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စီစဥ္ထားမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္အစုိးရေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ၾဲ ကတဲ့ ေဒသႀကီးထဲမွာ
အာရပ္ေႏြဦးဆႏၵျပသူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵျပျပည္သူေတြ
ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမုိကေရစီအမ်ဳိးအစားက ဘယ္လုိ ဒီမုိကေရစီအမ်ဳိးအစားလဲဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
သိထားၾကတာ နည္းေကာင္းနည္းႏုိင္ေပမယ့္ သူတုိ႔ေတာင္းဆုိမႈကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ယွဥၿ္ ပိဳင္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကုိ လူတုိင္းလူတုိင္းက ေထာက္ခံၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္လုိမင္းရျပဳမူတတ္တဲ့ လူမ်ားစုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြလည္း မ်ားစြာပဲ
ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလူအမ်ားစုဟာ အစုိးရအဖြ႕ဲ မွာ ကုိယ္စားျပဳအေနနဲ႔ မပါ၀င္ဘဲ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္နဲ႔ လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းရဲ႕
အျမင္ေတြကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လူအမ်ားစုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိတဲ့ေနရာမွာ အကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ ပမာဏေတြ ရွိပါတယ္။
အဲဒီအကန္႔အသတ္ပမာဏနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အေမးပုစၦာေတြက ဒီမုိကေရစီအယူအဆ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သလုိပဲ
ကလီေရွးေမးခြန္းေဟာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တင္းတင္းရင္းရင္းနဲ႔ အလ်ဥ္စလုိ
ေျဖလု႔ရ
ိ တဲ့ အေျဖေတြ ရွိမေနပါဘူး။ တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီက ဖန္တီးလုိက္တဲ့အရာနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားလက္ခံထားတဲ့ အယူအဆဆုိတာ မရွိပါဘူး။
ပညာရပ္ဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈေတြကလည္း အနည္းဆုံး(မဲထည့္ဖုိ႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ ႀကိဳးစားမႈ)ကေန
အမ်ားဆုံး(ေကာင္းတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ၊ သုိ႔မဟုတ္
စီးပြားေရးညီမွ်မႈအတုိင္းအတာပမာဏတစ္ခုပါ၀င္ႏုိင္တဲ)့ အထိ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြကုိပဲ
စီစဥ္ျပတတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားတဲ့ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တြကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့ အကူအညီ
သိပ္မလုိအပ္ႏုိင္တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္ေတြနဲ႔
ႏုိင္ငံေရးအေလ့အက်င့္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကလုိ႔ပါပဲ။
စင္စစ္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာဟာ အစုိးရကခ်ည္းပဲ တစ္ခုမက်န္ အကုန္လုံး သြားရတဲ့
ပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာက သေဘာတူညီထားတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕
အဓိပၸာယ္န႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ အဓိကအစိတ္အပုိင္းေတြ ပါ၀င္တဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္တစ္ခု ရွိပါတယ္။
အဲဒီအဓိကအစိတ္အပုိင္းေတြဟာ တရား၀င္ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ‘အမာစား’ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
က်န္တာေတြကုိေတာ့ အေပ်ာ့စားဥပေဒအေနနဲ႔ စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြက ဒီမုိကေရစီနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ အရွင္းလင္းဆုံးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈတစ္ရပ္ကုိ ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအထဲမွာ
အေျခခံက်တဲ့ အဓိကအစိတ္အပုိင္းေတြေတာ့ ပါ၀င္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီဟာ
ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္စီေတာ့ ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

4

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္း ခုနစ္ရပ္ကုိ
စီစဥ္ခ်ျပထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ သေဘာတူလက္ခံခ့ပ
ဲ ါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ပါ၀င္တာေတြက

အာဏာပါ၀ါခြေ
ဲ ၀မႈနဲ႔ ထိန္းညွိမႈ



တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈ



ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ဗဟုစနစ္



တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကို ေလးစားလုိက္နာမႈ



တာ၀န္ခံမႈန႔ဲ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ



လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခုိးကင္းေသာ ဗဟုမီဒီယာစနစ္ရွိမႈ



လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ ဥပမာ- လြတ္လပ္စြာ
အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕ခြင့္၊ လြတ္လပ္စာြ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္န႔ဲ မဲထည့္ခြင့္ေတြပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံဆုိတာ စင္စစ္ ဘယ္လုိ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အီဂ်စ္၊ တူနီးရွားနဲ႔
ဒီေဒသတြင္းက တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကုိ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတဲ့
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ဒီမွာ ေျပာထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း ခုနစ္ရပ္န႔ဲ သက္္ဆုိင္ေနတာေတြကုိ
ဒီအစီရင္ခံစာမွာ စူးစမ္းရွာေဖြထားပါတယ္။ ၾကားေနမဲေပးထားတဲ့ လစ္ဗ်ားနဲ႔
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုက လြရ
ဲ င္ အာရပ္ႏုိင္ငံေတြအကုန္လုံးက
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳလက္ခံထားတာဟာလည္း မွတ္သားထုိက္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေဒသတြင္းထဲက ဒီမုိကေရစီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့
ဒီဒီမုိကေရစီအစိတ္အပုိင္းခုနစ္ရပ္ကုိ တုံ႔ဆုိင္းမႈမရွိဘဲ ကုိးကားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစိတ္အပုိင္းေတြကုိ
ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားစြာထဲမွာလည္း လက္ခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအစိတ္အပုိင္းေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕က ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာဥပေဒကုိ ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ
အာရပ္ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ရပ္ေတြက အီဂ်စ္န႔ဲ တူနီးရွားမွာ အမ်ားျပည္သူေတြ အုံၾကြၾကတာပါပဲ။
အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြကပဲ ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ေရးဖု႔ိ အေၾကာင္းခံတြန္းအားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ရုိကုိကေန
ဘာရိန္းအထိမွာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီတုိးတက္မႈေတြကေန ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တကယ့္ အဓိပၸာယ္ဟာ ဘာလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ ဒီဘိတ္ေတြအထိ သြားေနၾကပါၿပီ။ တူနီရွား၊ အီဂ်စ္န႔ဲ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံေတြမွာ
ဒီမုိကရက္တစ္အစုိးရေတြကုိ တည္ေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီဆုိေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြတ
ဲ ဲ့သူေတြက ဘာေတြကုိ ဦးစားေပးေရးဆြၾဲ ကေလမလဲ။
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ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲမွာ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းေတြကေရာ ဘာေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ဳိး
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးၾကေလမလဲ။ ဥမာ- စစ္မန
ွ တ
္ ဲ့ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္
အေကာင္းဆုံး လုိအပ္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ဘာေတြျဖစ္ေနေလမလဲ။
အထူးသျဖင့္ ပညာရပ္အသုိင္းအ၀န္းမွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ဆုိလုိခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ
မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြဟာ ရွမ္းပီတာရဲ႕ အနည္းဆုံး ‘မဲထည့္ဖုိ႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့
ႀကိဳးစားမႈ’1 ကေန ပုမ
ိ ို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြအထိ စီစဥ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ဆုိတဲ့အထဲမွာ ဥပမာ- ပါလီမန္၊ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးေတြျဖစ္ၾကတဲ့
အထူးအင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈစသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေနၾကပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးအထိ ေရာက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြထဲမွာ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးဆုိတဲ့
အယူအဆတစ္ရပ္ေတာင္မွ ပါ၀င္ေနပါတယ္။2
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပုံဖင
ြ ့္ဆုိနည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ပုိင္းက ဒီဘိတ္ေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒီဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရမွာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာက သေဘာတူထားတဲ့
အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ေနတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
အဲဒီႏုိင္ငံတကာလုိ႔ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလုိ၊ အာဖရိကသမဂၢလုိ၊ ဥပေရာပလုံၿခံဳေရးနဲ႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္း(OSCE)လုိ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအစုးိ ရအခ်င္းခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ေဒသတြင္းအစုိးရအခ်င္းခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံတကာက သေဘာတူထားတဲ့
အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကုိ အေပ်ာ့စားဥပေဒအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး
က်န္ေနတာေတြကေတာ့ ဥပေဒအရ တရား၀င္ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေတြပါပဲ။
အားလုံးကုိ ၿခဳံၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒါေတြအကုန္လုံးဟာ ဒီမုိကေရစီက ဖန္တီးေပးထားတဲ့
အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာသေဘာဆႏၵႀကီးထြားလာမႈတစ္ရပ္ကို
ကုိယ္စားျပဳေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးက ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံးဆုိတဲ့
အဲဒီအစိတ္အပုိင္းေတြကုိ စီစဥ္ျပထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္(A/RES/59/201)ကုိ
သေဘာတူလက္ခံခ့ပ
ဲ ါတယ္။3 အဲဒီကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ပါင္း ၁၇၂ ႏုင
ိ င
္ က
ံ
သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ (လစ္ဗ်ားနဲ႔ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္) ႏုင
ိ င
္ ံ ၁၅
ႏုိင္ငံက မဲမေပးဘဲ ၾကားေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံ မရွိပါဘူး။4
ထုိ႔ေၾကာင့္ပဲ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္န႔ဲ အဲဒီဒီမုိကေရစီက ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္ဆုိတာေတြနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအမ်ားလက္ခတ
ံ ဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေပါင္းစည္းတာေရာ ကုိယ္စားျပဳတာပါ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ
ယင္းကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္က ျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
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အဲဒီကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕ အပုိဒ္ ၁ အရ ၄င္းအေရးအႀကီးဆုံး အစိတ္အပုိင္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္တာေတြက…လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊ က်န္တာေတြထဲမွာေတာ့ လြတ္လပ္စြာ
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြ႕ဲ စည္းခြင့္၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ
ထုတ္ေဖာ္ခင
ြ ့္၊ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ
လြတ္လပ္စြာ တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆႏၵကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အာမခံေပးထားတဲ့
လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာက လက္ခံထားတဲ့ ညီတူညီမွ်
မဲေပးခြင္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္တတ္တဲ့ စစ္မန
ွ ၿ္ ပီး လြတ္လပ္တဲ့
ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲေပးခြင့္န႔ဲ အေရြးခံခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားရဲ႕ ဗဟုစနစ္၊
တရားဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊ အာဏာပါ၀ါခြေ
ဲ ၀က်င့္သုံးျခင္း၊ တရားစီရင္မႈလြတ္လပ္ျခင္း၊
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး
အမွီအခုိကင္းတဲ့ ဗဟုမီဒီယာစနစ္ရွိျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားၿပီးေတာ့
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြက ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားၾကပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီမုိကေရစီက ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ဒီေနရာမွာ မပါ၀င္တဲ့
အျခားအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းေတြကုိလည္း စူးစမ္းရွာေဖြႏုိင္ေျခအေနနဲ႔
အဲဒီအဓိကအစိတ္အပုိင္းေတြကပဲ ဖြင့္ခ်န္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီမွာ ျပဆုိထားတဲ့
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆခ
ုိ ်က္က အရွင္းလင္းအလြယ္ကူဆုံးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားမထားပါဘူး။ တကယ္ ေျပာရရင္
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိက ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္ဖုိ႔ စဥ္းစားတဲ့ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ႏင
ို င
္ တ
ံ စ္ႏင
ို င
္ အ
ံ တြက္ လုိအပ္တဲ့
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အေျခခံအျဖစ္ဆုံး အနည္းဆုံးျဖစ္ဖုိ႔ပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္က အလားတူစကားလုံးမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႏစ
ွ ္
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတာ5 ျဖစ္သလုိ ၂၀၀၄ ခုႏစ
ွ ္
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအေပၚ အျမင္မ်ားစြာ ပါ၀င္တဲ့
တရား၀င္ဥပေဒမ်ားဆက္စပ္ထားရာအျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွာလည္း
အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြထဲက ဥပမာ ထုတ္ျပရရင္
ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာတရား၀င္သေဘာတူညီမႈ(ICCPR)ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။6 အုိင္စီစပ
ီ ီအာနဲ႔ အတူ ၂၀၀၄ ခုႏစ
ွ ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္
ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းအတြက္ ရည္ညႊန္းရမယ့္အေျခခံမူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ ရရွိလာပါတယ္။
ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းက ဒီစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ထဲက
အစိတ္အပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပထားပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းက

7

အေလ့အက်င့္ေကာင္းျဖစ္တဲ့ တရား၀င္ဥပေဒက်င့္ထုံးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့
ေဒသတြင္းက သေဘာတူညီမႈေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ရည္ညႊန္းခ်က္ေတြကုိလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ
ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။
စာတမ္းစစျခင္းပဲ ေျပာရရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ျခားနားတဲ့ အျမင္ႏွစ္ရပ္ကုိ
ေဖာ္ျပထားတာဟာ မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ပထမအျမင္ကုိ ‘ေဒါင္လုိက္တာ၀န္ခံမႈ’လုိ႔
ရည္ညႊန္းတတ္ပါတယ္။ ဒီအျမင္က ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ တစ္ခုအေပၚတစ္ခု ဘယ္လုိ အျပန္အလွန္
ဆက္ႏြယ္သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနသလဲဆုိတာနဲ႔ ဆက္စပ္ထားပါတယ္။ ဒီအျမင္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးရဲ႕
နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္အေပၚ ထင္ဟပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။7 ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအတြက္
ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္က လူ႔အခြငအ
့္ ေရးေတြကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယင္းကုိ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္ကလည္း အေလးထားေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဲဒီနယ္ပယ္ကုိ
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားစြာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စူးစမ္းထားေတြ ရွိေနသလုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
မွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီအစီရင္ခံစာမွာေတာ့ အဲဒါကုိ အေသးစိတ္
စစ္တမ္းထုတ္မျပေတာ့ပါဘူး။
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ဒုတိယအျမင္ကုိေတာ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံမွာ အဲဒီဒုတိယအျမင္ကုိ ‘အလ်ားလုိက္တာ၀န္ခံမ’ႈ လုိ႔ ေခၚတတ္ၾကတယ္။ ဒီအျမင္က ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕
အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံ၊ အဆုံးစြန္အားျဖင့္
အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကုိ တည္ေဆာက္ထားပုံ၊ စုစည္းေပါင္းစပ္ထားပုံေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕
အပုိင္းသုံးပုိင္းကုိ အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိတဲ့အရာအျဖစ္နဲ႔ ဘယ္လုိမ်ား တည္ေဆာက္ထားၾကသလဲ။ ၿပီးေတာ့
အဲဒီအပုိင္းသုံးပုိင္းက လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ ဘယ္လုိ လည္ပတ္ေဆာက္ရြက္ေနၾကသလဲ။ အစုိးရရဲ႕
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းက ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းနဲ႔ ဘယ္လုိ ဆက္ႏြယ္ေနၾကသလဲ။ တရားစီရင္ေရးနဲ႔
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းေတြၾကားမွာ ဘယ္လုိဆက္ႏြယ္မႈမ်ဳိးေတြက လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ။
အဲဒီအစုိးအာဏာပါ၀ါရဲ႕ အပုိင္းသုံးပုိင္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္လုိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီလုိ၊
ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးႀကီးၾကပ္ေရးေအဂ်င္စီေတြလုိ အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ အစုိးရရဲ႕
အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက ဘယ္လုိမ်ဳိး ဆက္ႏြယ္ေနၾကသလဲ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စူးစမ္းေ၀ဖန္စရာေတြ
ဆက္လုပ္ရဦးမွာမု႔ိ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ဦးစားေပးအေလးထားတာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕
အဲဒီဒုတိယအျမင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
တည္ရွိေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေတြမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္
လက္ခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြဆုိတာက
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သမၼတေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ (သုိ႔မဟုတ္ အဲဒီစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးေရာထားတဲ့ စနစ္)၊
သမၼတစနစ္၊ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအႀကီးအကဲထားရွိမႈစနစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအႀကီးအကဲမထားတဲ့စနစ္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းထားေသာစနစ္၊
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားေသာစနစ္၊ ဗဟုိဦးစီးစနစ္က်င့္သုံးေသာ အစုိးရစနစ္၊
ဗဟုိဦးစီးစနစ္မက်င့္သုံးေသာ အစုိးရစနစ္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံ၊
ဖက္ဒရယ္စနစ္မက်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံ၊ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြက
ဲ ်င့္သုံးေသာစနစ္၊
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြက
ဲ ်င့္သုံးမႈမရွိေသာစနစ္စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔က
ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ ဘယ္လုိမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ၾကမလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကုိ ထိန္းထားႏုိင္ၿပီး စုစည္းညီညတ
ြ ္တဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္လုိမ်ဳိးနဲ႔ ‘ဒီမုိကေရစီ’ဆုိတဲ့
ေ၀ါဟာရကုိ ေျပာၾကဆုိၾကဖုိ႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ေတြးထင္စရာျဖစ္လာတာပါပဲ။ ေသခ်ာတာကေတာ့
ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မုိဒယ္လ္ဟာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရရင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့
ႏုိင္ငံေရးစနစ္သက္တံ့ေရာင္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလုိ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ မတူကျြဲ ပားတဲ့ ပုံစံေတြဟာ အမ်ားႀကီးပဲ
ပ်ံႏ႔သ
ွံ ြားတာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီမွာေျပာစရာရွိေနတာက ဒီမုိကေရစီဆုိတာဟာ
အစုိးရကပဲ တစ္ခုမက်န္ အကုန္လုံး သြားရတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးလုိ႔လည္း အႀကံျပဳေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့
လုံး၀ကုိ မဟုတ္ပါဘူး။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြကာလပတ္လုံး အာရပ္ကမၻာမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေန အၾကြင္းမဲ့အာဏာက်င့္သုံးတဲ့
အစုိးရစနစ္ေတြပဲ ရွိခ့တ
ဲ ာပါ။ ဒါဟာ တကယ့္ ႏုိင္ငံေရးအရွိတရားေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြထက္ ဘာမွ
မပုိခ့ပ
ဲ ါဘူး။ ဒီလုိေျပာလုိက္တဲ့အတြက္ ဒီအစုိးရေတြက ဥပမာ- ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တာ၊
ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ေျမပုိင္းျခားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေတြကို
သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကတာေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးထားတဲ့
သူတုိ႔ရ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစီစဥ္ထားမႈေတြကုိက ဒီမုိကေရစီမဆန္တာ၊ ဒီမုိကရက္တစ္မျဖစ္တာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အစုိးရရဲ႕
အာဏာသုံးရပ္စလုံးကုိ သမၼတအဖြဲ႕ကုိပဲ စုစည္းအပ္ႏွင္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏုိင္ငံမာွ
အာဏာခြေ
ဲ ၀မႈနဲ႔ အာဏာထိန္းညွိမႈေတြကုိ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳမထားပါဘူး။ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေတြကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔အတြက္ ညီတူမွ်တူ အခြင့္အေရးေတြ ေပးမထားပါဘူး။
ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ဘုရင္က ပါလီမန္ကုိ သူ႔ဆႏၵအတုိင္း ရပ္ဆုိင္းႏုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံမွာက
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မရွိဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖိ႔အ
ု တြက္ကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈက မရွိျပန္ပါဘူး။
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအရ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီက
အဆင့္သုံးဆင့္မွာ ကင္းမဲ့ေနတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။
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အစုိးရနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားစြာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
တာ၀န္ခံမႈမရွိၾကဘူး။ အထင္ရာွ းအသိသာဆုံး ေျပာရရင္ အာရပ္အုပ္စုိးသူ၊ ဘုရင္ေတြဟာ
ႏုိင္ငံေရးအာဏာအစစ္အမွန္ကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါထက္ပုိေျပာရရင္ စစ္တပ္ေတြလုိ
အဓိကအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက တာ၀န္ခံမႈ
မရွိတာပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ဆုိရင္ အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ေတြဟာ ပါလီမန္ကုိ အစီရင္ခံတာမ်ဳိး
မရွိတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါအျပင္ အဲဒီစစ္တပ္ေတြဟာ စစ္တပ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈေတြကုိ
သုံးသပ္စစ္ေဆးႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါလီမန္ကုိ ကမ္းလွမ္းတာမ်ဳိးေတြလည္း
မလုပ္တတ္ၾကျပန္ပါဘူး။



အထူးသျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ပါလီမန္ေတြဟာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ အာဏာပါ၀ါအစစ္အမွန္ကုိ ပုိင္ဆုိင္သုံးစြႏ
ဲ ုိင္မႈ မရွိၾကပါဘူး။
အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ ပါလီမန္ေတြဟာ အေပၚယံဟန္ျပ လုပ္ေပးရတာထက္ ဘာမွ သိပ္ မပုိလွဘူး။
အဲဒီပါလီမန္ေတြဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ အလုိဆႏၵထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အာဏာပါ၀ါရွိသူရ႕ဲ ေနာက္ကုိပဲ
လုိက္ၿပီး လုပ္ေပးရတတ္ၾကပါတယ္။



ေရြးေကာက္ပြဲလိမ္လည္မႈနဲ႔ အစစ္အမွန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မရွမ
ိ ေ
ႈ တြေၾကာင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာတာ၀န္ခံမႈကလည္း အားနည္းလာပါတယ္။

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၊ တူနီးရွားႏုိင္ငံ၊ လစ္ဗ်ားနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမက
ုိ ရက္တစ္ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေနျခင္းကုိက
လက္ရွိစိန္ေခၚမႈပါပဲ။ ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ဒီမုိကေရစီကို
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားတဲ့ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရင္း
အဲဒီဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကုိ အကူအညီအေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္
ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းက ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအစီရင္ခံစာစာတမ္းဟာ
အာရပ္ေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ေဖာ္ျပေျပာဆုိဖ႔ုိ လုိအပ္ေနပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းမ်ား
၀၁. အာဏာပါ၀ါခြေ
ဲ ၀မႈနဲ႔ ထိန္းညွိမႈ
အာဏာပါ၀ါခြေ
ဲ ၀မႈနဲ႔ အာဏာပါ၀ါထိန္းညွိမႈဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြရဲ႕ ဆုိလုိတဲ့ အဓိပၸာယ္က ဥပေဒျပဳေရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆုိတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္အစုိးရေတြမွာ ရွိေနရမယ့္ အာဏာပါ၀ါအပုိင္းသုံးပုိင္းဟာ
သူ႔အပုိင္းနဲ႔သူ ပ်ံ႕ႏွ႔တ
ံ ည္ရွိေနရမယ္၊ တစ္ေနရာတည္းမွာ သြားၿပီး စုပုံမေနရဘူးလုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါမွသာ
သက္ဆုိင္ရာအပုိင္းလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိလုိတယ္။ အာဏာပါ၀ါကုိ ခြဲေ၀ျခင္း၊ ထိန္ညွိျခင္းေတြဟာ
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အဓိကအေျခခံမူႏွစ္ရပ္အေပၚမွာ တည္ေနတတ္ပါတယ္။ ပထမအေျခခံမူအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အစုိးရနဲ႔
သက္ဆုိင္ေနတဲ့ အာဏာပါ၀ါအပုိင္းသုံးပုိင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
နယ္ပယ္ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ထားရမယ္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားရပါမယ္။
ဒုတိယအေျခခံမူအရဆုိရင္ အစုိးရရဲ႕ အာဏာပါ၀ါအပုိင္းသုံးပုိင္းစလုံးကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈက
သတ္မတ
ွ ္ျပ႒ာန္းေပးထားရမယ္ (ေအာက္အခန္း ၄ မွာလည္း ၾကည့္ပါ။)။
အာဏာပါ၀ါေတြကုိ ခဲြေ၀မႈနဲ႔ ထိန္းညွိမႈဆုိတဲ့ စိတ္ကူးအယူအဆဟာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ အစုိးရကုိ
တားဆီးကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ သမုိင္းအဆက္အစပ္အထုိင္ကေန ေပၚထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။8
ဒီစိတ္ကူးအယူအဆက အုိင္စီစီပီအာလုိ လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔
လက္တီမာေဟာက္စ္အေျခခံမူ(Latimer House Principles)ေတြလုိ တျခားအရင္းအျမစ္ေတြအေပၚမွာ
ထင္ဟပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။9 အာဏာပါ၀ါခြေ
ဲ ၀မႈကုိ တရားစီရင္ေရးအပုိင္းနဲ႔အညီ အရွင္းလင္းဆုံး
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ရပါတယ္။ အဲဒီတရားစီရင္ေရးအပုိင္းဟာ တျခားအပုိင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းေတြကေန အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေနရပါမယ္ (ေအာက္အခန္း ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။)။
ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအပုိင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအပုိင္းေတြအၾကားက
ျခားနားခ်က္အရ အာဏာပါ၀ါခြေ
ဲ ၀မႈဆုိတာဟာ ပုိၿပီးေတာ့ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတုိ႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈ
အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဆုိတဲ့ စိတ္ကူးအယူအဆကုိ လက္ခံထားၾကပါတယ္။
တကယ္လုိ႔ အဲဒီတရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဆုိတဲ့ စိတ္ကူးအယူအဆကို ေလးစားလုိက္နာမႈမရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပါ၀ါနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာပါ၀ါအၾကားမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ဆက္ႏႊယ္မႈက ညီညြတ္စုစည္းမႈ
ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအပုိင္းႏွစ္ပုိင္းအၾကားမွာ တည္ရွိေနတဲ့
အာဏာပါ၀ါခြေ
ဲ ၀မႈနဲ႔ ထိန္းညွိမႈေတြဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြအေပၚမွာလည္း
တည္မွီေနပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလုိ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတဲ့ စနစ္ေတြမွာေတာ့ တျခားႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြထက္
စာရင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ခြဲေ၀မႈက ပုိၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနပါတယ္။
ျပည္သူေတြက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ သမၼတေတြဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အယုံအၾကည္ရွိမႈအေပၚမွာ
တည္မွီေနစရာမလုိပါဘူး။ အဲဒီသမၼတေတြရဲ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ သက္တမ္းကာလကလည္းပဲ
ဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရ႕ဲ သက္တမ္းနဲ႔မဆုိငမ
္ ူဘဲ သီးျခားတည္ရွိေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
အဲဒီသမၼတေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အစုိးရအဖြ႕ဲ ကက္ဘိနက္ကုိလည္းပဲ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ခန္႔အပ္၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္
ညႊန္ၾကားႏုိင္ၾကပါတယ္။ ျပင္သစ္နဲ႔ ေပၚတူဂီတုိ႔လုိ ဆီမီးသမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတဲ့ စနစ္ေတြမွာေတာ့
အစုိးရက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ သမၼတကုိေရာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိပါ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ တာ၀န္ခံရပါတယ္။
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သမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတဲ့ စနစ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ပါလီမန္န႔ဲ သြားတဲ့ စနစ္ကုိ ေျပာၾကည့္ပါမယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပါအ၀င္ အစုိးရကုိ ပါလီမန္မွာ အမ်ားစုက ခန္႔အပ္တာမုိ႔ ပါလီမန္စနစ္မွာ အာဏာခြဲေ၀မႈက
ထင္ရွားမႈအားနည္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းဟာ ပါလီမန္ရ႕ဲ
အတည္ျပဳေပးမႈအေပၚမွာ တည္မွီေနပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ဖ႔အ
ုိ တြက္ဆုိရင္ ပါလီမန္ရ႕ဲ
ေထာက္ခံမႈကို လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိေထာက္ခံမႈမရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ အယုံအၾကည္မရွိမန
ဲ ဲ႔
ဖယ္ရွားႏုိင္ပါတယ္။10

ပါလီမန္စနစ္
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ
ပါလီမန္/ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
အစုိးရ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သမၼတစနစ္
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ
ပါလီမန္/ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္_ သမၼတ/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းေတြအေပၚမွာ
ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျမင္ကေန ၾကည့္ရင္ အဓိကျပႆနာက
ႏုိင္ငံေရးစနစ္အမ်ဳိးအစား၊ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရပုံစံေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတစနစ္ေရာ ပါလီမန္စနစ္ေတြပါ
တန္းတူထားၿပီး လက္ခံလုိ႔ ရႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။11 အဲဒီေတာ့ အတိအက်ေျပာရရင္ တကယ့္ျပႆနာက
ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြမွာ လုံေလာက္တဲ့ အာဏာပါ၀ါ ရွရ
ိ ဲ႕လားလုိ႔ ေမးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမွာ အာဏာပါ၀ါကုိ အသုံးခ်ဖု႔ိ လုိအပ္ေနတဲ့
အစြမ္းအစအရည္အေသြးေတြ တကယ္ေရာ ရွိေနၾကရဲ႕လားလုိ႔ ေမးရမွာပါ။
အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစုိးရကုိေရာ တာ၀န္ခံႏုိင္ၾကရဲ႕လား။ ပါလီမန္ကေရာ
ဥပေဒျပဳအခန္းက႑ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိငၾ္ ကရဲ႕လား။ ဒါေတြက ထင္ရွားတဲ့ ျပႆနာေတြပါ။
ဒီမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြအရ အာဏာခြေ
ဲ ၀မႈ၊ ထိန္းညွိမႈေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔
ဥပေဒျပဳေရးဆက္ႏႊယ္မႈအဆက္အစပ္အထုိင္အတြင္းထဲကေန နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆုိလုိတာကေတာ့ ဘယ္လုိပဲ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြ ရွိေနပါေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အဓိပၸာယ္ရွိရွိနဲ႔ အျပည့္အ၀
အမွီအခုိကင္းတဲ့ အခန္းက႑မ်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ အစုိးရရဲ႕ အာဏာသုံးရပ္ထဲက
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တစ္ရပ္ခ်င္းဆီမွာ အသီးသီး ရွေ
ိ နရပါမယ္။ အဲဒီလုိတစ္ပုိင္းခ်င္းဆီကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ စံႏႈန္းတစ္ရပ္ကုိ
အာဏာခြေ
ဲ ၀မႈ၊ ထိန္းညွိမႈေတြက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမ်ားစုကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္းက လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးထားပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ ပါလီမန္ေတြနဲ႔ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ဆက္စပ္မႈက အားနည္းသြားပါေတာ့တယ္။
အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အခန္းက႑ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ပါလီမန္ေတြအတြက္ လုိအပ္ေနတာကေတာ့
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခင
ြ ့္၊ မဲထည့္ခြင့္ေတြကုိ လက္ေတြ႕က်က် ရရွိေနဖု႔ပ
ိ ါပဲ။ အဲဒါကုိ အုိင္စီစပ
ီ ီအာ အပုိဒ္ ၂၅ မွာ
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္ ၂၅ ထဲက
အပုိဒ္ခြဲ ၇ မွာ သတ္မွတ္ျပထားတဲ့အတုိင္း “ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္းဟာ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အမ်ားျပည္သူအေရးကိစၥေတြကို
စီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ၄င္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ စင္စစ္အားျဖင့္
အစုိးရအာဏာကုိ က်င့္သုံးရမယ္၊ ၿပီးလွ်င္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး တာ၀န္ခံရမယ္လုိ႔ အပုိဒ္ ၂၅ မွာ
သြယ္၀ုိက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္”။12
တရား၀င္မႈအနည္းငယ္ပဲ ရွိေနတဲ့ ပါလီမန္ေတြနဲ႔ တရား၀င္မႈမရွိတဲ့ ပါလီမန္ေတြကေတာ့ အုိင္စီစပ
ီ အ
ီ ာ အပုိဒ္
၂၅ ပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ မႏွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး။ ဒါကုိ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက
အေလးထားေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါအျပင္ ယင္းေကာ္မတီက ႏုိင္ငံေတြကုိ ေလ့လာထားတဲ့
အစီရင္ခံစာေတြအေပၚမွာ ေစာင္ၾ့ ကည့ေ
္ လ့လာမႈေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ခုိင္မာတဲ့ နည္းလမ္းသုံးမ်ဳိးနဲ႔
အဲဒီမႏွစ္သက္မႈအျမင္ကုိ ရွင္းလင္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။13


အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းတြင္ အာဏာပါ၀ါမ်ား အလြန္အကြၽံ စုပမ
ံု ေနရျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းမွာ အာဏာပါ၀ါေတြ အလြန္အကြၽံ စုပေ
ံု နျခင္းဟာ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားစြာမွာ ရွိေနတဲ့
ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔
ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္ထားတယ္ဆုိရင္ေတာင္မွပဲ ဒါက
တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကုိ
ေဘးထြက္ထုိင္ခုိင္းထားရေလာက္ေအာင္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္ရက
ြ ္လ႔ုိ မရပါဘူး။


ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအရ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သုိ႔
ျပန္လည္လေ
ြဲ ျပာင္းေပးအပ္ရျခင္း

(သမၼတစနစ္ျဖစ္ေစ၊ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္ေစ) ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္လြတလ
္ ပ္မေ
ႈ တြအရ တခ်ဳိ႕ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တြမာွ ပါလီမန္ကုိ
ဥပေဒေတြ ျပန္လည္လေ
ြဲ ျပာင္းေပးရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြကုိ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အႀကီးအကဲ(မ်ားေသာအားျဖင့္
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သမၼတမ်ား)ကုိ ေပးထားၾကပါတယ္။ ဒါက အဲဒီဥပေဒေတြကုိ ပါလီမန္က ျပန္လည္သုံးသပ္ဆင္ျခင္မႈေတြ
ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ ျပဳထားရတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့
ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ မျပည့္စုံဘူး၊ ဥပမာ- ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လုိ႔
ထင္ျမင္ယူဆထားတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ အဲဒီႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ေၾကညာခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တာပါပဲ။14


လုံၿခဳံေရးက႑ကုိ အရပ္သားမ်ားကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရျခင္း15

ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆုိ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ ရဲေတြ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနစတာေတြက ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေနတဲ့
တရားမ၀င္အာဏာေတြကုိ ႏွစ္သက္တတ္ၾကတာပါပဲ။ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းအရ တရား၀င္မႈရွိေနတဲ့
အရပ္သားအာဏာပုိင္ေတြကပဲ လုံၿခဳံေရးက႑ကုိ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္မွ
အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလုိအေရးႀကီးေၾကာင္းကုိလည္း ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ျပဆုိထားပါတယ္။ “စစ္တပ္ဟာ ဒီမုိကေရစီနည္းက်
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အရပ္သားအစုိးရကုိ တာ၀န္ခံမႈရွိေနရမယ္”လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕
ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၅/၃၂၊ အပုိဒ္ခြဲ
၁၄(ခ)(၆)ေတြရယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။16 တရား၀င္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈန႔ဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြဟာ
လုံၿခဳံေရးက႑ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္စံႏႈန္းေတြပါပဲ။
အဲဒီဒီမုိကရက္တစ္စံႏႈန္းေတြဟာ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ
အေလးအနက္ထားေဖာ္ျပေနရတာကုိက ပါလီမန္မွာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးပါလွတဲ့
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အခန္းက႑တစ္ရပ္ ရွိေနတယ္ဆိုတာကုိ အႀကံျပဳေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑
သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တုိက္ရုိက္
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရဲ႕ အဓိကေသာ့ခ်က္ကေတာ့
ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါတဲ့ ဥပေဒအကုန္လုံးကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က
သေဘာတူအတည္ျပဳရတာဟာလည္း တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအရ သတ္မွတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္တဲ့ ဗဟုစနစ္ဆုိတာဟာ ဥပေဒျပဳေရးအက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚမွာ
အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈေၾကာင့္ ရရွိလာႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကေတာ့
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီဘိတ္ေတြ၊
ဥပေဒၾကမ္းေတြအေပၚမွာ စစ္မွန္မႈ၊ က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္မႈေတြ ရွိေနတဲ့
အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တာပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အစုိးရရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းဟာ
ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ အခ်က္အခ်ာအက်ဆုံးအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတာပါ။
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ဥပေဒျပဳအပုိင္းမွာ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာ သုံးရပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဥပေဒမ်ားကုိ
အတည္ျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းေတြ၊ အမ်ားျပည္သူဒီဘိတ္ေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္
ဖုိရမ္မ်ား ဖန္တီးေပးရျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေဆာင္တာသုံးရပ္ကုိ
ႏုိင္ငံတကာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားစြာမွာ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။17 ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕
အလုပ္လုပ္ပုံနည္းလမ္းေတြ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ပုံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခုင
ိ မ
္ ာတဲ့
ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္အထိ ေရာက္သြားေအာင္ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕
အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရပါတယ္။
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းနဲ႔ ဖြ႕ဲ စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ ရွိသလုိ
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္န႔ဲ ဖြ႕ဲ စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္နဲ႔ ဖြ႕ဲ စည္းထားတဲ့
လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံမူႏွစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။


အနည္းဆုံး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာ ရွိေနတဲ့ ေနရာအားလုံးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းအရ တာ၀န္ခံမႈဟာ လုံး၀ အားနည္းလု႔ိ မရပါဘူး။ ဒါကုိ
ေသခ်ာေစဖုိ႔အတြက္ အနည္းဆုံး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာျဖစ္ျဖစ္ တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ဖ႕ြဲ စည္းထားရပါတယ္။18
သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွာေတာ့ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အႀကီးအကဲမာွ ပါလီမန္အဖြ႕ဲ ၀င္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ
ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေတြ ရွိေနပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိေတာင္မွ
အဲဒီႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံမူက အားနည္းသြားတာပါပဲ။


ဒုတိယေျမာက္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ လာတာျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိရမယ္။
သုိ႔မဟုတ္ရင္ အဲဒီဒုတိယေျမာက္လႊတ္ေတာ္ဟာ တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သြားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕
အာဏာေတြအေပၚမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ မရွိေနတာေသာ္လည္း ျဖစ္ရမယ္။

ဒီမုိကရက္တစ္နည္းအရ တရား၀င္မႈဆုိတဲ့ အေမးပုစၦာဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဆုိတဲ့
အဆက္အစပ္အထုိင္မွာ အေရးပါလာပါၿပီ။ (ဥပမာ- မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္အရ ဆက္ခံရတဲ့ အေျခခံမူအေပၚမွာ
အေျချပဳထားလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အႀကီးအကဲက ခန္႔အပ္လ႔ျုိ ဖစ္ေစ) အဲဒီလုိ
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းမရွိတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့
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ေအာက္လႊတ္ေတာ္နည္းတူ အာဏာေတြ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းက်တဲ့ တာ၀န္ခံမႈဆုိတဲ့
အေျခခံမူဟာလည္း အားနည္းသြားပါေတာ့တယ္။19
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ရုရွားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေတြလုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေတြမွာေတာ့
အထက္လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထဲက မဲဆႏၵနယ္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ
ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထဲက မဲဆႏၵနယ္ဆုိတာက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ျပည္နယ္ ၅၀၊ ရုရွားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳမဲဆႏၵနယ္ေဒသႀကီးမ်ား၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ
ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဆုိလုိပါတယ္။) ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမွာ
ဒီမုိကရက္တစ္က်တဲ့ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနတာမုိ႔ (ဥပမာ- တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚမွာ
အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚမွာ အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ) ဒါက
ပူပန္စရာအေၾကာင္း သိပ္မရွိပါဘူး။20 ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အဲဒီအထက္လႊတ္ေတာ္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ
ျပဳလုပ္ထားတာမုိ႔ ပူပန္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဥေရာပေကာင္စီရဲ႕ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္ကလည္း
ဒုတိယေျမွာက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈကို
လုိက္နာရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါကုိ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္
အဲဒီဒုတိယေျမာက္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္န႔ဲ အခန္းက႑ေတြဟာ ဓမၼဒိ႒ာန္က်က်
ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈေတြ ရွိေနရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။
ဥပေဒျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြက ျပည္သူေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ေထာက္စာလုိက္မယ္ဆုိရင္
အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္ေတြနဲ႔
စုစည္းလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္မႈေတြ ရွေ
ိ နရပါမယ္။ ဒီလုိလြတ္လပ္မႈရွိေနရတာကုိ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔
ေယဘုယ် နားလည္ထားရပါမယ္။ ပထမနည္းလမ္းအေနနဲ႔ အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ
လြတ္လပ္မႈအေျခခံစနစ္အေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာ၊
သေဘာတူလက္ခံတဲ့ေနရာေတြမွာ လြတ္လပ္ေနရပါမယ္။ ဒုတိယနည္းလမ္းအေနနဲ႔ကေတာ့
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကုိ စီစဥ္ရတဲ့ေနရာ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ
စည္းရုံးစုစည္းမႈေတြအတြက္ ဦးေဆာင္ရတဲ့ေနရာ၊ အဆုိျပဳထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္လည္စိစစ္ဖုိ႔၊
ျပင္ဆင္ဖ႔အ
ုိ တြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရွိရမယ့္ေနရာေတြမွာ
အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လြတ္လပ္မႈေတြ ရွေ
ိ နရပါမယ္။ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွာေတာ့
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္ေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ခံေနရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္
အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း လက္ညႈိးေထာင္ေခါင္းညိတ္ရုံမွ်တစ္ခုသာပဲ
ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
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ဥပေဒျပဳအာဏာ
ဥပေဒျပဳအာဏာဆုိတာဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အတြက္ေတာ့ အေရးအပါဆုံးအခြင့္အာဏာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီဥပေဒျပဳရမယ့္အခြင့္အာဏာဆုိတဲ့ အခန္းက႑ကုိ
တာ၀န္ယူရမယ့္ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္နဲ႔ အစြမ္းအစအရည္ေသြးေတြလည္း ရွေ
ိ နရပါမယ္။ (ဥပမာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထုတ္ခြင၊့္ အမိန႔ဒ
္ ီကရီထုတ္ခြင့္ေတြလုိ) တရား၀င္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့
အက္ဥပေဒေတြကုိ သေဘာတူလက္ခံခင
ြ ့္က အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းမွာ ရွိေနတယ္ဆုိေပမယ့္လည္း
အဲဒီလုိလုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္ဟာ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရေသာ္လည္း ျဖစ္ရမယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က
သေဘာတူလက္ခံထားတဲ့ ဥပေဒအရေသာ္လည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ဥပေဒျပဳအာဏာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကို
လႊဲေျပာင္းေပးမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ကာလတုိေလးေတြအတြက္ပဲ လက္ခံႏုိင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါကုိ
ဥပမာေပးရမယ္ဆုိရင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ပုံမွန္အစည္းအေ၀းေတြကုိ မျပဳလုပ္ႏုိင္၊
မက်င္းပႏုိင္တဲ့အခါေတြမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီလုိအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ဳိးကုိ
နယ္ပယ္အတုိင္းအတာနဲ႔ လုံး၀ ကန္႔သတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမယ့္
အေျခအေနေတြကုိလည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားရပါဦးမယ္။ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္က
ျပဆုိထားတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ ဥပေဒျပဳအပုိင္းကေန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းကုိ ဥပေဒျပဳစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္
ေယဘုယ် လႊဲေျပာင္းေပးမႈဆုိတာဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ သြားတဲ့
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့လည္း လက္ခံႏုိင္စရာမရွိပါဘူး။21

၀၂. တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈ
‘တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစြဆ
ဲ ုိမႈကို စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္တဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္
တရားမမႈအရ ထုိတစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကုိ
စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္တဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားၿပီး အစြမ္းအစရွိမႈ၊ အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔
လြတ္လပ္မႈ၊ သမာသမတ္က်မႈေတြ ရွိေနတဲ့ တရားရုံးမွာ တရားမွ်တၿပီး အမ်ားသူငါ ၾကားနာခြင့္ေတြကုိ
လူတုိင္းလူတုိင္း ရပုိင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနရမယ္’လုိ႔ အုိင္စီစီပီအာ အပုိဒ္ ၁၄ မွာ ျပဆုိထားပါတယ္။
တရားစီရင္းေရးလြတ္လပ္မႈကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ႏုင
ိ ္ငံတကာအမာစားက်င့္၀တ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္
ရွိေနပါတယ္။ ဒါအျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမဥ
ႈ ပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္စည္းရုံးစုစည္းမႈေတြန႔ဲ သက္ဆုိင္ေနတဲ့
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒရဲ႕ နယ္ပယ္နဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈကုိလည္း အုိင္စီစပ
ီ အ
ီ ာက
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ဒီအထဲမွာ အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအပုိင္းေတြရဲ႕ တရား၀င္ခြဲျခားမႈေရာ
တရားမ၀င္ခြဲျခားမႈပါ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊
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သုိ႔မဟုတ္ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ
စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေပးရတဲအ
့ ခါမွာ အစုိးရက တာ၀န္ခံရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒီလုိ အစုိးရက တာ၀န္ခံမႈကို
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ တရားရုံးေတြက အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။
တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဟာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတဲ့ အျငင္းပြားမႈဆုိတဲ့
စကားအဆက္အစပ္အတြင္းမွာလည္းပဲ ပတ္သက္မႈေတြ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈရဲ႕ အေျခခံမူေတြနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေတြကုိ
ႏုိင္ငံတကာမွတ္တမ္းမွတ္ရာေပါင္းမ်ားစြာမွာ အေသးစိတ္ ခ်ျပထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕
အမွီအခုိကင္းကင္း လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ရာထူးသက္တမ္းေတြကုိ ဘယ္လုိ လုံၿခဳံမႈေတြ လုပ္ထားေပးသလဲဆုိတာနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာလမ္းညႊန္မႈေတြကုိ ကုလသမဂၢရဲ႕
တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ားက ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ
တရားသူႀကီးအသစ္ေတြ စုေဆာင္းတာ၊ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္ခေပးတာ၊ ရာထူးတုိးေပးတာ၊
ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအားရွိတာ၊ ရာထူးက ဖယ္ရွားတာေတြကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။22

၀၃. ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ ဗဟုစနစ္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဗဟုစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေနတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမွာ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြ႕ဲ တာေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးမႈေတြဟာ
က်ဳိးေၾကာင္းသင့္စြာ ရရွိေနရပါတယ္။ ဒါကုိ အုိင္စီစီပအ
ီ ာ အပုိဒ္ ၂၂ မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္
(ေအာက္ကအခန္း ၇ မွာလည္း ၾကည့္ပါ။)။ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ာွ တစ္ပါတီတည္းရွိေနတာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ
တားျမစ္မႈေတြ လုပ္တာေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း၊ ၄င္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့
လြတ္လပ္မႈဆုိတာေတြနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ကုိက္ညီမႈ မရွိပါဘူး။ ဒါက အရင္ဆယ္စုႏွစ္တခ်ဳိ႕ကဆုိရင္
အျငင္းပြားစရာကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ဒါဟာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအမ်ားလက္ခထ
ံ ားတဲ့
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လုိ႔ေနပါၿပီ။23 အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္ ၂၅၊ အပုိဒ္ခြဲ ၁၇ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း
“ပါတီေတြရ႕ဲ အဖြ႕ဲ ၀င္ေတြျဖစ္မွသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီရ႕ဲ
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခင
ြ ့္ကုိ ေၾကာင္းက်ဳိးမဲ့အေျခအျမစ္မရွိဘဲ ကန္႔သတ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး”။ ၿပီးေတာ့
“ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီေတြန႔ဲ ပါတီ၀င္ျဖစ္မႈေတြက အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကုိ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းပဲ
ျဖစ္တယ္”လုိ႔လည္း အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္ ၂၅၊ အပုိဒ္ခြဲ ၂၆ မွာ ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။

18

ႏုိင္ငံေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈ မျပဳလုပ္ရပါဘူး။ အဲဒီအစား
ပါတီေတြကုိ အေျချပဳထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဗဟု၀ါဒကုိ ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္
ႏုိင္ငံေတြမွာ ရွေ
ိ နရပါမယ္။ ဒါေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဗဟုစနစ္က ညႊန္ျပေပးေနတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ပါတီစနစ္မွာ ပါတီေတြ အေျမာက္အျမား မပါ၀င္ဘူးလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးဗဟု၀ါက ညႊန္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
အဲဒီႏုိင္ငံေရးဗဟု၀ါဒမွာ စစ္မွန္တဲ့ တျခားေသာ ေပၚလစီေရြးစရာေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳထားတဲ့
ပါတီေတြေတာ့လည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ပါတီႀကီးတစ္ခုက၊ သုိ႔မဟုတ္လည္း ပါတီတခ်ဳိ႕က လႊမ္းမုိးထားၿပီး
ႏုိင္ငံေတာ္က အေထာက္အပံ့ထားတဲ့အဆင္ကုိ ဟန္ေဆာင္ရုပ္ဖ်က္ထားတဲ့ အျပင္ပန္း ပါတီစုံစနစ္ဆုိတဲ့
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးက ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းနဲ႔ ကုိက္ညီၿပီး
အဆင့္မီတဲ့ဟာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ပါလီမန္အတြင္းမွာေရာ ပါလီမန္အျပင္ပမွာပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အတုိက္အခံေတြ ရွိေနတာဟာ
အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအေျခအေနတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒလ
ီ ုိထိေရာက္တဲ့
အတုိက္အခံစနစ္ကပဲ စစ္ေဆးမႈေတြ၊ ထိန္းညွိမႈေတြ ရွိေနတဲ့
ဒီမုိကေရစီအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္မွာ
အတုိက္အခံေတြရ႕ဲ အခြင့္အေရးေတြကုိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရလူနည္းစုေတြကုိ
ပါလီမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေတြအရ စနစ္တက် စီစဥ္ေပါင္းစုထားရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ
အဲဒီလုိအခြင့္အေရးေတြမွာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါ၀င္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းအာမခံမႈ၊ အစုိးရကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္၊ ႀကီးၾကပ္ခြင့္၊
လူအမ်ားစုရ႕ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ အခ်ိန္ဆြထ
ဲ ားခြင့္၊ တခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္ေတြမွာ အဲဒီလူအမ်ားစုရ႕ဲ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို တားဆီးဖယ္ရွားခြင့္၊24 တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာဥပေဒေတြကုိ
ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခြင့္ေတြ ရွေ
ိ နၾကပါတယ္။25 ဥေရာပႏုိင္ငံေရးအထုိင္က ေျပာရရင္
အဲဒီလုိအတုိက္အခံေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအဆင္ထ
့ ားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။26 ပါလီမန္မ်ားအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ သမဂၢကေတာ့ အလားတူစံႏႈန္းေတြကုိ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အဆင့္အထိ ထားၿပီး သေဘာတူလက္ခံထားပါတယ္။27
ႏုိင္ငံေရးဗဟု၀ါဒက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားတဲ့ စနစ္တစ္ရပ္ကုိ ျမွင့္တင္အားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့
က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ႏုိင္ငံေတြကုိ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ
ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။


ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖ႔အ
ုိ တြက္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ဟာ
သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ရွိေနရပါမယ္။
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ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္းေတြကုိ စီစဥ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေစ၊
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေစ ရွမ
ိ ေနဘူးဆုိရင္ ဒါဟာ အုိင္စီစပ
ီ ီအာ အပုိဒ္ ၂၂ က အပုိဒ္ငယ္ေလးေတြနဲ႔
ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိရွိမေနမႈေၾကာင့္ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ေရြးခ်ယ္ၾကဖုိ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခင
ြ ့္ကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဒါကုိ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက
ညႊန္ျပထားပါတယ္။28


ပါတီတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြဟာ တိတိက်က်
ျပဳလုပ္ထားရမယ္။

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြရဲ႕ အထုိင္ကေန ေျပာရရင္ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြကုိ
အနည္းႏုိင္ဆုံး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိဖို႔ သေဘာတူလက္ခံထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ရပ္ကုိ ေယဘုယ်
အသိအမွတ္ျပဳထားတာ ရွိပါတယ္။ အုိင္စီစပ
ီ အ
ီ ာ အပိုဒ္ ၂၂(၂) မွာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းခြင့္ကုိ
ကန္႔သတ္ႏုိင္ေျခရွိေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားတဲ့ အလားတူခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးကုိ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာပဲ တကယ္လုိ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြကုိ
လုပ္ဖ႔လ
ုိ ုိအပ္တယ္ဆုိရင္ ဒီလုိစည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္မႈေတြဟာ ‘ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္လၿံု ခံဳေရးဆုတ
ိ ဲ့ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္
ျဖစ္ရမယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳေရးဆုိတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ရမယ္၊
အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းမႈအတြက္ ျဖစ္ရမယ္၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးမႈအတြက္
ျဖစ္ရမယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူက်င့္၀တ္သိကၡာပုိင္းကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈအတြက္ ျဖစ္ရမယ္၊
အျခားသူမ်ားရဲ႕လြတ္လပ္မႈမ်ားနဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔အတြက္
ျဖစ္ရမယ္’လုိ႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။29


ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြ႕ဲ ၀င္ျဖစ္မႈသည္ မျဖစ္မေန ၀င္ခင
ို း္ တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရ။

ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားဆုတ
ိ ဲ့ အခန္းက႑ကို
အားေပးအားေျမွာက္ျပဳပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီတစ္ခုမာွ အဖြ႕ဲ ၀င္ျဖစ္မႈက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕
ႏုိင္ငံေရးဘ၀ထဲမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ဖ႔အ
ုိ တြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္လုိက္တာမ်ဳိးလည္း မျပဳလုပ္ရဘူးဆုိတာကုိ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဆုိထားပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခင
ြ ့္၊ မဲေပးခြင့္ေတြအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈစံေတြလုိ ကိစၥရပ္ေတြန႔ဲ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဥပမာ- အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္ ၂၅၊
အထူးသျဖင့္ အပုိဒ္ခြဲ ၁၀၊ ၁၇ နဲ႔ ၂၆ ေတြမွာ ၾကည့္ရႈပါ။ စာရင္းဇယားေတြကုိ အေျခခံထားတဲ့
အခ်ဳိးက်အမတ္ေနရာရ ေရြးေကာက္ပြဲ(PR)စနစ္ေတြက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ
ဦးစားေပးေထာက္ခံေလ့ရွိတယ္ဆုိေပမယ့္ အဲဒီစနစ္ေတြဟာ
တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
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အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအသင္းအဖြ႕ဲ မ်ား
အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအသင္းအဖြဲ႕(CSOs)ေတြဟာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္နဲ႔ အစုိးရေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့
ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြား၊ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြား၊ လူမႈေရးအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ တျခားတျခားေသာ အက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ
ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးတဲ့အလုပ္၊ စုစည္းေပးတဲ့အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ပါတယ္။
အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိတာကုိက က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ယူအဆမွာ
ပါ၀င္ဖ႕ြဲ စည္းထားၾကတဲ့ အုပ္စုေတြ၊ အဖြ႕ဲ အစည္းေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔မ၊ႈ မ်ဳိးစုံမႈဆုိတာေတြကလည္း
အဲဒီအရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအေပၚမွာ ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။ ဒါကုိ ဥပမာျပရရင္
အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအသင္းအဖြဲ႕ေတြထဲမွာ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္၊
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံထားတဲ့ အုပ္စုေတြ
ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊ ကြန္ရက္မ်ဳိးစုံ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊
အားကစားကလပ္ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္၊
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအသင္းေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊
လူ႔အခြင့္အေရးအန္ဂ်ီအုိေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊ တျခားေသာ ကူညီအားေပးမႈအမ်ဳိးအစားေတြလည္း
ပါ၀င္ႏုိင္ပါတယ္၊ ေစာင္ၾ့ ကည္အ
့ သင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏုိငတ
္ ယ္၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းစတာေတြလည္း
ပါ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအသင္းအဖြ႕ဲ ေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြ႕ဲ စည္းမႈကုိ
ႏွစ္သက္လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ဒါေတြကုိ အုိင္စီစီပီအာရဲ႕ အပုိဒ္ ၂၂ မွာ ထည့္သြင္းျပဆုိထားပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီအတြက္ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းရဲ႕ တန္ဖုိးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ႏုိင္တကာအမ်ားလက္ခံသေဘာတူထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းေပါင္းမ်ားစြားမွာ
ထင္ဟပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒါက ႏုိင္ငံေရးေရာ စီးပြားေရးပါ ဗဟု၀ါဒျဖစ္မႈကုိ
အားေပးျမွင့္တင္ထားတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏစ
ွ ၊္
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ အပုိဒ္ခြဲ ၈ မွာ (အျခားအရာေတြထက္) ‘အစုိးရမဟုတ္တဲ့
အသင္းအဖြဲ႕ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္အားေကာင္းလားေရးအတြက္၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္
ေဒသဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသစိတ္တြင္းဆုိင္ရာ၊ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာဆုိတဲ့ အဆင့္တုိင္းအဆင့္တုိင္းမွာ
တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမယ္’လုိ႔ အားေပးတုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ‘အစုိးရမဟုတ္တဲ့
အသင္းအဖြဲ႕ေတြဟာ မိမိတ႔သ
ုိ က္ဆုိင္ရာေဒသတြင္းမွာ အစုိးရနဲ႔ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းေတြကုိ
အကူအညီေပးမယ္ဆုိတဲ့ အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ ကြန္ရက္ဖ႕ြဲ တာေတြ၊ မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈလုပ္ေပးတာေတြကုိ
စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈ၊
စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈ၊ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြကို ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့
ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ယႏၱရားေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတဲ့ ဗဟုသုတေတြ၊
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားေအာင္ အဲဒီအစုိးရမဟုတ္တဲ့
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အသင္းအဖြဲ႕ေတြကပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္’။ ဒါေတြကုိလည္း
အဲဒီကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ အပုိဒ္ခြဲ ၁၂ မွာ တုိက္တြန္းအားေပးထားပါတယ္။

၀၄. တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ
ႏုိင္ငံေတြအတြင္းထဲမွာ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ေတြကုိ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့
ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြရဲ႕ အဆက္အစပ္အထုိင္အရဆုိရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ ရွိေနပါတယ္။30 ဒါေပမယ့္ အဲဒီစကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့
ရွင္းပါတယ္။ ဆုိလုိတာက အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္က်တဲ့
စီမံခန္႔ခြဲမဆ
ႈ ုိင္ရာတရား၀င္မႈစနစ္န႔ဲ တရားမွ်တမႈစနစ္ေတြကုိ လုိက္နာၾကဖုိ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူန႔ဲ
သက္ဆုိင္တဲ့ အာဏာပုိင္အားလုံးကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈက အာမခံေပးထားပါတယ္။ တရား၀င္မႈစနစ္နဲ႔
တရားမွ်တမႈစနစ္ဆုိတာက တရားဥပေဒရဲ႕ အထက္မွာ တစ္ဦးခ်င္းအင္စတီက်ဴးရွင္းလည္း ရွမ
ိ ေနရ၊
အမ်ားျပည္သူအင္စတီက်ဴးရွင္းလည္း ရွမ
ိ ေနရ၊ ပုဂၢလိကအင္စတီက်ဴးရွင္းလည္း ရွမ
ိ ေနရဘူး၊ အဲဒါကုိ
အာမခံေပးထားဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတြက အၿမဲမျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနရမွာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။31
တစ္ခါတစ္ရံမွာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဥပေဒေတြ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမယ့္ အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္
စနစ္တစ္ရပ္လုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိတာကုိ တိတိက်က် တည္ေဆာက္ထားရတယ္။ ဒါအျပင္
ဥပေဒျပဳျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ စံႏႈန္းတခ်ဳိ႕ကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ အဲဒီတရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိတာကုိလည္း
အဓိပၸာယ္ျပန္ဆထ
ုိ ားရပါတယ္။ အဲဒါကုိ တိတိက်က် ေျပာရရင္ ဒီဥပေဒျပဳျဖစ္စဥ္ဟာ ျပည္သူေတြရ႕ဲ ဆႏၵနဲ႔
အမ်ားျပည္သူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကုိ ထင္ဟပ္ေနရေလေအာင္ ဖြင့္ထားၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒီထက္ပုိၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊
ဒီမုိကရက္တစ္အစူအစဥ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အယူအဆမူေဘာင္သတ္မွတ္မႈက်ယ္က်ယ္တစ္ခုခုနဲ႔
အဲဒီတရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိတာကုိ ၾကည့္ရႈရပါမယ္။ ဆုိလုိတာက ကုလသမဂၢလ႔အ
ူ ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕
ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္( ၂၀၀၅/၃၂ ဆုံးျဖတ္ခ်က္)၊ အုိအက္စ္စီအီး(OSCE)
ကုိပင္ေဟဂင္ ၁၉၉၀ ကတိခံ၀န္ခ်က္မ်ားနဲ႔ နယူးဥေရာပပဲရစ္ပဋိညာဥ္စာတမ္းေတြကို ၾကည့္ရပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ အမ်ားစုဆႏၵဆုိတာဟာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ အကန္႔အသတ္တခ်ဳိ႕ ရွေ
ိ နရမယ္လ႔ို ဒီမုိကေရစီရဲ႕
မူလအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈက ညႊန္ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးပုံသ႑ာန္မွာေရာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ႏင
ို ရ
္ ဲ႕
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ဆုိင္ရာမွာပါ အမ်ားစုဆႏၵနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကန္႔သတ္မႈေတြကေတာ့
ရွိေနတာပါပဲ။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵခံယူမႈဆုိတာကုိလည္း
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး က်င့္သုံးလုိ႔ မရဘူးဆုိတာပါပဲ။
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အေရးေပၚအေျခအေန
တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိတာဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တျခားအစိတ္အပုိင္းေတြနဲ႔လည္း ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြလုိပဲ
ခ်ိတ္ဆက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အာဏာခြဲေ၀မႈန႔ဲ အာဏာထိန္းညွိမႈေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းေတြလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဒီဒီမုိကေရစီရဲ႕ အခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းေတြတူညီမႈနဲ႔ အဲဒီအခ်က္အလက္အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းလုိအပ္ခ်က္ေတြက အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ထက္ ပုိၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
မရွိႏုိင္ၾကပါဘူး။ အဲဒီလုိအေျခအေနေတြမွာ ပဓာနထိပ္တန္းအေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့
တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိတာပါပဲ။ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ
ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားတတ္ၾကတဲ့ အာရပ္ေဒသတြင္းမွာ အဆီေလ်ာ္ဆုံးအေၾကာင္းအရာကေတာ့
ဒီတရားဥပေဒစုိးမုိးမႈပါပဲ။ (အာရပ္ေဒသတြင္းလု႔ဆ
ိ ုိတဲ့ေနရာမွာ ဥပမာ- ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္နဲ႔
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။)
အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားတဲ့ကာလအေတာအတြင္းမွာေတာ့ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိတာက
ဆုတ္ယုတ္လာတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းကုိ အထိခုိက္ခံၿပီးေတာ့ အစုိးရရဲ႕
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းကုိ ယာယီအားျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္အာဏာေတြ ေပးထားရတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေသးတာက
တရားစီရင္ေရးအပုိင္းကုိလည္း အထိခုိက္ခံၿပီးေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေတြ ေပးထားရတတ္တာပါပဲ။
ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းထားတာမ်ဳိး၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိးဆုိးရြားရြား
တင္းက်ပ္ထားတာမ်ဳိးေတြလည္း ရွေ
ိ နႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။ လုိအပ္လ႔ုိ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာတာကုိ
လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြက လက္ခထ
ံ ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒါက လုိအပ္တယ္လုိ႔
ထင္ျမင္ယူဆတုိင္းတာထားတာမွန္သမွ်ကုိ သေဘာတူလက္ခံထားတဲ့ အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းက
လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ခင
ြ ့္ေပးထားတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူးလု႔လ
ိ ည္း အဲဒီလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြက
အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။
အုိင္စီစပ
ီ ီအာ၊ အာရပ္လူ႔အခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာတမ္း၊ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔
အုိအက္စ္စီအီးအာမခံကတိက၀တ္မ်ားဆုိတဲ့ မွတ္သားဖြယ္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြမွာ
အဲဒီလိုအေရးေပၚအေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျခေျချမစ္ျမစ္
ထိထိေရာက္ေရာက္န႔ဲ အေသးစိတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။32
ေအာက္ပါအတုိင္း အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရကုိ

ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေၾကညာရမယ္။ ဒါကို
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အႀကီးအကဲကေသာ္လည္းေကာင္း၊
အစုိးရအဖြ႕ဲ အႀကီးအကဲကေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကညာရပါတယ္။
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ဥပေဒအတြင္းကေန အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ တရား၀င္ ေၾကညာရမယ္။



ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရမယ္။ ဒါမွသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။



အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္မႈနဲ႔ ပထ၀ီနယ္ေျမကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမယ္။



ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစာြ စီမံေဆာင္ရြက္ရမယ္။



ေနရာတက် ရွေ
ိ နရမယ့္ တရား၀င္ဥပေဒအရ အာမခံမႈေတြနဲ႔ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကေန ေသြဖတ
ီ ဲ့
နိမ့္က်အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကန္႔သတ္မေ
ႈ တြ သတ္မွတ္ထားရမယ္။33

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာရတဲ့ မူလရည္ရြယ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ (အပုိဒ္ ၄၊
အပုိဒ္ခြဲ ၁၊ အာရပ္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာတမ္း)ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး ျခြင္းခ်က္ရွိတဲ့
အေရးေပၚအေျခအေနေတြကို တားဆီးကာကြယ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ
ျဖတ္ေတာက္ေလ်ာ့ခ်တဲ့ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အရင္ကလည္း အဓိကအခန္းက႑ကေန
ရွိေနခဲသ
့ လုိ ယခုအခါမွာလည္း ရွိေနဆဲပါပဲ။ ဥပမာျပရမယ္ဆရ
ို င္ (၁၉၈၀-၁၉၈၁ မွာ ၁၈ လ ခဏတာကာလက
လြလ
ဲ ုိ႔) ၁၉၆၇ ခုုႏွစ္က စလု႔ိ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံကုိ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနလာခဲ့တာပါ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရဲေတြရဲ႕ အာဏာဟာ ႀကီးထြားလာပါတယ္၊ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာအခြင့္အေရးေတြဟာ
ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့တယ္၊ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈေတြကုိ တရား၀င္လုပ္ခ့တ
ဲ ယ္၊ လမ္းေတြေပၚမွာ
ဆႏၵျပတာေေတြကုိ တရား၀င္တားျမစ္တာ၊ အစုိးရသေဘာတူညီခ်က္မပါတဲ့ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြကုိ
တရား၀င္တားျမစ္တာေတြအပါအ၀င္ အရပ္သားလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕
ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖတ္္ေတာက္ခဲ့တယ္။ မူဘာရက္ကုိ
ျဖဳတ္ခ်လုိက္တဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ဖယ္ရွားေပးလုိက္ေပမယ့္လုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ၊္
စက္တင္ဘာလမွာပဲ အျငင္းပြားဖြယ္အဲဒီအေရးေပၚအေျခအေနကုိ တစ္ဖန္ျပန္ၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

၀၅. တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ
၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း
‘အမ်ားျပည္သူစီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈေတြဟာ’ ဒီမုိကေရစီအတြက္
အေရးပါေနၾကပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္မရွိဘဲန႔က
ဲ ုိ ဒီအခ်က္က (ေရြးေကာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ မခံသည္ျဖစ္ေစ)
အစုိးရနဲ႔ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတြအကုန္လုံးနဲ႔ေရာ အစုိးရနဲ႔ အမ်ားျပည္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕
အစိတ္အပုိင္းအကုန္လုံးနဲ႔ပါ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဒါကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပၿပီးေတာ့
ပါလီမန္မ်ားအခ်င္းခ်င္းသမဂၢရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီေၾကညာခ်က္မာွ “တာ၀န္ခံမႈ[နဲ႔
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ]ေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏုိင္တဲ့
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အမ်ားျပည္သူအခြင့္အလမ္းေတြ၊ သမာသမတ္က်တဲ့ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈန႔ဲ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားေတြေၾကာင့္
ေလ်ာ္ေၾကးရယူပုိင္ခင
ြ ့္နဲ႔ အစုိးရကုိ အသနားခံခြင့္ေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္”လုိ႔ ရွင္းျပထားပါတယ္။34
တာ၀န္ခံမႈ
ဒါေၾကာင့္ပဲ တာ၀န္ခံမႈဆုိတာဟာ တာ၀န္ယူျပန္ၾကားႏုိင္မႈ(ဥပမာ- သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔
ရွင္းလင္းျပထားမႈေတြကုိ ေပးႏုိင္မယ့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း၊ ေမးခြန္းေတြ ေမးခြင့္နဲ႔ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္တဲ့
အေျဖမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ခင
ြ ့္)နဲ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမႈ(ဥပမာ- မိမုိတုိ႔ျပဳလုပ္ထားမႈအတြက္ တာ၀န္ခံဖ႔ုိ
တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္)ေတြပါပဲ။35 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊
ဥပေဒျပဳအစိတ္အပုိင္းမ်ားနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဒါအျပင္ တရားရုံးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ တျခားေသာ ေစာင္ၾ့ ကည္ႀ့ ကီးၾကပ္ႏင
ို တ
္ ဲ့
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းနဲ႔ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူအာဏာပုိင္မ်ားက တာ၀န္ယူေပးႏုိင္ရပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပုိင္းအခ်က္အလက္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ တာ၀န္ခံမႈဆုိတာဟာ
ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ အေျခခံမူေတြနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္
ခ်ိတ္ဆက္ေနပါတယ္။
အစုိးရရဲ႕ အမ်ားျပည္သူတာ၀န္ခံမႈအျပင္ တာ၀န္ခံမႈရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ တျခားအျမင္တစ္ရပ္ကေတာ့
အမ်ားျပည္သူအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြအၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္မႈပါပဲ။36 ဒီဥပမာအရ
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ တာ၀န္ခံမႈအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့
အေျခအေနတစ္ရပ္ဟာ အာဏာခြဲေ၀မႈနဲ႔ ထိန္းညွိမႈပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့
ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကုိ တာ၀န္ခံရမလဲဆုိတာပါပဲ။
တိက်တဲ့ အေျဖကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းအသီးသီးရဲ႕ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္အေပၚမွာ တည္မွီေနႏုိင္ေပမယ့္
ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ
ေထာက္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလုံးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းမွာ
အေလးအနက္ထားေနပါတယ္။


အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ တာ၀န္ခံရမည္။

ဒီအခ်က္ရဲ႕ ဆုိလုိခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးပုိင္ခင
ြ ့္ ရွိရမယ္၊ အဲဒီေမးခြန္းကုိ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းက ေျဖဆုိရမယ္။ အဲဒါဟာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္အကုနလ
္ းံု အတြက္ ညီတူညီမွ် က်င့္သုံးေနတဲ့
အေျခခံမူတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ဒါက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာ
အစုိးရ၀န္ႀကီးေတြကုိ ဆင့္ေခၚရမယ့္အခြင့္အေရး၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကုိ စီစဥ္ရမယ့္အခြင့္အေရး၊
ၾကားနာမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ရမယ့္အခြင့္အေရး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ
သေဘာတူလက္ခံရမယ့္အခြင့္အေရးစတာေတြကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါတယ္။
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အေရးယူရမယ့္အခြင့္အေရးကေတာ့ သူ႔စနစ္နဲ႔သူ ရွေ
ိ နၾကတဲ့ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။
သမၼတစနစ္ေတြမွာဆုိရင္ အေရးယူရမယ့္မူလအခြင့္အေရးက မဲဆႏၵရွင္ေတြမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ
မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကုိ စီစဥ္ၿပီးေတာ့ သမၼတတစ္ေယာက္ကုိ မဲေပးၿပီး တာ၀န္က
ရပ္စလ
ဲ ုိက္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိအခါမ်ဳိးမွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ တိတိက်က်
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ထားတဲ့ စြပ္စဲြျပစ္တင္ခြင့္က ရွေ
ိ နရပါတယ္။ ဒီသမၼတစနစ္နဲ႔ မတူတဲ့
ပါလီမန္စနစ္ေတြမွာေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြက အယုံအၾကည္မရွိမဲနဲ႔ အတည္ျပဳၿပီး အစုိးရႏုတ္ထြက္ဖုိ႔
ဖိအားေပးကာ အစုိးရကုိ အျပစ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။


အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ တရားစီရင္ေရးကုိ တာ၀န္ခံရမည္။

အာဏာ၊ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ တျခားေသာအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာအေျခအေနေတြန႔ဲ
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိတာနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ားျဖင့္ ေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ
တရားစီရင္ေရးက ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြရွိတဲ့ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားေတြက
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာတရားရုံးေတြကုိ အယူခ၀
ံ င္မယ္ဆုိပါက ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စနစ္ေတြမွာ တကယ္လုိ႔
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက သူ႔ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆမႈရွိခဲ့ရင္
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ (ဥပမာလႊတ္ေတာ္ကုိ အပုိင္းေတြပုိင္းထားမယ္ဆုိရင္)
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေတြကေသာ္လည္းေကာင္း တရားရုံးတစ္ရုံး ( ဥပမာႏုိင္ငံေတာ္တရားရုံးခ်ဳပ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံးကုိျဖစ္ေစ) ကုိ အယူခ၀
ံ င္ႏုိင္ပါတယ္။
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ တရားစီရင္ေရးက ျပဳလုပ္ထားတာမွန္သမွ်အတြက္ တရားစီရင္ေရးကုိ
တာ၀န္ခံရပါမယ္။ ဒီမွာ တာ၀န္ခံမႈအတုိင္းအတာပမာဏနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့
အနည္းဆုံးစံႏႈန္းမရွိေနဘူးဆုိတာကုိေတာ့ အေရးတႀကီး မွတ္သားထားရပါမယ္။ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ မ်ားစုမာွ ဥပေဒဟာ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈရွိရ႕ဲ လားဆုိတာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရမယ့္အခြင့္အေရးက
ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာတရားရုံးေတြမွာ ရွေ
ိ နၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက
ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ေတာ့ ဥပမာသာဓက မဟုတ္ေသးပါဘူး။
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက အတုိင္းအတာပမာဏတစ္ခုအထိ ရွိမေနဘူးဆုိရင္ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈကလည္း
မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိတဲ့ အယူအဆကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈက
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔လည္းပဲ
နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အုိင္စီစပ
ီ ီအာ အပုိဒ္ ၁၉(၂)မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ
‘လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခင
ြ ့္ ရွိေနရပါမယ္၊ ဒီအခြင့္အေရးထဲမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ
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လြတ္လပ္စြာ ရွာမွီးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လက္ခံရယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေပးခြင့္ေတြန႔ဲ
တျခားအဲဒီလုိဟာေတြအားလုံး ပါ၀င္ေနပါတယ္’။ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးေတြကုိ တိက်တဲ့
ကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ကေတာ့ အျငင္းပြားေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး လက္ခံထားတဲ့
စံႏႈန္းတစ္ရပ္ေတာ့လည္း ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီစံႏႈန္းက ႏုိင္ငံေတာ္က အမ်ားျပည္သူကုိ ညီမွ်မႈအေပၚ
အေျခခံထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးယူဆခ်က္အေပၚမွာ အမွျီ ပဳထားပါတယ္။
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူက
ႏုိင္ငံတကာအမ်ားလက္ခံထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းအတာတစ္ခုကုိ ထင္ဟပ္မႈရွိေစတဲ့ လမ္းညြန္မႈေတြကုိ
ထပ္မံေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ အထူးအေလးေပးထားတာေတြက…လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြခြင့္၊ ရယူလက္ခံခြင့္၊ ေပးခြင့္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါက
သတင္းအခ်က္အလက္ ရခြင့္ရလမ္းေတြကုိ ေသခ်ာမႈရွိေစဖုိ႔ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့
က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒါက သိမ္းဆည္းျခင္းစနစ္၊
ထုတ္ျပန္ျခင္းစနစ္ပုံစံမ်ဳိးစုံနဲ႔ အစုိးရဆီက လာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအထဲမွာ ရုပရ
္ င
ွ ၊္ မုိက္ခရုိဖလင္စနစ္၊ အီလက္ထေရာနစ္န႔ဲ ထည့္သြင္းထားတာေတြ၊ ဗီဒီယုိေတြ၊ ဓာတ္ပုံေတြ
ပါ၀င္ပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းးမႈ၊ ထုတ္ျပန္မႈစနစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအရပ္သားအခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၁၉၊ အပုိဒ္ခြဲ ၃ မွာ
ညႊန္ျပထားတဲ့ တားျမစ္မႈေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။37
သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မွာ မွတ္ခ်က္ေပးထားတာကေတာ့
“ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈက အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္တယ္ဆုိတာဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူအာဏာပုိင္ေတြက
ထုတ္ျပန္ေပးလုိက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အရာရွိေတြ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးသမားေတြရဲ႕
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ရယူၾကရတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ပဲ ရယူၾကရတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ထုတ္မေပးဘဲထားဖု႔အ
ိ တြက္ ခုင
ိ မ
္ ာတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ
မရွိခ့ဘ
ဲ ူးဆုိရင္ေတာ့ လူတုိင္းလူတုိင္းက ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ရယူႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ
ရွိေနႏုိင္ရပါမယ္”။38
စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရွိမေနဘူးဆုိရင္၊ ၿပီးေတာ့
အစုိးရတရား၀င္မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကုိ အမ်ားျပည္သူရႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ရွိမေနဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံစနစ္လည္း
မရွိေတာ့ဘူးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲထည့္မယ့္သူေတြက အစုိးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ
စိစစ္ဆုံးျဖတ္ၾကရတယ္၊ ခ်င့္ခ်ိန္တန္ဖုိးျဖတ္ၾကရတယ္။ မဲထည့္မယ့္သူေတြကုိ အဲဒီလုိအခြင့္အေရးေတြ
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ေပးႏုိင္မယ့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့
မဲေပးပုိင္ခင
ြ ့္ဆုိတာဟာလည္း အဓိပၸာယ္ျပည္၀
့ မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။
အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားကိစၥရပ္ေတြန႔ဲ သက္ဆုိင္တဲ့ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမယ့္
ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ရႏုိင္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရႏုိင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြ
မရွိခ့ဘ
ဲ ူးဆုိရင္ သတင္းအခ်က္အလက္အေျချပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတဲ့ စြမ္းရည္ေတြကုိလည္း ထိခုိက္ေစမွာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္၊ လူဦးေရအခ်က္အလက္နဲ႔
ဖြားေသႏႈန္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားေတြနဲ႔
အလုပ္သမားစြမ္းအားစာရင္းဇယားေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ၊
အစုိးရအသုံးစရိတ္စတာေနရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈဆုိတာကုိ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြမာွ ရံဖန္ရခ
ံ ါ
ေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းရဲ႕ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္ေတြ၊
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ မည္သ႔ပ
ုိ င္ဆုိေစကာမူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိတာဟာ
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္လည္း အဓိကအေျခခံမူတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့
ဥပေဒအသစ္ျပဳျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းေတြကုိ
အမ်ားျပည္သူလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအပုိင္းက႑ကေနပဲ သေဘာတူလက္ခံၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာမွတ္တမ္းအစိတ္အပုိင္းအေနနဲ႔
အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းတင္ရပါတယ္။ ဒါဟာ
အဲဒီက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရဲ႕ အသုံး၀င္မႈအတြက္ အေျခအေနတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနရပါမယ္။
အလားတူပဲ ဥပေဒျပဳျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈန႔ဲ သက္ဆုိင္ေနတဲ့ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ
ဓနသဟာယလက္တီမာေဟာက္စ္အေျခခံမူေတြမွာ ျပဆုိေပးထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြက
ဥပေဒၾကမ္းဆုိင္ရာအမ်ားျပည္သူထိေတြ႕ႏုိငမ
္ အ
ႈ တြက္ လုိအပ္ခ်က္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္၊
ပါလီမန္မွာ ဥပေဒကုိ တင္သြင္းမႈနဲ႔ ဒီဘိတ္ေတြအၾကားမွာ ကိစၥရပ္အလုိက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈအတြက္
လုိအပ္ခ်က္၊ အေရးတႀကီး ဥပေဒေတြကုိ အေသးစိတ္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳထားတဲ့ သီးသန္႔ေကာ္မတီေတြ
တည္ေထာင္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္စတာေတြအေပၚမွာ အေလးထားေဖာ္ျပထားပါတယ္။39
အမွီအခုိကင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈေတြနဲ႔
ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာက္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ေတာ့ အဲဒီလြတ္လပ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔
တရားစီရင္ေရးပုိင္းရဲ႕ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ သီးသန္႔နယ္ပယ္ေတြအတြက္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈေတြ
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ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ရင္လည္း အစုိးရကုိ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈဆုိင္ရာေထာက္ခံခ်က္ေတြေပးဖုိ႔အတြက္
အဲဒီလြတ္လပ္တဲ့ အင္စီတီက်ဴးရွင္းေတြမွာ တာ၀န္ယူမႈေတြ ရွေ
ိ နၾကရပါတယ္။ အဲဒါဟာ
(တရားစီရင္ေရးေကာ္မရွင္ေတြ၊ အရပ္သား၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ေတြ၊ သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာဘုတ္ေတြလုိ)
အဲဒီအခ်ိန္ ပါလီမန္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနသူေတြကေန အကြာအေ၀းအတုိင္းအတာတစ္ခုေတာ့ျဖင့္
သတ္မွတ္ထားဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ ဒီမုိကေရစီကုိ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတဲ့
တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအတြက္ အာမခံေပးသူအေနနဲ႔လည္း အဲဒီလြတ္လပ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကပဲ
ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းစစ္စစ္ေတြမွာ
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လူ႔အခြင့္အေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ40 (ဥပမာႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေတြ၊ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရဌာနေတြအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ
စုစမ္းတင္ျပမႈလုပ္မယ့္ရုံးေတြ)အျပင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ရုံးေတြ၊
အရပ္သား၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ေတြ၊ တရားစီရင္ေရးေကာ္မရွင္ေတြပါ ပါ၀င္ေနၾကပါတယ္။
အဲဒီထက္ပုိေျပာရမယ္ဆုိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းမဟုတ္တဲ့ ဌာနေတြဆီမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကုိ အုပ္ႏွံထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဌာနေတြဟာ
ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီႏွစ္ခုစလုံးကုိ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာထားတဲ့
ဌာနမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ “ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကုိ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔
လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပုိင္တစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္ရမယ္။ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္(ဥပမာ- အုိင္စီစီပအ
ီ ာ)နဲ႔
သဟဇာတျဖစ္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ သမာသမတ္က်က်၊ မွ်မွ်တတနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေတြကုိ
ျဖစ္ေပၚေစရမယ္ဆုိတာကုိ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပုိင္တစ္ရပ္က ေသခ်ာမႈရွိေစရမယ္”လုိ႔
အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္ ၂၅၊ အပုိဒ္ခြဲ ၂၀ မွာ အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနေတြရဲ႕ ေၾကနပ္ႏွစ္သက္ႏုိင္မႈေတြကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါတယ္။

၀၆. မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ
မီဒီယာလြတ္လပ္မႈက ဒီမုိကေရစီအတြက္ေတာ့ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။41 အဲဒီမီဒီယာလြတ္လပ္မႈဟာ
ဗဟုလ႔အ
ူ ဖြ႕ဲ အစည္း၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းေတြကုိ ဖန္တီးရာမွာ၊ အစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈစနစ္၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစနစ္ေတြကုိ ဖန္တီးရာမွာ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ အေၾကာင္းခံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္
မီဒီယာလြတ္လပ္မႈက လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္မႈေတြကုိလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာက႑ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စာြ
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြကုိ အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ပါတယ္။
အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလုံးက
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ဒီမိုကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးရွိရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ
အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရာမွာ လုိအပ္ေနတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အုိင္စီစီပအ
ီ ာ အပုိဒ္ ၁၉ မွာ
မီဒီယာလြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအမ်ားလက္ခတ
ံ ဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္ျပဆုိထားပါတယ္။ အဲဒါကုိပဲ
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီရဲ႕ အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္ ၃၄၊ အပုိဒ္ခြဲ ၄၀ မွာ
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။
အဲဒီေကာ္မတီက အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္ ၁၀ မွာ ပါရွိတဲ့ စိစစ္ေလ့လာမႈကုိ အခုလုိ
ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိထားပါတယ္။ ‘ေခတ္သစ္လူထုမီဒီယာရဲ႕ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ
ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားတဲ့ အတုိင္းအတာေတြ လိုအပ္လာပါတယ္။
မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈက လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ
၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနတာပါ’။ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္က မီဒီယာအေပၚမွာ
တစ္ဦးတည္းလက္၀ါးႀကီးအုပ္ေမာင္ပုိင္စီးထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မထားရတဲ့အျပင္ မီဒီယာဗဟုျဖစ္မႈကုိ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။42
ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စာြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈဆုိတာမွာ မီဒီယာလြန္လြန္ကဲကဲ စုပေ
ံု နတာနဲ႔
မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္တာေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့
က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ရပ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ အစည္းေလးခုက မီဒီယာနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတြ မွတ္ခ်က္ျပဳထားတဲ့အတုိင္း “ဒီမုိကေရစီအတြက္
မီဒီယာအမ်ဳိးအစားကြျဲ ပားစုံလင္မႈအထူးအေရးႀကီးပုံကုိ အသိအမွတ္ျပဳရာမွာ မီဒီယာလြန္လြန္ကဲကဲစုပုံေနတာ၊
သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာဆန္႔က်င္သူက ပုိင္ဆုိင္ေနတာေတြကုိ ကာကြယ္တားဆီးဖုိ႔ဆုိရင္
တစ္ဦးတည္းလက္၀ါးႀကီးအုပ္ေမာင္ပုိင္စီးမႈကုိ တုိက္ဖ်က္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအပါအ၀င္
အထူးတုိင္းတာထားမႈေတြကုိ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ထားရွိထားရပါမယ္”။43 ဒါက အမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့
မီဒီယာကုိ အားေပးျမွင့္တင္မႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ အဲဒမ
ီ ီဒီယာကုိ
အားေပးျမွင့္တင္ဖ႔ဆ
ုိ ုိရင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြအရ ခြဲျခားမႈလုပထ
္ ားတာမ်ဳိး၊
အရာ၀တၳဳေတြရႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြအရ ခြဲျခားမႈလုပထ
္ ားတာမ်ဳိး၊ လုိအပ္တဲ့
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းပစၥယေတြအရ ခြဲျခားမႈလုပ္ထားတာမ်ဳိးေတြ မလုပ္ရပါဘူး။
အေမရိကန္လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္၊ အပုိဒ္ ၁၃(၃) မွာ မီဒီယာဗဟု၀ါဒကုိ ေထာက္ခံထားတဲ့
ႏွံ႔ႏံ႔စ
ွ ပ္စပ္ ေထာက္ပ့ံမႈေတြနဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈအကာအကြယ္ေပးျခင္းကုိ ပုၿိ ပီး အေသးစိတ္ေအာင္
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ “ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခင
ြ ့္ေတြကုိ သြယ္၀ုိက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ မလုပ္ရပါဘူး။ သြယ္၀ုိက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြဆုိတဲ့ေနရာမွာ သတင္းပုံႏွိပ္မႈအေပၚ၊
ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္မႈလႈိင္းႏႈန္းေတြအေပၚ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ခ်ိမႈမွာ အသုံးျပဳတဲ့
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ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာေတြအေပၚ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အလြသ
ဲ ုံးစားျပဳမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊
ပုဂၢလိကက ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အလြသ
ဲ ုံးစားျပဳမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဆုိလုိပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္
စိတ္ကူးအယူအဆေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆမႈေတြရဲ႕ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလည္ပတ္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈေတြကုိ
ဟန္႔တားထားေလ့ရွိတဲ့ တျခားေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ
မျပဳလုပ္ရပါဘူး”။44

၀၇. ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈ
လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ
အသင္းအဖြဲ႕ေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈေတြနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးဒီဘိတ္ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈေတြဟာ
ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ အယူအဆရဲ႕ အဓိကဗဟုိခ်က္မေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအေရးပါတဲ့
ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြကုိ ဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ အုိင္စီစပ
ီ အ
ီ ာလုိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြမွာ
က်က်နန အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြကုိ
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံရ႕ဲ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာေၾကညာခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း
ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပထားပါတယ္။ ဥပမာ- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္ရဲ႕ အပုိဒ္ ၁၉ မွာ
‘အေႏွာင့္အယွက္တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ မိမိထင္ျမင္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုင
ိ ္မႈ၊ နယ္စည္းမျခားဘဲ
မည္သည့္မီဒီယာနဲ႔မဆုိ စိတ္ကူးအယူအဆေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြႏုိင္မႈ၊
လြတ္လပ္စြာ ရယူလက္ခံႏုိင္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေပးႏုိင္မႈေတြ’အပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျပထားတာမ်ဳိးပါ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕
အပုိဒ္ခြဲ ၁ မွာ ‘ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပုိင္းေတြထဲမွာ အျခားအရာေတြထဲက အသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕
လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆမႈဆုိတဲ့
အေျခခံက်တဲ့ လြတ္လပ္မႈေတြ… ပါ၀င္ပါတယ္’လုိ႔ ေၾကညာထားပါတယ္။
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတြက္၊
မီဒီယာဥပေဒေတြအတြက္၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ရႏုိင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္
ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ မီဒီယာကုိ အတုိက္အခံပါတီေတြရဲ႕ ရယူသုံးစြႏ
ဲ ုိင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြန႔ဲ
သက္ဆုိင္တဲ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ ရွေ
ိ နရပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈဆုိတာက
‘သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ လူတခ်ဳိ႕က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ယာယီစေ
ု ၀းမႈေတြကုိ’
အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလြတ္လပ္စြာ စုေ၀းမႈမွာ ‘ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးထင္ျမင္ယဆ
ူ မႈေတြကို
ပုစ
ံ ေ
ံ ဖာ္မ၊ႈ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္နည္းက်
လုပ္ငန္းေဆာင္တာ’တစ္ရပ္လည္း ရွိေနပါတယ္။45 အသင္းအဖြ႕ဲ လြတ္လပ္မႈဆုိတာဟာ ‘ဒီမုိကေရစီအတြက္
မရွမ
ိ ျဖစ္ ရွိေနရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ (ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ၊
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အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအရအက်ဳိးစီးပြားတူအုပ္စု၊ အဖြ႕ဲ အစည္း၊ သုိ႔မဟုတ္
အမ်ားျပည္သူသီးျခားအက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ လက္ကုိင္ျပဳမယ့္တျခားေသာ အသင္းအဖြဲ႕ေတြလုိ) အျခားသူေတြ
ရွိေနတဲ့ လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းထဲမွာပဲ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္
ရပ္တည္အကာအကြယ္ေပးႏုိင္လုိ႔ပါပဲ’။46
အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားမွာ မဲေပးခြင့္နဲ႔ ပါ၀င္အေရြးခံခြင့္
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြစမ
ီ မ
ံ ႈမာွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊
ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္အေရြးခံခင
ြ ့္၊ မဲေပးခြင့္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။47 ဥပမာျပရရင္
ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူမႈေတြမွာဆုိရင္ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈက တုိက္ရုိက္
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ မဲေပးရာမွာဆုိရင္ေတာ့
အဲဒီအမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈက သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဥပမာပါပဲ။ ပိၿု ပီး
ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိရင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိတာက ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအရ တက္တက္ၾကြၾကြ ျဖစ္ေနမႈကုိ
ရည္ညႊန္းႏုိင္ပါတယ္။
၂၀၀၅ အေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အသိအမွတ္ျပဳထားခ်က္အရ
ဒီလုိပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအခြင့္အေရးေတြကုိ အုိင္စီစီပီအာရဲ႕ အပုိဒ္ ၂၅ နဲ႔
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္၊ အပုိဒ္ ၂၁ ေတြမွာလည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
ထပ္ၿပီးေျပာရရင္ အုိင္စီစီပီအာ၊ အပုိဒ္ ၂၅ မွာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ‘အပုိဒ္ ၂
မွာ ေဖာ္ျပထားတဲအ
့ တုိင္း ျခားနားမႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိေစဘဲ’ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြကုိ
တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ၄င္းျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္က ‘လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊
ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ သုိ႔မဟုတ္ တျခားေသာ အျမင္လုိဟာမ်ဳိးေတြအရ’ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကုိ
တားျမစ္ထားပါတယ္။48 အာရပ္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ သမၼတရာထူးကုိ ရယူဖ႔အ
ုိ တြက္ ရံဖန္ရခ
ံ ါ မြတ္ဆလင္ေတြပဲ
သင့္ေလ်ာ္တတ္ပါတယ္။ ဒါက ဘာသာေရးအေျခခံအေပၚမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈပါပဲ။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကုိ
တားျမစ္ထားတဲ့အျပင္ တည္ရွိေနတဲ့ မညီမွ်မႈေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ့္ သီးသန္႔တုိင္းတာမႈေတြကုိလည္း
ေတာင္းဆုိထားတဲ့ တျခားေသာသီးသန္႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိတဲ့ အေျခခံစနစ္အေပၚမွာ
တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားေပးေထာက္ခံထားၾကပါတယ္။
ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံမွန္သမွ်ကုိ ဖယ္ရွားမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္(CEDAW)က
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ အမ်ားျပည္သူနယ္ပယ္၊ ပုဂၢလိကနယ္ပယ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကုိ ဖယ္ရွားေပးမယ္တ
့ ုိင္းတာမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ၾကဖု႔ိ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တြကို ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။
စီေဒါရဲ႕ အပုိဒ္ ၄ မွာ “ယာယီအားျဖင့္ အထူးတုိင္းတာမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ပါတီေတြရ႕ဲ
သေဘာတူလက္ခံမႈဟာ လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ထားတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလုိ႔
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မယူဆတဲ့ မိန္းမနဲ႔ ေယာက္်ားေတြအၾကားမွာ တကယ္ရွိေနတဲ့ ညီမွ်မႈကုိ အရွိန္ျမွင့္ေပးဖု႔ိ ရည္ရြယ္ပါတယ္”။49
အဲဒီလုိပါပဲ၊ စီေဒါက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအတြက္ အကန္႔အသတ္နဲ႔
ခြင့္ျပဳတဲ့ ပမာဏကုိလည္း ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးထားပါတယ္။
သီးသန္႔အုပ္စုေတြကုိ ေထာက္ခံတဲ့ တျခားေသာသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔
ကတိက၀တ္အာမခံခ်က္ေတြကလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိတဲ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ
ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိထားပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ လူမ်ဳိးေရးခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပုံစံမွန္သမွ်
ဖယ္ရွားေရးဆုိင္ရာကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္(CERD)၊
မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္(CPRD)၊ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ ရေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူမ်ဳိးစုအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေဗဒအရေသာ္လည္းေကာင္း
လူနည္းစုမွာပါ၀င္သူမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိတဲ့
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိထားပါတယ္။50
…………………………………………………………………………………………………………..
ဒီမုိကေရစီရီပ႔တ
ုိ င္းအင္တာေနရွင္နယ္ဟာ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခုိကင္းေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ၊
အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ၄င္းအဖြ႕ဲ အစည္းက ဒီမုိကရက္တစ္နည္းက်ၿပီး
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့အျပင္ အစုိးရေတြဟာ ၄င္းတု႔ရ
ိ ဲ႕ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားေတြကို
တာ၀န္ခံမႈရွိဖ႔ုိ လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္န႔ဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္ေနပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပါလီမန္ေတြရဲ႕အခန္းက႑၊ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစီမံထားရွိမႈေတြလုိ
ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းအျမင္ေတြကုိ
သတိထားအကဲျဖတ္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားေတြက၊ို ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြကုိ၊ မီဒီယာကုိ၊
ႏုိင္ငံတကာလူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းကုိ ဒီမုိကေရစီရီပုိ႔တင္းအင္တာေနရွင္နယ္က ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖတ္မႈေတြ ရွာေဖြေပးပါတယ္။ ဒီမက
ုိ ေရစီရီပုိ႔တင္းအင္တာေနရွင္နယ္ဟာ
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ တုိးတက္မႈေတြကုိ ဘယ္လုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
မူ၀ါဒေရးရာအႀကံေပးမႈ၊ ေထာက္ခံမႈေတြကုိလည္း ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္၊ ဒါအျပင္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ လုိလားေထာက္ခံၾကတဲ့ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက္တာေတြကလ
ို ည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြ
ျပဳလုပ္ပါတယ္။
…………………………………………………………………………
ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ဒီမုိကေရစီရီပုိ႔တင္းအင္တာေနရွင္နယ္မွ မုိက္ကယ္လ္ ေမယာရီးဆင့္ဒ္က ေရးပါတယ္။
စာေရးသူက ဒီစာသားေတြ ေရးျဖစ္ေအာင္ အေၾကာင္းဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ ကိတ္ မဂြီးနက္စ္ကုိ
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ေက်းဇူးတင္လုိပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ဒီမုိကေရစီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူကုိယ္တုိင္ ေရးခဲ့တဲ့
ယခင္အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြလ
ဲ ည္း ျဖစ္ပါတယ္။
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