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စီစဥ္ထားမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္အစုိးရေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေဒသႀကီးထဲမွာ 

အာရပ္ေႏြဦးဆႏၵျပသူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵျပျပည္သူေတြ 

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတ့ဲ ဒီမုိကေရစီအမ်ဳိးအစားက ဘယ္လုိ ဒီမုိကေရစီအမ်ဳိးအစားလဲဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

သိထားၾကတာ နည္းေကာင္းနည္းႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ေတာင္းဆိုမႈကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ယွဥၿ္ပိဳင္ရတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို လူတိုင္းလူတိုင္းက ေထာက္ခံၾကတာပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပ ဲႏုိင္လုိမင္းရျပဳမူတတ္တဲ့ လူမ်ားစုန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြလည္း မ်ားစြာပ ဲ

ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလူအမ်ားစုဟာ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ မပါ၀င္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္န႔ဲ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းရဲ႕ 

အျမင္ေတြကို သတ္မွတ္ႏိုင္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူအမ်ားစုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ အကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ ပမာဏေတြ ရိွပါတယ္။ 

အဲဒီအကန္႔အသတ္ပမာဏနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ ့အေမးပုစၦာေတြက ဒီမုိကေရစီအယူအဆ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သလိုပ ဲ

ကလီေရွးေမးခြန္းေဟာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တင္းတင္းရင္းရင္းနဲ႔ အလ်ဥ္စလို 

ေျဖလို႔ရတ့ဲ အေျဖေတြ ရိွမေနပါဘူး။ တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီက ဖန္တီးလိုက္တဲ့အရာနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားလက္ခံထားတ့ဲ အယူအဆဆိုတာ မရွိပါဘူး။ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြကလည္း အနည္းဆံုး(မထဲည့္ဖုိ႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတ့ဲ ႀကိဳးစားမႈ)ကေန 

အမ်ားဆံုး(ေကာင္းတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ၊ သို႔မဟုတ္ 

စီးပြားေရးညီမွ်မႈအတိုင္းအတာပမာဏတစ္ခုပါ၀င္ႏိုင္တဲ)့အထိ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြကိုပဲ 

စီစဥ္ျပတတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားတဲ ့ႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့ အကူအညီ 

သိပ္မလိုအပ္ႏုိင္တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြန႔ဲ 

ႏုိင္ငံေရးအေလ့အက်င့္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကလို႔ပါပဲ။ 

စင္စစ္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာဟာ အစိုးရကခ်ည္းပ ဲတစ္ခုမက်န္ အကုန္လံုး သြားရတဲ ့

ပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာက သေဘာတူညီထားတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ 

အဓိပၸာယ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အဓိကအစိတ္အပုိင္းေတြ ပါ၀င္တဲ ့အႏွစ္ခ်ဳပ္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ 

အဲဒီအဓိကအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ တရား၀င္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ ့ႏိုင္ငံတကာ‘အမာစား’ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

က်န္တာေတြကုိေတာ့ အေပ်ာ့စားဥပေဒအေနနဲ႔ စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြက ဒီမုိကေရစီန႔ဲ 

ပတ္သက္လို႔ အရွင္းလင္းဆံုးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈတစ္ရပ္ကို ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအထဲမွာ 

အေျခခံက်တ့ဲ အဓိကအစိတ္အပိုင္းေတြေတာ့ ပါ၀င္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီဟာ 

ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအတြက္ လိုအပ္ေနတ့ဲ အေျခအေနတစ္ရပ္စီေတာ့ ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ 
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၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေရးႀကီးတ့ဲ အစိတ္အပိုင္း ခုနစ္ရပ္ကို 

စီစဥ္ခ်ျပထားတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို သေဘာတူလက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ပါ၀င္တာေတြက- 

 အာဏာပါ၀ါခြေဲ၀မႈန႔ဲ ထိန္းညိွမႈ 

 တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈ 

 ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ဗဟုစနစ္ 

 တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကုိ ေလးစားလိုက္နာမႈ 

 တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ 

 လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခိုးကင္းေသာ ဗဟုမီဒီယာစနစ္ရိွမႈ 

 လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ ဥပမာ- လြတ္လပ္စြာ 

အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္နဲ႔ မထဲည့္ခြင့္ေတြပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံဆိုတာ စင္စစ ္ဘယ္လို ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အီဂ်စ္၊ တူနီးရွားန႔ဲ 

ဒီေဒသတြင္းက တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ဒီဘိတ္ေတြကို အေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ဆုိတ့ဲ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္န႔ဲ ဒီမွာ ေျပာထားတ့ဲ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ခုနစ္ရပ္နဲ႔ သက္္ဆိုင္ေနတာေတြကို 

ဒီအစီရင္ခံစာမွာ စူးစမ္းရွာေဖြထားပါတယ္။ ၾကားေနမဲေပးထားတ့ဲ လစ္ဗ်ားနဲ႔ 

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုက လြရဲင ္အာရပ္ႏိုင္ငံေတြအကုန္လံုးက 

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳလက္ခံထားတာဟာလည္း မွတ္သားထိုက္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေဒသတြင္းထဲက ဒီမိုကေရစီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ အေရးႀကီးတ့ဲ 

ဒီဒီမုိကေရစီအစိတ္အပိုင္းခုနစ္ရပ္ကုိ တုံ႔ဆိုင္းမႈမရွိဘဲ ကိုးကားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို 

ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားစြာထဲမွာလည္း လက္ခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံ 

အာရပ္ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ရပ္ေတြက အီဂ်စ္နဲ႔ တူနီးရွားမွာ အမ်ားျပည္သူေတြ အုံၾကြၾကတာပါပဲ။ 

အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြကပဲ ဒီအစီရင္ခံစာကို ေရးဖို႔ အေၾကာင္းခံတြန္းအားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ရိုကုိကေန 

ဘာရိန္းအထိမွာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီတိုးတက္မႈေတြကေန ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တကယ့္ အဓိပၸာယ္ဟာ ဘာလဲဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းန႔ဲ 

ပတ္သက္တ့ဲ ဒီဘိတ္ေတြအထိ သြားေနၾကပါၿပီ။ တူနီရွား၊ အီဂ်စ္နဲ႔ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ 

ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရေတြကို တည္ေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီဆိုေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြတ့ဲဲသူေတြက ဘာေတြကို ဦးစားေပးေရးဆြၾဲကေလမလဲ။ 
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ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲမွာ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းေတြကေရာ ဘာေတြကုိ ဘယ္လိုမ်ဳိး 

ကူညီေထာက္ပ့ံေပးၾကေလမလဲ။ ဥမာ- စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ 

အေကာင္းဆံုး လုိအပ္တ့ဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ဘာေတြျဖစ္ေနေလမလဲ။ 

အထူးသျဖင့္ ပညာရပ္အသိုင္းအ၀န္းမွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ဆိုလိုခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ 

မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြဟာ ရွမ္းပီတာရဲ႕ အနည္းဆံုး ‘မထဲည့္ဖုိ႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတ့ဲ 

ႀကိဳးစားမႈ’1 ကေန ပိုမို က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြအထိ စီစဥ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဆိုတဲ့အထဲမွာ ဥပမာ- ပါလီမန္၊ လြတ္လပ္တဲ ့တရားစီရင္ေရးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ 

အထူးအင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈစသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေနၾကပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးအထိ ေရာက္တ့ဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြထဲမွာ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးဆိုတ့ဲ 

အယူအဆတစ္ရပ္ေတာင္မွ ပါ၀င္ေနပါတယ္။2 

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပုံဖြင့္ဆိုနည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ပုိင္းက ဒီဘိတ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး 

ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီဒီမုိကေရစီဆိုတ့ဲ ေ၀ါဟာရမွာ ႏိုင္ငံတကာက သေဘာတူထားတ့ဲ 

အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ေနတာကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

အဲဒီႏုိင္ငံတကာလို႔ဆုိတ့ဲ ေနရာမွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလုိ၊ အာဖရိကသမဂၢလို၊ ဥပေရာပလံုၿခံဳေရးနဲ႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း(OSCE)လုိ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရအခ်င္းခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ေဒသတြင္းအစိုးရအခ်င္းခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆိုလုိပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံတကာက သေဘာတူထားတဲ့ 

အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကို အေပ်ာ့စားဥပေဒအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး 

က်န္ေနတာေတြကေတာ့ ဥပေဒအရ တရား၀င္ခ်ဳပ္ဆိုထားတ့ဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေတြပါပဲ။ 

အားလံုးကို ၿခဳံၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒါေတြအကုန္လံုးဟာ ဒီမုိကေရစီက ဖန္တီးေပးထားတ့ဲ 

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ ့ႏိုင္ငံတကာသေဘာဆႏၵႀကီးထြားလာမႈတစ္ရပ္ကို 

ကိုယ္စားျပဳေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးက ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုးဆိုတဲ့ 

အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြကို စီစဥ္ျပထားတ့ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္(A/RES/59/201)ကုိ 

သေဘာတူလက္ခံခဲ့ပါတယ္။3 အဲဒီကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၂ ႏိုင္ငံက 

သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ (လစ္ဗ်ားနဲ႔ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္) ႏိုင္ငံ ၁၅ 

ႏုိင္ငံက မမဲေပးဘဲ ၾကားေနခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္မဲေပးခ့ဲတဲ့ ႏုိင္ငံ မရွိပါဘူး။4 

ထို႔ေၾကာင့္ပဲ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ အဲဒီဒီမုိကေရစီက ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္ဆုိတာေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းတာေရာ ကိုယ္စားျပဳတာပါ ႏွစ္ခုစလံုးကို 

ယင္းကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္က ျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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အဲဒီကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕ အပုိဒ္ ၁ အရ ၄င္းအေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္တာေတြက- 

…လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ က်န္တာေတြထဲမွာေတာ့ လြတ္လပ္စြာ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 

လြတ္လပ္စြာ တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အာမခံေပးထားတ့ဲ 

လွ်ဳိ႕၀ွက္မေဲပးစနစ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာက လက္ခံထားတဲ ့ညီတူညီမွ် 

မေဲပးခြင္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္တတ္တဲ ့စစ္မွန္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ ့

ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မေဲပးခြင့္နဲ႔ အေရြးခံခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားရဲ႕ ဗဟုစနစ္၊ 

တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ အာဏာပါ၀ါခြေဲ၀က်င့္သံုးျခင္း၊ တရားစီရင္မႈလြတ္လပ္ျခင္း၊ 

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး 

အမီွအခိုကင္းတဲ ့ဗဟုမီဒီယာစနစ္ရွိျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းေတြကို ရည္ညႊန္းကိုးကားၿပီးေတာ့ 

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြက ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားၾကပါတယ္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပ ဲဒီမုိကေရစီက ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ဒီေနရာမွာ မပါ၀င္တဲ ့

အျခားအခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းေတြကုိလည္း စူးစမ္းရွာေဖြႏုိင္ေျခအေနနဲ႔ 

အဲဒီအဓိကအစိတ္အပိုင္းေတြကပဲ ဖြင့္ခ်န္ေပးထားခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီမွာ ျပဆိုထားတဲ ့

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္က အရွင္းလင္းအလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားမထားပါဘူး။ တကယ္ ေျပာရရင္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက ဒီမိုကရက္တစ္ျဖစ္ဖုိ႔ စဥ္းစားတဲ ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ ့

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အေျခခံအျဖစ္ဆံုး အနည္းဆံုးျဖစ္ဖုိ႔ပ ဲအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္က အလားတူစကားလံုးမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတာ5 ျဖစ္သလို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ 

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ အျမင္မ်ားစြာ ပါ၀င္တ့ဲ 

တရား၀င္ဥပေဒမ်ားဆက္စပ္ထားရာအျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွာလည္း 

အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြထဲက ဥပမာ ထုတ္ျပရရင္ 

ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတရား၀င္သေဘာတူညီမႈ(ICCPR)ပ ဲ

ျဖစ္ပါတယ္။6 အုိင္စီစပီီအာနဲ႔ အတူ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ 

ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းအတြက္ ရည္ညႊန္းရမယ့္အေျခခံမူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ ရရွိလာပါတယ္။ 

ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းက ဒီစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ထဲက 

အစိတ္အပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပထားပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းက 
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အေလ့အက်င့္ေကာင္းျဖစ္တ့ဲ တရား၀င္ဥပေဒက်င့္ထံုးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကုိ ကိုယ္စားျပဳတ့ဲ 

ေဒသတြင္းက သေဘာတူညီမႈေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ရည္ညႊန္းခ်က္ေတြကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ 

စာတမ္းစစျခင္းပဲ ေျပာရရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ျခားနားတဲ ့အျမင္ႏွစ္ရပ္ကုိ 

ေဖာ္ျပထားတာဟာ မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ပထမအျမင္ကို ‘ေဒါင္လိုက္တာ၀န္ခံမႈ’လို႔ 

ရည္ညႊန္းတတ္ပါတယ္။ ဒီအျမင္က ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုအေပၚတစ္ခု ဘယ္လို အျပန္အလွန္ 

ဆက္ႏြယ္သက္ေရာက္မႈေတြ ရိွေနသလဲဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ထားပါတယ္။ ဒီအျမင္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးရဲ႕ 

နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္အေပၚ ထင္ဟပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားတ့ဲ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။7 ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ 

ဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္က လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယင္းကို ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ကလည္း အေလးထားေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဲဒီနယ္ပယ္ကို 

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားစြာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စူးစမ္းထားေတြ ရွိေနသလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

မွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီအစီရင္ခံစာမွာေတာ့ အဲဒါကို အေသးစိတ္ 

စစ္တမ္းထုတ္မျပေတာ့ပါဘူး။ 

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဒုတိယအျမင္ကိုေတာ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ အဲဒီဒုတိယအျမင္ကို ‘အလ်ားလိုက္တာ၀န္ခံမႈ’လို႔ ေခၚတတ္ၾကတယ္။ ဒီအျမင္က ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ တစ္ခုန႔ဲတစ္ခု အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံ၊ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ 

အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို တည္ေဆာက္ထားပံု၊ စုစည္းေပါင္းစပ္ထားပံုေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ 

အပိုင္းသံုးပိုင္းကို အဖြ႕ဲအစည္းဆိုတ့ဲအရာအျဖစ္န႔ဲ ဘယ္လိုမ်ား တည္ေဆာက္ထားၾကသလဲ။ ၿပီးေတာ့ 

အဲဒီအပိုင္းသံုးပုိင္းက လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ဘယ္လို လည္ပတ္ေဆာက္ရြက္ေနၾကသလဲ။ အစိုးရရဲ႕ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းက ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းန႔ဲ ဘယ္လို ဆက္ႏြယ္ေနၾကသလဲ။ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းေတြၾကားမွာ ဘယ္လိုဆက္ႏြယ္မႈမ်ဳိးေတြက လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ။ 

အဲဒီအစိုးအာဏာပါ၀ါရဲ႕ အပိုင္းသံုးပိုင္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္လို၊ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီလို၊ 

ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးႀကီးၾကပ္ေရးေအဂ်င္စီေတြလို အမီွအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တ့ဲ အစိုးရရဲ႕ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက ဘယ္လိုမ်ဳိး ဆက္ႏြယ္ေနၾကသလဲ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စူးစမ္းေ၀ဖန္စရာေတြ 

ဆက္လုပ္ရဦးမွာမို႔ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ဦးစားေပးအေလးထားတာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ 

အဲဒီဒုတိယအျမင္ပျဲဖစ္ပါတယ္။ 

တည္ရွိေနတ့ဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေတြမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန ္

လက္ခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြဆိုတာက 
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သမၼတေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ (သို႔မဟုတ္ အဲဒီစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးေရာထားတ့ဲ စနစ္)၊ 

သမၼတစနစ္၊ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအႀကီးအကဲထားရိွမႈစနစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအႀကီးအကဲမထားတဲ့စနစ္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းထားေသာစနစ္၊ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားေသာစနစ္၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္က်င့္သံုးေသာ အစုိးရစနစ္၊ 

ဗဟိုဦးစီးစနစ္မက်င့္သံုးေသာ အစိုးရစနစ္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံ၊ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္မက်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြကဲ်င့္သံုးေသာစနစ္၊ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြကဲ်င့္သံုးမႈမရွိေသာစနစ္စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔က 

ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ ့ေ၀ါဟာရကို ဘယ္လုိမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ၾကမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ 

သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကို ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး စုစည္းညီညြတ္တဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္လိုမ်ဳိးနဲ႔ ‘ဒီမုိကေရစီ’ဆိုတ့ဲ 

ေ၀ါဟာရကို ေျပာၾကဆိုၾကဖို႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ပ ဲေတြးထင္စရာျဖစ္လာတာပါပဲ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ 

ဒီမိုကေရစီန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ မိုဒယ္လ္ဟာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရရင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတ့ဲ 

ႏုိင္ငံေရးစနစ္သက္တ့ံေရာင္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလုိ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ မတူကြျဲပားတ့ဲ ပံုစံေတြဟာ အမ်ားႀကီးပဲ 

ပ်ံႏံွ႔သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီမွာေျပာစရာရိွေနတာက ဒီမုိကေရစီဆုိတာဟာ 

အစိုးရကပဲ တစ္ခုမက်န္ အကုန္လံုး သြားရတ့ဲ ပုံစံမ်ဳိးလို႔လည္း အႀကံျပဳေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ 

လံုး၀ကို မဟုတ္ပါဘူး။ 

ၿပီးခဲ့တ့ဲ ဆယ္စုႏွစ္ေတြကာလပတ္လုံး အာရပ္ကမၻာမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေန အၾကြင္းမဲ့အာဏာက်င့္သံုးတ့ဲ 

အစိုးရစနစ္ေတြပဲ ရွိခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးအရိွတရားေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြထက္ ဘာမွ 

မပုိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလုိေျပာလိုက္တဲ့အတြက္ ဒီအစိုးရေတြက ဥပမာ- ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တာ၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ေျမပုိင္းျခားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြကုိ 

သူတို႔ကုိယ္တိုင္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကတာေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးထားတ့ဲ 

သူတို႔ရ႕ဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာစီစဥ္ထားမႈေတြကိုက ဒီမိုကေရစီမဆန္တာ၊ ဒီမုိကရက္တစ္မျဖစ္တာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အစုိးရရဲ႕ 

အာဏာသံုးရပ္စလံုးကို သမၼတအဖြဲ႕ကိုပ ဲစုစည္းအပ္ႏွင္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏုိင္ငံမွာ 

အာဏာခြေဲ၀မႈန႔ဲ အာဏာထိန္းညိွမႈေတြကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳမထားပါဘူး။ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ 

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔အတြက္ ညီတူမွ်တူ အခြင့္အေရးေတြ ေပးမထားပါဘူး။ 

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာဆိုရင ္ဘုရင္က ပါလီမန္ကုိ သူ႔ဆႏၵအတိုင္း ရပ္ဆိုင္းႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ ့လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံမွာက 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မရိွဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ကို တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈက မရွိျပန္ပါဘူး။ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအရ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီက 

အဆင့္သုံးဆင့္မွာ ကင္းမဲ့ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ 
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 အစိုးရန႔ဲ သက္ဆိုင္တ့ဲ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားစြာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

တာ၀န္ခံမႈမရွိၾကဘူး။ အထင္ရွားအသိသာဆံုး ေျပာရရင္ အာရပ္အုပ္စုိးသူ၊ ဘုရင္ေတြဟာ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာအစစ္အမွန္ကို ရယူပုိင္ဆိုင္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါထက္ပုိေျပာရရင္ စစ္တပ္ေတြလို 

အဓိကအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ ့အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက တာ၀န္ခံမႈ 

မရွိတာပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ဆိုရင္ အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ေတြဟာ ပါလီမန္ကုိ အစီရင္ခံတာမ်ဳိး 

မရွိတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါအျပင္ အဲဒီစစ္တပ္ေတြဟာ စစ္တပ္ဘတ္ဂ်က္န႔ဲ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈေတြကို 

သံုးသပ္စစ္ေဆးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါလီမန္ကုိ ကမ္းလွမ္းတာမ်ဳိးေတြလည္း 

မလုပ္တတ္ၾကျပန္ပါဘူး။ 

 အထူးသျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ပါလီမန္ေတြဟာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ အာဏာပါ၀ါအစစ္အမွန္ကို ပိုင္ဆိုင္သံုးစြႏဲုိင္မႈ မရွိၾကပါဘူး။ 

အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ ပါလီမန္ေတြဟာ အေပၚယံဟန္ျပ လုပ္ေပးရတာထက္ ဘာမွ သိပ ္မပိုလွဘူး။ 

အဲဒီပါလီမန္ေတြဟာ မဆဲႏၵရွင္ေတြရဲ႕ အလိုဆႏၵထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အာဏာပါ၀ါရိွသူရ႕ဲ ေနာက္ကုိပဲ 

လိုက္ၿပီး လုပ္ေပးရတတ္ၾကပါတယ္။ 

 ေရြးေကာက္ပြဲလိမ္လည္မႈနဲ႔ အစစ္အမွန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မရိွမႈေတြေၾကာင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈကလည္း အားနည္းလာပါတယ္။ 

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၊ တူနီးရွားႏုိင္ငံ၊ လစ္ဗ်ားနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမုကိရက္တစ္ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေနျခင္းကိုက 

လက္ရွိစိန္ေခၚမႈပါပဲ။ ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတ့ဲဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ဒီမုိကေရစီကုိ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပရင္း 

အဲဒီဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကုိ အကူအညီအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ 

ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းက ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းဟာ 

အာရပ္ေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

၀၁. အာဏာပါ၀ါခြေဲ၀မႈနဲ႔ ထိန္းညိွမႈ 

အာဏာပါ၀ါခြေဲ၀မႈန႔ဲ အာဏာပါ၀ါထိန္းညွိမႈဆိုတ့ဲ ေ၀ါဟာရေတြရဲ႕ ဆိုလိုတ့ဲ အဓိပၸာယ္က ဥပေဒျပဳေရး၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္အစိုးရေတြမွာ ရိွေနရမယ့္ အာဏာပါ၀ါအပိုင္းသံုးပုိင္းဟာ 

သူ႔အပိုင္းန႔ဲသူ ပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရွိေနရမယ္၊ တစ္ေနရာတည္းမွာ သြားၿပီး စုပံုမေနရဘူးလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါမွသာ 

သက္ဆုိင္ရာအပိုင္းလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရတ့ဲ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိလိုတယ္။ အာဏာပါ၀ါကို ခြဲေ၀ျခင္း၊ ထိန္ညွိျခင္းေတြဟာ 
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အဓိကအေျခခံမူႏွစ္ရပ္အေပၚမွာ တည္ေနတတ္ပါတယ္။ ပထမအေျခခံမူအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အစိုးရနဲ႔ 

သက္ဆုိင္ေနတဲ ့အာဏာပါ၀ါအပိုင္းသံုးပိုင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

နယ္ပယ္ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ထားရမယ္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားရပါမယ္။ 

ဒုတိယအေျခခံမူအရဆိုရင္ အစိုးရရဲ႕ အာဏာပါ၀ါအပိုင္းသံုးပုိင္းစလံုးကို တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈက 

သတ္မတွ္ျပ႒ာန္းေပးထားရမယ္ (ေအာက္အခန္း ၄ မွာလည္း ၾကည့္ပါ။)။ 

အာဏာပါ၀ါေတြကို ခြဲေ၀မႈန႔ဲ ထိန္းညွိမႈဆုိတ့ဲ စိတ္ကူးအယူအဆဟာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ အစိုးရကို 

တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ဆုိတ့ဲ သမုိင္းအဆက္အစပ္အထိုင္ကေန ေပၚထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။8 

ဒီစိတ္ကူးအယူအဆက အိုင္စီစီပီအာလို လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ 

လက္တီမာေဟာက္စ္အေျခခံမူ(Latimer House Principles)ေတြလို တျခားအရင္းအျမစ္ေတြအေပၚမွာ 

ထင္ဟပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။9 အာဏာပါ၀ါခြေဲ၀မႈကို တရားစီရင္ေရးအပိုင္းနဲ႔အညီ အရွင္းလင္းဆံုး 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ရပါတယ္။ အဲဒီတရားစီရင္ေရးအပိုင္းဟာ တျခားအပိုင္းေတြျဖစ္တ့ဲ ဥပေဒျပဳေရးန႔ဲ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းေတြကေန အမီွအခိုကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေနရပါမယ္ (ေအာက္အခန္း ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။)။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအပိုင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအပိုင္းေတြအၾကားက 

ျခားနားခ်က္အရ အာဏာပါ၀ါခြေဲ၀မႈဆိုတာဟာ ပုိၿပီးေတာ့ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈ 

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဆုိတ့ဲ စိတ္ကူးအယူအဆကို လက္ခံထားၾကပါတယ္။ 

တကယ္လို႔ အဲဒီတရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဆိုတဲ့ စိတ္ကူးအယူအဆကုိ ေလးစားလိုက္နာမႈမရိွဘူးဆိုရင္ေတာ့ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပါ၀ါနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာပါ၀ါအၾကားမွာ တည္ရွိေနတ့ဲ ဆက္ႏႊယ္မႈက ညီညြတ္စုစည္းမႈ 

ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းအၾကားမွာ တည္ရွိေနတ့ဲ 

အာဏာပါ၀ါခြေဲ၀မႈန႔ဲ ထိန္းညိွမႈေတြဟာ သူ႔ေနရာန႔ဲသူ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြအေပၚမွာလည္း 

တည္မွီေနပါတယ္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို သမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတဲ ့စနစ္ေတြမွာေတာ့ တျခားႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြထက္ 

စာရင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ခြဲေ၀မႈက ပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနပါတယ္။ 

ျပည္သူေတြက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ သမၼတေတြဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အယံုအၾကည္ရိွမႈအေပၚမွာ 

တည္မွီေနစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒီသမၼတေတြရဲ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတ့ဲ သက္တမ္းကာလကလည္းပဲ 

ဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းနဲ႔မဆိုငမူ္ဘ ဲသီးျခားတည္ရွိေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

အဲဒီသမၼတေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲ အစိုးရအဖြ႕ဲကက္ဘိနက္ကိုလည္းပဲ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ခန္႔အပ္၊ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ 

ညႊန္ၾကားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ျပင္သစ္န႔ဲ ေပၚတူဂီတို႔လို ဆီမီးသမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတဲ ့စနစ္ေတြမွာေတာ့ 

အစိုးရက တိုက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ သမၼတကိုေရာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုပါ ႏွစ္ခုစလံုးကို တာ၀န္ခံရပါတယ္။ 
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သမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတဲ ့စနစ္န႔ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တ့ဲ ပါလီမန္နဲ႔ သြားတ့ဲ စနစ္ကို ေျပာၾကည့္ပါမယ္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပါအ၀င္ အစုိးရကို ပါလီမန္မွာ အမ်ားစုက ခန္႔အပ္တာမို႔ ပါလီမန္စနစ္မွာ အာဏာခြဲေ၀မႈက 

ထင္ရွားမႈအားနည္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အက်ဳိးဆက္အေနန႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းဟာ ပါလီမန္ရ႕ဲ 

အတည္ျပဳေပးမႈအေပၚမွာ တည္မွီေနပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ဆိုရင ္ပါလီမန္ရ႕ဲ 

ေထာက္ခံမႈကုိ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိေထာက္ခံမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အယံုအၾကည္မရွိမနဲ႔ဲ 

ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။10 

ပါလီမန္စနစ္ 

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ 

ပါလီမန္/ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 

အစိုးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

သမၼတစနစ္ 

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ 

ပါလီမန္/ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္_ သမၼတ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းေတြအေပၚမွာ 

ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတ့ဲဆံုးျဖတ္ခ်က္အျမင္ကေန ၾကည့္ရင္ အဓိကျပႆနာက 

ႏုိင္ငံေရးစနစ္အမ်ဳိးအစား၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရပုံစံေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတစနစ္ေရာ ပါလီမန္စနစ္ေတြပါ 

တန္းတူထားၿပီး လက္ခံလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။11 အဲဒီေတာ့ အတိအက်ေျပာရရင္ တကယ့္ျပႆနာက 

ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြမွာ လံုေလာက္တဲ့ အာဏာပါ၀ါ ရိွရဲ႕လားလို႔ ေမးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ အာဏာပါ၀ါကို အသံုးခ်ဖို႔ လုိအပ္ေနတ့ဲ 

အစြမ္းအစအရည္အေသြးေတြ တကယ္ေရာ ရွိေနၾကရဲ႕လားလို႔ ေမးရမွာပါ။ 

အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစုိးရကိုေရာ တာ၀န္ခံႏိုင္ၾကရဲ႕လား။ ပါလီမန္ကေရာ 

ဥပေဒျပဳအခန္းက႑ကို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကရဲ႕လား။ ဒါေတြက ထင္ရွားတ့ဲ ျပႆနာေတြပါ။ 

ဒီမွာ ေျပာခ့ဲတဲ ့အဓိပၸာယ္ေတြအရ အာဏာခြေဲ၀မႈ၊ ထိန္းညွိမႈေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ 

ဥပေဒျပဳေရးဆက္ႏႊယ္မႈအဆက္အစပ္အထိုင္အတြင္းထဲကေန နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘယ္လိုပဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြ ရွိေနပါေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အဓိပၸာယ္ရွိရွိန႔ဲ အျပည့္အ၀ 

အမီွအခိုကင္းတဲ ့အခန္းက႑မ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ အစိုးရရ႕ဲ အာဏာသံုးရပ္ထဲက 
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တစ္ရပ္ခ်င္းဆီမွာ အသီးသီး ရိွေနရပါမယ္။ အဲဒီလိုတစ္ပုိင္းခ်င္းဆီကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတ့ဲ စံႏႈန္းတစ္ရပ္ကို 

အာဏာခြေဲ၀မႈ၊ ထိန္းညွိမႈေတြက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမ်ားစုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္းက လႊမ္းမုိးႀကီးစိုးထားပါတယ္။ 

အဲဒီအတြက္ ပါလီမန္ေတြနဲ႔ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ဆက္စပ္မႈက အားနည္းသြားပါေတာ့တယ္။ 

အဓိပၸာယ္ရွိတ့ဲ အခန္းက႑ကို ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ပါလီမန္ေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတာကေတာ့ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္၊ မထဲည့္ခြင့္ေတြကို လက္ေတြ႕က်က် ရရိွေနဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒါကို အိုင္စီစပီီအာ အပိုဒ္ ၂၅ မွာ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ ၂၅ ထဲက 

အပိုဒ္ခြ ဲ၇ မွာ သတ္မွတ္ျပထားတ့ဲအတိုင္း “ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ရတ့ဲ အမ်ားျပည္သူအေရးကိစၥေတြကုိ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ၄င္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ စင္စစ္အားျဖင့္ 

အစိုးရအာဏာကို က်င့္သုံးရမယ္၊ ၿပီးလွ်င္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး တာ၀န္ခံရမယ္လို႔ အပိုဒ္ ၂၅ မွာ 

သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္”။12 

တရား၀င္မႈအနည္းငယ္ပဲ ရွိေနတ့ဲ ပါလီမန္ေတြနဲ႔ တရား၀င္မႈမရိွတဲ ့ပါလီမန္ေတြကေတာ့ အိုင္စီစပီီအာ အပိုဒ္ 

၂၅ ပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို မႏွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး။ ဒါကို ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက 

အေလးထားေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါအျပင္ ယင္းေကာ္မတီက ႏုိင္ငံေတြကို ေလ့လာထားတ့ဲ 

အစီရင္ခံစာေတြအေပၚမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ခိုင္မာတ့ဲ နည္းလမ္းသံုးမ်ဳိးန႔ဲ 

အဲဒီမႏစွ္သက္မႈအျမင္ကို ရွင္းလင္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။13 

 အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ အာဏာပါ၀ါမ်ား အလြန္အကြၽ ံစုပံုမေနရျခင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ အာဏာပါ၀ါေတြ အလြန္အကြၽံ စုပံုေနျခင္းဟာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ ရွိေနတ့ဲ 

ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ 

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္ထားတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွပဲ ဒါက 

တိုက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို 

ေဘးထြက္ထိုင္ခိုင္းထားရေလာက္ေအာင္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လို႔ မရပါဘူး။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအရ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ 

ျပန္လည္လြေဲျပာင္းေပးအပ္ရျခင္း 

(သမၼတစနစ္ျဖစ္ေစ၊ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္ေစ) ႏိုင္ငံေရးစနစ္လြတ္လပ္မႈေတြအရ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါလီမန္ကို 

ဥပေဒေတြ ျပန္လည္လြေဲျပာင္းေပးရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ(မ်ားေသာအားျဖင့္ 
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သမၼတမ်ား)ကို ေပးထားၾကပါတယ္။ ဒါက အဲဒီဥပေဒေတြကို ပါလီမန္က ျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈေတြ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ ျပဳထားရတ့ဲ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ 

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ မျပည့္စုံဘူး၊ ဥပမာ- ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ 

ထင္ျမင္ယူဆထားတ့ဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အဲဒီႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ေၾကညာခြင့္မရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာပါပဲ။14 

 လံုၿခဳံေရးက႑ကို အရပ္သားမ်ားကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရျခင္း15 

ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ ရေဲတြ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနစတာေတြက ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေနတဲ ့

တရားမ၀င္အာဏာေတြကုိ ႏွစ္သက္တတ္ၾကတာပါပ။ဲ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းအရ တရား၀င္မႈရွိေနတ့ဲ 

အရပ္သားအာဏာပိုင္ေတြကပဲ လံုၿခဳံေရးက႑ကို အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္မွ 

အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုအေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့

ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ျပဆိုထားပါတယ္။ “စစ္တပ္ဟာ ဒီမုိကေရစီနည္းက် 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ အရပ္သားအစိုးရကို တာ၀န္ခံမႈရွိေနရမယ္”လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ 

ဒီမိုကေရစီန႔ဲ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၅/၃၂၊ အပိုဒ္ခြ ဲ

၁၄(ခ)(၆)ေတြရယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။16 တရား၀င္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြဟာ 

လံုၿခဳံေရးက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္စံႏႈန္းေတြပါပဲ။ 

အဲဒီဒီမုိကရက္တစ္စံႏႈန္းေတြဟာ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ 

အေလးအနက္ထားေဖာ္ျပေနရတာကိုက ပါလီမန္မွာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးပါလွတဲ့ 

ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အခန္းက႑တစ္ရပ္ ရွိေနတယ္ဆုိတာကို အႀကံျပဳေနတာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ 

သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တ့ဲ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တိုက္ရုိက္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရတ့ဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရဲ႕ အဓိကေသာ့ခ်က္ကေတာ့ 

ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါတ့ဲ ဥပေဒအကုန္လံုးကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 

သေဘာတူအတည္ျပဳရတာဟာလည္း တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈအရ သတ္မွတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္တ့ဲ ဗဟုစနစ္ဆိုတာဟာ ဥပေဒျပဳေရးအက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တ့ဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚမွာ 

အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈေၾကာင့္ ရရိွလာႏိုင္တဲ ့အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကေတာ့ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ဒီဘိတ္ေတြ၊ 

ဥပေဒၾကမ္းေတြအေပၚမွာ စစ္မွန္မႈ၊ က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ 

အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းဟာ 

ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတာပါ။ 
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ဥပေဒျပဳအပိုင္းမွာ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာ သံုးရပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဥပေဒမ်ားကို 

အတည္ျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ 

အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းေတြ၊ အမ်ားျပည္သူဒီဘိတ္ေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ 

ဖုိရမ္မ်ား ဖန္တီးေပးရျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေဆာင္တာသံုးရပ္ကို 

ႏုိင္ငံတကာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားစြာမွာ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။17 ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ 

အလုပ္လုပ္ပုံနည္းလမ္းေတြ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ပုံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာတ့ဲ 

ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္အထိ ေရာက္သြားေအာင္ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ 

အေရးႀကီးတ့ဲ အခန္းက႑ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရပါတယ္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ ့လႊတ္ေတာ္ေတြ ရွိသလို 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ေတြလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္န႔ဲ ဖြဲ႕စည္းထားတ့ဲ 

လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတ့ဲ အေျခခံမူႏွစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ 

 အနည္းဆံုး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာ ရွိေနတ့ဲ ေနရာအားလံုးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းအရ တာ၀န္ခံမႈဟာ လံုး၀ အားနည္းလို႔ မရပါဘူး။ ဒါကို 

ေသခ်ာေစဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာျဖစ္ျဖစ္ တိုက္ရုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားရပါတယ္။18 

သို႔ေသာ္လည္းပ ဲအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွာ ပါလီမန္အဖြ႕ဲ၀င္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို 

ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေတြ ရွိေနပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကိုေတာင္မွ 

အဲဒီႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုတဲ ့အေျခခံမူက အားနည္းသြားတာပါပဲ။ 

 ဒုတိယေျမာက္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ လာတာျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိရမယ္။ 

သို႔မဟုတ္ရင္ အဲဒီဒုတိယေျမာက္လႊတ္ေတာ္ဟာ တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ 

အာဏာေတြအေပၚမွာ သိသာထင္ရွားတ့ဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ မရွိေနတာေသာ္လည္း ျဖစ္ရမယ္။ 

ဒီမိုကရက္တစ္နည္းအရ တရား၀င္မႈဆိုတဲ ့အေမးပုစၦာဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဆိုတဲ့ 

အဆက္အစပ္အထိုင္မွာ အေရးပါလာပါၿပီ။ (ဥပမာ- မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္အရ ဆက္ခံရတဲ့ အေျခခံမူအေပၚမွာ 

အေျချပဳထားလို႔ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ခန္႔အပ္လို႔ျဖစ္ေစ) အဲဒီလို 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းမရွိတ့ဲ အထက္လႊတ္ေတာ္က တိုက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ 
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ေအာက္လႊတ္ေတာ္နည္းတူ အာဏာေတြ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းက်တ့ဲ တာ၀န္ခံမႈဆုိတ့ဲ 

အေျခခံမူဟာလည္း အားနည္းသြားပါေတာ့တယ္။19 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ရုရွားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုန႔ဲ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေတြလို ဖက္ဒရယ္စနစ္ေတြမွာေတာ့ 

အထက္လႊတ္ေတာ္ဆိုတာက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထဲက မဆဲႏၵနယ္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို 

ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထဲက မဆဲႏၵနယ္ဆိုတာက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ 

ျပည္နယ္ ၅၀၊ ရုရွားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳမဲဆႏၵနယ္ေဒသႀကီးမ်ား၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ 

ျပည္နယ္မ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။) ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ 

ဒီမိုကရက္တစ္က်တ့ဲ ကိုယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရွိေနတာမို႔ (ဥပမာ- တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚမွာ 

အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ရတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚမွာ အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ) ဒါက 

ပူပန္စရာအေၾကာင္း သိပ္မရွိပါဘူး။20 ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အဲဒီအထက္လႊတ္ေတာ္ေတြကို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ 

ျပဳလုပ္ထားတာမို႔ ပူပန္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဥေရာပေကာင္စီရဲ႕ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္ကလည္း 

ဒုတိယေျမွာက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈကုိ 

လိုက္နာရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါကို အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ 

အဲဒီဒုတိယေျမာက္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ အခန္းက႑ေတြဟာ ဓမၼဒိ႒ာန္က်က် 

ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈေတြ ရွိေနရမယ္လုိ႔ ဆိုလုိပါတယ္။ 

ဥပေဒျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြက ျပည္သူေတြကုိ ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ ေထာက္စာလိုက္မယ္ဆုိရင္ 

အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ 

စုစည္းလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္မႈေတြ ရိွေနရပါမယ္။ ဒီလုိလြတ္လပ္မႈရွိေနရတာကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးန႔ဲ 

ေယဘုယ် နားလည္ထားရပါမယ္။ ပထမနည္းလမ္းအေနန႔ဲ အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ 

လြတ္လပ္မႈအေျခခံစနစ္အေပၚမွာ ရိွေနတဲ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာ၊ 

သေဘာတူလက္ခံတ့ဲေနရာေတြမွာ လြတ္လပ္ေနရပါမယ္။ ဒုတိယနည္းလမ္းအေနနဲ႔ကေတာ့ 

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကို စီစဥ္ရတ့ဲေနရာ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို 

စည္းရံုးစုစည္းမႈေတြအတြက္ ဦးေဆာင္ရတ့ဲေနရာ၊ အဆိုျပဳထားတ့ဲ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္လည္စိစစ္ဖုိ႔၊ 

ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိရမယ့္ေနရာေတြမွာ 

အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လြတ္လပ္မႈေတြ ရိွေနရပါမယ္။ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွာေတာ့ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ခံေနရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ 

အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း လက္ညႈိးေထာင္ေခါင္းညိတ္ရုံမွ်တစ္ခုသာပဲ 

ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ 
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ဥပေဒျပဳအာဏာ 

ဥပေဒျပဳအာဏာဆိုတာဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အတြက္ေတာ့ အေရးအပါဆံုးအခြင့္အာဏာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီဥပေဒျပဳရမယ့္အခြင့္အာဏာဆိုတဲ ့အခန္းက႑ကို 

တာ၀န္ယူရမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္န႔ဲ အစြမ္းအစအရည္ေသြးေတြလည္း ရိွေနရပါမယ္။ (ဥပမာ- 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထုတ္ခြင့္၊ အမိန္႔ဒီကရီထုတ္ခြင့္ေတြလို) တရား၀င္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ 

အက္ဥပေဒေတြကို သေဘာတူလက္ခံခြင့္က အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ ရွိေနတယ္ဆုိေပမယ့္လည္း 

အဲဒီလုိလုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေသာ္လည္း ျဖစ္ရမယ္၊ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 

သေဘာတူလက္ခံထားတ့ဲ ဥပေဒအရေသာ္လည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကုိ 

လႊဲေျပာင္းေပးမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ကာလတိုေလးေတြအတြက္ပဲ လက္ခံႏုိင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါကို 

ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ပုံမွန္အစည္းအေ၀းေတြကို မျပဳလုပ္ႏုိင္၊ 

မက်င္းပႏိုင္တ့ဲအခါေတြမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီလုိအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ဳိးကို 

နယ္ပယ္အတိုင္းအတာနဲ႔ လုံး၀ ကန္႔သတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမယ့္ 

အေျခအေနေတြကိုလည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားရပါဦးမယ္။ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္က 

ျပဆိုထားတ့ဲအတိုင္းဆိုရင္ ဥပေဒျပဳအပိုင္းကေန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို ဥပေဒျပဳစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ 

ေယဘုယ် လႊဲေျပာင္းေပးမႈဆိုတာဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ သြားတဲ ့

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့လည္း လက္ခံႏုိင္စရာမရိွပါဘူး။21 

၀၂. တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈ 

‘တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစြဆဲုိမႈကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္တဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ 

တရားမမႈအရ ထိုတစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းန႔ဲ အခြင့္အေရးေတြကို 

စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားၿပီး အစြမ္းအစရိွမႈ၊ အမွီအခိုကင္းကင္းနဲ႔ 

လြတ္လပ္မႈ၊ သမာသမတ္က်မႈေတြ ရွိေနတဲ ့တရားရံုးမွာ တရားမွ်တၿပီး အမ်ားသူငါ ၾကားနာခြင့္ေတြကို 

လူတိုင္းလူတိုင္း ရပိုင္ခြင့္ေတြ ရိွေနရမယ္’လုိ႔ အုိင္စီစီပီအာ အပိုဒ္ ၁၄ မွာ ျပဆိုထားပါတယ္။ 

တရားစီရင္းေရးလြတ္လပ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအမာစားက်င့္၀တ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ 

ရွိေနပါတယ္။ ဒါအျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္စည္းရုံးစုစည္းမႈေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတ့ဲ 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒရဲ႕ နယ္ပယ္န႔ဲ မသက္ဆုိင္တဲ ့တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈကိုလည္း အိုင္စီစပီီအာက 

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

အထူးသျဖင့္ ဒီအထဲမွာ အစိုးရရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းန႔ဲ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းေတြရဲ႕ တရား၀င္ခြဲျခားမႈေရာ 

တရားမ၀င္ခြဲျခားမႈပါ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဆိုလုိတာကေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ 
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သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ပဋိပကၡေတြကို 

စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေပးရတ့ဲအခါမွာ အစိုးရက တာ၀န္ခံရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလုိ အစိုးရက တာ၀န္ခံမႈကို 

ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ တရားရံုးေတြက အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။ 

တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဟာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတ့ဲ အျငင္းပြားမႈဆိုတဲ ့

စကားအဆက္အစပ္အတြင္းမွာလည္းပဲ ပတ္သက္မႈေတြ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈရဲ႕ အေျခခံမူေတြနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေတြကို 

ႏုိင္ငံတကာမွတ္တမ္းမွတ္ရာေပါင္းမ်ားစြာမွာ အေသးစိတ္ ခ်ျပထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ 

အမီွအခိုကင္းကင္း လြတ္လပ္မႈန႔ဲ ရာထူးသက္တမ္းေတြကို ဘယ္လုိ လံုၿခဳံမႈေတြ လုပ္ထားေပးသလဲဆိုတာနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈေတြကို ကုလသမဂၢရဲ႕ 

တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားက ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ 

တရားသူႀကီးအသစ္ေတြ စုေဆာင္းတာ၊ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္ခေပးတာ၊ ရာထူးတိုးေပးတာ၊ 

ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအားရိွတာ၊ ရာထူးက ဖယ္ရွားတာေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။22 

၀၃. ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ဗဟုစနစ္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဗဟုစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမွာ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕တာေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးမႈေတြဟာ 

က်ဳိးေၾကာင္းသင့္စြာ ရရိွေနရပါတယ္။ ဒါကို အိုင္စီစီပီအာ အပိုဒ္ ၂၂ မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္ 

(ေအာက္ကအခန္း ၇ မွာလည္း ၾကည့္ပါ။)။ ႏိုင္ငံမွာ တစ္ပါတီတည္းရွိေနတာ၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို 

တားျမစ္မႈေတြ လုပ္တာေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ၄င္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတ့ဲ 

လြတ္လပ္မႈဆိုတာေတြနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈ မရိွပါဘူး။ ဒါက အရင္ဆယ္စုႏွစ္တခ်ဳိ႕ကဆိုရင ္

အျငင္းပြားစရာကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတ့ဲ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ။23 အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ ၂၅၊ အပိုဒ္ခြဲ ၁၇ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း 

“ပါတီေတြရဲ႕ အဖြ႕ဲ၀င္ေတြျဖစ္မွသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီရ႕ဲ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ကို ေၾကာင္းက်ဳိးမဲ့အေျခအျမစ္မရိွဘဲ ကန္႔သတ္ထားလို႔ မရပါဘူး”။ ၿပီးေတာ့ 

“ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ပါတီ၀င္ျဖစ္မႈေတြက အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကို 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သိသာထင္ရွားတ့ဲ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းပဲ 

ျဖစ္တယ္”လို႔လည္း အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ ၂၅၊ အပိုဒ္ခြ ဲ၂၆ မွာ ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။ 
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ႏုိင္ငံေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈ မျပဳလုပ္ရပါဘူး။ အဲဒီအစား 

ပါတီေတြကို အေျချပဳထားတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးဗဟု၀ါဒကို ေထာက္ခံအားေပးတ့ဲ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းတစ္ရပ ္

ႏုိင္ငံေတြမွာ ရိွေနရပါမယ္။ ဒါေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဗဟုစနစ္က ညႊန္ျပေပးေနတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ပါတီစနစ္မွာ ပါတီေတြ အေျမာက္အျမား မပါ၀င္ဘူးလို႔ ႏုိင္ငံေရးဗဟု၀ါက ညႊန္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အဲဒီႏုိင္ငံေရးဗဟု၀ါဒမွာ စစ္မွန္တ့ဲ တျခားေသာ ေပၚလစီေရြးစရာေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳထားတ့ဲ 

ပါတီေတြေတာ့လည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ပါတီႀကီးတစ္ခုက၊ သို႔မဟုတ္လည္း ပါတီတခ်ဳိ႕က လႊမ္းမိုးထားၿပီး 

ႏုိင္ငံေတာ္က အေထာက္အပံ့ထားတ့ဲအဆင္ကို ဟန္ေဆာင္ရုပ္ဖ်က္ထားတဲ့ အျပင္ပန္း ပါတီစုံစနစ္ဆုိတ့ဲ 

ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးက ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး 

အဆင့္မီတဲ့ဟာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ပါလီမန္အတြင္းမွာေရာ ပါလီမန္အျပင္ပမွာပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အတိုက္အခံေတြ ရွိေနတာဟာ 

အလုပ္ျဖစ္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအေျခအေနတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒလိုီထိေရာက္တ့ဲ 

အတိုက္အခံစနစ္ကပဲ စစ္ေဆးမႈေတြ၊ ထိန္းညွိမႈေတြ ရွိေနတ့ဲ 

ဒီမိုကေရစီအခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္မွာ 

အတိုက္အခံေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို၊ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရလူနည္းစုေတြကို 

ပါလီမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြအရ စနစ္တက် စီစဥ္ေပါင္းစုထားရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ 

အဲဒီလုိအခြင့္အေရးေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းအာမခံမႈ၊ အစိုးရကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္၊ ႀကီးၾကပ္ခြင့္၊ 

လူအမ်ားစုရ႕ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အခ်ိန္ဆြထဲားခြင့္၊ တခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္ေတြမွာ အဲဒီလူအမ်ားစုရ႕ဲ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ တားဆီးဖယ္ရွားခြင့္၊24 တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာဥပေဒေတြကို 

ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခြင့္ေတြ ရိွေနၾကပါတယ္။25 ဥေရာပႏိုင္ငံေရးအထိုင္က ေျပာရရင္ 

အဲဒီလုိအတိုက္အခံေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ထားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။26 ပါလီမန္မ်ားအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ သမဂၢကေတာ့ အလားတူစံႏႈန္းေတြကို 

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲအဆင့္အထိ ထားၿပီး သေဘာတူလက္ခံထားပါတယ္။27 

ႏုိင္ငံေရးဗဟု၀ါဒက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ စနစ္တစ္ရပ္ကို ျမွင့္တင္အားေပးတ့ဲအေနနဲ႔ ခိုင္မာတ့ဲ 

က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေပါင္းမ်ားစြာန႔ဲ ႏုိင္ငံေတြကုိ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ 

ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ 

 ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ဟာ 

သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ရိွေနရပါမယ္။ 
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ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္းေတြကို စီစဥ္ေပးထားတ့ဲ ဥပေဒျဖစ္ေစ၊ 

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေစ ရိွမေနဘူးဆိုရင္ ဒါဟာ အိုင္စီစပီီအာ အပိုဒ္ ၂၂ က အပိုဒ္ငယ္ေလးေတြနဲ႔ 

ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိရွိမေနမႈေၾကာင့္ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဒါကို ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက 

ညႊန္ျပထားပါတယ္။28  

 ပါတီတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ခြင့္န႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြဟာ တိတိက်က် 

ျပဳလုပ္ထားရမယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြရဲ႕ အထိုင္ကေန ေျပာရရင္ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြကို 

အနည္းႏုိင္ဆုံး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ သေဘာတူလက္ခံထားတ့ဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ရပ္ကုိ ေယဘုယ် 

အသိအမွတ္ျပဳထားတာ ရွိပါတယ္။ အိုင္စီစပီီအာ အပိုဒ္ ၂၂(၂) မွာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြ႕ဲဖြဲ႕စည္းခြင့္ကုိ 

ကန္႔သတ္ႏိုင္ေျခရွိေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားတ့ဲ အလားတူခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးကို 

ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာပဲ တကယ္လို႔ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြကို 

လုပ္ဖုိ႔လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ ဒီလိုစည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြဟာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္လုၿံခံဳေရးဆိုတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 

ျဖစ္ရမယ္၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးဆိုတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ရမယ္၊ 

အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းမႈအတြက္ ျဖစ္ရမယ္၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးကို အကာအကြယ္ေပးမႈအတြက္ 

ျဖစ္ရမယ္၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူက်င့္၀တ္သိကၡာပုိင္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈအတြက္ ျဖစ္ရမယ္၊ 

အျခားသူမ်ားရဲ႕လြတ္လပ္မႈမ်ားနဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔အတြက္ 

ျဖစ္ရမယ္’လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။29 

 ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈသည္ မျဖစ္မေန ၀င္ခိုင္းတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရ။  

ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုတ့ဲ အခန္းက႑ကုိ 

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွာ အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မႈက ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ 

ႏုိင္ငံေရးဘ၀ထဲမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္လုိက္တာမ်ဳိးလည္း မျပဳလုပ္ရဘူးဆိုတာကို 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဆိုထားပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္၊ မေဲပးခြင့္ေတြအတြက္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈစံေတြလို ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဥပမာ- အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ ၂၅၊ 

အထူးသျဖင့္ အပိုဒ္ခြ ဲ၁၀၊ ၁၇ နဲ႔ ၂၆ ေတြမွာ ၾကည့္ရႈပါ။ စာရင္းဇယားေတြကို အေျခခံထားတ့ဲ 

အခ်ဳိးက်အမတ္ေနရာရ ေရြးေကာက္ပြဲ(PR)စနစ္ေတြက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို 

ဦးစားေပးေထာက္ခံေလ့ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ အဲဒီစနစ္ေတြဟာ 

တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအသင္းအဖြ႕ဲမ်ား 

အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအသင္းအဖြဲ႕(CSOs)ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္န႔ဲ အစိုးရေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ ့

ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြား၊ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြား၊ လူမႈေရးအက်ဳိးစီးပြားန႔ဲ တျခားတျခားေသာ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို 

ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးတ့ဲအလုပ္၊ စုစည္းေပးတ့ဲအလုပ္ေတြကို လုပ္ပါတယ္။ 

အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းဆိုတာကိုက က်ယ္ျပန္႔တဲ ့အယူအဆတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအယူအဆမွာ 

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၾကတ့ဲ အုပ္စုေတြ၊ အဖြ႕ဲအစည္းေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ မ်ဳိးစုံမႈဆိုတာေတြကလည္း 

အဲဒီအရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအေပၚမွာ ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။ ဒါကို ဥပမာျပရရင္ 

အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအသင္းအဖြဲ႕ေတြထဲမွာ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္၊ 

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ ဘာသာေရးကို အေျခခံထားတ့ဲ အုပ္စုေတြ 

ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ ကြန္ရက္မ်ဳိးစံု ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ 

အားကစားကလပ္ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏိုင္တယ္၊ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအသင္းေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးအန္ဂ်ီအိုေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ္ယ္၊ တျခားေသာ ကူညီအားေပးမႈအမ်ဳိးအစားေတြလည္း 

ပါ၀င္ႏုိင္ပါတယ္၊ ေစာင့္ၾကည့္အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏိုငတ္ယ္၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းစတာေတြလည္း 

ပါ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအသင္းအဖြ႕ဲေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈကို 

ႏွစ္သက္လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ဒါေတြကုိ အုိင္စီစီပီအာရဲ႕ အပိုဒ္ ၂၂ မွာ ထည့္သြင္းျပဆိုထားပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီအတြက္ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းရဲ႕ တန္ဖုိးန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး 

ႏုိင္တကာအမ်ားလက္ခံသေဘာတူထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းေပါင္းမ်ားစြားမွာ 

ထင္ဟပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒါက ႏုိင္ငံေရးေရာ စီးပြားေရးပါ ဗဟု၀ါဒျဖစ္မႈကို 

အားေပးျမွင့္တင္ထားတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အပိုဒ္ခြဲ ၈ မွာ (အျခားအရာေတြထက္) ‘အစုိးရမဟုတ္တဲ့ 

အသင္းအဖြဲ႕ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္အားေကာင္းလားေရးအတြက္၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 

ေဒသဆိုင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသစိတ္တြင္းဆိုင္ရာ၊ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာဆိုတဲ့ အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္းမွာ 

တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမယ္’လို႔ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ‘အစိုးရမဟုတ္တဲ ့

အသင္းအဖြဲ႕ေတြဟာ မိမိတို႔သက္ဆုိင္ရာေဒသတြင္းမွာ အစိုးရန႔ဲ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းေတြကို 

အကူအညီေပးမယ္ဆုိတ့ဲ အျမင္မ်ဳိးန႔ဲ ကြန္ရက္ဖြဲ႕တာေတြ၊ မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈလုပ္ေပးတာေတြကို 

စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈ၊ 

စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈ၊ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေတြ႕ႀကံဳေနရတ့ဲ 

ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ယႏၱရားေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတ့ဲ ဗဟုသုတေတြ၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားေအာင္ အဲဒီအစိုးရမဟုတ္တဲ့ 
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အသင္းအဖြဲ႕ေတြကပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္’။ ဒါေတြကိုလည္း 

အဲဒီကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ခြ ဲ၁၂ မွာ တိုက္တြန္းအားေပးထားပါတယ္။ 

၀၄. တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ 

ႏုိင္ငံေတြအတြင္းထဲမွာ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ေတြကို ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ 

ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြရဲ႕ အဆက္အစပ္အထိုင္အရဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ ရွိေနပါတယ္။30 ဒါေပမယ့္ အဲဒီစကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ 

ရွင္းပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အမီွအခိုကင္းကင္းန႔ဲ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္က်တ့ဲ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာတရား၀င္မႈစနစ္နဲ႔ တရားမွ်တမႈစနစ္ေတြကို လိုက္နာၾကဖို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ 

သက္ဆုိင္တ့ဲ အာဏာပိုင္အားလံုးကို တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈက အာမခံေပးထားပါတယ္။ တရား၀င္မႈစနစ္န႔ဲ 

တရားမွ်တမႈစနစ္ဆိုတာက တရားဥပေဒရဲ႕ အထက္မွာ တစ္ဦးခ်င္းအင္စတီက်ဴးရွင္းလည္း ရိွမေနရ၊ 

အမ်ားျပည္သူအင္စတီက်ဴးရွင္းလည္း ရိွမေနရ၊ ပုဂၢလိကအင္စတီက်ဴးရွင္းလည္း ရိွမေနရဘူး၊ အဲဒါကို 

အာမခံေပးထားဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတြက အၿမဲမျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနရမွာကို ဆိုလုိပါတယ္။31 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဥပေဒေတြ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမယ့္ အက်ဳိးရွိရိွ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

စနစ္တစ္ရပ္လို တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈဆိုတာကို တိတိက်က် တည္ေဆာက္ထားရတယ္။ ဒါအျပင္ 

ဥပေဒျပဳျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ စံႏႈန္းတခ်ဳိ႕ကို ေပၚလြင္ေအာင္ အဲဒီတရားဥပေဒစိုးမုိးမႈဆုိတာကိုလည္း 

အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုထားရပါတယ္။ အဲဒါကို တိတိက်က် ေျပာရရင္ ဒီဥပေဒျပဳျဖစ္စဥ္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵန႔ဲ 

အမ်ားျပည္သူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရႏိုင္တ့ဲ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကုိ ထင္ဟပ္ေနရေလေအာင္ ဖြင့္ထားၿပီး 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတ့ဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ ္ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒီထက္ပုိၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ 

ဒီမိုကရက္တစ္အစူအစဥ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတ့ဲ အယူအဆမူေဘာင္သတ္မွတ္မႈက်ယ္က်ယ္တစ္ခုခုနဲ႔ 

အဲဒီတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာကို ၾကည့္ရႈရပါမယ္။ ဆိုလိုတာက ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ 

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္( ၂၀၀၅/၃၂ ဆုံးျဖတ္ခ်က္)၊ အိုအက္စ္စီအီး(OSCE) 

ကိုပင္ေဟဂင္ ၁၉၉၀ ကတိခံ၀န္ခ်က္မ်ားန႔ဲ နယူးဥေရာပပဲရစ္ပဋိညာဥ္စာတမ္းေတြကုိ ၾကည့္ရပါမယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အမ်ားစုဆႏၵဆိုတာဟာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းန႔ဲ အကန္႔အသတ္တခ်ဳိ႕ ရိွေနရမယ္လို႔ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ 

မူလအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တ့ဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈက ညႊန္ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးပံုသ႑ာန္မွာေရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ရဲ႕ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ဆိုင္ရာမွာပါ အမ်ားစုဆႏၵန႔ဲ ပတ္သက္တဲ ့ကန္႔သတ္မႈေတြကေတာ့ 

ရွိေနတာပါပဲ။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵခံယူမႈဆိုတာကိုလည္း 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး က်င့္သံုးလို႔ မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ 
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အေရးေပၚအေျခအေန 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔လည္း ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြလိုပဲ 

ခ်ိတ္ဆက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အာဏာခြဲေ၀မႈနဲ႔ အာဏာထိန္းညွိမႈေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ 

အထူးသျဖင့္ တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈန႔ဲ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းေတြလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ 

ဒီဒီမုိကေရစီရဲ႕ အခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းေတြတူညီမႈနဲ႔ အဲဒီအခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းေတြကုိ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းလိုအပ္ခ်က္ေတြက အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ထက္ ပုိၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

မရွိႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဲဒီလိုအေျခအေနေတြမွာ ပဓာနထိပ္တန္းအေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာပါပ။ဲ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရးေပၚအေျခအေနကို 

ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားတတ္ၾကတဲ ့အာရပ္ေဒသတြင္းမွာ အဆီေလ်ာ္ဆံုးအေၾကာင္းအရာကေတာ့ 

ဒီတရားဥပေဒစိုးမုိးမႈပါပဲ။ (အာရပ္ေဒသတြင္းလို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဥပမာ- ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္န႔ဲ 

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။) 

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားတ့ဲကာလအေတာအတြင္းမွာေတာ့ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိတာက 

ဆုတ္ယုတ္လာတတ္တ့ဲ သေဘာရိွပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းကို အထိခုိက္ခံၿပီးေတာ့ အစိုးရရဲ႕ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို ယာယီအားျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေတြ ေပးထားရတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေသးတာက 

တရားစီရင္ေရးအပိုင္းကိုလည္း အထိခုိက္ခံၿပီးေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေတြ ေပးထားရတတ္တာပါပ။ဲ 

ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ရပ္ဆိုင္းထားတာမ်ဳိး၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား 

တင္းက်ပ္ထားတာမ်ဳိးေတြလည္း ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္လို႔ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာတာကို 

လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြက လက္ခထံားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒါက လိုအပ္တယ္လို႔ 

ထင္ျမင္ယူဆတိုင္းတာထားတာမွန္သမွ်ကို သေဘာတူလက္ခံထားတဲ့ အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းက 

လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ခြင့္ေပးထားတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း အဲဒီလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြက 

အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ 

အိုင္စီစပီီအာ၊ အာရပ္လူ႔အခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာတမ္း၊ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ 

အိုအက္စ္စီအီးအာမခံကတိက၀တ္မ်ားဆိုတ့ဲ မွတ္သားဖြယ္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြမွာ 

အဲဒီလိုအေရးေပၚအေျခအေနေတြကို ဘယ္လို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျခေျချမစ္ျမစ္ 

ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အေသးစိတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။32 

ေအာက္ပါအတိုင္း အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရကို- 

 ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေၾကညာရမယ္။ ဒါကုိ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အစိုးရအဖြ႕ဲအႀကီးအကဲကေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကညာရပါတယ္။ 



 
 

24 
 

 ဥပေဒအတြင္းကေန အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ တရား၀င္ ေၾကညာရမယ္။ 

 ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရမယ္။ ဒါမွသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္မႈန႔ဲ ပထ၀ီနယ္ေျမကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရမယ္။ 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ရမယ္။ 

 ေနရာတက် ရိွေနရမယ့္ တရား၀င္ဥပေဒအရ အာမခံမႈေတြနဲ႔ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကေန ေသြဖီတဲ ့

နိမ့္က်အသံုးအႏႈန္းေတြကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကန္႔သတ္မႈေတြ သတ္မွတ္ထားရမယ္။33 

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာရတ့ဲ မူလရည္ရြယ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ (အပိုဒ္ ၄၊ 

အပိုဒ္ခြ ဲ၁၊ အာရပ္လူ႔အခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာတမ္း)ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး ျခြင္းခ်က္ရွိတဲ့ 

အေရးေပၚအေျခအေနေတြကုိ တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာရဲ႕ လူ႔အခြင့္္အေရးကို 

ျဖတ္ေတာက္ေလ်ာ့ခ်တ့ဲ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အရင္ကလည္း အဓိကအခန္းက႑ကေန 

ရွိေနခဲသ့လို ယခုအခါမွာလည္း ရွိေနဆဲပါပဲ။ ဥပမာျပရမယ္ဆိုရင္ (၁၉၈၀-၁၉၈၁ မွာ ၁၈ လ ခဏတာကာလက 

လြလိုဲ႔) ၁၉၆၇ ခုုႏွစ္က စလို႔ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံကုိ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနလာခဲ့တာပါ။ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရေဲတြရဲ႕ အာဏာဟာ ႀကီးထြားလာပါတယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြဟာ 

ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့တယ္၊ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈေတြကို တရား၀င္လုပ္ခဲ့တယ္၊ လမ္းေတြေပၚမွာ 

ဆႏၵျပတာေေတြကို တရား၀င္တားျမစ္တာ၊ အစိုးရသေဘာတူညီခ်က္မပါတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြကို 

တရား၀င္တားျမစ္တာေတြအပါအ၀င္ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ 

ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖတ္္ေတာက္ခဲ့တယ္။ မူဘာရက္ကို 

ျဖဳတ္ခ်လိုက္တ့ဲအေျခအေနေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ေပမယ့္လို႔  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ 

စက္တင္ဘာလမွာပဲ အျငင္းပြားဖြယ္အဲဒီအေရးေပၚအေျခအေနကို တစ္ဖန္ျပန္ၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ 

၀၅. တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈ 

၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း 

‘အမ်ားျပည္သူစီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈန႔ဲ တာ၀န္ခံမႈေတြဟာ’ ဒီမုိကေရစီအတြက္ 

အေရးပါေနၾကပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္မရိွဘဲနဲ႔ကို ဒီအခ်က္က (ေရြးေကာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ မခံသည္ျဖစ္ေစ) 

အစိုးရန႔ဲ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြအကုန္လုံးနဲ႔ေရာ အစိုးရန႔ဲ အမ်ားျပည္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ 

အစိတ္အပုိင္းအကုန္လံုးနဲ႔ပါ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဒါကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပၿပီးေတာ့ 

ပါလီမန္မ်ားအခ်င္းခ်င္းသမဂၢရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမုိကေရစီေၾကညာခ်က္မွာ “တာ၀န္ခံမႈ[နဲ႔ 

ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈ]ေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏုိင္တ့ဲ 
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အမ်ားျပည္သူအခြင့္အလမ္းေတြ၊ သမာသမတ္က်တ့ဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားေတြေၾကာင့္ 

ေလ်ာ္ေၾကးရယူပုိင္ခြင့္န႔ဲ အစိုးရကို အသနားခံခြင့္ေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္”လို႔ ရွင္းျပထားပါတယ္။34 

တာ၀န္ခံမႈ 

ဒါေၾကာင့္ပဲ တာ၀န္ခံမႈဆိုတာဟာ တာ၀န္ယူျပန္ၾကားႏိုင္မႈ(ဥပမာ- သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ 

ရွင္းလင္းျပထားမႈေတြကို ေပးႏုိင္မယ့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း၊ ေမးခြန္းေတြ ေမးခြင့္န႔ဲ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္တဲ့ 

အေျဖမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ခြင့္)နဲ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေစမႈ(ဥပမာ- မိမိုတုိ႔ျပဳလုပ္ထားမႈအတြက္ တာ၀န္ခံဖုိ႔ 

တာ၀န္ရွိသူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တ့ဲ စြမ္းေဆာင္ရည္)ေတြပါပဲ။35 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ 

ဥပေဒျပဳအစိတ္အပိုင္းမ်ားနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဒါအျပင္ တရားရံုးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္တ့ဲ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူအာဏာပိုင္မ်ားက တာ၀န္ယူေပးႏိုင္ရပါမယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းအခ်က္အလက္တစ္ရပ္ျဖစ္တ့ဲ တာ၀န္ခံမႈဆိုတာဟာ 

ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတ့ဲ အေျခခံမူေတြနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေနပါတယ္။ 

အစိုးရရဲ႕ အမ်ားျပည္သူတာ၀န္ခံမႈအျပင္ တာ၀န္ခံမႈရဲ႕ အဓိကက်တ့ဲ တျခားအျမင္တစ္ရပ္ကေတာ့ 

အမ်ားျပည္သူအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြအၾကားမွာ ရွိေနတ့ဲ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈပါပဲ။36 ဒီဥပမာအရ 

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ တာ၀န္ခံမႈအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ 

အေျခအေနတစ္ရပ္ဟာ အာဏာခြဲေ၀မႈန႔ဲ ထိန္းညွိမႈပါပဲ။ ဒါဆိုရင္ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ေမးခြန္းကေတာ့ 

ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကုိ တာ၀န္ခံရမလဲဆိုတာပါပ။ဲ 

တိက်တ့ဲ အေျဖကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းအသီးသီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚမွာ တည္မွီေနႏိုင္ေပမယ့္ 

ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို 

ေထာက္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ 

အေလးအနက္ထားေနပါတယ္။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ တာ၀န္ခံရမည္။ 

ဒီအခ်က္ရဲ႕ ဆိုလုိခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးပိုင္ခြင္ ့ရိွရမယ္၊ အဲဒီေမးခြန္းကို 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းက ေျဖဆိုရမယ္။ အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အကုန္လံုးအတြက္ ညီတူညီမွ် က်င့္သံုးေနတ့ဲ 

အေျခခံမူတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ဒါက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာ 

အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြကို ဆင့္ေခၚရမယ့္အခြင့္အေရး၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကို စီစဥ္ရမယ့္အခြင့္အေရး၊ 

ၾကားနာမႈေတြကို ျပဳလုပ္ရမယ့္အခြင့္အေရး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို 

သေဘာတူလက္ခံရမယ့္အခြင့္အေရးစတာေတြကို ခိုင္ခုိင္မာမာျဖစ္ေအာင္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါတယ္။ 
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အေရးယူရမယ့္အခြင့္အေရးကေတာ့ သူ႔စနစ္နဲ႔သူ ရိွေနၾကတဲ ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ 

သမၼတစနစ္ေတြမွာဆိုရင္ အေရးယူရမယ့္မူလအခြင့္အေရးက မဆဲႏၵရွင္ေတြမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ 

မဆဲႏၵရွင္ေတြဟာ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို စီစဥ္ၿပီးေတာ့ သမၼတတစ္ေယာက္ကို မေဲပးၿပီး တာ၀န္က 

ရပ္စလိုဲက္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလိုအခါမ်ဳိးမွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ တိတိက်က် 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ထားတ့ဲ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခြင့္က ရိွေနရပါတယ္။ ဒီသမၼတစနစ္နဲ႔ မတူတဲ ့

ပါလီမန္စနစ္ေတြမွာေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြက အယံုအၾကည္မရိွမနဲဲ႔ အတည္ျပဳၿပီး အစိုးရႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ 

ဖိအားေပးကာ အစိုးရကို အျပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ တရားစီရင္ေရးကို တာ၀န္ခံရမည္။ 

အာဏာ၊ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ တျခားေသာအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေျခအေနေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားပါတယ္။ 

ေနာက္ဆက္တြအဲားျဖင့္ ေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို 

တရားစီရင္ေရးက ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆိုလုိတာကေတာ့ ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြရိွတဲ ့ႏိုင္ငံသားေတြက 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာတရားရံုးေတြကို အယူခ၀ံင္မယ္ဆိုပါက ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စနစ္ေတြမွာ တကယ္လို႔ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက သူ႔ရ႕ဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမႈရိွခဲ့ရင္ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ (ဥပမာလႊတ္ေတာ္ကို အပိုင္းေတြပိုင္းထားမယ္ဆိုရင္) 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကေသာ္လည္းေကာင္း တရားရံုးတစ္ရုံး ( ဥပမာ- 

ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခံုရုံးကိုျဖစ္ေစ) ကို အယူခံ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ တရားစီရင္ေရးက ျပဳလုပ္ထားတာမွန္သမွ်အတြက္ တရားစီရင္ေရးကို 

တာ၀န္ခံရပါမယ္။ ဒီမွာ တာ၀န္ခံမႈအတိုင္းအတာပမာဏန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ 

အနည္းဆံုးစံႏႈန္းမရွိေနဘူးဆိုတာကိုေတာ့ အေရးတႀကီး မွတ္သားထားရပါမယ္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ဥပေဒဟာ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈရွိရ႕ဲလားဆိုတာကို ျပနလ္ည္သံုးသပ္ရမယ့္အခြင့္အေရးက 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရားရံုးေတြမွာ ရိွေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက 

ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံတိုင္းအတြက္ေတာ့ ဥပမာသာဓက မဟုတ္ေသးပါဘူး။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက အတိုင္းအတာပမာဏတစ္ခုအထိ ရွိမေနဘူးဆိုရင္ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈကလည္း 

မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတ့ဲ အယူအဆကို လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈက 

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔လည္းပဲ 

နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အိုင္စီစပီီအာ အပုိဒ္ ၁၉(၂)မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ 

‘လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရိွေနရပါမယ္၊ ဒီအခြင့္အေရးထဲမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 



 
 

27 
 

လြတ္လပ္စြာ ရွာမွီးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လက္ခံရယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေပးခြင့္ေတြနဲဲ႔ 

တျခားအဲဒီလိုဟာေတြအားလံုး ပါ၀င္ေနပါတယ္’။ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြကို တိက်တဲ ့

ကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ကေတာ့ အျငင္းပြားေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး လက္ခံထားတ့ဲ 

စံႏႈန္းတစ္ရပ္ေတာ့လည္း ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီစံႏႈန္းက ႏုိင္ငံေတာ္က အမ်ားျပည္သူကို ညီမွ်မႈအေပၚ 

အေျခခံထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးယူဆခ်က္အေပၚမွာ အမီွျပဳထားပါတယ္။ 

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူက 

ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ထင္ဟပ္မႈရွိေစတဲ့ လမ္းညြန္မႈေတြကို 

ထပ္မံေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ အထူးအေလးေပးထားတာေတြက- 

…လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြခြင့္၊ ရယူလက္ခံခြင့္၊ ေပးခြင့္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါက 

သတင္းအခ်က္အလက္ ရခြင့္ရလမ္းေတြကို ေသခ်ာမႈရွိေစဖုိ႔ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ 

က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒါက သိမ္းဆည္းျခင္းစနစ္၊ 

ထုတ္ျပန္ျခင္းစနစ္ပုံစံမ်ဳိးစံုန႔ဲ  အစိုးရဆီက လာတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီအထဲမွာ ရုပ္ရွင္၊ မုိက္ခရုိဖလင္စနစ္၊ အီလက္ထေရာနစ္နဲ႔ ထည့္သြင္းထားတာေတြ၊ ဗီဒီယုိေတြ၊ ဓာတ္ပုံေတြ 

ပါ၀င္ပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းးမႈ၊ ထုတ္ျပန္မႈစနစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအရပ္သားအခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၉၊ အပိုဒ္ခြ ဲ၃ မွာ 

ညႊန္ျပထားတဲ ့တားျမစ္မႈေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။37 

သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မွာ မွတ္ခ်က္ေပးထားတာကေတာ့ 

“ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈက အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တယ္ဆိုတာဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ 

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတ့ဲအရာတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူအာဏာပိုင္ေတြက 

ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္တ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အရာရွိေတြ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ 

အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ရယူၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ပဲ ရယူၾကရတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္မေပးဘဲထားဖို႔အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ 

မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ လူတုိင္းလူတိုင္းက ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရယူႏုိင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းေတြ 

ရွိေနႏိုင္ရပါမယ္”။38 

စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရွိမေနဘူးဆိုရင္၊ ၿပီးေတာ့ 

အစိုးရတရား၀င္မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို အမ်ားျပည္သူရႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ရွိမေနဘူးဆိုရင ္ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံစနစ္လည္း 

မရွိေတာ့ဘူးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မထဲည့္မယ့္သူေတြက အစုိးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို 

စိစစ္ဆုံးျဖတ္ၾကရတယ္၊ ခ်င့္ခ်ိန္တန္ဖုိးျဖတ္ၾကရတယ္။ မထဲည့္မယ့္သူေတြကို အဲဒီလိုအခြင့္အေရးေတြ 
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ေပးႏိုင္မယ့္ ျပည့္စုံလံုေလာက္တဲ့ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ 

မေဲပးပိုင္ခြင့္ဆိုတာဟာလည္း အဓိပၸာယ္ျပည့္၀မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။ 

အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ ့ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမယ့္ 

ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရႏုိင္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ရႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြ 

မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင ္သတင္းအခ်က္အလက္အေျချပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတ့ဲ စြမ္းရည္ေတြကိုလည္း ထိခုိက္ေစမွာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္၊ လူဦးေရအခ်က္အလက္န႔ဲ 

ဖြားေသႏႈန္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားေတြနဲ႔ 

အလုပ္သမားစြမ္းအားစာရင္းဇယားေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ၊ 

အစိုးရအသံုးစရိတ္စတာေနရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈဆိုတာကို ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈန႔ဲ သက္ဆိုင္တဲ ့မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြမွာ ရံဖန္ရံခါ 

ေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းရဲ႕ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္ေတြ၊ 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာဟာ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္လည္း အဓိကအေျခခံမူတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ 

ဥပေဒအသစ္ျပဳျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းေတြကို 

အမ်ားျပည္သူလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအပိုင္းက႑ကေနပဲ သေဘာတူလက္ခံၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာမွတ္တမ္းအစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႔ 

အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပုံႏိွပ္မွတ္တမ္းတင္ရပါတယ္။ ဒါဟာ 

အဲဒီက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရဲ႕ အသံုး၀င္မႈအတြက္ အေျခအေနတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနရပါမယ္။ 

အလားတူပဲ ဥပေဒျပဳျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတ့ဲ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို 

ဓနသဟာယလက္တီမာေဟာက္စ္အေျခခံမူေတြမွာ ျပဆိုေပးထားတာ ရိွပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြက 

ဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာအမ်ားျပည္သူထိေတြ႕ႏိုငမ္ႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္၊ 

ပါလီမန္မွာ ဥပေဒကို တင္သြင္းမႈန႔ဲ ဒီဘိတ္ေတြအၾကားမွာ ကိစၥရပ္အလိုက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈအတြက္ 

လိုအပ္ခ်က္၊ အေရးတႀကီး ဥပေဒေတြကို အေသးစိတ္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳထားတဲ့ သီးသန္႔ေကာ္မတီေတြ 

တည္ေထာင္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္စတာေတြအေပၚမွာ အေလးထားေဖာ္ျပထားပါတယ္။39 

အမီွအခိုကင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 

အမီွအခိုကင္းကင္းန႔ဲ လြတ္လပ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတ့ဲ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာက္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။ 

အထူးသျဖင့္ေတာ့ အဲဒီလြတ္လပ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ 

တရားစီရင္ေရးပိုင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ ရိွေနတဲ ့သီးသန္႔နယ္ပယ္ေတြအတြက္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈေတြ 
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ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ရင္လည္း အစုိးရကို မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈဆုိင္ရာေထာက္ခံခ်က္ေတြေပးဖို႔အတြက္ 

အဲဒီလြတ္လပ္တဲ ့အင္စီတီက်ဴးရွင္းေတြမွာ တာ၀န္ယူမႈေတြ ရိွေနၾကရပါတယ္။ အဲဒါဟာ 

(တရားစီရင္ေရးေကာ္မရွင္ေတြ၊ အရပ္သား၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ေတြ၊ သို႔မဟုတ္ မီဒီယာဘုတ္ေတြလုိ) 

အဲဒီအခ်ိန ္ပါလီမန္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနသူေတြကေန အကြာအေ၀းအတိုင္းအတာတစ္ခုေတာ့ျဖင့္ 

သတ္မွတ္ထားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ ဒီမုိကေရစီကုိ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတဲ့ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ အာမခံေပးသူအေနနဲ႔လည္း အဲဒီလြတ္လပ္တဲ ့အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကပဲ 

ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ ့အင္စတီက်ဴးရွင္းစစ္စစ္ေတြမွာ 

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လူ႔အခြင့္အေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ40 (ဥပမာ- 

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေတြ၊ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနေတြအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို 

စုစမ္းတင္ျပမႈလုပ္မယ့္ရုံးေတြ)အျပင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ရုံးေတြ၊ 

အရပ္သား၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ေတြ၊ တရားစီရင္ေရးေကာ္မရွင္ေတြပါ ပါ၀င္ေနၾကပါတယ္။ 

အဲဒီထက္ပုိေျပာရမယ္ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္တဲ ့ဌာနေတြဆီမွာ 

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို အုပ္ႏွံထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဌာနေတြဟာ 

ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြ ျဖစ္ႏုိင္သလို အမီွအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တ့ဲ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီႏွစ္ခုစလံုးကို ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာထားတ့ဲ 

ဌာနမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ “ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အမွီအခိုကင္းကင္းနဲ႔ 

လြတ္လပ္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္တစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္ရမယ္။ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္(ဥပမာ- အုိင္စီစီပီအာ)နဲ႔ 

သဟဇာတျဖစ္တ့ဲ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အည ီသမာသမတ္က်က်၊ မွ်မွ်တတနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကို 

ျဖစ္ေပၚေစရမယ္ဆိုတာကို အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္တစ္ရပ္က ေသခ်ာမႈရွိေစရမယ္”လို႔ 

အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ ၂၅၊ အပိုဒ္ခြဲ ၂၀ မွာ အမီွအခိုကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တ့ဲ 

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနေတြရဲ႕ ေၾကနပ္ႏွစ္သက္ႏုိင္မႈေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပထားပါတယ္။ 

၀၆. မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ 

မီဒီယာလြတ္လပ္မႈက ဒီမုိကေရစီအတြက္ေတာ့ အင္မတန္မ ွအေရးႀကီးပါတယ္။41 အဲဒီမီဒီယာလြတ္လပ္မႈဟာ 

ဗဟုလူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းေတြကုိ ဖန္တီးရာမွာ၊ အစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈစနစ္၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစနစ္ေတြကို ဖန္တီးရာမွာ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ အေၾကာင္းခံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ 

မီဒီယာလြတ္လပ္မႈက လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္မႈေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ 

အထူးသျဖင့္ေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာက႑ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ 

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြကို အာမခံခ်က္ေပးထားတ့ဲ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ 

အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုးက 
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ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးရိွရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို 

အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရာမွာ လိုအပ္ေနတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အုိင္စီစီပီအာ အပိုဒ္ ၁၉ မွာ 

မီဒီယာလြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ျပဆိုထားပါတယ္။ အဲဒါကိုပဲ 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီရဲ႕ အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ ၃၄၊ အပိုဒ္ခြဲ ၄၀ မွာ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။ 

အဲဒီေကာ္မတီက အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္ ၁၀ မွာ ပါရိွတဲ ့စိစစ္ေလ့လာမႈကို အခုလို 

ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုထားပါတယ္။ ‘ေခတ္သစ္လူထုမီဒီယာရဲ႕ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 

ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားတဲ့ အတိုင္းအတာေတြ လုိအပ္လာပါတယ္။ 

မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈက လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈန႔ဲ သက္ဆုိင္တ့ဲ လူတိုင္းလူတိုင္းရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ  

၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနတာပါ’။ ႏိုင္ငံေတာ္က မီဒီယာအေပၚမွာ 

တစ္ဦးတည္းလက္၀ါးႀကီးအုပ္ေမာင္ပုိင္စီးထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မထားရတ့ဲအျပင္ မီဒီယာဗဟုျဖစ္မႈကို 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။42 

ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈဆိုတာမွာ မီဒီယာလြန္လြန္ကဲကဲ စုပံုေနတာနဲ႔ 

မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္တာေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္န႔ဲ သက္ဆိုင္တ့ဲ 

က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ရပ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းေလးခုက မီဒီယာနဲ႔ 

ပတ္သက္တ့ဲ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတြ မွတ္ခ်က္ျပဳထားတဲ့အတိုင္း “ဒီမုိကေရစီအတြက္ 

မီဒီယာအမ်ဳိးအစားကြျဲပားစုံလင္မႈအထူးအေရးႀကီးပုံကို အသိအမွတ္ျပဳရာမွာ မီဒီယာလြန္လြန္ကဲကဲစုပုံေနတာ၊ 

သို႔မဟုတ္ မီဒီယာဆန္႔က်င္သူက ပုိင္ဆိုင္ေနတာေတြကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ဆိုရင ္

တစ္ဦးတည္းလက္၀ါးႀကီးအုပ္ေမာင္ပုိင္စီးမႈကို တိုက္ဖ်က္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအပါအ၀င္ 

အထူးတိုင္းတာထားမႈေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သ ူထားရိွထားရပါမယ္”။43 ဒါက အမီွအခိုကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တ့ဲ 

မီဒီယာကို အားေပးျမွင့္တင္မႈန႔ဲ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ အဲဒမီီဒီယာကို 

အားေပးျမွင့္တင္ဖုိ႔ဆိုရင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြအရ ခြဲျခားမႈလုပထ္ားတာမ်ဳိး၊ 

အရာ၀တၳဳေတြရႏုိင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းေတြအရ ခြဲျခားမႈလုပထ္ားတာမ်ဳိး၊ လုိအပ္တ့ဲ 

အေထာက္အပ့ံပစၥည္းပစၥယေတြအရ ခြဲျခားမႈလုပ္ထားတာမ်ဳိးေတြ မလုပ္ရပါဘူး။ 

အေမရိကန္လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္၊ အပုိဒ္ ၁၃(၃) မွာ မီဒီယာဗဟု၀ါဒကို ေထာက္ခံထားတ့ဲ 

ႏံွ႔ႏံွ႔စပ္စပ ္ေထာက္ပ့ံမႈေတြနဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈအကာအကြယ္ေပးျခင္းကို ပိုၿပီး အေသးစိတ္ေအာင္ 

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ “ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြကို သြယ္၀ိုက္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ 

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ မလုပ္ရပါဘူး။ သြယ္၀ိုက္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြဆိုတ့ဲေနရာမွာ သတင္းပုံႏွိပ္မႈအေပၚ၊ 

ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္မႈလႈိင္းႏႈန္းေတြအေပၚ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ခ်ိမႈမွာ အသံုးျပဳတဲ ့
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ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာေတြအေပၚ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္တဲ ့အလြသဲုံးစားျပဳမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ပုဂၢလိကက ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အလြသံုဲးစားျပဳမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုလုိပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ 

စိတ္ကူးအယူအဆေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆမႈေတြရဲ႕ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလည္ပတ္မႈန႔ဲ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈေတြကို 

ဟန္႔တားထားေလ့ရွိတ့ဲ တျခားေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ 

မျပဳလုပ္ရပါဘူး”။44 

၀၇. ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာမႈ 

လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ 

အသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈေတြနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးဒီဘိတ္ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈေတြဟာ 

ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ ့အယူအဆရဲ႕ အဓိကဗဟိုခ်က္မေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေရးပါတ့ဲ 

ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြကို ဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ အိုင္စီစပီီအာလို သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြမွာ 

က်က်နန အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြကုိ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံရ႕ဲ ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း 

ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပထားပါတယ္။ ဥပမာ- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္ရဲ႕ အပိုဒ္ ၁၉ မွာ 

‘အေႏွာင့္အယွက္တစ္စုံတစ္ရာမရိွဘဲ မိမိထင္ျမင္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္မႈ၊ နယ္စည္းမျခားဘဲ 

မည္သည့္မီဒီယာနဲ႔မဆုိ စိတ္ကူးအယူအဆေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြႏိုင္မႈ၊ 

လြတ္လပ္စြာ ရယူလက္ခံႏုိင္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေပးႏိုင္မႈေတြ’အပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျပထားတာမ်ဳိးပါ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕ 

အပိုဒ္ခြ ဲ၁ မွာ ‘ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းေတြထဲမွာ အျခားအရာေတြထဲက အသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ 

လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆမႈဆုိတ့ဲ 

အေျခခံက်တ့ဲ လြတ္လပ္မႈေတြ… ပါ၀င္ပါတယ္’လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။ 

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္္ေဖာ္ခြင့္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတြက္၊ 

မီဒီယာဥပေဒေတြအတြက္၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ 

ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ မီဒီယာကို အတိုက္အခံပါတီေတြရဲ႕ ရယူသံုးစြႏဲုိင္တ့ဲအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ 

သက္ဆုိင္တ့ဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ ရိွေနရပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈဆိုတာက 

‘သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ လူတခ်ဳိ႕က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွ ိယာယီစုေ၀းမႈေတြကို’ 

အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈမွာ ‘ႏိုင္ငံေရးထင္ျမင္ယူဆမႈေတြကို 

ပံုစံေဖာ္မႈ၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းက် 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာ’တစ္ရပ္လည္း ရွိေနပါတယ္။45 အသင္းအဖြ႕ဲလြတ္လပ္မႈဆိုတာဟာ ‘ဒီမုိကေရစီအတြက္ 

မရိွမျဖစ္ ရိွေနရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ 
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အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအရအက်ဳိးစီးပြားတူအုပ္စု၊ အဖြ႕ဲအစည္း၊ သို႔မဟုတ္ 

အမ်ားျပည္သူသီးျခားအက်ဳိးစီးပြားေတြကို လက္ကိုင္ျပဳမယ့္တျခားေသာ အသင္းအဖြဲ႕ေတြလုိ) အျခားသူေတြ 

ရွိေနတ့ဲ လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာပ ဲႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 

ရပ္တည္အကာအကြယ္ေပးႏုိင္လို႔ပါပဲ’။46 

အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားမွာ မဲေပးခြင့္နဲ႔ ပါ၀င္အေရြးခံခြင့္ 

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြစီမံမႈမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္အေရြးခံခြင့္၊ မေဲပးခြင့္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။47 ဥပမာျပရရင္ 

ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူမႈေတြမွာဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈက တုိက္ရုိက္ 

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မေဲပးရာမွာဆိုရင္ေတာ့  

အဲဒီအမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈက သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္တ့ဲ ဥပမာပါပဲ။ ပုိၿပီး 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးအရ တက္တက္ၾကြၾကြ ျဖစ္ေနမႈကို 

ရည္ညႊန္းႏုိင္ပါတယ္။ 

၂၀၀၅ အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အသိအမွတ္ျပဳထားခ်က္အရ 

ဒီလိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအခြင့္အေရးေတြကို အိုင္စီစီပီအာရဲ႕ အပိုဒ္ ၂၅ နဲ႔ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္၊ အပိုဒ္ ၂၁ ေတြမွာလည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ 

ထပ္ၿပီးေျပာရရင္ အိုင္စီစီပီအာ၊ အပိုဒ္ ၂၅ မွာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ‘အပိုဒ္ ၂ 

မွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲအတိုင္း ျခားနားမႈတစ္စုံတစ္ရာမရိွေစဘဲ’ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြကို 

တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ၄င္းျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္က ‘လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ 

ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ အျမင္လိုဟာမ်ဳိးေတြအရ’ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကို 

တားျမစ္ထားပါတယ္။48 အာရပ္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ သမၼတရာထူးကို ရယူဖို႔အတြက္ ရံဖန္ရံခါ မြတ္ဆလင္ေတြပဲ 

သင့္ေလ်ာ္တတ္ပါတယ္။ ဒါက ဘာသာေရးအေျခခံအေပၚမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈပါပဲ။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကို 

တားျမစ္ထားတဲ့အျပင္ တည္ရွိေနတ့ဲ မညီမွ်မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္ သီးသန္႔တိုင္းတာမႈေတြကိုလည္း 

ေတာင္းဆိုထားတ့ဲ တျခားေသာသီးသန္႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိတ့ဲ အေျခခံစနစ္အေပၚမွာ 

တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးေထာက္ခံထားၾကပါတယ္။ 

ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္(CEDAW)က 

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ အမ်ားျပည္သူနယ္ပယ္၊ ပုဂၢလိကနယ္ပယ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးမယ့္တိုင္းတာမႈေတြကို ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေတြကို ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။ 

စီေဒါရဲ႕ အပုိဒ္ ၄ မွာ “ယာယီအားျဖင့္ အထူးတိုင္းတာမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကတ့ဲ ႏုိင္ငံေတြက ပါတီေတြရ႕ဲ 

သေဘာတူလက္ခံမႈဟာ လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ထားတ့ဲ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလို႔ 
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မယူဆတ့ဲ မိန္းမန႔ဲ ေယာက္်ားေတြအၾကားမွာ တကယ္ရွိေနတ့ဲ ညီမွ်မႈကုိ အရိွန္ျမွင့္ေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္”။49 

အဲဒီလုိပါပဲ၊ စီေဒါက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအတြက္ အကန္႔အသတ္န႔ဲ 

ခြင့္ျပဳတ့ဲ ပမာဏကိုလည္း ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးထားပါတယ္။ 

သီးသန္႔အုပ္စုေတြကုိ ေထာက္ခံတဲ့ တျခားေသာသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ 

ကတိက၀တ္အာမခံခ်က္ေတြကလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိတ့ဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကို 

ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားဆက္ဆံမႈပုံစံမွန္သမွ် 

ဖယ္ရွားေရးဆိုင္ရာကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္(CERD)၊ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္(CPRD)၊ ႏိုင္ငံအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

လူမ်ဳိးစုအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေဗဒအရေသာ္လည္းေကာင္း 

လူနည္းစုမွာပါ၀င္သူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွတဲ ့

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုထားပါတယ္။50 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ဒီမိုကေရစီရီပုိ႔တင္းအင္တာေနရွင္နယ္ဟာ လြတ္လပ္ၿပီးအမီွအခိုကင္းေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ၊ 

အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ၄င္းအဖြ႕ဲအစည္းက ဒီမုိကရက္တစ္နည္းက်ၿပီး 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တ့ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္တ့ဲအျပင္ အစိုးရေတြဟာ ၄င္းတို႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံသားေတြကို 

တာ၀န္ခံမႈရွိဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လည္ပတ္ေနပါတယ္။  

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပါလီမန္ေတြရဲ႕အခန္းက႑၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာစီမံထားရိွမႈေတြလို 

ဒီမိုကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ အင္စတီက်ဴးရွင္းအျမင္ေတြကို 

သတိထားအကဲျဖတ္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြကို၊ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြကို၊ မီဒီယာကို၊ 

ႏုိင္ငံတကာလူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းကို ဒီမုိကေရစီရီပို႔တင္းအင္တာေနရွင္နယ္က ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖတ္မႈေတြ ရွာေဖြေပးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရီပုိ႔တင္းအင္တာေနရွင္နယ္ဟာ 

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔အည ီတိုးတက္မႈေတြကို ဘယ္လို ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

မူ၀ါဒေရးရာအႀကံေပးမႈ၊ ေထာက္ခံမႈေတြကိုလည္း ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္၊ ဒါအျပင္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ လိုလားေထာက္ခံၾကတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးအက္တာေတြကိုလည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြ 

ျပဳလုပ္ပါတယ္။ 

………………………………………………………………………… 

ဒီအစီရင္ခံစာကို ဒီမုိကေရစီရီပုိ႔တင္းအင္တာေနရွင္နယ္မွ မိုက္ကယ္လ္ ေမယာရီးဆင့္ဒ္က ေရးပါတယ္။ 

စာေရးသူက ဒီစာသားေတြ ေရးျဖစ္ေအာင္ အေၾကာင္းဖန္တီးေပးခ့ဲတဲ ့ကိတ္ မဂြီးနက္စ္ကို 
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ေက်းဇူးတင္လိုပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ဒီမုိကေရစီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ေရးခ့ဲတဲ ့

ယခင္အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြလဲည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 J. A. Schumpeter (1943), Capitalism, Socialism and 
Democracy. 
 
2 International IDEA (July 2009), Democracy in 
Development, Global Consultation on the EU’s role in 
democracy building. See: http://www.idea.int/ 
publications/democracy_in_development/index.cfm. 
 
3 Adopted 20 December 2004, the resolution was officially 
published in 2005. 
See: http://www.undemocracy.com/A-RES-59-201.pdf. All 
subsequent references in the text to this UN General 
Assembly resolution are from this source. 
 
4 For documentation on the vote results, including 
abstentions, see: http://unbisnet. 
un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=13167S8448CT7.132
415&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp
=20&profile=voting&ri=&index=.VM&term=A%2FRES%2F5
9%2F201&matchopt=0%7C0&oper=AND&x=10&y=9&aspe
ct=power&index=.VW&term=&matchopt=0%7C0&oper=A
ND&index=.AD&term=&matchopt=0%7C0&oper=AND&in
dex=BIB&term=&matchopt=0%7C0&limitbox_1=VI01+%3 

D+vi_a&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=
%3D&ullimit=&sort=.  
 
5 UN Human Rights Commission Resolution 2003/36, UN 
Doc E/CN. 4/2003/59. 
See: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/ 
105/74/PDF/G0310574.pdf?OpenElement. 
 
6 See: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. All 
subsequent references in the text to the ICCPR are from 
this source (with the exception of extracts from 
General Comment 25 of the UN Human Rights Committee; 
see footnote 17 below). 
Arab League states that are not state parties to the ICCPR 
include: Comoros, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates. For information about the 
current status of ICCPR state parties, see: 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY
&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en#EndDec. 
 
7 See: http://www.un.org/en/documents/udhr/. All 
subsequent references in the text to the Universal 
Declaration of Human Rights are from this source. 
8 For example, see: Baron de Montesquieu (1750, first 
English translation), The Spirit of the Laws and James 
Madison, Alexander Hamilton and John Jay (1788), 
The Federalist Papers. 
 



 
 

2 
 

9 Officially known as the Principles on the Accountability 
of and the Relationship between the three Branches of 
Government, the Latimer House Principles offer a 
detailed description of the separation and balance of 
power that was endorsed by the Commonwealth heads of 
government at a 2003 meeting in Abuja, Nigeria. See: 
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uplo
adedfiles/%7BACC9270AE929-4AE0-AEF9-
4AAFEC68479C%7D_Latimer%20House%20Booklet%2013
0504.pdf. All subsequent references in the text to the 
Latimer House Principles are from this source. 
10 For an overview, see: M.S. Shugart (2008), 
“Comparative Executive-Legislative Relations” in The 
Oxford Handbook of Political Institutions (Eds. R. A. W. 
Rhodes, Sarah A. Binder, and Bert A. Rockman). 
11 This has been made explicit in the UN Human Rights 
Commission's resolution 'Promotion of the Right to 
Democracy' (1999): 'The Commission on Human Rights... 
affirms... the right of citizens to choose their governmental 
systems through constitutional or other democratic 
means’. For UN Doc E/CN.4/Res/1999/57, see: 
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4660. 
 
12 The provisions in article 25 of the ICCPR are elaborated 
in General Comment 25. See: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 
0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb. 
All subsequent references in the text to General Comment 
25 are from this source. 
 
13 For detailed references, see Democracy Reporting 
International (2007), Discussing International Standards 
for Democratic Governance:  
http://www.democracyreporting.org/files/standards_go.p
df. 
 
14 There are different models for this type of veto. In most 
cases, for example, parliament must reconsider the bill in 
case of referral; but if they adopt it again, the head of 
state must promulgate it. In a few cases, it is required that 
parliament adopts the bill with a higher majority after 
referral. There are also cases where the head of state can 
submit a draft bill to the constitutional court for review 
before promulgation. 
 
15 The Geneva-based organisation DCAF (Democratic 
Control of Armed Forces) has a range of relevant 
publications on civilian control of armed forces. For more 
information, see: 
http://www.dcaf.ch/Publications/Series/Detail?lng=en&id
=18411. 
 
16 For Human Rights Resolution 2005/32, see: 
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-
CN_4-RES-2005-32.doc. OSCE participating states have 
also committed themselves to a number of standards in 
this field; for example see: Points 21-25 of the Concluding 
Document of Budapest, 6 December 1994; http:// 

www.osce.org/mc/39554. 
 
17 For example, see publications by the Inter-
Parliamentary Union (IPU): http:// 
www.ipu.org/english/home.htm and the National 
Democratic Institute, in particular Towards the 
Development of International Standards for Democratic 
Legislatures (2007); see: http://www.ndi.org/node/13674. 
Of further interest: the Commonwealth Parliamentary 
Association (December 2006), Recommended Benchmarks 
for Democratic Parliaments; see: 
http://www.cpahq.org/cpahq/Mem/Document%20Library
/Benchmarks_for_Democratic_Legislatures/Recommende
d%20Benchmarks%20for%20Democratic%20Legislatures.a
spx and the Southern African Development Community 
Parliamentary Forum (2001), SADC Parliamentary Forum: 
norms and standards for elections in the SADC region; see: 
http://www.sadc.int/amlibweb/webquery. 
html?v1=pbMarc&v4=0&v5=5A&v8=84830&v9=0&v10 
=N&v13=4A&v20=4&v23=0&v25=PARLIAMENTARY%20an
d%20%20STANDARDS&v27=6989&v29=5A&v35={]0[}{]0[}{
]0[}{]0[}&v40=84828&v46=84830. 
 
18 This is a clear standard, for example, in the OSCE's 
Copenhagen 1990 commitments. See: 
http://www.osce.org/odihr/elections/14304. All 
subsequent references in the text to the Copenhagen 1990 
commitments are from this source. 
 
19 The discussion in the United Kingdom on reforming the 
House of Lords offers a relevant example. While the House 
of Lords can return draft laws to the House of Commons, 
the House of Lords accepts the possibility that it can be 
over-ruled by the House of Commons. As such, there is an 
additional level of scrutiny and consultation, but this does 
not veto or over-rule the directly elected chamber (i.e., the 
House of Commons). 
 
20 In the US, senators are directly elected by each state. In 
Germany, Länder (federal states) governments are 
represented in the upper house of parliament 
(Bundesrat), which reflects the fact that the federal states 
in Germany are based on parliamentary systems. 
21 Point 21, Venice Commission Opinion of the draft 
amendments to the constitution of Kyrgyzstan, 13-14 
December 2002. 
 
22 Endorsed by UN General Assembly resolutions 40/32 
(29 November 1985) and 40/146 (3 December 1985). See: 
http://www2.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm. 
 
23 During the Cold War, for example, it was a matter of 
controversy as to whether freedom of association could be 
exercised in one-party systems. 
 
24 An example would be the need for ‘super-majorities’ 
for constitutional amendments. 
 

http://www2.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm


 
 

3 
 

25 For an in-depth study on these issues, see the Venice 
Commission’s “Report on the Role of the Opposition in a 
Democratic Parliament” (2010). See: http://www. 
venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)025-e.pdf. 
 
26 Council of Europe, Parliamentary Assembly Resolution 
1601 (2008), Procedural guidelines on the rights and 
responsibilities of the opposition in a democratic 
parliament, see: 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adopt
edtext/ta08/eres1601.htm. 
 
27 See: http://www.ipu.org/dem-e/opposition.pdf. 
 
28 Point 25, Concluding Observations of the Human Rights 
Committee, Democratic People’s Republic of Korea, UN 
Doc. CCPR/CO/72/PRK (2001). See: http:// 
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.CO.72.
PRK.En?OpenDocument. 
 
29 For further elaboration of international standards 
related to political parties, also see: Venice Commission 
(2004), "Guidelines and Explanatory Report on 
Legislation on Political Parties: Some Specific Issues", 
Study no. 247/2004; http:// 
www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD%282004%29007-
e.pdf; and OSCE ODIHR (2003), Existing Commitments for 
Democratic Elections in OSCE Participating States, 
especially page 64; 
http://www.osce.org/odihr/elections/13957. 
 
30 See paragraph 14(b) of the UN Human Rights 
Commission’s resolution (Resolution 2005/32, 19 April 
2005) on ‘democracy and the rule of law’: http://ap. 
ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-
2005-32.doc. However, the clearest explanation of rule of 
law can be found in OSCE commitments, notably 
Point 2 of Copenhagen 1990, which asserts participating 
states ‘consider that the rule of law does not mean merely 
a formal legality which assures regularity and consistency 
in the achievement and enforcement of democratic order, 
but justice based on the recognition and full acceptance of 
the supreme value of the human personality and 
guaranteed by institutions providing a framework for its 
fullest expression’. 
 
31 See point 5.3 Copenhagen 1990. 
 
32 For a more detailed elaboration of these restrictions to 
declaring a state of emergency, see DRI’s Discussing 
International Standards for Democratic Governance 
(2007) and Democracy Revisited (2009), as referenced in 
footnote 2 above. 
 
33 Where the ICCPR references seven specific protections 
that cannot be derogated in a state of emergency, the 
Arab Charter on Human Rights identifies twice as many, 

with 14 specific protections that cannot be violated in any 
circumstance. 
 
34 See: http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm. For 
additional principles dealing with the issue of 
accountability, also see the Latimer House Principles. 
 
35 Enforcement implies that the body held accountable 
may be punished if it does not respond or if answers are 
considered unsatisfactory. Punishment can have many 
meanings: a human rights institution can usually only 
‘punish’ violators by public reporting or referring the case 
to appropriate state institutions. In the realm of vertical 
accountability, media usually have the political power 
to ask questions and expect answers and they can punish 
by reporting facts or publishing negative opinions. The 
electorate can also ask questions (e.g., lodge petitions) 
and can punish the executive branch by voting a 
government and/or president out of office. Where 
individuals feel their rights have been violated, they 
can appeal to the judiciary against actions by the state. 
 
36 Whereas the public accountability of government 
relates to ‘vertical’ relationships within a democratic 
system (i.e., the relationships between citizens 
and state institutions), this dimension of accountability 
refers to ‘horizontal’ relationships (i.e., the relationships 
between the three branches of government). In 
line with international consensus, both aspects of 
accountability are considered to be equally important 
elements of democracy. 
 
37 See: UN Special Rapporteur on the protection and 
promotion of the right to freedom of opinion and 
expression, 1999 Report to the Human Rights Commission, 
E/CN.4/1996/64; 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symb
ol%29/E.CN.4.1999.64.En?Opendocument. This view was 
also welcomed by the UN Human Rights Commission, as is 
reflected in Resolution 1999/36, paragraph 2; 
ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-
1999-36.doc. 
 
38 Toby Mendel, “Freedom of Information as an 
Internationally Protected Human Right”, briefing paper for 
Article 19, page 1. See: http://www.article19.org/ 
data/files/pdfs/publications/foi-as-an-international-
right.pdf. 
 
39 For in-depth analysis of legislative reform processes in 
the context of electoral law, see DRI’s Electoral Law 
Reform Processes: Key Elements for Success, briefing 
paper 12 (May 2011); http://www.democracy-
reporting.org/files/dri_briefing_paper_12_-
_good_practices.pdf. 
 
40 The UN's 'Paris Principles' provide detailed guidance on 
the composition and guarantees for the independence of 

http://www.ipu.org/dem-e/opposition.pdf
http://www.osce.org/odihr/elections/13957


 
 

4 
 

such institutions. See: 
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm. 
 
41 Although article 19(3) of the ICCPR permits restrictions 
to media freedom, as with other aspects of this covenant, 
these must be narrowly construed. 
 
42 General Comment 34 on article 19 of the ICCPR from 
July 2011 replaces the earlier General Comment 10 
(adopted in July 1983). See: http://www2.ohchr.org / 
english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf. 
 
43 Joint Declaration on Diversity in Broadcasting, 12 
December 2007, agreed by: UN Special Rapporteur on 
Freedom of Expression and Opinion, The OSCE 
Representative on Freedom of the Media, the OAS Special 
Rapporteur on Freedom of Expression, and the Special 
Rapporteur on Freedom of Expression and Access to 
Information of the African Commission on Human and 
People’s Rights. See: http:// 
www.article19.org/data/files/pdfs/igo-
documents/mandates-broadcasting.pdf. 
 
44 See: 
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm. 
 

45 Manfred Nowak (2005), International Covenant on Civil 
and Political Rights: CCPR Commentary, second edition, 
pages 482 and 481 (respectively). 
 
46 Ibid, 496. 
 
47 Standards for good practice in democratic elections, 
including equality, secrecy, universal suffrage and periodic 
elections, have been well defined; e.g., see: General 
Comment 25 of the ICCPR. The Carter Center also offers a 
detailed, searchable guide on democratic election 
standards, see: http://www.cartercenter.  
org/peace/democracy/des.html. 
 
48 Article 25 of the ICCPR further elaborates these rights 
by asserting that states must also provide their citizens 
with the ‘opportunity’ to participate. This means, for 
example, that states should adopt positive measures to 
allow detainees or physically disabled people to vote. 
 
49 See: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm. 
 
50 Respectively, see: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm; 
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.
shtml; and 
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm.

  

http://www.article19.org/data/files/pdfs/igo-documents/mandates-broadcasting.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/igo-documents/mandates-broadcasting.pdf


 
 

2 
 

 

 

 

 

Democracy Reporting International 
 
Prinzessinnenstr. 30 
10969 Berlin / Germany 
T / +49 30 27 87 73 00 
F / +49 30 27 87 73 00-10 
info@democracy-reporting.org 
www.democracy-reporting.org  
 

Democracy Reporting International is an independent, non- 
partisan and not-for-profit organisation which operates on 
the conviction that democratic, participatory governance is 
a human right and that governments need to be 
accountable to their citizens. 

Through careful assessment of the institutional aspects of 

the democratic process such as elections, the role of 

parliaments and constitutional arrangements Democracy 

Reporting International seeks to provide citizens, legislators, 

the media, and the international community with specialist 

analysis. Democracy Reporting International also offers 

policy advice and recommendations on how improvements 

can be made in line with international standards and 

engages political actors to advocate for these reforms. 

Translated with the support of the 
EUROPEAN UNION 


