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ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း

ဆလိုင္းလ်န္မႈန္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္

ရန္ကုန္၊ ပန္းေဝေဝ စာေပ၊ ၂ဝ၁၅

- ၂၂ဝ စာ၊ ၁၃ စင္တီ x ၂ဝ စင္တီ

- တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္

ထုတ္ေဝသည့္အႀကိမ္

ထုတ္ေဝသည့္ကာလ

မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း

အတြင္းစာသားႏွင့္ အျပင္အဆင္

ထုတ္ေဝသူ

မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ အတြင္းပံုႏွိပ္

ေစာင္ေရ

တန္ဘိုး

ဒုတိယအႀကိမ္

မတ္လ၊ ၂ဝ၁၅

မ်ဳိးျမင့္

စိုင္းေမာ(န္) BCES

ေဒၚခင္မာခ်ိဳ (ၿမဲ - ဝ၃၇၃၈)

ပန္းေဝေဝ စာေပ

အမွတ္ (၃၆ဝ)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဦးခြာကမ္း (ၿမဲ - ၁ဝ၃၆၅)

ေအေဘေနဇာ ပံုႏွိပ္တိုက္

အမွတ္ - ၁၅၅၆၊ စိႏၱေက်ာ္သူဦးၾသလမ္း

(၄၂) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၅ဝဝ

၂ဝဝဝ



မာတိကာ

အမွာစာ 

အခန္း (၁)

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား   .............  ၁

အခန္း (၂)

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္အေရး ...........  ၂၃

အခန္း (၃)

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ   ............. ၄၅

 

အခန္း (၄)

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ရာတြင္

အေျခခံရမည့္ “လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား”   .............  ၆၅

အခန္း (၅)

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္း  ............. ၁ဝ၈

ေနာက္ဆက္တဲြ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးႏွင့္ 

ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ 

(Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee - FCDCC ) 

မွ ေရးသားျပဳစုေသာ အနာဂတ္ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)”   .............  ၁၄၃
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 အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ရပ္စဲ၍ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

ႏွင့္ သမုိင္းေနာက္ခံခ်င္း မတူညီၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ႏိုင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ တိုင္း 

ရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံတုို႔က တိကုပ္ဲြဝင္ေတာင္းဆုိေနၾကပါသည။္ ျပည္ေထာငစ္ႀုကီး 

သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လိုလားေတာင္းဆိုေနေသာ “ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိး 

သားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးရမည္ဟု ခံယူထား 

ၾကပါသည္။ 

 ဒမီိကုေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏငွ္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ေရးတို႔ကိ ုအာမခခံ်က္ေပး 

ႏိင္ုမည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပဲြ 

ဝင္ေတာင္းဆုိရန္ရန္ ေရးသားထားေသာ မိမိ၏ စာတမ္း (၃) ေစာင္ကုိ ဤစာအုပ္တြင္ 

စုေဆာင္းတင္ျပထား ပါသည။္ ဤစာတမ္းမ်ားကုိ လိအုပခ္်ကအ္ရ မမိပိါဝင ္လႈပရ္ွား 

ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို စာတမ္း (၃) 

ေစာငက္ိ ုအျခားစာေစာငမ္်ား၊ စာအပုမ္်ားတြင ္ပံုႏွပိထ္တ္ုေဝခဲၿ့ပီး၊ အငတ္ာနကမ္်ား 

ေပၚတြင္လည္း ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

 “အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြ 

ျပ႒ာန္းရာတြင ္အေျခခရံမည္ ့လမ္းၫႊနအ္ေျခခမံမူ်ား” စာတမ္းကုိ သကရၠာဇ ္၂ဝဝ၅ 

ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 

အင္အားစုမ်ား ပူးတဲြက်င္းပခဲ့ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထို ႏွီးေႏွာ 

ဖလွယ္ပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္း 

မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္ေပါင္းစုမ်ား၊ လူငယ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔ 

အစည္း (၄၂) ဖဲြ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁ဝ၆) ဦးတို႔က ထိုစာတမ္းကို အေျခခံ၍ “အနာ 

ဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ အေျခခံရမည့္ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ (၈) 

ခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၃) ရပ္တုိ႔ကုိ တညီတၫႊတ္တည္း သေဘာတူလက္ခံ ေၾကာင္း 

သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္၊ (၅၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ 

တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
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 ထုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား 

ပူးေပါင္းၿပီး “ဖက္ဒရယ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆဲြေရးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေရး 

ေကာ္မတီ” (Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee-

FCDCC) ကုိ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ FCDCC က ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ အတည္ျပဳထားခဲ့ 

ေသာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ (၈) ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) တရပ္ကုိ ေရးဆဲြခဲသ့ည္။ ပထမ 

မူၾကမ္းကို သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယမူၾကမ္းကို သကၠရာဇ္ 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လည္းေကာင္း ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ FCDCC မွ 

ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ မူၾကမ္းသည္ မိမိ၏ စာတမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ 

စာဖတ္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤစာအုပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။

 FCDCC လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ 

ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား 

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား - အထူးသျဖင့္ FCDCC ၏ ပထမဆုံး 

ဥကၠ႒ တာဝန္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္သည့္ ကရင္နီ 

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းေလး၊ ၎ ကြယ္လြန္ 

သြားၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ခြန္းမန္းကိုဘန္းႏွင့္တကြ 

စဝဆုိ္ငစ္စ၊္ ဗိလ္ုမွဴးႀကီးခြနဥ္ကၠာ၊ ေဒၚမဆိူးပြင္၊့ ဦးသနိ္းဦး၊ ဦးမ်ိဳးဝင္း၊ ဦးမေခၚခြနဆ္ာ၊ 

ေဒၚသင္းသင္းေအာင၊္ ကိုေရႊမ်ိဳးသန္႔ႏငွ္ ့ယငိ္းေလာ(ဝ)္၊ ေနာထ္ူးေဖာ တို႔အပါအဝင ္

အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ 

အပ္ပါသည္။

 

ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္း ဆာေခါင္း (Lian H. Sakhong)

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

သကၠရာဇ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္
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 ဤ စာအပုက္ိ ု"တိငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား လိလုားေသာ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္"ု 

ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂ဝ၁၃ စက္တင္ဘာလတြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ 

ပါသည္။ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝရာတြင္ ေခါင္းစဥ္ကုိ "ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဂၤါ 

ရပ္မ်ား" ဟု တပ္ဆင္ၿပီး ယခင္က မပါခဲ့ေသာ "ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ" ႏွင့္ "၂ဝဝ၈ 

ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒကိ ုေဝဖနသ္ံုးသပ္ျခင္း" ဆိသုည္ ့စာတမ္းႏစွ္ေစာင ္ထပထ္ည္ ့

ထားပါသည္။

 ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝႏုိင္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္ ကူညီအားေပးၾကေသာ 

မိတ္ေဆြမ်ား၊ မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီဒီဇိုင္းအသစ္ကို ေရးဆဲြေပးေသာ ပန္းခ်ီ ကိုမ်ဳိးျမင့္ 

ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာမူတခုလုံးကုိ ျပန္လည္စိစစ္ ရုိက္ႏိွပ္ေပးေသာ စုိင္းေမာ(န္) 

ႏွင့္ ျမန္မာစာကို စိစစ္တည္းျဖတ္ေပးေသာ ကိုေဌးသိန္း တို႔ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ 

ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္
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အခန္း (၁)

ppfrSefaom zuf'&,fjynfaxmifpk. t*Fg&yfrsm;

နိဒါန္း

 အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳ 

ေတြ႔ရင္ဆုိင္ ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း အားလုံး၏ အရင္းအျမစ္သည္ 

ဤ ျပည္ေထာင္စုကုိ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု 

စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို 

အေျခခ၍ံ လမူ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားတခုႏငွ္ ့ကိုးကြယ္ယံၾုကညမ္ႈ တမ်ိဳးတည္းသာ 

ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ေလာ ဟူေသာ ျပႆနာပင္ 

ျဖစပ္ါသည။္ ယင္းသည ္ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့သကဆုိ္င္ေသာ ႏိငုင္ ံ

ေရးျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။

 ပငလုံ္စာခ်ဳပကုိ္ လကမ္တွ္ေရးထုိးခဲၾ့ကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ ့ရမွ္း လူမ်ိဳးမ်ားအပါ 

အဝင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု 

တို႔က အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရျခင္းမွာ ဤ ျပည္ 

ေထာင္စုႀကီးကို ပင္လုံညီလာခံတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည့္အတိုင္း စစ္မွန္ေသာ ဖက္ 

ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 

စာတမ္းတြင ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား လုိလားေတာင္းဆိုေနေသာ စစမ္နွ္ေသာ ဖက ္

ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း 

အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေလ့လာတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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 ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ၏ မူလပိုင္ရွင္ 

ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက ထို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သို႔မည္ပံု ကာ 

ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္း၍ လူထုဘဝေကာင္းစားေရးအတြက္ မည္သို႔မည္ပံု 

ခဲြေဝက်င့္သုံးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ တုိင္းျပည္၏ အျမင့္ဆုံး “ဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ 

ထိုအျမင့္ဆံုးဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ 

ျပညသ္လူထူုႏငွ္ ့လထူကုိယုစ္ား တိငု္းျပညက္ိ ုစမီအံပုခ္်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရတို႔အၾကား 

အာဏာအလႊဲသံုးစားမႈ မရွိရေလေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ပဋိညာဥ္ 

စာခ်ဳပ္တရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရျခင္း၏ မူရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မ်ားမွာ - ႏိငုင္ံေတာ ္အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ ပိငုရ္ငွ ္ျပညသူ္လထူတုရပလ္ံုး၏ ေမြးရာပါ 

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် 

ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ထားၿပီး၊ အျခားတဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကိ ုလထူကုိယုစ္ား လက္ေတြ႔က်င္သ့ံုး အပုခ္်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရ၏ လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့

အာဏာမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ကန္႔သတ္ေရး ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 

ကန္႔သတ္ေပးရုံသာမက ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျပည္သူလူထုဘဝေကာင္း 

စားေရးအတြက္ မည္သို႔မည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ခဲြေဝက်င့္သံုးရမည္ ဟူေသာ လမ္းၫြန္ 

ဥပေဒႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို လမ္းၫြန္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း မည္သို႔ 

မည္ပံုဆက္ဆံ၍  က်င့္ႀကံေနထိုင္သင့္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္ 

အေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း 

စြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး လူမ်ိဳး 

အလုိက ္ခစံားသင္ ့ခစံားထုိက္ေသာ အခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင္ ့

ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ 

ရွင္သန္ႀကီးထြား ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ 

ဖဲြ႔စည္း သင့္ေၾကာင္းကိ ုႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒျဖင္ ့အတအိက် ျပ႒ာန္းေပး 

ရမည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသံုးျပဳ၍ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ 

ကို ေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္းျခင္း ျပယုဂ္လည္း ျဖစ္သည္။
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 ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဂၤါရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းအဂၤါရပ္မ်ားထဲမွ 

အေရးႀကီးေသာ ေအာက္ပါအဂၤါရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

 ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မည္သူ႔ 

လက္ထတဲြင ္အပ္ႏငွ္းထားေၾကာင္း ရငွ္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းေပးရမည။္ ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပ ္

အျခာအာဏာသည္ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္တြင္ ဘုရင္လက္ထ၌ဲ လည္းေကာင္း၊ 

အာဏာရွင္စနစ္တြင္ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား လက္ထဲ၌ လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ေသာ 

ပါလမီနဒ္မီိကုေရစတုိီင္း ျပညမ္်ားတြင ္ပါလီမနထ္၌ံ လည္းေကာင္း အသီးသီး ထားရွ ိ

ၾကပါသည။္ ဒမီိကုေရစစီနစကုိ္ က်င္သ့ံုးေသာ တိငု္းျပညမ္်ားတြင ္ႏိငုင္ံေတာ ္အခ်ဳပ ္

အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင္ ့ထိအုာဏာသည ္ျပညသ္ ူလူထထံုတြင ္ရွိေၾကာင္း ႏိငုင္ံေတာ ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒျဖင့္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားျပ႒ာန္း ရေပမည္။

(၂) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း

 ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို တိက်စြာ ျပ႒ာန္းၿပီး 

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ လြတ္ 

လပစ္ြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင္၊့ ကိုးကြယ္ယံၾုကညခ္ြင္၊့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပိငုခ္ြင္၊့ 

ေျမယာ အပါအဝင္ ဥစၥာပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လူသားဘဝ ပီသစြာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ 

ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကုိ မမိတိို႔ကုိယစ္ား က်င္သ့ံုးမည္ ့မမိတိို႔ ကိယုစ္ားလယ္ွမ်ားကိ ုလြတ္လပစ္ြာ 

ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ ပါဝင္အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ား 

အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံသား၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ 

ဆိုခ်က္ႏွင့္အတူ ပူးတဲြျပ႒ာန္းေပးရေပမည္။

(၃) မူလအခြင့္အေရးမ်ား (Fundamental Rights)

 လူသားတုိင္း မည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္၊ မည္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း၊ မည္သည့္ အစုိးရကမွ် 

မေပးအပ္ႏိငု္ေသာ (သို႔တည္းမဟတ္ု) မရပုသ္မိ္းႏိငု္ေသာ ေမြးရာပါ အခြင္အ့ေရးမ်ား 

ရွၾိကသည။္ ဒမီိကုေရစစီနစက္ိ ုက်င္သ့ံုးေသာ တိငု္းျပညမ္်ားတြင ္ထိ ုအခြင္အ့ေရးမ်ား 

ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အတိအက် ျပ႒ာန္း၍ ကာကြယ္ေပးထား 
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ပါသည္။ ထုိ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ (၂) မ်ိဳး ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ 

ပထမတမ်ိဳးမွာ - အစိုးရကို “မလုပ္ရ” ဟ ုကန္႔သတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 

ျဖစ္၍၊ အျခားတမ်ိဳးမွာ - အစုိးရက “လုပ္ကုိလုပ္ေပးရမည္” ဟု အမိန္႔သဖြယ္ ေပးအပ္ 

ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။

 ပထမအခြင့္အေရးမ်ားသည္ အစုိးရက ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း မရွိရေလေအာင္ အစိုးရကို တရားဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ 

ထားေသာ “အခြင့္အေရး” မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ေရး 

သားေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္ စသည္တို႔ကို အစိုးရက 

ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း မျပဳရ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ မည္သူ႔ကိုမွ် ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ 

ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရ … စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒက ျပည္သူလူထုကို ေပးအပ္ထားေသာ အျခားအခြင့္အေရးတမ်ိဳးမွာ အစုိးရ 

ကုိ မလုပ္မေန လုပ္ရမည္ဟု အမိန္႔သဖြယ္ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ 

သည္။ ယင္း ကုိ “Affirmative Right” ဟု ေခၚသည္။ Affirmative Right တြင ္တိငု္း 

ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 

ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ဟူေသာ အခြင့္အေရး၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တခုခုတြင္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ အလႊာတရပရ္ပတ္ြင ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လူနည္းစမု်ားႏငွ္ ့ေခတ္ေနာက ္

က် က်န္ရစ္သည့္ အစုအဖဲြ႔မ်ားကို အထူးဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစိုးရ၏ 

တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ ထိုသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ 

 မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ် “ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္မရိွေသာ” ႏုိင္ငံ 

သားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္ 

သြင္းျပ႒ာန္းျခင္းသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေဘာင္ခတ္ကန္႔သတ္ 

ရာတြင္ အထိေရာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးယႏၱရားတခု ျဖစ္ပါသည္။

(၄) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (The Rule of Law)

 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည ္ႏိငုင္သံားတိငု္း တရားဥပေဒေရ႕ွေမွာကတ္ြင ္တန္းတ ူ

ရည္တူ အခြင့္အေရး ရွိၾကသည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာ 

ကြယ္ျပ႒ာန္း ရပါသည္။ 

 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူေသာ တရားေရးဆိငု္ရာ ႏိုင္ငံေရးစကားကုိ သကရၠာဇ္ 

၁၂၁၅ ခုႏွစ္ ကာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ မကၠနာ ကာတာ (Magna 
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Carta) ႏွင့္အတူ ေပၚလာခဲ့ေသာ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚတခုျဖစ္ပါသည္။ 

မရူင္းဆိလုိုခ်ကမ္ွာ ရငွဘ္ရုင ္အပါအဝင ္အုပခ္်ဳပသ္အူစိုးရက အျပစမ္ဲ့ႏိငုင္သံားမ်ားကိ ု

တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ (တရားဥပေဒ ေဘာင္ကိုေက်ာ္၍) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု တရားရံုးက 

တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္း ခံရသူမွအပ၊ မည္သူတဦးတေယာက္ကုိမွ် 

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမျပဳရ ဟု … ရွင္ဘုရင္၏ အႂကြင္းမဲ့အာဏာကုိ 

ကန္႔သတခ္်ဳပခ္်ယ္ျခင္း ျဖင္ ့အစျပဳခဲပ့ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည ္

ရွင္ဘုရင္အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ ထင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္ 

ခ်ဳပခ္်ယ ္ထားပါသည။္ ႏိငုင္သံားတိငု္း ျပစမ္ႈက်ဴးလြနသ္ညဟ္ ုတရားရံုးက စရီင္ျခင္း 

မခ်မွတ္ဘဲ၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရ ဟူေသာ လြတ္လပ္မွ်တသည့္ တရားစီရင္ 

ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူ 

လူထုတို႔သည္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရွိၾကေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ မည္သူ 

မဆုိ တရားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္ျခင္း ခံၾကရမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈ ထင္ရွားသည္ဟု တရားစီရင္ျခင္းခံရပါ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ 

ျပစ္ဒဏ္ ခံၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် တရားဥပေဒအေပၚ 

(Above the Law) တြင ္မရွိႏိငု္ေၾကာင္းကုိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက ထငရ္ွားေစပါသည။္

(၅) အေျခခံမူမ်ား (ဝါ) ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္

 ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဂုဏ္ 

အဂၤါတရပ္မွာ ထို ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ “အေျခခံမူ” မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို 

အေျခခမံသူည ္တိငု္းျပညတ္ခ၏ု ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာကမ္ႈ ပံဏုၭာနသ္ာမက၊ ထိုႏိငုင္ကံ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုလည္း ေဖာ္ၫႊန္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ “အေျခခံမူ” ကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ထို ႏိုင္ငံသည္ 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၊ ဒမုိီကေရစီစနစ္ စသည့္ ႏုိင္ငံေရးဝါဒ တခုခုအေပၚ 

အေျခခံေသာ တုိင္းႏုိငင္ံျဖစသ္ည၊္ သို႔မဟတ္ု ဘာသာေရးကုိ အေျခခံေသာ ႏိငုင္ံျဖစ ္

သည္၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးထိပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ 

စသည္ျဖင့္ စနစ္ကုိအေျခခံ၍ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ-၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒကို ၁၉၆၁ တြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သည ္ဗဒုၶဘာသာကိ ုႏိငုင္ံေတာဘ္ာသာအျဖစ ္ျပ႒ာန္းေသာ ဘာသာေရးကုိ အေျခခ ံ

သည့္ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ 

ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့ဆိရုယ္ွလစစ္နစက္ိ ုအေျခခံေသာ 
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တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒ၏ အေျခခံမူ နံပါတ္ (၆) ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏိုင္ငံ 

ေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အခိုင္အခန္႔ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ 

သည္ ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိနားလည္ႏိုင္ပါသည္။

(၆) အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈပံုသ႑ာန္ (Form of Government)

 ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေရးဆဲြထားေသာ “အစိုးရဖဲြ ႔စည္းမႈ 

ပံုသဏၭာန္” သည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုင္စဲြေန 

ေသာ အစိုးရအဖဲြ႔ကုိသာ ၫႊန္းဆိုျခင္း မဟတု္ေပ။ ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ၏ 

ခက္မသံုးျဖာ ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာ (၃) ရပ္စလုံးကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ က်င့္သုံးရမည္နည္း ဟူေသာ ျပႆနာ 

အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

 သက္ဦးဆပံိငုဘု္ရငစ္နစ္ႏငွ္ ့အာဏာရငွစ္နစတ္ို႔တြင ္ႏိငုင္ံေရးအာဏာ (၃) ရပ ္

စလံုးကို ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ အာဏာရွင္တို႔၏ လက္ထဲတြင္ စုၿပံဳ၍ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ေခတသ္စ္ႏိငုင္ံေရးစနစ္တြင္ ထိအုာဏာ (၃) ရပစ္လုံးကိ ုခဲြေဝက်င့္သံုးရ 

ပါသည။္ ယင္းကိ ုအာဏာခဲြေဝသံုးစဲြျခင္း (Saparation of Power) ဟု ေခၚပါသည္။

 ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခဲြေဝသုံးစဲြ 

ၿပီး၊ အာဏာတခုႏငွ္တ့ခအုၾကား ခ်နိခ္ြငလ္ွ်ာညိႇေပး ထားပါသည။္ ယင္းကိ ုအာဏာ 

ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိႇျခင္း (Check and Balance) ဟုေခၚပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) 

ရပ္စလံုးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညိႇထားသျဖင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမွ် တခုအေပၚ 

တခ ုလႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ႏိငု္ျခင္း မရွိေပ။ ဤကစိၥအတြက ္အေမရကိန္ျပည္ေထာငစ္ကုိ ု

ဥပမာယူ၍ တင္ျပလိုပါသည္။

(၁)  လႊတ္ေတာ ္(အထကလ္ႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့ေအာကလ္ႊတ္ေတာ)္ က ဥပေဒျပဳသည။္ 

သို႔ရာတြင္ ထိုဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ျခင္း မရွိဟု 

ယူဆပါက သမၼတက ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

(၂)  သမၼတက အစိုးရဝနႀ္ကီးအဖဲြ႔မ်ားကိ ုခန္႔ထားႏိငုသ္ည။္ သို႔ေသာ ္လႊတ္ေတာ၏္ 

အတည္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ မည္သူမွ် ဝန္ႀကီးမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိပ္တန္း 

ရာထူး ဥပမာ - ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (Joint Chief of Staff) ခန္႔ထားျခင္း 

မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ သမၼတက မခန္႔အပ္ႏိုင္ေပ။ 



wdkif;&if;om;vlrsdK;rsm;vdkvm;aom zuf'&,fjynfaxmifpkpepf

7

(၃)  သမၼတက ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ တရားလႊတ္ 

ေတာခ္်ဳပ ္တရားသႀူကီးမ်ားကိ ုခန္႔အပသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္လႊတ္ေတာက္ အတည ္

ျပဳမွသာ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား (Supreme Court Judges) 

မ်ားကို ခန္႔အပ္ထားျခင္းက တရားဝင္ႏိုင္သည္။

(၄)  လႊတ္ေတာက္ ဥပေဒျပဳႏိငုသ္ည။္ သို႔ေသာ ္တရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္(Supreme 

Court) က ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့မညဟီ ုယဆူပါက ပယခ္်ႏိငု ္

သည္။

 အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈပုံသဏၭာန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မ (၃) 

ျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးရာအာဏာ 

တို႔ကုိ ကုိငတ္ြယက္်င္သုံ့းေသာ လႊတ္ေတာ၊္ အစိုးရႏငွ္ ့တရားရံုးတို႔က ႏိငုင္ံေတာ္ႏငွ္ ့

ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးအေပၚ တာဝန္ခံျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ယင္းတုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ/မရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း 

ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း အစုိးရ 

ဖဲြ႔စည္းမႈက႑ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ႏိုင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ 

သည့္ သမၼတစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ပါလီမန္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ကုိ ေရာယွက္ 

က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ဟူ၍ ထပ္မံခဲြျခားႏိုင္သည္။

 ထုိ႔အျပင ္တိငု္းျပညတ္ခတုြင ္က်င္သုံ့းေနေသာ ႏိငုင္ံေရးစနစက္ိလုည္း ေပၚလြင ္

ထငရ္ွားေစသည။္ အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းမႈပံသုဏၭာနကုိ္ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့ထိတုိုင္းျပညသ္ည ္

တပါတီအာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ စစ္အာဏာ 

ရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံး 

ေသာ တိငု္းျပည္ျဖစသ္ည ္ဟူေသာ အခ်ကမ္်ားကုိ သသိာေစႏိငုပ္ါသည။္ ဒမီိကုေရစ ီ

က်င္သ့ံုးေသာ ႏိငုင္မံ်ားတြငလ္ည္း အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈ ပံသုဏၭာနက္ိ ုၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ (သုိ႔မဟုတ္) သမၼတစနစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ 

သမၼတစနစ္ ပူးတဲြေသာ (Simi-Presidential System) က်င္သ့ံုးေသာ ႏိငုင္မံ်ားဟူ၍ 

ထပ္မံခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။

 လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ 

ႏိငုင္ံေတာ္၏ ဝနထ္မ္းတရပ္ျဖစ္ေသာ တပမ္ေတာအ္ား ႏိငုင္ံေတာ၏္ ႏိငုင္ံေရးလမ္းစဥ ္

ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ခြင့္ျပဳသည့္အျပင္ အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္တြင္လည္း အဆင့္ 

ဆင့္ေသာ လႊတ္ေတာမ္်ား၌ (၂၅) ရာခိငု္ႏႈန္းေသာ လႊတ္ေတာအ္မတ္ေနရာမ်ားတြင ္

တပမ္ေတာသ္ားမ်ားျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ဲြဝငရ္နမ္လိဘု ဲအာဏာရယပူိငုခ္ြင္က့ိ ုေပးထား 

ေသာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တိုက္ရိုက္က်င့္သံုးျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း 
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သြယဝ္ိကု္ေသာနည္းျဖင္ ့က်င္သ့ံုးေသာ “စည္းမ်ဥ္းခံစစ္အာဏာရွင္စနစ္” ဟု ေခၚဆုိ 

ႏိုင္ပါသည္။

(၇) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္ (Form of State)

 ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြစည္းတည္ေဆာကမ္ႈ (Form of State) သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ေလ့ရိွသည္။ အေၾကာင္း 

မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ဆိုေသာ အဂၤါရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ တခုလုံး၏ အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အျခားအဂၤါရပ္မ်ားအားလံုးကို အဆုံး 

အျဖတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းတည္ 

ေဆာက္မႈဟူေသာ ျပႆနာသည္ တိုင္းျပည္တခုကုိ “တျပည္ေထာင္စနစ္” ျဖင့္ 

ဖဲြ႔စည္းမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ “ျပည္ေထာင္စုစနစ္” ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းမည္ေလာ … 

ဟူေသာ ျပႆနာႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ တုိင္းျပည္တခု၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္း 

တည္ေဆာက္မႈ (Form of State) ကုိ ေလ့လာရာ၌ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ ျပႆနာ 

တရပ္မွာ - ျပည္ေထာင္စုကို မည္သို႔မည္ပံု ဖဲြ႔စည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ 

ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မည္သုိ႔မည္ပုံ အာဏာခဲြေဝက်င့္သုံး ၾကသည္ 

ဟူေသာ အာဏာခဲြေဝသံုးစဲြေရး (Division of Powers) ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ 

ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကို မည္သို႔ဖဲြ႔စည္းၿပီး ထို ျပည္နယ္မ်ားကို မည္သည့္ 

အာဏာမ်ား မည္ကဲ့သို႔ အပ္ႏွင္းသည္ဆိုေသာ အခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ တနည္း 

အားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ 

အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝေရး (Division of Powers) ပီျပင္ရမည့္အျပင္ 

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာ အျပည့္အဝ 

အပ္ႏွင္း၍ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔  ျပည္ေထာင္ 

စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ၍ ႏိုင္ငံ့အာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကုိ 

လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးႏုိင္ရန္ အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္အသီးသီးက မိမိတုိ႔၏ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ 

သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္လုံညီလာခံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္ 

ေထာငစ္စုနစ္ျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာငမ္်ားကိ ုစစုည္းသည့ ္ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္ ံ

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ဳိးသားျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝ သုံးစဲြ 
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ျခင္း (Division of Powers) ျပႆနာကုိ စနစ္တက် ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထို႔ 

အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မေပးထားေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ 

အႏွစ္ (၆ဝ) ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ တိုင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ 

တုိက္ပဲြဝင္ရန္ လုိအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက ျပည္ေထာင္စု 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ (Constitutional Crisis) ဟူ၍ ေခၚဆုိၾက သည။္ထိသုို႔ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား လိုလားေတာင္းဆိုေနေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သံုးသပ္ တင္ျပပါမည္။ 

yifvHkpmcsKyfESifh zuf'&,ft"d`m,f

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ လက္ 

မတွ္ေရးထိုး ခ်ဳပဆ္ိခုဲ့ေသာ “ပင္လုံစာခ်ဳပ္” အရ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္ 

စုႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီက သီးျခားလြတ္လပ္၍ 

ၿဗတိသိွ်ကုိလိနု ီအစိုးရက သီးျခားစီျဖင္ ့သီးျခားအခ်နိတ္ြင ္တိကုခ္ိကုသ္မိ္းပိကုခ္ဲၿ့ပီး၊ 

ကိလုိနုီေခတတ္ေလွ်ာက္လံုး သီးျခားဖဲြ႔စည္းအုပခ္်ဳပပ္ံ ုအေျခခဥံပေဒမ်ားျဖင္ ့သီးျခား 

စ ီအပုခ္်ဳပခ္ဲ့ေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ ့ရမွ္းလူမ်ိဳးမ်ားက သီးျခားစ ီလြတလ္ပ္ေရး မယူဘ ဲ

ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပညၾ္ကားျဖတအ္စိုးရႏငွ္ ့ပူးေပါင္း၍ လြတ ္

လပ္ေရးကုိ အတူတကြရယူကာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္သစ္တခုကုိ အတူတကြ 

ထူေထာင္ၾကရမည္ဟူေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ား (ဝါ) ျပည္ေထာင္ 

မ်ားက သီးျခားစီျဖင္ ့အမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေတာ ္ထူေထာင္ျခင္း မျပဳဘ၊ဲ မမိတိို႔ ပိငုဆ္ိငုထ္ား 

ေသာ ျပည္ေထာငမ္်ားကုိ မမိတုိိ႔၏ လြတလ္ပ္ေသာဆႏၵ သေဘာအတိငု္း လြတ္လပ ္

စြာပူးေပါင္း၍ “ျပည္ေထာင”္ မ်ားကိ ုစစုည္းထားသည္ ့“ျပည္ေထာငစ္ ုႏိငုင္ံေတာသ္စ”္ 

ကို အတူတကြ ထူေထာင္ၾကရမည္ ဟူေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္ ဟူေသာ စကားသည္ လက္တင္စကား “Foedus” ႏွင့္ “Fides” ဟူ 

ေသာ စကားလံုးႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္၍ ဆင္းသက္လာၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ “သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း” (ဝါ) “ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိ ုႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ 

လက္ေတြ႔က်င္သ့ံုးေသာအခါ ျပည္ေထာငမ္်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားက မမိတုိိ႔ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္” တခုကို အတူ 
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တကြထူေထာင္ျခင္း ဟူေသာ “ျပည္ေထာင္စုစနစ္” (Federation) ဟု အဓိပၸာယ္ရ 

ရွိပါသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္ေထာင္မ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္ 

ၾကားျဖတအ္စိုးရတို႔အၾကား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ ႏိငုင္ံေတာသ္စတ္ခကုိ ုထူေထာင ္

ရန္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ “ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္” ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ကို ျပည့္စံုေစပါ 

သည္။

zuf'&,fjynfaxmifpkpepf. t*Fg&yfrsm;

 ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္စုနစက္ိ ုကမာၻ႔ႏိငုင္အံသီးသီးတြင ္ပံစုမံ်ိဳးစံုျဖင္ ့က်င္သ့ံုး 

ေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားသည္လည္း 

မ်ားျပား၍ တႏိငုင္ံႏငွ္တ့ႏိငုင္ ံက်င္သ့ံုးပံခု်င္း မတူညီႏိငုၾ္ကေပ။ ဤေနရာတြင ္မမိတိို႔ 

ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အဂၤါရပ္ 

မ်ားကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) မိမိတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအတိုင္းပူးေပါင္းျခင္း (Voluntary Association)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမအဂၤါရပ္မွာ - ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျဖစ္လာမည့္ 

ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ 

သေဘာထားအတုိင္း ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ 

မ်ားအျဖစ္ အဖဲြ႔ဝင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖဲြ႔စည္းထူ 

ေထာင္ရန္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ဗမာ 

ျပည္ၾကားျဖတ္အစုိးရတုိ႔သည္ မည္သူတဦးတေယာက္၏ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္း 

အဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာ 

ျခင္း မဟုတ္ေပ။ မိမိတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအရသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ 

၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို အတူတကြ ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Self-rule and Shared-rule)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ ဒုတိယအဂၤါရပ္မွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Self-

rule) ႏငွ္ ့စုေပါင္းအပုခ္်ဳပ္ျခင္း (Shared-rule) တို႔ကုိ ပူးေပါင္းထားျခင္းပင ္ျဖစသ္ည။္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ ပထမအဂၤါရပ္အရ မိမိတို႔ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ 

ျပည္ေထာငမ္်ားကိ ုမမိတုိိ႔၏ ဆႏၵအရ ပူးေပါင္းထားပါသည။္ ထိ ုဘိုးဘြားပိငုန္ယ္ေျမ 

မ်ား၊ ျပည္ေထာငမ္်ား (ဝါ) အမ်ဳိးသားျပညန္ယမ္်ားကိ ုစမီအံပုခ္်ဳပရ္န ္မမိတိို႔သာလွ်င ္
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တာဝန္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထို ဘုိးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) 

အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မိမိတို႔သာလွ်င္ တာဝန္ရွိ 

ေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ ဒုတိယ အဂၤါရပ္ျဖစ္ေသာ “ကိုယ္ပုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” က ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဓိပၸာယ္ကိုပို၍ ေလးနက္ျပည့္စံုေစပါသည္။

 သုိ႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ မိမိတို႔ဘုိးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ 

ျပည္ေထာငမ္်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ားကုိ စမီအံပုခ္်ဳပ ္ရံမုွ်ျဖင္ ့မၿပီးေျမာက္ေခ်။ 

မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို 

စုေပါင္းထားသည့္ “ျပည္ေထာင္” မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ “ျပည္ေထာင္စု” ႀကီး 

ကိုလည္း အတူတကြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာငစ္စုနစတ္ြင ္ကိယုပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပ္ျခင္းႏငွ္ ့တဲြဖက၍္ ျပည္ေထာငစ္ႀုကီးကိ ု“စုေပါင္း 

အပုခ္်ဳပ္ျခင္း” (Shared-rule) သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္တခု 

အျဖစ္ မရွိမျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

 ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္ေထာင္ (ဝါ) ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတုိ႔ ဘုိးဘြားပုိင္နယ္ 

ေျမအသီးသီးကို ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္တခုကို အတူတကြထူေထာင္ 

ၾကေသာလ္ည္း၊ မမိတိို႔ လမူ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရာပါ အခြင္အ့ေရးအျဖစ ္ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-determination) ကိုမူ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မရွိၾကေပ။ မိမိတုိ႔၏ 

ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ကုိ့ လြတလ္ပစ္ြာ က်င္သ့ံုး၍ မမိတိို႔ ဘိုးဘြားပိငုန္ယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ 

မိမိတို႔၏ ျပည္ေထာင္ (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေပမည္။

 ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္ (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ 

ေထာငစ္ႀုကီးကိ ုဖဲြ႔စည္းထူေထာငရ္မည ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ရွိေသာ 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပည္ေထာင္ (ဝါ) အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ 

ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုး၍ မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ၾကရ 

ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ 

ေတာက္ိ ုေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာကိ ုက်င္သ့ံုးႏိငု္ေရးအတြက္ ျပည ္

နယ္အစိုးရကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရး 

အတြက္ ျပည္နယ္တရားရံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း သီးျခားစီထူေထာင္ပိုင္ခြင့္ ရွိၾက 

ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထုိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကိ ုမမိတိို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင္အ့ေရးျဖစ္ေသာ 
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ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏငွ္အ့ည ီလြတလ္ပစ္ြာ က်င္သုံ့းႏိငု္ေရးအတြက ္ျပညန္ယဖ္ဲြ႔စည္းပံ ု

အေျခခံဥပေဒမ်ားကိုပါ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိ 

ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝရွမိသွာ ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ဳိးသားျပညန္ယမ္်ားရွ ိတုိင္း 

ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက မိမိတို႔၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုးကြယ္ 

ယံုၾကည္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခြင့္၊ ေခတ္မီတုိးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသာမက၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ဘက္ေပါင္းစုံမွ 

တိုးတကဖ္ံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပင္န္းေပါင္းစံတုို႔ကိလုည္း လြတလ္ပစ္ြာ တာဝနယူ္ေဆာငရ္ြက္ 

သြားႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု 

အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္ နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ 

အပါအဝင ္မမိတိို႔၏ ဓေလထုံ့းတမ္းႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈကိ ုအေျခခံေသာ လြတလ္ပသ္ည္ ့

တရားစီရင္ခြင့္၊ မိမိတုိ႔၏ စာေပ တိုးတက္ေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 

သင္ၾကားခြင့္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆည္းပူးႏိုင္ေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ 

မ်ား ဖြင္လွ့စခ္ြင္၊့ လထုူက်န္းမာေရးကိ ုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိငု္ေရးအတြက ္ေဆးရံ ု

မ်ား တည္ေဆာက္ခြင္၊့ စီးပြားေရးႏငွ္ ့ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး တိုးတက္ေရးအတြက္ 

လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္၊ အျခား ျပည္နယ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံရပ္ 

ျခားတိငု္းျပညမ္်ားႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ ဖလယွခ္ြင္၊့ ဘာသာစကား၊ စာေပ စသည္ ့

ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းစာ၊ 

ဂ်ာနယ္ႏငွ္ ့စာအပုစ္ာတမ္းမ်ား လြတလ္ပစ္ြာ ထတ္ုေဝခြင္၊့ ေရဒယီိုႏငွ္ ့ရပု္ျမငသ္ၾံကား 

အစအီစဥမ္်ား လြတ္လပစ္ြာ လႊင္ထ့တုခ္ြင္၊့ ျပညန္ယလူ္ထဘုဝ အိုးအမိ္ေစာင့္ေရွာက ္

ေရးႏငွ္ ့တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက ္ျပညန္ယလုံ္ၿခံဳေရးတပဖ္ဲြ႔ မ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင္၊့ ျပည ္

ေထာင္စုႀကီး ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္ ျပည္နယ္အလုိက္ 

လမူ်ိဳးကိ ုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာငစ္တုပရ္င္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင္ ့… စသည္ ့အခြင္အ့ေရး 

မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားထံတြင္ အပ္ႏွင္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၄)  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (ဝါ)  

ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အာဏာခဲြေဝသံုးစဲြေရး

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ “အေျခခံ” သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္ 

ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အသံုးျပဳ၍ မိမိတို႔၏ 
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ဘိုးဘြားပိငုန္ယ္ေျမ ျပည္ေထာငမ္်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ား စမီအံပုခ္်ဳပ္ျခင္းကုိ 

လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္၊ မိမိတို႔ တဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္၍ မရေသာ၊ စု 

ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပါဝင္၍ ပူးေပါင္း 

ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္လႊဲအပ္ရပါသည္။ 

ျပည္ေထာငစ္အုတိငု္းအတာျဖင္ ့စုေပါင္းေဆာငရ္ြက္ရန ္ျပညန္ယမ္်ားက လႊအဲပထ္ား 

ေသာ အာဏာမ်ားမွာ - ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စုေပါင္းကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္ 

သြယ္ေရး၊ ျပည္ေထာငစ္တုခလုံုးတြင ္လညပ္တ္သံုးစဲြရမည္ ့ေငြစကၠဴႏငွ္ ့ေငြဒဂၤါးမ်ား 

ထတုလ္ပု္ေရး အပါအဝင ္ေငြေၾကးစနစအ္ားလံုး၊ အေလးခ်နိ္ႏငွ္ ့ခ်နိခ္ြငတ္ိငု္းတာျခင္း 

စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား လႊဲအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ 

ခြင့္အာဏာမ်ားအျပင္၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ 

ေသာ ကစိၥရပမ္်ားလည္း ရွပိါသည။္ ယင္း လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကိ ု“ပူးတဲြအာဏာ” 

(Concurrent Power) ဟုေခၚပါသည္။

 ျပညန္ယ္မ်ားက ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုလႊအဲပထ္ားေသာ ျပည္ေထာငစ္အုာဏာမ်ား၊ 

ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ ုပူးတဲြက်င္သ့ံုးရမည္ ့အာဏာမ်ားတြင ္ထည္သ့ြင္းေဖာ ္

ျပျခင္း မရွိေသာ အာဏာမ်ားကိ ု“ႂကြင္းက်န္ေသာအာဏာမ်ား” (Residual Power) 

ဟုေခၚပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ယင္း ႂကြင္းက်န္ေသာ 

အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားထံတြင္ အပ္ႏွင္းေလ့ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အာဏာခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္းကို ၿခံဳ၍ ၾကည့္ပါက -

(၁)  ျပည္နယ္မ်ားက သီးျခားလြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးရမည့္ အာဏာမ်ား၊

(၂)  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သီးျခားလြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးရမည့္ အာဏာမ်ား၊

(၃)  ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအၾကား ပူးတဲြက်င့္သုံးရမည့္ အာဏာမ်ားႏွင့္

(၄)  ႂကြင္းက်န္ေသာ အာဏာမ်ား ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 ယင္း အာဏာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္ အတိအက် 

ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္တခုမွာ ျပည္နယ္မ်ား 

သီးျခားလြတလ္ပစ္ြာ က်င္သ့ံုးရမည္ ့အာဏာမ်ားကုိ ျပညန္ယ္ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ 

မ်ားတြင္သာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ ယင္းကို ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါက ထိုႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွ တျပည္ 

ေထာင္စနစ္သို႔ ယိမ္းယိုင္ေသာ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါ 

သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သာလွ်င္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း 
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သင့္သည့္ အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ 

႒ာန္းပါက ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ၊ 

ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လြတ္လပ္စြာ ျပင္ဆင္ေရးသား ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္ 

အေရးဆံုးရွံဳးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 ထုိနည္းတ ူျပည္ေထာငစ္ကု က်င္သုံ့းရမည္အ့ာဏာမ်ားကိ ုျပည္ေထာငစ္ ုဖဲြ႔စည္း 

ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္သာ သီးျခားျပ႒ာန္းရမည္။ ယင္းကို ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါက ယင္းႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွ ေသြဖီ၍ 

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားေပါင္းစည္းသည့္ “Confederation” စနစ္သို႔ ဦးတည္သြား 

ေပလမိ္မ့ည။္ အေၾကာင္းမွာ ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ၏္ ဥပေဒျပဳအၫႊန္းတြင ္ထည္ ့

သြင္းေရးသားျပ႒ာန္းရမည့္ အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 

ထည္သ့ြင္းျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင္ ့ျပညန္ယမ္်ား ထပဆ္င္သ့ေဘာတညူီျခင္း (ဝါ) ခြင့္ျပဳ 

သေဘာတူညီျခင္း မရွိဘဲ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒကို လြတ္လပ္စြာ ျပင္ဆင္ေရးသား ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးႏုိင္ 

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ ုပူးတဲြက်င္သ့ံုးရမည္ ့အာဏာ မ်ားကုိမ ူျပည္ေထာငစ္ ု

ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ျပညန္ယဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ မ်ားတြင ္ပူးတဲြထည္သ့ြင္း 

ျပ႒ာန္း ႏိုင္ပါသည္။

(၅) စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္၍ ျပည္ေထာင္စုကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း

 ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွိေသာ ျပညန္ယ္မ်ား တန္းတရူညတ္ပူူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာငစ္ ု

ႀကီးကို ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ေသာအခါ တန္းတူေသာ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္ 

မ်ားက ျပည္ေထာင္စုႀကီး စီမံခန္႔ခဲြေရးကို ပူးေပါင္း၍ တန္းတူရည္တူ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ တန္းတူရည္တူ တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ေရး 

အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အတိအက် ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ တန္းတူရည္တူ စီမံခန္႔ခဲြရန္ တာဝန္ယူၾကသည္ဟု ဆုိရာ၌ 

ျပည္ေထာငစ္ႀုကီး ၿငမိ္းခ်မ္းေရး၊ တိုးတကဖ္ံြ႔ၿဖိဳးေရးႏငွ္ ့တညတ္ံခ့ိငုၿ္မဲေရးတုိ႔အတြက္ 

ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ဆုိလိုပါသည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ ေရ 

ေသာက္ျမစ ္(၃) သြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစ ီ

ရင္ေရး အာဏာတို႔ကုိ တရားသျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို အာဏာ (၃) 
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ရပ္ ထတဲြင္လည္း ဥပေဒျပဳအာဏာသည္ အေျခခံအက်ဆုံး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ 

ျပဳအာဏာကို အသံုးျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပညန္ယ္မ်ားအားလံုးက မညသ္ို႔မညပ္ံ ုပါဝငပ္တသ္က၍္ စမီခံန္႔ခဲြေၾကာင္း ႏိငုင္ံေတာ ္

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ရေပမည္။ ထိုနည္း 

တူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

 ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ား တန္းတူရည္တူပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စု 

ႀကီးကို စီမံခန္႔ခဲြရာ၌ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အဦသည္ ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အာဏာတူ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ထားရွိရပါမည္။ ယင္း 

တို႔မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) အထက္လႊတ္ေတာ္ 

ကို ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား တန္းတူရည္တူ 

ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ အတူတကြ ထူေထာင္ၾကသည္ ဟူေသာ တန္းတူေရး 

ျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ လူထုကို တိုက္ရုိက္ 

ကိယုစ္ားျပဳျခင္း မဟတု္ေပ။ ျပညန္ယမ္်ားကိ ုကိယုစ္ားျပဳသည။္ ျပည္ေထာငစ္ထုဲမ ွ

တန္းတူေသာ ျပညန္ယ္မ်ားကိသုာ ကိယုစ္ားျပဳျခင္းေၾကာင္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာတ္ြင ္

ျပည္နယ္မ်ား က ဦးေရတူညီေသာ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ၾကရမည္။ 

သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေသာ ျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို 

အတူတကြ ထူေထာင္ၾကသည္ဟူေသာ “တန္းတူေရး” လကၡဏာကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွား 

ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာသ္ာမက၊ ျပညသ္လူထူကုိ ုကိယုစ္ားျပဳေသာ ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာကုိ္လည္း 

ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ရေပမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လူဦးေရ 

ကို ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ လူဦးေရကုိ အေျခခံ၍ လူဦးေရပိုမ်ားေသာ ျပည္နယ္က 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ပို၍ 

မ်ားျပားစြာ ေစလႊတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရနည္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားက 

ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရေလွ်ာ့၍ ေပးပို႔ၾကရမည္။ ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္ 

သာရပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ 

ျပညန္ယက္ိ ုကုိယစ္ားျပဳေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ဒမီိကုေရစစီနစအ္ရ လူထ ု
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ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂) 

ရပ္ကို ေပါင္းစပ္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ရပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို စီမံခန္႔ခဲြရာ၌ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံအၾကား က်င့္သံုးပံုခ်င္း 

မတူညီၾကေပ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းသာရွိ၍ သမၼတစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္ 

မ်ားတြင္ ႏုိင္င့ံဥေသွ်ာင္ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ သမၼတကုိ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ၿပီး 

ပါလီမန္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို သမၼတ 

ႏငွ္ ့ဝနႀ္ကီးခ်ဳပတ္ို႔အား အာဏာခဲြေဝသံုးစဲြသည္ ့စနစက္ိ ုက်င္သ့ံုးၾကပါသည။္ ထုိသုိ႔ 

ခဲြေဝက်င့္သုံးရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ သမၼတကုိ ျပည္နယ္ 

ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) အထက္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ 

ေျမႇာက္ၿပီး၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးယႏရၱားကိ ုတုိက္ရိက္ုကိငုတ္ြယ ္စမီရံသည္ ့ဝနႀ္ကီးခ်ဳပက္ိမု ူ

ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ဝါ) 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရပါမည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ တရားေရးအာဏာကို က်င့္သုံးရာ၌ လူမ်ိဳး 

တမ်ိဳးတည္းသာ ရွိေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တုိင္း 

ျပည္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးပံုက်င့္သံုးနည္း မတူၾကေပ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု 

တရားစရီင္ေရးအာဏာကိ ုကိငုတ္ြယက္်င္သ့ံုးမည္ ့ျပည္ေထာငစ္ ုတရားလႊတ္ေတာ ္

ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး (Supreme Court Judges) မ်ားကို ခန္႔အပ္ရာ၌ ယဥ္ေက်းမႈအရ 

ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအရ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ကုိးကြယ္ယံၾုကညမ္ႈအရ 

ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ သမိငု္းေၾကာင္းအရ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ မတကူဲြျပားေနၾကသည္ ့

လူမ်ိဳးအားလံုး၏အေရးကုိ ဦးစားေပး၍ ေထာက္႐ႈစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

တဖက္တြင္လည္း တရားဥပေဒ ဆုိသည္မွာ “မ်က္စိမရိွ၊ နားမရိွ” တရားမွ်တမႈကုိသာ 

ေထာက္႐ႈစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ တရားဥပေဒ 

ဆိုင္ရာသမာသမတ္ရွိမႈကိုလည္း ေထာက္႐ႈစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ထိအုခ်က ္(၂) ခ်က္စလံုးကုိ ေပါင္းစပ္ေသာအားျဖင္ ့ျပည္ေထာငစ္ ုတရားလႊတ္ေတာ ္

ခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔ထားရာ၌ (၃) ပံု (၂) ပံုကို လူမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို 

အေျခခံ၍ ခန္႔ထားၿပီး၊ က်န္ရွိေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကိုမူ ထိုတရားသူႀကီးမ်ား၏ 

ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ သမာသမတ္ရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခန္႔ထားသင့္ပါသည္။ 
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လမူ်ဳိးႏငွ္ ့ျပညန္ယမ္်ားကိ ုကိယုစ္ားျပဳေသာ တရားသႀူကီးမ်ားကိ ုခန္႔ထားရာတြငလ္ည္း 

ထိုတရားသူႀကီးမ်ား၏ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း၊ ဥပေဒပညာကၽြ မ္းက်င္မႈႏွင့္ သိကၡာ 

သမာဓိရွိမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ထိုတရားသူႀကီးကိုယ္စားျပဳသည့္ လူမ်ိဳး (ဝါ) ျပည္ 

နယ္မ်ားထဲမွ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသင့္ပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက ပူးေပါင္း၍ စီမံခန္႔ခဲြရမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို ၿခံဳငံု၍ ထပ္ေျပာရမည္ ဆိုပါက -

(က) ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာတ္ြင ္ဖကဒ္ရယစ္နစအ္ရ ျပညန္ယ္ကိ ုကိယ္ုစားျပဳသည္ ့

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ဒမုိီကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူ 

လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ဝါ) ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဟူ၍ 

“အာဏာတူလႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္” ထားရွိရမည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) 

အထကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္ျပညန္ယမ္်ားက ဦးေရတူညီေသာ ကုိယစ္ားလွယမ္်ားကိ ု

ေစလႊတ္ရမည္။ 

(ခ)  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုယ္တြယ္က်င့္သုံးသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကုိ 

ဖဲြ႔စည္းရာတြင ္ႏိငုင္ံေတာဥ္ေသွ်ာငသ္မၼတႏငွ္ ့အုပခ္်ဳပ္ေရးယႏရၱားကိ ုတုိကရ္ိကု ္

ကိယုတ္ြယ္က်င္သ့ံုးသည္ ့ဝနႀ္ကီးခ်ဳပတ္ို႔ကိ ုေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရမည။္ ႏိငုင္ံေတာ ္

သမၼတႀကီးကုိ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳး 

သားလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) အထက္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ရမည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိမူ ဒမုိီကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ (ဝါ) ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရပါမည္။

(ဂ)  တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ထိပ္ဆုံးမွ ကိုယ္တြယ္က်င့္သံုးမည့္ ျပည္ေထာင္စု 

တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးမ်ားအနက္ (၃) ပံု (၂) ပံုကို ျပည္နယ္ 

မ်ား (ဝါ) တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားထမဲ ွဥပေဒပညာကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ားကိ ုေရြးခ်ယ ္

ခန္႔အပ္ၿပီး၊ က်န္ (၃) ပုံ (၁) ပုံကိုမူ ဥပေဒကၽြ မ္းက်င္မႈႏွင့္ သမာသမတ္ရိွမႈအေပၚ 

အေျခခံ၍ တသီးပုဂၢလမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရပါမည္။

(၆) ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း

 သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား 

စုေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ အတူတကြ ထူေထာင္ဖဲြ႔စည္းေသာအခါ ထုိ ျပည္ 

ေထာင ္(ဝါ) အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ား စုေပါင္းပိငုဆ္ိငုထ္ားသည္ ့ျပည္ေထာငစ္ႀုကီး၏ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ 



qvdkif;vsefrIef;

18

ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္တိုင္း၌ တာဝန္ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အသီးသီးကို ဖန္ 

တီးထူေထာင္ ရပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ရန ္ဖဲြ႔စည္းထူေထာငထ္ားသည္ ့ႏိငုင္ံေရးယႏရၱားမ်ားကိ ုအၾကမ္းအားျဖင္ ့

ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခဲြျခားႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ႏွင့္ (၂) လုံၿခံဳ 

ေရးယႏၱရား တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး 

အာဏာတို႔ကို တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ က်င့္သုံးေသာ အစိုးရမ်ား၊ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တို႔သာမက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအားလံုးလည္း ပါဝင္ေနၾကသည္။ 

လံၿုခံဳေရးတြင ္ႏိငုင္ံေတာလ္ံၿုခံဳေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကိ ုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

ရနအ္တြက ္တိက္ုရိက္ုတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခရံေသာ တပမ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔ရဲတပဖ္ဲြ႔ 

မ်ား ပါဝင္သည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ 

ျခင္းကုိ ေရာစပထ္ားေသာ စနစ္ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ႏိငုင္ံေတာလ္ံၿုခံဳေရးတာဝနကုိ္ 

ထမ္းေဆာင္ရာ၌လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ စုေပါင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဟူ၍ အပုိင္း (၂) ပုိင္းခဲြ၍ တာဝန္ေပးအပ္ 

ရပါမည္။ ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရးကုိ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျပည္သူလူထုဘဝ ေအးခ်မ္းသာ 

ယာေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ ႔မ်ားကို 

သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္၍ တာဝန္ေပးအပ္ 

ရပါသည္။ ထုိနည္းတူ ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရးစစ္တပ္ (State Militia) မ်ားကိုလည္း 

လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ရပါမည္။

 ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ လုံၿခံဳေရးကုိ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေနၾကမည့္ ျပည္ေထာင္ 

စုတပ္မေတာ္ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားအားလံုး စုေပါင္းတာဝန္ယူ၍ 

စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းသင္ပ့ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္တုပမ္ေတာတ္ြင ္တိငု္းရင္းသား 

လမူ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းပါဝငက္ာ စုေပါင္းတာဝနယ္ ူထမ္းေဆာင ္ၾကရပါမည။္ ျပည္ေထာင ္

စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္သည့္ တိုင္းျပည္ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္တုပမ္ေတာတ္ြင ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ တပရ္င္း 

အလိုက္ စုေပါင္းတာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတရပ္ 

ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ကႏီၵၿမိဳ႕၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ဗိုလ္ 

လက္်ာႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖရီးမင္းတုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ 

“လက္်ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ”္ ကုိ အေျခခ၍ံ ေခတ္ႏငွ္ ့ေလ်ာည္စီြာျဖင္ ့ျပည္ေထာငစ္တုပ ္
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မေတာက္ိ ုအသစ္ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရးတြင ္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း 

တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(၇) သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွ်ေဝခံစားျခင္း

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြား 

ပိငုန္ယ္ေျမမ်ားကုိ မမိတိို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက ္ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားေသာ ႏိငုင္ံျဖစသ္ည။္ 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳး အသီးသီးက မမိတိို႔၏ ဘုိးဘြားပိငုန္ယ္ေျမမ်ားကိ ုျပည္ေထာငစ္ ု

အဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယမ္်ားအျဖစ ္ပူးေပါင္းထားေသာလ္ည္း၊ မမိတိို႔၏ ဘုိးဘြားပိငုန္ယ္ေျမ 

မ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကိုမူ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် စြန္႔လႊတ္ၾက လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိ 

တို႔၏ ဘိုးဘြားပိငုန္ယ္ေျမမ်ားကိ ုလမူ်ိဳးအလိကု ္စုေပါင္းပိငုဆ္ိငုၿ္ပီး၊ ထိနုယမ္်ားထမဲ ွ

သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံအရ ေဆြမ်ိဳးစု၊ မိသားစုႏွင့္ တသီး 

ပုဂၢလ တဦးခ်င္းအလုိက္ အစဥ္အဆက္ ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကေသာ ေျမယာမ်ားကုိလည္း 

လက္လႊတ္ မဆံုး႐ံွဳးသင့္ေပ။ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္သည္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ျခင္း 

အားလံုးထဲတြင္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ “ပိုင္ဆိုင္ျခင္းတရပ္” ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာ 

ပိုင္ဆိုင္ျခင္း အပါအဝင္ “ပိုင္ဆိုင္ျခင္း” ဟူေသာအရာအားလံုးသည္ လူတဦးခ်င္း၏ 

ဘဝလံုၿခံဳ ေရးအတြက္ကို အာမခံခ်က္ေပး ရံုသာမက လူမ်ဳိးအလိုက္ ထိုလူမ်ဳိးမ်ား 

မတမိ္ေကာ မပေပ်ာက္ေရးအတြက ္အေျခခအံက်ဆံုးေသာ လမူ်ဳိးလံၿုခံဳေရး အာမခ ံ

ခ်က္တခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယ္သားမ်ားသည ္မမိတိို႔၏ ဘိုးဘြားပိငုန္ယ္ေျမမ်ား 

ကိ ုပိငုဆ္ိငုထ္ားၾကသည ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့မမိတိို႔ ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ ျပညန္ယအ္တြင္း 

ရွ ိသဘာဝရင္းျမစမ္်ားအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက ္သယဇံာတပစၥည္းမ်ားအားလုံး၊ 

သစ္ေတာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္ႏွင့္ ေရေပၚေရေအာက္၊ ေလထုေျမထုမွ ထြက္ေပၚ 

လာသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးကို ထုိအမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၾက 

ပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လည္း ရွိၾကပါသည္။

 သုိ႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုကို ဖဲြ ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ 

ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ 

မ်ားအားလံုးက စုေပါင္းပိငုဆ္ိငုထ္ားၾကပါသည။္ ယင္းေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္

အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို ႔၏ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ရွိ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား 

အားလုံးကုိ အသီးသီးပိငုဆုိ္ငထ္ားပါေသာလ္ည္း ထိပုိငုဆ္ိငုမ္ႈႏငွ္ ့သဘာဝရင္းျမစမ္်ား 
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ကို ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလံုးအတြက္ မွ်ေဝခံစားရန္လည္း အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါ 

သည္။

 ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ 

အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားက ပိငုဆ္ိငု္ျခင္းႏွင္ ့ျပည္ေထာငစ္ ုတဝနွ္းလံုး မွ်ေဝခစံားျခင္းကုိ 

“အခြန္ေတာ္စနစ္” ျဖင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိႇေပးရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရပါ အစုိးရ (၂) ရပ္ 

စလံုးကုိ သီးျခားစ ီအခြန္ေကာက္ယခူြင္အ့ာဏာကိ ုေပးထားရပါမည။္ ျပညန္ယ္အစိုးရ 

က မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေတာ္ေငြသည္ ျပည္နယ္ 

အတြင္း အသုံးခ်ရန္ ျဖစ္၍၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးထံမွ 

ေကာက္ခရံရွိေသာ အခြန္ေငြသည ္ျပည္ေထာငစ္တုဝနွ္းလံုးရွ ိျပညသူ္လထူတုရပလုံ္း 

မွ်ေဝခစံားႏိငုက္ာ တိငု္းျပညအ္တြက ္လိအုပသ္ည္က့႑မ်ားတြင ္အသံုးျပဳသြားမည ္

ျဖစ္သည္။

(၈) ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ ႏိုင္င ံ(Secular State)

 ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏငွ္ ့ကိုးကြယ္ယံၾုကည ္

မႈျခင္း မတူေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံ 

ျဖစသ္ည။္ ဒမီိကုေရစစီနစကုိ္ က်င္သ့ံုး၍ လသူားတိငု္း ေမြးရာပါ အခြင္အ့ေရးအျဖစ ္

ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ အေျခခလံူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ္ ့လမူ်ိဳးတိငု္းက မမိတိို႔လမူ်ိဳးအလိကု ္

ခံစားသင့္ ခံစားထိုက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါက ဤ 

ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိတိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးအသီးသီး၏ သီးျခားလကၡဏာႏငွ္ ့ဂဏု ္

အဂၤါမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစမံ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏငွ္ ့ကိုးကြယယ္ံၾုကညမ္ႈမ်ားကိ ု

ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။

 လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းသာ ရွိ၍ ဘာသာစကားတခုတည္းကို တႏိုင္ငံလံုး မိခင္ဘာ 

သာစကားအျဖစ္ ေျပာဆိုသံုးစဲြၾကၿပီး၊ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ တခုတည္းရွိေသာ တုိင္း 

ျပည္မ်ားကုိ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္” အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္၍ ရပါသည္။ ထုိသုိ႔ 

လမူ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား တခ၊ု သာသနာတပါးတည္းသာရွိေသာ အမ်ိဳးသားႏုိငင္ ံ

ေတာ္ကို ထူေထာင္ရန္ “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” ဟူေသာ အမ်ိဳးသားဝါဒအေပၚ 

အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အတိအက် ျပ႒ာန္းခြင့္ 

ရွိႏိုင္ပါသည္။
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 ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးေပါင္းစံ ုပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းထား 

ေသာ ႏိငုင္ံျဖစသ္ည။္ လမူ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဘာသာစကား ေပါင္းမ်ားစြာႏငွ္ ့ကုိးကြယ ္

ယံုၾကည္မႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ျပည္ေထာင္စုကို အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံက့ဲသို႔ 

“အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” ဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒအေပၚ အေျခခံ၍ ဤ 

ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။

 လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

အဓိကျပႆနာတရပ္မွာ အဆက္ဆက္ေသာ အစုိးရတုိ႔က “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 

သာသနာ” ကို အေျခခံေသာ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္” ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန 

ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၏ အေျခခံေရေသာက္ျမစ္ (၃) သြယ္ ျဖစ္ 

ေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း ျဖစ္သြားေရး၊ ဘာသာစကားတခု လႊမ္းမိုးသြားေရးႏွင့္ 

သာသနာတပါးတည္းကိုသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားအားလံုး ကိုးကြယ္ယံု 

ၾကည္သြားေစေရး ဟူေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ တစိုက္ 

မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ ပါလီမန္ေခတ္တြင္ ဦးႏု 

အစိုးရက ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး 

ေကာငစ္ီေခတတ္ြင ္ဗိလ္ုခ်ဳပႀ္ကီးေနဝင္းက ျပညတ္ြင္းစစက္ိ ုအေၾကာင္းျပ၍ တိငု္းရင္း 

သား ဘာသာစကား သင္ၾကားခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ၿပီး “ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား” 

တခုတည္းကိုသာ ရံုးသံုးဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ နဝတေခတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ႀကီး ေစာေမာင္လက္ထက္၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္နာမကို “ျမန္မာ” 

အျဖစသ္ို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည ္“အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” ဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရး 

ဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ “ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာ 

လူမ်ိဳး” ဟူေသာ အယူဝါဒအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို လူမ်ိဳး 

တမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားတခု၊ သာသနာတပါး ဟူေသာ “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” 

ေဘာင္အတြင္း သြတ္သြင္းသြားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 ယင္းသို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ အမ်ိဳး 

သားျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္းဖဲြ ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွေသြဖီ၍ “အမ်ိဳး၊ 

ဘာသာ၊ သာသနာ” ကို အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးကုိ 

ႀကိဳးပမ္းေနေသာေၾကာင့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

ေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ ႏိုင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ 

လိုပါက “အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” ကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး 

လမ္းစဥက္ိ ုအရငဥ္ီးဆုံး စြန္႔လႊတရ္န ္လိအုပပ္ါသည။္ သို႔မသွာ ဘာသာေရးကိ ုအေျခ 
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မခံေသာ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေရာစပ္ျခင္း မရွိေသာ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

 ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်င့္ 

သံုးေနၾကပါသည္။ ဤ စာတမ္းငယ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ စုေပါင္း 

ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကို အသစ္ျပန္လည္ ထူေထာင္ရာတြင္ 

ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ႏိငုင္ံေရးေနာက္ခသံမိငု္း၊ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳး မ်ားတို႔၏ 

လက္ရိွအေျခအေန၊ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္၏ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ၊ တပါတီ 

အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုိ႔၏ ခါးသီးရက္စက္ေသာ ဒဏ္ခတ္မႈတုိ႔ကုိ 

ျပန္လည္သံုးသပ္၍၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ေရခံေျမခံႏွင့္ အလိုက္ဖက္၊ 

အကုိက္ညီဆုံးျဖစ္မည္ဟု ယူဆထားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အဂၤါရပ္ 

မ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

*  *  *  *  *  *  *
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အခန္း (၂)

udk,fydkifjyXmef;cGifhESifh wddkif;&if;om;vlrsdK;rsm;. 

tem*wfta&;

နိဒါန္း

 လြတ္လပ္ေသာတိုင္းျပည္တခုတြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူထုအေပါင္းတုိ႔ 

ကိ ုစစုည္းေပးေသာ အရာတခရုွပိါသည။္ ယင္းသည ္ထုိတိငု္းျပည၏္ “အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာ” ကို စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္ ဟူေသာ “ဘံုပိုင္ဆိုင္မႈ” ပင္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သာတူညီမွ်စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္ထားၾကေသာ 

ျပည္သူလူထုကို “ႏိုင္ငံသား” မ်ားဟု သတ္မွတ္ေခၚတြင္ထားပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႏိုင္ငံ 

တခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ 

ၾကကုန္ေသာ “ႏိုင္ငံသား” အားလံုးက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာ “ႏိုင္ငံသား” 

မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း မဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ 

ေနၾကပါသည္။ ထို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုအတတူကြပူးေပါင္း၍ တန္းတူညမီွ်စြာ စုေပါင္းပိငုဆ္ိငုထ္ား 

ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

 ယေန႔ကမာၻေပၚတြင ္လက္ခကံ်င္သ့ံုးေနေသာ စခံ်နိစ္ံႏႈန္းအရ ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပ ္

အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ တိုင္းျပည္တခု၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို “ကိုယ္ပိုင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္” အျပည့္အဝရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားဟု ကင္ပြန္းတပ္ျခင္း ခံၾကရပါသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ - ထို ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကို အသုံးျပဳ၍ တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္ 

လံုး၏ ကံၾကမၼာအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာစီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရရွိ 

ထားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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 ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ “ႏိုင္ငံသား” မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ 

ကို ႏိုင္ငံေရးအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုိင္ 

ခြင့္ရွိသည္။ တုိင္းျပည္တြင္ က်င့္သံုးမည့္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ 

ေရးသားျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တင္ 

ေျမႇာက္၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ ေစလႊတ္တာဝန္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ 

မမိတိို႔ကိယ္ုတိငုက္်င္သ့ံုးရန ္မမိတုိိ႔ႏိငုင္သံားမ်ားက တုိက႐္ိက္ုေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားမ်ားက်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္မည့္ တရားရံုး 

မ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာဖဲြ႔စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ခြင့္ ရွိၾကသည္။

 တုိင္းျပည၏္ အပုခ္်ဳပ္ေရးယႏ ၱရားမ်ား ပံမုနွလ္ညပ္တ္ႏိငု္ေရးအတြက ္ႏိငုင္သံား 

မ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္စား အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည့္ “ဝန္ထမ္း” မ်ားကုိ 

ခန္႔အပ္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ 

ဝနထ္မ္းမ်ား၏ လပုအ္ားခကုိ ေပးေဆာင္ႏိငုရ္နအ္တြက ္ႏိငုင္သံားအားလုံးက စုေပါင္း 

၍ “အခြန္ေဆာင”္ ျခင္းျဖင္ ့ႏိငုင္ံေတာရ္နပ္ံုေငြကိ ုစုေပါင္းရွာေဖြၾကပါသည။္ ထိမုွ်မက 

မိမိတို႔၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ား 

ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပပ္ိငုခ္ြင္က့ိလုည္း ႏိငုင္သံားအားလံုး၏ လကဝ္ယတ္ြင ္အာဏာ 

အျပည့္အဝ ရွိပါသည္။

 အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ရွင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံု 

ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ကာယအားႏွင့္ ဉာဏအားႏွစ္သြယ္ျဖင့္ 

လံု႔လဝရိယိထား၍ ရွာေဖြစုေဆာင္းရရွထိားေသာ ေခၽြ းႏွစဲာႏငွ္ ့လပုအ္ားခမ်ား ထုိက ္

တန္စြာရရွိေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို ႔ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ 

စီးပြားရွာ၍ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေဖာကက္ားမႈမ်ား ျပဳလပု္ေသာအခါ မတရားအျမတ ္

ရွာစားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ ၾကဥ္ဖယ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

တရားဥပေဒျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္ မိမိတို႔ လက္ဝယ္တြင္ 

အျပည့္အဝထားရွိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္လြတ္လပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပိငုဆ္ိငု္ေသာ 

တုိင္းျပည္တခုအျဖစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာအသိအမွတ္ 

ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ အထိ 

ကာလၾကာ ရွည္လာေသာ္လည္း - အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္ 
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သက္၍ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေသာလ္ည္း 

ေကာင္း၊ တိုင္းျပည္တခုလံုး၏ အေရးအရာကိစၥမ်ား စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ယူ 

ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း - အျငင္းအခံု ျဖစ္ပြားေနၾကသနည္း။ 

ထိုျငင္းခံမုႈမ်ားအားလံုးသည ္“ႏိငုင္ံေရးျပႆနာ” ပင္ျဖစသ္ည။္ ထိုႏိငုင္ံေရး ျပႆနာ 

မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖင့္  ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ဆင္ႏႊဲေနျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ ယခုတုိင္ တုိင္းျပည္တြင္ 

လူ႔အသက္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ စေတး၍ ေသြး ေခ်ာင္းစီးေနရပါသည္။ 

 ဤစာတမ္းတြင္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အဓိကရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံ 

ေရးျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြဆန္းစစ္ၿပီး၊ ထို ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု 

ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး 

ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ - ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျပႆနာသည္ ျပႆနာအား 

လံုး၏ အရင္းအျမစ ္ပင္ျဖစပ္ါသည။္ ထုိ ျပႆနာကိ ုအေျဖရွာေျဖရငွ္းရာတြင ္မမိတုိိ႔ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ မူလပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုအျပည္အ့ဝ ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္ရ့ွိေသာ ႏိငုင္သံားမ်ားလည္း ျဖစၾ္က 

သည္ ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ျပည္ေထာငစ္၏ု မလူပိငုရ္ငွမ္်ားအေနျဖင္ ့ျပည္ေထာငစ္တုခလုံုး၏ အေရးကိ ုမမိတိို႔ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္၍ ပူးေပါင္းတာဝန္ ယူခြင့္ရွိၿပီး၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကုိ တန္းတူညီမွ်ခဲြေဝ က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္ ဟူ 

ေသာ ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္ 

အေရးကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

EdkifiHom;wdk@. tcGifhta&;ESifh udk,fydkifjyÏmef;cGifh

 ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ “ႏိုင္ငံသား” မ်ားသည္ 

အသီးသီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားတုိ႔သည္ တဦးတည္း 

တသီးတျခားစီျဖင္ ့ေနထိငုက္်က္စားေသာ သတဝၱါတမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ စုေပါင္းေနထုိင ္

၍ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ ထူေထာင္ၿပီး၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို ဖန္တီးတတ္ေသာ သတၱဝါ 

တမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတဦးစီမွစ၍ အဆင့္ဆင့္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔ 

အစည္းအတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတုိ႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို 

မညသ္ို႔မညပ္ံ ုခဲြေဝသုံးစဲြ၍၊ ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ကုိ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း လူ႔ေဘာင ္
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အလႊာအလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔ 

မည္ပံု စီမံခန္႔ခဲြ က်င့္သံုးေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္သြားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 လြတလ္ပၿ္ပီး အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ တိငု္းျပညတ္ခတုြင ္ေနထုိင ္

ေနၾကသည္ ့“ႏိငုင္သံား” မ်ား ရရွခိစံားထိက္ုေသာ အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုအၾကမ္းအား 

ျဖင္ ့ႏစွမ္်ိဳးႏစွစ္ားခဲြျခား ႏိငုပ္ါသည။္ ယင္းတို႔မွာ တသီးပဂုၢလအခြင္အ့ေရး (Individ- 

ual rights) ႏွင့္ စုေပါင္း၍ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ “စုေပါင္းဘံုပိုင္အခြင့္အေရး” 

(Collective rights) တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ “ဘံုပိုင္ 

အခြင့္အေရး” (Collective rights) ကုိ ထပမ္၍ံ ႏစွမ္်ိဳးႏစွစ္ား ခဲြျခားႏိငုပ္ါသည။္ ယင္း 

တို႔မွာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္က လူ႔ေဘာင္အလႊာလိုက္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ “ဘံုပိုင္ 

အခြင့္အေရး” (ဥပမာ - လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ စစ္သား၊ ရဟန္း 

သံဃာ စသည့္ …) ႏွင့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ရရွိခံစားထိုက္ေသာ “စုေပါင္းဘံုပိုင္အခြင့္ 

အေရး” တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံသားတုိင္းက တဦးခ်င္းစီခံစားရရွိထိုက္ေသာ တသီးပုဂၢလ (Individual 

rights) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကို စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ခဲြေဝ 

သံုးစဲြျခင္းမွစ၍ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တရားမ်ားႏွင့္အညီ လူသားတိုင္းက ရရွိခံစား 

ထိုက္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ မိမိ၏ကံၾကမၼာအေကာင္းအဆုိးကို မိမိကိုယ္တုိင္ 

လြတလ္ပစ္ြာ ဖနတ္ီးႏိငု္ေရးအတြက္ မမိတိို႔ ကိယုတ္ိငုတ္ာဝနယ္ပူိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့တာဝနခ္ ံ

ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အစိုးရအပါအဝင္ ျပင္ပလူမ်ားက မိမိ၏ ဘဝတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ 

တိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကို လာေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိရေလေအာင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ

ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ မိမိလိုလားႏွစ္သက္ေသာ ဘဝကိုဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိ 

စိတ္တိုင္းက် ပညာဆည္းပူးခြင့္၊ စီးပြားရွာပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘဝထူေထာင္ပိုင္ခြင့္ စသည္ 

… စသည္ … တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

 ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တရားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ရရွိခံစားထိုက္သည့္ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကို ထပ္ဆင့္ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုပါက ထိုလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားတြင္ - 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဟာေျပာခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္၊ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ 

စီတန္း လွည့္လည္ဆႏၵျပခြင့္၊ စု႐ံုးစည္းေဝးခြင့္၊ အသင္းအဖဲြ႔သမဂၢမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား 

ဖဲြ႔စည္း ထူေထာင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ 

သြားလာခြင့္၊ ပညာရွာမွီးခြင့္၊ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး 

ရရွိခြင့္၊ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ယူပိုင္ခြင့္၊ လိင္ခဲြျခားမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးခဲြျခားမႈ 

မရွဘိ ဲႏိငုင္ံေတာ ္အုပခ္်ဳပ္ေရးယႏရၱားအသီးသီးတြင ္လြတ္လပစ္ြာ ပါဝငလ္ပု္ေဆာင ္
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တာဝန္ယူပိုင္ခြင့္ … စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။

 ထုိ လြတလ္ပခ္ြင့္ႏငွ္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုေသခ်ာစြာေလ့လာဆန္းစစၾ္ကည္ပ့ါက 

တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ားက စုေပါင္း၍ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ ဘံုပိုင္အခြင့္ 

အေရးမ်ား ကြန္ယက္ယွက္၍ ႏွီးႏြယ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - 

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားခြင့္ကို တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းအကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူမ်ိဳး 

ေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ လူမ်ိဳးအသီးသီးက သီးျခားဘာသာ 

စကားမ်ားကိ ုေျပာဆိုေရးသားေနၾကေသာေၾကာင္ ့လြတ္လပစ္ြာေျပာဆုိေရးသားခြင္ ့

တြင္ - မည္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသား ထုတ္ေဝၾက 

မည္နည္း။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးျဖစ္ပါက၊ 

ထို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၏ ကိရိယာ တန္ဆာပလာျဖစ္ေသာ “ဘာသာ 

စကားလြတ္လပ္ခြင့္” သည္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ခံစားရရွိထိုက္ေသာ ဘံုပိုင္အခြင့္အေရး 

ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 ထုိနည္းတူ လြတ္လပ္စြာပညာရွာမွီးသင္ယူခြင့္ကုိ ေပးထားၿပီး ပညာရွာရာ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္  သင္ ၾကားမည္နည္း။ 

ဘုရားေက်ာင္းကန္သြားလာခြင့္ဟူေသာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို တသီးပုဂၢလ 

အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေပး႐ံုျဖင့္ မၿပီးေပ။ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတရားအလိုက္ ဘုရား 

ေက်ာင္းကန္မ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္၊ ဘာသာ ေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခြင့္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ 

ထတ္ုေဝခြင္က့ိ ု“ဘံပုိငုအ္ခြင္အ့ေရး” မ်ားအျဖစ္ ေပးထားသင့္ပါသည္။ တရားဥပေဒ 

ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွခြင့္ႏွင့္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ရယူ 

ပိငုခ္ြင္ ့ေပးထားပါေသာလ္ည္း၊ ထိ ုတရားဥပေဒကိ ုမညသ္ူေတြက မညသ္ည္ဘ့ာသာ 

စကားျဖင့္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းၾကမည္နည္း။ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ 

“တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရး” မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔ေဘာင္ 

အလႊာအလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ ရရွိခံစားထိုက္ေသာ “ဘံုပိုင္အခြင့္ 

အေရး” မ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဆက္စပ္မႈကုိ ေသခ်ာဆန္းစစ္ၿပီး 

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အသံုးခ် ႏိုင္ျခင္းမရိွပါက ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 

ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထား႐ံုမွ်ျဖင့္ မိမိတို ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလိုလားႏွစ္သက္ေသာ 

ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရရွိဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။
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 ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-determination) ကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ထုိ 

ေခတ္ထိကုာလ ႏိငုင္ံေရးအေျခအေန ေတာင္းဆိခု်ကမ္်ား အေပၚ အေျခခ၍ံ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အဓပိၸာယဖ္ြင္ဆ့ိခုဲၾ့ကပါသည။္ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ဟူေသာ ႏိငုင္ံေရး အေတြးအေခၚ 

ကို (၁၉) ရာစုမွ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ပထမကမာၻစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ အေမရိကန္ျပည္ 

ေထာင္စု သမၼတႀကီး ဝီလ္ဆင္ ေၾကာင့္ ပုိ၍ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေရးစကား 

လံုး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ သမၼတႀကီး ဝီလ္ဆင္က ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အခ်က္ 

(၁၄) ခ်က္ပါရိွေသာ အဆုိတရပ္ကုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ ထုိအဆုိထတဲြင္ “လမူ်ဳိးတိငု္းသည ္

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိၾကၿပီး၊ ထိုကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ လူမ်ိဳး တိုင္းသည္လည္း 

လြတ္လပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုပိငုဆုိ္ငသ္ည္ ့အမ်ဳိးသားႏိငုင္မံ်ား ထူေထာငခ္ြင္ ့

ရွိၾကသည္” ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 သမၼတႀကီး ဝီလ္ဆင္အဆုိျပဳခ့ဲေသာ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ၏ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸာယ္ 

မွာ “လူမ်ိဳးတိုင္း ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္၍ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ 

ပိငုခ္ြင္ရ့ွသိည”္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ယင္းအဓပိၸာယ္ဖြင္ဆုိ့ခ်ကကုိ္ ကိလုိုနဘီဝမ ွလြတ္ေျမာက ္

ေရး႐ႈေထာင့္ျဖင္ ့ဖြင္ဆုိ့ထားေသာ “ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ဓပိၸာယ”္ (Decolonization 

Interpretation) ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။

 ကုိလိုနီဘဝမွလြတ္ေျမာက္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ 

“ႏိုင္ငံသစ္” မ်ားသည္ တခါတရံ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္ေျမာက္ သြားၾကေသာ္လည္း၊ 

စီးပြားေရးအရ လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အဝ မရရွိခဲ့ၾကေခ်။ ထို ႏိုင္ငံသစ္မ်ားကို စီးပြား 

ေရးအရ အရင္းရွင္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက ဆက္လက္စုိးမုိးျခယ္လွယ္ေနၾကဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အဓပိၸာယ္ကိ ုႏိငုင္ံေရး႐ႈေထာင္တ့ခတုည္းျဖင္ ့ဖြင္ဆ့ိ ု

၍ မရ၊ စီးပြားေရးအရပါ လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိရမည္ ဟူေသာအျမင္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္ကုိ ေနာက္ထပ္တခါ အဓိပၸာယ္တုိး၍ ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။ ယင္းကုိ ကုိလုိနီေခတ္သစ္ 

အျမင္ျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ “Neo-Colonization Interpretation” ဟု ေခၚဆို 

ၾကပါသည္။

 ကုိလုိနီေခတ္သစ္အျမင္ျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ အထူးနီးစပ္ေသာအျမင္မွ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တခုမွာ - လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ထားေသာ 

ႏိုင္ငံသစ္မ်ားႏွင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက စစ္ေရးႏွင့္ 

ႏိငုင္ံေရး နည္းမ်ားျဖင္ ့ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခယလ္ယွ္ျခင္း ကင္းရငွ္းေစရမည ္ဟူေသာ 
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အျမင္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို “Freedom from Foreign 

Domination Interpretation” ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။

 ကုိလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားကို ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည့္ ဟူေသာ အျမင္ျဖင့္ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပုဒ္မ (၅၅) တြင္ အတိ 

အလင္းျပ႒ာန္းကာကြယ္ ေပးထားပါသည္။ ယင္းကုိ the UN shall create 

“conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and 

friendly relations among nations based on respect for the principle of equal 

rights and self-determination of peoples . . .”  ဟု ေရးသားထားပါသည္။

 ထုိအခ်က္ကိုပင္ ICESCR ပုဒ္မ (၁) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ICCPR ၏ ပုဒ္မ (၁) 

တြင္ “All peoples have the right of self-determination, including the right to 

determine their political status and freely pursue their economic, social and 

cultural development.” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆ဝ ဒဇီင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ထားေသာ ဂ်ီနီဗာညီလာခံ ျပ႒ာန္းခ်က္ 1514 (XV) တြင္ “All 

peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they 

freely determine their political status and freely pursue their economic, 

social and cultural development.” ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 သုိ႔ရာတြင္ ကိုလုိနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားကို ထူေထာင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္ တခုတည္းျဖင့္ ကိုယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ျပည့္စံုလုံေလာက္ျခင္း မရွိေပ။ ကိုလုိနီ 

ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားထူေထာင္သည့္ တုိင္းျပည္ 

သစမ္်ားထတဲြင ္ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္ ံကဲသုိ့႔ လမူ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာ ေနထုိင္ေသာ 

တိုင္းျပည္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ 

မ်ားတြင ္ေနထိငုၾ္ကသည္ ့လမူ်ိဳး အသီးသီးသညလ္ည္း မမိတိို႔လမူ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသား 

ေရးအတြက္ ေတာင္းဆို တိုက္ပဲြဝင္လာၾကပါသည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳး 

သားႏိုင္ငံေတာ္မ်ား ထူေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ ေသာ္လည္း၊ ထို လူမ်ိဳး 

မ်ားက မိမိတို႔၏ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမအသီးသီးကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အရ 

လြတ္လပစ္ြာ စမီအံပုခ္်ဳပပ္ိငုခ္ြင္၊့ မမိတုိိ႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစ၊ံ ဘာသာ 

စကားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား လြတ္လပ္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

ႏိငုခ္ြင္မ့်ားကိ ုေတာင္းဆိလုာၾကပါသည။္ ယင္းကုိ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင္ ့ကိယုပ္ိငု ္

ျပ႒ာန္းခြင္ ့အဓပိၸာယဖ္ြင္ဆ့ိခု်က္ (Nationalist Interpretation) ဟု ေခၚဆုိၾကပါသည္။
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 အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင္ ့ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုအဓပိၸာယဖ္ြင္ဆ့ိုျခင္းႏငွ္ ့အလြန ္

နီးစပ္ေသာ အျမင္တခုမွာ - လူနည္းစုမ်ား၏ အျမင္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို 

အဓပိၸာယဖ္ြင္ဆ့ိုျခင္း (Minority Rights Interpretation) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူနည္းစု 

မ်ားသည္ အျခားေသာ လူမ်ိဳးႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ 

ပယ္ အသီးသီးတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအားလံုး အျပည့္အဝခံစား လိုၾကပါ 

သည။္ သို႔ရာတြင ္အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ႏငွ္ ့လနူည္းစ ုအျမငတ္ို႔၏ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့

ဆိငုရ္ာ အဓပိၸာယဖ္ြင္ဆုိ့မႈ ကြာျခားခ်ကမ္ွာ - အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင္ ့ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေသာအခါ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း 

ဟူေသာ ပထဝီနယ္နိမိတ္ကို အေျခခံသည့္ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္း တခု 

တည္းသာ ကြာျခားၿပီး အျခားအားလံုးမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

 အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ 

စစ္ေအးကာလအၿပီးတြင္ အထူးအေရးပါေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚတရပ္ 

ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စပိန္ႏုိင္ငံ မဲဒရစ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ “မဲဒရစ္ 

သေဘာတညူခီ်က္” အရ ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ဓပိၸာယဖ္ြင္ဆ့ိုျခင္းတို႔တြင ္ေရာေထြး 

ျခင္း မရိွရေလေအာင္ (၂) မ်ိဳး (၂) စားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသြားၾကပါသည္။ ယင္းတုိ႔ 

မွာ - အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္၍ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ 

စပဆ္ိငုသ္ည္ ့ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ု“ျပငပ္ေရးဆုိငရ္ာ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္”့ (Exter- 

nal Self-determination) ဟ ုေခၚဆိၿုပီး၊ တိငု္းျပညတ္ခအုတြင္းရွ ိလမူ်ိဳး အသီးသီးက 

ရရွိပုိင္ဆိုင္ထိုက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို “အတြင္းေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္” (Internal Self-determination) ဟု ေခၚဆိုအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ထားပါသည္။ 

 မဲဒရစ္သေဘာတူညီခ်က္မွ ထြက္လာေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (၂) မ်ိဳးအနက္ 

အတြင္းေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ 

တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အထူးအေရးႀကီးပါသျဖင့္၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ လက္ေအာက္ခံ 

အဖဲြ႔အစည္းတခုျဖစ္ေသာ UNESCO က သကၠရာဇ္ ၁၉၉၈ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၁) ရက္မွ 

(၂၇) ရက္အထိ စပိန္ႏုိင္ငံ ဘာစီလုိနားတြင္ က်င္းပသည့္အစည္းအေဝးမွ ေအာက္ပါ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ 

အဖဲြ႔ဝင္ႏိငုင္မံ်ားက ဥပေဒကဲသ့ို႔လကခ္ကံ်င္သ့ံုးႏိငုရ္နအ္တြက ္“UNESCO Division 

of Human Rights, Democracy and Peace” ၏ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းအျဖစ္ ေၾကညာ 

ခဲ့သည္။ ယင္း ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ 

လူမ်ိဳးမ်ားကုိ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ရရွိေသာလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ဟု 

ပါရွိပါသည္။ ထို အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ -
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(၁)  တူညီေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိျခင္း (Common Historical Tradition)

(၂)  လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာရွိျခင္း (Racial or Ethnic Identity)

(၃)  တူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ရွိျခင္း (Cultural Homogenity)

(၄)  အေျခခံရင္းျမစ္ခ်င္း တူညီေသာ ဘာသာစကားရွိျခင္း (Linguistic Unity)

(၅)  ဘာသာေရး (သုိ႔မဟုတ္) အယူဝါဒ တခုခုအေပၚတြင္ တူညီေသာ ခံယူခ်က္ရိွျခင္း 

(Religious or Ideological Affinity)

(၆)  တဆကတ္စပတ္ည္းရွိေသာ နယန္မိတိအ္တိအက်ရွိျခင္း (Territorial Connec- 

tion)

(၇)  တညူီေသာ စီးပြားေရးဘဝကိ ုအတတူကြဖနတ္ီးရယူျခင္းႏငွ္ ့စီးပြားေရးအရ မွခီိ ု

အားထားေလာက္ေသာ အေျခအေနရွိျခင္း (Common Economic Life) တုိ႔ပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။

 ၿခံဳ၍ေျပာရပါက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္ထား 

ေသာ လြတလ္ပသ္ည္ ့တိငု္းျပညတ္ခအုတြင္း မွတီင္းေနထိငု ္ၾကေသာ တိငု္းရင္းသား 

လမူ်ိဳးတိငု္းအေနျဖင္ ့ႏိငုင္ံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမူႈေရးႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယအ္သီးသီး 

တြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ တာဝန္ယူ 

ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရရွိၾကရမည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။
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 မမိတုိိ႔ တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အႏွစ ္(၆ဝ) ေက်ာ ္ေတာလွ္န္ေရးဆင္ႏႊ၍ဲ တုိက္ပဲြ 

ေတာင္းဆိုေနေသာ ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္သ့ည ္မမိတိို႔ လမူ်ိဳးမ်ား၏ ႏိငုင္ံေရး ကၾံကမၼာ 

ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရး၏ 

လက္ေအာက္ခံ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

နယပ္ယအ္သီးသီးတြငလ္ည္း ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝရရွိေရးတုိ႔ ပါရွသိည။္

 ႏိုင္ငံေရးအရ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရမည္ဟု ဆိုရာ၌ - ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစသုံ္းသြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပခ္်ဳပ္ေရးအာဏာ 

ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံး အျပည့္အဝရရိွၾကရမည္။ ထုိႏုိင္ငံေရး 

အာဏာ (၃) ရပ္ထတဲြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာသည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာအားလုံး၏ အေခါင္ 

အခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳအာဏာရွိမွသာ မိမိတို ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ တရားဥပေဒမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္ 
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လပ္စြာ ေရးသားျပ႒ာန္းက်င့္သံုးခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳအာဏာတြင္ အေရး 

ႀကီးေသာ အဂၤါရပ္ (၂) ခုရွိပါသည္။ ပထမအဂၤါရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တခု (သို႔တည္း 

မဟုတ္) လူမ်ိဳးတမ်ိဳး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတခုအတြင္း က်င့္သုံးရမည့္ 

ႏိငုင္ံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ျပညန္ယဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒမ်ားကိ ုေရးဆဲြ 

ျပ႒ာန္းပိငုခ္ြင္ ့ပင္ျဖစပ္ါသည။္ ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ျပညန္ယ္ဖဲြ႔စည္းပံ ု

အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ လူမ်ိဳး (သို ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံ 

(သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရိွေသာ လူမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္ 

မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတခုႏွင့္ ျပည္နယ္တခုထံတြင္ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိ/မရွိ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ထိုလူမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံ (သို႔ 

မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရွိ/မရွိ ဟူေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းျဖင့္ 

တိုင္းတာရေပမည္။

 ဥပေဒျပဳအာဏာ၏ အျခားအဂၤါရပ္တခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

(သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွအပ အျခားေသာ ဥပေဒႏွင့္ နည္း 

ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို ႔ရာတြင္ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ 

ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ မဟတ္ုေလေသာေၾကာင္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏငွ္ ့မသကဆ္ိငု ္

ေပ။ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ရွိ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ 

တုိင္းျပည္၏ ေဒသႏ ၱရဥပေဒျပဳအဖဲြ႔မ်ားသာမက လစ္ဘရယ္ (Liberal) ဒမုိီကေရစီ 

စနစ္ထြန္းကားေသာ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီမ်ားပင္လွ်င္ က်င့္သံုးပုိင္ 

ခြင့္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

 ဥပေဒျပဳအာဏာ - အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္း ပိုင္ခြင့္သည္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၏ 

အႏွစ္သာရ သာမက၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာအားလုံး၏ အေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္ 

ပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွိေသာ လမူ်ိဳးမ်ားအေနျဖင္ ့မမိတိို႔ကုိယတ္ိငု္ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ တိုင္းျပည္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရပါမည္။ ထို ဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား တရား 

ဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ကို ထိုဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္၍ 

အရာရာကို ဆံုးျဖတ္ၾကရေပမည္။

 ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးခြင့္ ရရွိ႐ံု 

ႏွင့္ မၿပီးေသးေခ်။ ႏိုင္ငံေရးလက္ေအာက္ခံျပႆနာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္လည္း မိမိတုိ႔၏ ဘဝကံၾကမၼာ 
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အေကာင္းဆိုးကိ ုလြတလ္ပစ္ြာ ဖနတီ္းခြင္၊့ တာဝနယ္ခူြင့္ႏငွ္ ့တာဝနခ္ခံြင္မ့်ား ရရွၾိက 

ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သတိထားရမည့္ အခ်က္တခုမွာ - ႏုိင္ငံေရး၊ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို 

က်င္သ့ံုးေသာအခါ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ၏္ အလႊာလုိက ္ပိငုဆ္ိငုက္်င္သ့ံုးခြင္ရ့ွိေသာ 

စုေပါင္းဘံုပိုင္အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ရရွိခံစားထိုက္ေသာ စုေပါင္းဘံုပိုင္ 

အခြင့္အေရး (Collective rights) မ်ား မတူညီၾကပါ … ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါ 

သည္။

 လူ႔ေဘာငအ္ဖဲြ႔အစည္း၏ အလႊာလိက္ု ရရွခိစံားထုိက္ေသာ ဘုံပိငုအ္ခြင္အ့ေရးမ်ား၊ 

ဥပမာအားျဖင့္ လယ္သမားထု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားထု၏ အခြင့္အေရး 

မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ေသာ 

လူ႔အလႊာလိုက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ စုေပါင္းအခြင့္အေရးတြင္ “ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ 

စကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ (National Identity) ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မပါ 

ရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင္ ့လမူ်ိဳးအလိကုခ္စံားရရွထုိိက္ေသာ စုေပါင္း “ဘုံပိငု”္ အခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့

လူ႔ေဘာင္အလႊာလိုက္ ခံစားရရွိထားေသာ စုေပါင္း “ဘံုပိုင္” အခြင့္အေရးတို႔၏ 

အဓိက ကြာျခားခ်က္မွာ လူမ်ိဳးေရးေပၚ အေျခခံေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးသည္ 

လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အမ်ိဳးသားေရး အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘာသာ၊ စကား၊ စာေပ၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ဦးထိပ္ထားေလ့ရွိၿပီး အလႊာလိုက္ ခံစားထုိက္ 

ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားထတဲြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ 

စားဝတ္ေနေရးကိစၥရပမ္်ားကိ ုဗဟိုျပဳ၍ ဦးစားေပးလပု္ေဆာင ္ေလရ့ွိေၾကာင္း ေတြ႔ရ 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ထို စုေပါင္းဘံုပိုင္အခြင့္အေရး (၂) မ်ိဳးစလံုး လိုအပ္ 

ပါေသာလ္ည္း ထုိ အခြင္အ့ေရး (၂) မ်ိဳးကုိ က်င္သ့ံုးပံ ုက်င္သ့ံုးနည္း ကြာျခားပါသည။္ 

အေၾကာင္းမွာ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထုိင္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ လူမ်ိဳး 

အလုိက ္ရရွခိစံားထိက္ုေသာ အခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္မ့်ားကုိ စစမ္နွ္ေသာ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး၊ အလႊာလုိက္ရရိွ ခံစား 

ထိုက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ိဳးကိုမူ မည္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ိဳးျဖင့္ 

မဆို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ရႏိုင္ပါသည္။
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 မိမိတုိ႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးနိမ့္က်ၿပီး မိမိတုိ႔ 

ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေခတ္ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနျခင္း 

မဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔ ဆင္ႏႊဲေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး၏ အဓိကရည္မွန္း 

ခ်ကမ္ွာ - ႏိငုင္ံေရးအရ မမိတိို႔လမူ်ိဳး၏ ကံၾကမၼာအေကာင္းအဆိုးကိ ုမမိတိို႔ ကုိယတုိ္င ္

လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးခြင့္၊ တာဝန္ယူခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံခြင့္တို႔ ရရွိေရး တည္းဟူေသာ 

“ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” အျပည့္အဝရရွိေရးအတြက္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ႏိုင္ငံေရး 

ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းအေျဖရွာယူ၍ မရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 

ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏဲႊေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ 

ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ဆင္ႏႊဲေနေသာ ေတာ္လွန္ေရး၏ အႏိ ၱမပန္းတိုင္သည္ “စစ္မွန္ေသာ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္” ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ 

အသစ္တဖန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပိုင္ 

ဆိုင္ထားေသာ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ကို အသံုးခ်၍ မိမိတို႔လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရး 

စနစ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခြင့္၊ မိမိတို႔လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတရပ္ကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရွိရပါမည္။ ထို႔ 

ေၾကာင္ ့မမိတိို႔၏ ႏိငုင္ံေရးကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ကုိ့ အသုံးခ်ၿပီး၊ မမိတိို႔လိလုား ႏစွသ္က ္

ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ႀုကီးကိ ုအတူတကြထူေထာငရ္န ္မမိတိို႔ တိငု္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေအာက္ပါ လမ္းၫြန္အေျခခံမူ 

(၈) ခ်က္ကို သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ 

တခဲနက္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(၁) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereign Power)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ 

လူထုတရပ္လံုးထံမွသာ ဆင္းသက္ လာေစရမည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လုံး

ထံမွ ဆင္းသက္လာေစရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တိုင္းရင္း

သားျပညသ္လူထူတုရပလ္ံုးကိယုစ္ား က်င္သ့ံုးႏိငုရ္နအ္တြက ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီအခါအားေလ်ာစ္ြာ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာကပ္ဲြမ်ား 

တြင ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခရံေသာ ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပည ္
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နယလ္ႊတ္ေတာအ္သီးသီး၏ ျပညသူ္႔ကိယ္ုစားလယွမ္်ား၊ ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းအပု ္

ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္း 

ဥပေဒမ်ားအရ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားက 

အဆင့္ဆင့္ခဲြေဝက်င့္သံုးေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို သီးျခားစီက်င့္သံုးျခင္း 

(Separation of Powers) ရွိေစရမည္။

(ဂ)  ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု 

အေနျဖင့္ Initiative ႏွင့္ Referendum Power မ်ားကို အစိုးရထံသို႔ လည္း 

ေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားထံသို႔ လည္းေကာင္း အလံုးစံုအပ္ႏွင္းျခင္းမရွိဘဲ 

မိမိတို႔လက္ဝယ္တြင္ ထားရွိက်င့္သံုးခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၂) တန္းတူေရး (Equality)

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိငု္းသည ္ႏိငုင္ံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လမူ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ တန္း 

တူရည္တူ အခြင့္အေရးရွိေစရမည္။

(က) ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိတိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးတုိင္းသည ္လမူ်ိဳးေရးအရ တန္းတူ 

ရည္တူ အခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။

(ခ)  ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒ 

ျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို တန္းတူ 

ရည္တူ အပ္ႏွင္းထားေစရမည္။

(ဂ)  ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ အထူးအခြင့္အေရးမေပးရ။ 

မည္သည့္ လူမ်ိဳးကိုမွ အခြင့္အေရး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရ။

(၃) ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္ ့(Self-determiniation)

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

စသည့္က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္အျပည့္အဝရွိေစရမည္။

(က) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

နယပ္ယမ္်ားတြင ္ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝ ရွၾိကေသာေၾကာင္ ့မမိတိို႔၏ 

ႏိငုင္ံေရးကံၾကမၼာကိ ုမမိတိို႔ကိယုတ္ိငု ္လြတလ္ပစ္ြာဆံုးျဖတပ္ိငုခ္ြင္ ့ရွၾိကရမည။္
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(ခ)  ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝ ရွိၾက 

ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ျပည္ေထာငစ္ဖုဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္အမွ် အျပည့္အဝက်င့္သုံးခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

ထိုသို႔ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေ

ထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ 

ျပည္နယ္ အသီးသီးက လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိၾကရမည္။

(ဂ)  တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင္အ့ေရးအျဖစ ္ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ ကုိယ ္

ပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုမညသ္ည္ ့အေျခအေနတြငမ္ ွ႐ပုသ္မိ္းဟန္႔တားျခင္း မရွိေစရ။

(၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မ ူ(Federal Principles)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိေသာ ျပည္နယ္ 

မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထား ရွိေစ 

ရမည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိ၍ တန္းတူေသာ 

ႏိငုင္ံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏငွ္းျခင္း ခရံသည္ ့ျပညန္ယမ္်ားကိ ုအေျခခ၍ံ ဖဲြ႔စည္း 

ရမည္။

(ခ)  ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင္ျပညန္ယမ္်ားကုိ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့

တရားစီရင္ေရးအာဏာ တည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကို 

အျပည့္အဝအပ္ႏွင္းေစရမည့္အျပင္၊ ထုိ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံးကုိ 

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ 

ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထူ 

ေထာင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဂ)  ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာေရးသားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ ကုိယ္ 

ပိငုအု္ပခ္်ဳပခ္ြင္ ့(Self-rule) ႏငွ္ ့ထိအုဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယမ္်ား ပူးေပါင္း၍ ဖဲြ႔စည္းသည္ ့

ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုစုေပါင္းအပုခ္်ဳပခ္ြင္ ့(Shared-rule) တုိ႔ကိ ုေပါင္းစပထ္ားသည္ ့

စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ 

ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယအ္စိုးရမ်ားအၾကားတြင ္ႏိငုင္ံေတာ ္ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခ ံ



wdkif;&if;om;vlrsdK;rsm;vdkvm;aom zuf'&,fjynfaxmifpkpepf

37

ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာမ်ားကို ခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္း (Division of Powers) 

ရွိေစရမည္။ 

(င)  တန္းတူေသာ ျပည္နယ္မ်ားပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုကို ဖဲြ ႔စည္းေသာအခါ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) 

ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) မ်ားကို ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

အမ်ိဳးသား (အထက္လႊတ္ေတာ္) တြင္ ျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူညီေသာ ျပည္ 

နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ေစရမည္။

(စ)  ျပညန္ယမ္်ားက စုေပါင္းက်င္သုံ့းရန ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာသုိ္႔ အပ္ႏငွ္းထား 

သည့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရး၊ ေငြစကၠဴႏွင့္ 

ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စေသာ 

အာဏာမ်ားမွအပ ႂကြင္းက်န္ေသာအာဏာ (Residual Power) မ်ားကို ျပည္ 

နယ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွင္းထားေစရမည္။

(၅) လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (Minority Rights)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္း 

သားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား 

(Autonomous Regions) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား (National Areas) ကို 

ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေစရမည္။

(ခ)  ထိုလူနည္းစုမ်ားက မိမိတို ႔၏ယဥ္ေက်းမႈဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး 

လကၡဏာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္ သာမက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ 

ေရး စသည္တုိ႔ တိုးတက္ဖံြ ႔ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း 

အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားရမည္။ 

(၆)  ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမဆိုင္ရာ   

  တန္းတူညီမွ်မႈ (Democracy, Human Rights and Gender Equality)

(က) ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးသည္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း 

အလိုက္ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ တသီးပုဂၢလ အခြင့္အေရးမ်ား (Individual Rights) 

ႏငွ္ ့တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား လမူ်ိဳးအလုိက္ခစံားခြင္ ့ရွသိည္ ့စုေပါင္းအခြင္အ့ေရး 

မ်ား (Collective Rights) ကို အျပည့္အဝခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
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(ခ)  ျပည္ေထာငစ္ဖုြားတိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား မဟတုၾ္ကေသာလ္ည္း ျပည္ေထာငစ္ ု

၏ ႏိုင္ငံသားကို ခံယူထားၾကေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 

အေျခခံအခြင့္အေရး (Citizen Rights) မ်ားကိ ုအျပည္အ့ဝခစံားခြင္ ့ရွိေစရမည။္

(ဂ)  ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 

မည္သည့္အေျခအေနေအာက္တြင္မွ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ မရွိေစရ။

(ဃ) က်ားမဆိငုရ္ာ လငိက္ဲြျပားမႈကုိ အေျခခံေသာ ခဲြျခားဆကဆ္မံႈမ်ားကိ ုလုံးဝပတ္ိ 

ပင္ဟန္႔တားထားရမည္။

(၇) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ ္(Multi-party Democracy System)

 လူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုက စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္ထားေသာ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေစရမည္။ 

(က) ျပည္ေထာင္စုတြင္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ လုံးဝမေပၚေပါက္ေစရန္ ဥပေဒျဖင့္ 

ဟန္႔တားကာကြယ္ရမည္။

(ခ)  ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဆိငုရ္ာ ဥပေဒကုိ ျပည္ေထာငစ္လုႊတ ္

ေတာ္က သီးျခားျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(၈) ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ျခင္း (Secular State)

 ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့ဘာသာေရးေရာစပ္ျခင္း မရွိေစဘ၊ဲ ဘာသာတရားကိ ုအေျခမခံေသာ 

ႏိုင္ငံျဖစ္ေစရမည္။

(က) လြတလ္ပစ္ြာ ယံၾုကညက္ိုးကြယခ္ြင္မ့အူရ ႏိငုင္သံားတိငု္းသည ္မမိိႏစွသ္က္ရာ 

ဘာသာအယူဝါဒကို ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ)  ဘာသာေရးကို အသံုးခ်၍ ႏိုင္ငံ့ေရးရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မျပဳရ။

(ဂ)  ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာသ္ည ္မညသ္ည္ဘ့ာသာတရားကုိမွ် ႏိငုင္ံေတာဘ္ာသာ 

အျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳရ။

usef&Sdaeao;aom udk,fydkifjyÏmef;cGifhwdkufyJG

 မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ရရွိ 

ပိငုဆုိ္ငထုိ္က္ေသာ ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝရရွ ိႏိငု္ေရးအတြက္ စစမ္နွ္ေသာ
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ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္ကုိ ေရးဆဲြျပ 

႒ာန္းရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အဆုိျပဳထားခဲပ့ါသည္။ မိမိတုိ႔လုိလားေသာ ျပည္ 

ေထာင္စုစနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ၿခံဳ၍ျပန္လည္ ေဖာ္ျပပါက -

(၁)  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အာဏာတူ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ထားရွိရမည္။

(၂)  အထက္လႊတ္ေတာ္ (ဝါ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ၾကရမည္။

(၃)  ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင္ျပညန္ယမ္်ားရွ ိတိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ 

ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ ျပည္နယ္မ်ားက 

သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေရးသားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

(၄)  ျပညန္ယမ္်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ားကိ ုအေျခခ၍ံ ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ၊္ 

ျပညန္ယအ္စိုးရႏငွ္ ့ျပညန္ယတ္ရားရံုးခ်ဳပမ္်ားကိ ုဖဲြ႔စည္းထူေထာငခ္ြင္ ့ရွရိမည။္

(၅)  ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအတုိင္းအတာျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ျပည္ 

ေထာင္စုကို လႊဲအပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါး 

ထုတ္လုပ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းပန္းဆက္ 

သြယ္ေရး စေသာ အာဏာမ်ားမွအပ ႂကြင္းက်န္အာဏာ (Residual Powers) 

မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားထံ အပ္ႏွင္းထားေစရမည္ … ဟူေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ 

ပါသည္။

 သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ နအဖစစ္အစုိးရက တဖက္သတ္ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထား 

ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၅) ခ်က္ 

အနက္ နံပါတ္ (၁)၊ (၂)၊ ႏွင့္ (၄) မ်ား ပါရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင္၏့ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ “ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယမ္်ား 

အတြင္းရွ ိတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုအာမခခံ်က္ေပးႏိငုသ္ည္ ့

ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခြင့္” မရွိေသးေခ်။ ယင္းသည္ 

မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ရဦးမည့္ “အနာဂတ္တိုက္ပဲြ” ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မရိွဘ ဲစစ္အစုိးရက တဖက္သတ္ေရးဆဲြျပ႒ာန္း 

ထားသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပည္နယမ္်ားကိ ုတိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ျခင္းသည္ ကုိလုိနီေခတ္သစ္ဝါဒ တမ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခဥံပေဒ မရွဘိ ဲထူေထာငလ္ိက္ုေသာ ျပညန္ယ္လႊတ္ေတာမ္်ားသည ္ႏိငုင္ံေရး 

အာဏာအျပည့္အဝမရိွေသာ “အေယာင္ေဆာငလ္ႊတ္ေတာ”္ မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ 
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ဒီမိုကေရစီ အထူးထြန္းကားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားရွိ ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီ ေလာက္ပင္ 

အာဏာရွိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ - မိမိတို႔၏ေမြးရာပါ ကုိယ္ 

ပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုမမိတိို႔တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား အျပည္အ့ဝ ရရွခိစံားႏိငု္ေရးအတြက္ 

ျပညန္ယ ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းႏိငု္ေရးကိ ုဆကလ္ကတ္ိကုပ္ဲြဝငရ္န ္

လိုအပ္ေနပါသည္။

 ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ 

နယဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ား လိအုပသ္ည္ ့နည္းတ၊ူ ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္၏့ အျခား 

လကၡဏာတရပ္ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသာေရး လကၡဏာမ်ား 

(National Identity) ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း မိမိတို႔ ဆက္ 

လကတ္ိကုပ္ဲြဝငရ္န ္လိအုပ္ေနပါသည။္ ထိ ုအမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားထတဲြင ္မမိ ိ

တို႔သည ္သီးျခားလမူ်ိဳးတမ်ိဳးစ ီျဖစၾ္ကသည ္ဟူေသာ “လမူ်ိဳးျဖစ္ေရး” မွစ၍ မိမိတုိ႔၏ 

စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားကုိပါ 

ထနိ္းသမိ္းကာကြယ ္ေစာင့္ေရွာကၿ္ပီး ရငွသ္နတ္ိုးတက္ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ခြင္အ့ထ ိ

အဆင္ဆ့င့္ေသာ လမူ်ိဳးေရးဆိငုရ္ာ အခြင္အ့ေရးမ်ား ပါဝငပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ျပည ္

နယအ္စိုးရမ်ားအား မမိတိို႔လမူ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရး ဆိငုရ္ာကစိၥရပမ္်ား၊ ယဥ္ေက်း 

မႈဆိငုရ္ာကိစၥရပမ္်ားအားလံုးကိ ုေဆာငရ္ြက္လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကိ ုႁခြင္းခ်က္မရွ ိ

အာဏာမ်ားကို အပ္ႏွင္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းကို ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္သာမက ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသီးသီးတြင္ပါ တိက် 

စြာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ 

ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

(၁)  ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင္ျပညန္ယမ္်ားရွ ိတိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္ကို အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိေစဘဲ၊ ျပည္ 

နယ္မ်ားက သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေရးသားျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိၾကရမည္။

(၂)  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ား (National 

Identity) ကိ ုလြတလ္ပစ္ြာ ထနိ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ၿပီး တိုးတကရ္ငွသ္န္ေအာင ္

ေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေစရမည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရး 

လကၡဏာဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္အာဏာရပ္အားလံုးကို 

ျပည္နယ္အစုိးရထံ အပ္ႏွင္းရမည္။ ဥပမာ - အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ ္ထုတ္ေပး 

ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး “မူ” အားျဖင့္ တူညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 

ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္နယ္သားမ်ားကို အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား ထုတ္ 
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ေပးခြင့္ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထို ကဒ္ျပားတြင္ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ 

ေျပာဆိသုံုးစဲြ ေသာ ဘာသာစကား စသညမ္်ားကုိ အတအိက်ေဖာ္ျပေပးရမည။္ 

သို႔ရာတြင ္ႏိငုင္ကူံးလကမ္တွ ္(Passport) မ်ားတြငမ္ ူျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္ ံ

သား ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါက လံုေလာက္သည္။

 ဤေနရာတြင ္အထူးသတထိားရမည္ ့အခ်ကရ္ွပိါသည။္ မမိတုိိ႔တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳး 

မ်ားသည္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး မ်ိဳးျပဳတ္ တိမ္ေကာျခင္း မရွိရေလေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) 

ေက်ာ ္လကန္ကက္ိငုတ္ိက္ုပဲြဝင္ေနျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့… မမိ ိဘာလမူ်ိဳး ျဖစ ္

သည္ … ဆိုေသာ အမ်ိဳးသားလကၡဏာကို ၫႊန္းဆိုခ်က္ကို အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ 

ကဒ္ျပားတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပရမည္။ ယင္းအခ်က္ကို မိမိတို႔ဘိုးဘြားမ်ားက 

ပငလ္ံညုလီာခတံြငလ္ည္းေကာင္း၊ ေတာငတ္န္းေဒသစံစုမ္းေရးေကာမ္ရငွတ္ြင ္လည္း 

ေကာင္း အတိအလင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တိုင္အထိ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား

မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကုိ အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 [ယခုအခါ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္တခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားတြင္ 

လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ပါဝင္ထည့္ထားျခင္းကို လူမ်ိဳးခဲြျခားေရးျဖစ္သည္ဟု 

အေၾကာင္းျပကာ ေနာင္တြင္ ထိုအခ်က္မ်ား အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ားမွ 

ပယ္ဖ်က္ရန္ အဆိုျပဳ ေနၾကပါသည္။ ယင္းသည္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 

ဆင္ႏႊဲေနေသာ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး၏ အတိမ္အနက္ကို သေဘာမေပါက္ၾက 

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား၏ အျမင္တြင္ စုေပါင္းအခြင့္အေရး (Collective 

rights) ရွသိင္ဟ့ ုလက္ခပံါေသာလ္ည္း၊ ထိစုုေပါင္းဘုံပိငုအ္ခြင္အ့ေရးထတဲြင ္လမူ်ိဳး 

အလိုက္ ခံစားထိုက္ေသာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ အလႊာအလုိက္ 

ခစံားထိကု္ေသာ အခြင္အ့ေရးမ်ား မတညူီေၾကာင္းႏငွ္ ့ထိအုခြင္အ့ေရး (၂) မ်ိဳး ခဲြျခား 

သင့္ေၾကာင္းကုိ သေဘာမေပါက္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့မမိတိို႔ တိငု္းရင္း 

သားလမူ်ိဳးမ်ားဆင္ႏႊဲေနေသာ အမ်ိဳးသားေတာလွ္န္ေရးကိ ုအေမရကိနတ္ြင ္ဆင္ႏႊခဲဲ ့

သည့္ အသားအေရာင္ခဲြျခားမႈ (Civil rights movement) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၿပီး၊ မိမိတို႔

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရရွည္တြင္ လူမ်ိဳးတိမ္ေကာပေပ်ာက္ ေစႏိုင္မည့္ အႀကံ 

ဉာဏ္မ်ားကို မသိနားမလည္ဘဲ ဝင္ေရာက္အႀကံေပးေနၾက ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္]။

(၃) ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ 

ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္း 

ထားရမည္။ ထိုအာဏာမ်ားထဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားကို 

ျပည္ေထာင္စုပညာေရး စနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ၊ အထက္တန္းပညာ 
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ရပ္အဆင့္ သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ထိုသို႔ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ သင္႐ိုးၫြန္းတမ္းေရးသား 

ျပဳစခုြင့္ႏငွ္ ့စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင္လ့စွခ္ြင္ ့… စသည္ ့အာဏာမ်ားကိပုါ အျပည္ ့

အဝေပးထားရမည္။

(၄) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး

အတြက္ စာနယဇ္င္းမ်ား ထတု္ေဝျဖန္႔ခ်ခီြင္၊့ ေရဒယီိုႏငွ္ ့႐ပု္ျမငသ္ၾံကား႒ာနမ်ား 

လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႐ုပ္/သံ ထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရထံ 

အာဏာေပးအပ္ ထားရမည္။

(၅) တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားတို႔၏ ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာမ္်ားထတဲြင ္လည္းေကာင္း၊ 

အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တရားစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ 

လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

ဘာသာစကားမ်ားကိ ုတရားဝင္ေျပာဆိသုံုးစဲြခြင္၊့ ေရးသားတင္ျပခြင့္ႏငွ္ ့အစိုးရ 

ျပန္တမ္းမ်ားတြင္ တရားဝင္အသံုးျပဳခြင့္ ေပးရမည္။

(၆) သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၏ လူမႈဖူလုံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ လုပ္ပုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အာဏာမ်ား ျပည္နယ္အစုိးရထံ 

အပ္ႏွင္းထားရမည္။ ထို အာဏာမ်ားထဲတြင္ ျပည္နယ္လူမႈဖူလံုေရး၊ က်န္းမာ 

ေရးႏငွ္ ့ပညာေရးက႑မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေရးအတြက ္အခြန ္

ေတာ္ေကာက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြပုိင္ခြင့္အာဏာ (ဥပမာ - ကမာၻ႔ဘဏ္ 

တြင္ ျပည္နယ္မ်ားက ေငြေခ်းယူခြင့္) မ်ားလည္း ပါဝင္ေစရမည္။

(၇) တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားတုိ႔၏ ဘိုးဘြားပိငုန္ယ္ေျမရွ ိသဘာဝတြင္းထြက ္သယ ံ

ဇာတပစၥည္းမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ျမစ္ 

ေခ်ာင္းအင္းအုိငမ္်ားႏငွ္ ့လယယ္ာေျမပိငုဆုိ္ငခ္ြင္အ့ားလံုးကိ ုျပညန္ယ ္ဖဲြ႔စည္းပံ ု

အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အတိအက်ျပ႒ာန္းၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထား 

ရမည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

 မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏မူလပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါ 

သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ 

တိငု္းျပညတ္ခုျဖစပ္ါသည။္ လြတ္လပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပိငု္ေသာ တုိင္းျပည၏္ 
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“အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ” မ်ားကိ ု“ႏိငုင္သံား” မ်ားကသာ ပိငုဆ္ိငုၾ္ကသည။္ ႏိငုင္ံေတာ ္

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကုိ ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ “ႏိငုင္သံား” မ်ားကိ ု“ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္”့ 

အျပည့္အဝရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားဟု ဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တခု၏ 

ႏိငုင္သံားမ်ားအေနျဖင္ ့ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ကုိ့ မမိတိို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင္အ့ေရး အျဖစ ္

ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

 သုိ႔ရာတြင္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တခု၏ 

ႏိငုင္သံားမ်ားအေနျဖင္ ့ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုေမြးရာပါ အခြင္အ့ေရးအျဖစ ္ပိငုဆ္ိငု ္

သင့္ ပုိင္ဆုိင္ထုိက္ေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 

ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ရရွိေရးအတြက ္အႏွစ ္(၆ဝ) ေက်ာ ္လကန္ကက္ိငု္ေတာလ္နွ္ေရး 

ကုိ ဆင္ႏႊဲေနၾကသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး အျဖစ္ 

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အသံုးခ်၍ မိမိတို႔ လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရး 

စနစ္၊ မိမိတို႔ ရည္မွန္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို မထူေထာင္ႏိုင္ေသးေသာ 

ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 မိမိတုိ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ 

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ကုိယ္ပိုင္အခြင့္အေရးကို အရုပ္သိမ္းခံရ ေသာေၾကာင့္၊ မိမိလူမ်ိဳး 

တိမ္ေကာပေပ်ာက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားကို ကာကြယ္ 

ထိန္းသိမ္းရန္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏဲႊေနရျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ဆင္ႏဲႊေနေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ 

မနွ္းခ်ကသ္ည ္မမိတိို႔၏ ေမြးရာပါအခြင္အ့ေရးအျဖစ ္ပိငုဆုိ္ငသ္င္ပ့ိငုဆုိ္ငထုိ္က္ေသာ 

“ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္”့ အျပည္အ့ဝ ျပနလ္ညရ္ရွိေရးျဖစၿ္ပီး၊ ထိကုိယုပ္ိငု ္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ု

အသုံးခ်၍ မိမိတို ႔လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုိ 

ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 မိမိတို႔လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔ လူမ်ိဳးေရး 

အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား 

အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားကဲြျပားမႈ ရွိၾကသည္ဟူေသာ မတူကဲြျပားမႈကုိ 

အခ်င္းခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားၿပီး၊ ထုိ မတူကဲြျပားမႈေၾကာင့္ ရန္ဖက္ပဋိပကၡမျဖစ္ 

ဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူလက္တဲြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးဝါဒ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မတူကဲြ 

ျပားမႈကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၿပီးမွ တည္ေဆာက္သည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး 

(Unity in Diversity) ကို တည္ေဆာက္ရန္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ဤ 
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တုိင္းျပည္ကုိ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။ 

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္
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အခန္း (၃)

jynfaxmifpk ppfppfrl

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ 

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ “ပင္လုံစာခ်ဳပ္” အရ ယခင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီ (၄) ခုကုိ ေပါင္းစု၍ 

ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ထားေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ 

 ထုိ ကုိလိုနီနယ္ (၄) ခုတို႔ကို နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔က သီးျခားအခ်ိန္တြင္ သီးျခားစီ 

ျဖင့္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ကိုလိုနီေခတ္တေလွ်ာက္လံုး သီးျခားဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 

အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္ သီးျခားစီအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာ ကုိလုိနီနယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ယင္းတို႔မွာ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “Kachin Hills Tribes Regula- 

tion” အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၊ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း 

ခဲ့ေသာ “Chin Hills Regulation” အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၊ 

၁၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “Shan States Act” ကို ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ 

“Federated Shan States Act” အျဖစ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ “ျပည္ေထာင္ 

စုရွမ္းျပည္” ႏွင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း၍ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ဝင္ က်င့္ 

သံုးခဲ့ေသာ “1935 Burma Act” အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲသ့ည့္ ကုိလုိန ီေခတ္မတုိင္ခင္ ျမန္မာ 

မင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ၁၉၃၅ Burma Act အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားထဲတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီ 

ေခတ္မတုိင္မီ ျမန္မာမင္းမ်ားက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္ႏွင့္ 

ရခုိင္ျပည္တုိ႔ အပါအဝင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြ န္း 

ေပၚေဒသမ်ား ပါဝငခ္ဲသ့ည။္ ကုိလိနုီေခတတ္ေလွ်ာကလ္ံုး လြတလ္ပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာ 

အာဏာပုိင္ တုိင္းျပည္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ကရင္နီျပည္ (ယခု ကယားျပည္နယ္) 

ကိမု ူပငလုံ္ညလီာခသုိံ႔ ဖတိၾ္ကားျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ ေလလ့ာသ ူအခ်ဳ႕ိသာ တက္ေရာက္ 

ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပင္လံုညီလာခံသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္ ေအာက္တြင္ 

လြတ္လပ္ေရးဆံုးရံႈးခဲ့ ၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ အနာဂတ္အေရးကို တိုင္ပင္ေသာ 

ညီလာခံျဖစ္၍ လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီလူမ်ဳိးမ်ားအေရးကို တိုင္ပင္ စရာအေၾကာင္း 

မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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 ၿဗတိသိွ်နယခ္်႕ဲတို႔သည ္ထိ ုကိလုိနုနီယမ္်ားကိ ုလြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိးမ်ား အျဖစ ္

ရွိေနေသာဘဝမွ သီးျခားအခ်ိန္အတြင္ သီးျခားစီတိုက္ခိုက္ၿပီး သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ 

ေၾကာင္ ့ကုိလိနုီေခတကု္နဆ္ံုးေသာ အခ်နိတ္ြငလ္ည္း ထိ ုကိလုိနုနီယ ္(၄) ခတုို႔သည ္

သီးျခားစီျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရယူ၍ သီးျခားအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္မ်ားကို သီးျခားစီ 

ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ သို ႔ရာတြင္ ထိုကုိလိုနီနယ္ (၄) ခုမွ အမ်ဳိးသား 

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တႀကိမ္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ 

ဝါရီလတြင္ တႀကိမ္ “ပင္လုံညီလာခံ” ႀကီးကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တိုင္ က်င္းပ၍ လြတ္ 

လပ္ေရးကို အတူတကြရယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္ ပင္လံု 

စာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းတြင္ -

“ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေစာ္ဘြား 

အားလုံးအျပင္ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္ 

တန္းေဒသမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ ပင္လံုတြင္ 

က်င္းပသည့ ္အစည္းအေဝး၌ ၾကားျဖတ္ ျမနမ္ာအစိုးရႏငွ့ ္ခ်ကခ္်င္းပူးေပါင္း 

လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ခ်င္း တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ပိုမို 

လ်င္ျမန္စြာ ရရိွလိမ့္မည္ဟု အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ အဖြဲ႔ဝင္တုိ႔က 

ယုံၾကည္ၾကသည့္အတုိင္း တညီတၫြတ္တည္း ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာ 

တူညီၾကသည္” .... ဟု ေရးသားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

 ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔က သီးျခားစီျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး မယူ 

ဘ၊ဲ ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမနမ္ာျပညၾ္ကားျဖတအ္စိုးရႏငွ္ ့ပူးေပါင္း၍ 

လြတ္လပ္ေရးကို အတူတကြရယူကာ တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု 

ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တခုကို အတူတကြ ထူေထာင္ၾကရမည္ဟု ပဋိညာဥ္ျပဳေသာ စာခ်ဳပ္ 

ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရသည္ “ပူးေပါင္းေရး” ပင္ျဖစ္ 

သည္။

yl;aygif;a&;vrf;pOfudk &SmazGjcif;

 ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းရာတြင္ ခ်င္း၊ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေျခခံမူကို “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” အပိုဒ္ 

(၅) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

“ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခု ခံစားလ်က္ရွိ 

ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို လံုးဝျပဳမူ 
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လိမ့္မည္မဟုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံသည္” 

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ပူးေပါင္းေရးအေျခခံမူအျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အသိ 

အမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ထို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည့္ ႏိုင္ငံ 

ေတာ္သစ္ကို မည္သုိ႔မည္ပံု ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ 

ျပျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔သည္ ျမန္မာျပည္ၾကားျဖတ္ 

အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တခုကို မည္သို႔မည္ပံု ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ သင့္ 

ေၾကာင္း နည္းလမ္းရွာေဖြရန ္“နယ္ျခားေဒသစံစုမ္းစစ္ေဆးေရးေကာမ္တ”ီ (Frontier 

Areas Committee of Enquiry - FACE) ကုိ “ေအာင္ဆန္းအက္တလီ စာခ်ဳပ္” အပုိဒ ္ 

(၈)  အပိုဒ္ခဲြ (ဃ)  အရ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ [ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၈) 

အပိုင္ခဲြ (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးကို ၫႊန္းဆို၍ အပိုဒ္ခဲြ (ဂ) 

ႏွင့္ (ဃ) တို႔သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ၫႊန္းဆိုသည္။]

 “နယ္ျခားေဒသစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ” သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ 

လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ထိုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ 

သြင္းခဲ့ပါသည္။ “နယ္ျခားေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ” ၏ အဓိက တာဝန္သည္ 

ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ ့ရမွ္းတို႔ ျမနမ္ာျပညၾ္ကားျဖတအ္စိုးရႏငွ္ ့ပူးေပါင္း၍ လြတလ္ပ္ေရးကိ ု

အတူတကြယူၿပီးေနာက္ အသစ္ဖဲြ ႔စည္းထူေထာင္လတၱံ႔ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ 

မည္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ က်င့္သုံး၍၊ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ သင့္ေၾကာင္း “ပူး 

ေပါင္းျခင္းနည္းလမ္း” (Method of Association) ကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ တိုင္းျပဳ 

ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အႀကံေပးတင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိပါက 

အသစဖ္ဲြ႔စည္းထူေထာငမ္ည္ ့ျပည္ေထာငစ္ႀုကီး၏ ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ 

ေရးဆဲြရာတြင္ အေျခခံရမည့္ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ မ်ားကုိ ခ်င္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္း 

လူမ်ဳိးမ်ားသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို ႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ရွာေဖြ 

တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ 

 ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး 

မိမိတုိ႔၏ အနာဂတ္အေရးကို စည္းလံုးညီၫြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 

“ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ဦးစီးေကာင္စီ” (Supreme Council of 

United Hill Peoples - SCOUHP) ကို ပင္လံုညီလာခံတြင္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ ခဲ့ၾက 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ SCOUHP က ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ နယ္ျခား 
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ေဒသစံစုမ္းစစ္ေဆးေရးေကာမ္တီထသံို႔ ေအာကပ္ါ အဆိုျပဳခ်ကမ္်ားကိ ုတငသ္ြင္းခဲ ့

ၾကသည္။

(1) Representative members to the Constituent Assembly to be nominated 
by the Provincial Councils proportionately on intellectual basis, 
irrespective of race, creed and religion as far as the Hill Areas are 
concerned.

(2) To take part in the Burmese Constituent Assembly on population 
basis, but no decision to be effected in matters regarding a particular 
area without 2/3rd majority of votes of the Representatives of the 
Areas concerned. (Special consideration for Chins in view of divergence 
of language, customs and difficult means of communication.)

(i)   Equal Rights for all.
(ii)  Full internal autonomy for Hill Areas, and
(iii) The right of secession from Burma at any time.

(3) It is resolved that due provision shall be made in the future Burmese 
Constitution that no diplomatic engagements shall be undertaken 
or appointments made without prior reference to the Hill States.

(4) In matters of common subjects, e.g. Defence, Foreign Relations, etc, 
no decision shall be made without the proper consent of the majority 
of representatives of the Hill States irrespective of the Burmese 
votes.

(5) The provision shall be made in the Constitution of the Federated 
Burma that any change, amendment or modification affecting the 
Hill States, either directly or indirectly, shall not be made without 
a clear majority of 2/3rd votes of the representatives of the Hill States.

(6) When opinion as to the interpretation of the terms in the Constitution, 
the matter shall be referred for decision to a bench of the High Court 
of Judicature at Rangoon comprising the Chief Justice and two other 
Justices (the Supreme Court, the appointment or selection of which 
judges should by convention be approved of the Federated 
Government).
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(7) The total numbers of the Burmese members in the Federal Cabinet 
shall not exceed the total numbers of the Frontier States in the said 
Cabinet.

 “ေတာင္တန္းသားမ်ားညီၫြတ္ေရးဦးစီးေကာင္စီ” (SCOUHP) ၏ တင္ျပခ်က္ 

မ်ားထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အေျခခံမူမ်ားမွာ -

(၁) အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊

(၂) ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရး၊

(၃) ျပည္ေထာင္စုထဲမွ ခဲြထြက္လိုပါက ခဲြထြက္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

 ယင္းအေျခခံမူ (၃) ရပ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျပ 

႒ာန္းေပးရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “နယ္ျခားေဒသစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ” (FACE) သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကုိ 

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔သာမက ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ 

လမူ်ဳိးမ်ားတုိ႔၏ ဆႏၵကိပုါ စံစုမ္းေတာင္းခၿံပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာသုိ္႔ ေအာက္ပါ 

အခ်ကမ္်ား ပါရွသိည္ ့ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ ေရးဆဲြေရးဆုိငရ္ာ အေျခခမံ ူ

မ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(1) The witnesses from the Federated Shan States and from the Kachin 
Hills were strongly in favour of a federated Burma in which the 
Federated Shan States would form a state or unit and the Kachin 
Hills another.

(2) Witnesses unanimously expressed their desires for the fullest 
possible autonomy for the states within the Federation and agreed 
that certain subjects of general scope should be entrusted to the 
Federation.

(3) Representatives from the Chin Hills expressed their unwillingness 
to federate with Burma Proper but preferred to amalgamate with 
ministerial Burma. They wanted no interference with their tribal 
customs and traditions, preferring their chieftains to be allowed to 
administer their tracts as at present.

(4) The witnesses from the Somra Tracts, Thaungdut, Singkaling Hkamti, 
and the Homalin Subdivision wanted their areas to be incorporated 
in ministerial Burma and to be given the same constituency and 
other rights as other areas in Burma Proper.
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(5) The representatives from Karenni stated clearly that their wish to 
participate in the Constituent Assembly but did not definitely commit 
themselves to any view about the entry of Karenni State a federated 
Burma.

(6) The present circumstances would call for an elastic interim 
constitution establishing perhaps a Federal Council that would be 
somewhat on the lines of a legislature with such subjects as could 
be allocated to the federal sphere... The Federal Council when 
established by the Constituent Assembly could then be elaborated 
into a Senate or a federal legislature.

(7) The consensus among witnesses indicated that if there should be a 
Burma Federation, the federal organ should deal with the following 
subjects:

(i)   External Affairs
(ii)   Defence
(iii) Post and telegraphs
(iv)  Communications
(v)  Currency and Coinage
(vi)  Customs
(vii) Titles and Honours.

AdkvfcsKyfatmifqef;. vrf;!$efrl (7) csuf

 ခ်င္း၊ ကခ်င၊္ ရမွ္းႏငွ္ ့အျခားတိငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားက တန္းတရူညတ္ပူူးေပါင္း 

ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိစၥရပ္မ်ားကို နယ္စပ္ေဒသစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မတီ (FACE) မွတဆင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ 

ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာျပည္ၾကားျဖတ္အစုိးရႏွင့္ ဖဆပလအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တုိ႔ကလည္း 

အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ပဏာမျပင္ဆင္ 

မႈညီလာခံကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ က်င္းပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မူ (၁၄) ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
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 ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္မူ (၁၄) 

ခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ လမ္းၫႊန္မူ (၇) ခ်က္ကို တုိင္း 

ျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္မူ (၇) ခ်က္မွာ -

(၁)  ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဗမာျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ ဟု 

ေခၚတြင္ေစေသာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ 

ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေစရမည္။ ထို႔အျပင္ -

(၂) ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္ံေတာတ္ြင ္ဖဲြ႔စည္းအပုခ္်ဳပပ္ံအုေျခခဥံပေဒဟ ုသတမ္တွ ္

ေဖာ္ျပသည့္ တသီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖဲြ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာ ရရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ -

(၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ သမၼတဗမာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ 

အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ ႔အစည္းအားလံုးတုိ႔၏ 

အခြင့္အာဏာ ဟူသမွ်တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ ဆင္းသက္ေစ 

ရမည္။ ထို႔အျပင္ -

(၄)  ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းသူျပည္သား မွန္သမွ်သည္ လူမႈေရးရာ၌ 

လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ႏိငုင္ံေရးရာ၌ လည္းေကာင္း 

တရားမွ်တ မႈရိွေစလ်က္၊ အဆင့္အတန္း အခြင့္အေရး ဥပေဒသက္ေရာက္ 

မႈတုိ႔တြင္ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မရိွ၊ ပကတိ တူညီေစရမည့္အျပင္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ 

ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပညသ္တုိူ႔ ေစာင္စ့ည္းအပ္ေသာ အက်င္သိ့ကၡာ 

ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္သမွ် လြတ္လပ္စြာ ႀကံစည္ပိုင္ခြင့္၊ 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ယုံၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရား 

ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ဝတ္ျပဳပိုင္ခြင့္၊ ပရေယသနရွာမီွး ပိုင္ခြင့္၊ စည္းရံုးပိုင္ခြင့္၊ 

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို ႔ ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖဲြ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု 

အေျခခံဥပေဒ တြင္ အခိုင္အလံု သတ္မွတ္ထားရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ -

(၅)  ဤ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ လံုေလာက္ေသာ ကာ 

ကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ -

(၆)  လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတဗမာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမတို႔ 

တေပါင္းတစည္းတည္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ 

ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တို႔ကိ ုအခ်ဳပအ္ျခာစိုးမိုးအပုခ္်ဳပပ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုလည္းေကာင္း၊ 
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တရားဓမၼႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္ခ်င္းခ်င္း ဥပေဒအရ ထိန္းေစာင့္ထားရွိ 

ေစရမည္။ ထို႔အျပင္ -

(၇)  ရာဇဝငတ္ြင ္ထငရ္ွားခဲ့ေသာ ဤဗမာႏိငုင္ံေတာသ္ည ္ကမာၻတြင ္မမိ၏ိဂဏု ္

က်က္သေရႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိ 

ေစရမည့္ျပင၊္ လသူတဝၱါတို႔၏ တိုးတက္ေရးႏငွ္ ့ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျပည္ဝ့ 

ေရးတို႔ကိ ုတာဝနအ္ေလ်ာက ္ေစတနာျဖင္ ့အစြမ္းကနု္ျဖည္စ့ြက ္ထမ္းရြက ္

ကာ ျပည္ေထာငခ္်င္းခ်င္းဆိငုရ္ာ တရားဓမၼႏငွ္ ့က်င္ဝ့တသ္ကိၡာကုိ အေျခခ ံ

ျပဳ၍ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕႐ႈလ်က္ ႏိုင္ငံတကာတို႔ႏွင့္ မိတ္ဝတ္မပ်က္ တြဲ 

ဘကပ္ူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈကိ ုခိငုၿ္မဲေသာ အဓ႒ိာန္ျဖင္ ့ေစာင္ထ့နိ္းေတာအ့့။ံ

1947 ckESpf EdkifiHawmfzJG@pnf;yHk tajccHOya' tm;enf;csufrsm;

 ပင္လုံစိတ္ဓာတ္၊ ပင္လုံမူႏွင့္ ပင္လုံကတိကဝတ္တုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးမ်ားက ပင္လံုညီလာခံတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္း 

တူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ား 

ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ 

ႏုိင္ခဲ့ပါက ဤ တုိင္းျပည္တြင္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ကင္းေဝးၿပီး 

တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တို႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ဒဏ္မွလည္း 

လြတ္ကင္းခဲ့ေပလိမ့္မည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံခံ 

ရၿပီးေနာက္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္မူ (၇) ခ်က္မွ ေသြဖီခဲ့ၿပီး “ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ ပင္လုံမူ 

ႏွင့္ ပင္လံုကတိကဝတ္” တို႔ကိုပါ ဥေပကၡာျပဳရက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား 

တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို ဖဲြ႔စည္း 

ထူေထာင္ၾကမည္ဟု ပင္လံုတြင္ ကတိရိွခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွ လမ္းလႊဲ၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ 

တျပည္ေထာင္စနစ္တုိ႔ ေရာစပ္ေပါင္းစည္းထားေသာ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စု 

ျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။ 

 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း 

အေရးႀကီးသည့္ အားနည္းခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ေကာက္ႏူတ္တင္ျပလိုပါသည္။ 
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 ပထမအားနည္းခ်က္မွာ - “ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကုိ 

ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ႏိငုင္ံေရးအာဏာမ်ား အျပည္အ့ဝ အပ္ႏငွ္းျခင္းမရွ”ိ ေသာ အခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္မူအရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္  

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ 

ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားကို ထူေထာင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ ၎အျပင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကိ ုလြတလ္ပစ္ြာက်င္သ့ံုး ျပ႒ာန္း 

ခြင္ ့ရရွရိနအ္တြက္ အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္ အသီးသီးတြင ္မမိတုိိ႔၏ အမ်ိဳးသား ျပညန္ယ ္

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ 

ျပညန္ယဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ားကိလုည္း သီးျခားလြတလ္ပစ္ြာ ေရးသားျပ႒ာန္း 

ျခင္းမျပဳဘ ဲျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ တင္းက်ပ္စြာ 

ပူးတဲြျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဤသို ႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား 

အေနျဖင့္ မိမိကံၾကမၼာကို လြတ္လပ္စြာျပ႒ာန္းခြင့္ မဆိုထားဘိ၊ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳး 

သားျပည္နယ္ ေရးရာမ်ားကိုပင္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံွဳးခဲ့သည္။

 ဒုတိယအားနည္းခ်က္မွာ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ 

ေခၚ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူညီေသာ လႊတ္ 

ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အညီအမွ်ေစလႊတ္ရမည္” ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ 

ေၾကာင္ ့တန္းတူေရး ဟူေသာအႏစွသ္ာရ ကင္းမဲခ့ဲသ့ည။္ လဥူီးေရ ပိမု်ားေသာ ဗမာ 

(ဝါ) ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး 

အရ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၏ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အာဏာရပမ္်ားစစုည္းရာ ဗဟုိျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာကုိ္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ 

လက္ထဲသို႔ ထိုးအပ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ထုိ႔ထက္ပိုမိုဆိုးဝါးေသာ တတိယအားနည္းခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ျပည္နယ္အစုိးရကုိ လြတ္လပ္စြာဖဲြ႔စည္းၿပီး ျပည္ ေထာင္စု 

အစိုးရကို ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားအတြက္ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္တခုအျဖစ္ သီးျခားဖဲြ႔စည္းျခင္းမျပဳဘဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ 

အာဏာတခုလံုးကို ထိုလူမ်ိဳးမ်ားအား လုံးဝဥႆံု ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 

သည္။
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(Federal Movements)

 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ အထကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ (Form of State) အားနည္းခ်က္မ်ား 

သာမက၊ အစုိးရဖဲြ႔စည္းမႈပုံသဏၭာန္ (Form of Government)၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝေရး (Federal-States Relation) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဘ႑ာႏွင့္ အခြန္ေတာ္ေငြ ခဲြေဝသံုးစဲြေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ သဘာဝ 

တြင္းထြက္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ခဲြေဝသုံးစဲြေရး 

(Resource Sharing) စသည္ ့က႑အသီးသီးတြင ္အားနည္း ခ်ကမ္်ားစြာ ရွခိဲသ့ည။္ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ မခုိင္မာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၱရားတခုလုံး 

ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု 

အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ 

တားဆီးကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ 

ကို ရွမ္းျပည္နယ္မွ စတင္၍ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့သည္။ ထို “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ 

တည္ေဆာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ” ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅) 

ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းျပည္နယ္လုံးကၽြ တ္ညီလာခံတရပ္ကုိ က်င္းပ၍ 

“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္း” ကုိ တင္သြင္း 

အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 ရမွ္းျပညန္ယမ္ ွတငသ္ြင္းေသာ ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္ ံဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္းတြင္ “ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဗမာျပည္မႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ 

အခြင္အ့ေရးမ်ား ခစံားခြင္ ့မရွသိညကုိ္ ထငရ္ွားစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိငု္ေပသည”္ ဟ ုေဖာ္ျပၿပီး 

ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တခုလံုးတြင္ -

(၁) ဖဲြ႔စည္းပံုစနစ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(၂)  အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးခဲြေဝမႈတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(၃)  ပါလီမန္ဖဲြ႔စည္းပံုစနစ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(၄)  ျပည္ေထာငစ္အုခြန္ေတာ္ႏငွ္ ့ဘ႑ာကိ ုခဲြေဝသုံးစဲြမႈတြင ္ေသာလ္ည္းေကာင္း 

ခ်ဳ႕ိယြင္းခ်က္မ်ား ရွၿိပီး၊ ျပညန္ယမ္်ားအခြင္အ့ေရး ဆံုး႐ံႈးနစန္ာလ်ကရ္ွသိည ္
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ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 

အထက္ေဖာ္ျပပါ က႑ (၄) ခုတြင္သာမက ျပည္နယ္မ်ား လံုးဝကိုယ္ပိုင္ 

အပုခ္်ဳပ္ေရး (Complete Autonomy) ရရိွေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

ထိုအခ်က္မ်ား ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“အသစ္ျပဳျပင္ဖဲြ႔စည္းမည့္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ 

ျဖစ္ေလရာ၊ ျပည္နယ္တုိင္းသည္ ဗဟိုျပည္ေထာင္စု ဖဲြ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ သီးျခားျပည္နယ္ ဖဲြ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု 

အေျခခံဥပေဒမ်ား ရရွိရမည့္အျပင္ သီးျခားဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္၊ သီးျခား 

အစိုးရ၊ သီးျခားတရားရံုးမ်ား ထားရွိရေပမည္” ... ဟု စစ္မွန္ေသာ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

1961 ckESpf awmif}uD;nDvmcH

 ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီ 

လာခံႀကီးကို က်င္းပၿပီးေနာက္၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၈) ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိ 

“ေတာင္ႀကီးညီလာခံ” ဟု သမိုင္းတြင္ခဲ့သည့္ “ျပည္နယ္ေပါင္းစံုညီလာခံႀကီး” ကို 

က်င္းပခဲ့သည္။ 

 ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ ပင္လုံညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔သာမက ကရင္၊ ကရင္နီ 

(ကယား)၊ မြန္ႏွင့္ ရခိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ စံုညီတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ညီလာခံတြင္ ရွမ္းျပည္မွ တင္သြင္းေသာ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္း” ကုိ ဗဟိုျပဳ၍ ေဆြးေႏြးပဲြကို (၉) ရက္တိုင္တုိင္ 

က်င္းပခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငံု၍ ေဖာ္ျပပါက -

(၁)  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ပင္လုံညီလာခံတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္အတိုင္း 

စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ 

ေတာ္ဖဲြ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္၊

(၂)  ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

အျပည္အ့ဝ အပ္ႏငွ္းရန၊္ ဆိလုိသုညမ္ွာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားအား ဥပေဒ 

ျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကိ ုအျပည္ ့

အဝအပ္ႏွင္း၍ ထိုအာဏာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ 
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ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာေရးသား ျပ႒ာန္းရန္၊

(၃)  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေပးအပ္သည့္အေနျဖင့္ 

၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားျပည္ 

နယမ္်ားအျပင ္ခ်င္းျပညန္ယ၊္ ရခိငု္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့မြန္ျပညန္ယမ္်ားကိ ုတိုးခ်႕ဲ 

ဖဲြ႔စည္းသြားရန္၊ 

(၄)  တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား တန္းတရူညတ္ပူူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုအတူ 

တကြ ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပသည့္ အေနျဖင့္ - “ဗမာ 

တိငု္းရင္းသား လမူ်ိဳးမ်ားအတြက ္သီးျခားအမ်ိဳးသားျပညန္ယ ္ဖဲြ႔စည္းသြားေစ 

ရန္၊ ထို႔အျပင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို 

လက္ ဝါးႀကီးအုပ္စုိးမႈ ရပ္တန္းက ရပ္ဆုိင္းသြားေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု 

အာဏာႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ပိုင္းျခားထားရန္” … ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

 ထုိ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ညီလာခံတြင္ ေအာက္ပါအဆို (၅) ရပ္ကုိ 

တင္သြင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားပါ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း အဆို (၅) ရပ္မွာ -

(၁) ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးဖဲြ႔စည္းေရး အဆို၊

(၂) ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး အဆို၊

(၃) ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရး အဆို၊

(၄) မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းေရး အဆို၊

(၅) နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အဆို တို႔ျဖစ္သည္။

 အဆိုအမွတ္ (၁) တြင္ တင္သြင္းထားသည့္အတိုင္း ပင္လံုညီလာခံႀကီးတြင္ ဖဲြ႔ 

စည္းခဲ့ေသာ “ေတာငတ္န္းသားမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ဦးစီးေကာငစ္”ီ (SCOUHP) 

ကို “ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္” ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ ေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား၏ ျပည္ေထာငစ္စုစစ္စ ္တည္ေဆာက္ေရး လႈပရ္ွားမႈမ်ားကိ ု

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
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 ေတာင္ႀကီးညီလာခံ က်င္းပၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္က 

“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္ 

စုစစ္စစ္ (Federal) မူအရ ျပင္ဆင္ေရး” စာတမ္းတေစာင္ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 

ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ထံ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 

ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္းသည္ “ရွမ္းမူ” ဟု သမိုင္းတြင္ 

ထငရ္ွားခဲ့ေသာ ရမွ္းျပညန္ယမ္ ွတငသ္ြင္းသည္ ့ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းအပုခ္်ဳပပ္ံ ုအေျခခ ံ

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္းအေပၚ အေျခခံၿပီး “ရွမ္းမူ” ႏွင့္အတူ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္း 

ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ရမွ္းမတူြင ္ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိငုင္ံေတာ ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခန္းမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ္ အေသးစိတ္ တင္ ျပျခင္းမျပဳဘ၊ဲ 

အဘယ္ေၾကာင္ ့၁၉၄၇ ခုႏစွတ္ြင ္ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိငုင္ံေတာ ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို သမ္ိုင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ “ျပည္ 

ေထာင္စုစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရး” ရႈေထာင့္ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ 

သည္။ 

 ထုိသုိ႔ သမိငု္းဆုိငရ္ာအခ်ကအ္လက္မ်ား ခိငုမ္ာစြာတင္ျပႏိငု္ေရးအတြက ္ပငလုံ္ 

စာခ်ဳပ္ကို ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပၿပီး၊ နယ္ျခားေဒသစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ခ်င္းအမ်ဳိး 

သားမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ ကယားအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဆႏၵမ်ား 

အပါအဝင ္ေတာငတ္န္းသားမ်ားစည္းလုံးညီၫႊတ္ေရး ဦးစီးေကာငစ္ ီ(SCOUHP) ၏ 

ဆႏၵတို႔ကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ျခားေဒသ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကုိလည္း ျပန္လည္ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။
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 ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ ့ရမွ္းတို႔၏ လိလုားခ်ကမ္်ားကိ ုFACE အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္း 

စြာ တင္ျပခဲသ့ည္အ့တုိင္း၊ “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္” ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အလ်င္ 

အျမန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္မူ (၇) 

ခ်က္သည္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔သာမက တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုးတို႔၏ လို 

လားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီးမည္ကဲ့သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မ်ဳိးကို 

ျပန္လည္ထူေထာင္သင့္ေၾကာင္း အခန္း (၂) က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္က တင္ျပေတာင္းဆုိေသာ ျပည္ေထာင္စု 

စစ္စစ္မူ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ဆန္းစစ္ပါက -

(၁)  ျပည္မကို ျပည္နယ္ တနယ္ဖဲြ႔စည္းေရး၊

(၂)  လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ကို အာဏာတူေပးေရး၊

(၃)  လမူ်ဳိးစလုႊတ္ေတာသ္ို႔ ျပညန္ယတ္ိငု္းက တညူီေသာ ကုိယစ္ားလယ္ွေစလႊတ ္

ေရး ႏွင့္

(၄) ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားကို 

ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစုိးရသုိ႔ ကန္႔သတ္ေပး၍ က်န္အာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္ 

မ်ားတြင္ ထားရွိေရး ဟူေသာအခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ရွမ္းမူတြင္ပါရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး 

အာဏာ (၃) ရပ္စလံုး အပ္ႏွင္းၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝက်င့္သံုးႏိုင္ေရး 

အတြက္ ျပည္နယ္ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိေစဘဲ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ကိုလည္း 

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

 ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ 

ဆင္ေရးစာတမ္း နိဂံုးတြင္ “ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားအပါအဝင္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား 

မ်ားထံသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္” ဟူ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

“ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွၿပီးကာလမွ ယေန႔ ပစၥဳပၸန္ကာလ 

အထိ ျပညန္ယသ္ူျပညန္ယသ္ားမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ အပုခ္်ဳပ္ေရး၊ ႏိငုင္ံေရး၊ 

လူမႈေရး စေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

တည္ဆဲဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒေအာက္၌ ႀကီးမားစြာေသာ အခက္အခဲ 

မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ ရပါသည္။

လူမ်ဳိးတမ်ဳိးႏွင့္ တမ်ဳိး၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္မႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ဆက္ဆံေရး 

တြင္လည္း ေျပေျပျပစ္ျပစ္ တသားတည္းျဖစ္ရမည့္အစား မေက်မလည္ 
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ကဲြကဲြျပားျပား ျဖစ္လာရသည္။ မရိွမျဖစ္ အမွန္လည္း လုိအပ္၊ ထာဝရလည္း 

ရွိထိုက္ေသာ၊ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ 

ယုတ္ေရာ့ရဲလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ ညီရင္းအကို 

တိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးတိုင္း တဦးကိုတဦး 

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေရး၊ တေသြးတသားတည္း ရိွေစေရးအတြက္ ေလာကပါလ 

တရားအရ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အဓြန္႔ရွည္စြာတည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ တည္ 

ဆဲ ဖဲြ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို 

တုိင္ပင္၍ ျပဳျပင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း ...” ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

zuf'&,fESD;aESmzvS,fyJG}uD;ESifh EdkifiHawmftm%modrf;r_

 ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခ 

ခံဥပေဒ စာတမ္းကို တရားဝင္တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ သမိုင္းဝင္ဖက္ဒရယ္ 

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြႀကီး “Federal Seminar” ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကိုယ္တုိင္ 

ကမကထျပဳ၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ပထမေန႔အျဖစ္ 

က်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ထပ္မံက်င္းပခဲ့ 

သည္။ တတိယေန႔ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ 

ထားခ့ဲေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္က “ဖက္ဒရယ္ 

ခဲြထြက္ေရးမူေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲရန္ လက္တလံုးအလိုတြင္ ကာကြယ္ 

လိုက္သည္” ... ဟု အေၾကာင္းျပကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ မနက္ေဝလီ 

ေဝလင္းအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

 ဖက္ဒရယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ပထမေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက အဖြင့္ 

မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး၊ ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က တင္သြင္းေသာ “ျပည္ 

ေထာင္စုစစ္စစ္မူ” ကုိ ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒ စဝ္ခြန္ခ်ဳိက တင္သြင္းခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒူဝါေဇာ္လြန္း၊ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ 

ကပၸတိန္ မန္တံုးႏႈံး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) ႏွင့္ 

ကယားျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္တို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယေန႔ ဖက္ဒရယ္ 

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြႀကီးတြင္ ျပည္မရွိ ဗမာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စား “ျပည္ေထာင္စု 

အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု - ပမညတ” ဥကၠ႒ သခင္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ “ဖက္ 
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ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူလြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ - ဖဆပလ” ဥကၠ႒ ဦးဗေဆြ 

တုိ႔က ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မူကုိ 

တုံ႔ျပန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ တုံ႔ျပန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသုံး 

သပ္ၾကည့္ပါက ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ အဓိက အေရး 

ႀကီးသည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္စလုံးကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွႏုိင္ ပါသည္။ အထူး 

သျဖင့္ ဗမာျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းေရးကိ ုႏွစ္ဦးစလုံးက တူးတူးခါးခါး ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

 သခင္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ ဦးဗေဆြတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အလြန္အေျပာေကာင္းသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ကမာၻ႔သမိုင္းကို ကၽြ မ္းက်င္စြာ ကိုးကား၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံး 

ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔၏ သမိုင္းကို 

မူ သူတို႔နားမလည္ၾကပါ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အသိအမွတ္မျပဳပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံု 

စာခ်ဳပ္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ခဲ့သနည္း ... 

ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ဥေပကၡာျပဳသြားၾကသည္။ 

 ဦးဗေဆြက သူ႔အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မဟုတ္ဘဲ၊ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို 

သာ လိုလားႏွစ္သက္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၇ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ 

ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရရွည္တြင္ တျပည္ေထာင္စနစ္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ 

ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ အစပ်ဳိးထူေထာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဝန္ခံေျပာၾကား 

ခဲ့သည္။ သခင္ခ်စ္ေမာင္ကမူ “ဗဟုိဦးစီးစနစ္” ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ပို၍တိုးတက္ျမင့္မားေသာ 

“ျပညမ္ေခါင္းေဆာငမ္်ားကပ၊ဲ ေခါင္းေဆာငမ္ႈေပးၿပီး ကုိယက္်ဳိးစြန္႔သည္ ့အကူအည ီ

ေတြ” ျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို ဆဲြေခၚျမႇင့္တင္ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာ 

ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းျခင္း မျပဳဘဲ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားက ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ 

ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ရံုသာမက ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားကို တရုတ္ျပည္မွ ဟန္ 

လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွ ရုရွားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္၍ “ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ” တရားကို ပညာသားပါပါျဖင့္ 

ေဟာေျပာခဲ့သည္။

 စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ ဦးဗေဆြ ေရာ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္ ပါ 

ႏွစ္ဦးစလံုးက ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူကို ျငင္းဆန္ရျခင္းအေၾကာင္း တင္ျပရာ၌ ဗမာ 

မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
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နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဆင့္အတန္း အလြန္နိမ့္က်ေသးေသာေၾကာင့္ ထိုလူမ်ဳိးမ်ား ၏ 

တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားကို ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈေပး၍ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန ္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္ ့တုိင္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားကုိ ႏိငုင္ံေရး အခြင့္အေရး 

ေပးျခင္းထက္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားက ဗဟုိဦးစီးစနစ္ျဖင့္ လက္တဲြေခၚေဆာင္ျခင္းက ပုိ၍ 

တင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သခင္ခ်စ္ေမာင္က ေခတ္ 

ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဗဟုိဦးစီးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အခ်က္ (၁၂) ခ်က္ 

ကို တင္ျပခဲ့သည္။ 

 ယင္းသည္ ရိုးသားေသာ တင္ျပခ်က္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ သို ႔ေသာ္ 

ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္း ေရးႏွင့္ 

ျပညန္ယမ္်ား၏ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ရရွိေရးကိ ုျငင္းဆနၿ္ပီး၊ တိငု္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား 

ရသင့္ရထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ရုပ္သိမ္းၿပီးမွ ထို လူမ်ဳိးမ်ား၏ တုိး 

တက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကို ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ 

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ဝိတိုရိယေခတ္တြင္ အလြန္ေခတ္စားေသာ “Benevolent Colonial- 

ism” အေတြးအေခၚႏွင့္ အလြန္တူပါသည္။ “Benevolent Colonialism” ဟူေသာ 

အေတြးအေခၚအရ ၿဗတိသိွ်လမူ်ဳိးမ်ားက ကမာၻတဝနွ္းတြင ္ကိလုိနုီႏိငုင္မံ်ားကိ ုတိက္ု 

ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္းသည္ ထို ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တိုးတက္ 

ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကိ ုေဆာငရ္ြက္ေပးလိုေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ညဟူ္ေသာ အေတြးအေခၚ ပင္ျဖစ ္

သည္။

 “လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းၿပီးမွ ထိုလူမ်ဳိးတို႔၏ ကံၾကမၼာ 

ကို တဖက္သတ္ဖန္တီးေပးမည္” ... ဟူေသာ အယူအဆသည္ “ကိုလိုနီစနစ္” ပင္ 

ျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူပိုင္ခြင့္၊ တာဝန္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေသာဘဝသည္ 

ကၽြ န္ဘဝအစစ္သာျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးပါလ်က္ႏွင့္ ကုိလုိနီစနစ္ကုိ 

မက်င့္သံုးပါဟု ျငင္းဆန္သူမ်ားသည္ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကို ယံုၾကည္မွန္း မသိ၊ ယံု 

ၾကည္ကိုးစားသူမ်ားသာ ျဖစ္တန္ရာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ 

ႀကီး ဒူဝါေဇာ္လြန္းက “လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ 

သည္ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ရွင္သန္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသည္”... ဟု စြပ္စဲြခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။

 သခင္ခ်စ္ေမာင္ ေရာ၊ ဦးဗေဆြ ပါ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီစနစ္ကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ 

ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္ဦးစလုံးက ျပည္နယ္ 
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မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူသည္ နယ္ခ်ဲ႕ 

ပေယာဂေၾကာင့္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စဝ္ခြန္ခ်ဳိ 

၏ တင္ျပခ်က္အပါအဝင္ ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းေသာ 

အဆိုမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာဆန္းစစ္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္ မူ 

(၇) ရပ္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ 

ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္၏ 

ေတာင္းဆိခု်ကမ္်ားတြင ္နယခ္်႕ဲပေယာဂပါရွပိါက ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း၏ လမ္းၫႊနမ္ ူ

(၇) ရပ္တြင္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ပေယာဂ ပါရိွေနသေလာ ... ဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ 

ရွိပါသည္။ 

 ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း၏ လမ္းၫႊနမ္တူြင ္နယခ္်႕ဲပေယာဂ မပါရွခိဲသ့ကဲသ့ို႔၊ ယင္း 

ကို အေျခခံ၍ တင္သြင္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးစာတမ္းသည္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ပေယာဂ မပါရွိႏိုင္ေပ။ 

အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္တိငု္းရင္းသား လမူ်ဳိးေပါင္းစံတုို႔က ေတာငႀ္ကီး ညလီာခတံြင ္

နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲသ့ည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း အဆုိသည္ နယ္ခ်႕ဲ 

ပေယာဂ လံုးဝမပါရွိေၾကာင္းကို ပိုမိုထင္ရွားေစပါသည္။

 ျပညန္ယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပမ္ ွတငသ္ြင္းေသာ ျပည္ေထာငစ္စုစစ္စမ္ ူသည ္

ျပည္နယ္မ်ားတန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ 

ဖဲြ႔စည္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ပူးေပါင္းေရး 

ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ခဲြထြက္ေရး မဟုတ္၊ ပူးေပါင္းေရးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ၫႊန္းဆိုထားပါသည္။ သို ႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ ႔မွ တင္ျပေသာ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ (ဝါ) ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူသည္ “Confederation” သာ ျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ယင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြေရးမူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သခင္ခ်စ္ေမာင္က 

စြပ္စဲြခဲ့သည္။ သူကေျပာၾကားရာတြင္ -

“ယခုလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ရွမ္းမူ ပဲေခၚေခၚ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား 

ညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္ မူ ပဲေခၚေခၚ၊ ျပည္မရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ 

အေျခခံၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းေရးမူကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ Confederation 

ဆန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူကုိ ဖဲြ ႔စည္း ခဲ့ပါလွ်င္ ေစတနာမေျမာက္ 

ေသာ္လည္း ကာယကံေျမာက္အား ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြေရးသာ ျဖစ္ 

လိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြ န္ေတာ္က လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ညိႇႏိႈင္းျပပါရေစ”... ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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 “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာ စကားလံုးကုိ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္” 

ဟ၍ူ လည္းေကာင္း ျပညန္ယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပက္ တတိိက်က် သံုးစဲြပါ ေသာ ္

လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူကုိ Confederation ဟ ုစြပစ္ဲြခဲသ့နည္း။ 

ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ဒူဝါေဇာ္လြန္းကလည္း ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူသည္ Confedera- 

tion မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္းရွင္းျပခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဦးဗေဆြကတဖန္ 

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူကို ခဲြထြက္ေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြျပန္သည္။ ပူးေပါင္း 

ေရးကုိ ေျပာၾကားပါလ်က ္အဘယ္ေၾကာင္ ့ခဲြထြက္ေရး သမားမ်ားဟ ုဗမာမဟတ္ုေသာ 

တိငု္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကိ ုကငပ္ြန္းတပခ္ဲၾ့က သနည္း။ ထိသုို႔ မမနွမ္ကန ္စြပစ္ဲြခ်က ္

မ်ား အထူးသျဖင္ ့ျပည္ေထာငစ္ၿုပိဳကဲြေရးႏငွ္ ့ခဲြထြက္ေရး ဟူေသာ စြပစ္ဲြခ်က္မ်ားသည ္

ဗိလုခ္်ဳပႀ္ကီးေနဝင္း ကဲသ့ို႔ေသာ ဗမာ မဟာလမူ်ဳိးႀကီးဝါဒမီ်ားကိ ုေသြထိုးလံႈ႔ေဆာၿ္ပီး 

တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းမႈႀကီး ဟူေသာ ရာဇဝင္ရိုင္းပ်မႈကို ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းတြင္ 

ျဖစ္ေပၚရန္ လမ္းဖြင့္ေပး ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 

ႏိငုင္ံေတာ္အာဏာသမိ္းမႈ၏ ေနာကက္ြယ္တြင ္ဗိလု္ေနဝင္းႏငွ္ ့အေပါင္းအပါ စစဗ္ိလု ္

တခ်ဳိ႕သာ ရွခိဲသ့ည ္မဟတု။္ မဟာလမူ်ဳိးႀကီးဝါဒ ီႏိငုင္ံေရးသမား မ်ားစြာလည္း ႏိငုင္ ံ

ေတာ္အာဏာ သိမ္းမႈတည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈႀကီးက်ဴးလြန္ရာတြင္ အလုိတူ 

အလိုပါမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္သည္။

 ထုိကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပင္လံုတြင္ 

ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ "ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္" တည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို "ျပည္ 

ေထာင္စုၿပိဳကဲြေရး" ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို စစ္တပ္ 

အားကိုးျဖင္ ့သမိ္းပိကုခ္ဲရ့ံသုာမက ထိသုို႔ ျပည္ေထာငစ္စုစစ္စ ္ျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက ္

ေရးကိ ုႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ တိငု္းရင္းသားေခါင္းေဆာငမ္်ားကိလုည္း "ဖကဒ္ရယခ္ဲြထြက္ 

ေရးသမားမ်ား" ဟု ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၾက 

သည္။ ထုိသို႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ ပထမဦးဆံုးေသာ 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသိုက္သည္ ေထာင္ထဲမွာပင္ 

မထင္မရွား ကြယ္လြန္သြား ခဲ့ရွာပါသည္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္း၊ တရားမွ်တေသာနည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္ 

ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို စစ္တပ္အင္အားျဖင့္ အာဏာ 

သမိ္း ဟန္႔တားခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိတိငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ားအေန 

ျဖင္ ့ေရြးခ်ယစ္ရာ နည္းလမ္းမ်ား မရွိေတာသ့ည္အ့ဆုံး လက္နကကုိ္င္ေတာလွ္န္ေရး 

ကို မလြဲမေရွာင္သာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဤတိုင္းျပည္တြင္ အႏွစ္ 

ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ 
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ေၾကာင္ ့ထုိအႏစွ္ေျခာကဆ္ယ ္ျပညတ္ြင္းစစႀ္ကီးကိ ုအျမနဆ္ံုးခ်ဳပၿ္ငမိ္းေစၿပီး၊ ဒမီိကု 

ေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏငွ္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ အျပည္ ့

အဝအာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ပင္လံု 

စိတဓ္ာတ၊္ ပင္လံမုူႏွင့္ ပင္လံကုတကိဝတမ္်ားရွိခဲ့သည့္အတုိင္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ... ဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္
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အခန္း (၄)

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ ္
ထူေထာင္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ 

“vrf;!$eftajccHrlrsm;”

The Basic Principles for  

Future Federal Constitution of the Union of Burma

နိဒါန္း

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ 

ေသာ “ပင္လုံစာခ်ဳပ္” သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ 

အႏွစ္သာရမွာ ကုိလုိနီေခတ္မတုိင္ခင္က သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား 

လမူ်ိဳးမ်ား၏ ျပည္ေထာငမ္်ားကိ ုတန္းတရူညတ္ပူူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္သံစကုိ္ 

အတူတကြ ထူေထာင္ၾကရမည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို သေဘာတူညီ 

ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး အသစ္ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတရပ္ကို ၁၉၄၇ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

၌ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္၍ 

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ 

“လြတ္လပ္ေရး” ကို ကမာၻသိေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။

 သုိ႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရိွသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ယေန႔တုိင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ 

ႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ အေျခခံ 

လူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာကခ္ံေနရျခင္းႏငွ္ ့ဒမီိကုေရစအီခြင္အ့ေရးမ်ား ဆတ္ိသုဥ္း 

ျခင္းမ်ား သာမက တိငု္းျပည၏္ စီးပြားေရးယိယုြင္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင္ ့တတိငု္းတျပည ္
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လံုး အေနဆင္းရဲ၊ အစားဆင္းရဲျခင္း စေသာ လူမႈဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မဆလတပါတီ 

အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားေအာက္တြင္ အလူးအလခံဲစားေနရသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား “ပင္လံု” တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္အတုိင္း ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို 

အေျခခံေသာ “စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္” ျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းထူ 

ေထာငရ္န ္လုိအပ္ေနသည။္ သုိ႔မသွာ တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ ႏိငုင္ံေရးတန္းတူခြင္ ့

ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို ႔ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တရား 

ထြန္းကား၍ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရိွေသာ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္” ကို တည္ 

ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ယင္းသို႔ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ 

ေပးႏိငုမ္ည္ ့ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုတည္ေဆာကရ္ာတြင ္အေျခခရံမည္ ့“လမ္း 

ၫႊန္အေျခခံမူမ်ား” ကုိ ဤစာတမ္းတြင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တင္ျပ 

ရာတြင ္အပိငု္းေလးပိငု္းခဲြၿပီး တင္ျပသြားမည။္ ပထမပိငု္းတြင ္လြတလ္ပ္ေရး ႀကိဳးပမ္း 

စဥ္ကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ား၏ အေတြး 

အေခၚမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည့္ “ျပည္ေထာင္စုဖခင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ 

ေသာ ျပည္ေထာငစ္စုနစ၏္ အေျခခလံမ္းၫႊနမ္မူ်ား” ကိ ုတင္ျပသြားမည။္ ဒတိုယပိငု္း 

တြင္ ျပည္ေထာင္စုဖခင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ထူေထာင္ 

ႏိင္ုျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၈ အၾကား ႏွစ္ေပါင္း (၄ဝ) အတြင္း ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာငစ္ ုျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ေရးအတြက ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ တင္ျပသြားမည။္ 

တတိယပိုင္းတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု အံုႂကြေပါက္ 

ကဲြၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ဆက္ 

လက္ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပသြားမည္။ ေနာက္ဆံုး စတုတၳပိုင္းတြင္ မိမိတုိ႔ 

အားလံုး လိလုားေတာင္တ့ေနေသာ စစမ္နွသ္ည္ ့ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္စုနစ ္တည ္

ေဆာက္ႏိငု္ေရးအတြက ္အေျခခရံမည္ ့“လမ္းၫႊနအ္ေျခခမံ”ူ မ်ားကုိ တင္ျပသြားမည ္

ျဖစ္သည္။
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ပထမပိုင္း

jynfaxmifpk pwifzJG@pnf;pOfu tajccHaom jynfaxmifpkpepf. 

vrf;!$eftajccHrlrsm;

 ပငလ္ံစုာခ်ဳပကုိ္ လကမ္တ္ွေရးထိုးခဲ့ေသာ ဗိလ္ုခ်ဳပ္ေအာငဆ္န္းႏငွ္ ့တုိင္းရင္းသား 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္တခုကို အတူတကြထူေထာင္ရန္ 

သေဘာတစူာခ်ဳပ ္ခ်ဳပခ္ဲစ့ဥတ္ြင ္အေျခခံေသာ “ျပည္ေထာင္စုမူ” မ်ားကိ ုဆန္းစစပ္ါ 

က အေျခခံအားျဖင့္ အခ်က္ႀကီး (၁ဝ) ခ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း 

တို႔မွာ-

(၁)  လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ (Sovereign State)

 လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ႏိင္ုငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟူသမွ်တုိ႔သည္ ျပည္သူလူထုထံမွသာ ဆင္းသက္ 

လာေစရမည္။

(၂) လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵသေဘာႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း  

(Voluntary Association)

 တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးတိငု္းသည ္မမိတိို႔၏ လြတလ္ပ္ေသာ သေဘာဆႏၵႏငွ္ ့အည ီ

ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(၃)  တန္းတူေရး (Equality)

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိငု္းသည ္ႏိငုင္ံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လမူ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ တန္း 

တူရည္တူအခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။ 

(၄)  ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္ ့(Self-determination)

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေစရမည္။

(၅)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ (Federal Principles)

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အာဏာတူလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေရး အပါ 

အဝင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရိွေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကို 

ဖဲြ႔စည္းရမည္။
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(၆) လူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (Minority Rights)

 ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား 

လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ား 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(၇)  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား  

(Democracy and Fundamental Rights)

 ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ 

ဘာသာမေရြး၊ လိင္ခဲြျခားမႈ မရွိေစဘဲ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ 

ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၈)  ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ ္(Multi-party Democracy System)

  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေစရမည္။

(၉)  ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ ႏိုင္ငံ (Secular State)

  ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ေရာစပ္ျခင္း မရွိေစဘဲ၊ ဘာသာေရးကို အေျခမခံ 

ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစရမည္။

(၁ဝ) ခဲြထြက္ခြင္ ့(Secession Right)

  တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးတုိင္းသည ္မမိတုိိ႔၏ လြတလ္ပ္ေသာ သေဘာဆႏၵႏငွ္အ့ည ီ

ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္အျဖစ္မွ ခဲြထြက္လုိက ခဲြထြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္ ဟူေသာ 

အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

 ဤလမ္းၫြန္အေျခခံမူမ်ား၏ အႏွစ္သာရသည္ - ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ အသစ္ဖဲြ႔စည္း 

ထူေထာင္မည့္ ႏိုင္ငံသစ္သည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ရ 

မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ျပည္ေထာင္စုထတဲြင္ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ပါလုိေသာ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵသေဘာႏွင့္အညီ ျပည္ 

ေထာင္စုထသုိဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔ဆႏၵသေဘာထား 

ႏင့္ွအညီ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ 

ႏုိင္ငံေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တန္းတူ 

ရည္တူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိထားၾကရမည့္အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အာဏာမ်ား 

လည္း အျပည့္အဝရရိွ ထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ တန္းတူရည္တူရိွၿပီး ကုိယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္အာဏာလည္း အျပည့္အဝရွိေသာ ျပည္ေထာင္ (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ 
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မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တခုကို အတူတကြထူေထာင္ရန္အတြက္ တခုတည္းေသာ နည္း 

လမ္းမွာ “ျပည္ေထာင္စုစနစ္” သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔အျပင ္ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ားအတြင္း မီတွင္းေနထုိငၾ္က 

ေသာ တိငု္းရင္းသားလူနည္းစမု်ား၏ အခြင္အ့ေရးကိ ုအျပည္အ့ဝကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပး 

ရမည္အ့ျပင ္ႏိငုင္အံတြင္းမွတီင္းေနထိငုၾ္ကေသာ ႏိငုင္သံားတိငု္းတို႔၏ အခြင္အ့ေရး 

မ်ားကုိလည္း ႏိငုင္ဖံဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒျဖင္ ့ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရမည။္ ႏိငုင္ံေတာ ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ဝါ) အစုိးရဖဲြ႔စည္းေရးစနစ္တြင္ ပါတီစုံဒမိုီကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးကုိ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေရာစပ္ထားျခင္း မရွိေစဘဲ “ဘာသာေရးကို 

အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ” (Secular State) ကို ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ႏိငုင္ံေတာသ္ည ္အထက္ပါ လမ္းၫြနအ္ေျခခမံမူ်ားမ ွေသြဖသီြားသညဟ္ ုယူဆ 

ပါက ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ႏိငုင္ံေတာအ္စိုးရက အထကပ္ါ လမ္းၫြနအ္ေျခခမံမူ်ားကိ ု

လိက္ုနာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမရွဘိ ဲျပညန္ယ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးကုိ 

ခ်ိဳးေဖာကလ္ာပါက ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္ 

မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွ လြတ္လပ္စြာ မိမိတုိ႔ဆႏၵသေဘာႏွင့္အညီ “ခဲြထြက္ 

ပိုင္ခြင့္” ရွိေစရမည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

 ထုိ အႏွစ္သာရ ပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္ အေျခခံလမ္းၫႊန္ (၁ဝ) ခ်က္ကို သမိုင္း 

အေထာကအ္ထားမ်ားျဖင္ ့ေအာကပ္ါအတိုင္း ဆကလ္ကရ္ငွ္းလင္း တင္ျပသြားမည။္

(၁) လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ (Sovereign State)

 တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးေပါင္းစံ ုတန္းတူရညတူ္ ပူးေပါင္းၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားေသာ “ျပည္ 

ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ 

ေစရမည္” ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဟူသမွ်တုိ႔သည္ ျပည္သူလူထု 

ထံမွ ဆင္းသက္လာေစရမည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ရမည္။ 

ဆိုလိုရင္းမွာ -

(က) ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္သံစက္ိ ုအတတူကြထူေထာငရ္န ္“ပငလ္ံစုာခ်ဳပ”္ ကိ ုသေဘာ 

တူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီးျခားစီျဖင့္ 

လြတ္လပ္ေရးရယူ၍ သီးျခားစီျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ 

ေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ားကုိ ထူေထာင္ျခင္းမျပဳပဲ၊ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကို စုေပါင္း၍ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္” ကို အတူ 

တကြ ထူေထာင္ၾကရမည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
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(ခ)  ထိအုခ်ဳပအ္ျခာအာဏာသည ္လမူ်ိဳးတမ်ိဳးထံမ ွေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္တခုတည္းထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆင္းသက္ျခင္း မရွိေစဘဲ၊ ျပည္ 

ေထာင္စုတခုလံုး အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္လာ 

ေစရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလုံးရိွ 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳး ေပါင္းစံ၊ု ျပညသ္လူထူတုရပလ္ံုးထမံ ွဆင္းသကလ္ာသည ္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤျပည္ေထာင္စုသည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ 

တခုတည္းက ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စ ုမဟုတ္ဘ၊ဲ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ 

အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ား အားလံုး၊ ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိလမူ်ိဳးမ်ားအားလံုးႏငွ္ ့

ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ထားေသာ “ျပည္ေထာင္စု” ျဖစ္ 

သည္။

(ဂ)  “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္လာ 

ေစရမည္” ဟူေသာအေျခခံမူ၏ တတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤျပည္ေထာငစု္တြင္ 

မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား မေပၚထြန္းလာေစ 

ေရးအတြက ္ႏိငုင္ံေတာ၏္ အခ်ဳပအ္ျခာကုိ စုေပါင္းပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ တိငု္းရင္း 

သားျပည္သူလူထု တရပ္လံုးက စုေပါင္း၍ အကာအကြယ္ယူရန္ လိုအပ္သည္ 

ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

 အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ 

လာေစရမည္ ဟူေသာ (Popular Sovereignty) ကုိ လက္မခံဘ၊ဲ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး 

အၿပီး ၁၇၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစဥ္ 

အလာအရ ျဖစ္ေပၚက်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ 

တိုင္းျပည္တြင္ ရွိသည္” (Sovereignty belongs to the nation) ဟူေသာ အေတြး 

အေခၚကို လက္ခံခဲ့မိပါက၊ ထိုတိုင္းျပည္ရွိ အႀကီးဆံုးလူမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္မႈလြဲမွားႏိုင္ရံု သာမက ထိုလူမ်ိဳးအတြင္း 

မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ထြန္းကားေအာင ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒက တြန္းပို႔ေပးႏိငုသ္ည။္ 

ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမည္နာမအားျဖင့္ “ျမန္မာ” ဟု တုိင္းျပည္ 

အတြင္းရွ ိလူဦးေရအမ်ားဆံုးေသာ ျမနမ္ာလမူ်ိဳးမ်ားကုိ အေျခခ၍ံ မညွ့္ေခၚထားေသာ 

ေၾကာင့္၊ အကယ္၍ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ တိုင္းျပည္တြင္ရွိသည္” 

ဟု ခံယူမိပါက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျမန္မာ (ဝါ) 

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ ရွိေနသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာကို 

ပငလုံ္စာခ်ဳပတ္ြင ္လက္မတွ္ေရးထိုးခဲၾ့ကေသာ “ျပည္ေထာငစ္ဖုခငႀ္ကီး” မ်ားက မလုိ 

လားခဲ့ၾကေပ။
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 ထုိ႔ျပင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာအတိုင္း “ႏိုင္ငံေတာ္၏ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံ၏ပါလီမန္ (ဝါ) လႊတ္ေတာ္တြင္ ရိွေနေစရမည္” 

(Sovereignty resides in Parliament) ဟူေသာ အယအူဆကိ ုလကခ္ကံ်င္သ့ံုးမပိါက 

ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ိ ုထနိ္းခ်ဳပထ္ားႏိငုသ္ည္ ့လဥူီးေရပိမု်ားေသာ ျမနမ္ာ (ဝါ) 

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားလက္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သြယ္ဝိုက္ေသာ 

နည္းလမ္းျဖင္ ့အပ္ႏငွ္းထားရာ က်ေနမည။္ ယင္းသညလ္ည္း လမူ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာ 

ေနထိငု္ေသာ တိငု္းျပညတ္ြင ္လက္ခ၍ံမရေသာ လကမ္ခံႏိငု္ေသာ အယအူဆေဟာင္း 

ျဖစ္ေနသည္။ 

 ႏိင္ုငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္လာေစရမည္ 

ဟူေသာ အေျခခံမူလကို လက္ခံထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးက ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လအူပုစ္တုစကု ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္က ေသာ္လည္း 

ေကာင္း ႏိငုင္ံေတာအ္ာဏာကိ ုအလြသဲံုးစား မျပဳလပု ္ႏိငု္ေအာင ္ထနိ္းခ်ဳပထ္ားသည။္ 

ျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင္ ့ျပညသ္လူထူကု အစိုးရထတံြင ္အပ္ႏငွ္းျခင္း မရွိေသာ အာဏာမ်ား ျဖစသ္ည္ ့

(Initiative and Referendum Power) မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ 

အာဏာအလြသဲံုးစားမႈ မရွိေစေရး၊ အာဏာရငွစ္နစ ္မထြန္းကားႏိငု္ေရး၊ မဟာလူမ်ိဳး 

ႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားဝါဒ မေပၚထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဟန္႔တား 

ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၂) လြတ္လပ္ေသာဆႏၵသေဘာႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း  

 (Voluntary Association)

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို စတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာ “လမ္းၫႊန္ 

အေျခခံမူ” မ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အေျခခံမူ တခုမွာ - Voluntary Associ 

-ation ဟု ေခၚသည့္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီးက မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ 

ဆႏၵသေဘာထားႏငွ္အ့ည ီအသစဖ္ဲြ႔စည္းထူေထာငမ္ည္ ့ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ 

အဖဲြ႔ဝင္ျပည္ေထာင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေစရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္း 

အခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံရမည့္ “မူ” 

တခုျဖစ္ေသာ “အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္လာျခင္း” (Coming together) ဟူေသာ 

အေျခခံမူ၏ ပင္မအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။
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 ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) လြတ္လပ္၍ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ၊ သီးျခားထူေထာင္ခြင့္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္မ်ားကို 

စုေပါင္းၿပီး ဖဲြ႔စည္းသည့္ “ျပည္ေထာင္မ်ားကို ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု” 

စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳး 

မ်ားႏငွ္ ့ျပည္ေထာငမ္်ားကိ ုေလလ့ာဆန္းစစပ္ါက ကိလုိနုီေခတမ္တိငုခ္ငက္ သီးျခား 

လြတလ္ပ္ေသာ လမူ်ိဳးမ်ား၊ တိငု္းျပညမ္်ား၊ ျပည္ေထာငမ္်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုေတြ႔ရွရိ 

မည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရကလည္း ယေန႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 

အတြင္းရွ ိတိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားကိ ုတုိင္းျပညတ္ခ၊ု လမူ်ိဳးတမ်ိဳးအျဖစ ္တႀကမိတ္ခါ 

တည္း အတူတကြ သိမ္းပိကုခ္ဲ့ျခင္း မဟတု္ေပ။ သီးျခားလမူ်ိဳး၊ သီးျခားတုိင္းျပညအ္ျဖစ ္

သီးျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ သီးျခားစီ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဗမာ (ဝါ) 

ျမန္မာမင္းတို႔၏ ေနာက္ဆံုးေနျပည္ေတာ္ မႏ ၱေလးကို တတိယအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပဲြ 

အၿပီး ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကိုမူ သီေပါမင္း ပါေတာ္ 

မူၿပီးေနာက္ ေနာင္ (၁ဝ) ႏွစ္ၾကာေသာအခါမွသာ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုလိုနီေခတ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားကို သီးျခား 

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္ သီးျခားစီအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

 ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရ (အထူးသျဖင့္ ေလဘာပါတီ) က ၎၏ 

ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ စဥ္းစားလာေသာအခါ ကိုလိုနီမတုိင္ 

ခင္က သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္တေလွ်ာက္လံုး သီးျခား 

ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကို သီးျခားစီျဖင့္ လြတ္လပ္ 

ေရးေပးရန ္သမိငု္းကေတာင္းဆိလုာခဲသ့ည။္ သို႔ရာတြင ္ထိလူုမ်ိဳးမ်ားႏငွ္ ့ျပည္ေထာင ္

မ်ား သီးျခားစီျဖင္ ့လြတလ္ပ္ေရးမယူဘ၊ဲ အတတူကြပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္သံစ ္

ကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးကိုပါ အတူတကြရယူရန္ “ပင္လံုညီလာခံ” 

တြင ္သေဘာတလူကမ္တ္ွေရးထိုးခဲၾ့ကသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ပငလ္ံစုာခ်ဳပ၏္ နဒိါန္းတြင-္

“Believing that freedom will be more speedily achieved by the Shans, 

the Kachins and the Chins by their immediate co-operation with the 

Interim Burmese Government” – ဟုေရးသားခဲ့သည္။

 ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရကို ေသခ်ာစြာေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ၁၈၉၄ 

တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစည္းမ်ဥ္း 

ဥပေဒ” (1894 Kachin Hills Regulation) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္ေထာင္၊ 

၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “ခ်င္းေတာင္တန္း ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစည္း 

မ်ဥ္းဥပေဒ” (1896 Chin Hills Regulation) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ခ်င္းျပည္ေထာင္၊ 
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၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင ္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲသ့ည့္ “ဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္း 

ဥပေဒ” (1922 Federated Shan State Act) ျဖင္ ့အပုခ္်ဳပခ္ဲ့ေသာ ျပည္ေထာငစ္ရုမွ္းျပည၊္ 

၁၉၃၅ တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းၿပီး ၁၉၃၇ တြင္ စတင္က်င့္သုံးသည့္ “ဗမာျပည္အက္ဥပေဒ” 

(1935 Burma Act) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဗမာျပည္ေထာင္ (Burma Proper or 

Ministerial Burma) တုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္ 

စ ုျမနမ္ာႏိငုင္ကံိ ုစတငဖ္ဲြ႔စည္းခဲစ့ဥက္ သီးျခားလြတလ္ပၿ္ပီး သီးျခားဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အပု္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ “ျပည္ေထာင္စု (၄) ျပည္ေထာင္” ျဖင့္ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ 

ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ကာလက်ေတာ့မွ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ 

မင္းတုန္းမင္းတုိ႔၏ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္ 

အျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခခံဲရ့ေသာ ကရငန္ ီ(ဝါ) ကယားျပည္ေထာင္သညလ္ည္း 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ (ဝါ) 

ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို စစ္ေရးျဖင့္ 

တိုက္ခိုက္သိမ္းယူၿပီး လက္နက္ခ်အညံ့ခံေစေသာ အႏိုင္အ႐ံႈးစာခ်ဳပ္လည္း မဟုတ္ 

ခဲ့ေပ။ ျပည္ေထာင္ (၄) ျပည္ေထာင္ တန္းတူရည္တူပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု 

ႏိုင္ငံသစ္တခုကို အတူတကြထူေထာင္ရန္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ 

ေၾကာင္ ့ပငလ္ံစုာခ်ဳပက္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာအခ်ကမ္ွာ - ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္

ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ 

သေဘာထားႏွင့္အညီ အသစ္ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္မည့္ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

အဖဲြ႔ဝင္ျပည္ေထာင္မ်ား” အျဖစ္ပါဝင္ေစရမည္ … ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

 ထုိအခ်ကက္ိ ုဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္းကုိယတ္ိငုက္ တိငု္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာတ္ြင ္

ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

“အသဲည္ေတာ ့ဒကိီစၥႏငွ္ ့ပတသ္ကလ္ို႔ ကၽြန္ေတာ ္တည္တ့ည္လ့င္းလင္းရငွ္း 

ခ်ငတ္ာကေတာ ့ဗမာျပည္ေထာငစ္လုို႔ ေခၚတြငဖ္ို႔ ဆိၿုပီးေတာ ့ဒအီဆိထုမဲွာ 

တင္ျပထားေပမည့္  ဒီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံထဲမွာ ဘယ္နယ္ေတြပါလို ႔ 

ဘယ္နယ္ေတြ ပါရမည္လို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ 

ေတာင္တန္းေဒသ ကေနၿပီးေတာ့ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေတြဟာ ဘာမွ ဒီကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာအလ်ဥ္းမရွိပါဘူး။ ဒီ 

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံထဲမွာ ကိုယ္ပါခ်င္မွ ကုိယ့္နယ္ဆိုင္ရာမွာေနၿပီးေတာ့ 

ပါခ်င္မွ ပါႏိုင္တာပဲ။ ဒီ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ မဖဲြ႔စည္းမီအခါမွာ တိုင္း 

ျပည္ျပဳဖဲြ႔စည္းရန္အလို႔ငွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ စာခ်ဳပ္ 
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အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္တဲ့ အခါတုန္းက ေတာင္တန္းေဒသက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္အရ ဆုိလို႔ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

ေတာငတ္န္းေဒသဆုိငရ္ာ စံစုမ္းေရး အဖဲြ႔ အစရီငခ္စံာမ ွေထာကခ္ခံ်ကမ္်ားကုိ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ လက္ခံလာခဲ့သည့္အတိုင္း ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီလို လက္ခံထားတဲ့ 

ဒီစာသေဘာတြင္မကဘဲ Not only the letter of agreement ဒီ စာ 

သေဘာကုိ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ သေဘာတညူလီာခဲသ့ညတ္ြငမ္ကဘ ဲကၽြန္ေတာ ္

တို႔အဖို႔မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ The spirit of agreement သေဘာတူညီလာခဲ့တဲ့ 

တကယ့္အရင္းခံသေဘာတရားကို လက္ခံၿပီးေတာ့၊ ဒီအတိုင္းပဲ ဒီ တုိင္း 

ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာမ္ွာ လပုမ္ွာပါပဆဲိတုာ ေတာငတ္န္းနယဆုိ္ငရ္ာ ကုိယစ္ား 

လွယ္မ်ား တည့္တည့္လင္းလင္း နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ေပးၿပီးသားကတ၊ိ နားလညၿ္ပီးသား သေဘာတညူခီ်က္ေတြကိ ုနယ္ခ့်သဲမား 

လို ကၽြ န္ေတာ္တို ႔ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မလုပ္ပါဘူး။ အဲဒီလို ေပးၿပီးသား 

ကတိႏွင့္ နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္မည္ 

လားလုိ႔ သံသယရွိတဲ့လူေတြဟာ ဥကၠ႒မင္းခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေျပာရလွ်င္ 

ကၽြ န္ေတာ္တို႔ရဲ့ Sense of honor, Sense of self-respect, Sense of pride 

တို႔ကုိ ေစာ္ကားတယလ္ို႔ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ယဆူပါတယ္။ အဒဲီေတာ ့ကၽြန္ေတာ ္

တို႔ ေပးၿပီးသား ကတိ၊ နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို ေတာင္ 

တန္းနယ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ 

လာတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ေစခ်င္တာက ဘယ္နည္းနဲ႔မွ် ကၽြ န္ 

ေတာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳးစုျဖစ္တဲ့ လူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ကို အတင္းအားျဖင့္ 

ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ျပည္ေထာငစ္ထုမဲွာ မသြင္းပါဘူး။ သေဘာမတဘူ ဲမေနႏိငုတ္ဲ ့

အေျခအေနမ်ိဳးကို လက္တလံုးျခား လိမ္တဲ့နည္းနဲ႔လည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

မလုပ္ပါဘူးဆိုတာကို အတည့္အလင္း နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္”။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌ -

အဒဲီေတာ ့ေတာငတ္န္းနယဆ္ိငုရ္ာကစိၥႏငွ္ ့ပတ္သကၿ္ပီးေတာ ့ကၽြန္ေတာတ္ို႔ရဲ ့ 

ေစတနာဟာ အင္မတန္ ရွင္းရွင္းထားပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အဆုိတင္သြင္း 

ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ကာ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ ႔စည္းတဲ့ ေနရာမွာ 

ျပည္ေထာင္စုထဲ ပါခ်င္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြဟာ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ၊ 

ဘယ္လုိအခြင့္အေရးေတြ၊ ဘယ္လုိအေျခခံေတြ အဒဲလုိီ အခ်က္အလက္ေတြ 

အရ စုေပါင္းသင္တ့ယ္ဆိတုဲကိ့စၥေတြ ေဆြးေႏြးတဲအ့ခါမ ွကၽြန္ေတာတ္ငသ္ြင္းတဲ ့

အဆုိေတြ၊ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တင္သြင္းတ့ဲအႀကံဉာဏ္ေတြ၊ ဒါေတြကုိ သေဘာမက် 
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လို႔ရွရိင ္သေဘာမက်တဲအ့တုိင္း ေတာငတ္န္းနယဘ္ကဆုိ္ငရ္ာ ကိယုစ္ားလွယ ္

ေတြဟာ သေဘာရွ ိဗမာျပည္ႏငွ္ ့မေပါင္းဘ ဲေနခ်င္ေနႏိငုတ္ယ။္ ဒါ ကၽြန္ေတာ ္

ယေန႔ ဒီတုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီစကားကို ေျပာျခင္းပဲ။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ေစတနာကို ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား 

ထားတယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

တခ်က္ ဒီလိုခင္ဗ်ားတုိ႔ သေဘာမတူလို႔ရိွရင္ မပါခ်င္ေနလို႔ ေျပာတဲ့ ေနရာမွာ 

လည္း နယခ္်႕ဲသမားေတြလိ ုတဘကက္ေနၿပီးေတာက့ာ မပါခ်င္ေနပါကြာ ဆိ ု

ၿပီးေတာ့၊ မပါဘူးလုိ႔ထင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တဘက္ကဝင္ၿပီးေတာ့ မ႐ႈပ္ဘူး”။

“အဲဒီေတာ့ ဒီလို ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဒီ နားလည္ထားတဲ့အတိုင္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ 

အတူတပူါၿပီး မလပုခ္်ငဘူ္းဆိလွု်င ္ကၽြ န္ေတာတ္ို႔ အတင္းမတိက္ုတြန္းပါဘူး။ 

အဲဒီလို မပါပါေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ကာ ဒါကေတာ့ ဗမာစကား မဟုတ္ဘူးထင္ 

တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္ နားလည္သေလာက္ေတာ့ ကရင္စကားပဲလို႔ ထင္တယ္။ 

အတင္းနသားပါးယား လပုတ္ဲန့ည္းမ်ိဳးလည္း ကၽြ န္ေတာတုိ္႔ မလုပပ္ါဘူး။ အဒဲါ 

ကိ ုတည္တ့ည္လ့င္းလင္း ေတာငတ္န္းနယ္ဘကက္ ကၽြန္ေတာ့မ္တိ္ေဆြမ်ားကိ ု

ကၽြ န္ေတာ္နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္”။

ထို႔အျပင္ “Voluntary Association” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ -

 “အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဘယ္နယ္ေတြပါရမည္ဆုိတာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဒအီထမဲွာ ထည္ထ့ားတာလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ပါခ်ငတ္ဲလ့ူေတြ 

ပါၾကပါ” ဟူ၍ ရွင္းရွင္းႏွင့္ ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုကို စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့စဥ္က အေျခခံေသာ အေျခခံလမ္း 

ၫႊန္မူမ်ားအနက္ “Voluntary Association” သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ 

လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား 

သာမက ပငလ္ံစုာခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း၏ တိငု္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာတ္ြင ္ႁမြက္ 

ဆိုသြားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားက အခိုင္အမာ ထုတ္ျပသက္ေသထူေနသည္။

(၃) တန္းတူေရး (Equality)

 ကုိလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ စိုင္းျပင္းေနခဲ့ၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း 

စေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီး မိမိတို ႔သီးျခားစီျဖင့္ 

အမ်ိဳးသားႏိငုင္ကုိံ ထူေထာငၾ္ကမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ ္ၿဗတိိသွ်ကိလုိုနအီျဖစ ္

ဆကလ္က္ ေနထိငု ္သြားၾကမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ ္ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏငွ္ ့ပူးေပါင္း 

ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကုိ အတူတကြရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသစ္ကုိ အတူတကြ 
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ထူေထာင္ မည္ေလာ … ဟု အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ လုိအပ္ခဲ့ပါသည္။ ပင္လုံညီလာခံတြင္ 

တိငုပ္င ္ႏွီးေႏွာေနၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ ့ရမွ္းေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္အခ်င္းအခ်င္း 

အႀကတ္ိအနယ ္ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူေသာအခ်ကမ္ွာ - အကယ၍္ ဗမာလမူ်ိဳးမ်ားႏငွ္ ့

လြတ္လပ္ေရး အတူရယူပါက “ဗမာလမူ်ိဳးမ်ား ရရွခိစံားေသာ အခြင္အ့ေရးကိ ုမမိတုိိ႔ 

လည္း တန္းတူခံစားခြင့္ ရေစရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ 

ပငလုံ္ညလီာခသံို႔ တက္ေရာကလ္ာၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ ့ရမွ္းေခါင္းေဆာငမ္်ားက 

၁၉၄၇ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ “ဒီမုိကေရစီအရ 

ဗမာမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္” ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ 

အခ်က္မ်ားကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး Rees-Williams ဦး 

ေဆာင္ေသာ “ေတာင္တန္းေဒသ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္” (FACE) ၏ အစီရင္ခံစာ 

တြင္လည္း အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အျခားေသာ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား ျပည္ေထာငစ္ထုတဲြင ္ပူးေပါင္းပါဝငရ္န ္စည္းရံုးခဲရ့ာ၌ - “ဗမာ 

လူမ်ိဳးမ်ား ခံစားရရွိေသာ အခြင့္အေရးအားလံုးကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း 

ခံစားခြင့္ရရိွေစရမည္” ဟု … ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲသ့ည။္ ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ ဗိလုခ္်ဳပ ္

ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထပ္ခါတလဲလဲ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။1

 ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူမႈဟု ဆိုရာ၌ မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ် အထူးအခြင့္အေရး 

မေပးေရးႏွင့္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုမွ် ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း မရွိေစ 

ေရး ဟူေသာအခ်က္သည္ အခရာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူ 

ခြင္”့ (Political Equality) ႏငွ္ ့“လမူ်ိဳးေရးအရတန္းတခူြင္”့ (Ethnic Equality) မ်ားကိ ု

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ - လူတဦးခ်င္းအလိုက္ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ တသီးပုဂၢလ အခြင့္ 

အေရး (Individual Rights) ထက ္လမူ်ိဳးအလုိကခ္စံားခြင္ရ့ွသိည္ ့စုေပါင္းအခြင္အ့ေရး 

(Collective Rights) ကို ၫႊန္းဆိုေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

 လူမ်ိဳးတိုင္း ႏိုင္ငံေရးတန္းတူခြင့္ ရွိေစရမည္ဟု ဆိုရာတြင္ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 

ႏိငုင္ံေရးအာဏာပိငုဆုိ္ငမ္ႈ သာမက ထိုႏိငုင္ံေရးအာဏာမ်ားကိ ုဥပေဒအရ က်င္သုံ့း 

ရာတြင္လည္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရိွေစရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာဟု ဆိရုာ၌လည္း ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရး 

အာဏာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတိုင္း ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အေရး 

တန္းတူရည္တူရွိေစရမည္ ဟုဆိုရာ၌ - ထိုလူမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ား အျပည္အ့ဝရွိေစရမညဟု္ ဆုိလိ ု
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ျခင္းပင္ျဖစသ္ည။္ ထိ ုႏိငုင္ံေရးအာဏာမ်ားကိ ုလြတလ္ပစ္ြာ က်င္သုံ့းႏိငု္ေရး အတြက္ 

ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အဦမ်ား (Political Institutions) ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ထူ 

ေထာင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳအာဏာကို လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံး 

ႏုိင္မည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္တုိင္းတြင္ ထားရိွေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္ 

နယမ္်ားအတြက ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏရၱားမ်ားကုိ လြတလ္ပ္စြာ က်င့္သံုးႏိငု္ေရးအတြက ္

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းရမည္။ ထို အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ လြတ္

လပ္စြာတရားစီရင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားရံုးမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ 

ခြင့္ရိွေစရမည္။ ထုိ႔သုိ႔ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ တရား 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး တရားစီရင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကိုလည္း အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

ထိကုဲသုိ့႔ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာ အျပည္ ့

အဝရွိေသာ လမူ်ိဳးမ်ားသာလွ်င ္ႏိငုင္ံေရးအရ တန္းတရူညတူ္ရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ား (ဝါ) 

ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ဟုေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 

- လူမ်ိဳးတမ်ိဳးထံတြင္ ၎ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလုံးကို အပ္ႏွင္းၿပီး၊ အျခား 

လူမ်ိဳးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတခုတည္းကိုသာ အပ္ႏွင္းမည္ဆိုပါက - ထို လူမ်ိဳး 

(၂) မ်ိဳး တန္းတူျဖစ္သည္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူေရး ဟုဆိုရာ၌ - ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္အားလံုးကုိ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာမ်ားကို အပ္ႏွင္းေစရမည့္အျပင္ ၎အာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကို လြတ္လပ္စြာ  

က်င္သုံ့းအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငုရ္နအ္တြက ္ႏိငုင္ံေရးအေဆာကအ္ဦမ်ားျဖစသ္ည္ ့

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ ႔ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ 

ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္ ေပးထားရမည္ ျဖစ္ 

သည။္ သုိ႔မသွာ ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားအားလံုး ႏိငုင္ံေရးအရ 

တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိသည္ဟု ေခၚဆုိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎အာဏာ 

(၃) ရပစ္လံုးကိ ုဥပေဒႏငွ္အ့ည ီက်င္သုံ့းႏိငု္ေရးအတြက ္“ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒ” မ်ားကိလုည္း သီးျခားလြတလ္ပစ္ြာျဖင္ ့အမ်ိဳးသားျပညန္ယတ္ိငု္းတြင ္ေရးဆဲြ 

ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူခြင့္ကို နည္းႏွစ္နည္းျဖင့္ လက္ေတြ႔ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ ရွိသည္။ ပထမနည္းမွာ - ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူအခြင့္ 

အေရးရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ဖဲြ ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယနည္းမွာ - 
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ႏိငုင္ံေရးအရ တန္းတူေသာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားစုေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရ 

ကို ဖဲြ႔စည္းေသာအခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ (အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူေသာ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖာ္ 

ေဆာင္ေလ့ ရွိသည္။

(၄) ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္ ့(Self-determination)

 ႏိငုင္ံေရးတန္းတခူြင့္ႏငွ္ ့သေဘာတရားခ်င္းအတတူ ူနီးစပၿ္ပီး ထပတ္အူေရးႀကီး 

ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အျခားလမ္းၫႊန္မူတရပ္မွာ “အမ်ိဳး 

သားမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” (National Self-determination) ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ရရွိခံစားရမည့္ (Collective 

Rights) ထတဲြင ္အေရးႀကီးဆံုးႏငွ္ ့အထြတအ္ထိပထ္ားရမည္ ့အခြင္အ့ေရးျဖစသ္ည။္ 

အေၾကာင္းမွာ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္သ့ည ္ႏိငုင္ံေရးနယပ္ယတ္ြင ္သာမက စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားကိုပါ လႊမ္းၿခံဳထားေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။

 ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ဟူေသာ ႏိငုင္ံေရးအေတြးအေခၚသည ္ျပငသ္စ္ေတာလွ္န္ေရး 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆန္းသစ္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး တရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္း 

အေတြးအေခၚအရ လမူ်ိဳးတုိင္းတြင ္မမိတိို႔ကံၾကမၼာကိ ုမမိတုိိ႔ကိယ္ုတိငု ္လြတလ္ပစ္ြာ  

ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ မိမိတုိ႔၏ ကံၾကမၼာကို လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္ရွိေသာ 

လမူ်ိဳး မ်ားသည ္မမိတုိိ႔တိငု္းျပညက္ိ ုမမိတုိိ႔ဆႏၵအတိငု္း လြတ္လပစ္ြာ ထူေထာငပ္ိငုခ္ြင္ ့

ရွိေစရမည ္ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ု“လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ျခင္း” ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို 

ခဲသ့ည။္ ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ဟူ့ေသာ အေတြးအေခၚသည ္ျပငသ္စ္ေတာလ္နွ္ေရးအၿပီး 

ေနာကပ္ိငု္းကာလမ်ားတြင ္ေပါကဖ္ြားခဲသ့ည္ ့ဥေရာပတိကုအ္တြင္းရွ ိအမ်ိဳးသားႏုိငင္ ံ

မ်ားထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကအက်ဆံုး ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚတရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ပထမကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီး (League of Nations) ကို 

ထူေထာင္ေသာအခါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဟူေသာ အေတြးအေခၚ ျပန္လည္ၿပီး 

တေခတ္ဆန္းလာခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္မူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟူေသာ အေတြး 

အေခၚသည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံအသစ္မ်ား ထူေထာင္ေရးသာမက ကုိလိုနီဘဝတြင္ 

ကၽြ န္ခံေနရေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီး မိမိတို႔ အမ်ိဳးသား 
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ႏုိင္ငံမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကရမည္ … ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးေမာင္းႏွင္အား 

တခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ ကိုလိုနီဘဝမွ ရုန္းထြက္ၿပီး 

လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ ၾကသည့္ အာရွ၊ 

အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကမွ လြတ္လပ္စတုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ အသက္ေသြး 

ေၾကာသဖြယ္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးေမာင္းႏွင္အားတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

 သုိ႔ရာတြင္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္သစ္ေတာ္ 

လွန္ေရး အစဥ္အလာအရ  ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတခု ဆုိသည့္ 

အေျခခံမူတြင္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ လ်က္ရိွသည့္ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ” ဟူေသာ “တျပည္ 

ေထာင္စနစ္” တြင္ က်င့္သုံးပုံက်င့္သုံးနည္းႏွင့္ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရး အစဥ္အလာ 

အရ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေရာေႏွာၿပီး ျပည္ေထာင္မ်ားကုိ စုေပါင္းထားသည့္ 

“ျပည္ေထာင္စုစနစ္” တြင္ က်င့္သုံးပုံ က်င့္သုံးနည္းတုိ႔မွာ အဓိပၸာယ္ခ်င္း မတူၾကေပ။ 

တနည္းအားျဖင့္ဆုိပါက လြတ္လပ္၍  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရိွေသာ လူမ်ိဳး 

မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတခုကုိ အတူတကြ ထူေထာင္ 

လာၾကေသာအခါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္သည္ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံ 

ထူေထာင္ျခင္း” ျဖင့္ အဆုံးသတ္၍ မရေတာ့ေပ။

 ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ 

တြင္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ အသစ္တဖန္ မြမ္းမံ 

ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေသာအခါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ၎၏ လိုရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ  

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ အဓိပၸာယ္ကို တနည္းတဖံုျဖင့္ ဖြင့္ဆိုလာခဲ့သည္။ အေမရိ 

ကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရိွေသာ ယခင္ 

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ (၁၃) နယ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု 

ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကုိလုိနီနယ္ (၁၃) နယ္တုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံမွ 

လြတလ္ပ္ေရးရယၿူပီး သီးျခားစီျဖင္ ့မမိတိို႔၏ အမ်ိဳးသားႏိငုင္ကံိ ုထူေထာငခ္ြင္ ့ရွိေသာ ္

လည္း ထုိသုိ႔ သီးျခားစီျဖင္ ့လြတလ္ပ္ေသာ အမ်ိဳးသားႏိငုင္မံ်ား ထူေထာင္ျခင္း မျပဳဘ ဲ

ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္တံခကုိ ုအတတူကြထူေထာငရ္န ္သေဘာတခူဲသ့ည။္ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၎ကိုလိုနီနယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သီးျခားစီ 

မက်င္သ့ံုးဘ ဲ အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီးက်င္သ့ံုးရန ္သေဘာတခူဲသ့ည။္ တနည္းအားျဖင္ ့

ဆိပုါက မမိတိို႔ ေမြးရာပါအခြင္အ့ေရးအျဖစ ္ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ု

အတုိင္းအတာတခုအထိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး အျခားတဘက္တြင္လည္း ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

ကုိ အတုိင္းအတာတခုအထိ ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ 
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စြန္႔လႊတလုိ္က္ေသာ (ဝါ) အမ်ားႏငွ္ပ့ူးေပါင္းက်င္သ့ံုးရန ္စြန္႔လွဴသြားေသာ ကိယုပ္ိငု ္

ျပ႒ာန္းခြင့္မွာ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ “သီးျခားႏိုင္ငံ” ဟူသည့္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereignty Power) ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္ မိမိတို႔ 

လက္ထဲတြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မွာ - ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခဲြ 

ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ 

လြတလ္ပ္ေရး အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပိငုဆ္ိငု္ေသာ အမ်ိဳးသားႏိငုင္မံ်ား ထူေထာင္ျခင္း 

ျဖင့္ အဆံုးမသတ္ေစဘဲ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၎ျပည္ေထာင္စု၏ အဖဲြ႔ဝင္အမ်ိဳးသား 

ျပညန္ယမ္်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝျခင္းကိပုါ ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္၏့ အႏစွသ္ာရတခ ု

အျဖစ ္အေလးအနကထ္ား၍ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားလာခဲသ့ည။္ ယင္းေၾကာင္ ့ကိယုပ္ိငု ္

ျပ႒ာန္းခြင္ကုိ့ ႏစွမ္်ိဳးႏစွစ္ားျဖင္ ့အဓပိၸာယ္ဖြင္ဆ့ိလုာခဲ့ျခင္း ျဖစသ္ည။္ ပထမတမ်ိဳးမွာ 

“အမ်ိဳးသားႏိငုင္မံ်ားက လြတလ္ပ၍္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာပိငု္ေသာ အမ်ိဳးသားႏိငုင္မံ်ား 

ထူေထာင္ခြင့္ဆိုသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereignty Power) ရွိေသာ ကုိယ္ 

ပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္”့ ျဖစ္သည္။ အျခား ဒတိုယအမ်ိဳးအစားမွာ “ျပည္ေထာင္စုတခု အတြင္း 

ရွိ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို အပ္ႏွင္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိငုရ္ာ နယပ္ယမ္်ားတြင ္မမိတိို႔ကၾံကမၼာကိ ုမမိတိို႔ကိယုတ္ိငု ္လြတလ္ပ ္

စြာ ဖန္တီးခြင့္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ျဖစ္သည္။

 အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးအစဥ္အလာအရ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ က်င့္သုံး 

သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-determination) ကို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက 

အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလာၾကသည္။ ပထမတမ်ိဳးမွာ 

“External Self-determination” ဟုေခၚၿပီး အျခားတမ်ိဳးမွာ “Internal Self-

determination” ဟု ေခၚတြင္ေစသည္။ External Self-determination သည္ 

လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ 

အပါအဝင္ျဖစသ္ည္ ့အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ ပိငုဆ္ိငု္ေသာ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုဆုိလိ ု

သည္။ Internal Self-determination မွာမူ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု 

ထတံြင ္အပ္ႏွၿံပီးမ ွအမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားတြင ္က်င္သ့ံုးခြင္ရ့ွိေသာ ႏိငုင္ံေရးအာဏာ 

မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

အာမခခံ်က္ေပးသည့ ္ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုဆိလုိုသည။္ တနည္းအားျဖင္ ့Internal 

Self-determination သည္ “လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ 

ထူေထာင္ျခင္း” မအွပ ျဖစ္ေသာ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္း ခြင္အ့ားလုံးကိ ုဆိလုိုျခင္းျဖစသ္ည။္
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 ထုိ႔ေၾကာင့္ “ျပည္ေထာင္စုတခုအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အမ်ိဳးသားျပည္

နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးရမည္” ဟုဆိုရာ၌ အဓိကဆိုလိုရင္းမွာ ၎ 

အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ားကုိ ႏိငုင္ံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမူႈေရးႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈအာဏာမ်ား 

ကို အျပည့္အဝအပ္ႏွင္း ထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ 

ေသာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားကိ ုဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစ ီ

ရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ အပ္ႏငွ္းထားရမည္အ့ျပင ္လမူ်ိဳးတိငု္းတြင ္ယဥ္ေက်းမႈဆိငုရ္ာ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားရွာေဖြႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ 

ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ားကို တရားနည္းလမ္းႏွင့္အညီ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္ 

အဦမ်ား (Political Institutions) မ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးထူေထာင္ခြင့္ 

ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု 

အဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာ တန္းတူေပးသည့္အျပင္ ထို 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားကံၾကမၼာကို လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္း 

ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရးဆဲြျပ႒ာန္း 

ခြင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ခြင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္၊ 

ျပညန္ယ္တရားရံုးမ်ား ဖြင္လ့စွၿ္ပီး ျပညန္ယအ္တြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (The rule 

of law) ရွိေစရန္ တရားစီရင္ျခင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရမည္ ျဖစ္ 

သည။္ ထုိ႔အျပင ္ျပညန္ယအ္တြင္း အပုခ္်ဳပ္ေရးယႏရၱားမ်ား ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီေခ်ာေမြ႔ 

စြာ လညပ္တ္ႏိငုရ္န ္ျပညန္ယအ္စိုးရႏငွ္ ့ေဒသႏရၱအပုခ္်ဳပ္ေရးေကာငစ္မီ်ား ကိလုည္း 

အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေလးအနက္ 

ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံလမ္းၫႊန္မူထဲတြင္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ျပည္ 

ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္တခုကို အတူတကြထူေထာင္ရန္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို “ျပည္ 

ေထာငစ္ထံုအပ္ႏငွ္းရမည”္ ဟ ုသေဘာတခူဲ့ေသာလ္ည္း အျခားတဖကတ္ြင ္၎တို႔၏ 

အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားအတြင္း လြတလ္ပစ္ြာ စမီအံပုခ္်ဳပပ္ိငုခ္ြင္ ့ရွိေစရမညဟ္ူေသာ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို စဲြၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာ (Sovereignty Power) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ျပည္ 

ေထာင္စုထံ လႊဲအပ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားျပည္နယမ္်ားကိ ုလြတလ္ပ္စြာစီမံအပု္ခ်ဳပ္ပိုင္



qvdkif;vsefrIef;

82

ခြင္ဆ့ိငုရ္ာ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့(ဝါ) ကိယ္ုပိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္က့ိ ုမမိတိို႔ဘာသာလြတလ္ပစ္ြာ 

က်င့္သံုးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

(၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ (Federal Principles)

 ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုစတငဖ္ဲြ႔စည္းစဥက္ အေျခခံေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းၫႊနမ္ ူ

(၄) ရပ္ကုိ စုေပါင္းလႊမ္းၿခံဳၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ အျခား 

လမ္းၫႊနမ္ ူတရပမ္ွာ “Federal Principles” ဟုေခၚသည့္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ” 

ျဖစ္သည္။ ထို အေျခခံမူသည္ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းခဲ့စဥ္က အေရးအႀကီးဆံုးေသာ 

ျပည္ေထာင္စုလမ္းၫြန္မူတရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါက မွားမည္မထင္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ 

“ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား မိမိတို႔ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္အညီ 

ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း” (Voluntary Association)၊ “တိုင္း 

ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း တန္းတူရညတ္ ူအခြင္အ့ေရးေပးထားျခင္း” (Equality)၊ “ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္”့ 

(Self-determination) တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွအပ အျခားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္ 

မွာ - Voluntary Association, Equality, Self-determination တို႔ကို “တစ္ျပည္ 

ေထာင္စနစ္” ျဖင့္ ျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မရႏိုင္ေပ။ “ျပည္ေထာင္စုစနစ္” 

ျဖင့္သာ ျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မွ ရႏိုင္သည္။

 အမွန္စင္စစ္ ျပည္ေထာင္စုစတင္ဖဲြ႔စည္းရသည့္ အေျခခံ၏ စတုတၳမူျဖစ္ေသာ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ (Federal Principles) သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံမူ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာ 

ေႏွာေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသစ္ကို ထူေထာင္ေသာအခါ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ ထူ 

ေထာင္မည္ေလာ… သုိ႔တည္းမဟတု ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ထူေထာင္မည္ေလာ… 

ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ထိုေမးခြန္းကို ပထမဦးဆံုး ေမးျမန္းၿပီး 

မိမိကိုယ္တိုင္  အေျဖမွန္ကို ေပးခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပင္ျဖစ္သည္။ သူက-

When we build our new Burma, shall we build it as a Union or as a 
Unitary State? In my opinion it will not be feasible to set up a Unitary 
State. We must set up a Union with properly regulated provisions to 

safeguard the rights of the national minorities.2

 ထုိ႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အသစ္ဖဲြ႔စည္းမည့္ ႏိုင္ငံသစ္ကို “ျပည္ေထာင္စု 

စနစ္” ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) တရပ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
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ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလျပင္ဆင္မႈပဏာမညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး 

ညလီာခ ံအတည္ျပဳခ်ကကုိ္ ရယူႏိငုခ္ဲသ့ည။္ ထိမုတွဆင္ ့တိငု္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ ္

တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြရာတြင္ အေျခခံရမည့္ 

လမ္းၫႊနအ္ေျခခမံ ူ(၇) ခ်က္ကိလုည္း တငသ္ြင္းအတည္ျပဳခ်ကက္ိ ုရယူႏိငုခ္ဲသ့ည။္

 ၁၉၄၇ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေၾကာင္းကို ပါရဂူဘဲြ႔ 

အတြက္ က်မ္းတေစာင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ အဆိုအရ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္ေအာငဆ္န္းႏငွ္ ့တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာငမ္်ား ရညရ္ြယထ္ားေသာ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ - ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး 

အရ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးေပးအပ္ေစျခင္းငွာ၊ ထိုအမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား 

အတြက္ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား သီးျခားစီျဖင့္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း ရမည့္ 

အျပင္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ ျပည္နယ္ 

တရားစီရင္ေရး အာဏာတုိ႔ကုိ စီမံခန္႔ခဲြမည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ 

ျပည္နယ္တရား ရံုးခ်ဳပ္တို႔ကို သီးျခားဖဲြ႔စည္းၿပီး တာဝန္ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့သည္။

The original idea was that the Union States, should have their own 
separate constitutions, their own organs of state, viz Parliament, 

Government and Judiciary.3

 ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ (ဝါ) ျပည္ေထာင္မ်ား တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းၿပီး 

ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသစ္တခုကုိ အတူတကြ ထူေထာင္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ 

ေတာ္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) တြင္ ျပည္နယ္ႀကီးသည္၊ ေသးသည္မဟူ ဦးေရတူညီ 

ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အညီအမွ်ေစလႊတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း 

အခ်က္ကို သမိုင္းပညာရွင္ Joesef Silverstein က ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားခဲ့ 

သည္။

At the Panglong Conference in 1947, the Chin, Kachin, Shan and other 
non-Burman nationalities were promised the right to exercise political 
authority of [administrative, judiciary, and legislative powers in their 
own autonomous national states] and to preserve and protect their 
language, culture, and religion in exchange for voluntarily joining the 
Burman in forming a political union and giving their loyalty to a new 

state.4
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 ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးေခါင္းေဆာငမ္်ား ေမွ်ာမ္နွ္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာငစ္စုနစ ္(ဝါ) ျပည ္

ေထာင္စု “မူ” ကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ေသာအခါ အဓိကအခ်က္ႀကီး (၂) 

ခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ပထမအခ်က္မွာ - ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အာဏာအျပည့္အဝ 

ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ 

႒ာန္းခြင္ရ့ွိေသာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားဟ ုဆိရုာ၌ ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသား 

ျပညန္ယမ္်ားအားလုံးကိ ုဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရး 

အာဏာမ်ား အျပည့္အဝအပ္ႏွင္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ 

စလံုးကိ ုလြတလ္ပစ္ြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာက္်င္သ့ံုးႏိငုရ္နအ္တြက္ ျပညန္ယ္ဥပေဒ 

ျပဳလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားကို ျပည္နယ္ဖဲြ ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္ ရွိေစရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

 ဒတိုယအခ်က္မွာ - ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္ 

မ်ား တန္းတူရည္တူပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုကို ဖဲြ႔စည္းေသာအခါ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္တြင္ အာဏာတူလႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ထားရွိရမည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးေရတူညီေသာ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား 

တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ တန္းတူေရး 

အႏွစ္သာရကို အျပည့္ အဝအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား ပင္လံုတြင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ား၏ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Self-rule) ႏွင့္ ထိုအမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္ကို စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္သည္ (Shared-

rule) တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ 

၏ ပထမအခ်ကမ္ွာ ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွသိည္ ့အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းအုပ ္

ခ်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္းၿပီး ဒတုယိအခ်ကမ္ွာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ ု

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အာဏာခဲြေဝေရး (State-Federal Relations, and Division of 

Powers between State and Federal Governments) ကို ရည္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္ 

သည္။
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(၆)  လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း (Minority Right)

 ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတခုကို ထူေထာင္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္အခ်က္မွာ 

ျပည္ေထာင္မ်ား (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုပါက 

ျပည္ေထာင္မ်ားကုိ စုစည္းေပါင္းစပ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ 

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုကို စတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ဖဲြ႔စည္း 

ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအရ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္မ်ားႏွင့္ 

၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္လာေသာ ကရင္နီျပည္ 

ကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး 

ျဖစ္သည္။

 ထုိျပည္ေထာင္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက မည္သည့္ ျပည္ေထာင္မွ် 

လမူ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းျဖင္ ့ထူေထာငခ္ဲ့ေသာ ျပည္ေထာငမ္်ား မဟုတခ္ဲ့ေပ။ ဥပမာ 1935 

Burma Act အရ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ Burma Proper or Ministerial Burma တြင္ 

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား သာမက ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရခိုင္ လူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္အက်ံဳးဝင္ေစခဲ့သည္။ 

၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ Chin Hills Regulation သည္လည္း ခ်င္း 

လူမ်ိဳးမ်ားသာမက ယေန႔အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္႔က်ဲစြာ ေနထုိင္ၾကေသာ 

နာဂလူမ်ိဳး၊ ယေန႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မဏိပူျပည္နယ္မွ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မေခလိုင္းျပည္နယ္ 

(Shillong ၿမိဳ႕၏ ျမဴနစီပီယမ္အွပ) တခလုံုးရွ ိလမူ်ိဳးမ်ားကိလုည္း အက်ံဳးဝင္ေစခဲသ့ည။္ 

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္ (Federated Shan State) ကုိ ၾကည့္ပါကလည္း 

ရမွ္းလမူ်ိဳးမ်ား သာမက ပအိဝု္း၊ ပေလာင၊္ ဝ၊ လားဟ ူစေသာ လမူ်ိဳးေပါင္းစံ ုရမွ္းျပည ္

တြင္ ေရာေႏွာေနထိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတခုကုိ ထူေထာင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္တခုအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား၏အေရးကို အထူး 

တလညစ္ဥ္းစားရန ္လိအုပသ္ည။္ ထုိလနူည္းစမု်ား၏ အခြင္အ့ေရးကိ ုနည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ အထူးလိုအပ္သည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဆိုျပဳခ်က္အရ ၎ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 

ကာကြယ္ေပး ႏိငု္ေရးအတြက ္၎လူနည္းစမု်ားေနထိငုရ္ာေဒသကိ ုကိယုပ္ိငုအု္ပခ္်ဳပ ္

ခြင့္ရနယ္ေျမမ်ား (Autonomous Regions)၊ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား (National 

Areas) သတ္မွတ္ေပးရမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ေရးဆဲြၿပီး ၁၉၄၇ 
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ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလညီလာခံတြင္ တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့သည့္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) တြင္ အတိအလင္းထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

(၇) ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား  

 (Democracy and Fundamental Rights)

 ျပည္ေထာင္စုစတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က အေျခခံခဲ့ေသာ အျခားလမ္းၫႊန္မူတရပ္မွာ 

လမူ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ား/မ မေရြး၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာ မေရြး ျပည္ေထာငစ္အုတြင္း 

မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္ 

အေရးမ်ားႏငွ့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝခံစားႏိငု္ေစရန္ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းကာကြယ္ေပးရမည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

 ဒမီိကုေရစအီခြင္အ့ေရးဟဆုိရုာ၌ လြတ္လပစ္ြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင္၊့ လြတ္လပ ္

စြာ ကိုးကြယယုံ္ၾကညခ္ြင့္ႏငွ္ ့လြတလ္ပစ္ြာ အသင္းအပင္းမ်ား စည္းရံုးဖဲြ႔စည္းခြင္မ့်ား

အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ ပညာရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စီးပြားဥစၥာရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ အရြယ္ေရာက္ 

သူတိုင္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ စေသာ တသီးပုဂၢလ အခြင့္ 

အေရး (Individual Rights) မ်ားပါဝင္သည္။

 ထုိ႔ျပင ္ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိႏိငုင္သံားအားလံုး ဇာတမိေရြး၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည ္

ရာ ဘာသာမေရြး၊ ေယာက်္ား မိန္းမ မေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး တရားဥပေဒအရာတြင္ 

တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လူသားတဦးခ်င္းစီအလိုက္ ခံစား 

ခြင့္ရွိသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

(၈) ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ ္(Multi-Party Democracy System)

 ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုစတငဖ္ဲြ႔စည္းစဥက္ အေျခခံေသာ လမ္းၫႊနအ္ေျခခမံမူ်ားအနက္ 

ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အေျခခံမူတရပ္ျဖစ္သည္။ 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက ထိုအခ်က္ကုိ 

ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ့်ိဳေသာေခါင္း 

ေဆာငမ္်ားက ပါတစီံဒုမီိကုေရစစီနစက္ိ ုနားလညသ္ေဘာေပါကမ္ႈ အားနည္းခဲသ့ည။္ 

 ထုိစဥ္အခါက ဗမာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ လက္ဝဲဝါဒလႊမ္းမိုးမႈကို 

အနည္းႏွင့္အမ်ား ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အျခားေသာ ဆိုရွယ္ 

လစ္ပါတီမ်ားရွိ အစြန္းေရာက္လက္ဝဲဝါဒီမ်ားသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႀကိဳက္ 
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ႏွစ္သက္ျခင္း မရိွေပ။ အျခား အစြန္းတဘက္တြင္လည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ႏွင့္ နာဇီ 

ဂ်ာမဏီအာဏာရွင္စနစ္ကုိ သေဘာက်ခ့ဲေသာ လက္ယာစြန္းဝါဒီမ်ားလည္းရိွခ့ဲသည္။

 ထုိ႔ျပင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္း 

ျပည္တြင္ ေစာ္ဘြားစနစ္၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္မ်ားတြင္ ေစာ္ကဲႏွင့္ ေစာဖ်ာစနစ္၊ 

ကခ်င္ျပည္တြင္ ဒူဝါစနစ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္တြင္ ရမ္အုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ စသည့္ 

ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ 

စနစ္ကို သေဘာေပါက္နားလည္သူ နည္းပါးေသးသည္။

 သုိ႔ရာတြင ္လြတ္လပ္ေရးဖခငႀ္ကီး ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္းႏငွ္ ့တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို 

အသစ္ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 

အတိအလင္း ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပါတီစံုစနစ္ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို (၁၂) 

ႏွစ္မွ်သာ က်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့ၿပီး - လက္ဝဲလက္ယာအစြန္းေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ 

မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ကိုင္စဲြကာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ စစ္ဝါဒီမ်ားက ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ 

စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားကို 

ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား 

ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တြင္း 

စစ္အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပႆနာေပါင္းစံုကို 

ယေန႔တိုင္ ခါးသီးစြာ ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

 ပါတီစံဒုမီိကုေရစစီနစကုိ္ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒေရးဆဲြရာ၌ အေျခခလံမ္းၫႊနမ္ ူ

အျဖစ္ က်င့္သုံးရာတြင္ အဓိက အခ်က္ (၂) ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ 

“ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ေပးရမည္” 

ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ဟုဆိုရာ၌လည္း လြတ္လပ္စြာ 

ေရးသားေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုး 

လႈပ္ရွားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခံပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပညာရွာ 

မီွးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပိုင္ခြင့္ စေသာ တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ား 

ပါဝင္သည္။

 ဒုတိယအခ်က္မွာ “ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္မည့္ ႏိုင္ငံသစ္တြင္ က်င့္သံုးမည့္ ႏိုင္ငံေရး 

စနစ္သည္ ပါတီစုံစနစ္” ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပါတီစုံစနစ္သည္ 
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ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္တြင္သာ ထြန္းကားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပါတီစုံစနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 

စနစကုိ္ ခဲြျခားပိငု္းျဖတ္ျခင္းမျပဳဘ ဲပူးတဲြၿပီး က်င္သ့ံုးျခင္းျဖစသ္ည။္ ထိ ုအေျခခလံမ္း 

ၫႊန္မူ၏ ဆုိလုိရင္းသည္ - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လူတစု၊ ဝါဒတခု၊ အဖဲြ႔ 

အစည္း တရပ္ (ဝါ) ပါတီတခု၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းကသာအစဥ္အၿမ ဲအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ 

လႊမ္းမိုးျခင္း မရွိေစရေပ။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ပါတီေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေန 

ထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ရည္စူးၿပီး တိုင္းျပည္ကို 

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ပါတီေပါင္းစံမု ွတရားမွ်တၿပီး လြတလ္ပ္ေသာ ေရြးေကာကပ္ဲြမ်ားတြင ္ဝင္ေရာက္ယဥွ ္

ၿပိဳင ္အေရြးခကံာ ျပညသူ္လထူဆုႏၵႏငွ္အ့ည ီသတမ္တွထ္ားေသာ သက္တမ္းကာလ 

အတြင္း အလွည့္က်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေစရမည္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား 

ျဖစ္သည္။

(၉)  ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစရမည ္(Secular State) 

 ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္တခုကုိ 

အတူတကြထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုိ 

ေလ့လာၾကည့္ပါက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကားေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုႏွင့္ 

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဘာသာေရးေပါင္းစုံမွ လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ထိကုဲသ့ို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံ၊ု ကိုးကြယမ္ႈဘာသာေပါင္းစံ ုေရာေႏွာေနထိငု္ေသာ တိငု္းျပည ္

တြင္ မည္သည့္ ဘာသာကိုမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ မသင့္ေပ။ 

ထိနုည္းတူ ဘာသာေရးကိ ုအေျခခံေသာ ႏိငုင္ံေရးစနစက္ိလုည္း လံုးဝမတည္ေဆာက ္

မက်င့္သံုးသင့္ေပ။

 သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ ဗုဒၶ 

ဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳ 

ခ်က္မ်ား ေပၚခဲ့သည္။ ဥပမာ - ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳက “ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

ကိုးကြယရ္ာဘာသာအျဖစ ္မျပ႒ာန္းႏိငုပ္ါက လြတလ္ပ္ေရးသည ္အႏစွသ္ာရကင္းမဲ ့

ေသာ အတုအေယာင ္လြတ္လပ္ေရးမွ်သာ ျဖစသ္ြားမည”္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထတ္ုေဖာ္ေျပာ 

ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ထိုအဆုိကို 

လံုးဝပယ္ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကုိ မေရာေထြးသင့္ေၾကာင္း 

ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Religion is a matter of individual conscience, while politics is social 
science. We must see to it that the individual enjoys his rights, 
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including the right to freedom of religious belief and worship. We 
must draw clear lines between politics and religion because the two 
are not the same thing. If we mix religion with politics, then we offend 
the spirit of religion itself.5 

 ထုိ႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ေရးဆဲြၿပီး ၁၉၄၇ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ 

ေသာ ဖဆပလညီလာခံ၌ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) တြင္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

14 (1). The abuse of the church or of religion for political purposes is 
forbidden.

14 (2).  The state shall observe neutrality in religious matters.

14 (3). Religious communities whose teaching is not contrary to the 
Constitution are free in practice and exercise of their religion and 
religious ceremonies and are also free to have schools for the 
education of priests: but schools shall, however, be under the general 

supervision of the State.

 သုိ႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ စက္တင္ဘာလ 

(၂၄) ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၁)။ (၁) 

တြင ္“ဗဒုၶဘာသာသာသနာေတာသ္ည ္ႏိငုင္ံေတာ၏္ ႏိငုင္သံားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ 

ရာျဖစ္ေသာ ဂဏုထ္ူးဝိေသသႏငွ္ ့ျပည္စ့ံသုည္ ့ဘာသာႀကီးျဖစသ္ညဟ္ ုျပည္ေထာငစ္ ု

ႏိငုင္ံေတာ္က အသအိမတွ္ျပဳသည”္ ဟု ဗိလုခ္်ဳပ္ေဆာငဆ္န္း၏ မရူင္းပဒုမ္ကုိ ေျပာင္း 

လဲခဲသ့ည။္ ယင္းသည ္ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ဘာသာေရးကိ ုအေျခခံေသာ 

ႏိငုင္ံေရးပဋပိကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန ္လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ မွားယြင္းမႈႀကီး 

ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မူလလမ္းၫႊန္အေျခခံမူမွ ေသြဖီသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 

ေပၚလာေသာ ဘာသာေရးကိ ုအေျခခသံည္ ့ႏိငုင္ံေရးျပႆနာတခ ုျဖစလ္ာခဲသ့ည။္ 

(၁ဝ) ခဲြထြက္ခြင္ ့(Right to Secession)

  ျပည္ေထာင္စုစတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေျခခံလမ္းၫြန္မ်ားကို ျပန္ 

လည္သုံးသပ္ၾကည့္ပါက လမ္းၫႊန္မူ (၁) မွ (၉) အထိသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းမႈ 

ပံုသဏၭာန္ (Form of State) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္ (Form of 

Government) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ 

ရန္အတြက္ အေျခခံရမည့္အေျခခံလမ္းၫြန္မူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိလမ္းၫႊန္မူ (၉) ရပ္ 

တြင္ ပါဝင္သည့္ - ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္မ်ား
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ကိ ုျပနလ္ညခ္်ဳပက္ိငုပ္ဲထ့နိ္းေပးေသာ လမ္းၫႊနမ္အူားလံုး၏ အေခါငအ္ခ်ဳပတ္ရပမ္ွာ 

“ျပည္ေထာငစ္ထုမံ ွမမိတိို႔ဆႏၵအတိငု္း ခဲြထြကလုိ္က ခဲြထြကခ္ြင္ရ့ွိေစရမည”္ ဟူေသာ 

“ခဲြထြက္ခြင့္” ပင္ျဖစ္သည္။

 ခဲြထြက္ခြင့္ (Right of Secession) ၏ အႏွစ္သာရကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါက 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရမည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အသစ္ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ရမည္။ ထိုျပည္ေထာင္စု၏ အဖဲြ႔ဝင္အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ မိမိတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵ 

သေဘာထားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ 

ေစရမည္။ ထုိသုိ႔ အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္အျဖစ္ ပါဝင္လာေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ 

ႏိငုင္ံေရးအရ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လမူ်ိဳးေရးအရ ေသာလ္ည္းေကာင္း တန္းတရူညတ္ ူ

အခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပုိင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရရိွေစရမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ - ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ 

ေရးအာဏာမ်ားကို အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းေပးထားရမည္။ ၎အျပင္ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ား တန္းတူရည္တူပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဖဲြ႔စည္းေသာ 

အခါ အထက္လႊတ္ေတာ္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားမွ 

ဦးေရတူညီေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ရမည္။ သုိ ႔မွသာ 

“တန္းတူ၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္း 

သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္” ဟူေသာ အႏွစ္သာရက ေပၚလြင္ထင္ရွားမည္ ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ ႏိုင္ငံ 

သားအားလံုး၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္ 

အေရးမ်ားကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အျပည့္အဝကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပး 

ရမည။္ ဒမီိကုေရစကီ်င္စ့ဥတ္ရားမ်ားကိ ုအျပည္အ့ဝအေကာငအ္ထည္ေဖာ ္က်င္သုံ့း 

ႏိုင္ရန္အတြက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ဤႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးရမည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

ဘာသာေရးေရာစပ္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေစရ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ဤႏိငုင္သံည ္ဘာသာေရးကုိ 

အေျခမခံေသာ (Secular State) ျဖစ္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မဟာ 

လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမ်ား မေပၚေပါက္ႏိုင္ေရး 

အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္ (Form of State) သာမက၊ အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈ 

ပံုသဏၭာန္ (Form of Government) ကိုပါ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းေစရမည္။
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 ထုိသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈပံုသဏၭာန္တြင္ မိမိတုိ႔ 

သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း က်င့္သံုးျခင္းမရွိပါက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထက္ပါ 

လမ္းၫႊနမ္ ူမ်ားမ ွေသြဖသီြားသညဟ္ ုယဆူပါက ေသာလ္ည္းေကာင္း ျပည္ေထာငစ္ ု

အဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွ လြတ္လပ္စြာ ခဲြထြက္ႏုိင္ 

သည္ … ဟု ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း 

(၁ဝ)၊ ပုဒ္မ (၂ဝ၁) ႏွင့္ (၂ဝ၂) မ်ားတြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

 အထက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ (၁ဝ) ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုစတင္ဖဲြ႔စည္း 

စဥ္က အေျခခံခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ အသက္ေသြးေၾကာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ 

လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားသာ မရွိခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ထူ 

ေထာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းလမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားသည္ ျပည္ 

ေထာငစ္ုျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အနည္းႏငွ္အ့မ်ား အေထာကအ္ကူျပဳ 

လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္သည္။ 

ဒုတိယပိုင္း

vGwfvyfa&;&+yD;aemufydkif; ppfrSefaom jynfaxmifpkpepf  
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 ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္ကံိ ုဒမီိကုေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏငွ္ ့ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့

အျပည့္အဝရရွိေရး စသည့္ အေျခခံမူမ်ားတြင္ စတင္ဖဲြ ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ ္လြတလ္ပ္ေရးဖခငႀ္ကီး ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း လပုႀ္ကံခရံၿပီးေနာကပ္ိငု္းတြင ္

ဖဲြ ႔စည္းျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္မွေသြဖီၿပီး 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား တခုခ်င္းကုိ 

သစၥာေဖာကသ္ြားခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တုိင္းျပညတ္ြင ္အႏစွင္ါးဆယ္ေက်ာ ္ျပညတ္ြင္း 

စစ္ႏငွ္ ့ရငဆ္ိငု္ေနရၿပီး ဒမီိကုေရစဆိီတ္သဥု္းျခင္းႏငွ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

မ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုတရပ္လုံးက ခါးစည္းခံစားေန 

ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ပငလုံ္တြင ္ေမွ်ာမ္နွ္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာငစ္စုနစမ္်ိဳးကိ ုျပနလ္ညတ္ည္ေဆာက္ႏိငုရ္န ္

ယေန႔အထိ မိမိတို႔ ရုန္းကန္တိုက္ပဲြဝင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

 လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီး ၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၈ အၾကား စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ရန္ မည္သို႔မည္ပံု ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း 



qvdkif;vsefrIef;

92

မေဖာ္ျပမီ - ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွ မည္သို႔မည္ပံု 

လမ္းလြဲခဲ့ေၾကာင္းကုိ ပထမဦးစြာ ေဖာ္ျပလုိသည္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အေျခခံ 

လမ္းၫႊန္မူမ်ား လမ္းလြဲေစခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အဓိက အား 

နည္းခ်က္ (၃) ခ်က္ ရွိခဲ့သည္။

 ပထမအားနည္းခ်က္မွာ - “ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကုိ 

ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ႏိငုင္ံေရးအာဏာမ်ား အျပည္အ့ဝ အပ္ႏငွ္းျခင္းမရွ”ိ ေသာ အခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္မူအရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္ 

တရားရံုးမ်ားကို ထူေထာင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ ၎အျပင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးျပ႒ာန္းခြင့္ 

ရရွိရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ မိမိတုိ႔၏ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ 

ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကိုလည္း သီးျခားလြတ္လပ္စြာေရးသားျပ႒ာန္း 

ျခင္းမျပဳဘ ဲျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ တင္းက်ပ္စြာ 

ပူးတဲြျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဤသို ႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား 

မိမိကံၾကမၼာကို လြတ္လပ္စြာျပ႒ာန္းခြင့္ မဆိုထားဘိ၊ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ 

ေရးရာမ်ားကိုပင္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြ ပိုင္ခြင့္ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။

 ဒတုယိအားနည္းခ်ကမ္ွာ “ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာထ္မဲ ွလမူ်ိဳးစလုႊတ္ေတာ္ေခၚ 

အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရတူညီေသာ လႊတ္ေတာ္ 

ကိယ္ုစားလယွမ္်ားကိ ုအညအီမွ်ေစလႊတရ္မည”္ ျဖစ္ေသာလ္ည္း ေအာကလ္ႊတ္ေတာ ္

ကဲသုိ့႔ လဥူီးေရအခ်ိဳးအစားကိ ုအေျခခၿံပီး ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ခဲ့ေသာေၾကာင္ ့တန္းတူ 

ေရး ဟူေသာအႏစွသ္ာရ ကင္းမဲခ့ဲသ့ည။္ လဥူီးေရ ပိမု်ားေသာ ဗမာ (ဝါ) ျမနမ္ာလမူ်ိဳး 

မ်ားက အထကလ္ႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ေအာကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္ႏိငုင္ံေရးအရ လႊမ္းမိုးထနိ္းခ်ဳပ ္

ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံး၏ ႏုိင္ငံအာဏာရပ္မ်ားစုစည္းရာ ဗဟုိျဖစ္ 

ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ လက္ထဲသို႔ ထိုးအပ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ 

ခဲ့သည္။

 ထုိ႔ထက္ပိုမိုဆိုးဝါးေသာ တတိယအားနည္းခ်က္မွာ “ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ျပည္နယ္အစုိးရကုိ လြတ္လပ္စြာဖဲြ႔စည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
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အစိုးရကို ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ 

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္တခုအျဖစ္ သီးျခားဖဲြ႔စည္းျခင္းမျပဳဘဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ 

အာဏာတခုလံုးကို ထိုလူမ်ိဳးမ်ားအား လုံးဝဥသုံ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားခဲ့ျခင္း” ျဖစ္ 

သည္။

 ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အထက္ပါ အခ်က္ (၃) ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္ 

ေထာင္စုစနစ္မွ လမ္းလြခဲဲသ့ည္။ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ 

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းျပ႒ာန္းရန္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးေပါင္းစံတုက္ေရာက္ေသာ ေတာငႀ္ကီးညလီာခကုိံ ေခၚယကူ်င္းပ 

ခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -

(၁)  ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္ကံိ ုပငလ္ံညုလီာခတံြင ္ေမွ်ာမ္နွ္းခဲသ့ည္အ့တိငု္း စစမ္နွ ္

ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္း 

ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္၊

(၂)  ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္ 

အဝ အပ္ႏငွ္းရန၊္ ဆိလုိုသညမ္ွာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ားအား ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ 

အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ အျပည္အ့ဝအပ္ႏငွ္းရန၊္

(၃)  တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိ ုကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ေပးအပသ္ည္အ့ေနျဖင္ ့၁၉၄၇ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား 

အျပင ္ခ်င္းျပညန္ယ္၊ ရခိငု္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့မြန္ျပညန္ယမ္်ားကိ ုတိုးခ့်ဖဲဲြ႔စည္းသြားရန၊္ 

(၄)  တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား တန္းတရူညတ္ပူူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုအတူတကြ 

ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုသက္ေသျပသည္ ့အေနျဖင္ ့- “ဗမာတိငု္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သီးျခားအမ်ိဳးသားျပည္နယ္ ဖဲြ႔စည္းသြားေစရန္၊ ထို႔အျပင္ 

ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္စိုးမႈ 

ရပ္တန္းက ရပ္ဆုိင္းသြားေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအာဏာႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ 

၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ပိုင္းျခားထားရန္” … ဟူေသာ 

အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

 ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္း 

ေရးကိစၥကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု စည္းလုံးညီၫႊတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

ႏိင္ုေရးအတြက္ “ျပညန္ယမ္်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔” ကုိ ေတာင္ႀကီးညီလာခံတြင္ ဖဲြ႔စည္း 

ခဲ့သည္။ ၎ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႔က “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ” ကုိ ႏိငုင္ံေတာ ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုထံသုိ႔ ၁၉၆၂ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္တြင္ တရားဝင္တင္သြင္းခဲ့ 
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သည္။ ျပည္နယ္မ်ားညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႔က တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူအရ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္ 

တင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(၁) ျပည္မကို ျပည္နယ္တနယ္အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းေရး၊

(၂) လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ အာဏာတူေပးေရး၊

(၃) လမူ်ိဳးစလုႊတ္ေတာသ္ို႔ ျပညန္ယတ္ိငု္း၊ ျပညန္ယတ္ိငု္းက တူညီေသာ ကုိယ္စား 

လွယ္ေစလႊတ္ေရး၊

(၄) ျပညန္ယမ္်ားက မမိဆိႏၵအေလ်ာက္ လဲႊအပ္ေသာအာဏာမ်ားကုိ ျပည္ေထာငစ္ ု

ဗဟိုအစိုးရသို႔ ကန္႔သတ္၍ က်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထားရွိေရး 

ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

 သုိ႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး 

ေပးေရးကိ ုမလုိလားမ႐ႈစမိ့္ႏိငုခ္ဲ့ေသာ မဟာလမူ်ိဳးႀကီးဝါဒ ီဗိလုခ္်ဳပ္ေနဝင္းႏငွ္ ့၎၏ 

အေပါင္းအပါမ်ားက ျပညန္ယမ္်ားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔က တငသ္ြင္းေသာ “ျပည္ေထာင္စု 

စစ္စစ္မူ” သည္ ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခဲြေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ 

ျဖင့္ ၁၉၆၂ ခု မတ္လ (၂) ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ စစ္တပ္မွသိမ္းယူခဲသ့ည္။ 

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို 

သမိ္းယၿူပီးေနာက ္ေတာလ္နွ္ေရးေကာငစ္ကုိီ ဖဲြ႔စည္းခဲသ့ည။္ ေတာလွ္န္ေရးေကာငစ္ကီ 

ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏ ုဦးေဆာင္ေသာ “ျပညတ္ြင္းညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔” ကိ ု၁၉၆၈ တြင ္

ဖဲြ႔စည္းေစၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္တဖန္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အႀကံ 

ဉာဏမ္်ားကိ ုတိငု္းသူျပညသ္ားမ်ားထ ံေတာင္းခခံဲသ့ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏငွ္ ့

ရွမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက “ဖက္ဒရယ္စနစ္’’ ျဖင့္ ႏုိင္ငံဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ 

ေရးဆဲြျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ 

ေရးေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းေရးကုိ 

လက္မခံသည့္အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းေရးအဆုိကုိ တင္သြင္း 

ခဲ့ေသာ ခ်င္းေခါင္းေဆာင ္(၈ဝ) ေက်ာ၊္ ကခ်င္ႏငွ္ ့ရမွ္းေခါင္းေဆာငမ္်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး 

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။6

 ေတာလွ္န္ေရးေကာငစ္အီာဏာသမိ္းၿပီးေနာက ္သခငခ္်စ္ႏငွ္ ့သခငဇ္ငတ္ို႔ ေခါင္း 

ေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) က ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 

ျဖင္ ့ျပနလ္ညဖ္ဲြ႔စည္းႏိငု္ေရးအတြက ္“တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား မမိတိို႔ဆႏၵအရပူးေပါင္း 

လိုက ပူးေပါင္းခြင့္ႏွင့္ မိမိဆႏၵအရ ခဲြထြက္လိုက ခဲြထြက္ခြင့္အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ 
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႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ားကိ ုအေျခခၿံပီး ျပည္ေထာငစ္ကုိ ု

ဖဲြ႔စည္းသင့္ေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

 ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္ 

အားစမု်ားက ျပည္ေထာငစ္အုား ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝရွိေသာ အမ်ိဳးသား 

ျပညန္ယမ္်ားကိ ုအေျခခ၍ံ ျပနလ္ညဖ္ဲြ႔စည္းႏိငု္ေရးဟူေသာ ရညရ္ြယခ္်က္ျဖင္ ့“ျပည ္

နယ္ေပါင္းစံု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (ပမဒတ)” 

ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ပမဒတကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု 

(မဒတ) (NDF) အျဖစ္ ျပန္လည္ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 

မလူနဂိအုတိငု္း ဆပုက္ိငုထ္ားခဲသ့ည။္ အမ်ိဳးသားဒမီိကုေရစတီပ္ေပါင္းစ၏ု ႏိငုင္ံေရး 

ဦးတည္ခ်က္သည္ - “ဗမာလူမ်ိဳးအပါအဝင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ရခိုင္၊ 

မြန္၊ ခ်င္း၊ ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္၊ ဝ၊ လားဟူ စေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး၏ 

လြတ္လပ္မႈ (Freedom) ရရိွေရး၊ တန္းတူေရးဘဝ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသား 

တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ 

ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရး” ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကညာခဲ့သည္။

တတိယပိုင္း

&Spfav;vHk; 'Drdkua&pD ta&;awmfyHkaemufydkif;  

qufvuf}udK;yrf;r_rsm;

 လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိ 

ေသးေသာေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ က်ႏ္ုပ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိတ္သုဥ္း 

ခဲ့ရသည္။ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိလည္း ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရသည္။ စစ္ 

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ တုိင္းျပည္သည္ “ဖြတ္ေက်ာျပာစု၊ ခ႐ုဆံကၽြတ္ဘဝ” 

ျဖင့္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝလ်က္ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ သြတ္သြင္းျခင္း 

ခံေနရသည္။ ထို ႏိုင္ငံေရးျပည္တည္နာႀကီးသည္ ၁၉၈၈ တြင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရး 

ေတာ္ပံုႏွင့္အတူ ေပါက္ကဲြခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္က ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကို “ဒုတိယအႀကိမ္လြတ္လပ္ေရး 

တိုက္ပဲြ” ဟု ကင္ပြန္းတပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမအႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြကာလတြင္ 
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ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္ မေရာက္ရွိႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ 

ဒုတိယအႀကိမ္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြ ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပင္လံုတြင္ 

ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြတြင္ 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတူတကြႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု လူထုေခါင္းေဆာင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏ ႏိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ေသာ “ျပည္ေထာင္စုတုိင္း

ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔” (UNLD) တို႔က ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၉) 

ရက္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး “ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ေၾကညာခ်က္” 

ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူေၾကညာခ်က္ ၄ (ဂ) တြင္ -

“တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူ 

ညမီွ်မႈႏငွ္ ့ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အျပည္အ့ဝရွိေစရမည္ ့အျပင ္ဒမီိကုေရစီႏငွ္ ့

လူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုအာမခခံ်ကရ္ွိေသာ ျပည္ေထာငစ္ကုို တိငု္းရင္းသား 

အားလံုး ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္

စတုိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား ဒမီိကုေရစအီဖဲြ႔ခ်ဳပ ္(UNLD) ႏငွ္ ့အမ်ိဳးသားဒမီိကု 

ေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) တို႔ တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူၾကသည္”။ ဟု 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 ျပညတ္ြင္းရွ ိႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားက ဗိလ္ုေအာင္ေက်ာလ္မ္းေၾကညာခ်ကက္ိ ုထုတ္ 

ျပန္ေၾကညာႏိငုခ္ဲသ့ကဲသ့ို႔ လြတ္ေျမာကန္ယ္ေျမသို႔ ေရာကရ္ွလိာေသာ ျပည္ေထာငစ္ ု

ျမနမ္ာႏိငုင္အံမ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB)၊ အမ်ိဳးသား မဟာမတိတ္ပ္ေပါင္းစ ု

(DAB)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) (NLD-LA) ႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား၏ တပ္ေပါင္းစု 

ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (NDF) တို႔ကလည္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ 

(၃၁) ရက္တြင္ “မာနယ္ပေလာသေဘာတူစာခ်ဳပ္” ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထုတ္ျပန္ 

ခဲ့သည္။ မာနယ္ပေလာသေဘာတူညီခ်က္အရ - အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ 

ကို စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ 

၏ အပိုဒ္ အမွတ္ (၅) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။

(၅)  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားမည္။ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္ -
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(က) ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ 

ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ေပါင္းစု 

ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေရး၊

(ခ)  ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုသို႔ လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားမွအပ 

က်န္ေသာအာဏာမ်ားကိ ုျပညန္ယမ္်ားတြင ္ထားရွ၍ိ ျပညန္ယအ္သီးသီး 

တြင္လည္း ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိေရး၊

(ဂ)  ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ထားရွိေရး၊

(ဃ) ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပညန္ယမ္်ား၏ တပမ္ေတာမ္်ားကုိ လမူ်ိဳးေပါင္းစံုျပညသ္ ူ

လူထု၏ ကြပ္ကဲမႈအာဏာေအာက္တြင္ တည္ရွိေရး။

(င)  ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ (၃) ရပ္ကို အျပန္အလွန္ 

ထိန္းညိႇစနစ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားရွိၿပီး လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္မႈစနစ္ကို 

က်င့္သံုးေရး၊

(စ)  မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ 

မလာႏိုင္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းေရးတြင္ က်င့္ 

သံုးသြားမည္ - ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၇ ခု ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္း 

ခ်က္အျဖစ္ “မယ္သေရာထာ” သေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္ 

ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ -

(က) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္၊

(ခ)  ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရန္၊

(ဂ)  လူမ်ိဳးတိုင္း တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးက်င့္သံုးရန္၊

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ - ဟူေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

 အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ “လမ္း 

ၫႊန္မူ” ကို ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (UNLD) က 

လည္း အလားတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ UNLD သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္မွ 

ဇူလိုင္လ (၂) ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ညီလာခံတြင္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္း
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ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြေသာအခါ အေျခခံရမည့္ လမ္းၫႊန္မူ (၇) ရပ္ကို အတိ 

အက်ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းၫႊန္မူ (၇) ရပ္ကုိ ၂ဝဝ၁ ခု ဇန္နဝါရီလ ထုိင္း-ျမန္မာ 

နယ္စပ္ တေနရာတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒီမုိက 

ေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) (UNLD-LA) ၏ ပထမညီလာခံတြင္ ထပ္မံ 

အတည္ျပဳခဲ ့သည။္ ထိ ုႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒေရးဆဲြရန ္လမ္းၫႊနမ္ ူ(၇) 

ရပ္မွာ -

(၁)  စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျဖစ္ရမည္။

(၂)  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ျပ႒ာန္းကာကြယ္ ရမည္။

(၃)  ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းရွ ိတိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိ ုႏိငုင္ံေရးအရ တန္းတရူညတ္ ူ

အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။

(၄)  ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ဖဲြ ႔စည္းေသာအခါ ပထဝီ 

အေနအထားေပၚ အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းျခင္း မျဖစ္ေစရ။ လူမ်ိဳးကို အေျခခံေသာ 

အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္မ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ 

ရိွရင္းစဲြ ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္မကုိ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ 

ဖဲြ႔စည္းေစၿပီး အမ်ိဳးသားျပည္ နယ္ (၈) ျပည္နယ္ကုိ အေျခခံေသာျပည္ေထာင္စု 

ကို ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(၅)  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 

ႏိင္ုငံေရးအာဏာအျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားရမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ား 

ကို ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို 

အပ္ႏွင္းထားရမည္။ ထို ႔ျပင္ တႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို လြဲအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွအပ 

ႂကြင္းက်န္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (Residual Power) ကို ျပည္နယ္မ်ား 

ထံတြင္ အပ္ႏွင္းထားရမည္။

(၆)  အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား တန္းတူရည္တူပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုကို ဖဲြ႔စည္း 

ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ကာကြယ္ေရး၊ ေငြစကၠဴႏငွ္ ့ေငြဒဂၤါးထတ္ုလပု္ေရး။ ႏိငုင္ံျခားဆကသ္ြယ္ေရးႏငွ္ ့

အျခားယာယီ လႊဲအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုထံ 

အပ္ႏွင္းထားရမည္။ 

(၇)  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ 
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ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ထားရိွရမည္။ 

လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

ဦးေရအညီအမွ် ေစလႊတ္ၾကရမည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္နယ္မ်ားတန္းတူရည္တူ 

ပူးေပါင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ အႏွစ္သာရေပၚလြင္မည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ 

ေတာ္တြင္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 

ေစလႊတ္ၾကရမည္။

စတုတၳပိုင္း

အနာဂတ္အတြက္ တင္ျပခ်က္

tem*wf jynfaxmifpkjrefrmEdkifiH.  

zJG@pnf;yHktajccHOya'a&;qJG&mY tajccH&rnfh 

vrf;!$eftajccHrlrsm;

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ားသည ္ေကာင္းတူ၊ ဆုိးဖကဘ္ဝျဖင္ ့အႏစွင္ါးဆယ္ေက်ာအ္တတူကြ ေနထိငုလ္ာ 

ခဲသ့ည။္ ထိ ုဆယစ္ုႏစွင္ါးစုေက်ာအ္တြင္း ျပညတ္ြင္းစစက္ိလုည္း အတတူကြခစံားခဲ ့

ရသည္။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္၏ ခါးသီးေသာဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း 

အတူတကြ ခံစားခဲ့ရသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ 

ႏွိပ္စက္ ခံဘဝကိုလည္း မ႐ႈမလွ ခံစားခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ အနာဂတ္အတြက္လည္း 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ကို အတူတကြ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနသည့္ ဘဝတူလူမ်ိဳး 

မ်ားျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ အတူယွဥ္တဲြေန 

ထိငုက္ာ ၿငမိ္းခ်မ္းေသာဘဝကိ ုအတူတကြ ဖနတ္ီးႏိငု္ေရးအတြက ္ကၽြ ႏ္ပုတ္ို႔ တိက္ုပဲြ 

ဝင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပါင္း လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္ 

အဝရရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ထြန္းကားေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကုိယ္ 

ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး စသည့္ “ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း 

ခြင္ရ့ရွိေရး” တုိ႔အတြက္ ဘဝကုိရင္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါ 

“အေျခခံလမ္းၫႊန္မူ” မ်ားကို တင္ျပလိုက္ရသည္။
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 ထုိသုိ႔တင္ျပရာ၌ ပငလ္ံစုာခ်ဳပက္ိ ုလကမ္တွ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ဗိလုခ္်ဳပ္ေအာငဆ္န္း 

ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ အျမင္ႏွင့္သေဘာထားမ်ားကို 

လမ္းၫႊနမ္ႈအျဖစခ္ယံၿူပီး အနာဂတ္ျပည္ေထာငစ္၏ု လမ္းၫႊနမ္မူ်ားကိ ုတင္ျပရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳအရ ထုိစဥ္က အေရးအႀကီးဆုံး 

ျဖစ္ေသာ လမ္းၫႊန္မူ (၂) ခုကို ဤေနရာတြင္ ခ်န္လွပ္ထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ 

“Voluntary Association” ႏွင့္ “Rights of Secession” တို႔ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 

ႏစ္ွေပါင္း (၅ဝ) ေက်ာ္ အတူတကြ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီးမွ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု 

အဖဲြ႔ဝင္ လူမ်ိဳး (ဝါ) ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ဆိုသည့္ “Voluntary 

Association”  ကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုကုိ စတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က အေရးႀကီးဆုံး အေျခခံမူျဖစ္ခဲ့ေသာ္ 

လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) ေပါင္းစပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယေန႔ကာလ၌ 

ဤ “မူ” ကို ထပ္မံလုိအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု သံုးသပ္မိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ 

သည္။

 ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုစတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က အလြန္အေရးႀကီးေသာ အေျခခံမူျဖစ္ 

သည့္ “ခဲြထြက္ခြင့္” ကိုလည္း ခ်န္လွပ္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) 

ေက်ာ္အတြင္း “ခဲြထြက္ခြင့္ပုဒ္မ” သည္ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံး၏ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ 

ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခဲြထြက္ခြင့္ပုဒ္မကုိ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ကို 

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးေရး ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ခဲြထြက္ခြင့္ပုဒ္မသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို 

အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ခဲြထြက္ခြင့္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး 

ဗိလုခ္်ဳပ္ေနဝင္းက စစတ္ပ္ျဖင္ ့ႏိငုင္ံေတာအ္ာဏာကိ ုသိမ္းယခူဲသ့ည။္ ခဲြထြက္ခြင္က့ိ ု

အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကုိဖန္တီးကာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အသက္ 

အိုးအိမ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) ေက်ာ္ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခဲြထြက္ 

ခြင့္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး “တပ္မေတာ္မရွိရင္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကဲြသြားမည္” ဟု 

အေၾကာင္းျပကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ခဲြထြက္ခြင့္ထက္ ခဲြထြက္ခြင့္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ 

ဒမီိကုေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏငွ္ ့ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ေရး တုိ႔ကိသုာ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း 

ေပးမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းျခင္းသာလွ်င္ တိုင္းရင္း 

သားလမူ်ိဳးေပါင္းစံ ုၿငမိ္းခ်မ္းစြာအတယူဥွတ္ဲြေနထိငု္ႏိငု္ေရး၊ ျပညသူ္လထုူတရပလ္ံုး၏ 
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လူေနမႈ ဘဝျမႇင့္တင္ေရး၊ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး တုိ႔အတြက္ 

ပို၍ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း 

သာယာေရးအတြက္ ေအာက္ပါ “လမ္းၫႊနအ္ေျခခမံ”ူ မ်ားကိ ုတင္ျပလိကုရ္ပါသည။္

(၁)  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereign Power)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူ

ထုတရပ္လံုးထံမွ ဆင္းသက္လာေစရမည္။

(က) ျပည္ေထာငစ္၏ု အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာသည ္တိငု္းရင္းသားျပညသ္လူူထတုရပ္

လံုးထံမွ ဆင္းသက္လာေစရမည္။ ထို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တိုင္းရင္းသား 

ျပညသူ္လထုူတရပလုံ္းကိယ္ုစား က်င္သ့ံုးႏိငုရ္နအ္တြက ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ 

ႏွင့္အညီ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ 

ျပညန္ယအ္သီးသီး၏ အစိုးရမ်ား၊ ျပည္ေထာငစ္တုရားရံုးခ်ဳပမ္်ားႏငွ္ ့ျပညန္ယ ္

တရားရံုးခ်ဳပမ္်ား၊ ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့ျပညန္ယဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရေသာ 

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားက အဆင့္ဆင့္ ခဲြေဝက်င့္သံုးေစရမည္ ျဖစ္သည္။

(ခ)  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို သီးျခားစီက်င့္သံုးျခင္း 

(Separation of Powers) ရွိေစရမည္။

(ဂ)  ျပည္ေထာငစ္၏ု အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ မလူပိငုရ္ငွ္ျဖစ္ေသာ ျပညသ္လူထုူအေန 

ျဖင့္ Initiative ႏွင့္ Referendum Power မ်ားကို အစိုးရထံတြင္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မ္းမ်ားထတံြင ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အလံုးစံအုပ္ႏငွ္းျခင္း 

မရိွေစဘ ဲမိမိတုိ႔ ျပည္သူလူထု၏ လက္ဝယ္တြင္ ထားရိွက်င့္သုံးခြင့္ ရိွေစရမည္။

(၂)  တန္းတူေရး (Equality) 

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ 

တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။

(က) ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိတိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးတုိင္းသည ္လမူ်ိဳးေရးအရ တန္းတူ 

ရည္တူအခြင့္အေရး ရရွိၾကရမည္။



qvdkif;vsefrIef;

102

(ခ)  ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူ 

ရည္တူအခြင့္အေရး ရရိွၾကရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား 

ျပညန္ယမ္်ားကိ ုႏိငုင္ံေရးအာဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရး 

အာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ား တန္းတရူညတ္ ူအပ္ႏငွ္းထားေစရမည။္

(ဂ)  ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ် အထူးအခြင့္အေရး မေပးရ။ 

မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ် အခြင့္အေရး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရ။

(၃)  ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္ ့(Self-determination) 

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေစရမည္။ 

(က) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ 

ႏိငုင္ံေရးကံၾကမၼာကုိ မမိတုိိ႔ကုိယတ္ိငု ္လြတ္လပစ္ြာ ဆံုးျဖတ္ပိငုခ္ြင္ ့ရွိေစရမည။္

(ခ)  ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားသည ္ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္အ့ျပည္ ့

အဝရိွရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳ 

အာဏာ၊ အုပခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကိ ုျပည္ေထာငစ္ ု

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္အမွ် အျပည့္အဝက်င့္သံုးခြင့္ ရွိေစ 

ရမည္။

(ဂ)  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ ရုပ္သိမ္းဟန္႔တားျခင္း 

မရွိေစရ။

(၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မ ူ(Federal Principles) 

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ အမ်ိဳးသား 

ျပညန္ယမ္်ားျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းရမည။္ ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာတ္ြင ္အာဏာတလူႊတ္ေတာ ္

(၂) ရပ္ ထားရွိေစရမည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိ၍ တန္းတူေသာ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို 

အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းရမည္။
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(ခ)  ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတည္း ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) 

ရပ္စလံုးကိ ုအျပည့္အဝအပ္ႏွင္းေစရမည့္အျပင္၊ ထုိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ 

စလံုးကိ ုတရားဥပေဒႏငွ္အ့ည ီလြတလ္ပစ္ြာက်င္သုံ့းႏိငု္ေရးအတြက္ ျပညန္ယ ္

လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ 

ထူေထာင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဂ)  ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ 

မ်ား၏ ကိယုပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ ့(Self-rule) ႏငွ္ ့ထုိအဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ား 

ပူးေပါင္း၍ ဖဲြ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Shared-rule) 

တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 

ႏင့္ွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား အၾကားတြင္ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေဝက်င့္သုံးျခင္း 

(Division of Powers) ရွိေစရမည္။

(င)  တန္းတူေသာ ျပည္နယ္မ်ားပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုကို ဖဲြ ႔စည္းေသာအခါ 

ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာတ္ြင ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္(အထကလ္ႊတ္ေတာ)္ ႏငွ္ ့

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ကို ထားရွိ 

ရမည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) သည္ ျပည္နယ္ကုိ 

ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) 

သည ္လဥူီးေရကိကုိယ္ုစားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးေရတူညီ 

ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ေစရမည္။

(စ)  အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက စုေပါင္းက်င့္သံုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြ 

စကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 

စေသာ အာဏာမ်ားမအွပ ႂကြင္းက်န္ေသာအာဏာ (Residual Power) မ်ားကိ ု

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွင္းထားေစရမည္။
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(၅)  လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (Minority Rights)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား 

(Autonomous Regions) ႏငွ္ ့အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား (National Areas) မ်ားကိ ု

ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေစရမည္။

(ခ)  ထို လူနည္းစုမ်ားက မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး 

လကၡဏာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္ သာမက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ 

ေရး စသည့္တုိ႔ တိုးတက္ဖံြ ႔ ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိလည္း 

အျပည့္အဝအပ္ႏွင္းထားရမည္။

(၆)  ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ 

တန္းတူညီမွ်မႈ (Democracy, Human Rights and Gender Equality)

(က) ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးသည္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း 

အလိုက္ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ တသီးပုဂၢလ အခြင့္အေရးမ်ား (Individual Rights) 

ႏငွ္ ့တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား လူမ်ိဳးအလုိက္ ခစံားခြင္ရ့ွသိည္ ့စုေပါင္းအခြင္အ့ေရး 

(Collective Rights) မ်ားကို အျပည့္အဝခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ)  ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု 

၏ ႏိငုင္သံားကိ ုခယံထူားေသာ ႏိငုင္သံားတိငု္းသည ္ႏိငုင္သံားမ်ား၏ အေျခခ ံ

အခြင့္အေရး (Citizen Rights) မ်ားကို အျပည့္အဝခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဂ)  ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 

မည္သည့္အေျခအေနေအာက္တြင္မွ ရုပ္သိမ္းခြင့္ မရွိေစရ။

(ဃ) က်ား/မ ဆိုင္ရာ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို လုံးဝ 

ပိတ္ပင္ဟန္႔တားထားရမည္။

(၇)  ပါတီစံုဒီမိုကေရစ ီ(Multi-Party Democracy System)

 လူမ်ိဳးေပါင္းစံ ုစုေပါင္းေနထိငု၍္ လမူ်ိဳးေပါင္းစံကု စုေပါင္းပိငုဆုိ္ငထ္ားေသာ ဖက ္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေစရမည္။
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(က) ျပည္ေထာင္စုတြင္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ လုံးဝမေပၚေပါက္ေစရန္ ဥပေဒျဖင့္ 

ဟန္႔တားကာကြယ္ရမည္။

(ခ) ႏိငုင္ံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဆိငုရ္ာဥပေဒကုိ ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ 

ေတာ္က သီးျခားျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(၈)  ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာ ႏိုင္ငံ (Secular State)

 ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့ဘာသာေရး ေရာစပ္ျခင္း မရွိေစဘ၊ဲ ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံေသာ 

ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစရမည္။

(က) လြတ္လပစ္ြာ ယုံၾကညက္ိုးကြယ္ခြင္ ့မအူရ ႏိငုင္သံားတိငု္းသည ္မမိိႏစွသ္ကရ္ာ 

ဘာသာအယူဝါဒကို ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ)  ဘာသာေရးကိ ုအသံုးျပဳ၍ ႏိငုင္ံေတာ၏္ ေရးရာကစိၥမ်ားကိ ုေဆာငရ္ြကခ္ြင္မ့ျပဳ။

(ဂ)  ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာသ္ည ္မညသ္ည္ဘ့ာသာတရားကုိမွ် ႏိငုင္ံေတာဘ္ာသာ 

အျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳရ။

(၉)  အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားထားရွိျခင္း  

(Civilian Supremacy)

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုကုိကာကြယ္ရန္ တာဝန္ 

ရွိျခင္းကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ အတိအက်ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(က) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ 

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တဦးသာ ျဖစ္ေစရမည္။

(ခ)  လကရ္ွတိာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနေသာ မညသ္ည္ ့စစဘ္ကအ္ရာရွတိဦးတေယာက ္

ကိုမွ် ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မျပဳရ။

(၁ဝ) ျပည္နယ္သစ္ထူေထာင္ျခင္း (New State) 

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္တနယ္အျဖစ္ 

ဖဲြ ႔စည္းရန္ အဆင့္သင့္ မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ဖဲြ ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေသာ “အမ်ိဳးသားလကၡဏာ” ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီ 

လာခ်ိန္တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္သစ္ေဖာ္ထုတ္ဖဲြ႔စည္းခြင့္ ရွိေစရမည္။
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(က) အမ်ိဳးသားျပညန္ယသ္စ ္ဖဲြ႔စည္းႏိငုရ္န ္အဆင္အ့တန္းသတမ္တွခ္်က္ျဖစ္ေသာ 

“အမ်ိဳးသားလကၡဏာ” ရပမ္်ားကိ ုဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒတြင ္တကိ်စြာျပ႒ာန္း 

ထားရမည္။

(ခ)  အမ်ိဳးသားျပညန္ယသ္စ ္ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ျခင္းဆိငုရ္ာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားကုိ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း ေပးရမည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္။ ။ 

 ဤစာတမ္းကုိ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉) ရက္မွ (၁၂) ရက္အထိ 

က်င္းပခဲ့ေသာ “Seminar on the Basic Principles for Future Federal Union” 

(အနာဂတဖ္က္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုဖဲြ႔စည္းပံဆုိငုရ္ာအေျခခမံမူ်ားခ်မတွ္ေရး ႏွီးေႏွာ 

ဖလွယ္ပဲြ) တြင္ တင္သြင္းရန္ “လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား” ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ေရး၊ ပူးတဲြ 

ေကာ္မတီ (Joint Action Committee, NCGUB, NCUB, NDF, UNLD ႏွင့္ WLB) 

ကိုယ္စားေရးသား၍ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ စာတမ္း 

ျဖစ္သည္။ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္ေပါင္းစုမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီး အဖဲြ႔အစည္း (၄၂) ဖဲြ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁ဝ၆) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

အထက္ပါ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ နံပါတ္ (၁) မွ (၈) အထိကုိ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ 

ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းရာတြင္ အေျခခံရမည့္ “အေျခခံလမ္းၫႊန္မူ (၈) ရပ္” (The Eight 

Basic Principles for Future Federal Union) အျဖစ္ လက္ခံအတည္ျပဳၿပီး၊ ယင္း 

အထက္ပါ လမ္းၫြန္မူ (၉) ႏွင့္ (၁ဝ) တုိ႔ကုိ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ တညီ 

တၫြတ္တည္း သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း၊ (၅၇) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ 

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

Notes:

(1)  ၁၉၄၇ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္တြင္ ႁမြက္ၾကားခဲ့ေသာ ေနသူရိန္အစည္းအေဝးတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၇ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ ဖဆပလညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ 

အဆိုျပဳခ်က္ နံပါတ္ (၆) တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္မူ 

(၇) ခ်က္ႏွင့္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား။

(2) Aung San, Burma’s Challenge (Rangoon, 1947), reprinted in Josef 
Silverstein, The Political Legacy of Aung San (New York: Cornell 
University Press, 1993), cited in Maung Maung, Burma’s Constitution 
(The Hague, 1959), p. 169.
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(3) U Maung Maung, Burmese Nationalist Movements, 1940–1948 (1989), 
p. 170.

(4)  Josef Silverstein, “Minority Problems in Burma Since 1962”, in Lehman 
(ed.,), Military Rule in Burma Since 1962  (Singapore, 1981), p. 51.

(5)  Aung San’s speech entitled “Problems for Burma’s Freedom”, delivered 
on January 20, 1946, in Josef Silverstein (ed.), Political Legacy of Aung 
San (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1993), p. 96.

(6)  ပူးလ်နအ္ပု၏္ “ခ်င္းလူငယမ္်ားအႀကံေပးခ်က္” ႏငွ္ ့ဦးေရႊအံုး၏ “တတယိျပည္ေထာင ္
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အခန္း (၅)

2008 zJG@pnf;yHktajccHOya' udk a0zefoHk;oyfjcif;

ed'gef;

 နအဖစစ္အစိုးရသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိ ုႏိုင္ငံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျဖင့္ ျပ႒ာန္းကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ (၁၄) ႏွစ္ၾကာ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား 

ညီလာခံကုိ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္တြင္ အဆုံးသတ္ေၾကာင္း 

ရတုတ္ရက ္ေၾကညာခဲသ့ည။္ ထိညုလီာခမံ ွခ်မတ္ွထားေသာ အေျခခမံမူ်ားႏငွ္အ့ည ီ

ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြ၍ လာမည့္ ၂ဝဝ၈ ခု ေမလ (၁ဝ) ရက္ 

တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ေခၚယူက်င္းပကာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

၂ဝဝ၈ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉) ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ 

သည့္ အခ်ိန္အထိ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပရွင္း 

လင္းျခင္း တစံုတရာ မရွိခဲ့ေပ။

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ (ENC) အေနျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပ 

ေျမပံကုိ ုအဆင္တ့ိငု္းတြင ္တိက္ုဖ်က္သြားမည ္ဟူေသာ ေပၚလစကီိ ုခ်မတွထ္ားသည။္ 

ထို႔ေၾကာင့္ နအဖစစ္အစိုးရမွ ေခၚယူက်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကို လူထုအားျဖင့္ 

တုိက္ဖ်က္သြားရန္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး မဲရုံသုိ႔သြားၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကရန္  

တုိက္တြန္းသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၇) ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ 

ခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ နအဖ၏ လမ္းျပေျမပံု အဆင့္ (၇) ဆင့္တြင္ အဆင့္ (၄) ျဖစ္ 

ေသာ လထူဆုႏၵခယံပူဲြသည ္ျပညသူ္လထုူကိယုတ္ိငု ္တိက္ုရိကုပ္ါဝင္ႏိငု္ေသာ အဆင္ ့

ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက စစအ္ာဏာရွင္စနစ္မွ ရုန္းထြက္လြတ္ 

ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသည္းထဲက မဲတျပားကို တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ပဲြ 

ဝင္ရ မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ (ENC) 

သာမက ခ်င္းအမ်ဳိးသားေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရန္ ခ်င္းျပည္သူတရပ္လံုးထံသို႔ ပန္ၾကားလႊာကို ဧၿပီ 

(၁၂) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
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 ဤစာတမ္းတြင္ နအဖစစ္အစိုးရမွ တဘက္သတ္ေရးဆဲြျပ႒ာန္းၿပီး လူထုဆႏၵခံ 

ယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ျပင္ဆင္ခ်က္ရွိေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္သည့္ 

အေၾကာင္းရင္းေၾကာင္ ့ဆန္႔က်ငက္န္႔ကြကၾ္ကရန ္ျပညသူ္လထူကုိ ုတိကုတ္ြန္းႏိႈးေဆာ ္

ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အပိုင္း (၁)

zJG@pnf;yHktajccHOya'. t*Fg&yfrsm;

zJG@pnf;yHktajccHOya'. t"d`m,f

 ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒဆိသုညမ္ွာ ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုမလူပိငုရ္ငွ ္

ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္ ယင္းအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ျပည္သူလူထု 

ကိယုစ္ားက်င္သ့ံုးခြင္ ့အပ္ႏငွ္းျခင္းခရံေသာ အစိုးရတို႔အၾကား မညသုိ္႔မညပ္ံ ုအာဏာ 

ခဲြေဝသုံးစဲြ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို မည္သို႔မည္နည္းျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကရမည္ ဟူေသာ 

တုိင္းျပည္၏ အျမင့္ဆုံး “ဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာ၏ ပိငုရ္ငွ္ျဖစ္ေသာ ျပညသ္လူထူုႏငွ္လ့ထုူကိယ္ုစား တုိင္းျပညက္ိ ုစမီအုံပခ္်ဳပ ္

ေသာ အစိုးရတုိ႔အၾကား အာဏာအလြဲသံုးစားမႈ မရွိရေလေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 

သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

 ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရျခင္း၏ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ၏ မလူပိငုရ္ငွ္ျဖစ္ေသာ ျပညသ္လူူထ ုအခြင္အ့ေရးကိ ု

အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေရး ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္လည္း အာဏာအလြ ဲ

သံုးစားမႈ မရွရိေလေအာင ္ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုျပညသ္လူထူကုိယုစ္ား 

လက္ေတြ႔က်င့္သံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ 

ေဘာငခ္တက္န္႔သတထ္ားေရး ျဖစသ္ည။္ သို႔မသွာ ပိငုရ္ငွက္ိယုစ္ား ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပ ္

အျခာအာဏာကို က်င့္သံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရ၏ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈ ကင္းပါး 

သြားႏိငုမ္ည္ျဖစၿ္ပီး ျပညသူ္လထုူတို႔၏ မလူအခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုအစိုးရက ဥပေဒႏငွ္ ့

အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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zJG@pnf;yHktajccHOya'. t*Fg&yfrsm;

 ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒသည ္ျပညသ္လူထူုႏငွ္ ့အစိုးရအၾကား ႏစွဥ္ီးႏစွ ္

ဘက္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထာေးသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္သူ 

အစုိးရႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇဆက္စပ္ေပးသည့္ 

ဂဏုအ္ဂၤါရပမ္်ားႏငွ္ ့ျပည္စ့ံရုမည္ျဖစသ္ည။္ ထုိအဂၤါရပမ္်ားစြာ ရွသိည္အ့နက ္အေရး 

ႀကီးေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(u) tajccHrlrsm; (Basic Principles)

 ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ 

ဂုဏ္အဂၤါရပ္တခုမွာ ထိုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ “အေျခခံမူ” မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို 

အေျခခမံမူ်ားသည ္တိငု္းျပညတ္ခ၏ု တည္ေဆာကဖ္ဲြ႔စည္းမႈ သာမက ႏိငုင္ံေရးလမ္း 

စဥ္ႏငွ္ ့အနာဂတ္ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားကိ ုဦးေဆာငလ္မ္းၫႊနလ္်က ္ရွသိည။္ ဆိလုိသုည ္

မွာ - ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္၏ အေျခခံမူမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ 

ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္တခုသည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္စသည့္ ဝါဒမ်ား 

ကိ ုအေျခခံေသာ တိငု္းျပညမ္်ားျဖစသ္ည ္(သို႔မဟတု)္ ဘာသာေရးကိ ုအေျခခံေသာ 

တိငု္းျပည္ျဖစသ္ည ္(သို႔မဟတု)္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏငွ္ ့လြတလ္ပမ္ႈကိ ုအေျခခံေသာ ဒမီုကိ 

ေရစီႏိငုင္ ံျဖစသ္ည ္စသည္ျဖင္ ့ခဲြျခမ္းစတ္ိျဖာႏိငုသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒတရပ္၏ အေျခခံမူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္တခု၏ အနာဂတ္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပး 

ရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အေျခခံမူမ်ား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းျပည္၏ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ကဲ့သုိ႔ ျပည္သူလူထု 

တရပ္လုံး၏ အနာဂတ္ကုိ ထြန္းလင္းေတာက္ပေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္၏ အေျခခံမူမ်ား မွားယြင္းခဲ့ပါက ထိုတိုင္းျပည္သည္ 

အေမွာင္လႊမ္းေသာေခတ္သုိ႔ တြန္းပို႔သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖစစ္အစိုးရမွ 

ခံယူထားေသာ အေျခခံမူမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

(c) EdkifiHawmfzJG@pnf;wnfaqmufr_ (Form of State)

 ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြစည္းတည္ေဆာကမ္ႈ (Form of State) သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ 

အသက္ေသြးေၾကာျဖစသ္ညဟ္ ုပညာရငွမ္်ားက သုံးသပ္ေလရ့ွသိည။္ အေၾကာင္းမွာ 

ႏိငုင္ံေတာ္ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာကမ္ႈ ဆိုေသာ အဂၤါရပသ္ည ္ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒတခလုံုး၏ အသြငသ္႑ာန္ႏငွ္ ့အျခားအဂၤါရပမ္်ားအားလံုးကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပး 

ေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ တနည္းအားျဖင္ ့ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းတည္ေဆာကမ္ႈ ဟူေသာ 
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ျပႆနာသည္ တုိင္းျပည္တခုကုိ “တျပည္ေထာင္စနစ္” ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းမည္ေလာ?။ 

သို႔တည္းမဟတု ္“ျပည္ေထာငစ္စုနစ”္ ျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းမည္ေလာ? ဟူေသာ ျပႆနာႏငွ္ ့

တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ တုိင္းျပည္တခု၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္း 

တည္ေဆာက္မႈ (Form of State) ကုိ ေလ့လာရာ၌ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ ျပႆနာ 

တရပ္မွာ - ျပည္ေထာင္စုကို မည္သို႔မည္ပံု ဖဲြ႔စည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ 

ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ားအၾကား မညသ္ို႔မညပ္ံ ုအာဏာခဲြေဝက်င္သ့ံုး 

ၾကသည္ဟူေသာ အာဏာခဲြေဝသံုးစဲြေရး (Division of Power) ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားကုိ မညသ္ို႔ဖဲြ႔စည္းၿပီး ထိအုမ်ိဳးသားျပည ္

နယ္မ်ားကို မည္သည့္အာဏာမ်ား မည္ကဲ့သို႔ အပ္ႏွင္းသည္ဆိုေသာ အခ်က္လည္း  

ပါဝင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရႏငွ္ ့ျပညန္ယအ္စိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝေရး (Division of Power) ပီျပင္ 

ရမည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံေရးအာဏာ 

အျပည့္အဝအပ္ႏွင္း၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔  

ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင္ျပညန္ယမ္်ား ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွ၍ိ ႏိငုင္ံအ့ာဏာ (၃) ရပစ္လံုး 

ကို လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္အသီးသီးက မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ားကိ ုျပည္ေထာငစ္ဖုဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့မဆန္႔က်င္ေစ 

ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္လုံညီလာခံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္ 

ေထာငစ္စုနစ္ျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာငမ္်ားကိ ုစစုည္းသည ္ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္ ံ

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 

ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝသံုးစဲြျခင္း 

(Division of Power) ျပႆနာကို စနစ္တက် ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ 

ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မေပးထားေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ အႏွစ္ 

(၆ဝ) ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ 

ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့ရရွိေရးအတြက ္ဆက္လကတ္ိကုပ္ဲြဝငရ္န ္လိအုပ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့

ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း 

အားလုံးသည ္ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေသာ (Constitution 

Crisis) ဟူ၍ ေခၚဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ႐ႈေထာင့္မွ နအဖစစ္အစိုးရက ေရးသား 

ျပဳစုၿပီး လူထုဆႏၵ ခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒအေပၚ သံုးသပ္တင္ျပသြားမည္။
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(*) EdkifiHawmftpdk;&zJG@pnf;r_ (Form of Government)

 ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း 

ယင္းကိ ုျပညသ္လူထူကု တိကုရ္ိက္ုက်င္သ့ံုးျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျပညသ္လူူထကုိုယ္စား 

အစုိးရက က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ ဘဝ 

ေရ႕ွေရးကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးၿပီး၊ တိငု္းျပည၏္ ကၾံကမၼာအေကာင္းအဆိုးကိပုါ ျပ႒ာန္း 

ေပးႏိုင္သည့္ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်င့္သံုးေရး” ဟူေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္ 

အစိုးရဖဲြ႔စည္းမႈ” (Form of Government) သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္၏ 

အလြန္အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္တခု ျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဖဲြ႔စည္းေရးသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရသာ အေရးႀကီး 

သည္ မဟုတ္၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေသာအခါတြင္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုပိငုဆ္ိငု္ေသာ ျပညသ္လူထူုေၾကာင္ ့တိငု္းျပညမ္ပ်ကစ္ီးႏုိင၊္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိ ုအလြဲသံုးစားလပု္ေသာ အစိုးရေၾကာင့္သာ တိုင္း 

ျပည ္ပ်ကစ္ီးေလရ့ွသိည။္ ျပညသ္လူထုူက မမိတိို႔ပိငုဆ္ိငုထ္ားေသာ အခြင္အ့ေရးကုိ 

မညသ္ည္အ့ခါမွ် တိက္ုရိကုခ္်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရွိေပ။ လထုူကိယုစ္ား ႏိငုင္ံေတာအ္ာဏာ 

စကမ္်ားကိ ုကိငုတ္ြယက္်င္သ့ံုးေသာ အစိုးရကသာ လထုူအခြင္အ့ေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက ္

ေလ့ရိွသည္။ ျပည္သူလူထုက လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေျပာေလာက္ေသာ အတုိင္းအတာ 

ႏငွ္ ့အထအုထည္ျဖင္ ့မညသ္ည္အ့ခါမွ် မခ်ိဳးေဖာက္ေပ။ အာဏာရငွအ္စိုးရကသာလွ်င ္

၎တို႔အာဏာတညၿ္မဲေရးအတြက ္လူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာကၿ္ပီး ဒမီိကုေရစ ီ

အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုပတိပ္င္ေလရ့ွသိည။္ လာဘ္ေပးလာဘယ္မူႈပငလ္ွ်င ္အစိုးရမပါပ ဲ

လူထုက တဖက္သတ္လုပ္၍ မရေပ။ အစုိးရက အာဏာအလြဲသံုးစားမႈေၾကာင့္သာ 

ထိအုရာမ်ား ျဖစပ္ြားေနရျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ႏိငုင္ံေတာအ္စိုးရဖဲြ႔စည္းမႈသည ္

အလြနအ္ေရးႀကီးသည။္ တာဝနလ္ည္း ႀကီးသည္အ့ျပင ္တာဝနခ္မံႈ၊ တာဝနယ္မူႈႏငွ္ ့

ရိုးသားပြင့္လင္းမႈ အျပည့္အဝရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႐ႈေထာင့္မွ နအဖစစ္အစိုးရ၏ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို သံုးသပ္ေဝဖန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(C) tajccHtcGifhta&;rsm;ESifh w&m;Oya'pdk;rdk;a&; 

   (Basic Rights and the Rule of Law)

 ေခတ္သစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတုိင္းတြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား (Basic 

Rights) ကုိ အၿမတဲေစျပ႒ာန္းၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံတခု၏ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္တခုအျဖစ္ 

အၿမတဲမ္း ထိပ္တင္၍ ေရွ႕ပုိင္းအခန္းမွ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ 
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စစအ္ာဏာရငွစ္နစက္ိ ုက်င္သုံ့းေသာ တိငု္းျပညမ္်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒမ်ားတြင ္

ပင္ ဤအခန္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဏာရွင္မ်ားသည္ 

တဘက္တြင္ အခြင့္အေရးတံခါးကုိဖြင့္ၿပီး အျခားတဘက္တြင္ ျပန္ပိတ္ထားတတ္သည္။

 ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျဖင့္ ကာကြယ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားအား 

ႏိင္ုငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခံဥပေဒက အျပည့္အဝအာမခံခ်က္ ေပးထားသည္ ဟူေသာ 

အခ်ကကုိ္ ေဖာ္ၫႊန္းျခင္း သာမက ႏိငုင္သံားတုိင္းသည ္တရားဥပေဒေရ႕ွေမွာကတ္ြင ္

တန္းတူအခြင့္အေရးရွိသည္ ဟူေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (The Rule of Law) ကို 

လည္း ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒက အခိငုအ္မာကာကြယထ္ားေၾကာင္း ျပသ 

ရန္ ရည္ၫႊန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို 

ေပးထားၿပီး အျခားတဘက္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အျပည့္အဝ အာမခံျခင္း 

မရွိပါက ထိုမူလအခြင့္အေရးမ်ားသည္ အမည္ခံအခြင့္အေရးမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ 

ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုး၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။

 ဒမီုကိေရစစီနစက္ိ ုအျပည္အ့ဝက်င္သုံ့းေသာ တုိင္းျပညမ္်ားႏငွ္ ့တပါတီအာဏာ 

ရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မွာ - အာဏာရွင္စနစ္ကို 

က်င္သုံ့းေသာ တိငု္းျပညမ္်ားတြင ္ဒမီိကုေရစီႏိငုင္မံ်ားကဲသုိ့႔ ႏိငုင္သံားမ်ား၏ အေျခခ ံ

မလူအခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒျဖင္ ့အျပည္အ့ဝ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပး 

သည္ဟု တခါတရံ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မရိွေသာ 

ေၾကာင္ ့ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒအရ လထူကုို ေပးအပထ္ားေသာ အေျခခ ံ

အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုလက္ေတြ႔ဘဝတြင ္အျပည္အ့ဝ အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္က်င္သုံ့း 

၍ မရႏိငု္ေပ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ႏိငုင္သံားမ်ား၏ အေျခခအံခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုေလလ့ာရာတြင ္

ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မည့္ေရြ႕မည္မွ် 

အာမခခံ်က္ေပး ႏိငုသ္ည ္ဟူေသာ အခ်က္ႏငွ္ ့တဲြဖက္ေလ့လာမသွာ ၿပီးျပည္စ့ံုႏိငုမ္ည ္

ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တရားဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ 

စနစ္မ်ားတြင္ တရားဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားက ျပည္သူလူထုကုိ 

ထနိ္းကြပဖ္ိႏွပိရ္န ္အသံုးျပဳေသာ အုပခ္်ဳပ္ေရးယႏရၱားတခမုွ်သာ ျဖစခ္ဲ့ေသာေၾကာင္ ့

ျဖစ္သည္။

 ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံကို ၿဖိဳခဲြႏွိမ္နင္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားျပဳစုေသာ နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ 
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အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း “ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား” ကို 

အတိအက်ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ထိုအခြင့္ 

အေရးမ်ား မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္မည္၊ မည္သည့္  

အပိုင္းကို မည္သို႔မည္ပံု ျပန္လည္တုတ္ေႏွာင္ စည္းခ်ဳပ္ထားသည္ဆိုေသာ အပုိင္း 

ကိုလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး႐ႈေဒါင့္မွ ေဝဖန္သံုးသပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(i) zJG@pnf;yHktajccHOya'jyifqifjcif;ESifh taxGaxGjyÏmef;csufrsm;

 ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခဥံပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပမ္်ားအျဖစ ္အေရးတယူေဖာ္ျပေလ ့မရွိေပ။ 

မရွိမျဖစ္၍သာ တည့္သြင္းရေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု တခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက 

သံုးသပ္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ 

ဆံုး ဥပေဒျဖစသ္ည္ႏငွ္အ့ည ီထိဖုဲြ႔စည္းပံကုိ ုျပငဆ္ငခ္်ငတ္ိငု္း လြယလ္ြယ္ျပင၍္ သင္ ့

ေတာ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ တရား 

ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ရေပမည္။ အျခားတဘက္တြင္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒကို လုိအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္း၍ မရပါက၊ ေျပာင္းလဲ 

တိုးတက္ေနေသာ အေျခအေနတရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း (Constitution Crisis) ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ 

ထိုထက္ ပို၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ  အခ်က္မွာ - အာဏာရွင္တစုက ေရးသားျပ 

႒ာန္းေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ၎တို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးတခုတည္း 

ကုိသာ ေရွး႐ႈ၍ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လြယ္လြယ္ျပင္ဆင္၍ မရေအာင္ နည္းမ်ိဳး 

စံုျဖင့္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္တတ္သည္။ ထုိ အားနည္းခ်က္ႀကီးသည္ နအဖစစ္အစိုးရ 

ျပဳစုေရးဆဲြေသာ ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေနေၾကာင္းကုိ 

ဤစာတမ္းတြင္ ထုတ္ျပေဝဖန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(p) wdkif;&if;om;vlrsdK;rsm;tay:xm;&Sdaom oabmxm;rsm;

 လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းရွိ၍ ဘာသာစကားတမ်ိဳးတည္းကိုသာ ေျပာဆိုသံုးစဲြေသာ 

တိငု္းျပညမ္်ား၌ က်င္သ့ံုးလွ်ကရ္ွသိည္ ့တျပည္ေထာငစ္နစတ္ြင ္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ား အေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားကုိ ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ၏ အဂၤါရပ ္

တခအုျဖစ ္သတမ္တ္ွျပ႒ာန္းမည ္မဟတ္ုေသာလ္ည္း လမူ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာ ေနထုိင ္

ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ က်င့္သုံးေလ့ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္မူ ယင္းသည္ 

အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အဂၤါရပ္တခု ျဖစ္သည္။ 
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 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္း 

ထားေသာ တုိင္းျပည္တခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး 

ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကုိ လိုလားပါက ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥ

ပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာ 

ထားကို အေလးအနက္ထား၍ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္၏ အေျခခံ 

အဂၤါရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ နအဖစစ္အစိုးရမွ ေရးဆဲြတင္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ  မူၾကမ္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံသို႔ ပန္ၾကား 

လႊာကိုပါ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အပိုင္း (၂)

etzppftpdk;&. zJG@pnf;yHktajccHOya' (rl=urf;) udk

avhvmoHk;oyfjcif;

(u) tajccHrlrsm;

 [ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို အေျခခံေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ေဆာက္ေရး]

 နအဖစစ္အစုိးရမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ 

အေျခခံမူမ်ားကို ယင္းဖဲြ႔စည္းပံုမူၾကမ္း၏ ပုဒ္မ (၆) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(၁)  ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး

(၂)  တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး

(၃)  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး

(၄)  စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး

(၅) ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္း တည္းဟူေသာ 

ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရးႏွင့္

(၆) ႏိငုင္ံေတာ၏္ အမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေရးဦးေဆာငမ္ႈအခန္းက႑တြင ္တပမ္ေတာ ္

က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။
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 ယင္းအေျခခံမူ (၆) ခ်က္အနက္ အေျခခံမူ နံပါတ္ (၁) မွ (၅) အထိကုိ သင့္ေတာ္ 

လွ်င္ သင့္ေတာ္သလို ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ 

တြင ္အေျခခမံ ူနပံါတ ္(၆) ကုိ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးသြားမည။္ ယင္းသည ္“ႏိငုင္ံေတာ ္

၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ ပါဝင္ေရး” ပင္ျဖစ္ 

သည္။

 ပထမဦးစြာ “အမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေရး” ဟူေသာ စကားစကုိ ုေလလ့ာသံုးသပလ္ိသုည။္ 

ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး သည္ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးရွိ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ဆိုလိုျခင္းေလာ၊ 

သို႔တည္းမဟုတ္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းကို ရည္စူး၍ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳး 

သားႏိုင္ငံေရးကို ဆိုလိုျခင္းေလာ … မသဲကြဲ၊ မရွင္းလင္းေခ်။

 ထုိ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ၏ ပဒုမ္ (၃) တြင ္“ႏိငုင္ံေတာသ္ည ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳး 

ေပါင္းစံ ုေနထိငု္ေသာ ႏိငုင္ံျဖစသ္ည”္ ဟု ဗမာ (ဝါ) ျမနမ္ာမအွပ တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ား၏ ပကတိအမနွတ္ညရ္ွိျခင္းကိ ုအသိအမတွ္ျပဳထားသည။္ ဤႏိငုင္တံြင ္တိငု္းရင္း 

သားလမူ်ိဳးေပါင္းစံ ုပကတတိညရ္ွိေနျခင္းကုိ အသအိမတွ္ျပဳပါက “အမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေရး” 

ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ မည္သည့္ အမ်ိဳးသားကို ရည္ၫြန္းသနည္းဟု အေလး 

အနက္စဥ္းစားရန ္လိအုပသ္ည။္ လမူ်ိဳးေပါင္းစံရုွပိါက အမ်ိဳးသားေပါင္းစံ ုလည္းရွရိပါ 

မည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံရွိျခင္းကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳၿပီးမွ အမ်ိဳးသား တခုတည္းကို 

ကြက္၍ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ယင္းစကားလုံး၏ ေနာက္ကြယ္၌ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ 

ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ထိုအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ 

တပ္မေတာ္သည္ “တခုတည္းေသာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္” ဟု ပုဒ္မ (၂ဝ) 

တြင္ ထပ္မံျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးအတြက္ တခုတည္းေသာ 

“တပမ္ေတာ”္ ရွိျခင္းသည ္ျငင္းခံဖုြယ ္မသင့္ေသာ၊ ရွသိင္ရ့ွထိိကု္ေသာ အရာသာျဖစ ္

သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္သည္ “မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္” ျဖစ္ရ 

မညဟ္ ုျပ႒ာန္းထားျခင္းသည ္အလြနအ္ႏၱရာယ ္ႀကီးမားသည။္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာ 

ေနထုိင္ေသာ တိငု္းျပညတ္ြင ္လမူ်ိဳးတိငု္းက မမိအိမ်ိဳးကုိ ခ်စၾ္ကရမည ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ကရင္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ရွမ္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ 

ဗမာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ … စသည္ျဖင့္ လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိၾကမည္။ သို႔ေသာ္ 

တပ္မေတာ္သည္ တခုတည္းေသာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္ပါက မည္သည့္အမ်ိဳးကို 

ခ်စ္ရမည္နည္း။ မည္သည့္ အမ်ိဳးကုိ ခ်စ္သည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရမည္နည္း။ ခ်င္း 

မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ေလာ၊ ကရင္မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ေလာ၊ ရွမ္းမ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ 
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ေလာ၊ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ ေလာ သဲကဲြျခင္း မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္မတန္ 

အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္ေသာ တုိင္း 

ျပည္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တခုတည္း မရွိႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာေန 

ထိငု္ေသာ တိငု္းျပညတ္ြင ္မ်ိဳးခ်စစ္တိတ္ခတုည္းရွိျခင္းကုိ ႏိငုင္ဖံဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ 

ျဖင့္ ျပ႒ာန္းကာကြယ္ျခင္းသည္ “မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ” သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

 မဟာလမူ်ိဳးႀကီးဝါဒကိ ုအေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေရးကိ ု“မ်ိဳးခ်စတ္ပမ္ေတာ”္ 

က ဦးေဆာငရ္မည ္ဟူေသာ အေျခခမံသူည ္ေနာငအ္ရညွသ္ျဖင္ ့အျခားေသာ တုိင္း 

ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးကို “ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳး” အျဖစ္ ဝါးမ်ိဳလႊမ္းမိုးေရး 

ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 

တညရ္ွိျခင္းကိ ုအသိအမတွ္ျပဳေနေသး ေသာလ္ည္း ထုိဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒကိသုာ 

အႏွစ္ (၁ဝဝ) ဆက္တုိက္ က်င့္သုံးပါက ဤျပည္ေထာင္စုအတြင္းရိွ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ 

မအွပ အျခားေသာ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားအားလံုး တမိ္ေကာပေပ်ာကသ္ြား ေပလမိ္ ့

မည္။ ယင္းသည္ နအဖစစ္အစုိးရက ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ 

အဓကိရညမ္နွ္းခ်က္ႀကီး ျဖစသ္ည။္ ထုိရညမ္နွ္းခ်က္ကိ ုအမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေရး ရညမ္နွ္း 

ခ်က္အျဖစ္ ထားရိွၿပီး ယင္းကုိ “မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္” က လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သြားေပလိမ့္မည္။

 ယင္းလုပ္ရပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔တုိင္ အဆက္ဆက္ေသာ 

အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားက က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ ေပၚလစီတရပ္ ျဖစ္ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က “အမ်ိဳး၊ သာသာ၊ သာသနာ” ဟူေသာ ေဘာင္အတြင္း 

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 

သည။္ ယခမု ူႏိငုင္ံေတာ ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္အ့ည ီတပမ္ေတာဥ္ီးေဆာငမ္ႈျဖင္ ့

“တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔” ေအာက္တြင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားေပ

လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရသည္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး 

ဝါဒကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တရားဝင္ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးေရး ျဖစ္ၿပီး ထို မဟာ 

လမူ်ိဳးႀကီးဝါဒျဖင္ ့တည္ေဆာကမ္ည့္ အမ်ိဳးသားႏိငုင္ထံူေထာင္ေရးစမီကံနိ္းကိ ုဗမာ ့

မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္သြားေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

 မဟာလမူ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိ ႏိငုင္ဖံဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒျဖင္ ့ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေရးသည ္

လူမ်ိဳးမုန္းတီးေရးဝါဒအေပၚ အေျခခံ၍ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး (၆) သန္းကို သတ္ျဖတ္ၿပီး ဒုတိယ 

ကမာၻစစ္ႀကီးကုိ ဖန္တီးခဲ့ေသာ နာဇီဟစ္တလာ၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ယင္းလပုရ္ပကုိ္ တိငု္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏငွ္ ့လသူားခ်င္းစာနာ 

တရားရွိၾကေသာ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား 
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တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ေလးနက္စြာ 

တိုက္တြန္းအပ္သည္။

(c) EdkifiHawmfzJG@pnf;wnfaqmufr_ (Form of the State)

[ ျပည္ေထာငစ္အုမညခ္ ံတျပည္ေထာငစ္နစ္ျဖင္ ့အမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေတာထူ္ေထာင္ေရး]

 နအဖစစ္အစုိးရမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ႀကံရြယ္ေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

မူၾကမ္း ပုဒမ္ (၈) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္သည္” 

ဟု အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုကုိ 

“ရွိရင္းစဲြ တိုင္း (၇) တုိင္းကို တိုင္းေဒသႀကီး (၇) တိုင္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရွိရင္းစဲြ 

ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္ကို ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္အျဖစ္ ပိုင္းျခား” ၿပီး၊ ထို တုိင္း 

ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို “အဆင့္အတန္းတူညီၾကသည္” ဟု ပုဒ္မ (၉) တြင္ 

ျပ႒ာန္းထားသည္။

 ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဖဲြ႔စည္းရာတြင္လည္း 

ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (၇) တုိင္းမွ ဦးေရတူေစလႊတ္ေသာ အမ်ိဳး 

သားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူဦးေရအေပၚအေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းအပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ဟ၍ူ လႊတ္ေတာ ္(၂) ရပထ္ားရွသိည။္ ထို႔အျပင ္ျပညန္ယမ္်ားႏငွ္ ့တိငု္းေဒသႀကီးမ်ား 

တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္တရားရံုးခ်ဳပ္မ်ားကိုပါ ဖဲြ႔စည္း 

ခြင့္ေပးထားသည္။ ၿခံဳ၍ၾကည့္မည္ဆုိပါက နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းလတံၱ႔ေသာ 

ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ 

ေထာင္စုထက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မဆလတပါတီစနစ္ေအာက္တြင္ 

ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုထက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုစနစ္ပုိ၍ ပီျပင္ 

လာသညဟ္ ုျငင္းခ်ကထု္တ္ႏိငုသ္ည။္ သို႔ေသာ ္မမိတုိိ႔လိခု်င္ေသာ စစမ္နွသ္ည္ဖ့က္ဒ 

ရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မဟုတ္ေပ။ တျပည္ေထာင္စနစ္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကိဳးနီ 

စနစ္ကုိ အနည္းငယ္ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာ အတုအေယာင္ျပည္ေထာင္စုမွ်သာ ျဖစ္ 

သည္။ အေၾကာင္းမွာ -

(1) jynfaxmifpktzJG@0ifjynfe,frsm;zJG@pnf;&mY tajccHtm;jzifh   

 wef;wlnDr#r_r&Sdjcif;

 စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆင့္အတန္းတူညီေသာ အမ်ိဳးသားျပည္ 

နယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႔စည္းရမည္။ ယခု နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူ 
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ၾကမ္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္အတန္း တူၾက 

သည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါက “ျပည္နယ္-

ျပည္မ” ဟူေသာ အေတြးအေခၚ မကင္းရွင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ အကယ္၍ ျပည္ 

ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသား ျပညန္ယမ္်ားအားလံုးသည ္ႏိငုင္ံေရးအရ အဆင္အ့တန္း 

တူညီပါက အဘယ္ေၾကာင့္ အားလံုးကို ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီး ဟု 

တူညီေသာ အမည္နာမျဖင့္ မေခၚေဝၚႏိုင္သနည္း။ ယင္းသို ႔ ခဲြျခားထားျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး (၇) တုိင္းသည္ ယခင္အေခၚအေဝၚအတုိင္း “ျပည္မ” 

ကုိသာ ရည္ ၫြန္းျခင္းျဖစ္၍ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

အဆင့္တူညီေသာ တုိင္းေဒသ (၇) တိုင္းကို ဖဲြ႔စည္းျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ 

မဟာလူမ်ိဳး ႀကီးဝါဒီမ်ားက ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး 

(၇) ဆ ရယူရန္ ျပင္ဆင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿခံဳ၍ေျပာရပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 

ႀကီးကုိ သီးျခားအမည ္နာမမ်ားျဖင္ ့ကငပ္ြန္းတပ၍္ ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည ္မဟာလမူ်ိဳးႀကီး 

ဝါဒကိ ုအေျခခ၍ံ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသားႏိငုင္ံေတာတ္ြင ္ဗမာ (ဝါ) ျမနမ္ာလူမ်ိဳး 

မ်ားက က်နတ္ိငု္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကိ ုႏိငုင္ံေရးအရ လႈပ၍္မရေအာင ္ခ်ဳပက္ိငုခ္်ည ္

ေႏွာင္ထားေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖစ္သည္။

(2) jynfaxmifpktpdk;&ESifh jynfe,ftpdk;&t=um; tm%mcJGa0   

 oHk;pJGjcif; (Division of Power) yDjyifwdusr_ r&Sdjcif;

 စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြ 

ျပ႒ာန္းမည္ ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာ 

ခဲြေဝသံုးစဲြျခင္း (Division of Power) ကုိ အတိအက်ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္ 

ေထာင္စု ဥပေဒအၫြန္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 

ပိုင္ခြင့္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ မပါရွိေသးသည့္ “ႂကြင္းက်န္ 

ေသာဥပေဒ” (Residual Power) မ်ားကုိ ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရကိ ုအပ္ႏငွ္းမည္ေလာ၊ 

ျပည္ နယ္မ်ားကုိ အပ္ႏွင္းမည္ေလာ … စသည္တုိ႔ကုိ တိက်စြာ ျပ႒ာန္းရန္လုိအပ္သည္။

 ယခုနအဖစစ္အစိုးရမွ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား စနစ္တက် အာဏာ 

ခဲြေဝျခင္း မလ်ဥ္းမရွိေပ။ ခဲြေဝရန္ အာဏာလည္း မရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လုံေလာက္ေသာ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ မေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 

သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ 

ျပည္နယ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ အလံုအေလာက္ မေပးထားေခ်။
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 အမွန္စင္စစ္ နအဖစစ္အစုိးရမွ ေပးထားေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳ 

ပိငုခ္ြင္သ့ည ္ကုိလိနုီေခတ ္ျမဴနစီပီယ္ေကာငစ္မီ်ား၏ လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့အဆင္အ့တန္းကုိပင ္

မမီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္အၫႊန္းႏွင့္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္အၫႊန္းကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရ 

ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္မည့္ ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မဟုတ္ဘ၊ဲ ျပည္နယ္မ်ားကုိ 

မေျပာပေလာက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကိဳးနီစနစ္ကို နည္း 

နည္း ေျဖေလ်ာ့ထားေသာ တျပည္ေထာင္စနစ္ (Decentralized Unitary) မွ်သာ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ စံခ်ိန္စံၫြန္းအရ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ 

ျပညန္ယ္ အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝျခင္းကုိ ပီျပငတ္ကိ်စြာ တုိင္းထြာႏိငုလ္မိ္မ့ည ္

မဟုတ္ေပ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိပါက - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ က်င့္သုံးအပ္ 

သည္ ့ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရႏငွ္ ့ျပညန္ယအ္စိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခဲြေဝမႈ (Division 

of Power) မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဟူ၍ ေခၚဆုိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

(3) tm%mr&Sdaom trnfcHtrsdK;om;v$wfawmf

 စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက ဦးေရ 

တူေစလႊတ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ဝါ) အထက္လႊတ္ 

ေတာ္ကို ဖဲြ႔စည္းရမည္။ ထို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားကို တိုက္ရုိက္ 

ကိုယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အေရးအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥမ်ားတြင္ 

အာဏာအရွိဆံုးလႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ရမည္။

 သုိ႔ေသာ္ နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳး 

သားလႊတ္ေတာသ္ည ္ျပညန္ယ္ေရးရာကိစၥမ်ားတြင ္ယတိျပတဆ္ံုးျဖတခ္်ကမ္်ားကိ ု

အဆုံးအျဖတ ္မေပးႏိငု္ေသာ အမညခ္ ံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာတ္ရပမ္ွ်သာ ျဖစသ္ည။္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ျပည္နယ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီးျခားဥပေဒျပဳခြင့္ 

အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း မရိွသည့္အျပင္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းစီ၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ 

အကာအကြယ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

ကိယ္ုစားလယ္ွမ်ားကိ ုေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာတ္ခလုံုးကုိ ေသာ ္

လည္းေကာင္း ဗီတိုအာဏာ တစံုတရာမွ် အပ္ႏွင္းျခင္း မရွိေပ။ ျပည္နယ္တခုခ်င္းစီ 

အေရး သာမက ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၏ အေရးကိုပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က 

ဥပေဒျပဳ ၿပီး အရာရာကုိ ျပ႒ာန္းစီမံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိ ုေပါင္းစပထ္ားေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ ္

ေသာေၾကာင့္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
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ဆႏၵမပါဘဲ အရာရာကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဥပေဒမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေပ 

လိမ့္မည္။ ဥပမာ - ပုဒ္မ (၅၃) (စ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 

ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

“ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလယ္ွ စစုုေပါင္း ဦးေရ၏ ေလးပံသုံုးပံုႏငွ္ ့

အထက္က နယ္နိမိတ္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံမဲေပးလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတက တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ကုိ လုိအပ္သလုိ 

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေပးရမည္။”

 ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္၏ နယ္နိမိတ္ကို သုံးပိုင္းပိုင္း၍ 

တပိုင္းကို မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အျခား တပိုင္းကို စစ္ကုိင္း 

တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လည္းေကာင္း၊ က်န္တပိုင္းကို ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ 

လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ အဆုိတရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ 

တငသ္ြင္းမညဆ္ိပုါက ခ်င္းျပညန္ယ္ကိ ုကုိယစ္ားျပဳေသာ အထကလ္ႊတ္ေတာအ္မတ္ 

မ်ားႏငွ္ ့ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားမ်ား၏ ဆႏၵမ ဲမပါဘ၊ဲ ထုိအဆိကုို လြယ္လင္တ့က ူ

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၏ နယ္နိမိတ္ကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ အေၾကာင္း 

မွာ ခ်င္းျပညန္ယက္ိ ုကိယုစ္ားျပဳေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ကုိယစ္ားလယွမ္်ားက 

ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေပးအပ္ထားေသာ ဗီတိုအာဏာလည္းမရွိ၊ 

ခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးကိ ုကာကြယရ္န ္သီးျခားျပ႒ာန္းေပးေသာ ဥပေဒလည္း 

တစံုတရာမွ် မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ 

ျပည္နယ္မ်ားကို တန္းတူရည္တူကိုယ္စားျပဳေသာ္လည္း၊ ထိုျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္ 

အေရးကို အထူးတလည္ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ဗီတိုအာဏာမွ် ေပးထားျခင္း မရွိ 

ေပ။ တန္းတူေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိေသာ လႊတ္ေတာ္တရပ္မွ်သာ ျဖစ္ 

သည္။ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္ျပင္ဆင္ျခင္း အပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

အားလံုးနီးပါးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးထက္ အဆ (၇) ဆစီပိုမ်ားေသာ 

ဗမာျပည္မကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၇) ခုမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵအတုိင္း မည္သည့္ ဥပေဒကိုမဆို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသြား 

ႏိင္ုမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသာ အတည္ 

ျဖစသ္ြားပါက ယင္းဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒအတိငု္းဖဲြ႔စည္းမည္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္

သည္ အာဏာမရွိသည့္ အေယာင္ေဆာင္လႊတ္ေတာ္မွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
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(4) udk,fydkifjyÏmef;cGifhr&Sdaom jynfe,frsm;

 စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ ထူးျခားေလးနက္ေသာ အႏွစ္သာရမွာ ျပည္ 

ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ 

ေက်းမႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္းဟုဆိုရာ၌ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ 

ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ 

ျပညန္ယမ္်ားအား က်င္သ့ံုးခြင္အ့ျပည္အ့ဝ ေပးျခင္းျဖစသ္ည။္ ထိသုို႔ က်င္သ့ံုးႏိငုရ္န ္

အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္မ်ား ကို 

လည္း ဖဲြ႔စည္းရမည္။ ထိုမွ်ႏွင့္ပင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ 

မျပည့္စံု ေသးေပ။ ထုိအာဏာ (၃) ရပ္ကုိ မည္သို႔မည္ပံု က်င့္သံုး၍ မည္ကဲ့သို႔ေသာ 

ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ “ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ” မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္တိုင္းက သီးျခားစီေရးသား 

ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေစရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္ 

နယမ္်ား၏ ကိယုပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္၏့ အေခါငအ္ခ်ဳပမ္ွာ ျပညန္ယ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ 

မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာေရးသားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ 

ဖဲြ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒ မရွဘိ ဲျပညန္ယမ္်ားကိ ုႏိငုင္ံေရးအာဏာ (၃) ရပအ္ပ္ႏငွ္းရံုျဖင္ ့

ထို ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေပးအပ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

 နအဖစစ္အစုိးရ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) တြင္ 

ျပည္နယ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သီးျခားေရးဆဲြျပ႒ာန္းခြင့္ မေပး 

ထားေခ်။ ယင္းသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္လာေသာ တုိင္းရင္း 

သားလမူ်ိဳးမ်ား၏ ကုိယပ္ိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ကုိ့ အသအိမတွမ္ျပဳသည္အ့ျပင ္ႏိငုင္ံေရးအရ 

မေလးမစား၊ ေစာက္ားေမာက္ားျပဳျခင္းလည္း ျဖစသ္ည။္ မမိတိို႔ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား 

ဆင္ႏႊဲေနေသာ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ၊ 

စစ္ေရးျဖင့္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းလုိေသာ လကၡဏာလည္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ 

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား  

မ်ိဳးျပဳတတိ္မ္ေကာသြားေအာင ္ေရရညွစ္မီကံနိ္းျဖင္ ့စစဆ္င္ေရးတရပဆ္င္ႏႊဲေနျခင္းႏွင္ ့

အတူတူျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ 

ႏိုင္ငံေရးအရ အနာဂတ္မရွိႏိုင္ေပ။

 သုိ႔ျဖစ္၍ နအဖစစအ္စုိးရမွ ေရးဆဲြတင္ျပၿပီး ျပည္သူလူထုဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ 

ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္သြားပါက 
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မမိတိို႔ တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားလိလုားေတာင္းဆိုေနေသာ ဒမီုကိေရစီေရး၊ တန္းတ ူ

ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ား ရရွိမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အတြကလ္ည္း လံုးဝအာမခခံ်က ္မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တိငု္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ ္

ေရးလုိလားၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို လုိလား 

ေသာ ျပည္ေထာငစ္ဖုြားတိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးအေနျဖင္ ့နအဖစစအ္စိုးရ၏ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

(*) EdkifiHawmftpdk;&zJG @pnf;wnfaqmufr_ (Form of Government 

    [မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိ အေျခခံေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ေဆာက္ေရး]

 တုိင္းျပည္တခု၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ေလ့လာရာ၌ အခရာက် 

ေသာ အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (၃) ရပ္၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ 

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာတို႔ကိ ုဖဲြ႔စည္းပံ ု

အေျခခံဥပေဒအရ မည္သို႔မည္ပံု ပိုင္းျခားသံုးစဲြသည္ဟူေသာ အာဏာပိုင္းျခားျခင္း 

(Separation of Power) ႏွင့္ ထိုသို႔ ပိုင္းျခားထားေသာ အာဏာ (၃) ရပ္ကို မည္သို႔ 

မည္ပံု ျပန္လည္ထိန္းညိႇသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

 နအဖစစ္အစိုးရမွ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) တြင္ 

ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ကို စနစ္တက်ပိုင္းျခား က်င့္သံုးၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းညိႇ 

သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပုဒ္မ (၁) (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို  

အေျခခမံူျဖင္ ့ဥပေဒျပဳေရး၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးႏွင္ ့တရားစရီင္ေရးတို႔ကိ ုသီးျခားအခန္းမ်ားျဖင္ ့

ထပ္ဆင့္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) 

တြင္ အာဏာပိုင္းျခားျခင္း (Separation of Power) ကို အတိအက် ျပ႒ာန္းသည္ဟု 

ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္းေသခ်ာစြာေလ့လာဆန္းစစ္ေသာအခါ ႏိုင္ငံ 

ေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (၃) ရပ္ကို စနစ္တက် ပိုင္းျခားထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ 

ေတာ္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ (၃) ရပ္၏ ခက္မသံုးျဖာ၏ အေပၚတြင္ “စစ္တပ္” ကို 

ထိပ္မွတင္ၿပီး၊ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ 

တို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ယႏၱရားကို ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ အမည္ခံ ႏိုင္ငံေရး 

အေဆာက္အဦမ်ားသာ ျဖစ္သြားမည္။ အေၾကာင္းမွာ -

(1) Oya'jyKtm%m

 နအဖစစ္အစုိးရမွ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္နည္းလမ္းမွာ 

ရိုးစင္းသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
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ေတာ ္(၂) ရပစ္လံုး အပါအဝင ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိငု္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာမ္်ားတြင ္

စစ္တပ္မွ ေရြးေကာက္ပဲြမဝင္ဘဲ ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အမတ္ စုစုေပါင္း ဦးေရ၏ (၄) 

ပုံ (၁) ပုံကုိ ဝင္ယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ (၁ဝ၉) အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္ စုစုေပါင္း ဦးေရ (၄၄၄) ဦးရွိသည့္အနက္ စစ္တပ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ 

(၁၁၁) ဦးကို ေရြးေကာက္ပဲြ မဝင္ဘဲ အမတ္ေနရာဝင္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ 

(၁၄) အရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ (၂၂၄) ဦး ရွိသည့္ 

အနက္ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) မွ (၆၁) ဦးေသာ အမတ္ေနရာကို ဝင္ယူသြားမည္။ 

ထိုနည္းတူ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ေနရာ 

မ်ားကုိလည္း စစ္တပ္ (တပ္မေတာ)္ မွ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္မလိုဘဲ ေနရာဝင္ယူ 

သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္မက်ရုံသာမက ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုကုိ ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ 

သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခံယူက်င့္သံုးျခင္းသည္ ထိုအာဏာ၏ 

မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု ဆႏၵအတိုင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ နအဖ 

စစ္အစုိးရသည္ လူထုဆႏၵမပါဘဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတရပ္လုံးကုိ စစ္တပ္ (တပ္မ 

ေတာ္) မွ တဘက္သတ္ ျခယ္လွယ္က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ထုိလုပ္ရပ္သည္ တပ္မေတာ္ 

(စစ္တပ္) ကုိ တရားဥပေဒ ေဘာင္အေပၚ (Above the Law) ေရာကသ္ြားေစသည။္ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အာမခံခ်က္ 

မေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုကို အကာ 

အကြယ္ေပးေသာ တုိင္းျပည၏္ အျမင္ဆုံ့းဥပေဒအျဖစ ္ဘယန္ည္းႏငွ္မ့ွ် ရပတ္ည္ႏိငု ္

မည္ မဟုတ္ေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတရပ္မွ်သာျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္မ်ားက ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ အသံုးျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ယႏၱရားတခုမွ်သာ ျဖစ္သြားမည္။ ဤနည္းျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရက စစ္အာဏာရွင္ 

စနစကုိ္ ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံဥပေဒျဖင္ ့ကာကြယ္ျပ႒ာန္းရန ္ျပငဆ္ငလ္်က္ရွိေန 

ပါသည္။

(2) tkyfcsKyfa&;tm%m

 နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံ 

ေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပခ္်ဳပ ္

ေရးအာဏာႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာတို႔ကိ ုလံုးဝဥႆံ ုထနိ္းခ်ဳပရ္န ္ႀကိဳးစားရာတြင ္
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ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီမံပံုစီမံနည္း ရိုးစင္းသေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာကုိ ထနိ္းခ်ဳပရ္န ္ႀကစံညမ္ႈမွာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည။္ အေၾကာင္းမွာ - မညသုိ္႔မွ် 

မဟပ္စပ္ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွစ္ခုကုိ မရမကေပါင္းစပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

တဘက္တြင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး အျခားတဘက္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ 

တည္ေဆာက္ေရးကို စိုင္းျပင္းေနသည္။ ယင္းသို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္စနစ္ (၂) ရပ္ကို 

ေပါင္းစပ ္ႏိငု္ေရးအတြက ္႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈျဖင္ ့ျပညသ္လူထူကုိ ုမ်ကလ္ညွ့္ျပလမိစ္ားရန ္

ႀကိဳးပမ္း ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ တဆင့္စီေလ့လာရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

(3) EdkifiHawmfoRw

 ႏိငုင္ံေတာသ္မၼတ ရာထူးထမ္းေဆာငမ္ည္ပ့ဂုၢိဳလ္၏ အရညအ္ခ်င္းမ်ားကုိ သတ ္

မွတ္ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ပထမဦးဆုံး သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္မည္။ နအဖ၏ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ (၅၇) အရ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား 

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အရည္အခ်င္း 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သမၼတသည္လည္း 

စစ္ေရးအျမင္ရွိရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ရွိတပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) အရာရွိ သုိ႔မ 

ဟုတ္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကို ထမ္း 

ေဆာင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု တဖက္လွည့္ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ပုဒ္မ (၅၉) 

(စ) တြင္ ျပ႒ာန္းရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ -

“မမိကိိယုတ္ိငု္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ မမိ၏ိ မဘိတပါးပါးေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 

မိမိ၏ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္သားသမီး 

တဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိတရားဝင္သားသမီးတဦးဦး၏ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ 

ခငပ္ြန္းေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ႏိငုင္ံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကိ ုခယံူေစာင္ ့

ေရွာက္ရိုေသသူ သို ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ 

သို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ား သည္ 

ႏိငုင္ံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာကခ္ ံျဖစသ္ူေသာလ္ည္းေကာင္း၊ တိငု္းတပါး၏ 

ႏိုင္ငံသား ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ေက်းဇူး 

ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ” ဟု ျပ႒ာန္းထား သည္။

 ယင္းပုဒ္မသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။ 

တိငု္းတပါးသားဟု ေခၚအပသ္ည္ ့လူမ်ိဳးျခားမနု္းတီးေရး အေပၚ အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္း 
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ပံုအေျခခံဥပေဒလည္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻေလာကႀကီး တိုးတက္ေျပာင္းလဲၿပီး ႏိုင္ငံ 

အခ်င္းခ်င္း ဆကဆ္ကံူးလူးေရးကိ ုအားေပးေသာ ဂလိဘုယလ္ိက္ုေဇးရငွ္း (Globalli- 

zation) ေခတ္တြင ္လမူ်ိဳးမနု္းတီးေရးဝါဒျဖင္ ့ဤပဒုမ္ကိ ုျပ႒ာန္းျခင္းသည ္တိငု္းျပည ္

ကိ ုအေမွာင္ေခတသ္ို႔ ျပန္လည္ဆဲြေခၚ တြန္းပို႔ျခင္းႏငွ့္ အတူတပူင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳ႕ိ 

က ဤပုဒ္မသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဦးတည္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုၾကသည္။ အမွန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာမက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ 

ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကိုပါ ဦးတည္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ 

(၆ဝ) ျပညတ္ြင္းစစ္ေၾကာင္ ့ႏိငုင္ံျခားတိငု္းျပညမ္်ားသို႔ တမိ္းေရွာင္ေနေသာ တုငိ္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လကန္ကက္ိငုအ္ဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ဒကုၡသညမ္်ား၊ မမိိေမြးရပ္ေျမသို႔ 

ျပန္ မဝင္ႏိုင္ေရး၊ ျပန္လာလွ်င္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို နည္းမ်ိဳးစံု 

ရုပ္သိမ္း၍ လူစဥ္မမီဘဝျဖင့္ ဤတုိင္းျပည္၏ ဒုတိယတန္းစားမ်ားအျဖစ္ ထာဝရအဖိ 

ႏွိပ္ခံေရးကိုပါ ေရွး႐ႈသည္။

 လူမ်ိဳးမနု္းတီးေရးဝါဒသည ္မ်က္ေမွာကက္ာလတြင ္အႏရၱာယ္အႀကီးမားဆံုးေသာ 

ကမာၻ႔ရန္တခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုက ဝုိင္းဝန္းတုိက္ခုိက္ေနသည့္ ဝါဒဆုိးတရပ္ 

ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့နအဖစစအ္စိုးရ ေမွ်ာမ္နွ္းထားသည္အ့တိငု္း ႏိငုင္ံျခားတိငု္းတပါး 

မ်ား မနု္းတီးေရးဝါဒကိ ုဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒျဖင္ ့ျပ႒ာန္းသြားမညဆ္ိပုါက ေနာငတ္ြင ္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးေရးဝါဒကို ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရန္ 

လမ္းပြင့္သြားပါလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၏ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ တရပ္သာ 

ျဖစ္သည္။

(4) oRwa&G;cs,fyHkpepf

 နအဖဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပုံစနစ္သည္ 

အလြန္႐ႈပ္ေထြးသည္။ ကမာၻ႔စံခ်ိန္စံႏႈန္းဟု ေခၚႏုိင္သည့္ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ 

ေရြးခ်ယ္သည့္ သမၼတစနစ္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ သမၼတစနစ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ (ဝါ) 

ပါလီမန္စနစ္ကို ပူးေပါင္းက်င့္သံုးသည့္ (Semi-Presidential) စနစ္လည္း မဟုတ္ 

ေပ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေဗြလီေသာ နည္းသစ္ 

တခကုို တီထြင၍္ ဒမီုကိေရစကီိ ုမ်က္လညွ့္ျပေရာင္းစားေနေသာ စနစသ္ာျဖစသ္ည။္

 နအဖဖဲြ႔စည္းပုံအရ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မည္ 

သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မွ် မျဖစ္ေစရ” ဟု ပုဒ္မ (၆၂) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက တိုက္ရုိက္ 

ေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာက္ေသာ ျပညသ္ူ႔ကိယုစ္ားလယ္ွမ်ား မဟတုၾ္ကေပ။ တနည္းအား 
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ျဖင့္ဆုိပါက သမၼတႏွင့္ ဒတိုယသမၼတတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Mandate) သည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ဆင္း 

သက္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ျပည္သူ 

လူထုကို တိုက္ရိုက္ကုိယ္စား မျပဳသည့္အျပင္ ထိုတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ 

ပဂုၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ႏိငု္ေျခ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ဤနည္းျဖင္ ့နအဖအစိုးရ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီကို မ်က္လွည့္ျပ ေရာင္းစားသြားသည္သာမက တိုင္းျပည္၏ 

ဥေသွ်ာင္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည့္ သမၼတကုိပင္ လူထုကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘ ဲစစ္အာဏာ 

ရွင္မ်ားအလိုက် ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သြားေရးကို ဦးတည္ေနသည္။

(5) Arm (0g) jrefrmwdkif;&if;om;r[kwfaom tjcm;wdkif;&if;om;rsm;  

 oRw rjzpfa&;vrf;pOf

 နအဖဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ အျခားတုိင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးမ်ား သမၼတရာထူးတာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ဟန္႔တား 

ထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သမၼတကုိ လူထုက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ 

ေျမႇာက္ျခင္း မရွဘိ ဲတပမ္ေတာ ္(စစတ္ပ)္ က ဘက္ေပါင္းစံုျဖင္ ့လႊမ္းမိုးခ်ယလွ္ယ္ႏိငု ္

ေသာ အစု (၃) စုျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ဟု ပုဒ္မ (၆ဝ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

ထို ပုဒ္မအဆိုအရ သမၼတကို -

(၁)  တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရတူညီစြာ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရ 

ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖဲြ႔၊

(၂) ၿမိဳ႕နယက္ိ ုအေျခခ၍ံလည္းေကာင္း၊ လဥူီးေရကိ ုအေျခခ၍ံလည္းေကာင္း ေရြး 

ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖဲြ႔၊

(၃)  ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က 

အမညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းသည္ ့တပမ္ေတာသ္ား လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား 

အစုအဖဲြ႔ - ဟူ၍ အစုအဖဲြ႔ (၃) ဖဲြ႔က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္။

 ထုိအစုအဖဲြ႔ကုိ ထပ္မံေလ့လာဆန္းစစ္ေသာအခါ အစုအဖဲြ႔ (၃) သည္ တပ္မေတာ္ 

ကိ ုကိယုစ္ားျပဳသည္ ့အစအုဖဲြ႔ျဖစၿ္ပီး၊ အစ ု(၂) သညလ္ည္း လဥူီးေရပိမုိမု်ားျပားေသာ 

ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္၍ရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
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ကိယ္ုစားလယ္ွမ်ားကိ ုအေျခခသံည။္ ဗမာ (ဝါ) ျမနမ္ာ မဟုတ္ေသာ အျခားတိငု္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးမ်ား အင္အားစုတခုအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အစုအဖဲြ႔သည္ အစု (၁) ဟုေခၚ 

သည္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ကိယ္ုစားလယွမ္်ားသာ ျဖစသ္ည။္ ထိ ုအမ်ိဳးသားလႊတ္ 

ေတာတ္ြငလ္ည္း တိငု္းရင္းသားျပညန္ယ္ (၇) ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ဗမာျပညမ္ကိ ုကိယုစ္ားျပဳ 

သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး (၇) တုိင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ အညီအမွ် ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စုစုေပါင္း မဲသည္ 

သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ မဲအေရအတြက္ (၃) ခ်ိဳး (၁) ခ်ိဳး၏ တဝက္ျဖစ္ေသာ 

(၁၅) ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ပင္ မျပည့္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ဤနည္းျဖင့္ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္င့ံအႀကီးအကဲတာဝန္ျဖစ္သည့္ သမၼတရာထူးကို မထမ္း 

ေဆာင္ႏိငု္ေအာင ္ပတိပ္ငဟ္န္႔တားထားသည။္ ယင္းသညလ္ည္း မဟာလမူ်ိဳးႀကီးဝါဒ ီ

မ်ား၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တခုသာျဖစ္သည္။

(6) jynfe,f0ef}uD;csKyfrsm; Armtvdkawmf&djzpfoGm;a&;vrf;pOf

 အထက္တြင ္ဆိခုဲသ့ည္အ့တိငု္း ဗမာ (ဝါ) ျမနမ္ာ မဟတု္ေသာ တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ားထမဲ ွသမၼတမျဖစ္ႏိငုရ္န ္ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒက ပရယိာယ္မ်ိဳးစံုျဖင္ ့

ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထုိမွ်မကေသး - ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား ရယူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိသည့္ သမၼတသည္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

မ်ားကိုပါ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ပုဒ္မ (၂၆၁) (ခ) တြင္ အတိအလင္း 

ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္လူထုက 

ဒီမိုကေရစီအရ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ ထို႔အတူ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

အခ်င္းခ်င္းထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္လည္း မရိွေပ။ သမၼတက စိတ္တိုင္းက် 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

 သမၼတသည္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဗီတုိအာဏာနီးပါးၾသဇာရိွ 

ေသာ အာဏာကို ထပ္မံအပ္ႏွင္းထားေၾကာင္း ပုဒ္မ (၂၆၁) (ဃ) တြင္ ေအာက္ပါ 

အတိုင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ 

“… ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္းတင္သြင္း 

သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိေစရ” ဟု ျပ႒ာန္း 

ထားသည္။
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 ဤ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား 

ေဒသရိွ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရာ၌ သမၼတထံတြင္သာ အာဏာအျပည့္ 

အပ္ႏွင္းထားေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္လူထုကို ကုိယ္ 

စားျပဳျခင္းထက္ သမၼတ၏အႀကိဳက္ကုိ ေဆာင္ေသာ ဗမာအလုိေတာ္ရိ ျဖစ္သြားေရး 

ကုိ ဤ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ တြန္းပုိ႔ထားသည္။ ထုိမွ်သာမက ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ားကို ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ လက္ဝယ္ခံနယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သြားေရး 

ကိုလည္း ဤ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တြန္းပို႔ထားသည္။

(7) wyfrawmfrS tm%modrf;cGifh

 နအဖစစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ 

အျခာ အာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏငွ္ ့

တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔အနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အဆမတန္ အေလးေပး 

ထားေၾကာင္းေတြ႔ရမည။္ ထိအုပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာကိ ုက်င္သုံ့းရာတြငလ္ည္း တုိင္းျပည ္

၏ အာဏာအရွဆိံုးအဖဲြ႔သည ္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရ မဟုတဘ္၊ဲ သီးျခားဖဲြ႔စည္းထားေသာ 

“အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့လုံၿခံဳေရးေကာငစ္”ီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ အမ်ိဳးသား 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီကို ပုဒ္မ (၂ဝ၁) အရ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႔စည္း 

ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(က) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

(ခ)  ဒုတိယသမၼတ

(ဂ)  ဒုတိယသမၼတ

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

(င)  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

(စ)  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

(ဆ) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

(ဇ)  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး

(စ်)  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး

(ည) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး

(ဋ)  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး တို႔ျဖစ္သည္။

 ထုိအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖဲြ ႔ဝင္ (၁၁) ဦးအနက္၊ 

ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာဥ္က႒ၠ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာဥ္က႒ၠႏငွ္ ့ႏိငုင္ံျခားေရးဝနႀ္ကီး ႒ာန 
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ဝန္ႀကီး တို႔မွလႊဲ၍ က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ တိုက္ရိုက္ေစလႊတ္ေသာ 

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အာဏာအရွိဆံုးေသာ ေကာင္စီကို တပ္မေတာ္ စိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ 

ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 ထုိမွ်မက အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ပါရွိသည့္ အရပ္ 

သား (၃) ဦးမပါဘ၊ဲ က်န္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ႏုိင္ငံအေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာ 

ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို စစ္တပ္မွ တရားဝင္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ ပုဒ္မ (၄၁၂) (ခ) 

တြင္ -

“ပုဒမ္ (၄၁၂) (ခ) အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အဖဲြ႔ဝင္အမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ျခင္း 

မရွိပါက အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ 

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး၊ ျပည္ 

ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနကို အခ်ိန္မီ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္သည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

 ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးကို စစ္တန္းလ်ားအျဖစ္ အသြင္ 

ေျပာင္း၍ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို စစ္ဖိနပ္ေအာက္တြင္ လႈပ္၍မရေအာင္ လုံးဝ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ နအဖစစ္အစုိးရသည္ မဟာလူမ်ိဳး 

ႀကီးဝါဒကို အေျခခံေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျဖင့္ အခိုင္အမာ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(C) tajccHtcGifhta&;rsm;ESifh w&m;Oya'pdk;rdk;a&;

 [ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ   

 ပံအုပၿ္ပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွပိ ဲအပုခ္်ဳပ္ေရးယႏရၱားတခလုံုးကိ ုစစတ္ပ ္ 

 အလိုက် က်င့္သုံးေရးလမ္းစဥ္]

 နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အႀကီးမားဆုံးအႏၱရာယ္တခုမွာ 

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုသမိ္းယူခြင့္ေပးထားသည။္ ၎အျပင ္“ႏုငိင္ံေတာ၏္ အမ်ိဳး 

သားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေရး” 

ဟူေသာအေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ဟူေသာ ဝန္ထမ္းအစုအဖဲြ႔တခုကုိ ဥပေဒ 

ေဘာင္ေက်ာ၍္ အခြင္အ့ေရးေပးထားျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထုိလပုရ္ပသ္ည ္တပမ္ေတာက္ိ ု
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တရားဥပေဒအေပၚ (Above the Law) ေရာက္သြားေစသည္။ ၎အျပင္ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး (The Rule of Law) ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး တပ္မေတာ္မွ တဖက္သတ္ ျပ႒ာန္း 

သည့္ ဥပေဒျဖင့္ အတင္းအဓမၼအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (The Rule by Law) ကိုသာ က်င့္သုံး 

သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္မွ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ 

တဖက္သတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ 

ကာကြယ္ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈလည္းျဖစ္သည္။

 ဒမုိီကေရစီစနစ္အလုိအရ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထုတရပ္ 

လံုး၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေရးျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

ႏိင္ုငံသားတုိင္း တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရႏွင့္ 

အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္ ရွိရ 

မည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရက အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ 

အခြင္ ့အေရးမ်ားကိ ုအလြသဲံုးစား မျပဳရေလေအာင ္အစိုးရ၏ လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာမ်ားကိ ု

ဥပေဒျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ကန္႔သတ္ ေပးထားသည္။ ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ 

က်င့္သံုးေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

 သုိ႔ေသာ္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအလိုအရ တရား 

ဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မူလအေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရန ္မဟတုဘ္ဲ၊ အပုစ္ိုးသစူစအ္စိုးရ၏ အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုကာ 

ကြယ္ျပ႒ာန္းရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ 

တြင္ တရားဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို စစ္တပ္မွ စိတ္တိုင္းက် 

စိုးမိုး အပုခ္်ဳပ္ျခယ္လယွ္ႏိငုရ္န ္အသုံးျပဳေသာ ႏိငုင္ံေရးကိရယိာတနဆ္ာပလာ တရပ ္

သာ ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လည္းမရွိႏိုင္ေပ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (the 

Rule of Law) မရွိဘဲ တရားဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (the Rule by Law) ဟူေသာ 

စနစ္သာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ထြန္းကားႏိုင္ေပမည္။ တရားဥပေဒျဖင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုသည္မွာလည္း စစ္အုပ္စုက ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒျဖင့္ စစ္အာ 

ဏာရွင္စနစ္ကုိ အကာအကြယ္ေပး၍ ျပည္သူလူထုကုိ က်ိန္စာသင့္ေစေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရး ယႏၱရားမွ်သာ ျဖစ္သည္။

 တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွပိါက ႏိငုင္သံားမ်ား၏ မလူအခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုႏိငုင္ံေတာ ္

ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒတြင ္ထည္သ့ြင္းျပ႒ာန္းထားပါ ေသာလ္ည္း လက္ေတြ႔က်င္သုံ့း၍ 

ရမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး၍လည္း 

ရမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
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အခန္း (၆) ပါ “တရားစီရင္ေရး” ႏွင့္ အခန္း (၈) ပါ “ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး” 

သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုး၍ မရေသာ အႏွစ္သာရ 

မရိွသည့္ အခြံပလာ၊ က်ီးအာသီး မွ်သာျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ နအဖစစ္အစုိးရ 

က ႏုိင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္ထမွဲ တရားစီရင္ေရးအာဏာ ကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔ ေအာက္သို႔ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 ဤသို႔ျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကို တပ္မေတာ္ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ထဲသို႔ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ထိုးအပ္ရန္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ႀကိဳး 

ပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကုိ တပ္မေတာ္၏ 

ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈ ေအာက္တြင ္ထားရွိေသာေၾကာင္ ့တရားဥပေဒျဖင္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရးဆိသုည ္

မွာလည္း စစ္တပ္အမိန္႔နာခံေရးသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး 

မရွသိျဖင္ ့လြတ္လပ္ေသာ တရားစရီင္ေရးလည္း မရွိႏိငု္ေပ။ ထို႔အျပင ္တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး မရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ထိန္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ေပ။

 ၿခံဳ၍ ေျပာရပါက တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မရိွေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ 

ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ 

လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကိုလည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး မရွိပါက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ စီတန္း 

လညွ္လ့ညစ္ည္းရံုးခြင့္ႏငွ္ ့လြတလ္ပစ္ြာ ဥစၥာရွာေဖြၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လပု ္

ပိငုခ္ြင္ ့စသည္ ့အေျခခအံခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ အျပည္အ့ဝရရွခိစံားႏိငုမ္ည ္မဟုတ္ေပ။ 

အေၾကာင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းမရိွေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ 

အားလံုးကို ေဘာင္ျဖင့္ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 

လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိလည္း စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသာ 

အတည္ ျဖစ္သြားခဲ့လွ်င္ ထိုတိုင္းျပည္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိတ္သုဥ္းျခင္း၊ 

ႏိငုင္သံားမ်ား၏ မလူအေျခခအံခြင္အ့ေရးမ်ား ရပုသ္မိ္းခရံျခင္းႏငွ္ ့စီးပြားေရးခၽြ တ္ၿခံဳ

က်ဆင္းျခင္းကိုသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက ဆက္လက္ခါးစည္းခံစားသြားရမည္ 

သာ ျဖစ္သည္။
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(i) ppftm%m&Sifpepfudk EdkifiHawmfzJG@pnf;yHktajccHOya'jzifh   

 umuG,fjyÏmef;a&;

 [တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရုပ္သိမ္း၍ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို စစ္စည္းကမ္းျဖင့္   

 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလမ္းစဥ္]

 နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံမူတရပ္မွာ 

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။ ယင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးကို ဦးတည္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ 

မလူအခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုအခန္း (၈) တြင ္ျပ႒ာန္းထားသညဟ္ ုဆုိႏိငုသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္

စည္းကမ္းျပည္ဝ့ရနလ္ည္း လိအုပ္ေနသျဖင္ ့အေျခခဒံမီိကုေရစ ီအခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ 

“ႏိငုင္ံေတာလုံ္ၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏငွ္ ့ရပရ္ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး” စသည ္

တို႔ကို အေၾကာင္းျပ၍ ပုဒ္မ (၃၅၄) တြင္ ျပန္လည္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေၾကာင္း  

ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တဘက္မွကာကြယ္ျပ႒ာန္းၿပီး၊ အျခားတဘက္တြင္ 

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိ ုလုံးဝဥေပကၡာျပဳထားေသာ လပုရ္ပ္ျဖစသ္ည။္ အထကတ္ြင ္

ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိပါက အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး အျပည့္အဝခံစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

 ဒမီုကိေရစကီ်င္စ့ဥအ္ရ လြတလ္ပစ္ြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင္၊့ စတီန္းလညွ္လ့ညစ္ုေဝး 

ခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္ … စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရွိရမည္ 

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ထို မူလအခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး စသည္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း 

ႏိငုသ္ည။္ ထိအုေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္ ့မမိတုိိ႔၏ လြတလ္ပမ္ႈကိ ုေတာင္းဆိုေသာ  ပဂုိၢဳလ ္

မ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား အက်ဥ္းခ်ဖမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

 ႏိငုင္ံေတာလုံ္ၿခံဳေရးကိ ုအေၾကာင္းျပ၍ ႏိငုင္သံားတို႔၏ အေျခခလံူ႔အခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့

ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ၁၉၆၂ ခုမွစၿပီး ယေန႔တိုင္ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ 

သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ား မိမိတို႔၏ စကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လြတ္လပ္စြာ တိုးတက္ေအာင္ 

တထီြငဖ္နတ္ီးခြင္ကုိ့ ပတိပ္ငထ္ားခဲသ့ည။္ ျပည္ေထာငစ္မုၿပိဳကဲြေရးကိ ုအေၾကာင္းျပ 

၍ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုေန 

ေသာ တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိ ုစစ္ေရးျဖင္ ့ႏွမိန္င္းၿပီး ျပညတ္ြင္းစစႀ္ကီးသညလ္ည္း 

လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းႏွင့္အမွ် ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
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 ယခုလည္း ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြ 

ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေစာင့္ထိန္းရန္ 

တာဝန္ရွိသည္ဟု ပုဒ္မ (၃၈၃) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းသည္ မိမိတို႔ ႏွစ္ေပါင္း 

(၆ဝ) အေတြ႔အႀကံဳအရ ေျပာရပါက - ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္က့ိ ုရပုသ္မိ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး 

ညီၫြတ္ေရးကိ ုအေၾကာင္းျပ၍ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏငွ္ ့

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သာမက ကိုးကြယယ္ံၾုကညမ္ႈတို႔ကိပုါ စစဖ္နိပ္ေအာကတ္ြင ္လႈပ၍္မရ 

ေအာင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ 

ႏိငုင္သံားတုိ႔၏ ေမြးရာပါ မလူအခြင္အ့ေရးမ်ား၊ အေျခခလံူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ္ ့ဒမီိကု 

ေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေရးသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာငစ္မုၿပိဳကဲြေစလုိပါက တခတုည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ဤျပည္ေထာငစ္ ု

ကို စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးသာ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္း 

သား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကိ ုမၿပိဳကဲြေစခ်ငပ္ါက တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ ကုိယပ္ိငု ္

ျပ႒ာန္းခြင့္ႏငွ္ ့တန္းတူခြင္ကုိ့ ေလးစားအသအိမတွ္ျပဳၿပီး ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒ ျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးေရးသာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

တညတ္ံခ့ိငုၿ္မဲေရးကိ ုလုိလားပါက ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာ၏ မလူပိငုရ္ငွ္ျဖစ ္

ေသာ ျပည္သူလူထုလက္ထဲသို႔ ထိုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္ 

အပ္ႏွင္းၿပီး၊ ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔ကိုယ္စား က်င့္သုံးခြင့္ေပးထားေသာ ျပည္သူ႔ 

ကိယ္ုစားလွယ ္အစစအ္မနွမ္်ားက ႏိငုင္ံေတာ၏္အာဏာကိ ုခဲြေဝက်င္သ့ံုးျခင္းသည ္

သာလွ်င္ တရားေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 

 နအဖစစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအားလုံးကို ရုပ္သိမ္းၿပီး၊ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိပုါ ထနိ္းခ်ဳပထ္ားသည္အ့ျပင ္ဒမီိကုေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏွင္ ့

ကိယ္ုပိငု္ျပ႒ာန္းခြင္ ့အေရးတို႔အတြက ္အစဥတ္စိကု္ေတာင္းဆိခုဲ့ေသာ ရဟန္းရငွလ္ ူ

ျပညသ္လူူထအုေပါင္းႏငွ္ ့ေက်ာင္းသားလူငယမ္်ားကိ ုရကစ္ကစ္ြာသတ္ျဖတည္ႇဥ္းပန္း 

ခဲ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ တရားေသ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရိွရန္ ပုဒမ္ (၄၃၃) ျဖင့္ အကာ 

အကြယ္ ယူထားသည္။ ထိုပုဒ္မအရ -

“ဤဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ တညသ္ည္ ့မတုိငမ္ ီႏိငုင္ံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာ 

ေရးႏငွ္ ့ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာငစ္ကီ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ အေကာငအ္ထည္ေဖာ ္

ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ ဤ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္”။
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 ထုိသုိ႔ စစအ္ာဏာရငွမ္်ား က်ဴးလြနခ္ဲ့ေသာ ျပစဒ္ဏမ္်ားမ ွတရားေသလြတ္ၿငမိ္းခ်မ္း 

သာခြင့္ရေရး သာမက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအား ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရမ်ားကပါ လြယ္လြယ္ျပင္ဆင္၍ မရ 

ေအာင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းတြင္ ပုဒ္မအထပ္ထပ္ျဖင့္ အကာ 

အကြယ္ယူ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၿခံဳ၍ေျပာရပါက စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေထာက္ခံအားေပး 

မႈ မရိွေသာ မည္သည့္ပုဒ္မကုိမွ် ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း၍ မရေအာင္ ကာကြယ္ထားျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းသည္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိ 

အေျခခံေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ 

အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ သမိုင္းတြင္သြားရေပလိမ့္မည္။

(p) wdkif;&if;om;vlrsdK;rsm;tay: xm;&Sdaomoabmxm;

 [တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ဖ်က္ဆီး၍ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား တိမ္ေကာ  

 ပေပ်ာက္ေရးလမ္းစဥ္]

 နအဖစစအ္စိုးရ၏ ႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒတြင ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား 

အေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူ 

ဟူေသာ အခန္းတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထုိင္ 

ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္” ဟု ပုဒမ္ (၃) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုသုိ႔ဆုိပါက စစ္အစုိးရမွ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သေဘာထား မဆိုးလွဟု သံုးသပ္၍ ရႏိုင္သည္။

 သုိ႔ေသာ ္ထုိသို႔ျပ႒ာန္းထားၿပီး တိငု္းရင္းသားမ်ားလူမ်ိဳးမ်ားကုိ မညမ္ွ် လက္ေတြ႔ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ေပးထားသနည္း ဟု ေမးခြန္းေမးရန္ လိုအပ္သည္။ ပုဒ္မ 

(၃) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပကတိတည္ရွိမႈကို ျငင္းဆန္၍ 

မရေသာေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤ 

ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္ခင္က သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တန္းတူရည္တူပူးေပါင္း၍ ဤျပည္ေထာင္စုကို အတူတကြ တည္ 

ေဆာက္ၾကသည္ ဟူေသာ “အတူတကြလာေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း” (Coming 

Together) ဆုိသည့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူသာ ျဖစ္သင့္သည္။ အစပထမတြင္ မည္သုိ႔ 

မညပ္ံ ုပူးေပါင္းခဲၾ့ကသည ္ဟူေသာ သမိငု္းေၾကာင္းကိ ုဝနမ္ခရံဘဲ ဲ“တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳး 

ေပါင္းစံုစုေပါင္း ေနထိုင္ၾကသည္” ဆိုရံုမွ်ျဖင့္ သမိုင္းကို မလိမ့္တပတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ 

သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေရးသားျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္ မတိုင္မီကတည္းက 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေပါင္းစံုအတူတကြ ေနခဲ့ၾကသည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား ရွိေစ 

သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး မရိုးသားမႈ ပင္ျဖစ္သည္။
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 ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ (၂၂) (က) တြင္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ 

အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္” ဆိုျခင္း 

သည္ ထိုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ဖန္တီးျပ႒ာန္းျခင္းကို မထီမဲ့ျမင္ 

ျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ရိုက္ခ်ိဳးျခင္းသာျဖစ္သည္။ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

အႏုပညာဆုိသည္မွာ ျပင္ပမွ လာေရာက္ဖန္တီးေပး၍ မရေပ။ လြတ္လပ္ေသာ 

လူမ်ိဳးမ်ားက မိမိတုိ႔ဘဝရုန္းကန္လႈပ္ရွားရွင္သန္မႈမ်ားႏငွ့္အတူ တီထြင္ဖန္တီးအပ္ 

ေသာ လြတ္လပ္မႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈကို ပိတ္ပင္၍ ထို 

လမူ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့အႏပုညာတုိးတက္ေအာင ္ကညူီေဆာငရ္ြက္မည ္

ဆိုျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာမ်ားကို 

မဟာလမူ်ိဳးႀကီး လုိခ်ငသ္ည္ပ့ံစုအံတိငု္း ေျပာင္းလပဲစမ္ညဟ္ူေသာ ၿခမိ္းေျခာက္မႈႏငွ္ ့

အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

 ဥပမာ တခုျပ လုိသည္။ မဆလေခတ္ကတည္းက ခ်င္းျပည္နယ္ေဒသပါတီ 

ဥက႒ၠ လပုသ္ ူဗမာတဦးက ခ်င္းရိုးရာေစာငမ္်ားကိ ုတိုးတက္ေအာင ္ကူညီေဆာငရ္ြက ္

ေပးမည္ဟု ဆိုၿပီး ခ်င္းရိုးရာေစာင္မ်ားကုိ ဗမာတိုက္ပံု ပံုစံအတုိင္း ခ်ဳပ္ခိုင္း၍ ခ်င္း 

ျပည္နယ္ရွိ မဆလပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 

အတင္းအဓမၼ ဝတ္ဆင္ခုိင္းခဲဖူ့းသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ကျပေျဖေဖ်ာ္မည့္ ခ်င္း 

ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ကိလုည္း - ခ်င္းရိုးရာေတာ ့ဟတုပ္ါရဲ၊့ သို႔ေသာ ္ဗမာတုိကပ္ံုျဖင္ ့ခ်ဳပ ္

ခိုင္းေသာ တိုက္ပံုအကႌ်မ်ားကို ဝတ္၍ ေဖ်ာ္ေျဖခိုင္းသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ခ်င္း 

လူမ်ိဳးမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ဗမာပံုစံသြင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ယဥ္ေက်းမႈတုိး 

တက္ေအာင္ ကူညီျခင္းသည္ တိုးတက္ေအာင္ကူညီျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျပင္မွလာ 

ေရာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

 ထိုထကပ္ိ၍ုအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏ ု

ပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကို တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ျပ႒ာန္းၿပီး၊ 

အျခားတဘက္တြင္လည္း ျမန္မာစာ တခုတည္းသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလုံး၏ 

“ရံုးသံုးျဖစ္သည္” ဟု ပုဒ္မ (၄၅ဝ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 

စကားႏငွ္ ့စာေပမ်ားကုိ သကဆ္ိငုရ္ာ ျပညန္ယမ္်ား၏ ရံုးသုံးစာ စကားအျဖစ ္အသံုးျပဳ 

ခြင့္ မေပးထားေပ။ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ စကားႏွင့္ 

စာေပမ်ားကုိ ရံုးသံုးအျဖစ ္အသအိမတွမ္ျပဳပါက ထိ ုစကား၊ ထိ ုစာေပမ်ားကုိ မညက္ဲ ့

သို႔ ေရရညွတ္ညတ္ံ့ေစၿပီး မညက္ဲသ့ို႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင ္လပု္ေဆာင္ႏိငုမ္ညန္ည္း။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ယင္းလပုရ္ပ၏္ ရညရ္ြယခ္်က္သည ္လကရ္ွတိိငု္းရင္းသား စကား၊ စာေပ 

ႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိ ု“တိုးတက္ေအာင္ေအာငရ္ြက္ေပးတာပါ …” ဟ ုအေၾကာင္းျပ၍ 
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အျပငမ္လွာေရာကဖ္်ကဆ္ီးခြင္ ့ေပးၿပီး၊ အျခားတဘကတ္ြငလ္ည္း တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳး 

မ်ား မမိတိို႔ကိယုတ္ိငု ္တုိးတက္ေအာင ္တီထြငဖ္နတ္ီးခြင္ကုိ့ ကန္႔သတခ္်ဳပခ္်ယထ္ား 

ေသာ စနစ္ျဖစသ္ည။္ တနည္းအားျဖင္ ့တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ စကားႏငွ္ ့

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထိုလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေရရွည္စီမံ 

ကိန္းျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

 စစမ္နွ္ေသာ ျပည္ေထာငစ္စုနစအ္ရ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ စကား၊ စာေပႏငွ္ ့

ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ လံုးလုံးမွ် 

မသက္ဆိုင္ေပ။ ထုိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို႔၏ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ျပည္ 

နယ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းၿပီး တိုးတက္ထြန္းကားေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္သာ ျဖစ္သည္။ ယခု နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင ္ျပညန္ယမ္်ားကိ ုသီးျခားလြတ္လပစ္ြာျဖင္ ့“ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ” 

ကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခြင့္ မေပးေခ်။

 ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားကိ ုျပညန္ယဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ 

ေရးသားျပ႒ာန္းခြင့္ မေပးျခင္းသည္ ထို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း 

ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ 

မမိတိို႔စကား၊ စာေပႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ လြတ္လပစ္ြာဖနတ္ီး၍ တိုးတကဖ္ံြ႔ၿဖိဳးေအာင ္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ 

အနာဂတ္လည္း မရွိႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကံရြယ္ 

ေနေသာ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အစြမ္းကုန္တိုက္ဖ်က္ျခင္းမွ 

အပ အျခားနည္းလမ္းမရွိေပ။

အပိုင္း (၃)

jynfolvlxkxHodk@ yef=um;v$m

 နအဖစစ္အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက မိမိတုိ႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး 

အျဖစ ္ပိငုဆ္ိငု္ေသာ ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုမမိတိို႔ကိယုစ္ား လြတလ္ပစ္ြာ 

က်င့္သံုးခြင့္ေပး၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္ 

၁၉၉ဝ ေမလ (၂၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ားထ ံအာဏာလႊဲေျပာင္းရန ္အေၾကာကအ္ကန ္ျငင္းဆန ္

ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ ထုိ အမ်ိဳး 

သားညလီာခတံြင ္ျပညသ္လူထုူ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာကထ္ားေသာ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္
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ကိယုစ္ားလယွမ္်ား အျပည္အ့ဝပါဝင္ျခင္း မရွခိဲသ့ကဲသုိ့႔၊ စစမ္နွ္ေသာ တိငု္းရင္းသား 

ကိယ္ုစားလယွမ္်ား ပါဝငတ္က္ေရာက္ျခင္းလည္း မရွခိဲ့ေပ။ စစအ္စိုးရက ၎တို႔ စတိ ္

ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေသာ အတုအေယာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို 

က်င္းပခဲ့ၿပီး (၁၄) ႏွစ္မွ် ၾကာေသာအခါ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

 အထက္တြင္ ဆုိခဲသ့ည့္အတုိင္း နအဖစစ္အစုိးရမွ တဖက္သတ္ေခၚယူက်င္းပခဲ့ 

ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွခ်မွတ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအသစ္တရပ္ကို ေရးဆဲြ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္။ စစ္အာဏာရွင္ကုိ 

ကာကြယ္ျပ႒ာန္းသည္ ့ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒျဖစသ္ည္ႏငွ္အ့ည ီဤ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံ

ဥပေဒကုိ လာမည့္ ေမလ (၁ဝ) ရက္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသြား 

ပါက၊ တပမ္ေတာက္ာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပသ္ည ္တုိင္းျပညတ္ြင ္အျမင္ဆ့ံုးအာဏာပိငု ္

ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္ေရးရာကိစၥအားလံုးကို ဥပေဒေဘာင္ျပင္ပ 

တြင္ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ ရွိရံုသာမက၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ 

ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာတုိ႔သညလ္ည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏငွ္ ့တပမ္ေတာအ္ေပၚသို႔ လံုးဝသက္ 

ေရာက္ အက်ံဳးဝင္ပုိင္ခြင့္ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္သည္ 

ဥပေဒေဘာငအ္ေပၚေရာကရ္ွ ိသြားၿပီျဖစသ္ျဖင္ ့တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဘာငမ္ ွလုံးဝ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိသြားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 

တပမ္ေတာက္ တိငု္းျပည၏္ အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာအားလံုးကိ ုစတိႀ္ကိဳက္ျခယလ္ယွခ္ြင္ ့ 

ရရွသိြားမည ္ျဖစသ္ည။္ ထိသုို႔ ျခယလွ္ယ္ႏိငု္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပအ္ား 

ႏုိင္ငံေတာ္တခုလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတခုခုကို ေသာ္လည္းေကာင္း 

အေရး ေပၚအေျခအေနေၾကညာ၍ အာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကို ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ေပးထားသည။္ ယင္းလပုရ္ပသ္ည ္တပမ္ေတာက္ာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပက္ိ ုႏိငုင္ံေတာ ္

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာသိမ္းခြင့္ပါ ေပးထားေသာ စစ္အာဏာရွင္ 

စနစ္၏ ဆိုးဝါးမႈ အထြတ္အထိပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

 တပမ္ေတာက္ာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပက္ိ ုအာဏာသမိ္းခြင္ ့အပါအဝင ္ႏိငုင္ံေတာ၏္ 

ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင္ ့တရားစရီင္ေရးအာဏာတို႔ကိ ုအဆင္ဆ့င္ ့ 

လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ခြင့္ ရွိရန္လည္း ထိုဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းရန္ျပင္ဆင္ေနသည္။ တုိင္း 

ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္၍ ျပည္ 

ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ေနာင္တြင္မ်ိဳးဆက္ျပဳတ္ တိမ္ေကာ 

ပေပ်ာက ္သြားေလေအာင ္စမီကံနိ္းရွရိွိျဖင္ ့ရညရ္ြယထ္ားသည။္ ထိမုွ်မက ဒမီိကုေရစ ီ
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ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ထူေထာင္ခြင့္ ေပးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား

ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေအာင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 

ႏိင္ုငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ထားပုံကုိ စစ္အာဏာ 

ရွင္မ်ား၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏိုင္ငံေရးအကြက္ 

မ်ားကို ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿခံဳ၍ေျပာရပါက မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီမ်ား 

လႊမ္းမုိးေသာ စစ္အာဏာရွင္တည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒမုိီကေရစီ 

ေရးႏငွ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးကိ ုျမတ္ႏိုးၿပီး၊ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား ၿငမိ္းခ်မ္းစြာအတယွူဥတ္ဲြ 

ေနထိငု္ႏိငု္ေရးကိ ုလုိလားေသာ ျပည္ေထာငစ္ဖုြားတိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားအားလုံးက 

နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လာမည့္ ေမလ (၁ဝ) ရက္တြင္ 

ဆန္႔က်ငက္န္႔ကြက ္မဲေပးၿပီး ပယ္ခ်သြားရန ္တုငိ္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာငစ္ ီ(ENC) 

မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ 

အႏူးအၫြတ္ပန္ၾကား လိုက္ရပါသည္။

(၁)  ယေန႔ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ျဖစပ္ြားေနေသာ ႏိငုင္ံေရးအၾကပအ္တည္း 

သည္ သာမန္ဝါဒေရးရာတုိက္ပဲြတခုတည္း မဟုတ္ဘ၊ဲ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

လ (၁၂) ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ “ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပႆနာ” ပင္ျဖစ္ 

သည္။

(၂)  ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒဆိသုညမ္ွာ ႏိငုင္ံေတာအ္ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုပိငုဆုိ္င ္

ထားေသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စား တိုင္းျပည္၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြေသာ အစိုးရအၾကား သေဘာတူခ်ဳပ္ဆို 

ထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တရပ္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ 

အစိုးရႏငွ္ ့အအပုခ္်ဳပခ္ ံျပညသ္လူထူအုၾကား ႏစွဥ္ီးႏစွဘ္က ္သေဘာတခူ်ဳပဆ္ိ ု

ထားေသာ စာခ်ဳပ္တရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

(၃)  နအဖစစ္အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မႈမရွိဘဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတရပ္ကိုေရးဆဲြ၍ အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္၊ လူထုဆႏၵခံယူ 

ပဲြကုိ မၾကာမီက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ ရိွေနသည္။ ထုိလုပ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ အခန္း 

က႑ကို ဥေပကၡာျပဳေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္သည္။
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(၄)  ဤကဲသုိ့႔ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမပါဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္တစုက ဖဲြ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒတရပ္ကုိ တဖက္သတ္ေရးဆဲြ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း 

သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

(၅)  စစအ္ာဏာရငွစ္နစက္ိ ုႏိငုင္ံေတာဖ္ဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒျဖင္ ့ကာကြယ္ျပ႒ာန္း 

ရန ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည ္ပငလ္ံစုာခ်ဳပက္ိ ုရိက္ုခ်ိဳးျခင္း ျဖစသ္ည။္ ဗိလ္ုခ်ဳပ္ေအာင ္

ဆန္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မွ ေသြဖီျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤ 

လုပ္ရပ္သည္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိ စဲြကုိင္ထားေသာ စစ္ဝါဒီတစုက ျပည္ 

ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိဗမာမဟတု္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လမူ်ိဳးျပဳတ္သဥု္း 

ေရးကိ ုစစဆ္င္ေရးတရပအ္ေနျဖင္ ့မဟာဗ်ဴဟာက်က် ဆင္ႏႊဲေနျခင္းျဖစသ္ည။္

(၆)  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေစမည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည ္တိငု္းျပည၏္ ႏိငုင္ံေရးျပႆနာမ်ားကိ ု

ပိုမိုနက္႐ိႈင္း႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 

ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ရိုက္ခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အႏွစ္ (၆ဝ) ျပည္တြင္းစစ္ 

ကိုလည္း ပို၍ရွည္ၾကာေစႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ စီးပြားေရးခၽြ တ္ၿခံဳက်ဆင္းမႈႏွင့္ 

လူမႈေရးအတိဒုကၡ ေပါင္းစံုကိုလည္း ပိုမိုႀကီးထြားေစႏိုင္သည္။

(၇)  ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကို လိုလားေသာ ေက်ာင္း 

သားလူငယ္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက စစ္အစုိးရမွ ေခၚယူက်င္းပ 

မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကို လံုးဝ (လံုးဝ) ဆန္႔က်င္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကပါရန္ 

တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

*  *  *  *  *  *  *
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ေနာက္ဆက္တဲြ

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား စုေပါင္းဖဲြ ႔စည္းခဲ့ေသာ 

“ဖက္ဒရယ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆဲြေရးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီ” 

(Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee- FCDCC) မွ 

ျပဳစုေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ -

zuf’&,fjynfaxmifpkoRwjrefrmEdkifiH

zJG@pnf;yHktajccHOya' (rl=urf;)
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အခန္း (၁)

zuf'&,fjynfaxmifpk. 0daoovQ%mrsm; 
(Form of Federal Union)

ပုဒ္မ (၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ 

ဒမုိီကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ” ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂) ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းျခင္း

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိ၍ တန္းတူေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ားကို ဤ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အပ္ႏွင္းခံရသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုကို ဖဲြ႔စည္းေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ 

တည္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၄) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာခံယူက်င့္သံုးျခင္း

(က) အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကုိ ပံမုနွက္်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ လြတ္လပ၍္ တရားမွ်တသည္ ့

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတွဆင္ ့လွ်ိဳ႕ဝကွမ္ဲေပးစနစ္ျဖင္ ့ႏိငုင္သံားတို႔က 

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံယူက်င့္သံုးေစရမည္။

(ခ)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု အခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုဤဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခ ံဥပေဒ 

အရ တည္ေထာင္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားရံုးမ်ားက က်င့္သံုးေစ 

ရမည္။
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ပုဒ္မ (၅) အာဏာခဲြျခားမႈ

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ပင္မ မ႑ဳိင္သံုးရပ္ျဖစ္ေသာဥပေဒျပဳမႈအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို ခဲြျခားက်င့္သံုးေစရမည့္အျပင္ အာဏာ 

တရပ္ႏွင့္တရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇမႈရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၆) အာဏာခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္း

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားအၾကားတြင ္

ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာမ်ားကို ခဲြေဝက်င့္သံုးေစရမည္။

ပုဒ္မ (၇) ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္သုည ္ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့ဘာသာေရးေရာစပ္ျခင္း မရွိေစဘ ဲ

ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစရမည္။

(ခ)  မည္သည့္ ဘာသာအယူဝါဒကိုမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိ 

ေစရ။

ပုဒ္မ (၈) နယ္နိမိတ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု ပါဝင္ေသာ နယ္နိမိတ္သည္ ဤ 

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ ေန႔တြင္ တည္ရိွသည့္အတုိင္းျဖစ္သည္။ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ မပါရိွဘ ဲ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ နယ္နိမိတ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေစရ။

ပုဒ္မ (၉) ႏိုင္ငံေရးစနစ္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္ ပါတီစုံဒမုိီကေရစီစနစ္ျဖစ္သည္။

(ခ)  ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားကိ ုဒမီိကုေရစအီေျခခမံမူ်ား၊ က်င္စ့ဥမ္်ားႏငွ္အ့ည ီလြတလ္ပ ္

စြာ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ႏိုင္သည္။

(ဂ)  ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ) အျမင့္ဆံုးဥပေဒ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အျမင့္ဆံုးဥပေဒ ျဖစ္ 

သည္။
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အခန္း (၂)

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

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား (Fundamental Rights)

ပုဒ္မ (၁၁) ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူတိုင္းသည္ -

(က) အသက္ရွင္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

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

အရြယ၊္ လငိ္ႏငွ္ ့လငိစ္တိက္ဲြျပားမႈ မ်ားေၾကာင္ ့ခဲြျခားမႈမရွိေစဘဲ တရားဥပေဒ 

ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိေစရမည္။

(ဂ) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယံုၾကည္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဃ) လူပုဂၢိဳလ္တဦးအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ခံပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ 

အား ေလးစားေစမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈ ရယူပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂) အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူ မည္သူမဆို -

(က) ကၽြ န္ျပဳျခင္း မခံေစရ။

(ခ) အတင္းအဓမၼေစခိုင္းခံရျခင္း မရွိေစရ။

(ဂ) ႏိပွစ္ကည္ႇဥ္းပမ္းျခင္း၊ လငိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာေစာက္ားမႈျပဳျခင္း၊ လမူဆန္ေသာ ရက္ 

စက္စြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မခံေစရ။
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ပုဒ္မ (၁၃) ရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

အထက္ပါ ပုဒ္မ (၁၁) ပါ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဒမ္ (၁၂) ပါ အေျခခံလြတ္လပ္ 

ခြင့္မ်ားကို မည္သည့္အေျခအေနေအာက္တြင္မွ် ရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄) အေျခခံရပိုင္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူတိုင္းသည္ -

(က) လြတလ္ပစ္ြာထတု္ေဖာ္ေျပာဆိခုြင္၊့ ပံုႏွပိထ္တ္ုေဝခြင္၊့ သတင္းရယခူြင္၊့ သတင္း 

ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) လြတ္လပစ္ြာသာသာတရားကိုးကြယခ္ြင္၊့ ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥလ္ာမ်ားကုိ 

က်င့္သံုးခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ) လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဃ) ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(င) ဤပဒုမ္ပါ လြတ္လပခ္ြင္မ့်ားကိ ုက်င္သ့ံုးရာတြင ္ဒမီိကုေရစအီေျခခမံမူ်ား၊ က်င္ ့

စဥ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္ 

တရားမ်ားကိ ုထခိိက္ုပ်က္ျပားေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကန္႔သတဟ္န္႔တား 

သည့္ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းႏိုင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅) ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူ မည္သူမဆို -

(က) မိမိ၏ေနအိမ္၊ မိသားစု စာေပးစာယူ အပါအဝင္ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈတုိ႔ကို 

ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီမဟုတ္ေသာ ေႏွာကယ္ကွ္ျခင္း၊ မမိ၏ိ သကိၡာႏငွ္ ့ဂဏုသ္တင္း 

ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ေသာနည္းျဖင့္ ထိခိုက္ျခင္း မခံထိုက္ေစရ။

(ခ) ဥပေဒႏငွ္မ့ညီေသာနည္းျဖင္ ့လပူဂုၢိဳလက္ိရုွာေဖြခရံျခင္း၊ ေနအမိဥ္ပစာအတြင္း 

ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခံရျခင္းတို႔ႏွင့္ ၎တို႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းသိမ္းယူခံရျခင္းမွ 

လံုၿခံဳမႈခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆) က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရး

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းေနထိငုသူ္တိငု္းသည ္ႏိငုင္ံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမူႈေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိသားစုအစရွိသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္ 

အေရးရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၇) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အခြင့္အေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၈) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ၏အခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူ မည္သူမွ် ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု 

ထင္ျမငယူ္ဆႏိငုဖ္ြယရ္ာ ခိငုလ္ံုေသာ အေၾကာင္းမရွဘိ ဲသံသယျဖင္ ့ခ်ဳပ္ေႏွာင ္

ခံရျခင္း၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း မရွိေစရ။

(ခ)  ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူတိုင္းအေပၚ ဆက္ဆံရာတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ 

ဆက္ဆံမႈခံထိုက္ေစရမည္။

(ဂ)  ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဝရမ္းအရ မဟုတ္လွ်င္ (၂၄) နာရီထက္ 

ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိေစရ။ (၂၄) နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ 

ခ်ဳပ္ေႏွာငရ္န ္လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းရွလိွ်င ္အာဏာရွသိည္ ့သကဆ္ိငုရ္ာ 

တရားရုံးသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး တရားသူႀကီးတဦးဦး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔ျဖင့္သာ တည္ဆ ဲ

တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉) ျပစ္မႈဆိုင္ရာစဲြဆိုျခင္း

(က) မည္သူမဆို ျပစ္မႈတခုခုႏွင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံရပါက -

(၁)  အဆိပုါ ျပစမ္ႈႏငွ္ ့စဲြဆိထုားေၾကာင္းကုိ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွ ိၾကားသိေစရမည။္

(၂)  အျမန္ဆံုးအခ်ိန္ကာလအတြင္း စစ္ေဆးၾကားနာရမည္။

(၃)  တရားစဲြဆိုျခင္းခံရသူ၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ သက္ေသထြက္ဆိုရန္ 

အတင္းအက်ပ္ျပဳျခင္း မခံေစရ။

(၄)  ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္အျပည့္အဝ ရွိေစရမည္။

(၅)  တရားစဲြဆိုျခင္းခရံသ၏ူ ကိယုစ္ား ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင ္ငွားရမ္းထုေခ်ပိငု ္

ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၆) တရားစဲြဆိုျခင္းခရံသ ူနားလည္ႏိငု္ေသာ ဘာသာစကားျဖင္ ့စစ္ေဆးၾကား 

နာမႈကုိ ခံယူပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခရိွဲပါက 

စကားျပန္၏အကူအညီကို ရယူပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ)  ၾကားနာေသာ တရားခြင္အားလုံးသည္ အမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 

တရားစီရင္ေရးျဖစ္ရမည္။ 
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ပုဒ္မ (၂ဝ) တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ျပစ္ဒဏ္

(က) ျပစ္မႈျဖစ္ပြားစဥ္အခ်ိန္ကာလ၌ အတည္ျဖစ္ေနေသာ တရားဥပေဒအရသာ 

စီရင္ရမည္။

(ခ) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမခ်မွတ္ရ။

(ဂ) တရားေသလႊတ္ျခင္းခံရၿပီးသူ မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ် အဆိုပါျပစ္မႈ 

အတြက္ ထပ္မံစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈတခုအတြက္ တႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း မခံေစရ။

(င) မည္သည့္ဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း မရွိေစရ။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား  
(Civil and Political Rights)

ပုဒ္မ (၂၁) လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လြတ္လပ္စြာ 

သြားလာခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၂) ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာခြင့္၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပင္ပသို႔ထြက္ခြာခြင့္၊ 

ျပည္ပမွ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၃) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရး

(က) အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတိုင္းသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္းမခဲြျခားဘဲ 

လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ လက္ထပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) လကထ္ပထ္မိ္းျမားျခင္းသည ္မမိ၏ိဘာသာတရားႏငွ္ ့လမူ်ိဳးသဏၭာန ္ေရြးခ်ယ ္

မႈ အခြင္အ့ေရးကုိ အလုိအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲျခင္း မျဖစ္ေစရ။ မမိ၏ိ လြတ္လပ ္

ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအရသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၄) ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး

အရြယ္ေရာက္သူႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ -
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(က) တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 

ကိယ္ုစားလယွမ္်ားမတွဆင္ ့ေသာလ္ည္းေကာင္း ႏိငုင္ံေရးဆိုငရ္ာကစိၥမ်ားတြင ္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) လြတ္လပ္ေသာဆႏၵေဖာ္ျပမႈ ကုိ  အာမခံသည့္  လွ်ိဳ ႕ဝွက္၊  တိုက္ရို က္ ၊ 

လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ပံုမွန္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ 

ေသာလ္ည္း ေကာင္း၊ အခါအားေလ်ာစ္ြာ က်င္းပေသာ ေရြးေကာကပ္ဲြမ်ားတြင ္

ေသာ္လည္း ေကာင္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရ

မည္။

ပုဒ္မ (၂၅) အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ 

ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖဲြ ႔မ်ား 

ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ သမဂၢမ်ားထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) မည္သူမွ် အသင္းအဖဲြ႔တခုခုသုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ျပဳမူျခင္း မခံေစရ။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား  
(Economic, Social and Cultural Rights and Duties)

ပုဒ္မ (၂၆) ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္

(က) ႏုငိင္သံားတိငု္းသည ္တရားသျဖင္ ့ရွာေဖြရရွထိားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားပိငုဆ္ိငု ္

ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ ထုခဲြေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) ႏိငုင္သံားတိငု္း၏ ပစၥည္းဥစၥာပိငုဆုိ္ငခ္ြင္က့ိ ုအမ်ားျပညသ္အူက်ိဳးအတြကသ္ာ 

လွ်င ္ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီရပုသ္မိ္းမႈျပဳလပု္ႏိငု ္ေစရမည။္ ရပုသ္မိ္းခရံသ၏ူ အက်ိဳး 

ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏အက်ိဳးကို တရားမွ်တစြာခ်ိန္ဆ၍ ထိုက္တန္ေသာ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးမွသာ သိမ္းယူခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၇) အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း၊ လိင္၊ အသား 

အေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ အသက္အရြယ္ ခဲြျခားျခင္းမရွိေစရဘဲ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂၈) စီးပြားရွာေဖြခြင့္

(က) ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိ၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ လြတ္လပ္စြာ 

စီးပြားရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တည္ 

ေထာင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) အထက္အပိဒု ္(က) ပါ အခြင္အ့ေရးကိ ုက်င္သုံ့းရာတြင ္ႏိငုင္ံေတာက္ခ်မတ္ွထား 

ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ ျပည္သူ 

လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၂၉) တီထြင္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္

ႏိငုင္သံားတုိင္းသည ္လြတလ္ပစ္ြာတထီြငဖ္နတ္ီးပိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့နည္းပညာမပူိငုခ္ြင္တ့ို႔ကိ ု

ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃ဝ) မိရိုးဖလာအေမြအႏွစ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

မိရိုးဖလာ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားႏငွ့္ ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းအစဥအ္လာအရ သီးသန္႔ပိငုဆ္ိငုလ္ာခဲ့ေသာ နည္းပညာဆိငုရ္ာ အေမြအႏစွ ္

မ်ားကိ ုသက္ဆိငုရ္ာ လူမႈအသိငု္းအဝိငု္းမ ွအစဥအ္ဆက ္ထနိ္းသမိ္းပိငုခ္ြင္၊့ အသုံးျပဳ 

ပိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၁) အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္

ႏိင္ုငံသားတုိင္းသည္ မိမိေနရင္းျပည္နယ္မွ အျခားျပည္နယ္တရပ္ရပ္သုိ႔ အေျခခ်ေန 

ထိုင္ျခင္း၊ စီးပြားရွာေဖြျခင္းတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၏ တရားဥပေဒျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၂) ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္

(က) လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) မိမိႏွစ္သက္ဝါသနာပါရာ အတတ္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ၊ 

အဆင့္ ျမင့္ပညာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဂ) အေျခခံပညာေရးကို မသင္မေနရအျဖစ္ အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၃၃) ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္

ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ သိပၸံႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 

ဆိငုရ္ာ အဆင့္ျမင္ပ့ညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိ ုသတ္မတွ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏငွ္ ့

အညီ တည္ေထာင္ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံရမည္။

ပုဒ္မ (၃၄) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္သံားတိငု္းသည ္အေျခခကံ်န္းမာေရးအဆင္တ့ြင ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုသမႈကို အခမဲ့ ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ၊ အသက္ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ အာမခံထားရွိမႈႏွင့္ လူမႈဖူလံု 

ေရးအတြက္ စီမံထားရိွမႈတုိ႔ကုိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၃၅) ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဓေလ့ထံုးစ၊ံ အစဥအ္လာမ်ားကိ ုတိုးတက္ျပန္႔ပြားေအာင ္ဤဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့

အညီ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၆) တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုႏိငုင္သံားတိငု္းသည ္မမိတုိိ႔၏ ဘာသာစကားႏငွ္ ့စာေပတုိ႔ကိ ု

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ သင္ၾကားပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ တိုးတက္ျပန္႔ပြားေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား   
(Affirmative Action Rights)

ပုဒ္မ (၃၇) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးအတြက္စီမံမႈ

က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စု၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး (၃ဝ) 

ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ပုဒ္မ (၃၈) ကေလးမ်ားအခြင့္အေရး

(က) ကေလးငယ္တိုင္းသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာကမ္ႈကိ ုရရွခိစံားပိငုခ္ြင္ရ့ွသိည။္ ကေလးငယတုိ္င္းသည ္အမ်ိဳးသားထုတရပ ္

လံုး၏ ေဖးမကူညီမႈကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ)  ကေလးမ်ားအား မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ ၎တုိ႔၏ 

မသိားစထံုမ ွကဲြကြာေအာင ္မျပဳလပုရ္။ ကေလးတို႔ကိ ုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏငွ္ ့

သြန္သင္ျပဳျပင္ျခင္းတို ႔သည္ မိဘတို ႔၏ သဘာဝအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူတုိ႔က ဝတၱရားပ်က္ကြက္လွ်င္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ တနည္းနည္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိ 

မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ 

ကဲြကြာေစျခင္းကို ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ)  ကေလးမ်ားကုိ စီးပြားေရးႏငွ္ ့လမူႈေရးအရ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ ွကာကြယ္ေစာင္ ့

ေရွာက္မႈ ျပဳရမည္။ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ 

အႏၱရာယ္၊ ကိုယ္ခႏၶာႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ တခုခုကို ထိခိုက္ေစေသာ အလုပ္လုပ္ 

ကိုင္ေစျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ဃ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ ကေလးမ်ားအခြင္အ့ေရးဆိငုရ္ာ ဥပေဒ 

ကို ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၃၉) အလုပ္သမားအခြင့္အေရး

(က) အလုပ္လုပ္သူတုိင္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္-

(၁)  သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားရရွိခြင့္၊

(၂)  လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္၊

(၃)  မွ်တေသာအလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊

(၄)  အားလပ္ရပ္ႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ားခံစားခြင့္၊

(၅)  အလပုသ္မားသမဂၢမ်ား လြတလ္ပစ္ြာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာငခ္ြင့္ႏငွ္ ့စည္းရံုး 

ခြင့္မ်ား ရရွိေစရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၄ဝ) လယ္သမားအခြင့္အေရး

လယ္သမားတိုင္းသည္ -

(၁)  သီးႏွံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ထုတ္လုပ္ခြင့္၊

(၂)  အခြန္ဟူသမွ် ေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေဆာင္ခြင့္၊

(၃)  လယသ္မားသမဂၢမ်ား လြတလ္ပစ္ြာဖဲြ႔စည္းတည္ေထာငခ္ြင့္ႏငွ္ ့စည္းရံုးခြင္မ့်ား 

ရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၁) တန္းတူအခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ စြမ္းေဆာင္ 

ႏုိင္မႈ အေျခအေန နိမ့္ပါးလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသား အစုအဖဲြ႔မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ 

ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ ႏွိမ့္ခ်ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံထားရေသာ ႏိုင္ငံသားအစုအဖဲြ႔မ်ား 

အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အထူးစီမံ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို ႔သည္ 

ႏုိင္ငံသားတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ 

အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစရ။

အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား (General Principles)

ပုဒ္မ (၄၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ 

ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားရမည့္ အတိဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရမည့္အျပင္ 

သဘာဝတရားႏွင့္ကိုက္ညီ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫႊတ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ကို ရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

(ခ)  လူနည္းစု႒ာေနတိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ ၎တုိ႔အေျခခ်ေနထိုင္ရာ ေဒသအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြ ံထုတ္ယူ

သံုးစဲြျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိျခင္းကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရသည္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
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ပုဒ္မ (၄၃) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံတိုင္ၾကားခြင့္

လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ခံရသူ မည္သူမဆုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏  ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာကမ္ႈကိ ုရယူခြင္ရ့ွိေစရနအ္တြက္ လူ႔အခြင္အ့ေရးေကာမ္ရငွထ္သုိံ႔ တုိငၾ္ကား 

ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၄) အေျခခံဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ရယူျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ရယူရန္ လုိအပ္ေသာအခါ၌ ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပသုိ္႔ ေလွ်ာကထ္ားပိငုခ္ြင္ ့ရွိေစရမည။္

(ခ)  ဤအခြင့္အေရးကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၄၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အကာအကြယ္ကိုရယူျခင္း

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 

ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပဒုမ္ (၄၆) အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာ စာခ်ဳပစ္ာတမ္းမ်ားအား တိက္ုရိက္ုကုိးကားက်င္သုံ့းခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုက အတည္ျပဳေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 

စာခ်ဳပစ္ာတမ္းမ်ားကိ ုတရားရံုးမ်ားက တိကုရ္ိကုကုိ္းကားက်င္သ့ံုးပိငုခ္ြင္ ့ရွိေစရမည။္

ပုဒ္မ (၄၇) တာဝန္မ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ -

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
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အခန္း (၃)

zuf'&,fjynfaxmifpktzJG@0ifjynfe,frsm; 
(Member States of the Federal Union)

ပုဒ္မ (၄၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိေစရမည္။

(ခ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုိ ုအမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားျပညန္ယ္မ်ားႏွင္ ့

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္    

  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား -

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား  

 ျပည္နယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) ကခ်င္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၂) ကရင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၃)  ကရင္နီအမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၄) ခ်င္းအမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၅) ဗမာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၆) မြန္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၇) ရခိုင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၈) ရွမ္းအမ်ိဳးသားျပည္နယ္

(၉) အထက္ခ်င္းတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္

(၁ဝ) ------------------

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား -

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၿမိဳ႕ေတာ္

(၂) -------------------
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ပုဒ္မ (၅ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ အေျခခံဥပေဒ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ 

အညီ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရးဆဲြ 

ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

အညီ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ 

က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၂) က်န္ရွိေနေသာအာဏာမ်ားက်င့္သံုးခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာမ်ားႏွင့္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥ

ပေဒအရ ပတိပ္ငတ္ားျမစထ္ားေသာ အာဏာမ်ားမအွပ က်နရ္ွိေသာ အာဏာမ်ားကိ ု

က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၃) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယမ္်ားအတြင္းရွ ိလနူည္းစတုိငု္းရင္းသား 

မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ခ) လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ကုိယ္

ပိငုအု္ပခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသမ်ားႏငွ္ ့အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ားကိ ုလိအုပလ္ွ်င ္လိအုပ ္

သလို ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္အဆင့္ မရရွိေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေန 

ျဖင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း၌ 

ျဖစ္ေစ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဃ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ 

နယ္အတြင္းေနထုိင္သူ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားဦးေရ ငါးေသာင္းကလက္မွတ္ 

ေရးထုိး၍ ေတာင္းဆိလုာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား သတမ္တွ္ေပးရန ္

အတြက ္သကဆ္ိငုရ္ာနယ္ေျမအတြင္း ေနထိငုသ္ ူႏိငုင္သံူႏိငုင္သံား ငါးေထာင ္

က လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္က အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရမည္။
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ပုဒ္မ (၅၄) ျပည္နယ္တပ္ဖဲြ႔မ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ 

လူဦးေရ၏ (ဝ.၂) ရာခုိင္ႏႈန္း အင္အားထက္မပုိေသာ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ကုိ 

ဖဲြ႔စည္းခြင့္ရွိေစရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖက္ 

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္လူဦးေရ 

၏ (ဝ.၁) ရာခုိင္ႏႈန္းအင္အားထက္မပုိေသာ ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္း 

ႏိုင္သည္။

(ဂ) အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မခဲြ (က) ႏွင့္ (ခ) အရ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ 

လံၿုခံဳေရးတပဖ္ဲြ႔မ်ား၏ အငအ္ားသတမ္တွခ္်ကအ္ား ထူးျခားေသာ အေျခအေန 

အရ တုိးခ့်သဲတ္မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါက ျပည္နယ္တခုခုသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၅၅) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖဲြ႔စည္းပိုင္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္တခုအတြင္းရိွ တဆက္တစပ္တည္းရိွေသာ 

ေဒသမ်ားကုိ အေျခခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုထက္ 

ပုိေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ တဆက္တစပ္တည္းရိွေသာ ေဒသမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္သစ္မ်ားကုိ ဖဲြ႔စည္း 

ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ (၅၆) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖဲြ႔စည္းေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းေသာအခါ ေအာက္ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။

(က) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္ျဖစ္ေသာ 

ပထဝီေဒသႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္သီးျခား 

ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ ေနထုိင္လုိေသာဆႏၵရိွေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ ႔စည္း 

လိုေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစမု်ား ေနထိငုရ္ာေဒသအတြင္းရွ ိျပညသူ္လထူ၏ု 

(၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံမႈျဖင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) 

ျပည္နယ္၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ႔စည္းေရးအဆုိကုိ တင္သြင္း 

ရမည္။
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(ခ) ထိုျပည္နယ္သစ္ဖဲြ႔စည္းေရးအဆိုကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (သုိ႔မ 

ဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ႔စည္းေရးအဆိုကို တင္သြင္းရမည္။

(ဂ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒမ္ (၅၆) ပုဒ္မခဲြ (ခ) အရ တင္ျပလာေသာ အဆုိ 

အေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ 

နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ ႔စည္း 

ေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းေစရမည္။

(ဃ) ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ႔စည္းေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္အညီ 

ျပညန္ယ္သစဖ္ဲြ႔စည္းရန ္အဆိုျပဳထားေသာ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးစမု်ား ေနထိငု ္

ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵခံယူပဲြကို က်င္းပေပးရမည္။

(င) ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ ႔စည္းလိုေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေန 

ထိငုရ္ာေဒသ အတြင္းရွ ိျပညသူ္လထူ၏ု (၆ဝ) ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ေထာက္ခ ံ

ဆႏၵမဲရရွိပါက ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ 

အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

(စ) ပုဒ္မ (၅၆) ပုဒ္မခဲြ (င) ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္သစ္ဖဲြ႔စည္းေရးဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္ 

ကိရုရွၿိပီးပါက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာသ္ည ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္

သုိ႔ ဆက္လက္တင္သြင္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လုိအပ္သလုိ 

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဆ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အဆိုပါဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထုတ္ျပန္ေပး 

ရမည္။

(ဇ) အဆုိပါ ဥပေဒကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားက လုိအပ္ 

သလုိဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ပုဒ္မ (၅၇) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒျပဳျခင္း

အထက္ပုဒ္မ (၅၅) ႏွင့္ (၅၆) တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖဲြ႔စည္း 

ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၅၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာဥပေဒျပဳျခင္း

အထက္ပုဒ္မ (၄၉) (ခ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ 

သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၅၉) ျပည္နယ္မ်ားက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ မရွိေသာအာဏာမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းတပါးႏွင့္ စစ္ေရး 

မဟာမိတ္ျပဳျခင္း၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ မိမိျပည္နယ္အတြင္း သီးျခား 

သံုးစဲြရန ္ေငြစကၠဴႏငွ္ ့ေငြဒဂၤါးထတုလ္ပု္ျခင္း အာဏာတို႔ကိ ုက်င္သ့ံုးပိငုခ္ြင္ ့မရွိေစရ။
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အခန္း (၄)

zuf'&,fjynfaxmifpkv$wfawmf  
(Assembly of Federal Union)

(က) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

(ခ)  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ပုဒ္မ (၆ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖဲြ႔စည္းမႈ

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ိ ုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္(Chamber of Nation- 

alities) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (Chamber of People’s Representatives) တို႔ျဖင့္ 

ဖဲြ႔စည္းသည္။

ပုဒ္မ (၆၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာ

ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳအာဏာအားလံုးသည္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တည္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၆၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို တႏွစ္လွ်င္ 

အနည္း ဆံုးတႀကိမ္ က်င္းပရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူက်င္းပရန္ 

အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း (၆ဝ) ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

ပံမုနွအ္စည္းအေဝးတိငု္းတြင ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္တုဝမွ္းလံုးဆုိငရ္ာ အေျခ 

အေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကားရမည္။
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ပုဒ္မ (၆၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးႏွင့္   

  အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အထူးအစည္းအေဝးႏွင့္ အေရးေပၚအစည္း 

အေဝးမ်ားကို -

(က) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေခၚယူခြင့္ရွိသည္။

(၁)  ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း။

(၂)  ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္အား အတည္ျပဳျခင္း 

(သို႔တည္းမဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

(၃)  ျပည္ပႏိုင္ငံတခုအေပၚ စစ္ေၾကညာျခင္း၊ စစ္ရပ္စဲျခင္းတို႔ကို အတည္ျပဳ 

ျခင္း (သို႔တည္းမဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

(၄)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတကုိ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္း။

(ခ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္၏ အမ်ားစု 

ဆႏၵမဲျဖင့္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က 

ေတာင္းဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ သမၼတက ဆင့္ေခၚေပးရမည္။

(ဂ) အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ အနည္းဆံုး (၇) ရက္ ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။

ပုဒမ္ (၆၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားအထေျမာက္ျခင္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ 

ကိုယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ တက္ေရာက္မွသာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၆၅) ဆႏၵမဲရယူျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူရာတြင္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လႊတ္ 

ေတာ္တရပ္ခ်င္းစီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲ ရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၆၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သဘာပတိ

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ 

ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တဦးဦးသည္ အလွည့္က် သဘာပတိ 

အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တဦးဦးဆိုသည့္ စကားရပ္တြင္ 

ဒုတိယဥကၠ႒လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။
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(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သဘာပတိသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 

ေတာအ္စည္းအေဝးမ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယွမ္်ား၏ စည္းကမ္းလိကု ္

နာမႈကို ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ အာဏာရွိေစရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာတ္ြင ္မခဲဲြဆံုးျဖတရ္န ္လိအုပ္ေသာ ကစိၥရပ ္

မ်ား၌ ဤဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားကိ ုအေထာကအ္ထားျပဳ၍ 

မဲအေရအတြက္ တူညီေနေသာအခါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

သဘာပတိသည္ အဆံုးအျဖတ္မဲကို ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိ၍ အႏိုင္မဲကို ေပးရမည္။

ပဒုမ္ (၆၇) လႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပစ္လုံးတြင ္တၿပိဳငန္ကတ္ည္း ကိယုစ္ားလွယ္ျဖစခ္ြင္မ့ရွိျခင္း

လႊတ္ေတာက္ိယ္ုစားလယ္ွတဦးသည ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္

ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၆၈) ကင္းလြတ္ခြင့္အခြင့္အေရး

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္၏ အစည္းအေဝးတရပရ္ပတ္ြင ္မဲေပးျခင္း၊ 

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း စသညတ္ို႔ႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ မညသ္ည္ ့

လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယ္ွကိမုွ် စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ တရားစဲြ 

ဆိုျခင္း မျပဳရ။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္း 

မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကုိမွ် ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနစဥ္တြင္ ဖမ္းဆီး 

အေရးယူျခင္းမွလႊဲ၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

မရိွဘ ဲျပစမ္ႈတစုံတရာအတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း မရိွေစရ။

ပုဒ္မ (၆၉) ေထာက္ပံ့ေၾကး

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္ကိယ္ုစားလွယမ္်ားသည ္သင္တ့င့္ေလ်ာက္ပတ ္

သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ခံစားခြင့္ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျဖင့္ 

သတမ္တွ္ျပ႒ာန္းေပးသည္အ့တုိင္း ခစံားပိငုခ္ြင္ရ့ွိေစရမည။္ ေထာကပ္ံ့ေၾကး တုိးျမႇင္ ့

ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအသစ္၌သာ 

စတင္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၇ဝ) ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လက္ 

မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အတည္ 

ျပဳျခင္း (သို႔တည္းမဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။
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ပုဒ္မ (၇၁) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္

ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ 
(Chamber of Nationalities)

ပုဒ္မ (၇၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ဖဲြ႔စည္းျခင္း

(က) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာက္ိ ုဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယအ္သီးသီးက 

အေရအတြက္တူညီစြာ ေစလႊတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(ခ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာသ္ို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္အုဖဲြ႔ဝင ္ျပညန္ယ္အသီးသီးက 

ကိုယ္စားလွယ္ (၆) ဦးက်စီ ေစလႊတ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၇၃) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

(က) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူ 

လူထုက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

(ခ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည့္ 

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ -

(၁)  ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ ေန႔ရက္တြင္ အနည္းဆံုးအသက္ (၂၅) ႏွစ္ 

ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။

(၂)  ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အနည္းဆံုး (၁ဝ) ႏွစ္ ရွိရမည္။

(၃)  ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ျပည္နယ္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

(၄)  ႏိုင္ငံႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရ။

(ဂ) ျပညန္ယအ္သီးသီးသည ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား ေရြးခ်ယရ္န ္

အတြက္ ေနရာႏွင့္ က်င္းပရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၇၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ 

တို႔ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ 
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ေျမႇာက္ရမည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔သည္ ျပည္နယ္ 

တခုတည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၇၅) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္တမ္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလွယမ္်ား၏ သကတ္မ္းကိ ု(၄) ႏစွသ္တမ္တွသ္ည။္ 

ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ ထက္ဝက္ကုိ (၂) ႏွစ္တႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္၍ လလွဲယ္ 

သြားရမည္။

ပုဒ္မ (၇၆) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး

(က) ေရြးေကာကပ္ဲြက်င္းပၿပီးေနာက ္ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း ပထမအႀကမိ ္အမ်ိဳး 

သားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေခၚယူ 

က်င္းပေပးရမည္။

(ခ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို အနည္းဆုံး တႏွစ္တႀကိမ္ 

က်င္းပရမည္။

(ဂ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ပံမုနွအ္စည္းအေဝးကိ ုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ဥက႒ၠက 

ေခၚယူေပးရမည္။

(ဃ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို က်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆုံး 

ရက္ေပါင္း (၃ဝ) ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။

ပုဒ္မ (၇၇) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္)   

  အေရးေပၚအစည္းအေဝး

(က) အနည္းဆံုးျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုတပံုက 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္းဆိုလာပါက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ 

အထူးအစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္) အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ေခၚယူ 

က်င္းပေပးရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တင္ျပေတာင္းဆိုလာလွ်င္ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာဥ္က႒ၠသည ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္အထူးအစည္းအေဝး (သို႔တည္း 

မဟုတ္) အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပႏိုင္သည္။

(ဂ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အေရးေပၚ 

အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆုံး (၁၅) ရက္ ႀကိဳတင္ 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။
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ပုဒ္မ (၇၈) အစည္းအေဝးအထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္း

(က) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလယွဥ္ီးေရ၏ ထကဝ္က္ေက်ာတ္က္ေရာကလွ္်င ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပႏိုင္သည္။

(ခ) သို႔ရာတြင ္မခဲဲြဆုံးျဖတရ္နအ္တြက ္ျဖစပ္ါက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ၏္ ကိယုစ္ား 

လယ္ွဦးေရ သံုးပံုႏစွပ္ံ ုတက္ေရာကမ္သွာ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေစရမည။္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပံုႏွစ္ပံုတက္ေရာက္ေသာ အစည္း 

အေဝးတြင္ အမ်ားစုဆႏၵမဲကို ရယူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာ 

တြင္ မဲအေရအတြက္ တူညီေနေသာအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ 

အဆံုးအျဖတ္မဲကို ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိ၍ အႏိုင္မဲကိုေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၇၉) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏အခြင့္အာဏာ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာဥ္ကၠ႒သည ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာအ္စည္းအေဝးမ်ားႏငွ္ ့လႊတ ္

ေတာကုိ္ယ္စားလွယမ္်ား၏ စည္းကမ္းလိကုန္ာမႈကိ ုထနိ္းသိမ္းႀကီးၾကပခ္ြင္ ့အာဏာ 

ရွိေစရမည။္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ၏္ ဥပစာအတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ဥက႒ၠ၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၈ဝ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားဖဲြ႔စည္းျခင္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေရးရာ 

ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား 

အပါအဝင ္လိအုပ္ေသာ ေရးရာေကာမ္တမီ်ားကိ ုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ၏္ ကုိယစ္ား 

လွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၈၁) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာသ္ည ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာဆ္ိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ ္

ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္ 
(Chamber of People’s Representatives)

ပုဒ္မ (၈၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ လူဦးေရအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ 

သားမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းသည္။
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ပုဒ္မ (၈၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူ 

လူထုက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ 

တိုက္ရိုက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ 

မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးသည့္ 

အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၈၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္း

ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယွအ္ျဖစ ္ဝင္ေရာက္ယဥွၿ္ပိဳငအ္ေရြးခမံည္ ့ႏိငုင္သံား 

တိုင္းသည္ -

(က) ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

(ခ) ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာသူျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အနည္းဆုံး (၁ဝ) ႏွစ္ ဆက္တုိက္ ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၈၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔ 

ကိ ုျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိယ္ုစားလယွမ္်ားထမဲ ွဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးေကာက ္တင္ေျမႇာက္ 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၈၆) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သက္တမ္း

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပုံမွန္သက္တမ္းသည္ (၄) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပထမအႀကိမ္ 

အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ေန႔မွစ၍ စတင္ေရတြက္ရမည္။

(ခ) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယ္ွမ်ား၏ သက္တမ္းသည ္ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာ ္

၏ သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၈၇) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တခု၏ ပံုမွန္သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း (၆ဝ) 

အလိတုြင ္ေနာကသ္ကတ္မ္းအတြက္ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ 

က်င္းပရမည္။

ပုဒ္မ (၈၈) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး

(က) အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း ပထမ 

အႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

က ေခၚယူေပးရမည္။

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို အနည္းဆံုးတႏွစ္လွ်င္ တႀကိမ္ 

က်င္းပရမည္။

(ဂ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေခၚယူ 

ေပးရမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို က်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆုံး 

ရက္ေပါင္း (၃ဝ) ႀကိဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။

ပုဒ္မ (၈၉) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္)   

  အေရးေပၚအစည္းအေဝး

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတရပ္ရပ္တြင္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးႏွင့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ားကို 

ေခၚယူက်င္းပရမည္။

(၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတကၫႊန္ၾကားျခင္း၊

(၂) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(၃) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုတပံုက ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အေရးေပၚအစ

ည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပရန္အတြက္ အနည္းဆုံး (၁၅) ရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္း 

ၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၉ဝ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအထေျမာက္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာကုိ္ယ္စားလွယ္ဦးေရ (၃ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ ္တက္ေရာက္လွ်င္ 

ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္အစည္းအေဝးက်င္းပႏိငုသ္ည။္ သို႔ေသာ ္မခဲဲြဆံုးျဖတရ္နအ္တြက ္

ျဖစပ္ါက ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယွအ္ားလုံး၏ ထကဝ္က္ေက်ာတ္က္ေရာက္ 
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မွသာ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေစရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တက္ 

ေရာက္သူမ်ား၏ အမ်ားစုဆႏၵမကုိဲ ရယူရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ မအဲေရအတြက္ တူညီေန 

ေသာအခါ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာဥ္က႒ၠသည ္အဆံုးအျဖတမ္ကဲိ ုေပးႏိငုခ္ြင္ရ့ွ၍ိ အႏိငုမ္ ဲ

ကိုေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၉၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီး 

ခ်ဳပ္၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္။ (သို႔တည္း 

မဟုတ္) ရုပ္သိမ္းရမည္။

 ႁခြင္းခ်က္။ ။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အစုိးရအဖဲြ႔အေပၚ အယုံအၾကည္မရိွ 

အဆို တင္သြင္းရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ဆက္လက္မရရွိေသာအခါ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ 

ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရန္ (သို ႔တည္းမဟုတ္) ရုပ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳေသာ္လည္း 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံျပဳခ်က္ကုိ ျငင္း 

ပယ္ႏုိငသ္ည။္ ဤကဲသ့ို႔ေသာ အေျခအေန မ်ိဳးတြင ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပအ္သစတ္ဦး၏ 

အမည္စာရင္းကုိ တင္သြင္းရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ခ်က္ခ်င္းဆင့္ဆိုရမည္။

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒမ္ (၉ဝ) အပုိဒ္ခဲြ (က) ၏ ႁခြင္းခ်က္အရ ဆင့္ဆုိျခင္း 

ခံရပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္၏ အမည္စာရင္းကို (၁၅) ရက္အတြင္း တင္သြင္း 

ရမည္။ တင္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္။

(ဂ) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိဖု်ကသ္မိ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြအသစက္်င္းပ၍ အစိုးရတရပ ္

မဖဲြ ႔စည္းႏိုင္မီ၊ ၾကားကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ၾကားျဖတ္အစုိးရတရပ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးရမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) ထက္ ေနာက္ 

မက်ေစဘ ဲျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယွ ္ေရြးေကာကပ္ဲြမ်ား က်င္းပရမည။္

ပုဒ္မ (၉၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏အခြင့္အာဏာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကုိ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ 

အာဏာရိွေစရမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပစာအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ 
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ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း ျပဳပိုင္ခြင့္ 

မရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၉၃) စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္

ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ကုိယစ္ားလယွ ္ေလးပံတုပံကု ေတာင္းဆိလုွ်င ္ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာ ္

သည္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကုိ ဖဲြ ႔စည္းရမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ 

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္း 

ထားေသာ ေကာမ္ရငွဖ္ဲြ႔စည္းျခင္းဆိငုရ္ာ ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီသတမ္တွ္ျပ႒ာန္းေပးရမည။္

ပုဒ္မ (၉၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားဖဲြ႔စည္းျခင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ 

ဘ႑ာေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္ 

လိုအပ္ေသာေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ 

ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၉၅) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။
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အခန္း (၅)

zuf'&,fjynfaxmifpkOya’jyKjcif; 
(Federal Legislation)

ပုဒ္မ (၉၆) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း

(က) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း တင္သြင္း 

ရမည္။

(ခ) ေငြဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌သာ စတင္တင္သြင္းရမည္။

(ဂ) သဘာဝသယဇံာတႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိ ုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္

၌သာ စတင္တင္သြင္းရမည္။

ပုဒ္မ (၉၇) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားဥပေဒျဖစ္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္းမွအပ ျပည္သူ႔လႊတ္ 

ေတာတ္ြင ္စတငတ္ငသ္ြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းအားလုံးသည ္အဆိပုါ လႊတ္ေတာ ္

တြင ္ထကဝ္က္ေက်ာဆ္ႏၵမရဲရွၿိပီးေနာက ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာသုိ္႔ ဆက္လက ္

တင္သြင္းေသာအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထက္ဝက္ 

ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိမွသာလွ်င္ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။

(ခ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အဆုိပါ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲရရွိၿပီး ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ 

ဆက္လက္တင္သြင္းေသာအခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ထက္ဝက္ 

ေက်ာ္၏ ဆႏၵမဲရရွိမွသာလွ်င္ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၉၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္စဥ္ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ    

  ေငြဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္စဥ္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ 

ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းရမည္။ ထုိဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ သာမန္ 

အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးပါက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ပို႔ရမည္။ (၂၁) 

ရက္အတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ သာမန္အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလွ်င္ 

ဥပေဒ ျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၉၉) သာမန္အသံုးစရိတ္သံုးစဲြျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ႏွစ္စဥ္ရ/သုံး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြဥပေဒၾကမ္းကုိ ဘ႑ာ 

ေရးႏစွမ္ကနုဆ္ံုးမ ီဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုလႊတ္ေတာက္ အတညမ္ျပဳႏိငု ္ေသးလွ်င ္

ယမန္ႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ရ/သုံး ခန္႔မွန္းေျခ 

ေငြစာရင္းပါ သာမန္အသံုးစရိတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ သံုးစဲြႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ (၁ဝဝ) ပူးတဲြညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ

(က) လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္က အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ 

တစိတ္တပိုင္းကိုျဖစ္ေစ အျခားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပူးတဲြ 

ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဖဲြ႔စည္း၍ ထိုဥပေဒၾကမ္းကုိ ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ 

တရပ္ရပ္က ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကျဖစ္ေစ ေတာင္းဆိုႏိုင္ 

သည္။

(ခ) ပူးတဲြညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ တူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(ဂ) ပူးတဲြညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ဖ်က္ 

သိမ္းၿပီးျဖစ္ေစရမည္။

(ဃ) ပူးတဲြညိႇႏိႈ္င္းေရးေကာ္မတီတြင္ ညိႇႏိႈင္းေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈမရရွိပါက 

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရိွေသာ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ 

ေစရမည္။

(င) ပူးတဲြညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မႈရွိ 

လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈရိွလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုဥပေဒ 

ၾကမ္းအား စတင္တင္သြင္းေသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္။ ယင္း 

လႊတ္ေတာက္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အျခားလႊတ္ေတာသ္ို႔ ေပးပို႔ရာ၌ ထိ ုလႊတ ္

ေတာ္က ဆက္လက္အတည္ျပဳလွ်င္ ဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။

(စ) အထက္ပုဒ္မခဲြ (င) အရ ေပးပို႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၉၇) ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းအတုိင္း အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ အခြင့္ 

အလမ္းမရွိေသာ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၁) ဥပေဒျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိေသာဥပေဒၾကမ္းမ်ား

ဥပေဒျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရိွေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုကုိ ပယ္ခ်သည့္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္ 

အတြင္း မည္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္မွ ထပ္မံတင္သြင္းျခင္း မရွိေစရ။
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ပုဒ္မ (၁ဝ၂) ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ အာဏာတည္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းတိုင္းကို 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက (၇) ရက္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ 

ေၾကညာရမည္။ (၇) ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း 

မရွိေသာ္လည္း အာဏာတည္ေစရမည္။

ပုဒမ္ (၁ဝ၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာအၫႊန္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါစာရင္းပါကိစၥမ်ား အလုိ႔ငွာ 

သီးသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာ ရွိေစရမည္။

(က) ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးက႑

(၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး 

ဆိုင္ရာအဖဲြ႔မ်ားဥပေဒ

(၂)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဥပေဒ

(၃)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ဥပေဒ

(၄)  အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥပေဒ

(၅)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖဲြ႔ဥပေဒ

(၆)  လက္နက္ႏွင့္ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ 

ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို႔ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ

(၇)  ႏိုင္ငံသားမ်ား စစ္မႈထမ္းေရးဆိုင္ရာဥပေဒ

(ခ) ႏိုင္ငံျခားေရးက႑

(၁)  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ 

စာတမ္းမ်ား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဥပေဒ

(၂)  ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ

(၃)  ကုလသမဂၢႏွင့္ သံတမန္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

(ဂ) စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑

(၁)  ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြဒဂၤါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

(၂)  ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္၏ု ႏစွစ္ဥရ္သံုးခန္႔မနွ္းေျခေငြစာရင္းဆုိငရ္ာဥပေဒ

(၃)  ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ
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(၄) ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒ

(၅)  သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

(၆)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑

(၁)  စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

(၂)  ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ

(၃)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေဝးေျပးကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေရ 

ေၾကာင္းလမ္းမ်ား၊ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရး 

မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

(င) ပညာေရးက႑

(၁)  ဘဲြ႔လြန္ပညာေရး၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

(၂)  အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာဥပေဒ

(၃)  အေျခခံပညာကို အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ

(စ) က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးက႑

(၁)  ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားဥပေဒ

(၂) ကေလးသငူယမ္်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသနစ္ြမ္းသမူ်ားႏငွ္ ့သကႀ္ကီးရြယ ္

အိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ

(၃)  ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ

(ဆ) တရားေရးက႑

(၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ သီးသန္႔စီရင္ပိုင္ခြင့္ 

ဆိုင္ရာဥပေဒ

(၂)  ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရားရံုး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ဥပေဒ

(၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တရား 

သူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

(၄)  ဓေလ့ထံုးတမ္းကဲြျပားျခားနားသူမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ 

လင္မယားကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ
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(ဇ) လႊတ္ေတာ္မ်ားေရးရာက႑

(၁)  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းျခင္းဆုိင္

ရာ ဥပေဒ

(၂)  ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား ေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာက္ျခင္းဥပေဒ

(၃)  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

(စ်) စက္မႈလက္မႈက႑

(၁)  အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ျခင္တြယ္တိုင္းတာျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

(၂)  ကူးယူျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ တံဆိပ္အမွတ္အသား 

ဆိုင္ရာဥပေဒ

(၃)  အလုပ္ခ်ိန္၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

(ည) အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာက႑

(၁)  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

(၂)  ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖဲြ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

(၃)  အသင္းအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ားဖဲြ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

(၄)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ႕ေတာ္သတ္မွတ္ျခင္းဥပေဒ

(၅)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္သုမၼတ ေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာက္ျခင္းဆိငုရ္ာဥပေဒ

(၆) ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ 

ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ

(၇)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ ု(အေဝးေရာက)္ ႏိငုင္သံားမ်ား၏ အခြင္အ့ေရး 

ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒ

(၈)  လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

(၉)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏိုင္ငံ 

သားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

(၁ဝ) ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာဥပေဒ

(၁၁) လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

(၁၂)  အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥပေဒ
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ပုဒ္မ (၁ဝ၄) ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအၫႊန္း

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာအ္သီးသီးသည ္ေအာက္ 

ပါစာရင္းပါကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ တခုခ်င္းစီအလိုက္ ထပ္တူဥပေဒျပဳပုိင္ 

ခြင့္အာဏာရွိေစရမည္။

(၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္အုတြင္း ေရာင္းဝယ္ခြန၊္ စီးပြားေရးလုပင္န္းခြန၊္ 

အျမတ္ ခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ အပါအဝင္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ား

(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

(၃)  မူးယစ္ထံုထိုင္း ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား

(၄)  ဖြားေသစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း

(၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း၌ က်ေရာက္ 

သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ စြမ္းအင္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖံြ႔ၿဖိဳး 

ေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား

(၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း ေျမေပၚေျမ 

ေအာက္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း

(၇) ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

(၈) ေဒသဆိုင္ရာ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ား

(၉) ဘဏ္ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား

(၁ဝ) ေနအိမ္၊ ဥပစာ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား

(၁၁) တကၠသိလ္ုႏငွ္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးဆိငုရ္ာ ျပ႒ာန္းခ်က ္

မ်ား

(၁၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္ တနယ္မွတနယ္သုိ႔ ျဖတ္ 

သန္းစီးဆင္း လ်က္ရိွေသာ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ 

ကမ္းရိုးတန္းသယယ္ပူို႔ေဆာင ္ေရးဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းသတမ္တွခ္်ကမ္်ား

(၁၃) ဒုကၡသည္ေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္

(၁၄) ရာဇဝတ္မႈဥပေဒႏွင့္ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒမ်ား

(၁၅) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား

(၁၆) အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
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ပုဒ္မ (၁ဝ၅) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုး၏အဆံုးအျဖတ္ကိုခံယူျခင္း

ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအၫႊန္းရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တခုခုကျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳခဲ့ 

ေသာ ္အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစပ္ြားလာပါက ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒဆိငုရ္ာ တရားရံုး 

၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၆) ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအၫႊန္းအရ ျပည္ေထာင္စုကဥပေဒျပဳျခင္း

ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာအၫႊန္းရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္ 

တခုခုက ဥပေဒျပဳခဲ့ေသာ္ အျခားျပည္နယ္တခုခု (သုိ႔မဟုတ္) အျခားျပည္နယ္သားတုိ႔ 

၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတဝွမ္းလုံး 

၏ အက်ိဳးစီးပြားကိ ုထခိိကု္ေစႏိငု္ျခင္း ျဖစလ္ွ်င ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ 

ဥပေဒျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၇) ပူးတဲြသေဘာတူညီမႈရျခင္း

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ 

ျခင္း၊ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က 

ဥပေဒျပဳမည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳမည္ဆုိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္က ေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူညီၿပီးမွ ထိုဥပေဒအာဏာ တည္ေစ 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၈) ျပည္နယ္မ်ား၏ဥပေဒျပဳအာဏာ

ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳအာဏာအၫႊန္း 

မ်ားတြင္ အတိအလင္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁ဝ၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကလႊမ္းမိုးျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒတုိ႔ ဆန္႔က်င္ကဲြလဲြမႈ ျဖစ္ေပၚ 

လာပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက ျပည္နယ္ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမုိးေစရမည္။
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အခန္း (၆)

zuf'&,fjynfaxmifpkoRw

(Federal President)

ပုဒ္မ (၁၁ဝ) ႏိုင္ငံေတာ္ဦးေသွ်ာင္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏ 

ဦးေသွ်ာင္ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ (၁၁၁) အရည္အခ်င္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ခံမည့္သူသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။

(၁)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(၂)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူျဖစ္ရမည္။

(၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း (၁ဝ) ႏွစ္ထက္မနည္း ဆက္တုိက္ေနထုိင္ 

ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္။

(၄)  သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာေန႔တြင္ အသက္ (၃၅) 

ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမည္။

(၅)  ႏိုင္ငံႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေစရ။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒတိုယသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရတရပ္ရပ္၏ အဖဲြ႔ဝင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ 

ေတာတ္ရပရ္ပ၏္ ကိယ္ုစားလယ္ွေသာလ္ည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။ လႊတ္ေတာ ္

ကုိယ္စားလွယ္ တဦးဦး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္တဦးဦးသည္ 

သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရပါက သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္ေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၁၂) ေရြးခ်ယ္ပံုစနစ္

(က) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တျပည္နယ္လွ်င္ တဦးက်စီေပးပို ႔ေသာ 

သမၼတေလာင္းမ်ားအနက္မွ သမၼတတဦးႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတဦးကုိ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

(ခ) ျပည္နယ္တခုမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ေနာက္ 

ထပ္သက္တမ္း သုံးႀကိမ္အတြင္း အဆုိပါ ျပည္နယ္မွ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံျခင္း မရိွ 

ေစရ။ ဤသက္တမ္းေရတြက္မႈတြင္ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းကာလ အက်ံဳး 

မဝင္ေစရ။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအသစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္အတြက္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ မိမိ၏ရာထူး သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ 

အနည္းဆုံး (၆) လႀကိဳတင္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အား ဆင့္ေခၚရန္အေၾကာင္း 

ၾကားရမည္။

(ဃ) သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က 

ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၃) သက္တမ္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏ သက္တမ္းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ေန႔မွ 

စ၍ (၅) ႏွစ္ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၄) တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ 

အပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ 

စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤအခြင့္အာဏာ 

ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ၌သာ အျပည့္အဝ 

က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ 

ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံတခုခုကို စစ္ေၾကညာျခင္း၊ 

စစ္ရပ္စဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ) အထက္အပုိဒ ္(ခ) ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

သမၼတသည္ အနီးကပ္ဆံုးပံုမွန္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း 
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အေဝး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အေရးေပၚ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

အစည္းအေဝးကို ေခၚယူ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပအ္ျဖစ္ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 

အဖဲြ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(စ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ 

ခန္႔ထားရမည္။

(ဆ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထား 

ရမည္။

(ဇ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ 

ခန္႔ထားရမည္။

(စ်) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္အသီးသီး

တို႔၏ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

(ည) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးခ်က္အရ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီး တဦးဦး၏ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္စာကို 

လက္ခံရမည္။ (သို႔တည္းမဟုတ္) ရာထူးမွ ရပ္စဲေစရမည္။

(ဋ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 

အႀကံေပးခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ ဆင့္ေခၚရမည္။ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) 

ရုပ္သိမ္းရမည္။ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းရမည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည္။

(ဌ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေသာ (သို႔တည္းမဟုတ္) 

အတည္ျပ ၿဳပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 
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စုဥပေဒျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက လက္ 

မွတ္ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္။

(ဍ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္ 

လ်ဥ္း ၍ျဖစ္ေစ အမွာလႊာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိန္႔ခြန္းျဖင့္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္။

(ဎ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုတဝွန္းလံုးသို႔ မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကားႏိုင္သည္။

(ဏ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိ 

အလင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွလဲြ၍ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရႏငွ္ ့ညိႇႏိႈင္း၍ေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည။္ သုိ႔ရာတြင ္ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္ ့

မဆန္႔က်င္ေစရ။

(တ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းႏွင့္ 

ရုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္။

(ထ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ပုဒ္မ (၁၁၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဒုတိယသမၼတ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ မိမိအလုိအေလ်ာက္ 

လဲႊအပ္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ 

လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုဒုတိယသမၼတသည္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 

ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတုိ႔သည္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ 

ထားသည္ ့အေဆာင္အေယာင္ႏငွ္ ့ေနအမိတ္ို႔ကိ ုရရွိေစရမည။္ ထို႔အျပင ္ဥပေဒျဖင့္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ လစာႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတကို အေရးယူျခင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာတခုခုအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတကုိ 

စြပ္စဲြမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
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(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ -

(၁)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း။

(၂)  ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း။

(၃)  အက်င့္သိကၡာလြန္ကဲစြာပ်က္ျပားျခင္း။

(ခ) အထက္အပုိဒ ္(က) အရ သမၼတအေပၚ စြပ္စဲြခ်က္အား လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္တြင္ 

တငသ္ြင္းႏုိငသ္ည။္ လႊတ္ေတာတ္ရပရ္ပ၏္ ကိယုစ္ားလယွအ္နည္းဆံုး ထက ္

ဝက္ေက်ာ္မ ွအတည္ျပဳေထာကခ္ခံ်ကအ္ရသာလွ်င ္စြပစ္ဲြခ်က္ကိ ုဆက္လက ္

စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္တရပ္၏ အတည္ျပဳ 

ၿပီးေသာ ထိုစြပ္စဲြခ်က္ကို အျခားလႊတ္ေတာ္တရပ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။

(ဃ) သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္တရပ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတအား ရာထူးတြင္ ဆက္လက္၍ မထမ္းရြက္ေစသင့္ေသာ ျပစ္မႈ 

ျဖစ္သည္ဟူ၍ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု က 

အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္ ထုိအဆိုကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္ 

လက္တင္သြင္းရမည္။

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာသ္ည္ အထကအ္ပိုဒ္ (ဃ) အရ တင္သြင္း 

လာသည့္ အဆိုအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

သမၼတအား တာဝန္မွ ရပ္စဲေစရမည္။

(စ) စြပ္စြခဲ်က္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာအခါတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ 

မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ခုခံ ေခ်ပခြင့္ ရွိရမည္။

(ဆ) ဤပုဒမ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဒတိုယသမၼတႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၈) အစားထိုးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏တာဝန္ကုိ ဆက္လက္ 

ထမ္းေဆာင္ႏိငုစ္ြမ္းမရွိေတာလ့ွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပဒုမ္ (၁၁၆) အရ ရာထူးမ ွဖယ္ရွားခရံလွ်င ္

ျဖစ္ေစ လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ရမည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏ မူလသက္တမ္းကုန္ဆုံးသည္အထိ ဒတိုယ 

သမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ တာဝန္ကုိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ 
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ရမည္။ ဒုတိယသမၼတအေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ သမၼတတာဝန္ကုိ အစားထုိး 

ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ပုဒမ္ (၁၁၁) ပုဒ္မခဲြ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္ 

ေစရ။

(ခ) လစလ္ပသ္ြားေသာ ဒတုယိသမၼတေနရာတြင ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာဥ္က႒ၠသည ္

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏ ပုံမွန္သက္တမ္းကာလအတြင္း သမၼတေနရာ 

လစ္လပ္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက ေရြးေကာက္ပဲြအသစ္ကို ပုဒ္မ (၁၁၂) ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁၉) ကင္းလြတ္ခြင့္

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ၏ တာဝန္အရ ျပဳလုပ္မႈတခုခု (သုိ႔မဟုတ္) 

ပ်က္ကြက္မႈတခုခုအေပၚ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ 

မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ် ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတအေပၚ 

တရားစဲြဆိုျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ (၁၂ဝ) တားျမစ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔သည္ လစာေပးေသာ အျခား 

လုပ္ငန္းတခုခုတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမတ္အစြန္းကို အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္း 

တခုခု၏ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။
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အခန္း (၇)

zuf'&,fjynfaxmifpktpdk;&

(Federal Government)

ပုဒ္မ (၁၂၁) ဖဲြ႔စည္းျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရသည ္ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာအ္ား အဖဲြ႔လိကုစ္ုေပါင္း 

တာဝန္ခံရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ 

တာဝန္ခံရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၂) သက္တမ္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္း 

ႏွင့္အညီျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ (၁၂၃) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

(က) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာမ္ ွေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက၍္ အမညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းေသာ

ပုဂၢိဳလ္အား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။

(ခ) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိယ္ုစားလယွအ္ားလံုး၏ ထကဝ္က္ေက်ာ္ေထာကခ္မံရဲရွသိ ူ

ျဖစ္ရမည္။

(ဂ) (၁၄) ရက္အတြင္း မည္သူမွ် ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရလွ်င္ 

သာမန္မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဃ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။ (သုိ႔မဟုတ္) ရာထူးမွ 

ဖယ္ရွား ရမည္။

(င) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ေတာင္းဆိုလွ်င္ ၎တို႔ 

အား ဆက္ခံမည့္သူ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 

ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၂၄) ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎၏တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ 

လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 

ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၂၅) အစားထိုးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး လစ္လပ္ခဲ့လွ်င္ ဤ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၂၃) ႏွင့္အညီ ျပန္လည္အစားထုိး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ 

အပ္ျခင္း ျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၆) အယံုအၾကည္မရွိအဆို

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ယူၿပီးေနာက္ (၁၈) လအတြင္း 

အစုိးရတဖဲြ႔လုံး (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္တဦးခ်င္းအေပၚ အယုံအၾကည္ 

မရွိအဆို တင္သြင္းပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။

(ခ) အယုံအၾကည္မရွိအဆိုကို ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ 

ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလွ်င္ အစိုးရတဖဲြ႔လံုး (သို႔တည္းမဟုတ္) 

အဆုိတင္သြင္းျခင္းခံရသူ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္သည္ တာဝန္မွႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။

(ဂ) အစုိးရတဖဲြ႔လုံး ႏႈတ္ထြက္ရပါက ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၉၁) အရ 

ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၇) ႏႈတ္ထြက္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အခါ၌မဆုိ မိမိ၏ႏႈတ္ထြက္ 

လႊာကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသို႔ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ 

ထြက္ႏိုင္သည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အခါ၌မဆို ရာထူးမွႏႈတ္ 

ထြက္လွ်င္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသုိ႔ တင္သြင္းေစရန္ မိမိ၏ႏႈတ္ထြက္လႊာကုိ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လက္သုိ႔ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမဆုိ 

ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ႏိုင္သည္။
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ပုဒ္မ (၁၂၈) အစိုးရအဖဲြ႔၏တာဝန္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏွစ္စဥ္ရသုံး 

ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းကိုျပဳစု၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္ပႏိုင္ငံတခုခုမွ ထိပါးတိုက္ခိုက္လာလွ်င္ 

(သို႔တည္းမဟုတ္) ထိပါးတိုက္ခိုက္ခံရရန္ အေျခအေနရွိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့အေရးယူေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည။္ ထိကုဲသုိ့႔ေဆာငရ္ြက ္

ခ်ကကုိ္ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္က်င္းပေနဆ ဲကာလမဟတုလ္ွ်င ္

အနီးကပ္ဆံုး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ဂ) ႏိငုင္တံကာၿငမိ္းခ်မ္းမႈထနိ္းသိမ္းေရးလုပင္န္းစဥတ္ြင ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ု

တပ္မေတာ္မွ ပါဝင္တာဝန္ယူမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မ 

ေတာ၏္ စစ္ေရးစြမ္းရညမ္်ားျမႇင္မ့ားလာေစေရးအတြက ္ႏိငုင္တံကာတပဖ္ဲြ႔မ်ား 

ႏွင့္ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုအစိုးရသည္ သမၼတႏွင့္ညိႇႏိႈင္းၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီ

ခ်က္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားအရ 

ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ႏိုင္ငံ 

တကာဆုိငရ္ာ သေဘာတညူခီ်ကတ္ိငု္းကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္

၌ တင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂၉) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ေအာက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအပါအဝင္ (၃ဝ) 

ထက္မပိုေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို လိုအပ္သလို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္သည္။

(၁)  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၂)  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၃)  ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၄)  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၅)  က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၆)  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၇) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၈)  ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
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(၉)  လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန

(၁ဝ) စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၁) အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန

(၁၂) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၁၃) စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၁၄) လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာန

(၁၅) တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၁၆) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၁၇) က်ား-မ တန္းတူေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၁၈) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

(၁၉) သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

ပုဒ္မ (၁၃ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ ႔ကုိ ဥပေဒအႀကံေပးရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ဥပေဒကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္တင္သြင္း 

ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္၏ ကုိယ္စား 

လွယ္ ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ တရပ္ရပ္၏ 

အဖဲြ႔ဝင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။

(ဂ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ုေရ႕ွေနခ်ဳပသ္ည ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ္

အစည္းအေဝးမ်ားတြင ္တက္ေရာကပ္ိငုခ္ြင္ရ့ွၿိပီး ေမးျမန္းမႈမ်ားကိ ုအစိုးရ ကိယု ္

စားရွင္းလင္းေျဖရွင္းခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၃၁) အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

တို႔သည္ ၎တို႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ တာဝန္မ်ားမွအပ -

(က) လစာေပးေသာ အျခားလပုင္န္းဌာနမ်ား၌ တာဝနယ္ူျခင္းေသာလ္ည္းေကာင္း၊

(ခ) အျမတ္အစြန္းကို အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းတခုခု၏ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။
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အခန္း (၈)

zuf'&,fjynfaxmifpkw&m;pD&ifa&; 
(Federal Judiciary)

ပုဒ္မ (၁၃၂) တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

တရားစီရင္မႈအာဏာသည္ တရားရုံးမ်ားတြင္ တည္ရိွရမည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာ 

ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္တည္ေထာင္ 

ထားေသာ တရားရံုးမ်ားတြင္ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ 

တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၃) လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္

တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး တရားဥပေဒကိုသာ 

တာဝန္ခံရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၄) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရားရံုး

(က) ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းေဆာင ္

ရြက္ရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးကို ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ 

ရမည္။

(ခ) ဖဲြ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရားရံုးကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရား 

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး (၉) ဦးအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြး 

ခ်ယ္ခန္႔အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (၂) ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ 

ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (၂) ဦး တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္။ 

(ဂ) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ပါဝင္မည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။



qvdkif;vsefrIef;

188

ပုဒ္မ (၁၃၅) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးမ်ားဖဲြ႔စည္းျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးအာဏာကို က်င့္သံုးရန္အတြက္ ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းထားရွိရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးမ်ားဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ 

ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဖဲြ႔စည္းျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို တရားသူႀကီး (၉) ဦးျဖင့္ 

ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(ခ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ဝုနႀ္ကီးခ်ဳပက္ အမညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းသမူ်ားကိ ုဖက္ဒ 

ရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတက ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္တရားသႀူကီးအျဖစ ္မညသ္ည္ ့

လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ကိုမွ် အမည္စာရင္တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ ္တရားသူႀကီးမ်ားအနကမ္ ွတဦး 

ကုိ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္းထဲမွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး သမၼတက 

ခန္႔အပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၇) တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏အရည္အခ်င္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ -

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(ခ) အနည္းဆံုး အသက္ (၄၅) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ဥပေဒေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး (၁ဝ) ႏွစ္ အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီးသူ ျဖစ္ 

ရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၃၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏  

    သက္တမ္းကာလ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ -

(က) တရားသူႀကီးကုိယ္တုိင္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသုိ႔ ႏႈတ္ထြက္လႊာ 

ကို တင္သြင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊

(ခ) မမိ၏ိတာဝနကုိ္ ထမ္းေဆာငရ္န ္မစြမ္းေဆာင္ႏိငုသ္ည္ ့အေျခအေနသုိ႔ေရာကရ္ွ ိ

လွ်င္ျဖစ္ေစ၊

(ဂ) အက်င့္သိကၡာ လြန္စြာပ်က္ျပားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊

(ဃ) အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ သက္တမ္းကာလ ကုန္ဆုံးေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃၉) ရံုးထိုင္ရာေနရာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရံုးထိုင္ရမည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးမ်ားတြင္ ရံုးထုိင္ခြင့္ရွိေစရမည့္အျပင္ လုိအပ္ပါက အျခား 

ေနရာမ်ားတြင္လည္း ရံုးထိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားရုံးမ်ားသည္ ပုဒ္မ (၁၃၄) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

မထိခိုက္ေစဘဲ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေစရမည္။

(၁)  ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား။

(၂)  ျပည္နယ္တခု၏ ျပည္နယ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားျပည္နယ္တခု၏ ျပည္နယ္ 

သားမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ မႈခင္းမ်ား။

(၃)  ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္တခုမွ အျခားျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္တခုသို ႔ လႊဲ 

ေျပာင္းစစ္ေဆးရန္ အမႈမ်ား။

(၄)  ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္တခုႏွင့္ အျခားျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္တခုအၾကား 

စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ား။

(၅) ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ 

အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာ 

စာခ်ဳပစ္ာတမ္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚေပါက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား။

(၆) လူမဲြျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒဝါလီခံျခင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ား။
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(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ပါစာခၽြ န္ေတာ္ 

အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(၁) ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

(၂) အာဏာေပးစာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

(၃)  တားျမစ္ေစ စာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

(၄) အာဏာပိုင္ေမး စာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

(၅)  အမႈေခၚ စာခၽြ န္ေတာ္အမိန္႔

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္တုရားလႊတ္ေတာခ္်ဳပ၏္ သီးသန္႔စရီငပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာ 

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၁) စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ပုဒ္မ (၁၃၈) 

(ခ) ႏွင့္ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ 

က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာေသာအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာမ္ ွတညူီေသာ ကိယ္ုစားလယွအ္ေရအတြကပ္ါဝငသ္ည္ ့စံစုမ္းစစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဖဲြ႔စည္းရမည္။ ယင္းေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္း 

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။ ဖက္ဒ 

ရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ တင္ျပခ်က္ 

အေပၚတြင္ မဲေပး၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးမ်ားကိ ုခန္႔အပ္ရာတြင္ ဖကဒ္ရယ ္ျပည္ 

ေထာင္စုအစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ 

ေတာခ္်ဳပ၊္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ညိႇႏိႈင္း၍ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာ ္

သုိ႔ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရမည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စုတရားသူႀကီးမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခန္႔အပ္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 

အသားအေရာင္၊ လိင္ခဲြျခားျခင္း မရွိေစရ။
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ပုဒ္မ (၁၄၃) ခံစားခြင့္လစာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးေသာ လစာကို ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၄) အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ 

တရားစီရင္ေရးတာဝန္မွအပ -

(က) လစာေပးေသာ အျခားလပုင္န္းဌာနမ်ား၌ တာဝနယ္ူျခင္းေသာလ္ည္းေကာင္း၊

(ခ) အျမတ္အစြန္းကို အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းတခုခု၏ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(ဂ) လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရအဖဲြ႔ တခုခု၏ 

အဖဲြ႔ဝင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၁၄၅) ကင္းလြတ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးမ်ားသည္ တင္ကူးႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒ 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွလြဲ၍ ၎တို႔၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူတရားစဲြဆိုျခင္း မခံထိုက္ေစရ။
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အခန္း (၉) 

EdkifiHom;jzpfjcif;

(Citizenship) 

ပုဒ္မ (၁၄၆) ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ ႔ဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး၌ ႏိုင္ငံသားတဦး ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကင္း 

လြတ္ခြင့္မ်ားကို တူညီစြာခံစားရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၇) ျပည္နယ္သားအခြင့္အေရး

ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ မိမိေနရင္းေဒသျပည္နယ္မွ အျခားျပည္နယ္တခုအတြင္းသုိ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေသာကိစၥတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္၏ဥပေဒႏွင့္ အညီ 

သာလွ်င္ အဆိုပါ ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္သားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ 

ခံပိုင္ခြင့္ကို ရရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄၈) ႏိုင္ငံသားအလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္တခုခု၏ ျပည္နယ္သားတဦးသည္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္။

(ခ) ႏုိင္ငံသားမိဘႏွစ္ဦးမွ ေမြးဖြားလာသူတိုင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ႏိုင္ငံသား 

ျဖစ္သည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံသားမိဘတဦးဦးမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ ေမြးဖြား 

လာသူတိုင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။

(ဃ) ဤဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ အတည္ျပဳသည္အ့ခ်နိတ္ြင ္ႏိငုင္သံားျဖစၿ္ပီး သမူ်ား 

သည္ အလိုအေလ်ာက္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။

 ႁခြင္းခ်က္။ ။ ဤပုဒ္မ (၁၄၈) ပုဒမ္ခဲြ (ဃ) အရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ားဟု ဆုိရာတြင္ 

တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းတခုခုကို အသုံးျပဳ၍ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ထားသူမ်ား အက်ံဳး 

မဝင္ေစရ။
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ပုဒ္မ (၁၄၉) ဥပေဒအရႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

(က) ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ 

ရပ္စဲခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ 

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိေစရမည္။

(ခ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္နုယ္နမိတိ္ျပငပ္၌ ႏိငုင္သံားမဘိတဦးဦးမ ွေမြးဖြားေသာ 

ကေလးသည္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅ဝ) ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

(က) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔မတိုင္မီကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေမြး 

ဖြား၍ အစဥတ္စိကု္ေနထိငုလ္ာခဲ့ေသာ ႏိငုင္ံျခားသားမ်ားသည ္ဖကဒ္ရယ္ျပည ္

ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ လပုထုံ္းလပုန္ည္းမ်ားႏငွ္အ့ည ီ

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ) ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၁) တၿပိဳင္နက္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတဦးသည္ အျခားႏိုင္ငံတခု၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 

ခယံခူြင္ရ့ွသိည။္ ထိသုို႔ ခယံူျခင္းေၾကာင္ ့မလူဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုႏိငုင္သံားျဖစမ္ႈ 

အလိုအေလ်ာက္ ဆံုးရံႈးျခင္း မရွိေစရ။ တၿပိဳင္နက္တည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၁၅၂) ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မဲေပးပိုင္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ မိမိေနရင္းျပည္နယ္မွ အျခားျပည္နယ္ 

တခသုို႔ လည္းေကာင္း၊ အျခားႏိငုင္တံခသုို႔ လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင ္ေသာ ္

လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆႏၵခံယူပဲြ၊ ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမႇာက္ပဲြမ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၃) ျပည္နယ္သားအျဖစ္ မဲေပးခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတဦးသည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္တခုခုတြင္သာ 

မဲေပးခြင္၊့ အေရြးခ်ယ္ခပံိငုခ္ြင္က့ိ ုက်င္သ့ံုးပိငုခ္ြင္ ့ရွသိည။္ ယင္းအခြင္အ့ေရးကိ ုျပည ္

နယ္တခုထက္ပို၍ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
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ပုဒ္မ (၁၅၄) ျပည္နယ္သားျဖစ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္ 

နယ္သားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၅) အေဝးေရာက္ႏိုင္ငံသား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပင္ပအျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ 

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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အခန္း (၁ဝ)

zuf'&,fjynfaxmifpkumuG,fa&;ESifh vHk+cHKa&;wyfzJG@rsm;

(Federal Defense and Security Services)

ပုဒ္မ (၁၅၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားဆိုင္ရာ  

    အေျခခံမူမ်ား

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စု၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ ႔မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 

ထိန္းသိမ္းရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီ၏ ပါတီဝင္မွ်မျဖစ္ေစရ။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) 

လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ၾသဇာခံမျဖစ္ေစရ။

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတပ္ဖဲြ ႔မ်ားသည္ 

ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္မႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား 

အားလံုး အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိရမည္။

(စ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားအတြင္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 

အသားအေရာင၊္ လိင္ႏငွ္ ့လငိစ္တိက္ဲြျပားမႈတို႔ အေပၚ အေျခခ၍ံ ခဲြျခားဆကဆ္ ံ

ျခင္းမရွိေစရ။

ပုဒ္မ (၁၅၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္  

လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ 

ကိငုတ္ပဖ္ဲြ႔မ်ားႏငွ္ ့အမ်ိဳးသားလံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ အဖဲြ႔မ်ားကုိ ဤဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒ 

ႏွင့္ အညီ ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
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ပုဒ္မ (၁၅၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူဝါဒမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူဝါဒမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ 

စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္ေစရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ 

ခ်မတွထ္ားေသာ ျပည္ေထာငစ္တုပမ္ေတာ၏္ ကာကြယ္ေရးဆိငုရ္ာအေျခခမံူ

ဝါဒမ်ားကို တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားသည္ 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေစရမည္။

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

တပ္မေတာ္တြင္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ မည္သူ႔ကိုမွ် ခန္႔အပ္ျခင္း 

မရိွေစရ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ 

ရာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္တို႔ျဖင့္ 

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖဲြ႔စည္းထားရွိရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းမႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၁) အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါမဆုိ အရပ္ဘက္ 

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၂) အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတသည္ -
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(က) စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၏ အခြင့္အာဏာကုိအသံုးျပဳၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

တပမ္ေတာအ္ပါအဝင ္ကာကြယ္ေရးႏငွ္ ့လုံၿခံဳေရးတပဖ္ဲြ႔မ်ားကိ ုႀကီးၾကပက္ြပက္ ဲ

ရမည္။

(ခ) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုတြင္းရွ ိမညသ္ည္က့ာကြယ္ေရးႏငွ္ ့လံၿုခံဳေရးဆိငုရ္ာ 

တပ္ဖဲြ႔ကုိမဆုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလုံၿခံဳေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စု အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတို႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဆင့္ေခၚခြင့္၊ 

စုစည္းခြင့္၊ တာဝန္ေပးအပ္ခြင့္၊ ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၃) စစ္တကၠသိုလ္မ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္တို႔အတြက္ 

သီးျခားေသာ စစတ္ကသၠိလုမ္်ား ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာငရ္မည။္ ယင္းတကသၠိလ္ုမ်ားတြင ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားမွ အခ်ိဳးက်တက္ေရာက္ သင္ၾကားခြင့္ 

ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၄) ပညာေပးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ျခင္း

စစ္ပညာသင္တန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ -

(က) ဒီမိုကေရစီအေျခခံက်င့္စဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ား၊

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကား ပို ႔ခ် 

ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၅) စစ္မႈထမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဥပေဒအရ စစ္မႈ 

ထမ္းရမည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား စစ္မႈထမ္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၆) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖဲြ႔

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ 

ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုရတဲပဖ္ဲြ႔ကိ ုအရပသ္ားအစိုးရ အုပခ္်ဳပ္ေရးလက္ေအာက ္

တြင္ ထားရွိရမည္။
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(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖဲြ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္း ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၇) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ 

လွမ္းေရးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ကုိ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ုေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ကိ ုဖဲြ႔စည္းထူေထာငရ္နအ္တြက ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆၈) အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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အခန္း (၁၁) 

ta&;ay:tajctae

(State of Emergency)

ပုဒ္မ (၁၆၉) အေရးေပၚအေျခအေန

ေအာက္ပါအေျခအေနတရပ္ရပ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခ 

အေနကို ေၾကညာပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္ကုိ ျပည္ပလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက တုိက္ 

ခိကု္ျခင္း (သို႔တည္းမဟတု)္ တိကုခ္ိကုမ္ညဟ္ ုခိငုလ္ံုေသာ အေၾကာင္းရွိျခင္း၊

(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ 

ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို သိသာထင္ရွားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ထိပါး၊ ပ်က္ျပားသည့္ 

အေျခအေနေပၚေပါက္ျခင္း၊

(ဂ) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ထိခိုက္မႈ 

မ်ား၊ ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခုိင္လုံေသာ 

အေၾကာင္းရွိျခင္း။

ပုဒ္မ (၁၇ဝ) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အထက္ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (က) (ဂ) တို႔ 

အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ဖက္ဒ 

ရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလုံးအတြက္ 

ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတခုအတြက္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အထက္ပုဒမ္ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (ခ) အရ အေရး 

ေပၚအေျခအေန ေၾကညာေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာျခင္း ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတဝွန္းလုံးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ 

ေဒသတခုအတြက္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာေပးႏိုင္သည္။
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(ဂ) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းသည္ ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (က) ႏွင့္ (ခ) 

ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 

အနီးကပ္ဆံုး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္) ျပည္

သူ႔လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူ၍ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ 

ရယူရမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းကုိ 

အတည္မျပဳပါက အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေစ 

ရမည္။

(ဃ) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာဖ္်ကသ္မိ္းထားေသာ ကာလအတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန 

ေၾကညာျခင္း ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသို ႔ တင္ျပ၍ အနီးကပ္ဆံုး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

အစည္းအေဝး (သို႔တည္းမဟုတ္) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္း

အေဝးကိုေခၚယူ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က 

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းကုိ အတည္မျပဳပါက အေရးေပၚအေျခအေန 

ေၾကညာျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၁) တည္ရွိသည့္သက္တမ္းကာလ

(က) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာၿပီးေနာက္ တည္ရိွရမည့္ သက္တမ္းကာလကုိ 

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာရန္ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းေပၚ 

မူတည္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

(၁)  ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေရးေပၚအေျခအေနကို 

ေၾကညာျခင္းျဖစ္လွ်င္ သက္တမ္းကာလကို (၃) လအထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ 

သည္။

(၂)  ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေရးေပၚအေျခအေနကို 

ေၾကညာျခင္းျဖစ္လွ်င္ သက္တမ္းကာလကို (၁) လအထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ 

သည္။

(၃)  ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေရးေပၚအေျခအေနကို 

ေၾကညာျခင္းျဖစ္လွ်င္ သက္တမ္းကာလကို (၆) လအထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ 

သည္။

(ခ) အေရးေပၚအေျခအေနသက္တမ္းကာလကို ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျမႇင့္ရန္ 

လုိအပ္ပါက ပုဒ္မ (၁၇၁) ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလထက္ 

မေက်ာ္လြန္ေသာ တုိးျမႇင့္မႈတိုင္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူ 

အတည္ ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ တုိးျမႇင့္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ 
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ထက္ဝက္ ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ မရရိွလွ်င္ မည္သည့္သက္တမ္း 

တိုးျခင္းကိုမွ် တရားဝင္မျဖစ္ေစရ။

(ဂ) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ ္ဖ်ကသ္မိ္းထားေသာကာလအတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန 

သက္တမ္းကာလကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံသုိ႔ တင္ျပ၍ အနီးကပ္ဆုံး 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာအ္စည္းအေဝး (သုိ႔တည္းမဟတု)္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

အေရးေပၚအစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူ၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ထက္ဝက္ 

ေက်ာဆ္ႏၵမဲျဖင္ ့အတည္ျပဳခ်က ္ရယရူမည။္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာက္ အေရး 

ေပၚအေျခအေန သက္တမ္းကာလ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းကို အတည္မျပဳပါက 

ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၂) လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္

(က) ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခ 

အေနေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ -

(၁) စစ္ေသနာပတခိ်ဳပ၏္ အခြင္အ့ာဏာကိအုသံုးျပ ၿဳပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင ္

စု၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။

(၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 

ဆိုင္ရာတပ္ဖဲြ႔ကိုမဆို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဖက္ဒ 

ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရအဖဲြ႔၊ သကဆုိ္ငရ္ာျပညန္ယအ္စိုးရတုိ႔ႏငွ္ ့ညိႇႏိႈင္း 

ၿပီး ဆင့္ေခၚခြင့္၊ စုစည္းခြင့္၊ တာဝန္ေပးအပ္ခြင့္၊ ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရိွေစရမည္။

(ခ) ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (ခ) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေန 

ေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား 

ကို စုစည္းအသံုးခ်ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ 

ျခင္းတို႔ကို ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(ဂ) ပုဒ္မ (၁၆၉) ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေန 

ေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ -

(၁)  ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားကို စုစည္းအသံုးခ်ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား 

သို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ကို ျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၂)  ျပညန္ယလ္ံၿုခံဳေရးတပဖ္ဲြ႔မ်ားႏငွ္ ့လုံေလာက္ျခင္း မရွမိသွာလွ်င ္ဖကဒ္ရယ ္

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေစရမည္။
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(ဃ) အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ေဆာင္ 

ရြက္ခ်က္မွန္သမွ်ကို အနီးကပ္ဆံုး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၃) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရစီစစ္ျခင္း

ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ဆိုင္ရာတရားရံုးသည္ -

(က) အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ေၾကညာျခင္း၊

(ခ) အေရးေပၚအေျခအေန၏ သက္တမ္းကာလတိုးျမႇင့္ျခင္း၊

(ဂ) အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ ေၾကညာျခင္းေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ 

(သုိ႔တည္းမဟုတ္) အျခားလုပ္ေဆာင္မႈတရပ္သည္ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫႊတ္ျခင္းရွိမရွိကို စီစစ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၇၄) အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း တရားစီရင္ေရး

မည္သုိ႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္မဆုိ တရားစီရင္ေရးအာဏာသည္ 

တရားရုံးမ်ားတြင္သာ တည္ရိွရမည္။ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ထားေသာ 

တရားသူႀကီးမ်ားကသာ တရားစီရင္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇၅) ရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိေသာအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ ေၾကညာျခင္း၏ အက်ိဳး 

ဆက္ေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒ (သို႔တည္းမဟုတ္) မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကမွ် 

အခန္း (၂) ပုဒ္မ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) ပါ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ 

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို မထိခိုက္ေစရ။

ပုဒ္မ (၁၇၆) အေရးေပၚကာလအတြင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပတ္ 

သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ပုဒမ္ (၁၇၅) ပါ ရုပ္သိမ္း 

ပိငုခ္ြင္မ့ရွိေသာ အေျခခအံခြင္အ့ေရးမ်ားမလွြ၍ဲ မညသ္ည္အ့ခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့ကန္႔သတ္ 

ခ်က္မ်ားအတြက္မဆို လိုအပ္ေသာဥပေဒကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ 

ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၇၇) အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုးျခင္း

(က) သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရးေပၚအေျခအေနသက္တမ္းကာလ အလုိအေလ်ာက္ 

ကုန္ဆံုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သမၼတမွ ရုပ္သိမ္းလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္မွ 

အတည္မျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ အေရးေပၚအေျခအေနသက္တမ္းကာလ ၿပီးဆုံးေစ 

ရမည္။

(ခ) အေရးေပၚသက္တမ္းကာလ ၿပီးဆုံးေၾကာင္းကို တရားဝင္ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း 

ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။
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အခန္း (၁၂)

taxGaxGjyXmef;csufrsm;

(General Provision)

ပုဒ္မ (၁၇၈) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအလံေတာ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အလံေတာ္မွာ ---------------------------

ပုဒ္မ (၁၇၉) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတံဆိပ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္ေထာင္စုတံဆိပ္မွာ ----------------------

ပုဒ္မ (၁၈ဝ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရံုးတံဆိပ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ရံုးတံဆိပ္မွာ ---------------------

ပုဒ္မ (၁၈၁) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသီခ်င္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္ေထာင္စုသီခ်င္းမွာ --------------------

ပုဒ္မ (၁၈၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ႕ေတာ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မဟာရန္ကုန္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ 

ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ရံုးစိုက္ရာနယ္ေျမကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအျဖစ္ 

သတ္မွတ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၃) ရံုးသံုးဘာသာ

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ရံုးသံုးဘာသာအျဖစ္ ဗမာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ 

ဘာသာကို သတ္မွတ္သည္။

(ခ)  ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ရံုးသုံးဘာသာအျပင္ ယင္းျပည္နယ္၏ အမ်ိဳးသားဘာသာကိုလည္း ရံုးသံုး 

ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
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ပုဒ္မ (၁၈၄) က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏

(က) သမၼတ

(ခ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

(ဂ) အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား

(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား

(စ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ 

တၿပိဳင္နက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာေနရာ 

ဌာနမ်ားတြင္ မဆိုင္းမတြက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၅) ေကာ္မရွင္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါလြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မ 

ရွင္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းရမည္။

(၁)  လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

(၂)  က်ား-မ တန္းတူေရးေကာ္မရွင္

(၃)  အဂတိလိုက္စားမႈ စံုစမ္းတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္

(၄)  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းေရးရာေကာ္မရွင္

(၅)  ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္

(၆)  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္

(၇)  ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္

(၈)  လူနည္းစုအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္

(ခ) အထက္ပါေကာမ္ရငွမ္်ား၏ ထမ္းေဆာငရ္မည္ ့တာဝနမ္်ားကုိ ဖကဒ္ရယ္ျပည ္

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အထက္ပါေကာ္မရွင္မ်ားအျပင္ 

လိုအပ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၈၆) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

(က) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာပုဂၢိဳလ္ (၁ဝ) 

ဦးကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ လကခ္အံတည္ျပဳၿပီးပါက ဖကဒ္ 
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ရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ 

ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး အပ္ရမည္။

(ခ) ထိုေကာမ္ရွင္သည္ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ တိငု္

တန္းခ်က္လက္ခံရရွိေသာအခါတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 

ေဖာက္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာစံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ မိမိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၇) ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ (၁ဝ) ဦးကို 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံအတည္ျပဳၿပီးပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုသမၼတသည္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ 

ေပးအပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၈) အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္

(က) ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီ ကာလအေတာအတြင္း အာဏာပုိင္ 

တရပရ္ပ၏္ ျပဳမူေဆာငရ္ြကခ္်က ္တစံတုရာေၾကာင္ ့ထခိိကုန္စန္ာဆံုး႐ံႈးမႈ ခစံား 

ရေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ 

အတြက ္အမနွတ္ရားေဖာထ္တု္ေရးႏငွ္ ့ျပနလ္ညသ္င့္ျမတ္ေရးေကာမ္ရငွတ္ရပ ္

ကို ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဖဲြ႔စည္းမႈ၊ 

သက္တမ္းကာလ၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

(ဂ) ေကာ္မရွင္ကို တူညီေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရျဖင့္ 

ဖဲြ႔စည္းရမည္။

(ဃ) အသြငက္ူးေျပာင္းေရးကာလ နစန္ာခ်ကမ္်ားအား ျပနလ္ညက္စုားေရးအတြက ္

လိအုပ္ေသာ လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားကိ ုေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ု

လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၈၉) ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကိစၥ

(က) ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရက သေဘာတလူက္မတ္ွေရးထုိးခဲၿ့ပီး တင္ျပလာ 

ေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳရန္ 
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လုိေသာ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ဥပေဒျပဳရန္ အေၾကာင္းရိွေသာ ႏုိင္ငံတကာ 

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္၍ 

အတည္မျပဳခဲ့ေသာ္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္သည္ အတည္မျဖစ္ေစရ။

 ႁခြင္းခ်က္။ ။ ဤပုဒ္မခဲြ (ခ) သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလာ 

ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ နည္းပညာဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ 

မႈ ဆိုင္ရာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ။

(ခ) နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္/

မျဖစ္ အတည္ျပဳျခင္းကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က စီစစ္ဆုံးျဖတ္ 

ရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳလွ်င္ မည္ 

သည့္ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကိုမွ် ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ဥပေဒတစိတ္တေဒသ မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၁၉ဝ) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း

(က) ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာသ္ည ္လဥူီးေရသန္းေခါငစ္ာရင္း ေကာက္ယူေရးေကာမ္ရငွ ္

ကို ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ရမည္။

(ခ) အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္တႀကိမ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၁) တရားဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္

(က) ႏိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ဆုိင္ 

ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ တာဝန္ရွိေစရမည္။

(ခ) အထက္ပါ ပုဒ္မခဲြ (က) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဥပေဒျပ႒ာန္း 

ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၂) စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဆုိ 

ျပဳတင္သြင္းလာသူကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ 

အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ေငြ 

စာရင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ စာရင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ 

မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ 

အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။
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ပုဒ္မ (၁၉၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဗဟိုဘဏ္

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုေငြေၾကးေရးရာကိ ုထနိ္းခ်ဳပက္ြပက္ဲႏိငုရ္န ္ဖကဒ္ရယ ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ေသာ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုဘဏ္ကို ထူေထာင္ရမည္။

(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘဏ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိး 

မ်ား တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘဏ္သည္ တမ်ိဳးတစားတည္းေသာ ေငြစကၠဴႏွင့္ 

ေငြဒဂၤါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၄) လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း

(က) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိ၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အႀကံ ျပဳခ်ကမ္်ားကုိ ေသာလ္ည္းေကာင္း တဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ 

စာ ျဖင့္ေရးသား၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ (သို႔တည္းမ 

ဟုတ္) လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္သို႔ တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။

(ခ) အထက္ပါ ပုဒ္မခဲြ (က) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က 

ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၅) ဌာေနေျမယာ (Native title) သတ္မွတ္ျခင္း

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ ႔ဝင္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ 

ဌာေန တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ မိရိုးဖလာ ေနထိုင္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည့္ 

နယ္ေျမ ကိုျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမ၏ တစတိတ္ပိငု္းကုိျဖစ္ေစ အဆိပုါ တုိင္းရင္းသား 

လူနည္းစု၏ ဌာေနေျမယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

(ခ) ဌာေနေျမယာသတ္မွတ္ျခင္းကို သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၆) တရားခံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း

ျပည္နယ္တခုအတြင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ အျခားျပည္နယ္တခုသို႔ ထြက္ေျပး

တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိသြားေသာ တရားခံတဦးအား ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ ျပည္နယ္ 

အစိုးရထံမွ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစိုးရက မိမိျပည္နယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ 

ေတာင္းဆိုလာပါက တရားခံအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေစရန္ကိစၥကို ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ ျပည္နယ္ 

အစိုးရအား အတင္းအက်ပ္ျပဳမူျခင္း မရွိေစရ။
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အခန္း (၁၃)

toGiful;ajymif;a&;umvqdkif&mjyXmef;csufrsm

(Transitional Provisions)

ပုဒ္မ (၁၉၇) တည္ဆဲဥပေဒမ်ား

(က) တည္ဆဥဲပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

က ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေသးမီ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔ 

က်င္သမွ် အတည္ျဖစ္သည္။

(ခ) တည္ဆစဲည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ စည္းကမ္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ပယ္ 

ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေသးမီ ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ 

သမွ် အတည္ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ (၁၉၈) တည္ဆဲတရားရံုးမ်ား

အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရံုးမ်ားသည္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒအရ တရားေရးစနစ္တရပ္ ဖဲြ႔စည္းေပၚေပါက္သည္အထိ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးခြင့္ ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉၉) ဝန္ထမ္းမ်ား

ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီက တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ အစိုးရအမႈထမ္း အားလုံးသည္ မူလရာထူးတာဝန္မ်ား 

အတိုင္း ဆက္လက္အမႈထမ္းေဆာင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝဝ) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္း

(က) ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွအပ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီက ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ 

စာခ်ဳပမ္်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရမ ွျပနလ္ညသ္ံုးသပၿ္ပီး 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။
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(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္လုႊတ္ေတာက္ ထပမ္အံတည္ျပဳေသာ စာခ်ဳပစ္ာတမ္း 

မ်ားသာလွ်င္ ဆက္လက္အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝ၁) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး 

လပုင္န္းကုိ အျမနဆ္ံုးေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေရးအတြက ္ယာယ ီလဥူီးေရသန္းေခါငစ္ာရင္း 

ေကာက္ယူေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂ဝ၂) ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၊ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ  

    မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္း

(က) ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၄၈) ႏွင့္ (၄၉) အရ အမ်ိဳးသားျပည္ 

နယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ား 

ျဖင္ ့ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုို ဖဲြ႔စည္းႏိငု္ေရးအတြက္ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ု

အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔သည္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၅၃) အရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

ေဒသမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား ဖဲြ ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 

ျပညန္ယမ္်ားအတြင္း ေနထိငုၾ္ကေသာ တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးအသီးသီးတို႔သည ္

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ) တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးအသီးသီးတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားအမနွက္ိ ုေဖာထ္တုရ္ယူ 

ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္း 

တာဝန္ေပးအပ္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဃ) အဆိုပါ နယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာ 

ထားကို ေကာက္ယူၿပီး ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခား 

သတမ္တွသ္ည္အ့တုိင္း အမ်ိဳးသားျပညန္ယမ္်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျပညန္ယမ္်ား 

စာရင္းကို ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း 

ျပ႒ာန္းရမည္။
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အခန္း (၁၄)

zJG@pnf;yHktajccHOya'tm;jyifqifjcif;
(Amendment of Constitution)

ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင့္

(က) အတိအက်ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေသာ ဥပေဒျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ျဖည့္စြက္ 

ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

က ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ 

ေထာငစ္တုခလုံုးအတိငု္းအတာျဖင္ ့လူထုဆႏၵခယံပူဲြ ျပဳလုပၿ္ပီးမသွာလွ်င ္ျပင ္

ဆင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(၁)  ပုဒ္မ (၁) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အမည္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ၊

(၂)  ပုဒ္မ (၂) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ၊

(၃) ပုဒ္မ (၅) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကိစၥ၊

(၄)  ပုဒ္မ (၈) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ နယ္နိမိတ္ 

ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ၊

(၅)  ပဒုမ္ (၉) တြင ္ျပ႒ာန္းထားသည္ ့ပါတစီံဒုမီိကုေရစစီနစက္ိ ုေျပာင္းလဲျခင္း 

ကိစၥ၊

(၆)  ပုဒ္မ (၄၈) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ 

ျပည္နယ္မ်ားကိစၥ၊

(၇)  ပုဒ္မ (၆ဝ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဖဲြ႔စည္းမႈကိစၥ၊

(၈)  ပုဒ္မ (၁၂၁)(က) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 

ဖဲြ႔စည္းမႈကိစၥ။

(ဂ) အထက္ ပုဒ္မခဲြ (ခ) တြင္ အတိအက်သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ အႀကံဳးမဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ ႔ဝင္ ျပည္နယ္အားလံုး၏ 

သံုးပံု ႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
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ပုဒ္မ (၂ဝ၄) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈအတည္ျဖစ္ျခင္း

ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေအာက္ပါနည္းလမ္း 

အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

(၁) လႊတ္ေတာတ္ရပရ္ပတ္ြင ္ကိယုစ္ားလွယဥ္ီးေရ အနည္းဆံုး သံုးပံတုပံ ုေထာက ္

ခမံႈျဖင္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္(သုိ႔မဟတု)္ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ ေသာလ္ည္း 

ေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကတဆင့္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ားမွတဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ စတင္အဆုိျပဳ 

တင္သြင္းႏိုင္သည္။

(၂) ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၊ 

ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရႏငွ္ ့အျခားလႊတ္ေတာတ္ရပသ္ို႔ အေၾကာင္းၾကား 

အသိေပးရမည္။

(၃) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္ 

မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ရန္အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ သေဘာ 

ထားမ်ားကုိ (၄၅) ရက္အတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ 

လည္ေပးပို႔ရမည္။

(၄) ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ပုဒ္မခဲြ (ခ) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ၏္ လႊတ္ေတာတ္ရပစ္တီြင ္ကိယ္ုစားလယ္ွဦးေရ အနည္းဆံုး သံုးပံ ု

ႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံမႈမရရွိလွ်င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ 

ရမည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္အားလုံး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံေထာက္ 

ခံမႈ ရရိွပါက လူထုဆႏၵခံယူပဲြကုိ က်င္းပရမည္။ လူထုဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ျပည္ 

သူလူထု ေထာက္ခံဆႏၵမ ဲထက္ဝက္ေက်ာ္ရရိွပါက ဥပေဒၾကမ္းသည္ အတည္ 

ျဖစ္ေစရမည္။

(၅) ပုဒ္မ (၂ဝ၃) ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ၏္ လႊတ္ေတာတ္ရပစ္တီြင ္ကိယ္ုစားလယ္ွဦးေရ အနည္းဆံုး သံုးပံ ု

ႏစွပ္ံ ုေထာကခ္မံႈရွလွိ်င ္ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာမ္်ားသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ၿပီး ဖက္

ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ျပည္နယ္အားလံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုေထာက္ခံမႈကို ရရွိ 

ပါက ဥပေဒၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

(၆) အထက္ပါ အပုိဒ္ခဲြ (၄) ႏွင့္ (၅) အရ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပုဒ္မ 

(၁၁၄) အပိုဒ္ခဲြ (ဋ) ပါအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း အက်ဥ္း

 

 ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း (Dr. Lian H. Sakhong) သည္ တိုင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးေရးရာ သုေတသနအဖဲြ႔ Burma Centre for Ethnic Studies (BCES) ၏ 

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ (ENC) ၏ ဥကၠ႒၊ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေကာင္စီ (CNC) ၏ သဘာပတိအဖဲြ႔ဝင္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး 

(CNF) ၏ အဓိပတိေကာင္စီဝင္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

 သကရၠာဇ ္၂ဝဝ၁ မ ွ၂ဝဝ၈ အထ ိတုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ားေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး 

ႏငွ္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရးေကာမ္တ ီ(ENSCC)၊ တိငု္းရင္းသား လမူ်ိဳးမ်ားေကာငစ္ ီ

(ENC)၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္-လြတ္ေျမာက္ 

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

တို ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားကုိ ပူးတဲြထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

သကၠရာဇ္ ၂ဝဝ၈ မွ ၂ဝ၁၂ အထိ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒၊ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ၏ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ - ျပင္ပ တာဝန္ 

မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

 ၁၉၈၈ ခုႏစွတ္ြင ္ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ရွစွ္ေလးလံုး ဒမီိကုေရစအီေရးေတာပ္ံ ုႀကီးတြင ္

ထထဲဲႏစွ္ႏစွ ္ပါဝငခ္ဲၿ့ပီး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားသမဂၢ (Chin National Union) ၏ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ ္ေရြးခ်ယတ္င္ေျမႇာက္ျခင္းခခံဲရ့သည။္ ထို႔အျပင ္ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

ဦးေဆာင္ႏိငုင္ံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒမီိကုေရစအီဖဲြ႔ခ်ဳပက္ိ ုကြယ္လြနသ္ ူ

ဆလိုင္းရမ္လိန္မႈန္းႏွင့္အတူ ဖဲြ႔စည္းထူ ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈-၁၉၉ဝ အၾကား 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒမီိကုေရစအီဖဲြ႔ခ်ဳပ၏္ ဒဥုကၠ႒ႏငွ္ ့အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဝန ္

မ်ားကိ ုထမ္းေဆာငခ္ဲသ့ည ္သာမက တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင္ ့ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္း 

ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (UNLD) ၏ 

အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ မူဝါဒေရးရာတာဝန္ခံ အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
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 ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမိုင္း႒ာနမွ ဝိဇၹာဂုဏ္ထူးဘဲြ႔ (B.A. 

Hons) ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္၎၊ မဟာဝိဇၹာဘဲြ႔ (M.A) ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္း 

ေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼတကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႔လြန္ဓမၼပညာဘဲြ႔ (B.D) ကို 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံရွိ Uppsala University မွ ပါရဂူဘဲြ႔ 

(Ph.D) ကုိ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ မဟာဝိဇၹာဘဲြ႔ႏွင့္ 

ပါရဂဘူဲြ႔မ်ားအတြက္ ျပဳစခုဲ့ေသာ က်မ္းမ်ားအျပင ္ခ်င္းသမိငု္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားစြာကို ျပဳစုေရးသားခဲ့သည္။

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

Politics and Ethnic Identity in Burma စာအပုက္ိ ုဒနိ္းမတ္ႏိငုင္၊ံ ကိပုင္ေဟဂငၿ္မိဳ႕ရွ ိ

Nordic Institute of Asian Studies မွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး In Defence 

of Identity: Ethnic Nationalities’ Struggle for Democracy, Human Rights and 

Federalism in Burma ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Press မွ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ထုတ္ 
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