




1 
 

အအခန္း (၁)  

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ ဘာလဲ 

 ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ ဆႏၵမဲေပးၾကမယ့္ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆို 

တာကို ပထမဆံုး သိနားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတ့ဲ ေ၀ါဟာရဟာ ဂရိစကား 

လံုးေတြျဖစ္တ့ဲ ဒီမို(Demos)နဲ႔ ကရာတို႔(Kratos)ဆိုတ့ဲ စကားလံုးေတြကေန ဆင္းသက္လာ 

တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမို(Demos)ဆုိုတာ ျပည္သူလူထုလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ကရာတို႔ 

(Kratos)ဆိုတာကေတာ့ အုပ္ခ်ုဳပ္ျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားလံုးႏွစ္လံုး 

ကို ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုတ့ဲ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရိွပါတယ္။  

 
တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ 

ပထမတစ္မ်ဳိးကေတာ့ ေရွးဦးဒီမိုကေရစီ (သို႔) တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေဟာင္း ဂရိၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံေလးတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ေအသင္မွာ စတင္က်င့္သံုး 

ခ့ဲပါတယ္။ ေအသင္ဟာ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက ေနရာ 

တစ္ေနရာတည္းမွာ လာေရာက္ၿပီး စည္းေ၀းႏိုင္ၾကပါတယ္။ လူဦးေရက နည္းပါးေသးတာ 

ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းေတြမွာ တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥၥေတြကုိ တိုင္ပင္ 

ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိန္းမေတြန႔ဲ ေက်းကၽြန္ေတြကေတာ့ မဲဆႏၵေပးခြင့္နဲ႔ 

၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ေတြကို မရရိွခ့ဲၾကပါဘူး။ ေျမပုိင္ရွင္ႀကီးေတြ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတ့ဲ 

သူေတြနဲ႔ အထက္တန္းလႊာ လူနည္းစုေတြေလာက္ပဲ မဲေပးခြင့္ေတြကို ရရိွခ့ဲၾကတာပါ။  

 
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ 

  ျပည္သူလူထုအားလံုး တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတ့ဲ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစ 

နစ္ကို  ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေတြမွာ ဆက္ၿပီးက်င့္သံုးဖို႔ဆိုတာ လက္ေတြ႔မွာ မလြယ္ကူေတာ့ပါ 
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ဘဘူး။ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ နယ္နမိတ္ေတြ ပိုမိုႀကီးမား က်ယ္၀န္းလာၿပီး လူဦးေရေတြကလည္း အဆ 

မတန္ မ်ားျပားလာလို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြမွာ 

ဆက္လက္ၿပီး ပါ၀င္ခြင့္ေတြ ရေနႏိုင္ေအာင္လို႔ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအသစ္ေတြ၊ အစီအစဥ္ 

အသစ္ေတြကို စဥ္းစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအားလံုး တစ္ေန 

ရာတည္းမွာ လာေရာက္စုေ၀းၾကၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္တ့ဲ အလုပ္ေတြကို လုပ္ၾကမယ့္အစား 

သူတို႔ရဲ႕လိုအင္ဆႏၵေတြကို ကိုယ္စား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ျပည္ 

သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေစခိုင္းၾကတာပါပဲ။ အ့ဲဒီလိုနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းပံုစံ ေပၚထြန္းလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 
ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား 

 ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံနဲ႔ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးၾကတ့ဲ ေနရာေတြမွာ 

တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ ထပ္တူထပ္မွ်ေတာ့ မတူညီၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

တူညီတ့ဲ အခ်က္ေတြကေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိပဲ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အ 

ေျခခံစံႏႈန္းေတြလို႔ ဆိုၾကတာပါ။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီျပည့္၀မႈ ရိွ/မရိွဆိုတာကုိလည္း 

အဲဒီ အေျခခံစံႏႈန္းေတြနဲ႔ တိုင္းတာေလ့ရိွၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ကာလေဒသကုိ 

လိုက္ၿပီး အနည္းငယ္ ကြျဲပားျခားနားမႈရိွေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီလုိ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေျခခံစံႏႈန္း 

ေတြကိုေတာ့ ျပည့္မီဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီအေျခခံစံႏႈန္းေတြကေန ကင္းလြတ္ၿပီး ကုိယ္တည္ 

ေဆာက္ခ်င္တ့ဲ အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ စည္းကမ္းျပည့္၀တ့ဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၊ အာရွဒီမုိကေရစီ၊ 

ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး သီးသီးျခားျခား တည္ေဆာက္လို႔မရပါဘူး။ အဲဒီ အေျခခံစံႏႈန္းေတြ 

ကေတာ့ … 

 အရြယ္ေရာက္တ့ဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လူမ်ဳိးဘာသာ မေရြး၊ က်ား/မ မေရြး မဲဆႏၵ 

ေပးပုိင္ခြင့္ ရိွရပါမယ္။ 
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 ႏႏုိင္ငံသားတိုင္း စိတ္ဆႏၵရိွရင္ ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ၿပီး ေရြး 

ခ်ယ္ပုုိင္ခံခြင့္ ရိွရပါမယ္။ 

 ႏုိင္ငံသားတိုင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္ 

လပ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ပုိင္ခြင့္ ရိွရပါမယ္။ 

 ႏုိင္ငံသားတိုင္း သတင္းမီဒီယာေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို 

ေရးသားခြင့္၊ သတင္းျဖန္႔ေ၀ခြင့္ရိွသလုိ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္လည္း ရိွရပါမယ္။  

 အဖမ္းအဆီး အစစ္အေဆးခံရမွာကုိ ေၾကာက္ေနစရာမလိုဘဲ သာမန္ႏိုင္ငံသားေတြ 

အေနနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔နဲ႔ အစုိးရကုိ ဦးေဆာင္ေနတ့ဲ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ လြတ္ 

လြတ္လပ္လပ္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပပုိင္ခြင့္ ရိွရပါမယ္။ 

 လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ 

ေတြရွိရပါမယ္။ 

 လြတ္လပ္တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြေဲတြကုိ ပုံမွန္က်င္းပေပးရပါမယ္။ 

 အစုိးရအဖြဲ႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြေဲတြကေန တဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြ 

ျဖစ္ရပါမယ္။ 

 တရားဥပေဒရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ ေက်ာသားရင္သား မခြျဲခားဘဲ အားလံုး တန္းတူညီမွ် 

ျဖစ္ရပါမယ္။ အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း အမ်ားျပည္သူေတြလုိပဲ ႏိုင္ 

ငံရဲ႕ဥပေဒေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာ က်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ 

 အစုိးရဟာ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္္ထားတ့ဲသူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ 

ျပည္သူေတြရဲ႕မဲဆႏၵကုိ တာ၀န္ခံရပါမယ္။ အဲဒီလိုတာ၀န္ခံေအာင္လို႔လည္း လြတ္ 

လပ္တ့ဲ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္စတ့ဲ ယႏၱရားေတြနဲ႔ ထိန္းညိွထားရပါမယ္။ 

 အာဏာဟာ ျပည္သူေတြဆီကပဲ ဆင္းသက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္း 

ေဆာင္၊ ဘယ္အဖြ႔ဲအစည္းကမွ  ျပည္သူကေပးအပ္ထားတာ မဟုတ္တ့ဲ အထူးအာ 

ဏာဆုိတာမ်ိဳးကွုိ လက္၀ယ္ကုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးမွာ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ 
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ဒဒါေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ဟာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ အ 

ရပ္သားအစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရိွေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြကုိ ဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ 

ရားမွ်တမႈရိွတ့ဲ ဥပေဒေတြကုိလည္း လြတ္လပ္တ့ဲ တရားစီရင္ေရးစနစ္နဲ႔ သမာသ 

မတ္က်တ့ဲ တရားသူႀကီးေတြက အသက္၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။  

 
ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား 

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လူမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားနဲ႔အညီ ခ်မွတ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

လူနည္းစုေတြရဲ႕ အျမင္ သေဘာထားေတြနဲ႔ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳတာေတြကိုလည္း ေလးစားတန္ 

ဖိုးထားၾကပါတယ္။ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔လည္း အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။  

ကိုယ္နဲ႔မတူတ့ဲ အေတြးအျမင္ရိွသူေတြကုိလည္း သည္းခံနားလည္ႏိုင္စြမ္း ရိွၾကပါတယ္။ 

ကိုယ္နဲ႔ဓေလ့ထံုးစံ စရိုက္လက ၡဏာ မတူညီၾကတ့ဲ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ၊ တျခား ဘာ 

သာ၀င္ေတြကိုလည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။  

 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား 

ယေန႔ေခတ္ကုိ တကမာၻလံုးနဲ႔ခ်ီၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ဘက္ကို တိမ္းညႊတ္တ့ဲ ေခတ္ကာလ 

လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမာၻ႔အရပ္ရပ္မွာရိွတ့ဲ ႏိုင္ငံအသီးသီးဟာ 

ဒီမိုကေရစီ လိႈင္းလုံးႀကီးရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ အံမတုႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ သမိုင္းရဲ႕ေတာင္း 

ဆိုခ်က္အရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကုိ ေရြ႕လ်ားကူးေျပာင္းေနၾကပါၿပီ။  

ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးက ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားအေနနဲ႔ လက္ရိွက်င့္သံုးေနတ့ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ 

ေတြကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကုိ ဦးတည္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေနၾကပါၿပီ။  ၿပီးခ့ဲတ့ဲ (၂၀)ရာ 

စုေခတ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေတာ္ခုိင္မာၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္တ့ဲ ႏိုင္ငံေတြ 
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ေေတာင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က္ို ခိုင္မာသထက္ ပုိၿပီးခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဆန္းသစ္စ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ပုိၿပီး ခိုင္ 

မာလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြကလည္း အ 

ေပၚယံ ဟန္ျပအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကုိ အသြင္ကူးေျပာင္း တည္ေဆာက္ခ့ဲၾကတာမ်ဳိး 

ေတြရိွပါတယ္။  

 
ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္၏ အစျပဳမွတ္ႏွင့္ပန္းတိုင္ 

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ အစျပဳအမွတ္က ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္ၿပီး ပန္းတုိင္ 

ကေတာ့ ခိုင္မာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ သြား 

မယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြကဲေန ခိုင္မာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကုိ ေရြ႕လ်ားသြားရမယ္လို႔ ဆို 

ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲလည္း အဲဒီေရြ႕လ်ားမႈျဖစ္စဥ္မွာ အစပိုင္းမွာတင္ ရပ္တန္႔သြားတ့ဲ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြရိွသလုိ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားတ့ဲ ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ လမ္းတစ္၀က္ 

မွာတင္ ရပ္တန္႔သြားတ့ဲျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ဟုိမေရာက္ဒီမေရာက္ ျဖစ္သြားတ့ဲ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ဒုနဲ႔ 

ေဒး အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကို စတင္လိုက္ၿပီ 

ဆိုတာနဲ႔ ပန္းတုိင္ျဖစ္တ့ဲ ခိုင္မာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကုိ အလုိအေလ်ာက္ အလြယ္တကူ 

ေရာက္ရိွသြားလိမ့္မယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္တြက္ဆလို႔ မရပါဘူး။  

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အစျပဳမွတ္လို႔ဆိုၾကတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြေဲတြကုိ 

ေလ့လာၾကည့္မယ္ရင္ စစ္မွန္ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ အမွန္အကန္ ထင္ဟပ္ႏိုင္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေတြရိွသလုိ ဟန္ျပ ေရြးေကာက္ပြေဲတြ၊ မသမာမႈေတြ ျပြမ္းတီးေနတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြေဲတြ၊ 

လုပ္ႀကံေရြးေကာက္ပြေဲတြကုိလည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြေဲတြကို 

က်င္းပလိုက္႐ုံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ၿပီလို႔ သတ္မွတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ 

ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြေဲတြဟာ အရမ္းကုိ အေရးႀကီးတ့ဲ အခန္းက႑တစ္ခု အ 

ေနနဲ႔ ရိွေနပါတယ္။  
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ဘဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးကို ခိုင္မာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီလို႔ သတ္မွတ္ၾကသလဲ ဆိုတာကိုလည္း သိဖို႔လိုပါ 

တယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ အျပဳအမူအရ၊ သေဘာထားအရ၊ အေျခခံဥပေဒအရ ဒီမုိကေရစီ 

ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ အားကိုးရာ ႏုိင္ငံေရးစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ 

ရင့္က်က္ခိုင္မာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ကုိ ေရာက္ၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  

 
အျပဳအမူ႐ႈေထာင့္ 

ႏုိင္ငံမွာရိွတ့ဲ လူမ်ိဳးေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ 

နည္းအရ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ အစုိးရကုိ ျပန္ၿပီးျဖဳတ္ခ်ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

နည္းလမ္းကလြၿဲပီး တျခားနည္းေတြနဲ႔ မႀကိဳးစားၾကဘူး။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္သေဘာမတူႏိုင္တ့ဲ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ႀကံဳေတြ႔ၿပီဆိုတာနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္တ့ဲနည္းကိုသံုးၿပီး ႏိုင္ 

ငံေတာ္ကို ၿဖဳိခြဖိုဲ႔ မႀကိဳးစားၾကဘူးဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ အျပဳအမူ႐ႈေထာင့္အရ ဒီမိုကေရစီစ 

နစ္ ရင့္က်က္ခိုင္မာၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ 

 
သေဘာထား႐ႈေထာင့္      

ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လိုႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ဳိးေတြနဲ႔  ရင္ဆိုင္ေနရပါေစ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးေတြကုိ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးတ့ဲနည္း၊ အေပးအယူလုပ္ ေစ့စပ္တ့ဲနည္းစတ့ဲ ဒီမိုက 

ေရစီ နည္းလမ္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ လူထုအေနနဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယုံၾကည္္ၾက 

တယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ သေဘာထား႐ႈေထာင့္အရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရင့္က်က္ခိုင္မာၿပီလို႔ 

ဆိုလို႔ရပါတယ္။ 

 
အေျခခံဥပေဒ႐ႈေထာင့္      

ႏိုင္ငံရဲ႕ အခက္အခဲ ပဋိပကၡေတြကုိုိ ေျဖရွင္းၾကတ့ဲေနရာမွာ အစုိးရကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစုိးရမ 

ဟုတ္တ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတ့ဲ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္ 

နည္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ေတြအတြင္းကပဲ ေျဖရွင္းၾကတယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ အေျခခံ 
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ဥဥပေဒ႐ႈေထာင့္အရ ရင့္က်က္ခိုင္မာတ့ဲဒီမိုကေရစီကုိ ရရိွပုိင္ဆိုင္ထားၿပီလို႔ ဆုိလို႔ရပါတယ္။ 

အဲဒီအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္၊ ဥပေဒေတြဟာလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ျပ႒ာန္းထားတ့ဲ 

စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္ေတြျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္သလို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔လည္း ျပည့္စုံကုိက္ညီမႈရိွဖို႔ 

လုိအပ္ပါတယ္။ 

 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ မရွင္သန္၊ မထြန္းကားရတ့ဲ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ အလြယ္တကူနဲ႔ မေပါက္ဖြား၊ မရွင္သန္ႏိုင္ပါဘူး။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ မရွင္သန္၊ မထြန္းကားရတ့ဲ အဓိကအေၾကာင္းတရားေတြကေတာ့…. 

 ကုိယ္စားလွယ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လုံ 

ေလာက္တ့ဲ အသိဉာဏ္ပညာ ျပည္သူေတြမွာ မရိွလို႔။ 

 ကိုယ္ရသင့္ရထိုက္တ့ဲ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ စိတ္မဝင္စားၾကလို႔။ 

 ျပည္သူေတြက ကိုယ့္ရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ မကာကြယ္ႏိုင္လို႔။ ဒါ့အျပင္ 

ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို အေလးမထားဘဲ လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ေနလို႔။ 

 ေရြးေကာက္ပြေဲတြကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈ နည္းပါးၾကလို႔။  

 ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ တန္ဖိုးထားမႈေတြကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး အ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ နည္းပါးေနလို႔။ 

 ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ စစ္တပ္က အလြန္အမင္း ၀င္ေရာက္ပတ္သက္ေနလို႔။ 

 အယူ၀ါဒစြ၊ဲ ေဒသစြနဲဲ႔ လူမ်ဳိးစြစိဲတ္ဓာတ္ေတြက ႀကီးမားလြန္းေနတာ။ ဘာသာေရး၊ 

လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သည္းခံႏိုင္စြမ္း နည္းပါးၾကလို႔။ 

 အစိုးရကိုယ္တိုင္က အာဏာအလြသံုဲးစားလုပ္ၿပီး မတရားဖိႏိွပ္ထားလို႔။ 

 ေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ တာဝန္ေက်ပြန္လာေအာင္နဲ႔ 

တာဝန္ယူလာေအာင္ ဖိအားမေပးႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဒဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံသားေတြမွာ တာ၀န္၀တၱရားေတြရိွပါတယ္။ 

အစုိးရလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ လက္ေတြ႔က်က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ႏုိင္ငံ 

သားေတြမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြထဲက အလြယ္ကူဆံုး 

တစ္ခုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ မဲေပးၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။  

 

 

အခန္း (၂)  

ေရြးေကာက္ပြဲ 

 ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေတြအရဆိုရင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးတ့ဲ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြ 

ေတြမွာ မဲေပးခြင့္နဲ႔  ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေတြ ရိွပါ 

တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္တ့ဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး 

ေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္(၂၁)အရ လူတုိင္းလူတိုင္း တုိက္ရုိက္(ဒါမွမဟုတ္)ကုိယ္စားလွယ္ 

ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တာကေန တဆင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အစုိးရလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

ပုိင္ခြင့္ေတြ ရိွပါတယ္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး 

နဲ႔တာ၀န္မ်ား ပုဒမ္(၃၆၉)မွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ မဲေပးေရြး 

ခ်ယ္ပုိင္ခြင့္နဲ႕ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က်လည္း ၀င္ေရာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ေတြ ရိွတယ္လုိ႔ 

အတိအလင္း ေရးသားထားပါတယ္။   

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁)၊ ပုဒ္မ(၄)မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ထံမွ ဆင္းသက္တယ္လုိ႕ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါ 

တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အျမင့္ဆံုး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ဒါမွမ 

ဟုတ္ တစ္ဖဲြ႕တည္းကုိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ့ဲ အတုိင္းအဆမ့ဲ ေပးအပ္မိမယ္ဆိုရင္ အာ 
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ဏဏာကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္ၿပီး ျပည္သူေတြကုိ ႏိွပ္စက္တာေတြ၊ ေဖာက္ျပန္တာေတြ ျဖစ္တတ္ 

ပါတယ္။ အၾကြင္းမ့ဲအာဏာဟာ အၾကြင္းမ့ဲပ်က္စီးျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အၾကြင္း 

မ့ဲအာဏာေၾကာင့္ အစိုးရေတြ ရွင္ဘုရင္စိတ္ေပါက္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ကၽြန္သ 

ေပါက္ေတြလို သေဘာထားလာႏိိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို 

ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာဆိုၿပီး သုံးပုိင္းခဲြျခားထား 

လုိက္ၾကပါတယ္။  

ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔၀င္ေတြျဖစ္တ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္တ့ဲ 

အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ (ဥပမာ ေလးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္)ပဲ အာဏာအပ္ႏွင္း 

ထားၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္းမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကုိ အေကာင္အ 

ထည္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။  အေကာင္အထည္ ေပၚလာေအာင္လို႔ မ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေရြးခ်ယ္စရာ အ 

ေၾကာင္းမရိွေတာ့ပါဘူး။  ျပည္သူလူထုက လႊြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အသစ္ေတြကုိ ထပ္ 

မံၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵသဘာထားေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖာ္ထုတ္ ျပသ 

ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စသည္အားျဖင့္ ပံုမွန္ 

က်င္းပၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ထူးျခားတ့ဲ လကၡဏာရပ္တစ္ခုပါပဲ။  

 
ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာ ဘာလဲ 

 ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးတ့ဲ ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံသားေတြက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် 

တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ပုံမွန္မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ အခြင့္ 

အေရးေတြကို က်င့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပတာဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္တ့ဲ 

ေနရာမွာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပြေဲတြ 

က်င္းပရံုေလာက္နဲ႔ေတာ့ အဲဒီတိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီလို႔ သတ္မွတ္လို႔ မရႏိုင္ 
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ေေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ဟန္ျပေရြးေကာက္ပဲြေတြ 

ရိွတတ္လုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္တ့ဲ လူေတြကလည္း မသမာတ့ဲနည္းလမ္းေတြကို 

အသံုးခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေတြကေန တဆင့္ အာဏာရလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြး 

ေကာက္ပဲြေတြဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေစဖုိ႔အတြက္ အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ေရြး 

ေကာက္ပြေဲတြကို က်င္းပျပဳလုပ္ၾကတာဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္တ့ဲေနရာမွာ 

ပထမဆံုးလိုအပ္တ့ဲ အဆင့္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြကုိ အလဲြသုံး 

စား လုပ္တာေတြနဲ႔  မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ပဲ ၿပီးစလြယ္ မဲေပးတာေတြေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 

လည္း ပ်က္စီးဆုံးပါးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မေပါ့ေလ်ာ့ မေပါ့ဆဖို႔နဲ႔ 

တတ္သိနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဘယ္သူ႔ကိုမွ် ေၾကာက္ရြ႕ံေနစရာ မလုိပဲ သူတုိ႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တ့ဲ လူ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ပါတီကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးႏုိင္ပါတယ္။ ပါတီေတြနဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေတြကလည္း မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရိွေအာင္ မွ်မွ်တတနဲ႔ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း 

ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရပါတယ္။ ပါတီတိုင္းကိုလည္း ညီမွ်တ့ဲ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ေတြ 

ေပးထားရပါမယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္္ကုိမွ ဘက္လုိက္ၿပီး မ်က္ 

ႏွာသာမေပးရပါဘူး။ 

 

 

“မဲေပးတာဟာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ တာ၀န္တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။” 
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လလြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေရြးေကာက္ပြေဲတြဟာ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္ဖို႔ကလည္း 

အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။  ဒါမွလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕စစ္မွန္တ့ဲ ဆႏၵသေဘာထားေတြ ေပၚ 

ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြတဲစ္ခု ျဖစ္ဖုိ႔အ 

တြက္ဆုိရင္ ျပည့္စုံရမယ့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရိွပါတယ္။ အဲဒါ 

ေတြကေတာ့……   

 ေရြးေကာက္ပြဆိုဲင္ရာ ဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈရိွရပါမယ္။ 

  ေရြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မရွင္ဟာလည္း အာဏာရပါတီနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရ႕ဲ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 

ေတြကေန လြတ္ကင္းၿပီး ဘက္လိုက္မႈေတြလည္း ကင္းရွင္းရပါမယ္။ 

 ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ေတြကို အမ်ားက ယံုၾကည္ကိုးစားရတ့ဲ လူေတြနဲ႔  

ဖြဲ႔စည္းထားရပါမယ္။   

 အရြယ္ေရာက္ၿပီးတ့ဲသူတုိင္း က်ား၊ မ မေရြး မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွရပါမယ္။  

 ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ မခံရဘဲနဲ႔ လံုေလာက္တ့ဲ မဆဲြယ္စည္း 

႐ုံးခြင့္၊ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြခြင့္၊ လူထုအစည္းအေ၀း က်င္းပခြင့္ေတြကို ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္း 

ရရိွရပါမယ္။  

 ပါတီတုိင္းက ျပည္သူပုိင္သတင္းစာ၊ တီဗြီ၊ ေရဒီယုိလုိင္းေတြကုိ ညီတူညီမွ် အသုံး 

ျပဳခြင့္ရိွရပါမယ္။  

 ျပည္သူပုိင္ဘ႑ာေငြေၾကး၊ အေဆာက္အဦနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ အလြ ဲ

သုံးစားလုပ္ၿပီး ပါတီတစ္ခုတည္းကုိ မ်က္ႏွာသာေပးတာမ်ဳိး မလုပ္ရပါဘူး။  

 မဲဆႏၵရွင္ေတြက ဘယ္သူကုိမွ ေၾကာက္ရြံေနစရာမလုိဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ဆႏၵ 

မဲေပးႏုိင္ရပါမယ္။ 

 မဲဆႏၵရွင္ေတြ ေဘးကင္းလံုၿခဳံစြာနဲ႔ မဲေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရပါမယ္။  
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 မမဲဆႏၵရွင္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ ပါတီေတြနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းအ 

ခ်က္အလက္ေတြကုိ သိရိွခြင့္ရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မဲေပးပုံေပးနည္းေတြကုိလည္း 

ေကာင္းေကာင္း သိနားလည္ေနရပါမယ္။  

 ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ လုပ္ငန္းေတြအားလံုးကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ 

ေဆာင္ၾကရပါမယ္။ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ မဲ႐ုံးမွဴးေတြကုိ ဘယ္လုိ 

ေရြးခ်ယ္ၾကသလဲ ဆုိတာကုိလည္း သိရိွၾကရပါမယ္။  

 ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက မဲေပးမႈျဖစ္စဥ္ အစအဆံုးကုိ 

လြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရိွရပါမယ္။ မဲေတြကို ေရတြက္ၾကတ့ဲ အခါမွာလည္း 

ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရရိွရပါမယ္။ 

 ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ မဲမသမာမႈေတြ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြကို 

အေရးယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ခိုင္မာတ့ဲ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈ 

ကင္းတ့ဲ တရားရံုးေတြလည္း ရိွဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။  

အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတယ္ဆုိရင္ေတာ့ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္ 

တယ္ဆုိၿပီး ျပည္သူေတြကသာမက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေရာ ႏိိုင္ငံတကာကပါ သတ္ 

မွတ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေသးတ့ဲ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံေတြမွာ လြတ္ 

လပ္ၿပီး တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြေဲတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ထင္သ 

ေလာက္ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြေဲတြ မက်င္းပခင္နဲ႔ မဲေပးတ့ဲေန႔မွာ တဘက္နဲ႔တ 

ဘက္ အခ်င္းမ်ားမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ေသြးထြက္သံယိုတိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ အျပန္အလွန္ 

စြပ္စြ ဲေျပာဆိုမႈေတြ၊ ေကာလာဟလေတြ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 

နဲ႔ အခ်ိန္မီေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အမ်ားယံု 

ၾကည္မႈရိွတ့ဲ ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြတဲာ၀န္ရိွသူ 

ေတြနဲ႔ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ အတူပူးေပါင္းၿပီး ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်င္း 
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မမ်ားမႈေတြကို ခ်က္ျခင္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ႀကဳိတင္ၿပီး ခ်မွတ္ထား 

ဖို႔လိုပါတယ္။ 

 

 

အခန္း (၃) 

မဲဆႏၵရွင္မ်ား 

 ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ဖုိ႔အတြက္  မဲ 

ဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒအရ အရည္အခ်င္းေတြန႔ဲ ျပည့္စုံသူေတြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါ 

တယ္။ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ ႏိိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ဲ ဥပေဒေတြ 

ျပ႒ာန္းၿပီး မဲဆႏၵေပးခြင့္ရသူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကုိ သတ္မွတ္ၾကေလ့ရိွပါတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္လဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒဟာ တျခားႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေတြနဲ႔  မတူညီၾကပါဘူး။ မဲေပး 

ခြင့္ရတ့ဲ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အသက္အရြယ္ေတြဟာလဲ ႏုိင္ငံအလိုက္ သီးျခားစီ 

သတ္မွတ္ထားေလ့ရိွပါတယ္။  

 
မဲေပးခြင့္ရိွသူမ်ား 

ျမန္မာႏိိုင္ငံမွာေတာ့ က်ား/မ မေရြး၊ ဘာသာ မေရြး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းေတြ 

နဲ႔ ျပည့္စံုသူတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ 

 ေရြးေကာက္ပြေဲတြ က်င္းပတ့ဲေန႔မွာ အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ။ 

 ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ (သို႔) ယာယီ သက္ေသခံလက္ 

မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ။ 

 သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ပါ၀င္သူ။  
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မမဲေပးခြင့္မရရိွသူမ်ား 

 သာသနာ့ဝန္ထမ္းေတြ 

 ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရတ့ဲသူေတြ  

 စိတ္ေပါ့သြပ္ေနတ့ဲသူေတြ 

 ေရြးေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ တားျမစ္ခံထားရသူေတြ 

 လူမြအဲျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေၾကညာခံထားရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္မရေသးသူေတြ 

 ႏိိုင္ငံျခားသား (သို႔) ႏိိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ခံယူထားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ျပစ္ဒဏ္မက်ခံရေသးတ့ဲ အခ်ဳပ္သားေတြကေတာ့ မဲေပးခြင့္ ရရိွပါတယ္။ 

 
မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအားလံုးနီးပါးက မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြမွာ မဲဆႏၵေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ 

ၿပီး အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ရပုိင္ခြင့္ေတြရိွပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြမွာ  

 လွ်ိဳ႕၀ွက္ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ 

 ဘယ္သူကုိမွ် ေၾကာက္စရာမလုိဘဲ ကုိယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တ့ဲ ပါတီကုိ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ 

 ပုံမွန္က်င္းပေလ့ရိွတ့ဲ လြတ္လပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြတုိဲင္းမွာ မဲေပးခြင့္ 

 ပါတီတုိင္းရဲ႕ အျမင္ သေဘာထားေတြ၊ မူ၀ါဒေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔  

ေၾကျငာခ်က္ေတြကုိ သိရိွပုိင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူေတြက သိနားလည္မႈအ 

ျပည့္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး မဲဆႏၵေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြျဖစ္ 

တ့ဲ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ မဂၢဇင္းနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းေတြမွာ ပါတီတုိင္းက သူတုိ႔ရဲ႕ 

အျမင္သေဘာထားေတြကုိ တင္ျပစည္း႐ုံးခြင့္ ရရိွသင့္ပါတယ္။ 
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မမဲဆႏၵရွင္တစ္ေယာက္၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ား 

 ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ မဲေပးတာအျပင္ တျခားလုပ္ 

ေဆာင္ႏုိင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့.... 

 ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြ ဲ အဆင့္ဆင့္ေတြမွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္၊ မ႐ုံဲမွဴး၊ မဲ 

႐ုံအကူစတ့ဲ တာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။  

 ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူအျဖစ္နဲ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။  

 မဲမသမာမႈေတြျဖစ္တ့ဲ မဲခုိးတာေတြ၊ မဲမေပးႏိုင္္ေအာင္ တားဆီးတာေတြ၊ လူတစ္ 

ေယာက္က တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး မဲေပးတာေတြ၊ လက္နက္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး မဲေပး 

ခုိင္းတာေတြ၊ ပိုက္ဆံေပးၿပီး မဲ၀ယ္တာေတြ၊ မဲလိမ္ၿပီး ေရတြက္တာေတြ၊ ေရြး 

ေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အၾကမ္းဖက္တာေတြကုိ ျပည္တြင္းက ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြ၊ အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ သ 

တင္းေပး တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။  

 

“မဲမ်ား ေရတြက္ခ်ိန္တြင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။” 
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 ကကိုယ့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ တျခားအိမ္နီးနားခ်င္း မိတ္ေဆြေတြကုိလည္း မဲစာရင္း 

သြင္းၾကဖုိ႔နဲ႔ မဲသြားေပးၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။  

 ေနာက္ၿပီး မဲေပးဖုိ႔ အခက္အခဲရ္ိွတ့ဲ စာမတတ္သူေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မသန္မစြမ္း 

ေတြကုိ မဲေပးတ့ဲေနရာမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။  

 မဲေတြကို ေရတြက္ၾကတ့ဲ အခ်ိန္မွာလည္း အသိသက္ေသ တစ္ဦးအျဖစ္နဲ႔ ေစာင့္ 

ၾကည့္ႏိိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြေဲတြကို သန္႔ရွင္းဖုိ႔၊ တရားမွ်တဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတ့ဲ 

ေနရာမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕တာ၀န္န႔ဲ၀တၱရားေတြဟာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ မေမ့ 

သင့္ပါဘူး။  

 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား 

 ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးစ(သို႔) အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ေရြးေကာက္ 

ပြေဲတြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တဖို႔ဆိုတာ အလြယ္တကူ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ 

ပတ္သက္တ့ဲ အသိပညာေပးမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ 

လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုတာ မွန္ကန္ျပည့္စံုမႈ ရိွ မရိွ၊ မဲေပးတ့ဲအခါ 

လြတ္လပ္မႈ ရိွ မရိွ၊ မဲေရတြက္တ့ဲအခါမွာ မွန္ကန္မႈ ရိွ မရိွနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္ေတြ မွန္ 

ကန္မႈ ရိွ မရိွ စတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကမယ့္ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာသူေတြလည္း မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မဲေပးေနၾကတ့ဲ အခ်ိန္အေတာ္အ 

တြင္း မဲ႐ုံအတြင္းနဲ႔ အနီးတ၀ိုက္မွာ မဲ႐ုံတာ၀န္ရိွတ့ဲသူေတြအျပင္ တျခားသူေတြလည္း ရိွေန 

တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ့……  

(၁) ႏိိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ေတြ  

(၂) ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ  

(၃) ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတ့ဲသူေတြန႔ဲ 
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((၄) သတင္းမီဒီယာသမားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 
(၁) ႏိိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ 

မဲ႐ုံအတြင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲေပးၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာေတြ၊ အဆင္မေျပ 

မႈေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ရိွတာေတြကုိ ပါတီကုိယ္စား 

လွယ္ေတြက မဲ႐ုံတာ၀န္ရိွတ့ဲသူေတြကုိ တင္ျပရမယ့္ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ပါတီကေစလႊတ္ထား 

တ့ဲ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ သူတို႔ပါတီတစ္ခုတည္းရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို 

ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္တာကိုေတာ့ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ 

 
(၂) ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား  

ပါတီေတြရဲ႕ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္မကပဲ တျခားလြတ္လပ္တ့ဲ ျပည္တြင္းေရြး 

ေကာက္ပြ ဲေစာင့္ၾကည့္သူေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ရိွႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ 

က ေရြးေကာက္ပြမွဲာ မဲေပးေနၾကတာေတြကုိ ေလ့လာၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြျဖစ္တ့ဲ အဆင္မ 

ေျပမႈေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ မသမာမႈေတြကုိ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲသူေတြနဲ႔ 

ျပည္သူလူထုကုိ တင္ျပအစီရင္ခံမႈေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။  

ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ ဆုိတာကလည္း ေရြးေကာက္ပြေဲတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး အေသအခ်ာ သင္ၾကားထားၾကတ့ဲ သာမန္ႏုိင္ငံသားေတြပါပဲ။ သူတုိ႔ေတြဟာ 

ဘက္လုိက္မႈ ကင္းၾကရၿပီး ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ပုဂိၢဳလ္ကုိမွလည္း မ်က္ႏွာသာမေပးရပါဘူး။ 

ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူေတြဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြမွဲာ ဘယ္သူေတြ အေရြးခ်ယ္ခံရသ 

လဲ ဆိုတာထက္ ေရြးေကာက္ပြတဲစ္ခုလံုးရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြကိုပဲ အေလးထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာၾကသူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
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“မဲရံုေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူေတြ ရိွေနတတ္ပါတယ္။” 

 
(၃) ႏိုင္္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား 

တခ်ိဳ႕မဲ႐ုံေတြမွာ ႏိိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြ ဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြလည္း ရိွ 

ေနတတ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသူေတြကလည္း ဘက္လုိက္မႈေတြ ကင္းရပါ 

တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ေတြက တရား၀င္ဖိတ္ၾကားမွသာ လာေရာက္ 

ေလ့လာခြင့္ရၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြ ဲက်င္းပတ့ဲေန႔ၿပီးရင္ သူတို႔ကလည္း သူတုိ႔ 

ေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရိွမႈေတြကို သတင္းထုတ္ျပန္တာေတြ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။  
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((၄) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား 

  ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတ့ဲေန႔မွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြလည္း မဲ႐ုံေတြရ႕ဲအနီးအ 

နားမွာ ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြလည္း မဲေပးတာကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ထူးျခားတ့ဲ သတင္း 

ေတြကို ရယူၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိလည္း သြားေရာက္ၿပီး တုိင္ၾကားတာေတြ၊ သတင္း 

ေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။  

 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အခန္းက႑ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ ရိွေနရံုေလာက္နဲ႔ေတာ့ ႀကဳိတင္ၿပီး အေသအခ်ာ ႀကံ 

စည္ထားတ့ဲ မဲမသမာမႈေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး မဲေပးခိုင္းတာေတြန႔ဲ ေရြးေကာက္ပြနဲ႔ဲပတ္ 

သက္တ့ဲ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လံုး၀ကင္းမ့ဲၿပီလို႔  မဆိုႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 

အဲဒီလိုဥပေဒမ့ဲ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္္မႈေတြကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 

တာ၀န္ရိွသူေတြ၊ လံုၿခံေရးတာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ႏိိုင္ငံေရးပါတီေတြ ကိုယ္တိုင္က ႀကဳိတင္အ 

ကြက္ခ်ၿပီး က်ုဴးလြန္ႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြအေနနဲ႔  အဲဒီလို က်ဴးလြန္မႈေတြ 

ကို မျဖစ္ပြားေအာင္လို႔ မတားဆီးႏိိုင္ေပမယ့္ ေလွ်ာ့နည္းသြားေအာင္လို႔ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏိိုင္ 

ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလို ေရြးေကာက္ပြမဲသမာမႈေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြ သိေအာင္လို႔ 

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိိုင္ပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ သုံးမ်ိဳးစလုံးက ေရြးေကာက္ပြေဲတြ သန္႔ 

ရွင္းဖုိ႔၊ လြတ္လပ္ဖုိ႔နဲ႔ တရားမွ်တဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတ့ဲေနရာမွာ အဖက္ဖက္ကေန အ 

ကူအညီေတြေပးၾကပါတယ္။  ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီးမွာ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ 

ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳတာေတြ၊ သံုးသပ္တာေတြနဲ႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္တာေတြဟာ ေနာင္မွာ က်င္းပ 

မယ့္ ေရြးေကာက္ပြေဲတြ တရားမွ်တသန္႔ရွင္းဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

မဲဆႏၵရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မဲေပးတ့ဲေန႔မွာ ျပႆနာတစ္ခု၊ မသမာမႈတစ္ခုကုိ ေတြ႔ 

ရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြမဲတိုင္ခင္ ရက္တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ကတည္းက မဲစာရင္းမသမာ 
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မမႈေတြ၊ မဲ၀ယ္တာေတြကို ေတြ႔ရင္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္တ့ဲ အဖြဲ႔ေတြထဲကမွ 

ကိုယ္ယုံၾကည္ရတ့ဲ၊ ေလးစားရတ့ဲ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိ သတင္းေပးၿပီး တုိင္ၾကားသင့္ပါတယ္။ 

 

 

အခန္း (၄)  

မဲေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ မဲေပးတာဟာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ ႏုိင္င့ံတာ၀န္ကုိ ထမ္း 

ေဆာင္ခြင့္ရတာပါပဲ။ မိမိတို႔ပိုင္တ့ဲ အာဏာကို တျခားသူတပါးကို လႊဲအပ္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေတြဟာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။ မဲဆႏၵေပးႏိုင္တ့ဲအာဏာကုိ အေကာင္း 

ဆုံးနဲ႔ တန္ဖုိးအရိွဆုံးျဖစ္ေအာင္လုိ႔ အသုံးခ်တတ္ရပါမယ္။  ကုိယ့္ရဲ႕ က္ုိယ္ပုိင္မဲဆႏၵကုိ ပုိက္ 

ဆံနဲ႔ေရာင္းစားတာ၊ အဂတိလုိက္စားၿပီး မဲဆႏၵေပးတာေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕တာ၀န္ပ်က္ 

ကြက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူတခ်ိဳ႕က မအားလုိ႔၊ ေၾကာက္လုိ႔၊ မဲေပးခ်င္တ့ဲ 

စိတ္ဆႏၵမရိွလုိ႔ဆုိၿပီး ေရွာင္ဖယ္ေနတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒီလုိ မဲဆႏၵမေပးပဲ ေရွာင္လႊဲေန 

တာဟာ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ တာ၀န္ေတြကုိ မေက်ပြန္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ 

 မဲဆႏၵေပးတာဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အသက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတာကုိ ေကာင္း 

ေကာင္းအသုံးခ်တတ္ရင္ ယဥ္ေက်းတ့ဲ၊ ေကာင္းမြန္တ့ဲ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ရႏုိင္ပါ 

တယ္။ အသုံးမခ်တတ္ရင္ေတာ့ ည့ံဖ်င္းတ့ဲ၊  အသုံးမက်တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိပဲ ရမွာပါ။ 

ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕  အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းခ့ဲရင္ေတာ့  ေကာင္းမြန္တ့ဲအစုိးရ၊  ေကာင္းမြန္ 

တ့ဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ  မရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံခန္႔ခြမဲႈ  ည့ံဖ်င္းခ့ဲရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔လူ 

မ်ိဳးကုိပါလာၿပီး ထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ တုိးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္ 

မႈေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ မဲေပးပုံေပးနည္းေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာ 

ဆုိရင္ မဲေပးဖုိ႔ တစ္ႀကိမ္ပ်က္ကြက္ခ့ဲတ့ဲ ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ မဲေပးခြင့္မျပဳ 
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ေေတာ့ပါဘူး။ မဲေပးတာ၊ မဲမေပးဘဲေနတာေတြဟာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ပါ 

ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္က မဲသြားမေပးဘူးဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕မဲဆႏၵကုိ တစ္ျခားမသမာတ့ဲသူေတြက 

ကိုယ္စားေပးၿပီး မဲမသမာမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္တ့ဲ အႏၱရာယ္ေတြ ရိွေနပါတယ္။ တတ္ႏုိင္ရင္ 

ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မဲသြားေပးၿပီး ကုိယ္ႏွစ္သက္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ 

ၾကတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ 

 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပးျခင္း 

 လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပးတယ္ဆုိတာ ကိုယ္မဲေပးခ့ဲတ့ဲပါတီနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ 

ကုိယ္ကလြၿဲပီး တျခားဘယ္သူမွ မသိႏုိင္တာကို ဆိုလိုတာပါ။ ကုိယ္က ဘယ္သူ႔ကုိ မဲေပးခ့ဲ 

သလဲဆုိတာ တျခားသူေတြကို ျပန္ေျပာျပစရာ မလုိပါဘူး။ ကိုယ္ကသာ ျပန္မေျပာခ်င္ရင္ ရဲ၊ 

စစ္တပ္နဲ႔ အစုိးရတာ၀န္ရိွတ့ဲသူေတြ မဆုိထားနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြကုိေတာင္ မေျပာျပ 

ခ်င္လည္း ရပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မျမင္ေတြ႕ရေအာင္ စီမံထားတ့ဲ ေနရာေတြမွာ မဲေပးၾကရ 

တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္မဲေပးေနတာကုိ ဘယ္သူကမွလာၿပီး ၾကည့္လုိ႔မရပါဘူး။ ကိုယ္မဲေပး 

ေနတာကို မဲ႐ုံမွဴးနဲ႔ မဲ႐ုံတာ၀န္ရိွတ့ဲသူေတြေတာင္ လာၿပီး ၾကည့္႐ႈခြင့္မရိွပါဘူး။ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲ 

ဆႏၵေပးတာကုိ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေနတ့ဲသူေတြ ရိွခ့ဲရင္လည္း မဲ႐ုံမွဴးေတြကုိ သြားေရာက္ 

ၿပီး တုိင္ၾကားႏိုိင္ပါတယ္။ 

 တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အားနည္းေသးတ့ဲေဒသေတြမွာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တခ်ဳိ႕ 

နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက  သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္မႈရိွွတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေထာက္ 

ခံမဲေပးဖို႔အတြက္ လက္နက္အားကိုးနဲ႔  ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရိွပါတယ္။ သူတို႔ေထာက္ခံတ့ဲ ကိုယ္ 

စားလွယ္ကို ေထာက္ခံမဲ မေပးရင္ ဘာလုပ္ျပစ္မယ္၊ ညာလုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဖိအား 

ေတြ ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက 

လည္း သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တ့ဲ ပါတီေတြကို မဲေပးဖို႔အတြက္ အမိန္႔ေပးခိုင္းေစတတ္ၾကပါတယ္။ တ 

ကယ္ေတာ့ ကိုယ္က ဘယ္သ႔ူကို မဲေပးခ့ဲတယ္ဆိုတာ တျခားလူေတြ လံုး၀မသိရိွနိင္ပါဘူး။ မ ဲ
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ေေတြကိုလည္း အားလံုးေရာေထြးၿပီးမွ ေရတြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကိုမွ 

ေၾကာက္ေနစရာမလိုပဲ ကိုယ္ႏွစ္သက္တ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ 

ႏုိင္ပါတယ္။ 

 
ႀကဳိတင္မဲေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတ့ဲေန႔မွာ မဆဲႏၵနယ္ရဲ႕ အျပင္ေဒသေတြမွာ ေရာက္ရိွေနတ့ဲ 

တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ အတူေနမိသားစုေတြ၊ တကၠသိုလ္တက္ေနတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြ၊ 

ေဆးရံုတက္ေနတ့ဲသူေတြနဲ႔ အခ်ဳပ္သားေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ ႀကိဳတင္မဲေတြကို 

ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

 ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြ ဲက်င္းပတ့ဲေန႔မွာ မဲရံုကိုလာၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မဲမေပး 

ႏိိုင္တ့ဲ နာမက်န္းတ့ဲသူေတြ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြ၊ မသန္စြမ္းသူေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ 

ပြကဲ်င္းပတ့ဲေန႔မွာ တျခားအရပ္ေဒသေတြကို သြားေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမယ့္ ႏိုင္င့ံ 

၀န္ထမ္းေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြလည္း ႀကိဳတင္မဲေတြ ေပးခြင့္ရရိွၾကပါ 

တယ္။ ႏိိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မဲေပးခြင့္အခြင့္အေရးေတြကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ 

ျပည္သူေတြကို အ့ဲဒီလို ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏိိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ မဲေပးရတာလဲ ဆိုတာကိုလည္း 

သိထားရပါမယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲေပးတာကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ၿပီး……  

 ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္ပါ 

တယ္။  

 မဲေပးတာကို အသံုးခ်ၿပီး ကုိယ့္ဘ၀နဲ႔ က္ုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတ့ဲ အေရးအ 

ရာကိစၥေတြကုိ ဖန္တီးခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ပါတယ္။  

 ကုိယ္စားလွယ္ေတြကေနတဆင့္ ကုိယ့္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ 

အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။  
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 မမႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေတာ့တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိလည္း ရာထူးကေန ျပန္ၿပီးေတာ့ 

ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

 လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဘယ္သူေတြက က်င့္သံုးသင့္တယ္ဆိုတာကို ၿငိမ္းခ်မ္းတ့ဲနည္း 

နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

 ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ စိတ္ပါ၀င္စားသလဲဆိုတာကို မဲေပး 

ျခင္းအားျဖင့္ ျပသႏိိုင္ပါတယ္။  

 ႏိိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္္ၿပီး လက္ေတြ႔က်က်လည္း 

က်င့္သံုးရာေရာက္ပါတယ္။ 

 ႏိိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သာမန္ျပည္သူကသာ ပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုတာကို 

သက္ေသျပရာေရာက္ပါတယ္။  

 
မဲေပးမယ့္ေန႔မွာ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္မ်ား  

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲေပးမယ့္ေန႔မွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေတြလည္း ရိွပါတယ္။ 

ဒါေတြကေတာ့…..  

 မဲစာရင္းမွာ ကုိယ့္ရဲ႕နာမည္ ပါ မပါဆိုတာကို ႀကိဳၿပီး သိေအာင္လုပ္ရမယ္။  

 မဲစာရင္းမွာ ကိုယ့္နာမည္မပါဘဲ က်န္ရစ္ခ့ဲရင္လည္္း သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အခ်ိန္အေတာ္ 

အတြင္း ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္မွာ သြားၿပီးတင္ျပရမယ္။ 

 ကုိယ္မဲေပးရမယ့္ မဲ႐ုံ ဘယ္ေနရာမွာ ရိွတယ္ဆိုတာကုိလည္း ႀကိဳတင္ၿပီး သိေအာင္ 

လုပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

 မနက္(၆)နာရီကေန ညေန(၄)နာရီအတြင္း ႀကိဳက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ မဲသြားေပးလို႔ရတယ္။ 

 မဲသြားေပးရင္ မွတ္ပုံတင္(သို႔) ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ပါရမယ္။ 

 မဲစာရြက္ေတြမွာ မဲ႐ုံမွဴးလက္မွတ္နဲ႔ ေကာ္မရွင္တံဆိပ္ေတြ ပါရမယ္။  

 မဲစာရြက္ေတြကုိ မၿပဲမဆုတ္ရေအာင္လို႔ သတိျပဳရမယ္။ 
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 မမဲစာရြက္ေတြ ဆုတ္ၿပဲေနခ့ဲရင္လည္း မဲစာရြက္အသစ္နဲ႔ ျပန္ၿပီးလဲလွယ္ေပးဖို႔ မဲရံု 

တာ၀န္ရိွသူေတြကို ေျပာၾကားရပါမယ္။ 

 မိမိဆႏၵမဲေပးလိုတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးတည္းရဲ႕ အမည္နဲ႔ ပါတီအမွတ္အ  

သားေဘးဘက္ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ေလးေထာင့္အကြက္ထဲမွာပဲ အမွန္ အမွတ္အသား 

( )ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေရးသားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 
 

 ဆႏၵမဲေပးတ့ဲ အခါမွာလည္း လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ 

ဦးတည္းကိုသာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ 

 ဆႏၵမဲေတြကို လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးအတြက္ ေပးရပါမယ္။   

 မဲရံုသတ္မွတ္ေနရာအတြင္းမွာ တျခားမဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ မဲရံုတာ၀န္ရိွသူေတြကို အ 

ေႏွာင့္္အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ အျပဳအမူနဲ႔ အေျပာအဆိုေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုအပ္ပါ 

တယ္။ 

 မဲေပးဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနတ့ဲ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မဲဆႏၵရွင္အခ်င္းခ်င္း စိတ္ရွည္သည္း 

ခံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

 

 

အခန္း (၅) 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

 (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ရိွပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္လုိ႔ ေခၚဆုိၾကၿပီး 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လုိ႔လည္း ေခၚဆုိၾကပါ 

တယ္။  
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ျျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း အေယာက္(၄၄ဝ)ရိွေပမယ့္လို႔ အမ်ိဳး 

သားလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္(၂၂၄)ေယာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေပါင္းလုိက္ 

ရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း(၆၆၄)ေယာက္ ရိွပါတယ္။ လႊတ္ 

ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးရဲ႕ သက္တမ္းကေတာ့ ငါးႏွစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းအေယာက္(၄၄ဝ)နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားေပ 

မယ့္ ျပည္သူေတြက ကိုယ္စားလွယ္(၃၃ဝ)အတြက္ပဲ မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရၾကတာပါ။ ဘာ 

ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္(၄၄ဝ)ရဲ႕ (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အ 

ေယာက္(၁၁ဝ)ကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စာရင္းတင္သြင္းထားတ့ဲ တပ္မေတာ္သားကုိယ္ 

စားလွယ္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္စရာမလိုပဲ အလိုအေလွ်ာက္ ေနရာယူထားၿပီး ျဖစ္လုိ႔ပါ 

ပဲ။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းကုိ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကုိယ္ 

စားလွယ္တစ္ဦးက်စီ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း အတြက္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးပဲရိွတယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာပါပဲ။ 

 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္(၂၂၄)ေယာက္နဲ႔ ဖြ႕ဲစည္းထားပါတယ္။ 

(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တ့ဲ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္(၅၆)ေယာက္ကုိ ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ 

ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ (၁၆၈)ေနရာအတြက္ပဲ  ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္မဲေပးၾကရမွာပါ။ 

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္စီကုိ မဲဆႏၵနယ္(၁၂)ခုအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ 

(၁၂)ေယာက္ အညီအမွ် သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ဖြဲ႔ 

စည္းထားတ့ဲ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ၃ၿမိဳ႕နယ္/၄ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
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ကကုိယ္စားလွယ္(၁)ေယာက္သာ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ၾကရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အေရအ 

တြက္ နည္းပါးတ့ဲ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ 

ေယာက္ထက္ ပိုၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခြင့္ရၾကပါတယ္။ 

 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို မဲဆႏၵနယ္ 

ႏွစ္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကုိ္ယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ 

ခြင့္ရတ့ဲ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြလည္း ရိွပါတယ္။ တိုင္းေဒသ/ျပည္နယ္ 

ႀကီးရင္ ႀကီးသေလာက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ကုိယ္စားလွယ္ အေရ 

အတြက္မ်ားၿပီး ေသးငယ္ရင္ေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္နည္းမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ သာမန္အားျဖင့္ဆုိရင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္တ့ဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္သံုးေယာက္ကုိ မဲဆႏၵျပဳ ေရြး 

ခ်ယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

မဲဆႏၵရွင္တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရထားၿပီးတ့ဲ တိုင္းရင္းသား 

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထဲက ျဖစ္ၿပီး တျခားျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေနထုိင္ေနတယ္ (ဥပမာ ရန္ 

ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေနထိုင္ၾကတ့ဲ ရခိုင္နဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြ)။ လူဦးေရကလည္း 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရိွတ့ဲ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၀.၁ရာခုိင္ႏႈန္း(လူဦးေရ ၅၀,၀၀၀နဲ႔ အထက္)ရိွမယ္ 

ဆုိရင္ အဲဒီလို တုိင္းရင္းသားေတြက တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တိုင္းရင္း 

သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ထပ္မံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္ အဲဒီလုိ တိုင္းရင္းသားမဲဆႏၵရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ စုစုေပါင္း မဲေလးမ်ိဳးေတာင္ 

ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  



27 
 

တတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စာရင္း 

တင္သြင္းထားတ့ဲ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြ (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ပါေသးတယ္။ 

အဲဒီ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဥပေဒေတြကုိပဲ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္း ၾကရပါတယ္။ 

 
သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးရာထူး 

ေတြျဖစ္တ့ဲ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ေယာက္ကုိ မဲေပးၿပီး  တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရိွပါ 

ဘူး။ ႏိိုင္ငံေတာ္သမၼတကို သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ကပဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါ 

တယ္။ အဲဒီ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ 

ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။ အမ်ဳိး 

သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ 

ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးရိွ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔ေတြက တစ္စုကို သမၼတ 

ေလာင္းတစ္ေယာက္စီ စုစုေပါင္း သမၼတေလာင္း သံုးေယာက္ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းရ 

ပါတယ္။  

အဲဒီ သမၼတေလာင္း သံုးေယာက္ထဲကမွ တစ္ေယာက္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးပါ၀င္တ့ဲ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔က သမၼတအျဖစ္ ဆႏၵ 

မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာကို မခံရတ့ဲ က်န္ 

သမၼတေလာင္းႏွစ္ဦးကိုေတာ့ ဒုတိယသမၼတေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၾကပါတယ္။   

သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြရဲ႕ သက္တမ္းကေတာ့ ငါးႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု 

၀န္ႀကီးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္ 

စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေတြကို သမၼတကပဲေရြးခ်ယ္ၿပီး ခန္႔အပ္ပါ 

တယ္။ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးေတြရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြန႔ဲ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးေတြကိုလဲ 
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ျျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရၾကဘဲ သမၼတ 

ကပဲ တိုက္ရုိက္ခန္႔အပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္မ်ား 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုအတြက္ အက်ိဳးမရိွႏိုင္ 

ေတာ့တ့ဲ ဥပေဒအေဟာင္းေတြကုိ ျပင္ဆင္တာ၊ ျဖည့္စြက္တာနဲ႔ အၿပီးဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး သင့္ 

ေတာ္တ့ဲ ဥပေဒအသစ္ေတြကုိ ျပ႒ာန္းရတ့ဲ တာဝန္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရပါတယ္။ ဒါ ့

အျပင္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြရဲ႕ကိုယ္စား  ေမး 

ခြန္းထုတ္တာနဲ႔ အဆိုျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပတာေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ကုိယ္စား ဥပေဒေတြကို  ျပဳလုပ္ 

ၾကရတ့ဲသူေတြပ ဲျဖစ္ပါတယ္။   

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြ ရပ္နားထားတ့ဲ 

အခ်ိန္ေတြမွာ ကိုယ္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကို သြားေရာက္ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ အေျခအေန၊ 

ျပည္သူေတြရ႕ဲလိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသမွ်ကို ျပည္သူလူထုထံ ျပန္လည္ၿပီး ရွင္လင္းတင္ျပၾကရပါ 

မယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ေတြကိုလည္း အေရးတယူျပဳ နားေထာင္မွတ္သား 

ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ရိွပါတယ္။  ဒါမွသာ ျပည္သူေတြနဲ႔ ကင္းကြာမႈမရိွမွာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ 
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အအခန္း (၆)  

မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြေဲတြ မက်င္းပခင္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက မဲဆႏၵရွင္ေတြကုိ 

ေတြ႔ဆုံၿပီး သူတုိ႔ကုိ မဲေပးၾကဖုိ႔ စည္းရုံးေဟာေျပာခြင့္ရတ့ဲ ရက္ေတြကုိ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး 

ကာလလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလကုိ မဲေပးတ့ဲေန႔ မတုိင္ 

ခင္ (၂၄)နာရီအထိ ခြင့္ျပဳေလ့ရိွပါတယ္။ မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ျပဳတ့ဲ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက သူတုိ႔ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထားနဲ႔ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ 

ျပည္သူလူထုထံ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါတယ္။ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္ 

ေတြနဲ႔လည္း မဲဆြယ္စည္းရုံးၾကပါတယ္။  

မဲဆြယ္စည္းရုံးေနတ့ဲ ကာလအတြင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ပါတီတုိင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ 

တုိင္းရဲ႕ ေဟာေျပာမႈေတြကုိသြားၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္နဲ႔ အက်င့္စာရိတ ၲပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုလည္း သိေအာင္ 

လို႔ ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ လူထုအစည္းအေ၀းေတြကုိလည္း တက္ေရာက္ၿပီး နား 

ေထာင္ၾကရပါမယ္။ ပါတီေတြရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကိုလည္း မဲဆႏၵရွင္ေတြ အခ်င္းခ်င္းစုေ၀းၿပီး ေ၀ 

ဖန္ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘယ္ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒေတြက အလုပ္ျဖစ္ေလာက္ 

တယ္ဆိုတာကို စမ္းစစ္ႏိိုင္ၾကမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပါတီတခ်ဳိ႕က မျဖစ္ႏိိုင္တာေတြ 

ကို မစားရ၀ခမန္း ေျပာၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးတတ္လို႔ပါပဲ။ အဲဒီလို မဲဆြယ္စည္းရံုးတာဟာ ျပည္ 

သူေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ 

ဆီကိုသြားၿပီး မရွင္းလင္းေသးတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသင့္ပါ 

တယ္။ ဒါမွလည္း ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ဟာ ဘယ္သူလဲဆုိတာကုိ ဆုံး 

ျဖတ္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ႀကဳိက္ႏွစ္သက္တ့ဲ ပါတီနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအ 

တြက္ ေထာက္ခံေျပာဆိုတာေတြနဲ႔ ကူညီၿပီး မဲဆြယ္ေပးတာေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
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လလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ေျပာဆိုေရးသားမႈေတြဟာ တျခားသူေတြကို ထိခိုက္နစ္နာေစ 

မယ့္ အေရးအသားမ်ဳိး၊ တျခားဘာသာ၀င္ေတြကို ေစာ္ကားတ့ဲ ေဟာေျပာလႈ႕ံေဆာ္မႈမ်ဳိး၊ 

ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြား အခ်င္းမ်ားေစမယ့္ အေျပာအဆို အေရးအသားမ်ဳိး မျဖစ္ 

ေအာင္ သတိထား ေရွာင္ရွားၾကရပါမယ္။ တစ္ပါတီနဲ႔ တစ္ပါတီ  အလြန္အကၽြ ံပုတ္ခတ္ေျပာ 

ဆိုၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္တာေတြေၾကာင့္္ ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြန႔ဲ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ 

ျဖစ္တတ္တာကိုလည္း သတိထားသင့္ပါတယ္။ မဲဆြယ္စည္းရုံးေနတ့ဲ ကာလအတြင္းမွာ မဲ 

ဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ ပါတီေတြအေနနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္ စည္ကမ္းေတြရိွပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့…. 

 ဘာသာေရးကို အၾကာင္းျပၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း မျပဳရပါဘူး။ 

 လူမ်ဳိးေရးကို အၾကာင္းျပၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း မျပဳရပါဘူး။ 

 လာဘ္ေပး ဆြေဲဆာင္ၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း မျပဳရပါဘူး။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အလြသံုဲးစားလုပ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ မဲထည့္ခိုင္းတာေတြ မလုပ္ 

ရပါဘူး။ 

 
ကုိယ္စားလွယ္ေကာင္း၏ အရည္အခ်င္းမ်ား 

ေနာက္ၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 

ေတြမွာ ရိွရမယ့္ အရည္အခ်င္းေတြကုိလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့….  

 သင့္တင့္တ့ဲ ဥာဏ္ပညာ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရိွရမယ္။ 

 ျပည္သူေတြကုိ ေလးစားတန္ဘုိးထားၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အေရးအ 

ရာကိစၥေတြကုိ အေလးထားတယ္။  

 ကုိယ္ပါတီရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားထက္ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး 

ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွတယ္။  

 ႏုိင္ငံသားတုိင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ သာယာ၀ေျပာေရးကုိ တန္ဖိုးထားေလးစားတယ္။  
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 ျျပည္သူေတြ စံနမူနာထားေလာက္ေအာင္ကုိ  ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာ 

၀န္ေက်ပြန္တယ္။  

 ေျပာရဆုိရ လြယ္ကူၿပီး ျပည္သူေတြဆီကေန သင္ယူေလ့လာဖုိ႔ အၿမဲတမ္း အဆင္ 

သင့္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။  

 ကိုယ္ရဲ႕ေနာက္လုိက္ငယ္သားေတြ အေပၚမွာလည္း တာ၀န္ယူေလ့ရိွတယ္။  

 ကုိယ္ပုိင္အျမင္ေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိတင္ျပေလ့ရိွတယ္။ 

 လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေလာက္္ေအာင္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး တိ 

က်မႈရိွတ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြရိွတယ္။  

 

 
“မဲဆြယ္စည္းရံုးတာကို နားေထာင္ၿပီး ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” 
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အအခန္း (၇)  

ေရြးေကာက္ပြလဲြန္ ကာလ 

ႏုိင္ငံသားတခ်ိဳ႕က ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ သူတုိ႔ပါ၀င္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တ့ဲ ေနရာနဲ႔ 

အခန္းက႑ေတြဟာ နည္းပါးလြန္းတယ္၊ အကန္႔အသတ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ရိွေန 

တယ္လုိ႔ ယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိသူတို႔ တာ၀န္ရိွတ့ဲသူေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ 

ရိွတ့ဲသူေတြလို႔ ခံယူၾကရမယ့္အစား ႏိိုင္ငံရဲ႕ စစ္မွန္တ့ဲ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ 

ထြန္းေရးေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တာ၀န္ပဲလုိ႔ အထင္ 

မွားေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေပၚထြန္းေစတ့ဲ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ 

သာမန္ႏုိင္ငံသားေတြကသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏ္ုိင္ငံတကာအသုိင္း 

အ၀န္းဆိုတာကလည္း  ျပည္သူေတြကို ကူညီရုံေလာက္ပဲ တတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ 

ဘာေတြကုိ လုိခ်င္တယ္၊ ဘာေတြကို လိုအပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏ္ုိင္ငံတ 

ကာ အသုိင္းအ၀န္းက တစ္ခါတေလ သိေတာင္မသိရွာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဦး 

စားေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံသားေတြက အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆထားတ့ဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး 

ကိစၥအ၀၀ကုိ မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီအစုိးရကုိ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ 

ျပန္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ မဲထည့္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ၾကတာဟာ သာမန္ႏုိင္ 

ငံသားေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕အျမင့္ဆုံး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရိွေနတယ္ ဆုိတာကုိ 

ျပသေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ မဲထည့္လုိက္ 

ရုံနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံသားတာ၀န္ ေက်ပြန္ၿပီလို႔ေတာ့ မဆုိႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 

ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ေရြးေကာက္ပြႏွဲစ္ခုၾကား ကာလေတြမွာလည္း အရမ္းကို 

အေရးႀကီးေနလုိ႔ပါပဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ တကယ့္အာဏာရိွေနတယ္ဆိုတာကို ေရြး 
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ေေကာက္ပြတဲစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားက ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

အားျဖင့္ ျပသႏိုင္ပါတယ္။ 

 
ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္၏ အေရးပါမႈ 

ေရြးေကာက္ပြေဲတြ က်င္းပ ၿပီးစီးသြားရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိ အမ်ားဆုံးရ 

ရိွခ့ဲတ့ဲ ပါတီနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာကုိ ခဏတာက်င့္သုံးခြင့္ ရသြားပါ 

လိမ့္မယ္။ ကုိယ္မဲေပးခ့ဲတ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက အေရြးခ်ယ္ မခံရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ 

တတ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြကဲ ေပၚထြက္လာမယ့္ ရ 

လဒ္ေတြကို သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ လက္ခံၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြေဲတြကေန ထြက္ေပၚလာတ့ဲ ရလဒ္ေတြကို 

ပါတီတိုင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းကလည္း ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ခံႏိုင္ရပါမယ္။ အနိင္ရတ့ဲ 

ပါတီကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အာဏာလြေဲပးဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ျပည္သူ 

လူထုက ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ စိတ္ပ်က္လာၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပါ အယံုအၾကည္ 

ကင္းမ့ဲလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ၾကတာေတြန႔ဲ အၾကမ္းဖက္ၿပီး အစိုး 

ရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔  ႀကိဳးစားတာေတြအထိ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေၾကာင့္ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက ရရိွၿပီးသား တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ လူမႈေရးသဟဇာတျဖစ္မႈေတြ ပ်က္စီး 

ရတာမ်ဳိး လံုး၀ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကုိယ္မဲေပးခ့ဲတ့ဲ ပါတီက မဟုတ္ေပမယ့္လို႔ လူထုေထာက္ 

ခံမႈကို အမ်ားဆံုး ရရိွသြားတ့ဲ အေရြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ဟာ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္နဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ 

ကုိယ္စားလွယ္ပါပဲ။ အေရြးခ်ယ္ခံရတ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္မွာ မဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခုလုံးမွာရိွတ့ဲ သ႔ူ 

ကုိ ေထာက္ခံသူေတြေရာ တျခားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ ေထာက္ခံခ့ဲတ့ဲသူေတြကုိ 

ေရာ ကုိယ္စားျပဳရမယ့္ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ 

ႏုိင္သြားတ့ဲလူ၊ ရံႈးနိမ့္သြားတ့ဲလူဆုိတာမ်ိဳး မရိွပါဘူး။ 
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အအတုိက္အခံပါတီမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ 

လူထုေထာက္ခံမႈကုိ လုံေလာက္ေအာင္ မရခ့ဲၾကတ့ဲ ပါတီေတြ(ဒါမွမဟုတ္) ကုိယ္စား 

လွယ္ေနရာ နည္းနည္းပဲရခ့ဲတ့ဲ ပါတီေတြကလည္း အတုိက္အခံေတြအျဖစ္နဲ႔ ဆက္္ၿပီးေတာ့ 

ရပ္တည္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာရိွတ့ဲ အတုိက္အခံပါတီေတြနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ 

ေအာက္မွာရိွတ့ဲ အတုိက္အခံဆိုတာ သေဘာတရားနဲ႔ အဓိပၸာယျ္ခင္း  အေတာ့ကို ကြျဲပားျခား 

နားပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္မွာ အာဏာရွင္ေတြက သူတိုရဲ႕အတုိက္အခံေတြကုိ အျပဳတ္ေခ် 

မႈန္းပစ္ဖုိ႔ အားထုတ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႔ကို  ဖြဲ႔စည္းႏုိင္တ့ဲပါ 

တီက တျခားပါတီေတြကုိ ဆက္လက္ၿပီး ရပ္တည္ခြင့္၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး 

လႈပ္ရွားခြင့္ေတြကုိ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္န႔ဲ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ဆုိရင္ 

ပါတီေတြအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ အထိေတာင္ ရိွတတ္ပါတယ္။ 

 
ဥပေဒျပဳမႈတြင္ ျပည္သူလူထု၏ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ႏိုင္မႈ 

သာမန္လူထုထံကေန အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ယုံၾကည္လက္ခံ 

တ့ဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းႏိုင္္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ 

တာဝန္ခံယူရမယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာတရားဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေခတ္စားလာပါတယ္။ 

ဥပေဒေတြကုိ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းဖုိ႔အတြက္ လူထုကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ဆႏၵမဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ 

ေစလႊတ္တ့ဲစနစ္ဟာ လက္ရိွစနစ္ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံးလုိ႔ဆုိရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါ 

တေလမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လူထုရဲ႕ဆႏၵေတြကုိ လုံးဝပစ္ပယ္ၿပီး ကုိယ္က်ိဳးရွာမႈ၊ မသ 

မာမႈ၊ အေကာက္ႀကံမႈေတြေၾကာင့္ လူထုဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္တ့ဲ ဥပေဒေတြကုိ လူတစ္စုအက်ိဳး 

စီးပြားအတြက္ ျပ႒ာန္းေလ့ရိွပါတယ္။ အဲဒီလို လူထုရဲ႕ဆႏၵကုိ လစ္လွ်ဴရႈၿပီး မတရားတ့ဲ ဥပ 

ေဒေတြကုိ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းမယ့္ အႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔  ဥပေဒေတြ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းတ့ဲ ေန 

ရာမွာ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားေတြ သက္ဝင္ႏိုင္သမွ် သက္ဝင္ေစဖို႔အတြက္ လူထုေတာင္း 
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ဆဆုိပြဲ(Popular Initiative)နဲ႔ လူထုဆႏၵေမးပြ(ဲReferendum)ဆုိတ့ဲ စနစ္ႏွစ္ခုကုိ က်င့္သုံးၾက 

ရပါတယ္။ 

 
၁။ လူထုေတာင္းဆုိပြ(ဲPopular Initiative) 

လူထုေတာင္းဆုိပြဆုိဲတာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ မဲဆႏၵရွင္ေတြက သူတို႔ အလို 

ရိွတ့ဲ ဥပေဒမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုး ေလွ်ာက္ 

လႊာတင္သြင္းၿပီး ေတာင္းဆုိတာကုိ ဆုိလိုတာပါ။ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အ 

ၾကမ္းေရးဆြၿဲပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ စဥ္းစားႏိိုင္ဖို႔အတြက္ တင္ျပၾကရပါတယ္။ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းဖို႔ လုိအပ္တယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြၿဲပီး ျပည္သူ 

လူထုထံကုိ ျပန္ၿပီး တင္ျပရပါတယ္။ 

လူထုေတာင္းဆုိပြအဲတြက္ လိုအပ္တ့ဲ မဲဆႏၵရွင္ အေရအတြက္နဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ 

ကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီၾကပါဘူး။ လူထုေတာင္းဆိုပြေဲတြကို အသံုးခ်တာ 

ဟာ ေရြးေကာက္ပြတဲစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား အခ်ိန္ကာလမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေရးပါတ့ဲ အခန္း 

က႑ကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္္ ျပဳလုပ္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 
၂။ လူထုဆႏၵေမးပြ(ဲReferendum) 

လူထုဆႏၵေမးပြဆုိဲတာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က စဥ္းစား ေဆြးေႏြးၿပီးေပမယ့္ အတည္ 

မျပဳရေသးတ့ဲ ဥပေဒေတြ၊ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ကိစၥၥေတြကုိ လူထုက ႏွစ္သက္လား၊ မႏွစ္ 

သက္ဘူးလားဆိုတာကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆုံးျဖတ္ေစတ့ဲ နည္းပါပဲ။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုတ့ဲအခါေတြမွာ လူထုဆႏၵေမးပြေဲတြကုိ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေလ့ရိွပါ 

တယ္။ လူထုဆႏၵေမးပြဲကို ဥပေဒနဲ႔သက္ဆိုင္တ့ဲ ျပႆနာေတြ ဆုံးျဖတ္တ့ဲ အခါမွသာ အသံုး 

ျပဳၾကပါတယ္။  
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လလူထုဆႏၵခံယူပြ(ဲPlebiscite)ဆိုတာကေတာ့ လူထုဆႏၵေမးပြလိုဲမ်ဳိး လူထုရဲ႕ဆႏၵၵကို 

တိုက္ရိုက္ရယူတ့ဲ စနစ္တစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲကိစၥေတြ၊ ႏိိုင္ငံ 

ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ လူထုဆႏၵခံယူပြနဲဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကရပါတယ္။  

 
၃။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရုပ္သိမ္းပြဲ(Recall) 

လူထုက မဲနဲ႔တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက 

လူထုရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ႏိိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ အပ္ႏွင္းထားတ့ဲ အာဏာ 

ေတြကို အလြသံုဲးစားလုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို သက္တမ္းကုန္ 

ဆံုးတ့ဲ အခ်ိန္ထိ ဒီအတိုင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနစရာ အေၾကာင္းလံုး၀မရိွပါဘူး။ ကုိယ္စား 

လွယ္အျဖစ္ကေန ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အဲဒီသူရဲ႕ေနရာမွာ ကုိယ္စားလွယ္အသစ္ေတြနဲ႔ အစားထုိးႏိိုင္ 

ပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ  အခန္း(၉)၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ ပုဒ္မ 

(၃၉၆)၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းမွာလည္း သက္ဆုိင္ရာ 

မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းက တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုတ္ 

သိမ္းလုိတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ 

တင္ျပရမည္ဆုိၿပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ 

လူထုကုိယ္စားလွယ္ ရုပ္သိမ္းပြထဲားရိွတာဟာ သာမန္လူထုရဲ႕ လက္ထဲမွာ အာဏာ 

အၿမဲရိွေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကုိယ္စားလွယ္ ရုပ္သိမ္းပြေဲတြကုိ စ 

နစ္တက် ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အာဏာအလြသုံဲးစား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ 

ကာကြယ္ရာမွာ အသုံးဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ထင္ရာမစုိင္းႏုိင္ေတာ့ပဲ 

လူထုခုိင္းေစရာကုိသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါေတာ့တယ္။ 

လူထုဆႏၵခံယူပြ၊ဲ လူထုေတာင္းဆိုပြနဲဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ရုပ္သိမ္းပြေဲတြဟာ ျပည္သူလူ 

ထုရဲ႕လက္ထဲမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အမွန္တကယ္ တည္ရိွေနတယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႔ 
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ျျပရာေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဥပေဒေတြ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းရာမွာလဲ ျပည္သူေတြကို ပိုၿပီး 

ေတာ့ေတာင္ စိတ္ပါ၀င္စားေစပါတယ္။ 

 

 

အခန္း (၈) 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း 

ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔  ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီတ့ဲလူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြ 

ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တ့ဲ နည္းလမ္းတစ္ခုရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဖြဲ႔စည္းထူ 

ေထာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတာပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မူ၀ါဒ 

တူညီတ့ဲသူေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အာဏာရရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ 

ပ္ိုင္ခြင့္ အာဏာရရိွဖုိ႔ဆုိရင္  ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒေတြ လမ္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုကို 

ရွင္းလင္းေျပာဆုိၾကရပါမယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူလူထုက ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သေဘာ 

ေပါက္ၿပီး အဲဒီပါတီကို ေထာက္ခံမလား၊ တျခားပါတီကုိ ေထာက္ခံမလားဆုိတာကုိ ေရြး 

ခ်ယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 
ႏိိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏က႑ 

ပါတီေတြအေနနဲ႔ လူထုက အလြယ္တကူ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ အေရးအရာကိစၥေတြ 

ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိိုင္္ၾကပါတယ္။ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းထက္စာ 

ရင္ ပါတီေတြက အစိုးရကို ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ႏိိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီ 

ေတြဟာ ျပည္သူနဲ႔အစိုးရၾကားက ေပါင္းကူးေပးတ့ဲ တံတားတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ႏႏိိုင္ငံေရးပါတီေတြ မရိွဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိိုင္ငံေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိိုင္္ 

ပါဘူး။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ႏိိုင္ငံေရးပါတီေတြ ထူေထာင္ၿပီး ႏိိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ၾကတာေၾကာင့္ ႏိိုင္ငံေရးျပႆနာေတြနဲ႔ လူမႈေရးပဋိပကၡေတြကို ႏိိုင္ငံေရးနည္း 

လမ္းအရ ေျဖရွင္းႏိိုင္ပါတယ္။ လူေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားက ကြျဲပားျခားနားမႈေတြကိုလဲ ၿငိမ္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေျပလည္သြားေအာင္လို႔ ေျဖရွင္းႏိိုင္္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြမဲွာ အႏုိင္ရခ့ဲမယ္ဆိုရင္ အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔ 

စည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြေဲတြမွာ ခ်ျပခ့ဲတ့ဲမူ၀ါဒေတြနဲ႔ ေပးထားခ့ဲတ့ဲကတိေတြကုိလည္း 

ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ ေရြး 

ေကာက္ပြေဲတြမွာ အႏုိင္မရခ့ဲတ့ဲ ပါတီေတြကလည္း အတုိက္အခံပါတီေတြအျဖစ္ ဆက္ 

လက္ၿပီး ရပ္တည္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ အႏုိင္ရပါတီက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္တာ 

ေတြကို မျပဳႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အတုိက္အခံပါတီေတြက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္္ ေထာက္ျပတာေတြ ျပဳ 

လုပ္ႏိိုင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အစိုးရနဲ႔ အတိုက္အခံပါတီေတြက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ 

ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးၾကတ့ဲအတြက္ ဘယ္သူေတြကမွန္တယ္ ဘယ္မူ၀ါဒကမွန္တယ္ဆိုတာကို 

ျပည္သူေတြက နားလည္သေဘာေပါက္ႏိိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတုိက္အခံပါတီေတြရဲ႕ 

အခန္းက႑ဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ထြန္းကားေရးအတြက္ အရမ္းကို အေရးႀကီးပါ 

တယ္။ 

 
ႏိိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား 

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကိုက သူတုိ႔ရဲ႕မူ၀ါဒေတြကုိ ျပည္သူေတြက 

လက္ခံ ယံုၾကည္လာေအာင္လို႔ို စည္းရုံးသိမ္းသြင္း ၀ါဒျဖန္႔ေလ့ရိွၾကပါတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ေပးစ 

ကားေတြကိုလဲ အလြန္အကၽြံ ေျပာဆိုၿပီး စည္းရုံးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အလြန္အကၽြ ံ မ ဲ

ဆြယ္ စည္းရုံးတာေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း သေဘာထားအျမင္ေတြ အႀကီးအ 

က်ယ္ကြျဲပားၿပီး အခ်င္းခ်င္း ကူညီခ်င္တ့ဲစိတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္တ့ဲစိတ္ေတြ နည္းပါး 
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သသြားႏိိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ က္ုိယ္တုိင္က ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရးကုိ 

ဖ်က္ဆီးျပစ္သလုိမ်ိဳး ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး 

ကြျဲပားျခားနားမႈေတြကုိ မီးေလာင္ရာေလပင့္လုပ္ၿပီး သူတုိ႔ပါတီ အက်ိဳးအတြက္ စည္းရုံးလံႈ႕ 

ေဆာ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ပါတီေတြ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လူထုက သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြကုိ စေတး 

ခံေပးရတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းေတာ့ နုိင္ငံေရးပါတီဆုိတာ လူထုေကာင္း 

စားေရးအတြက္ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။  

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေငြေၾကးစည္းစိမ္ ေမွ်ာ္ကုိးတာေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားတာ 

ေတြေၾကာင့္ မသမာတ့ဲ စီးပြားေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ လက္ပါးေစသေဘာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါ 

တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္အခါက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံခ့ဲတ့ဲသူေတြကုိ အာဏာရလာ 

တ့ဲအခါ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကို ေက်းဇူးဆပ္တ့ဲအေနနဲ႔ ျပန္ၿပီး ဖန္တီးေပး 

ေလ့ရိွပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိေထာက္ပ့ံခ့ဲတ့ဲ စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ပဲ အက်ဳိးရိွေစၿပီး ျပည္ 

သူေတြကိုေတာ့ အက်ိဳးယုတ္ေစမယ့္ ဥပေဒမ်ိဳးေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္တုန္းက ေပးခ့ဲတ့ဲ ကတိစကားေတြကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ပါ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေပၚထားရိွတ့ဲ ျပည္သူလူတုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြ ေလွ်ာ့ 

နည္းသြားႏိိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ပါတီေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးေလာကက 

ေန အၿပီးအပိုင္ ဖယ္ရွားျပစ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးအရ ထိခုိက္နစ္နာမွာကုိ င့ဲ 

ကြက္ၿပီး အားနာေနဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ပါတီေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ 

ဂုဏ္သိက ၡာရိွရိွ ရယူၾကဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ အာဏာရထားတ့ဲ ပါတီႀကီးေတြကလဲ ၿပိဳင္ 

ဘက္ပါတီငယ္ေလးေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီး ဖိႏိွပ္တာမ်ဳိးေတြ မလုပ္ရပါဘူး။ ပါတီတစ္ပါတီနဲ႔ 

တစ္ပါတီ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတာဟာလဲ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိိုင္ဖို႔ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္း မက်တာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆုိတ့ဲ လူေတြက ပါတီန႔ဲ လူထုကုိ မွန္ကန္တ့ဲ ဦးေဆာင္မႈေပးရမယ့္ အစား 
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ပပါတီတြင္းမွာ တပည့္ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါေတြေမြးၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေျပာဆုိ 

ေလ့ရိွတာကုိလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ 

ေတြကို အေျခခံၿပီးဖြဲ႔ထားတ့ဲ ပါတီေတြ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို မီွ 

ခိုၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ ပါတီေတြလဲရိွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးေစရိွမယ့္ မူ 

၀ါဒေတြ အေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး ပါတီေတြကို ဖြဲ႔စည္းထားသင့္ပါတယ္။ ပါတီေတြမွာ ျပည္သူ 

လူထုရဲ႕လိုအင္ဆႏၵေတြကို အစိုးရက သိရိွနားလည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလာေအာင္ တင္ျပ 

ေပးရမယ့္ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ 

 


