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

အထက္ပါ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ မည္သည့္ အေျခ 

အေနေအာက္တြင္မွ် ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ မရိွေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄) အေျခခံရပုိင္ခြင့္ပုဒ္မ (၁၄) အေျခခံရပုိင္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ 

ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ -

(က) လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊ သတင္း 

ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရိွေစရမည္။

(ခ) လြတ္လပ္စြာသာသာတရားကုိးကြယ္ခြင့္၊ ဘာသာေရးထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ 

က်င့္သုံးခြင့္ရိွေစရမည္။

(ဂ) လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ဃ) ႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(င) ဤ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ 

ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားကုိ 

ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကန္႔သတ္ဟန္႔တားသည့္ ဥပေဒ 

ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းႏုိင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅) ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးပုဒ္မ (၁၅) ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူ မည္သူမဆုိ -

(က) မိမိ၏ ေနအိမ္၊ မိသားစု စာေပးစာယူ အပါအဝင္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္မႈတုိ႔ကုိ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ေသာ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ မမိိ၏ သိကၡာႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကုိ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ေသာနည္းျဖင့္ ထိခုိက္ျခင္း မခံထုိက္ေစရ။

(ခ) ဥပေဒႏွင့္မညီေသာနည္းျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ကုိရွာေဖြခံရျခင္း၊ ေနအိမ္ဥပစာအတြင္း 

ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခံရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းသိမ္းယူခံရျခင္းမွ 

လုံၿခံဳမႈခံစားပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၆) က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၁၆) က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး

မိသားစု၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ က်ား-မ 

တန္းတူ အခြင့္အေရး ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးပုဒ္မ (၁၇) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 
(Civil and Political Rights)

ပုဒ္မ (၁၈) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ပုဒ္မ (၁၈) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လြတ္လပ္စြာ 

သြားလာခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉) ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာခြင့္၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ပုဒ္မ (၁၉) ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာခြင့္၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာခြင့္၊ 

ျပည္ပမွ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၂ဝ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

(က) အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတုိင္းသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္းမခဲြျခားဘဲ 

လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ လက္ထပ္ပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။

(ခ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ မိမိ၏ဘာသာတရားႏွင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ ေရြးခ်ယ္မႈ 

အခြင့္အေရးကုိ အလုိအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲျခင္း မျဖစ္ေစရ။ မိမိ၏ လြတ္လပ္ 

ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအရသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂၁) ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၂၁) ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး

အရြယ္ေရာက္သူႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

(က) တုိက္ရုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွေစရမည္။

(ခ) လြတ္လပ္ေသာဆႏၵေဖာ္ျပမႈကုိ အာမခံသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္၊ တုိက္ရုိက္၊ လြတ္လပ္၍ 

တရားမွ်တမႈရွိေသာ ပုံမွန္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၂) အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ပုဒ္မ (၂၂) အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 

ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား 

ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ သမဂၢမ်ားထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္ရိွေစရမည္။

(ခ) မည္သူမွ် အသင္းအဖဲြ႔တခုခုသုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ျပဳမူျခင္း မခံေစရ။

ပုဒ္မ (၂၃) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ၏အခြင့္အေရးပုဒ္မ (၂၃) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ၏အခြင့္အေရး

(က) ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူ မည္သူမွ် ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ျမင္ 

ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရာ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းမရိွဘ ဲသံသယျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္း၊ 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း မရိွေစရ။

(ခ)  ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူတုိင္းအေပၚ ဆက္ဆံရာတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ 

ဆက္ဆံမႈခံထုိက္ေစရမည္။

(ဂ)  ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဝရမ္းအရ မဟုတ္လွ်င္ (၂၄) နာရီထက္ 

ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိေစရ။ (၂၄) နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းရိွလွ်င္ အာဏာရိွသည့္ သက္ဆုိင္ရာ 

တရားရုံးသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး တရားသူႀကီးတဦးဦး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔ျဖင့္သာ တည္ဆ ဲ

တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂၄) ျပစ္မႈဆုိင္ရာစဲြဆုိျခင္းပုဒ္မ (၂၄) ျပစ္မႈဆုိင္ရာစဲြဆုိျခင္း

(က) မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈတခုခုႏွင့္ တရားစဲြဆုိျခင္းခံရပါက -

(၁)  အဆုိပါ ျပစ္မႈႏွင့္ စဲြဆုိထားေၾကာင္းကုိ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိ ၾကားသိေစ 
ရမည္။

(၂)  အျမန္ဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြင္း စစ္ေဆးၾကားနာရမည္။

(၃)  တရားစဲြဆုိျခင္းခံရသူ၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ သက္ေသထြက္ဆုိရန္ 
အတင္းအက်ပ္ျပဳျခင္း မခံေစရ။

(၄)  ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္အျပည့္အဝ ရိွေစရမည္။

(၅)  တရားစဲြဆုိျခင္းခံရသူ၏ ကုိယ္စား ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ ငွားရမ္းထုေခ်ပုိင္ 
ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(၆) တရားစဲြဆုိျခင္းခံရသူ နားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ စစ္ေဆးၾကား 
နာမႈကုိ ခံယူပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရိွ 
ပါက စကားျပန္၏အကူအညီကုိ ရယူပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ခ)  ၾကားနာေသာ တရားခြင္အားလုံးသည္ အမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ 

တရားစီရင္ေရးျဖစ္ရမည္။ 

ပုဒ္မ (၂၅) တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ပုဒ္မ (၂၅) တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ျပစ္ဒဏ္

(က) ျပစ္မႈျဖစ္ပြားစဥ္အခ်ိန္ကာလ၌ အတည္ျဖစ္ေနေသာ တရားဥပေဒအရသာ 

စီရင္ရမည္။

(ခ) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ညိႇဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမခ်မွတ္ရ။

(ဂ) တရားေသလႊတ္ျခင္းခံရၿပီးသူ မည္သူတဦးတေယာက္ကုိမွ် အဆုိပါျပစ္မႈအတြက္ 

ထပ္မံစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈတခုအတြက္ တႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း မခံေစရ။

(င) မည္သည့္ဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း မရိွေစရ။
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္မ်ား တာဝန္မ်ား 

(Economic, Social and Cultural Rights and Duties)

ပုဒ္မ (၂၆) ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ပုဒ္မ (၂၆) ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္

(က) ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြရရိွထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားပုိင္ဆုိင္ 

ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ ထုခဲြေရာင္းခ်ပုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။

(ခ) ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္သာ 

လွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရုပ္သိမ္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ ေစရမည္။ ရုပ္သိမ္းခံရသူ၏ အက်ိဳး 

ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏အက်ိဳးကုိ တရားမွ်တစြာခ်ိန္ဆ၍ ထုိက္တန္ေသာ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးမွသာ သိမ္းယူခြင့္ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၇) အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုဒ္မ (၂၇) အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း၊ လိင္၊ အသား 

အေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ အသက္အရြယ္ ခဲြျခားျခင္းမရွိေစရဘဲ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၈) စီးပြားရွာေဖြခြင့္ပုဒ္မ (၂၈) စီးပြားရွာေဖြခြင့္

(က) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ လြတ္လပ္စြာ 

စီးပြားရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ တည္ 

ေထာင္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(ခ) အထက္အပုိဒ ္(က) ပါ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထား 

ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ ျပည္သူ 

လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္မႈမရိွေစရ။

ပုဒ္မ (၂၉) တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္ပုဒ္မ (၂၉) တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာတီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။



'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm;'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm; 9595

ပုဒ္မ (၃ဝ) မိရုိးဖလာအေမြအႏွစ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ပုဒ္မ (၃ဝ) မိရုိးဖလာအေမြအႏွစ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္

မိရုိးဖလာ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ 

ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ သီးသန္႔ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္ 

မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳ 

ပုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၁) အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ပုဒ္မ (၃၁) အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိေနရင္းျပည္နယ္မွ အျခားျပည္နယ္တရပ္ရပ္သုိ႔ အေျခခ်ေန 

ထုိင္ျခင္း၊ စီးပြားရွာေဖြျခင္းတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၏ တရားဥပေဒျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၂) ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္ပုဒ္မ (၃၂) ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္

(က) လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

(ခ) မိမိႏွစ္သက္ဝါသနာပါရာ အတတ္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ၊ အဆင့္ 

ျမင့္ပညာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ဂ) အေျခခံပညာေရးကုိ မသင္မေနရအျဖစ္ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ ရရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၃) ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္ပုဒ္မ (၃၃) ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ သိပၸံႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 

ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ 

အညီ တည္ေထာင္ပုိင္ခြင့္ကုိ အာမခံရမည္။

ပုဒ္မ (၃၄) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၃၄) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ အေျခခံက်န္းမာေရးအဆင့္တြင္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုသမႈကုိ အခမဲ့ ရယူခံစားပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ၊ အသက္ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ အာမခံထားရိွမႈႏွင့္ လူမႈဖူလုံ 

ေရးအတြက္ စီမံထားရွိမႈတုိ႔ကုိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 

ေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၃၅) ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားပုဒ္မ (၃၅) ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဓေလ့ထုံးစံ၊ အစဥ္အလာမ်ားကုိ တုိးတက္ျပန္႔ပြားေအာင္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

အညီ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၆) တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားပုဒ္မ (၃၆) တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပတုိ႔ကုိ 

လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိပုိင္ခြင့္၊ သင္ၾကားပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ တုိးတက္ျပန္႔ပြားေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

အေထြေထြအေျခခံမူမ်ားအေထြေထြအေျခခံမူမ်ား

(Af irmative Action Rights and General Principles)

ပုဒ္မ (၃၇) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးအတြက္စီမံမႈပုဒ္မ (၃၇) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးအတြက္စီမံမႈ

က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး (၃ဝ) 

ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။

ပုဒ္မ (၃၈) ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၃၈) ကေလးမ်ားအခြင့္အေရး

(က) ကေလးငယ္တုိင္းသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈကုိ ရရိွခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ကေလးငယ္တုိင္းသည္ အမ်ိဳးသားထုတရပ္ 

လုံး၏ ေဖးမကူညီမႈကုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။

(ခ)  ကေလးမ်ားအား မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူတုိ႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုထံမွ ကဲြကြာေအာင္ မျပဳလုပ္ရ။ ကေလးတုိ႔ကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 

သြန္သင္ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔သည္ မိဘတုိ႔၏ သဘာဝအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ အကယ္ 

၍ မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူတုိ႔က ဝတၱရားပ်က္ကြက္လွ်င္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ တနည္းနည္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ခုိကုိးရာမဲ့ဘဝသုိ႔ ေရာက္ရွိမည့္ 
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အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာ 

ေစျခင္းကုိ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ)  ကေလးမ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ ျပဳရမည္။ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္အႏၱရာယ္၊ 

ကုိယ္ခႏၶာႀကီးထြားဖြ႔ၿံဖိဳးမႈ တခုခုကုိ ထိခုိက္ေစေသာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းမ်ား 

မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

ကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၃၉) အလုပ္သမားအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၃၉) အလုပ္သမားအခြင့္အေရး

(က) အလုပ္လုပ္သူတုိင္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေရး၊ လူမႈ 

ဖူလုံေရး၊ မွ်တေသာအလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ေရး၊ ခြင့္ရက္ ရရွိေစေရးတုိ႔ကုိ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ခ)  အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စည္းရုံးခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄ဝ) လယ္သမားအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၄ဝ) လယ္သမားအခြင့္အေရး

လယ္သမားတုိင္းသည္ -

(၁)  သီးႏံွမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ထုတ္လုပ္ခြင့္၊

(၂)  အခြန္ဟူသမွ် ေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေဆာင္ခြင့္၊

(၃)  လယ္သမားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ စည္းရုံးခြင့္မ်ား 

ရရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးပုဒ္မ (၄၁) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ 

ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားရမည့္ အတိဒကုၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရမည့္အျပင္ 

သဘာဝတရားႏွင့္ကုိက္ညီ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫႊတ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ကုိ ရရိွရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။

(ခ)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသည္ ႒ာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု 

တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အသိ 
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အမွတ္ျပဳရမည့္အျပင္ ၎တုိ႔ အေျခခ်ေနထုိင္ရာ ေဒသအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ထိခုိက္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြံထုတ္

ယူသုံးစဲြျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရိွျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၄၂) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံတုိင္ၾကားခြင့္ပုဒ္မ (၄၂) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံတုိင္ၾကားခြင့္

လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ခံရသူ မည္သူမဆုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရယူခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၃) အေျခခံဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ရယူျခင္းပုဒ္မ (၄၃) အေျခခံဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ရယူျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ရယူရန္ လုိအပ္ေသာအခါ၌ ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ခ)  ဤအခြင့္အေရးကုိ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း မရိွေစရ။

ပုဒ္မ (၄၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အကာအကြယ္ကုိရယူျခင္းပုဒ္မ (၄၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အကာအကြယ္ကုိရယူျခင္း

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 

ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၅) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းပုဒ္မ (၄၅) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုက အတည္ျပဳေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ တရားရုံးမ်ားက တုိက္ရုိက္ကုိးကားက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၆) တာဝန္မ်ားပုဒ္မ (၄၆) တာဝန္မ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ -

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။



ေနာက္ဆက္တဲြ (၂)
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'Drdkua&pDqdkwm bmvJ´ t"d`m,fzGifhqdkcsuf tusOf;

 ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဘာလဲ။ ဒီေမးခြန္းကုိ ဘယ္လုိေျဖမလဲ။ က်မအထင္မွာေတာ့ 

“ဒမုိီကေရစီတုိင္းျပည္မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အမ်ားစုကေတာ့ ဒမုိီကေရစီ ဆုိတာ မိမိႀကိဳက္ 

ႏွစ္သက္တဲ့ အစုိးရတရပ္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

ႏုိင္တဲ့စနစ္” လုိ႔ပဲ ေျဖၾကလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒုတိယဆင့္အေနန႔ဲ ဆက္ေျပာရမယ္ 

ဆုိရင္ေတာ့ “ဒီမုိကေရစီဆုိတာ အာဏာအလြဲသုံးစား လုပ္ေနတဲ့ အစုိးရတရပ္ကုိ 

ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးၿပီး ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္တဲ့စနစ္ တရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္”။ 

တနည္းအားျဖင့္ မိမိန႔ဲ အျမင္မတူတဲ့ အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) ပါတီတရပ္ကုိ မဲန႔ဲျဖဳတ္ခ် 

ႏုိင္တဲ့စနစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ ဒမုိီကေရစီဆုိတာ “မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစုိးရတရပ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ 

မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ စနစ္၊ အာဏာအလဲြသုံးစား လုပ္တဲ့ အစုိးရတရပ္ကုိ ေရြးေကာက္ 

ပြဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖဳတ္ခ်ႏုိင္တဲ့စနစ္၊ မိမိန႔ဲ အျမင္မတူတဲ့ ပါတီတရပ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ 

မွာ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အႏုိင္ယူၿပီး မိမိလုိလားတဲ့ အစုိးရကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့စနစ္” လုိ႔ 

ေခၚဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒမုိီကေရစီကုိ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚမွာ အေျခခံ 

ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းဟာ အင္မတန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒမုိီကေရစီ ဆုိတာ 

ေရြးေကာက္ပဲြ တခုတည္းန႔ဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမယ္ဆုိရင္ မျပည့္စုံပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီ 

ဆုိတာ ေလးႏွစ္မွာ တႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွရုံေလးနဲ႔ မျပည့္စုံ 

ႏုိင္ပါဘူး။

 တကယ္ေတာ့ ဒမုိီကေရစီဆုိတာ လူသားတုိင္းက “မိမိဘဝကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ လြတ္ 

လပ္စြာဖန္တီးႏုိင္ျခင္း၊ မိမိဘဝအတြက္ မိမိကုိယ္တိုင္ အဆုံးအျဖတ္ေပး ႏုိင္ျခင္း၊ အဒီဲ 

လုိ မိမိဘဝကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ဖန္တီး ႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံး 
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လႈပ္ရွားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာဥစၥာပစၥည္း ရွာမီွးပုိင္ခြင့္၊ စီးပြားေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ လူမႈေရးန႔ဲ 

ႏုိင္ငံေရး အသင္းအပင္းေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ အဲဒီလုိ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ျဖည့္ 

ဆည္းခြင့္၊ လူသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ လူသားတုိင္း က်န္းမာေရး 

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈရခြင့္၊ လူသားတုိင္း ဘဝလုံၿခံဳေရးနဲ႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တရပ္လုံး 

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေအာင္ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရျခင္း” စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒ ီသင္တန္းမွာ ပုိ႔ခ်ဖုိ႔အတြက္ ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက “ဒမုိီကေရစီဆုိတာ 

ဘာလဲ” စာတမ္းန႔ဲ ေရးသားထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ အခ်က္ (၁၅) ခ်က္ကုိ အက်ယ္ 

တဝင့္ ရွင္းလင္းထားတယ္။ [ဤစာအုပ္တြင္ အခန္း (၁) မွ (၁၅) အထိကုိ ဆုိလုိသည္]။ 

ေဖာ္ျပပါ အဲဒီအခ်က္မ်ားဟာ မိမိဘဝကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးႏုိင္ေရး 

အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ားနဲ႔ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

'Drdkua&pDzHG@+zdK;wdk;wufr_
(Developing Democracy)

 ဒမုိီကေရစဆုိီတာ ဘာလဲဆုိတာကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒမုိီကေရစစီနစ္ 

ကုိ တုိင္းျပည္အသီးသီးမွာ ဘယ္လုိ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသလ၊ဲ ခုိင္မာေအာင္ ဘယ္လုိအေျခ 

စုိက္ခဲ့သလဲ၊ တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ ဆုိတာကုိဆက္လက္ 

ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

 ႏုိင္ငံတုိင္း ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ ဒမုိီကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ပုံ မတူၾကပါဘူး။ ႏုိင္ငံတုိင္းက 

ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ သမုိင္းအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်း 

မႈအေျခအေနစတဲ့ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ့ ေရခံေျမခံကုိၾကည့္ၿပီး မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ရဲ့ အေျခအေန 

နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး နည္းလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ ပုံစံတခုတည္း မရိွပါဘူး။ နည္းလမ္းတခု 

တည္း မရွိပါဘူး။ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒီလုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 

နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတဲ့အထဲက မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ရဲ့ အေျခအေနန႔ဲ အသင့္ေတာ္ဆုံး 

ပုံစံန႔ဲ နည္းလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
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 ဒါေပမဲ့ တခုသတိထားရမွာက ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိထူေထာင္ရာမွာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါတယ္ ဆုိတဲ့ “ဒီမုိကေရစီစနစ္” ရဲ့ “အေျခခံက်င့္စဥ္တရား” 

ေတြေတာ့ တူညီမႈ ရိွၾကတယ္။ အားလုံးက စံထားရမယ့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ရိွပါတယ္။ အားလုံး 

လက္ခံႏုိင္တဲ့ ေလးနက္တဲ့ တန္ဖုိးတရပ္ရိွတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမွာ 

ျဖစ္တယ္။ လူသားတုိင္း တန္းတူ ၾကတယ္။ လူသားတုိင္းမွာ တူညီတဲ့လူ႔တန္ဖုိးရိွၾက 

တယ္။ လူသားတုိင္းမွာ တန္းတူအခြင့္အေရး ရိွၾကတယ္။ ဒလုိီ တန္းတူအခြင့္အေရးရိွ 

ၿပီး၊ တူညီတဲ့ လူ႔တန္ဖုိးကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကတဲ့ လူသားတုိင္းဟာ မိမိတုိ႔ရဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔ 

အစည္းအေရးအရာ ကိစၥမွန္သမွ်မွာ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ လႈပ္ရွားခြင့္ရိွပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

မိမိရဲ့ကံၾကမၼာကုိ မိမိကုိယ္တုိင္လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ရိွတယ္ဆုိတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပ 

႒ာန္းပုိင္ခြင့္ (Self-determination) လည္း ရိွၾကတယ္။ အဲဒါေတြဟာ လူသားတုိင္းန႔ဲ 

စပ္ဆုိင္တဲ့ လူ႔တန္ဖုိး (Universal value) ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ 

ထူေထာင္ရင္ ကာလေဒသ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလုိ႔မရတဲ့ ဒီမုိက ထူေထာင္ရင္ ကာလေဒသ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလုိ႔မရတဲ့ ဒီမုိက 

ေရစီ အေျခခံက်င့္စဥ္တရားမ်ား ရိွတယ္ဆုိတာ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ေရစီ အေျခခံက်င့္စဥ္တရားမ်ား ရိွတယ္ဆုိတာ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။

 လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္းမွာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားဟာ ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ 

က်င့္သုံးလာၾကတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ) ေက်ာ္က ကမာၻမွာရိွတဲ့ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံ 

ေပါင္းအားလုံးရဲ့ တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ရိွေနခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ (၁ဝ) ပုံမွာ (၉) ပုံေလာက္က ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တျဖည္းျဖည္း 

က်င့္သုံးလာတာကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက NGO လုိ႔ေခၚတဲ့ 

အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မရွိေတာ့တဲ့ အသင္းအပင္းမ်ိဳးစုံကုိ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၾက 

တယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကုိ ဖဲြ႔စည္းၾကတယ္။ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ 

ဖဲြ႔စည္းၿပီး Civil rights လုိ႔ေခၚတဲ့ လူသားတုိင္း ခံစားသင့္ ခံစားထုိက္တဲ့ အေျခခံအခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ မ်ိဳ းစုံကုိ လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္။ ဒလုိီ လႈပ္ရွားမႈေတြက 

အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ တခုၿပီးတခု ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

 သတိထားရမွာက တုိင္းျပည္တခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ တခုက်င္းပရုံနဲ႔ အဒဲ ီတုိင္းျပည္  သတိထားရမွာက တုိင္းျပည္တခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ တခုက်င္းပရုံနဲ႔ အဒီဲ တုိင္းျပည္ 

ဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ မရေသးဘူး။ ဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ မရေသးဘူး။ ေစာေစာကတင္ျပ 

သလုိ ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ ေရြးေကာက္ပဲြတခုတည္းနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိလုိ႔ 

မရပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း 

ေရးကာလဆုိတာ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါကုိ Democratization လုိ႔ေခၚတယ္။
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 ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဟာ တခါတရံရွည္လ်ား တတ္ပါတယ္။ 

Democratization အစျပဳႏုိင္ဖုိ႔ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြဆုိတာ မရိွမျဖစ္ အေျခခံ 

လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ စတင္ထူေထာင္ဖုိ႔အတြက္ ပထမလမ္းစ 

လည္း ျဖစ္တယ္။ အဒီဲကတဆင့္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား 

ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစည္းရုံး လႈပ္ရွားခြင့္စတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဒမုိီကေရစအီခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးျခင္း ဆုိတဲ့ Democratization ျဖစ္စဥ္၊ ဒမုိီကေရစီ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားန႔ဲ တျဖည္းျဖည္းရင့္က်က္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွာ ဒီမုိကေရစကီ်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲ 

ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံက်င့္သုံးတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

ဥပေဒအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္န႔ဲ အညီ 

ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္န႔ဲအညီ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ 

လြတ္လပ္စြာပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံျခင္း၊ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ 

ေဟာင္းႏြမ္းေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တခုလုံးကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ 

ေပၚေပါက္ထြန္းကားလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြအျပင္ လူသားတုိင္း 

ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပုိင္ခြင့္ စတာေတြကုိ တျဖည္းျဖည္း 

က်င့္သုံးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး စတင္လုိက္တာန႔ဲ တၿပိဳင္နက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း 

ထဲမွာ ပဋိပကၡအနည္းန႔ဲအမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အာဏာ 

ရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အာဏာဆုိတာ လူတစုရဲ့ လက္ထဲမွာပဲ ရွိခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ 

လူတုိင္းမွာမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရိွတဲ့အတြက္ အမ်ားဆႏၵန႔ဲ မဲေပးခံရတဲ့ လူေတြလက္ထဲကုိ 

အာဏာေရာက္ရွိသြား ရေတာ့မယ္။ အာဏာကုိ ခဲြေဝရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ 

အာဏာခဲြေဝျခင္း ခံရတဲ့အတြက္ အရင္ကအာဏာကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ အာဏာ 

ရွင္ေတြအေနနဲ႔ လံုးဝေက်နပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပဋိပကၡဆုိတာ ေပၚလာရမွာပ ဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ အာဏာခဲြေဝျခင္း ရိွတဲ့အျပင္၊ လူသားတုိင္းမွာ တန္းတူအခြင့္ 

အေရးရိွလာတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူအာဏာ 

ရိွလာ ႏုိင္ပါတယ္။ လူနည္းစုေတြ လက္ထဲကုိလည္း အာဏာေရာက္ရိွ ႏုိင္ပါတယ္။ 

အရင္တုန္းက တခ်ိန္လုံးဖိႏွိပ္ခံရၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ျခယ္လွယ္ခံခဲ့ရတဲ့ လူနည္းစုေတြက 

လည္း အခြင့္အေရး ရရွိလာေတာ့မယ္။ အာဏာခဲြေဝ ခံစားၾကရလိမ့္မယ္။ ဒါကုိ 
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အရင္က လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ အာဏာရွင္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚမွာ အၿမဲ 

တမ္းအႏုိင္ယူ အႏုိင္က်င့္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ၊ လူနည္းစုေတြကုိ အထင္ေသးအျမင္ 

ေသးနဲ႔ တခ်ိန္လုံး ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီသမားေတြကေတာ့ သိပ္ၿပီးေက်နပ္ 

မွာ မဟုတ္ဘူး။

 ဒလုိီ ပဋိပကၡေတြကုိ လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္လုိ႔မရဘူး။ ဒလုိီမ်ိဳးပဋိပကၡေတြေပၚ လာတာ 

ဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လုံးအတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ဒီလုိ ပဋိပကၡမ်ိဳးကုိ မေရွာင္ရဘူး၊ ႀကိဳဆုိရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ 

ဒီလုိ ပဋိပကၡမ်ိဳးကုိ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ရမလဲ၊ ဘယ္လုိအေျဖရွာရမလဲ။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးတရပ္ကေတာ့ ဒီလုိျပႆနာမ်ိဳး၊ ဒီလုိ ပဋိပကၡမ်ိဳး 

ေပၚေပါက္လာရင္ ဒမုိီကေရစီေၾကာင့္ ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ဒမုိီက 

ေရစီစနစ္ထမွဲာပ ဲျပႆနာေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းေတြ၊ ျပႆနာေတြကုိ ကုိင္တြယ္တဲ့ 

ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြ တၿပိဳင္နက္တည္း ပါလာျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ငါးၾကင္းဆီန႔ဲ 

ငါးၾကင္းေၾကာ္သလုိ ဒမုိီကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ၿပီး ဒမုိီကေရစီအသြင္ 

ကူးေျပာင္း ေရးကာလမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျပႆနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။

'Drdkua&pDtoGiful;ajymif;a&;umv t[ef@twm;rsm;
(Obstacles in the Process)

 ဒီမုိကေရစီ ရင့္က်က္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး 

ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားတဲ့ အရာမ်ိဳးစုံေပၚလာ ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ား 

ဆုံး ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္အယွက္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ျပည္သူလူထုကုိ ကတိမ်ိဳးစုံေပးၿပီး လက္ေတြ႔မွာ ဘာမွ 

အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ျပည္သူ 

လူထုကုိ အလုပ္အကုိင္ေပး ပါ့မယ္။ ေဆးရုံ၊ ေက်ာင္း စတာေတြကုိ ေဆာက္ေပးပါ့ 

မယ္ဆုိၿပီး ကတိအမ်ိဳးမ်ိဳးေပး တတ္ပါတယ္။ မက္လုံးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးၿပီး မဲဆြယ္စည္းရုံး 

တတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ အာဏာလည္းရေရာ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ ဘာမွမလုပ္ေပး ႏုိင္ 

ဘူး။ ဒါဟာ ျပႆနာပဲ။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေပးထားခဲ့တဲ့ 

ကတိကုိ အေကာင္အထည္မေဖာ္တဲ့အျပင္ သူတု႔ိ ကုိယ္တုိင္က ေနာက္ပုိင္းမွာ မရုိး 
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မသားနဲ႔ ေမ့ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အခါ ျပည္သူလူထုက ဒီမုိကေရစီစနစ္အေပၚ 

အယုံအၾကည္ေလ်ာ့ပါး သြားႏုိင္ပါတယ္။

 ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိျပႆနာမ်ိဳးေပၚလာႏုိင္သလဲ။ ဒါကုိ အေျဖရွာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ကေတာ့ ဆႏၵမဲပုိင္ရွင္ျပည္သူလူထုထံမွာ အာဏာမရိွေသးလုိ႔ 

ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြတခုန႔ဲတခုအၾကားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ 

ကုိ ျပည္သူလူထုက မသိဘူး။ နား မလည္ဘူး။ ဒီလုိ ဘာမွမသိနားမလည္ေသးတဲ့ 

ျပည္သူလူထုဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အေပၚမွာ ၾသဇာမလႊမ္းမုိးႏုိင္ဘူး။ ျပည္သူလူထု 

ရဲ့ လုိအင္ဆႏၵအမွန္ကုိ မတင္ျပႏုိင္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက သူတုိ႔ရဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ 

ေလာင္း ေရြးခ်ယ္တဲ့အဆင့္မွာလည္း လူထုမပါဝင္ႏုိင္ဘူး။ ဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ျပည္သူလူထုကဆႏၵမဲေပးတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ 

ျပည္သူလူထုကုိ အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ မဟုတ္ၾက 

ေသးပါဘူး။ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြပ ဲျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပဲြ 

မွာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရတယ္။ ျပည္သူလူထုလက္ထဲမွာ တကယ့္အာဏာရွိရင္ ေရြး 

ေကာက္ပဲြ တခုနဲ႔တခုအၾကား ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္သူလူထု 

ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ ရေစရမယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက သူတို႔ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ အခါမွာလည္း ျပည္သူလူထုရဲ့ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစ 

ဖုိ႔ အင္မတန္မွ လုိအပ္ပါတယ္။

 ဒတိုယျပႆနာကေတာ့ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ရဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔လက္ထဲမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 

လက္ထမွဲာ ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာမရိွေသးတဲ့အျပင္ အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး 

သမား၊ ကုိယ္စားလွယ္အမတ္ေတြမွာလည္း ဘာမွ အေတြ႔အႀကံဳမရိွတဲ့ ျပႆနာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ 

ရိွတတ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမတ္ 

မင္းမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳ မရိွၾကတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ဘာလုပ္ရမွန္းလ ဲမသိဘူး။ 

သူတုိ႔ တာဝန္ေတြက ဘာေတြလဆုိဲတာလည္း မသိဘူး။ သူတုိ႔က ဘယ္သူ႔ကုိ တာဝန္ 

ခံရမွာလည္း မသိဘူး။ တခါတရံ ဒီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စား 

ျပဳရမယ္၊ တာဝန္ခံရမယ္ဆုိတာ မသိဘဲ သူတုိ႔ကုိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ မ်က္ႏွာကုိပ ဲၾကည့္ေနၾကတယ္။ ျပည္သူလူထု 

အတြက္ ဘာေဆာင္ရြက္ရမလဲ၊ ျပည္သူလူထုကုိ ဘယ္လုိသတင္းမ်ိဳး ေပးရမလဲ၊ 
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ျပည္သူလူထုရဲ့ လုိလားခ်က္ကဘာလဲ ဆုိတာကုိ မၾကည့္ဘဲ၊ ပါတီရဲ့ လုိအင္ဆႏၵကုိ 

ပဲ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ရဲ့ လုိအင္ဆႏၵကုိ လုိက္ႏုိင္ရင္ ျပည္သူ 

လူထုကုိ ဥေပကၡာျပဳလုိ႔ ရၿပီလုိ႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္း 

ကားေရးကုိ အင္မတန္မွ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတယ္။ ေတာ္ေတာ့္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ 

ျဖစ္ေစပါတယ္။

 ဒီလုိန႔ဲ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး အာဏာမ်ားကုိ 

လက္ဝယ္ပုိက္ၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် အသုံးခ်သြားၾကတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ စီးပြားေရးအာဏာမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သူတုိ႔ကုိယ္က်ိဳ းအတြက္ 

ပ ဲအလြသုံဲးစားလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒ ီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဘာလုပ္သလဆုိဲေတာ့ အစုိးရတရပ္ 

လုံးနဲ႔ တရားရုံး မ်ားကုိ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္ ကုိယ္ပုိင္ယႏၱရားအျဖစ္ 

အသုံးခ်သြားၾကတယ္။ ဒီလုိ အစုိးရရဲ့ အာဏာတရပ္လုံးကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး 

တရားရုံးကုိ သူတုိ႔အမိန္႔နာခံတဲ့ အေယာင္ေဆာင္တရားရုံးျဖစ္ သြားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံ 

သုံးၾကတယ္။ အမ်ားဆုံး က်င့္သုံးတဲ့ နည္းကေတာ့ ျပည္သူ႔ရဲ (ပုလိပ္) န႔ဲ စစ္တပ္ကုိ 

သူတုိ႔ရဲ့ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္မ်ားအျဖစ္ ထားရိွၿပီး သူတုိ႔ရဲ့ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေဖြေရး 

ယႏၱရားတခုလုံးရဲ့ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။

 ဒလုိီ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက စစ္တပ္၊ ျပည္သူ႔ရ ဲ(ပုလိပ္) နဲ႔ တရားရုံး မ်ား အပါအဝင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရားတခုလုံးကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ခါးပုိက္ေဆာင္အျဖစ္ အသုံးခ်သြားတဲ့အခါ 

က်ေတာ့ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ ႔ တက္လာတဲ့ အစုိးရလည္းပဲ 

အာဏာရွင္အစုိးရ (အာဏာရွင္စနစ္) ျဖစ္သြားပါတယ္။ (ဘာသာျပန္သူ၏ ျဖည့္စြက္ 

ခ်က္။ ။ ကမာၻမွာ အဆုိးဆုံး အာဏာရွင္ျဖစ္တဲ့ ဟစ္တလာပင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ 

အႏုိင္ရၿပီး ဒမုိီကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္း အစုိးရတက္ျဖစ္ လာခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ျဖစ္တယ္ 

ဆုိတာကုိ မေမ့သင့္ဘူး)။

 ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔တက္လာတဲ့ အစုိးရပျဲဖစ္ပါေစ၊ ဒလုိီ ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရား 

တခုလုံးကုိ အလြဲသုံးစားျပဳႏုိင္တဲ့ အစုိးရေအာက္မွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရမ်ား 

ျဖစ္ၾကတဲ့ လူသားတုိင္း တန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားခြင့္၊ ေရးသားေျပာဆုိခြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ 

ကြယ္သြားတတ္တယ္။
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 ဒီလုိမ်ိဳး အေျခအေနေရာက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အစုိးရက သူတုိ႔ရဲ့ မူလတာဝန္ 

ကုိပါ ေမ့သြားၾကပါတယ္။ အစုိးရတစုရဲ့ မူလတာဝန္န႔ဲ အစုိးရတရပ္ရဲ့ အေရးႀကီးဆုံး 

ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ တာဝန္ဟာ “ျပည္သူလူထု” ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကုိ 

ကာကြယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလည္းပ ဲအေရးႀကီးဆုံးတာဝန္က ျပည္သူလူထုတရပ္ 

လုံးမွာ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ လူ႔ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒလုိီမ်ိဳ းအေျခအေနေရာက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အစုိးရဟာ သူတုိ႔ရဲ့ မူလတာဝန္ကုိ 

ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက မိမိတုိ႔ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ 

ထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းရမယ့္အစား အစုိးရဟာ သူတုိ႔ 

ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ ဘာသာေရး အနည္းစုမ်ား၊ ဘာသာစကား 

အရ လူနည္းစုမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမယ့္အစား ဒလူီနည္းစု 

မ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ိဳးစုံကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သြားၾကတယ္။

 ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔တက္လာတဲ့ အစုိးရျဖစ္ၿပီးကာမွ ဘာျဖစ္လုိ႔ အစုိးရ တရပ္က 

အာဏာအလြသုံဲးစားလုပ္ၿပီး ျပည္သူလူထု တရပ္လုံးရဲ့ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူနည္းစုမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ 

ေနၾကသလ။ဲ ဒလုိီျဖစ္သြားရတာဟာ ဒမုိီကေရစီစနစ္ဆုိတာ ေရြးေကာက္ပဲြတခုတည္း 

န႔ဲ မျပည့္စုံဘူးဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပလုိက္တာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တာ မွန္ပါ 

တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ အႏုိင္ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အစုိးရဖဲြ႔စည္းတာလည္း 

မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုိအပ္ခ်က္ တခုကေတာ့ ဒမုိီကေရစီယဥ္ေက်းမႈ မထြန္းကားေသး 

တဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္တယ္။

'Drdkua&pD,Ofaus;r_ 
(Democratic culture)

 ဒမုိီကေရစီယဥ္ေက်းမႈဆုိတာ ဘာလဆုိဲတဲ့ေမးခြန္းကုိ အလြယ္ဆုံးနဲ႔ အရွင္းဆုံးေျဖ 

ရရင္ လူတုိင္းလူတုိင္းက လူ႔တန္ဖုိးအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးႏုိင္တဲ့ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ 

တန္ဖုိးမ်ားလုိ႔ပဲ ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
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 လူသားတုိင္းမွာ တန္းတူတဲ့ လူ႔တန္ဖုိးရိွရမယ္။ လူသားတုိင္းမွာ တန္းတူတဲ့ အခြင့္ 

အေရးရိွရမယ္။ လူသားတုိင္းဟာ မိမိေနထုိင္ရာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္တာဝန္ယူခြင့္ ရိွရမယ္။ လူမ်ိဳးတုိင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရိွရမယ္ 

ဆုိတာေတြကုိ က်မတုိ႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ 

ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈရဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြန႔ဲ မလုံေလာက္ 

ေသးပါဘူး။ ဒမုိီကေရစီက်င့္စဥ္တရား ထြန္းကားၿပီး ဒမုိီကေရစီယဥ္ေက်းမႈ က်င့္သုံးႏုိင္ 

ေရးအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြဟာ 

အစုိးရသာလွ်င္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက လုိက္နာက်င့္သုံးရမဲ့ က်င့္စဥ္ 

တရား ေတြပါ။ ဒါေတြကေတာ့-

(၁)  သည္းခံျခင္း တရား၊

(၂)  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တရားန႔ဲ

(၃)  အေပးအယူမွ်တစြာ ခဲြေဝခံစားေစျခင္း တရား … တုိ႔ကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

ဒီ တရား (၃) ပါး မရွိဘဲ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈကုိ ထူေထာင္လုိ႔ မရပါဘူး။

 ဒီတရား (၃) ပါးကုိ က်င့္သုံးႏုိင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈတရပ္ကုိ ဖန္တီးခ်င္ရင္ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အခြင့္အေရးဆုိတဲ့ ရႈေထာင့္တခုတည္းကေန မခ်ဥ္းကပ္ သင့္ပါ 

ဘူး။ တဖက္မွာ အခြင့္အေရးရွိရင္ အျခားတဖက္မွာလည္း တာဝန္နဲ႔ ဝတၱရားေတြ 

ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက နားလည္ရမယ္။ ဒါကုိ ျပည္သူလူထု 

တရပ္လုံးက နားလည္လုိ႔ရွိရင္ အစုိးရကလည္း နားလည္တန္ဖုိးထားၿပီး မရမက 

လုိက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခုခ်င္း ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ရေအာင္။

 ပထမ တာဝန္နဲ႔ ဝတၱရားအေနနဲ႔ေရာ၊ အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ပါ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၾကည့္ၾက 

ရေအာင္။ သာမန္ျပည္သူတဦးအေနန႔ဲ သူ႔ရဲ့ ပထမအခြင့္အေရးဟာ “လြတ္လပ္စြာ 

မဲေပးပုိင္ခြင့္” ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေရြးခံပုိင္ခြင့္လည္း သူ႔မွာ ရိွပါတယ္။ ဒ ီမဲေပးပုိင္ 

ခြင့္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးလုိက္ရုံနဲ႔ ၿပီးေရာလား။ သူ႔ရဲ့ အေရြးခံပုိင္ခြင့္ 

ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံရုံနဲ႔ ၿပီးေရာလား။ မၿပီးေသးပါဘူး။ 

သူ႔မွာ အခြင့္အေရးရိွသလုိ တာဝန္လည္း ရိွပါတယ္။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ ထမ္း 

ေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ေတြအမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ဝတၱရားေတြလည္း ရိွတယ္။ အမွန္ 

မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ မိမိတုိ႔ 

ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ၿပီး တာဝန္ယူတဲ့စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ 

တယ္ဆုိတာ တုိင္းျပည္ရဲ့ အျမင့္ဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးယႏၱရားျဖစ္တဲ့ အစုိးရအဆင့္ကေန 
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ေအာက္ဆုံးအလႊာ ရပ္ကြက္ေကာင္စီအထိ၊ (ဒါ့အျပင္ ရပ္ကြက္။ ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံမွ 

အစ ေနာက္ဆုံး ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း အဆင့္ထိ) ေနရာတုိင္း ေနရာတုိင္းမွာ 

မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ၿပီး တန္းတူရရွိထားတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔အညီ 

ဝင္ေရာက္ ပါဝင္တာဝန္ယူျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတာ လူတုိင္းလူတုိင္း ပါဝင္ၿပီး စုေပါင္းတာဝန္ယူတဲ့ စနစ္ 

ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ တန္းတူတဲ့ အဆုံးအျဖတ္ေပးပုိင္ခြင့္ ရွိရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ တန္းတူတဲ့ အဆုံးအျဖတ္ေပးပုိင္ခြင့္ဆုိတာ အရာရာကုိ အဆုံးအျဖတ္ 

ေပးတဲ့အခါမွာ အားလုံးတန္းတူရည္တူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ျငင္းဆုိခြင့္၊ ေထာက္ခံ 

အားေပးခြင့္၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခြင့္တုိ႔ကုိ ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ တန္းတူရည္တူ၊ 

ေဆြးေႏြး၊ အႀကံေပး၊ ျငင္းဆုိကန္႔ကြက္ခြင့္ မ်ားကုိေပးၿပီး သကာလ ေနာက္ဆုံး အဆုံး 

အျဖတ္ကုိက်ေတာ့ အမ်ားဆႏၵန႔ဲပဲ အဆုံးအျဖတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒမွီာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က အဆုံးအျဖတ္ မေပးခင္မွာေတာ့ အားလုံးႀကိဳက္သလုိ 

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခြင့္ ေပးရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အားလုံးသေဘာတူ အဆုံးအျဖတ္ေပးၿပီးရင္ 

ေတာ့ ဒဆုံီးျဖတ္ခ်က္ကုိ အားလုံးက လုိက္နာဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဆုိကိ ုကန္႔ကြက္ခဲ့ 

သူေတြကလည္း ငါကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိၿပီး အမ်ားဆႏၵနဲ ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသားကုိ 

ေနာက္ထပ္ ေစာဒက မတက္သင့္ဘူး။ ထုိနည္းတူ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ရံႈးနိမ့္တဲ့သူ၊ 

အေရြးမခံရတဲ့ ပါတီေတြကလည္း ငါတုိ႔မႀကိဳက္တဲ့ ပါတီ၊ ငါတုိ႔ မမဲေပးတဲ့ပါတီက ဖဲြ႔တဲ့ 

အစုိးရဆုိၿပီး အဲ့ဒီ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ဘူး။ (ပါလီမန္ထဲမွာ 

အတုိက္အခံလုပ္တာန႔ဲ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္န႔ဲအညီ တက္လာတဲ့ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ 

ပုန္ကန္ျခင္းက မတူဘူး။)

 ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈရဲ့ ပထမတရားဟာ “သည္းခံျခင္းတရား”“သည္းခံျခင္းတရား” ျဖစ္ 

တယ္လုိ႔ ေျပာေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းစုက အမ်ားစုရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

လုိက္နာေအာင္ သည္းခံရမည့္အျပင္ အမ်ားစုကလည္း အနည္းစုရဲ့ လုိအင္ဆႏၵကုိ 

အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ 

စနစ္မွာ ရံွဳးနိမ့္သူမ်ားန႔ဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား 

စြာ ရိွပါတယ္။ ဥပမာ - အႏုိင္ရပါတီန႔ဲ အတုိက္အခံပါတီက အျခားကိစၥမွာ ေပၚလစီ 

မတူညီၾကေပမယ့္ ရပ္ကြက္သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား 

ပညာေရးျမႇင့္တင္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းမွာ ေပၚလစီခ်င္းအတူတူ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ 

တူညီတဲ့ေနရာမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမွာ အတူတကြ 
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ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈရဲ့ ဒုတိယတရားက 

“ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတရား”“ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတရား” ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ၿပီးေတာ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္မွာ လူနည္းစုနဲ႔ လူမ်ားစုဆုိတာ ရိွစၿမပဲ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ရွင္တုိ႔ရဲ့ တုိင္းျပည္ကုိၾကည့္ရင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ဒလုိီ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရာေႏွာေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္မွာ အရာရာကုိ အမ်ားဆႏၵန႔ဲ 

ဆုံးျဖတ္မယ္ဆုိရင္ လူနည္းစုမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးန႔ဲ လုိအင္ဆႏၵကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖည့္ 

ဆည္းလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိမ်ိဳး အေျခအေနမွာ လူမ်ားစုန႔ဲ လူနည္းစု 

အၾကား အေပးအယူ မွ်ေဝခံစားႏုိင္ေရးကုိ နည္းလမ္းရွာေဖြဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈရဲ့ တတိယတရားမွာ “အေပးအယူမွ်တစြာ ခဲြေဝခံစား “အေပးအယူမွ်တစြာ ခဲြေဝခံစား 

ေစျခင္းတရား”ေစျခင္းတရား” ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ထပ္ၿပီး တင္ျပခ်င္တာက ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ အရာရာကုိ အဆုံး 

အျဖတ္ေပးတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့အခါမွာ သီးျခား 

အျမင္ရိွတဲ့ လူမ်ားရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ သီးျခားအျမင္ရိွတဲ့ လူေတြကုိ သီးျခားအျမင္ရိွ

ရေကာင္းလားဆုိၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္မေပးရဘူး။ ဒါဟာ သိပ္အေရးႀကီး ပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားထဲမွာ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ ယုံၾကည္ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ 

လြတ္လပ္စြာျဖင့္ သီးျခားအျမင္၊ သီးျခားအေတြးအေခၚ ရွိခြင့္ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သီးျခားအျမင္ရိွတဲ့ လူကုိအျပစ္ေပးရင္ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

 ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တင္ျပခ်င္တာက ဒီမုိကေရစီ 

စနစ္မွာ စစ္တပ္နဲ႔ ပုလိပ္ (ျပည္သူ႔ရ)ဲ တုိ႔ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ့ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ 

ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ တာဝန္ပဲ ရိွပါတယ္။ စစ္တပ္န႔ဲ ပုလိပ္က ႏုိင္ငံေရးအခန္း 

က႑မွာ လုံးဝမပါဝင္သင့္ဘူး။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားအရ လုံးဝတားျမစ္ 

ထားတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္န႔ဲ ပုလိပ္က ႏုိင္ငံေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရင္ စစ္တပ္န႔ဲ ပုလိပ္က ႏုိင္ငံေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရင္ 

ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

 ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ တင္ျပခ်င္တာက ဒမုိီကေရစီယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားဖုိ႔ ဒမုိီကေရစီ 

က်င့္စဥ္တရားမ်ား ထြန္းကားဖုိ႔အတြက္ “လူထုအေျချပဳအဖဲြ ႔အစည္းမ်ား”“လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား” (Civil 

Society) ဟာ မရိွမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအဂၤါရပ္ေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္။ လူထုအေျခ 

ျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ရုံနဲ႔ ဒီမုိကေရစီရရွိၿပီလုိ႔ မဆုိႏုိင္ပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ထူေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းကုိ 
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ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အခုသင္တန္းကုိ က်မတုိ႔ 

စည္းရုံးက်င္းပေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

qDG'ifEdkifiHwGif 'Drdkua&pDusifhoHk;yHk 
(Democracy in Sweden)

 ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွာ ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ ဘယ္လုိက်င့္သုံးသလ။ဲ ဘယ္လုိစတင္ က်င့္သုံး 

ခဲ့သလဲ။ ဒါေတြကုိ စဥ္းစားရင္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံရဲ့ သမုိင္းကုိ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ေျပာျပဖုိ႔ 

လုိမယ္ထင္တယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ေရွ႕ပုိင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဒမုိီကေရစီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ 

ခ်က္၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားနဲ႔ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ဆုိတာ အႏွစ္သာရ 

အားျဖင့္ေတာ့ ဆီြဒင္မွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 

ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးပုံ၊ က်င့္သုံးနည္းက ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲၿပီး 

တုိးတက္ခဲ့သလဲ ဆုိတာကုိ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

 ဆီြဒင္ႏုိင္ငံကုိ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္နဲ႔ စတင္ထူေထာင္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံမွာ ပုဂံေခတ္ကုိ ထူေထာင္တဲ့အခ်ိန္ (၁ဝ၄၄-၁၂၈၇) ဟာ အတူတူေလာက္ပဲ 

က်ပါတယ္။ ဆီြဒင္မွာက်ေတာ့ ဘုရင္ကုိ ေဆြမ်ိဳးစုေတြ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြက စုေပါင္းၿပီးမွ 

ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၂၅ဝ ခုႏွစ္အထိ အမ်ိဳးမတူတဲ့ 

ေဆြမ်ိဳးစုေတြက သူတုိ႔ေဆြမ်ိဳးစုထဲမွ ဘုရင္မင္းျမတ္ ေပၚလာဖုိ႔၊ သူတုိ႔ ေဆြမ်ိဳးစုထဲမွ 

ဘုရင္အျဖစ္ အေရြးခံရဖုိ႔အတြက္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ 

အျခား အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကလည္း သူတုိ႔အႀကိဳက္ထကဲ ဘုရင္တပါး အေရြးခ်ယ္ခံရဖုိ႔ 

ကုိ ႀကိဳးစားၿပီး ျပင္ပကေန လႊမ္းမုိးႏုိင္ေရးကုိ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။

 သကၠရာဇ္ ၁၅ဝဝ ေလာက္က်တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွာ ပါလီမန္စနစ္ ေပၚလာ 

ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲ ပါလီမန္မွာ လႊတ္ေတာ္ (၄) ရပ္ ရိွခဲ့တယ္။ ပထမလႊတ္ေတာ္က မင္းမ်ိဳး 

မင္းႏြယ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားအတြက္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယလႊတ္ေတာ္က ေျမပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ စတုတၳန႔ဲ ေနာက္ 

ဆုံး လႊတ္ေတာ္က်ေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ထားရိွေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြ ရွိတယ္ဆုိေပမဲ့ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ 

ဒီမုိကေရစီေတာ့ မရိွပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘုရင္မင္းျမတ္န႔ဲ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ 

ေတြရဲ့ လက္ထမွဲာပ ဲႏုိင္ငံေရးအာဏာရိွေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒလုိီ 



'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm;'Drdkua&pDusifhpOfw&m;rsm; 113113

ပါလီမန္စနစ္ေပၚေပါက္ခဲ့တာကုိ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံမွာ ဒမုိီကေရစီစနစ္ စတင္အေျခခ်တဲ့အခ်ိန္ 

လုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ ရပါတယ္။

 ၁၈ ရာစုမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမွာ ပါတီ 

အမည္ မရိွဘူး။ ဦးထုပ္အခၽြန္ေဆာင္းတဲ့ အုပ္စုနဲ႔ ဦးထုပ္အရွည္ေဆာင္းတဲ့ အုပ္စုလုိ႔ပ ဲ

အလြယ္တကူ ခဲြျခားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္က်မွ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွာ တကယ္ 

စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ စၿပီးထြန္းကား လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ လူတုိင္း 

ေယာက္်ားမိန္းမ မေရြး၊ အဆင့္အတန္းမေရြး၊ အားလုံးပဲ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရရိွၾကပါတယ္။

 ၁၇ နဲ႔ ၁၈ ရာစုေခတ္တုန္းက ဆီြဒင္ႏိုင္ငံဟာ ဥေရာပမွာ အင္မတန္ အင္အားႀကီးတဲ့ 

ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉ ရာစုမွာက်ေတာ့ သူ႔ပုိင္နက္နယ္ေျမ၊ သူ႔အင္ပါယာ အေတာ္ 

မ်ားမ်ား လက္လႊတ္ဆုံးရံႈးခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံငယ္ေလးအဆင့္ကုိ ေလွ်ာက်သြားခဲပ့ါတယ္။ ၁၉ 

ရာစုအကုန္ကာလနဲ႔ ၂ဝ ရာစု အစပုိင္းမွာ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံက အေတာ္ဆင္းရဲခဲ့ၿပီး လူဦးေရ 

အေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း အေမရိကႏုိင္ငံကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားခဲ့ၾကတယ္။

 ဆီြဒင္ႏုိင္ငံရဲ့ ထူးျခားခ်က္တခုကေတာ့ သကၠရာဇ္ ၁၈ဝ၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး တခါမွ 

စစ္မက္ မျဖစ္ပြားခဲ့ဘူး။ စစ္ေရးကင္းရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ဒီလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးလည္း တည္ၿငိမ္လာတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ့ လုိလား 

ခ်က္ကုိ တဘက္မွာ ပုိၿပီးအားျဖည့္ ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး “လူတုိင္းပညာ 

မသင္မေနရစနစ္” ကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံဟာ ပညာေရးဘက္မွာ 

အင္မတန္ တုိးတက္တဲ့တုိင္းျပည္ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 ပထမန႔ဲ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမ်ားမွာ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံက ၾကားေနႏုိင္ငံအျဖစ္ စစ္ေဘး 

မွ ကင္းရွင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေတာ္လည္း တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပႏုိင္ငံ 

အားလုံးနီးပါး စစ္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခဲ့ပါတယ္။

 ဒလုိီနည္းနဲ႔ပ ဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္စြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ 

မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံဟာ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနတဲ့အတြက္ စစ္တပ္နဲ႔ ပုလိပ္ (ရဲ) ဟာ ႏုိင္ငံေရးမွာ 

လုံးဝ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ စစ္တပ္န႔ဲ ပုလိပ္ (ရဲ) တုိ႔ရဲ့ တာဝန္ကေတာ့ စစ္တပ္န႔ဲ ပုလိပ္ (ရဲ) တုိ႔ရဲ့ တာဝန္ကေတာ့ 

… ျပည္သူလူထုရဲ့ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ပ ဲျဖစ္တယ္။ … ျပည္သူလူထုရဲ့ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ပ ဲျဖစ္တယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။
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 ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွာ ဒမုိီကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ေကာင္းစြာထြန္းကားေနၿပီလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ 

က်မတုိ႔ရဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွာ … ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ား (ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံအေခၚမွာေတာ့ ျပည္နယ္န႔ဲ တုိင္းအဆင့္) န႔ဲ ေဒသႏၱရအစုိးရ (ၿမိဳ႕နယ္န႔ဲ ခရုိင္ 

အဆင့္) ဆုိၿပီး အစုိးရ (၃) ဆင့္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ အစုိးရ … အဆင့္ (၃) ဆင့္မွာ … 

ႏုိင္ငံေရးတာဝန္ ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဝင္ေရာက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံ ၾကပါတယ္။ ဒမုိီကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့အခါမွာ အစုိးရလုိ အေရးႀကီး 

တဲ့ အဂၤါရပ္တခုကေတာ့ … လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (Civil Society) ပဲျဖစ္ပါ 

တယ္။ လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ၊ 

တခ်ိဳ႕က ဘာသာေရးဆုိင္ရာ၊ တခ်ိဳ႕က အားကစား၊ တခ်ိဳ႕က ပညာေရး၊ တခ်ိဳ႕ 

က်ေတာ့ အလုပ္သမားအစည္းအရုံး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရုံး … စသည္ 

ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ ဒီလုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတယ္ဆုိေပမယ့္ အားလုံးမွာ တူညီခ်က္ရိွပါ 

တယ္။ ပထမတူညီခ်က္က လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းတုိင္းဟာ အစုိးရရဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ 

လႊမ္းမုိးမႈေအာက္မွ ကင္းရွင္းလြတ္လပ္ရမယ္။ ဒုတိယတူညီခ်က္က လူမႈအေျချပဳ 

အဖဲြ႔အစည္းတုိင္းရဲ့ အဓိကဦးတည္ခ်က္ဟာ “ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈ”“ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈ” တည္ေဆာက္ 

ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းဟာ တပဲြတုိးလုပ္ငန္း မဟုတ္ဘူး။ အရွည္ 

သျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ “ျဖစ္စဥ္” (Process) တခုျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ … ဒမုိီကေရစီစနစ္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ လူႀကီးေရာ လူငယ္ 

လူရြယ္ပါ … အားလုံးကုိ စနစ္တက်ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖုိ႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒမုိီကေရစီ 

က်င့္စဥ္တရားမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားန႔ဲ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔အျပင္ ဒီမုိက 

ေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံ (Political Institutions) မ်ားကုိ အခုိင္ 

အမာတည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒမုိီကေရစီက်င့္ထုံးတရား 

မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ ျပည္သူ 

လူထုတရပ္လုံးနဲ႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတခုလုံးရဲ့ က်င့္ထုံးတရား၊ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမယ့္ 

လူ႔တန္ဖုိးတရားအျဖစ္ တန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

 တခါတရံေတာ့ ဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေျပာင္းရတာ လြယ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ လူ႔အက်င့္စရုိက္ကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းဖုိ႔က မလြယ္လွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 

ဒမုိီကေရစကီ်င့္စဥ္တရားမ်ားနဲ႔ ဒမုိီကေရစ ီယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ လူထုတရပ္လုံးေန႔စဥ္၊ 

တသက္တာမွာ က်င့္သုံးတဲ့ လူ႔က်င့္စဥ္အျဖစ္ က်င့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ယူၿပီး သင္ၾကား 
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ေပးရမယ္။ ဒီလုိ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္က အိမ္ေထာင္စု၊ မိသားစု တခုခ်င္းဆီက 

အစျပဳပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ား၊ ရုံးမ်ားန႔ဲ အစုိးရယႏၲရားတခုလုံးက က်င့္သုံးႏုိင္တဲ့ 

အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ရွင္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ … ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲ တုိးတက္ခ်မ္းသာ 

တဲ့ႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔ရင္း ဒ ီသင္ၾကားခ်က္ကုိ 

နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၁ ႏုိဝင္ဘာလ၊ စီေလာင္ၿမိဳ႕ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ (CDRS) ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳး 

သားေကာင္စီ (Chin National Council-CNC) တုိ႔ ပူးတဲြက်င္းပေသာ ဒမုိီကေရစီပညာ 

ေပးသင္တန္းမွ (Mrs. Monica Bengtson - ဥကၠ႒၊ ခ်င္းျပည္တုိးတက္ေရးႏွင့္ 

သုေတသနအသင္း (Chinland Development and Research Society-CDRS) ၏ 

ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ခ်င္း 

လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာဘာသာ 

သုိ႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။
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 ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း (Dr. Lian H. Sakhong) သည္ တုိင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးေရးရာ သုေတသနအဖဲြ႔ Burma Centre for Ethnic Studies (BCES) ၏ 

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ (ENC) ၏ ဥကၠ႒၊ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေကာင္စီ (CNC) ၏ သဘာပတိအဖဲြ႔ဝင္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး 

(CNF) ၏ အဓိပတိေကာင္စီဝင္ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

 သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၁ မွ ၂ဝဝ၈ အထိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး 

ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (ENSCC)၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ 

(ENC)၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္-လြတ္ေျမာက္ 

နယ္ေျမ (UNLD-LA) ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔႔ခ်ဳပ္- ျပင္ပ (CNLD-Exile) 

တုိ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားကုိ ပူးတဲြထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သကၠရာဇ္ 

၂ဝဝ၈ မွ ၂ဝ၁၂ အထိ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 

ေကာင္စီ၏ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ - ျပင္ပ ဥကၠ႒ တာဝန္မ်ား 

ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရွွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႀကီးတြင္ 

ထထဲႏွဲစ္ႏွစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားသမဂၢ (Chin National Union) ၏ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒမုိီကေရစအီဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိ ကြယ္လြန္သူ 

ဆလုိင္းရမ္လိန္မႈန္းႏွင့္အတူ ဖဲြ႔စည္းထူ ေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၈၈-၁၉၉ဝ အၾကား 

ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ 

မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ သာမက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံျဖင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္း 

ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (UNLD) ၏ 

အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ မူဝါဒေရးရာတာဝန္ခံ အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
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 ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သမုိင္း႒ာနမွ ဝိဇၹာဂုဏ္ထူးဘဲ ြ ႔ 

(B.A.Hons) ကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မဟာဝိဇၹာဘဲြ႔ (M.A) ကုိ ၁၉၈၅ 

ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႔လြန္ဓမၼပညာဘဲြ႔ 

(B.D) ကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံရိွ Uppsala University မွ 

ပါရဂူဘဲြ႔ (Ph.D) ကုိ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ဆြတ္ခူးရရိွခဲ့သည္။ မဟာဝိဇၹာဘဲြ႔ 

ႏွင့္ ပါရဂူဘဲြ႔မ်ားအတြက္ ျပဳစုခဲ့ေသာ က်မ္းမ်ားအျပင္ ခ်င္းသမုိင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားစြာကုိ ျပဳစုေရးသားခဲ့သည္။

 သူျပဳစုေရးသားခဲ့ေသာ In Search of Chin Identity: A Study in Religion, Politics 

and Ethnic Identity in Burma စာအုပ္ကုိ ဒန္ိးမတ္ႏုိင္ငံ၊ ကုိပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ရိွ Nordic 

Institute of Asian Studies မွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး In Defence of Identity: 

Ethnic Nationalities’ Struggle for Democracy, Human Rights and Federalism 

in Burma ကုိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရိွ Orchid Press မွ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ႏုိင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားကုိ “Peaceful Co-existance: Towards Federal Union of 

Burma” “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရးဝါဒမွသည္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဆီသုိ႔” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဆယ္အုပ္ေက်ာ္ တည္းျဖတ္ 

ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

 Dr. Lian H. Sakhong သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ၊ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕၌ 

“မာတင္လူသားကင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု” (Martin Luther King Prize) ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း 

ခံခဲ့ရသည္။
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The Burma Centre for Ethnic Studies (BCES)

The Burma Centre for Ethnic Studies (BCES) is an independent think 
tank and study centre founded in 2012 to generate ideas on democracy, 
human rights and federalism as an effective vehicle for “Peace and 
Reconciliation” in the Union of Burma.

The main objectives of the Burma Centre for Ethnic Studies are:

• To promote Peace and Reconciliation;

• To promote the ideas and practices of democracy, human rights and 
federalism;

• To promote constitutional knowledge, the rule of law and good 
governance;

• To expand and consolidate the network of organizations and leaders 
to promote autonomy and internal self-determination within a 
federal arrangement as a means of addressing and ending ethnic 
armed con lict in the Union of Burma.

Mission Statement

• To engage in research and publication on democratic principles, 
human rights and federalism to disseminate knowledge.

• To organize policy studies, forums and conferences to advance 
public policy for peace and development.

• To conduct activities for the development of the rule of law, human 
rights, democracy and effective and accountable governance.
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• To engage in programs to promote and develop democratic and 
political institutions.

• To initiate programs and activities to assist the strengthening of 
good governance and evolving meaningful policies to make effective 
autonomy and internal self-determination in member states of the 
Union.

• To develop new strategies and communication networks to 
strengthen communication between ethnic areas and the central 
Burma.




