


ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး
ေှမ်းတိုင်းေင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

Shan Nationalities League for Democracy

ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်

၂၀၂၀

ပိူင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ    Party Platform



ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း
ထုတ်ရဝသူ နန်းထွေးမှုံ (၀၁၃၃၃)
  ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်
  ၁၅၇၊ ကိုးမိုင် ပပည်လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကေက်၊ 
  မရမ်းကုန်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ပုံနှိပ်သူ  ဇလပ်နီ ထအာ့ဖ်ဆက် (၀၀၂၀၁)

ပုံနှိပ်ခခင်း ပွမအကကိမ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

အုပ်ရေ  ၂၅၀၀ 



(က)  ပင်လုံကတိကဝတ်ကို ပပန်လည် အသက်သေင်းပခင်း 
(Reinstating the Panglong Promises)

(ခ)  ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲထရးနှင့် 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒဝါဒ (Constitutional 
Amendment and Constitutionalism)

(ဂ) အုပ်ချုပ်ထရးနှင့် ဥပထဒပပုထရးကဏ္ဍ 
ပပုပပင်ထပပာင်းလဲပခင်း (Executive and Legislative 
Reform)

(ဃ) စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်ပခင်း 
 (Collective Leadership)
(င) စည်းစနစ်ကျနထသာ အဖေဲ့အစည်း 

တည်ထဆာက်ပခင်းနှင့် မူဝါဒအထပခပပုပါတီ(Institu-
tion Building and Policy Based Party)

မာတိကာ

မူဝါဒရခါင်းရောင်၏ အမှာစကား 

မူဝါဒရေးေွဲရေး ရကာက်ရြကာင်း 

နိဒါန်း
အပိုင်း (၁) ခပည်ရထာင်စုသစ်ကို ထုေစ်ပုံရဖာ်ခခင်း 
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(စ) ပပည်သူသို့ သတင်းစကား
(ဆ) ထမော်ပမင်ချက်၊ စံတန်ဖိုးနှင့် လမ်းညွှန်အထပခခံမူများ 

(Vision, Values and Guiding Principles)

၁။  ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ခဖစ်ချင်ခမင်ချင်ရသာ နိုင်ငံ 
(The Country we want to see in 2030)

၂။  ခပည်သူလူထု (People)
(၂.၁) နိုင်ငံသား။ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အယူအဆ၊ 

အခေင့်အထရးနှင့်တာဝန် (Citizenship: 
concept, rights and duties)

(၂.၂) တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစု။ မတူကေဲပပားပခင်းနှင့် 
ဗဟုဝါဒ၊ ပပည်စုံကကေယ်ဝထသာ ပပည်ထွာင်စု 
(Ethnicity: diversity and pluralism, the 
richness of The Union of Myanmar)

(၂.၃) ထနရပ်စေန့်ခော ထပပာင်းထရေ့ရသူများနှင့် 
ဒုက္ခသည်များ (IDPs and Refugees)

(၂.၄) အပခား နိုင်ငံများသို့ ပပန့်ကျဲွေက်ခော 
အထပခချထနွိုင်သူများ (Diaspora)

(၂.၅) ဂျဲန်ဒါ (သို့) ကျား−မထရးရာ (Gender)
(၂.၆) လူငယ်ထရးရာ (Youth)
(၂.၇) သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ကထလးသူငယ် 

များနှင့် မသန်စေမ်းသူများ (Elderly people, 
Children and People living with 
disabilities)

အပိုင်း (၂)  အရထွရထွ မူဝါဒများ (General Policies)
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၃။  နိုင်ငံ (Nation)
(၃.၁) မိမိတို့၏ ဒီမိုကထရစီဆိုင်ရာ သထောတရား 

အယူအဆ (Our concept of Democracy)
(၃.၂) နိုင်ငံထမာ်ဒယ်။ ပပည်ထွာင်စု၊ ဖက်ဒရယ် 

စနစ်နှင့် ဗဟို ချုပ်ကိုင်မှု အာဏာထလော့ချပခင်း 
(Nation model:  Union, Federalism 
and decentralization)

(၃.၃) အာဏာချိန်ခေင်လျာ။ ဥပထဒပပုထရး၊ 
အုပ်ချုပ်ထရးနှင့် တရားစီရင်ထရး (Power 
balance:  Legislative, Executive and 
Judiciary bodies)

(၃.၄) စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ 
 (Role of the Military)
(၃.၅) အရပ်ဖက်လူမှုအဖေဲ့အစည်းများနှင့် 

လူွုအထပခပပု အရပ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများ 
(CSOs and CBOs)

(၃.၆) နိုင်ငံထရးပါတီများ (Political Parties)
(၃.၇) အလုပ်သမားနှင့် ထတာင်သူလယ်သမား 

အစည်းအရုံးများ (Trade Unions and 
Farmer Unions)

၄။  နိုင်ငံ့ ငငိမ်းချမ်းရေး (National Peace)
(၄.၁) တည်တံ့ခိုင်မာထသာ မငိမ်းချမ်းထရး (Durable 

Peace)
(၄.၂) လုံမခုံထရးနှင့် ကာကေယ်ထရးဆိုင်ရာ 

အဖေဲ့အစည်းများ (Security and Defence 
Forces)

(၄.၃) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖေဲ့အစည်းများ 
(Ethnic Armed Organisations)

(၄.၄) လုံမခုံထရးဆိုင်ရာကဏ္ဍ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲထရး 
(SSR-Security Sector Reform)
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၅။  စီးပွားရေး (Economy)
(၅.၁) စီးပေားထရးနှင့် ထေးကေက် − အထပခခံမူဝါဒများ 

(Economy and markets: basic princi-
ples)

(၅.၂) လခစားလုပ်ငန်း (Employment)
(၅.၃) ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခေင့် (Property rights)
(၅.၄) စက်မှုလုပ်ငန်း (Industry)
(၅.၅) စိုက်ပျ ိုးထရး (Agriculture)
(၅.၆) ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ပင်လယ်သယံဇာတများ 

(Fishery and Sea resources)
(၅.၇) စေမ်းအင် (Energy)

၆။  ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော ဖက်ဒေယ်စနစ်
(၆.၁) ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ အစီအမံများ (Fiscal 

Arrangement)
(၆.၂) အသုံးစရိတ်နှင့်အခေန်ထကာက်ခံပခင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ပိုင်ခေင့်သတ်မှတ်ပခင်း(Expenditure and 
Taxation Assignment)

(၆.၃) အစိုးရများအကကား ေဏ္ဍာထရးလွှဲထပပာင်းပခင်း 
(Intergovernmental Transfer)

(၆.၄) သာတူညီမေထရး ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းပခင်း 
(Equalization Transfers)

(၆.၅) မူဝါဒဆိုင်ရာ သဟဇာတပဖစ်ပခင်း (Policy 
Harmonization)

၇။  အခွင့်အရေးများ (Rights)
(၇.၁) လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖေဲ့ မဖိုးတိုးတက်ထရး 

(Human Resources Development)
(၇.၂) လူ့အခေင့်အထရး (Human Rights)
(၇.၃) လူမှုအထပခခံဝန်ထဆာင်မှုများ။ ကျန်းမာထရးနှင့် 

ပညာထရးသည် အထပခခံအခေင့်အထရး 
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 (Social Basic Services: Health and 
Education as basic rights)

(၇.၄) အဆင့် ပမင့်ပညာထရး (Higher Education)
(၇.၅) လူမှုလုံမခုံထရး (Social Security)
(၇.၆) လေတ်လပ်စောွုတ်ထဖာ်ထပပာဆိုခေင့် 
 (Freedom of Expression)
(၇.၇) ဓထလ့ွုံးတမ်းနှင့် ောသာစကားဆိုင်ရာ 

အခေင့်အထရးများ (Custom, Culture and 
Language rights)

(၇.၈) နိုင်ငံထရးဆိုင်ရာအခေင့်အထရး 
 (Political Rights)
(၇.၉) ောသာထရး (Religion)

၈။  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရခမယာ 
 (Environment and Land)

(၈.၁) ထပမယာ (Land)
(၈.၂) သောဝသယံဇာတအရင်းအပမစ် 
 (Natural resources)
(၈.၃) သောဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သောဝထဂဟ 

(Environment and Ecosystem)
(၈.၄) ထေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခေဲမှု 
 (Disasters’ Management)

၉။  နိုင်ငံခခားရေးေိုင်ောမူဝါဒများ၊ 
နိုင်ငံတကာေက်ေံရေး(Foreign Policy, Interna-
tional Relations)
(၉.၁) နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ဦးစားထပး 

ထဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ (Internation-
al Priorities)

(၉.၂) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်ဆံထရး(သို့) 
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံထရး (Global Relations 
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– International Relations) 
(၉.၃) ထဒသဆိုင်ရာဖိုရမ်များ (Regional Fora)
(၉.၄) အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ (Neighbouring 

Countries)
(၉.၅) နိုင်ငံတကာ ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှု (Interna-

tional Cooperation)
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1

မူဝါဒခေါင်းခောင်၏ အမှာစကား

၁၉၈၈−ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လူမျ ိုးစုအထပခခံ ပါတီတစ်ရပ်အထနပဖင့် “ရှမ်း
တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကထရစီ အဖေဲ့ချုပ်” ကို ွူထွာင်ခဲ့ပါသည်။   ပဖစ်ထပါ်လာ 
ထသာ ထခတ်ကာလ လှိုင်းဂယက်အထပါ်  အလျဉ်းသင့်သလို ထလောက်လှမ်းခဲ့ ကက 
ရပါသည်။ ွိုထနာက် ထပပာင်းလဲလာထသာ ထခတ်ကာလ အထပခအထနအရ  ၂၀၁၃ 
တေင်  လူမျ ိုးစုကို အထပခခံထသာပါတီတစ်ရပ်အပဖစ်မှ  ထဒသကိုအထပခခံထသာပါတီ 
အပဖစ်သို့ ကူးထပပာင်းရန် အားွုတ်ခဲ့ ကကပါသည်။  သို့ထသာ်လည်း  ယင်းအထပခခံ 
ွက် ပိုမိုထကာင်းမေန်သည့်  “မူဝါဒကို အထပခခံထသာပါတီ” တစ်ခုပဖစ်နိုင်ရန် “နှစ် 
ထပါင်း သုံးဆယ်ထကျာ် အထတေ့အကကုံများ” မှတဆင့်  ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အထစာပိုင်း 
ကာလများမှ စတင်လုံးပန်းခဲ့ ကကရာ ယခုအခါ  (ပဏာမ ကျင့်သုံးသည့်) မူဝါဒ 
တစ်ရပ် အပဖစ်သို့ ထရာက်ရှိလာခဲ့ မပီ ပဖစ်ပါသည်။

တန်းတညူမီေထရး၊ ကိယုပ်ိငုပ်ပဋ္ဌာန်းခေင်ရ့ရှထိရးနငှ် ့ဖကဒ်ရယပ်ပညထ်ွာင ်
စု ွူထွာင်ထရး အစရှိထသာ ဦးတည်ချက်များသည် အဓိကမဟာဗျူဟာများ 
ပဖစ်ထသာ်လည်း ယင်းဦးတည်ချက်များကို အထကာင်အွည်ထဖာ်ရာ နည်းဗျူဟာ 
များတေင် ထရးသားသတ်မှတ်ွားထသာ  အထသးစိတ်မူဝါဒများသည်လည်း 
အလေန်အထရးကကီးထကကာင်း နိုင်ငံထရးအထတေ့အကကုံများမှတဆင့် သိရှိွားခဲ့ ကကပါ 
သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ထရးမှတ်ွားထသာမူဝါဒများကို အထကာင်အွည်ထဖာ်ရာတေင်  
အဆို ပါ မူဝါဒများကို သက်ဝင်ယုံကကည်သူ မည်သူမဆို  လူမျ ိုးမထရွး၊ ထဒသမထရွး 
ပါဝင်ထဆာင်ရွက်ခေင့် ရရှိလာကကမည် ပဖစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ မူလရည်မှန်းချက် 
ပန်းတိုင်မှ ထသေဖည်သေားတတ်သည့် နိုင်ငံထရးဓထလ့ကို ထရှာင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် ကာ 
ကေယန်ိုငရ်နအ်တေက ်ရညမ်နှ်းချက ်ပါဝငပ်ါသည။်  နိငုင်ထံရးပါတတီစရ်ပအ်ထနပဖင် ့
မိမိ၏မူရင်း ပန်းတိုင်အား မျက်ထပခပပတ်၍ မရထပ။

ွို့အပပင်  နာမည်ကကီး ထခါင်းထဆာင်တစ်ဦး တစ်ထယာက်ွဲကို အဓိက 
အားွားမီခိုရထသာ ပါတီတစ်ရပ်အပဖစ်မှ  မူဝါဒအထပါ်ရပ်တည်ထသာ ပါတီ 
တစ်ရပ်ပဖစ်နိုင်ရန် ကကိုးပမ်းပခင်းလည်း ပဖစ်ပါသည်။ ထစတနာမှန် ထတာ်ထသာ၊ 
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တတ်ထသာ၊ မှန်ကန်မှုရှိထသာ မည်သည့်ထခါင်းထဆာင်မဆို  လက်စေဲပပုနိုင်မည့် 
မူဝါဒများအပဖစ် တည်ရှိထနရန်လည်း  ရည်မှန်းပါသည်။  အဆိုပါ ရည်မှန်းချက် 
တေင် ပါတီအတေက် ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲရန်ဆိုသည့် အချက်ကိုလဲ ဦးတည်ပါ 
သည်။

ယခုအခါ ပါတီထခါင်းထဆာင်များ၏ ပပည်သူလူွုအတေင်း နှစ်သုံးဆယ် 
ပဖတ်သန်းမှုမှ ရရှိလာသည့် အထတေ့အကကုံများနှင့် လတ်တထလာ ထခတ် 
အထပခအထနများနှင့်ဆီထလျာ်ထသာ ွားရှိအပ်သည့်မူဝါဒများကို  ပပန်လည်ပပုစုခဲ့ 
မပီး တဖန် ပပည်သူလူွုများွံမှ ရှိလာထသာ အထတေ့အကကုံများကို မူဝါဒအပဖစ် 
ထရးသားမပီး ပပည်သူလူွုအတေင်း ပပန်လည်ထပးပို့ကျင့်သုံးပခင်းသာ ပဖစ်ပါသည်။

မည်သည့် မူဝါဒ ပဖစ်ပါထစ။ အစဉ်အမမဲ တည်တံ့မှန်ကန် ထနလိမ့်မည်ထတာ့ 
မဟုတ်ပါ။  ထခတ်ကာလနှင့် တိုင်းပပည်၏ နိုင်ငံထရးအထပခအထနများအထပါ်မူတည် 
မပီး ကျင့်သုံးအပ်သည့် မူဝါဒ၊ နည်းဗျူဟာများသည်လည်း ထလျာ်ညီထစရန် 
ထပပာင်းလဲကျင့်သုံးကကရစမမဲ ပဖစ်ပါသည်။ ွ ို့ထကကာင့် ယခု ထရးသားသတ်မှတ်ွား 
အပ်ထသာ မူဝါဒများသည်လည်း ပပည်သူလူွု၏ အကျ ိုးစီးပေားအတေက်  အကျ ိုး 
သက်ထရာက်မှု ရှိပခင်း၊ မရှိပခင်းအထပါ်မူတည်လျက်  ပပုပပင်ထပပာင်းလဲ သေားနိုင်ရ 
မည်ဟုလည်း ထလးထလးနက်နက် ယုံကကည်ွားပါသည်။

မည်သို့ပင်ပဖစ်ထစကာမူ ယခုထရးသားွားအပ်ထသာ ကျွန်ုပ်တို့ပါတီ၏ 
မူဝါဒများကို  ပပည်သူလူွုအတေင်းနှင့် နိုင်ငံထရးနယ်ပယ်များတေင် လက်ထတေ့ 
ကျင့်သုံး သေားကကထတာ့မည် ပဖစ်ပါသည်။  လက်ထတေ့ကျင့်သုံးပခင်းမှတဆင့် ရရှိ 
လာခဲ့ထသာ အထတေ့အကကုံများမှ  ွုတ်နုတ်ကာ အွက်က ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း 
ပပည်သူလူွုအကျ ိုးစီးပေားအတေက်  ပပင်ဆင်ပဖည့်စေက် နုတ်ပယ်သေားမည်ပဖစ်ပါ 
ထကကာင်း စကားဦးပါးလိုက်ပါသည်။
         

စိုင်းညွန့်လွင်
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁)
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မူဝါဒခေးေွဲခေး ခကာက်ခြကာင်း
(Background)

 ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ထန့မှ ၂၁ ရက်ထန့အွိ ရှမ်းပပည်နယ် 
လားရှိုးမမို့တေင် ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချု
ပ်၏ ဗဟိုထကာ်မတီအစည်းအထဝး (၁/၂၀၁၈) ၌ ကဏ္ဍအလိုက် ပါတီမူဝါဒများ 
ထရးဆေဲရန် ထဆေးထနေးဆုံးပဖတ်ခဲ့သည်။ ပါတီမူဝါဒများ ထရးဆေဲနိုင်ထရးအတေက် 
မူဝါဒဦးထဆာင်အဖေဲ့ဝင် သုံးဦးနှင့် အဖေဲ့ဝင် ၂၀ ဦး၊ စုစုထပါင်း ၂၃ ဦး ပါဝင်ထသာ 
ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်ထကာ်မတီကို ဖေဲ့စည်းကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်မှ ၁၃ 
ရက်ထန့အွိ ရခိုင်ပပည်နယ်၊ သံတေဲမမို့တေင် မူဝါဒထရးဆေဲထရး ပွမအစည်းအထဝး 
ကို ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည်။ ွိုအစည်းအထဝးတေင် ဦးစားထပးထရးဆေဲရမည့် မူဝါဒ 
များနှင့် အထွေထွေမူဝါဒများကို ထဆေးထနေးသထောတူနိုင်ခဲ့သည်။ ကဏ္ဍ အလိုက် 
မူဝါဒများ ထရးဆေဲနိုင်ရန် အဖေဲ့ဝင်များအား အစုအဖေဲ့ခေဲ၍ တာဝန်ထပးအပ်နိုင်ခဲ့ 
သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇေန်လ ၂၃ ရက်ထန့မှ ၂၄ ရက်ထန့အွိ ရန်ကုန်မမို့တေင် မူဝါဒ 
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ထရးဆေဲထရး ဒုတိယအစည်းအထဝးကို ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည်။ ထရးဆေဲမပီးစီးခဲ့သည့် 
မူဝါဒဆိုင်ရာ မူကကမ်း သုံးခုအား ထဆေးထနေးသထောတူခဲ့သည်။ ဆက်လက်ထရးဆေဲ 
မည့် မူဝါဒများအတေက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်နိုင်ခဲ့သည်။
 ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်ထကာ်မတီဝင်များသည် မိမိတို့တာဝန်ယူွားသည့် 
မူဝါဒများ ထရးဆေဲနိုင်ထရးအတေက် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတေင် ကျွမ်းကျင်သည့် ပပည် 
တေင်းပပည်ပရှိ ပညာရှင်များအား ဖိတ်ထခါ်၍ လိုအပ်သည့် အကကံဉာဏ်များရယူ 
ခဲ့သည်။ ကဏ္ဍအလိုက်စိတ်ပါဝင်စားထသာ ပါတီဝင်များအား ဖိတ်ထခါ်၍ အလုပ် 
ရုံ အစည်းအထဝးများ ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည်။ ထဆေးထနေးညှိနှိုင်းခဲ့ ကကသည်။
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် ထအာက်တိုောလ ၂၆ ရက်ထန့တေင် ကျင်းပထသာ ရှမ်းတိုင်း
ရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်၏ နှစ် ၃၀ ပပည့် ပါတီတည်ထွာင်ပခင်းအခမ်း 
အနားတေင် ပါတီအား မူဝါဒအထပခပပုပါတီအပဖစ်ထပပာင်းလဲရန် ွ ုတ်ပပန် ထကကညာ 
ခဲ့သည်။
 ပါတီမူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောလ ၂၄ ရက်ထန့ 
တေင် ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခေဲ (ရှမ်းပပည်နယ်-ထပမာက်ပိုင်း) အလုပ်အမှုထဆာင် ထကာ် 
မတီဝင်များနှင့် လည်းထကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်ထန့တေင် ဗဟို 
ဌာနချုပ်ရုံးခေဲ (ရှမ်းပပည်နယ်-ထတာင်ပိုင်း) အလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်နှင့် 
လည်းထကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထဖထဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ထန့တေင် ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခေဲ 
(ကချင်ပပည်နယ်) အလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်များနှင့် လည်းထကာင်း ထဆေး 
ထနေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထမလ ၁ ရက်ထန့မှ ၂ ရက်ထန့အွိ ရန်ကုန်မမို့တေင် 
ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်ထကာ်မတီ၏ မူဝါဒထရးဆေဲထရး တတိယအစည်းအထဝးကို 
ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအထဝးတေင် ထရးဆေဲမပီးစီးွားသည့် မူဝါဒမူကကမ်း 
များကို ထဆေးထနေးသထောတူနိုင်ခဲ့သည့်အပပင် အဆုံးသတ်ထရးဆေဲရန် ကျန်ရှိထန 
သည့် မူဝါဒများထရးဆေဲရန် မူဝါဒလမ်းစဉ် ထကာ်မတီဝင်များအကကား တာဝန်များ 
ခေဲထဝနိုင်ခဲ့သည်။
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထမလ ၆ ရက်ထန့မှ ၇ ရက်ထန့အွိ ရှမ်းပပည်နယ် ထပမာက် 
ပိုင်း လားရှိုးမမို့တေင် ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့သည့် မမို့နယ်စုံညီအစည်းအထဝး (၂၀၁၉ 
ညီလာခံ) တေင် ပါတီအားမူဝါဒအထပခပပုပါတီအပဖစ် ထပပာင်းလဲရန်နှင့် လူမျ ိုး 
အထပခစိုက်ပါတီမှ ပပည်နယ်အထပခစိုက်ပါတီအပဖစ် ထပပာင်းလဲရန် တညီတညွတ် 
တည်းသထောတူ ဆုံးပဖတ်ခဲ့ ကကသည်။
 ထရးဆေဲမပီးစီးသည့် မူဝါဒများအား ပါတီဝင်များနှင့် ပါတီကို အားထပး 
ထွာက်ခံထသာ ပပည်သူများအား ရှင်းလင်းတင်ပပကာ အပမင်သထောွားများ 
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ရယူနိုင်ရန်အတေက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်ထန့မှ ၁၁ ရက်ထန့ အွိ 
ရှမ်းပပည်နယ်ထတာင်ပိုင်း၊ မိုင်းပန်မမို့နယ်၊ လင်းထခးမမို့နယ်၊ ထမာက်မယ်မမို့ 
နယ်၊ မိုးနဲမမို့နယ်၊ ကျ ိုင်းထတာင်းမမို့နယ်ခေဲ၊ နမ့်စန်မမို့နယ်၊ ခိုလမ်မမို့များမှ 
ပါတီဝင်များ၊ ပပည်သူများနှင့် ထတေ့ဆုံထဆေးထနေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထဖထဖာ်ဝါရီ  
လ ၁၈ ရက်ထန့မှ ၂၂ ရက်ထန့အွိ ရှမ်းပပည်နယ်ထပမာက်ပိုင်း၊ သီထပါမမို့နယ်၊ 
လားရှိုးမမို့နယ်၊ တန့်ယန်းမမို့နယ်နှင့် မိုင်းရယ်မမို့နယ်သို့ သေားထရာက်ကာ ပါတီ 
ဝင်များနှင့် ပါတီအား ထွာက်ခံအားထပးသည့် ပပည်သူတို့နှင့် ပါတီ၏ မူဝါဒဆိုင် 
ရာများကို ထဆေးထနေးသထောွားရယူခဲ့သည်။
 ပါတီထရးရာနှင့် လွှတ်ထတာ်ထရးရာ အပမင်ဖေင့်သင်တန်းတေင် ပါတီ၏ 
မူဝါဒများအား တက်ထရာက်လာသည့် မမို့နယ်ကိုယ်စားပပုပါတီဝင်နှင့် ထဆေးထနေး 
ညှိနှိုင်းကာ အကကံပပုချက်များအား ရယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထအာက်တိုောလ 
၁၉ ရက်ထန့မှ ၂၃ ရက်အွိ ထတာင်ကကီးခရိုင်ရှိ မမို့နယ်ကိုယ်စားပပုပါတီဝင်များ
နှင့်လည်းထကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်  နိုဝင်ောလ ၁၄ ရက်မှ ၁၈ ရက်ထန့အွိ လေိုင် 
လင်ခရိုင်ရှိ မမို့နယ်ကိုယ်စားပပုပါတီဝင်များနှင့်လည်ထကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင် 
ောလ ၂၀ ရက်ထန့မှ ၂၄ ရက်ထန့အွိ လင်းထခးခရိုင်ရှိ မမို့နယ်ကိုယ်စားပပုပါတီ
ဝင်များနှင့် လည်ထကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလ ၂၂ ရက်ထန့မှ ၂၆ ရက်ထန့အွိ 
ရှမ်းပပည်နယ်ထပမာက်ပိုင်း မမို့နယ်အသီးသီးမှ မမို့နယ်ကိုယ်စားပပုပါတီဝင်များ
နှင့် လည်ထကာင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ထဖထဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ထန့မှ ၂၅  ရက်ထန့အွိ 
ရှမ်းပပည်နယ် အထရှ့ပိုင်း မမို့နယ်အသီးသီးမှ မမို့နယ်ကိုယ်စားပပုပါတီဝင်များနှ
င့် လည်ထကာင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်ထန့မှ  ၂၅ ရက်ထန့အွိ ကချင်ပပည် 
နယ် မမို့နယ်အသီးသီးမှ မမို့နယ်ကိုယ်စားပပုပါတီဝင်များနှင့် လည်ထကာင်း 
ပါတီမူဝါဒထကာ်မတီက ထရးဆေဲွားထသာ ကဏ္ဍအလိုက်မူဝါဒများအား အပပန် 
အလှန် ထဆေးထနေးညှိနှိုင်းကာ သထောွားအပမင်များ စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။
 ပါတီမူဝါဒ ထရးဆေဲပခင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းက အချိန် 
နှစ်နှစ်ထကျာ်ကကာ အချိန်ယူမပီး ပဖစ်ထပမာက်ထအာင် ထရးဆေဲခဲ့ရသည်။ မူဝါဒပဖစ် 
ထပမာက်ထရး၊ ထရးဆေဲထရးအတေက် လူငယ်လူရွယ်ပါတီဝင်များ၊ ပါတီဝင် အမျ ိုး 
သမီးအဖေဲ့များ၊ ထဒသခံပါတီဝင်များ၊ ောသာရပ်အလိုက်ကျွမ်းကျင်ထသာပညာ
ရှင်များ၊ ပါတီကိုထွာက်ခံသူများ၊ မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်ရုံ ထဆေး 
ထနေးမှုထပါင်း အကကိမ် ၃၀ ွ က်မနည်း ထဆေးထနေးတိုင်ပင်နှီးထနှာပခင်းများ ပပုလုပ်ခဲ့ 
ရသည်။ အထရအတေက်အားပဖင့်  လူပုဂ္ဂိုလ်ထပါင်း ၂၅၀၀ ထကျာ်ကို  ရှမ်းပပည်နယ် 
တခေင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထဒသကကီးအချ ို့တေင် ထတေ့ဆုံထဆေးထနေးနှီးထနှာ 
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ခဲ့ရသည်။ မူဝါဒထရးဆေဲရာတေင် လေယ်ကူပမန်ဆန်သည့်နည်းလမ်း အွက်ထအာက် 
ပုံစံမျ ိုးပဖင့်မချဉ်းကပ်ေဲ အချိန်ယူ၊ ပင်ပန်းမပီးအကျ ိုးရှိသည့် နည်းလမ်း ထအာက် 
ထပခမှ အွက်နည်းပဖင့် ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ အွက်ဗဟိုထကာ်မတီဝင်များမှ 
ထအာက်ထပခထဒသခံပါတီဝင်များအဆုံး သိရှိမပီး အားလုံးပူးထပါင်းပါဝင်သည့်နည်း 
လမ်းများပဖင့် ချဉ်းကပ်မပီး စုစည်းပုံထဖာ်လာခဲ့ထသာ မူဝါဒလမ်းစဉ်များပဖစ်သည်။ 
ဒီအတေက်ထကကာင့်ပင် မူဝါဒလမ်းစဉ်ထရးဆေဲပခင်း ခရီးစဉ်တေင်  စိန်ထခါ်မှုများ၊ အဖု 
အွစ်များ ကကုံဆုံထကျာ်လွှားရသည့် အမှတ်တရသင်ခန်းစာ များစောရှိခဲ့ပါသည်။  
နှစ်နှစ်တာ အပင်ပန်းခံကကိုးစား ပဖတ်သန်းလာရသည့် မူဝါဒပဖစ်ထပမာက်ပခင်း 
ခရီးစဉ်ကို ချုပ်ရလေင် ယခုလက်ရှိမူဝါဒလမ်းစဉ်သည် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ 
ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ် သေားရာနိုင်ငံထရးပန်းတိုင်တေင် သမိုင်းမှတ်ထကျာက်တစ်ခု 
ပင်ပဖစ်မည်ဟု ယုံကကည်ပါသည်။
 သို့ပါ၍ ဤပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်သည် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီ 
အဖေဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင် ထကာ်မတီဝင်များ၊ ဗဟိုထကာ်မတီဝင် အဆင့် 
များသာမက ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခေဲအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်များ၊ မမို့နယ် 
ထကာ်မတီဝင်များ၊ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ထလ့လာလိုက်စားသည့် ပါတီဝင်များ၊ ပါတီ 
အားထပးထွာက်ခံသူများ၏ အပမင်သထောွားများကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ 
အလိုက်မူဝါဒဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကကံဉာဏ်များရယူ၍ ထရးဆေဲ 
ွားပခင်း ပဖစ်ထကကာင်း တင်ပပအပ်ပါသည်။
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နိဒါန်း

 ၇၃ နှစ်ကကာ လေန်ထပမာက်ခဲ့ မပီပဖစ်ထသာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တေင် ဖက်ဒရယ် 
ရှမ်းပပည်ရှိ ပင်လုံမမို့၌ ပပည်မနှင့် ထတာင်တန်းထဒသထခါင်းထဆာင်များ ထတေ့ဆုံ 
ထဆေးထနေးကာ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု တည်ထဆာက်မပီး မငိမ်းချမ်းစော အတူတကေ 
ယှဉ်တေဲထနွိုင်ရန် သထောတူခဲ့ ကကသည်။
 ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်းသည် ပဋိပက္ခပဖစ်ပခင်းွက် ထကာင်းမေန်သည် 
ဟုလည်းထကာင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်ပခင်းသည် အစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်းပဖစ်ပခင်း
ွက် ထကာင်းမေန်သည်ဟုလည်းထကာင်း၊ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာ လွှဲအပ်ထပးပခင်း 
သည် မမေမတပပုမူဆက်ဆံခံရပခင်းွက် သာလေန်သည်ဟုလည်းထကာင်း၊ ထပါင်း 
ကူးတံတားများသည် နံရံအတားအဆီးများွက် သာလေန်ထကာင်းမေန်သည်ဟု 
လည်းထကာင်း ယုံကကည်ခဲ့ ကကသည်။
 ဤယုံကကည်ချက်တို့သည် ရိုးရှင်းလေန်းထသာ်ပငား လေန်စောမှ စေမ်းအားရှိ 
ထပသည်။ 
 မိမိတို့သည် အတူတကေ စုထပါင်းတည်ရှိပခင်းပဖင့် ပိုမိုသန်စေမ်းကကမည်ဟု 
ယုံကကည်ကကသည်။
 မိမိတို့သည် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကသာလေင် ပပည်ထွာင်စု၏ အရင်းခံ 
ပဋိပက္ခများအား ထပဖရှင်းနိုင်မည်ဟု ယုံကကည်သည်။
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 မိမိတို့သည် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒစနစ် (Constitutionalism) ကို 
ယုံကကည်လက်ခံသည်။ သို့ပါ၍ လက်ရှိ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအား ဖက်ဒရယ်
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအပဖစ်သို့ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲပခင်း (သို့) အသစ်ထရးဆေဲပခင်း 
တို့ကို ထဆာင်ရွက်မည်။
 ွိုသို့ လက်ရှိဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအား ပပင်ဆင်ပခင်း (သို့) အသစ်ထရး 
ဆေဲပခင်းတို့ ထဆာင်ရွက်ရာတေင် ပပည်ထွာင်စုအား စုထပါင်းတည်ထွာင်ခဲ့သည့် 
ပပည်ထွာင်စု ထခါင်းထဆာင်များ သထောတူလက်မှတ် ထရးွိုးခဲ့သည့် ပင်လုံ 
စာချုပ်၊ ပင်လုံကတိကဝတ်နှင့် ပင်လုံမူတို့အထပါ်တေင် အထပခခံမည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် 
ပပည် နယ်ထပါင်းစုံ ညီလာခံတေင် ချမှတ်အတည်ပပုခဲ့သည့် ပပည်ထွာင်စုစစ်စစ်မူကို 
အထပခခံမည်။
 မိမိတို့သည် နိုင်ငံထရးဆိုင်ရာလေတ်လပ်ခေင့်နှင့် စီးပေားထရးဆိုင်ရာလေတ်
လပ်ခေင့်တို့အား ခေဲပခား၍မရထသာ ဒေိစုံအပဖစ် ရှုပမင်သည်။ ၎င်းတို့အား ခေဲပခားွား 
ပါက ထေးအန္တရာယ်သာ ပဖစ်ထစမပီး ယှဉ်တေဲွားပါမှ သာလေန်စေမ်းအား ပဖစ်မည် 
ဟု ယုံကကည်သည်။
 မိမိတို့နိုင်ငံသည် လူတိုင်းလက်လှမ်းမီထသာ၊ အလုပ်ပဖစ်ထသာ စီးပေား 
ထရး အထဆာက်အဦအား တည်ထဆာက် နိုင်ပါက ပိုမိုသန်မာလာမည်ဟု ယုံကကည် 
သည်။ လုပ်ငန်းထဆာင်ရွက်သူများ ဝင်ထငေတိုးထစမည့်စီးပေားထရး၊ လုပ်ခ လစာ 
ထကာင်းမေန်ထသာ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံသား၏ လူထနမှုအဆင့်အတန်း ပမင့်မား 
လာထစမည့် အခေင့်အလမ်းများ ဖန်တီးထပးမှု၊ စီးပေားထရးဆိုင်ရာ မေတမှု၊ ထရတို 
အကျ ိုးအပမတ်ရရှိမှုွက် ထရရှည် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုကို ဦးစားထပးပခင်း၊ ပုဂ္ဂလိက 
အကျ ိုးစီးပေားွက် အများအကျ ိုးစီးပေားပဖစ်သည်များကို ပံ့ပိုးကူညီပခင်း၊ ဆန်း 
သစ်ထပပာင်းလဲပခင်းနှင့် စေန်ဦးတီွေင်မှုတို့ကို အားထပးထွာက်ကူပပုပခင်း စသည် 
တို့ ပဖစ်သည်။
 နိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပေားထရးသည် လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတစ်စုလက်ွဲတေင် 
တည်ရှိပခင်းသည် ဝင်ထငေနှင့် ချမ်းသာကကေယ်ဝမှုဆိုင်ရာ မညီမေမှုများ ပဖစ်ွေန်းကာ 
တိုင်းပပည်စီးပေားထရး စေမ်းအားယုတ်ထလော့လာပခင်း၊ ပပည်သူလူွု ပိုမိုဆင်းရဲ 
မေထဲတလာပခင်း၊ နိုင်ငထံရးကဏ္ဍ အဆိပ်အထတာက်မပိခင်းတို့ကို ပဖစထ်ပါ်ထစသည်ဟု 
ရှုပမင်သည်။
 မိမိတို့သည် ပပည်သူတို့အား နိုင်ငံ၏ သောဝစေမ်းအားအရင်းအပမစ် 
အပဖစ် မှတ်ယူသည်။
 ထကာင်းမေန်ထသာပညာထရးသည် နိုင်ငံတေင် တန်ဖိုးရှိရမည့် အထပခခံအခေင့် 
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အထရးပဖစ်သည်ဟု ယုံကကည်သည့် အထလျာက် ထနရပ်၊ လူမျ ိုး၊ ောသာ၊ အသား 
အထရာင်၊ လိင်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မခေဲပခားေဲ မိခင်ောသာစကားအထပခပပု ောသာ 
စကားစုံပညာထရးကို ထဖာ်ထဆာင်ရန် လိုအပ်သည်။
 နိုင်ငံသားများ၏ အလုပ်နှင့်မိသားစုေဝ သဟဇာတပဖစ်ထစထရး၊ အမျ ိုး 
သမီးများ တန်းတူလုပ်ခလစာ ရရှိထရးနှင့် လုပ်ငန်းမှ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပင်စင် 
ရယူနိုင်ထရးကို အာမခံသည်။
 ပပည်သူ့အခေင့်အထရးနှင့် ဆန္ဒမဲထပးပိုင်ခေင့်၊ အမျ ိုးသမီးအခေင့်အထရး၊ 
အလုပ်သမားအခေင့်အထရးနှင့် မသန်စေမ်းသူတို့၏ အခေင့်အထရးတို့ကို အာမခံမပီး 
ပပည်သူတို့ လေတ်လပ်ခေင့်အား အကာအကေယ်ပပုထရးတို့ကို ကိုင်စေဲသည်။
 မိမိတို့၏ သမိုင်းအထမေအနှစ်များအား နှစ်သက်ပမတ်နိုးကာ လူမျ ိုးထပါင်း 
စုံ အတူတကေ စုထပါင်းထနွိုင်ပခင်း၊ ရိုးရာယဉ်ထကျးမှုနှင့် ဓထလ့ွုံးတမ်း အစဉ် 
အလာများအား အပပန်အလှန် အသိအမှတ်ပပု ထလးစားပခင်းတို့ကို အထလးွား၍ 
ဂုဏ်ယူစော လိုက်နာကျင့်သုံးသည်။
 စုံလင်ကေဲပပားပခင်းမှုကို စံတန်ဖိုးအပဖစ် ခံယူသည့်အထလောက် မတူညီ 
ထသာ အထတေးအပမင်နှင့် ယုံကကည်မှုများအား လက်ခံပခင်း၊ အပမင်မတူသည်များ 
ရှိခဲ့လေင်ပင် ပူးထပါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပခင်း၊ ေုံသထောွားများအား ရှာထဖေထဖာ် 
ွုတ်ပခင်းတို့ကို ကျင့်သုံးသည်။
 အွက်ထဖာ်ပပပါ အထပခခံမူများ၊ ယုံကကည်ချက်များပဖင့် မိမိတို့ ရှမ်း 
တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်နှင့်အတူ တိုးတက်ကကီးပေား မငိမ်းချမ်း 
ထသာ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုအား အတူအကေ လက်တေဲတည်ထဆာက်ရန် ဖိတ် 
ထခါ်အပ်ပါသည်။
 တိုင်းပပည်အုပ်ချုပ်ခဲ့ထသာ နိုင်ငံထခါင်းထဆာင်အဆက်ဆက်သည် တိုင်း 
ပပည်အကျ ိုးွက် အဖေဲ့အစည်းအကျ ိုး၊ ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ကျ ိုးများကိုသာ အာရုံ 
စိုက်ခဲ့ ကကသည်။ အထလးွားခဲ့ ကကသည်။ သို့ပါ၍ တိုင်းပပည်၏ စီးပေားထရး ချွတ် 
မခုံကျခဲ့သည်။ လခစားဝန်ွမ်းတို့ ရုံးကန်ခဲ့ရသည်။ စေန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ရ 
သည်။ နာကျင်ွိခိုက်ခဲ့ရသည်။ အထရှ့ထတာင်အာရှတေင် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ဆုံး
ထသာနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာသာမက အာရှ 
တခေင် ထလးစားသမှု ခံရပခင်းတို့ ဆိတ်သုဉ်းခဲ့သည်။
 ဤသို့ ပဖစ်ပျက်ထနပခင်းအား ရပ်တန့်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ ပပည်သူများ 
၏ ယုံကကည်မှု တိုးတက်ပမင့်မားရန် လုပ်ထဆာင်ရမည်။ ပပည်သူတို့၏ ဆင်ပခင်တုံ 
တရားအား ယုံကကည်မှု ရှိရမည်။ ွိုယုံကကည်မှုနှင့်အတူ ပပည်သူ၏ စေမ်းအားနှင့် 
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ယုံကကည်ထမော်လင့်ချက်တို့ ပပန်လည်ရှင်သန်လာထစရန် အစေမ်းကုန် ကကိုးစားမည်။
 ထရွးထကာက်ခံမဟုတ်သူများ၏ အာဏာများအား ပပန်လည်ရုတ်သိမ်း 
ရမည်။ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မရှိထသာ အစိုးရများအား ပပည်သူ့အင်အားပဖင့် 
ပပန်လည် မဖိုချရမည်။ အချုပ်အပခာ၏ မူလရင်းပမစ်သည် ပပည်သူအများ ပဖစ် 
ထကကာင်း အာမခံနိုင်ရမည်။ နိုင်ငံ့အာဏာသည် ပပည်သူလက်ွဲတေင် ရှိထကကာင်း 
ထသချာထစရမည်။
 ပပည်ထွာင်စုတေင်းထနွိုင်ထသာ နိုင်ငံသားအားလုံးသည် သန်စေမ်း၍ 
ခိုင်မာအားထကာင်းထသာ စီးပေားထရးနှင့် ွိုက်တန်သည်။ အထရှ့ထတာင် အာရှ 
တခေင်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ ထလးစားသမှုကို ပပန်လည်ရရှိရန် ွိုက်တန် 
သည်။
 ဤမူဝါဒလမ်းစဉ်သည် ပပည်သူသို့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးပဖတ်ပိုင်ခေင့် အခေင့် 
အထရး၊ ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင် ပပည်နယ်များသို့ ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်အခေင့်အထရး
များအား ပပန်လည်ထပးအပ်နိုင်ထရး အားွုတ်ကကိုးပမ်းသည်။
 ဤမူဝါဒလမ်းစဉ်သည် ထရွးထကာက်ပေဲ ရည်မှန်းချက် အတေက်မေသာ 
မဟုတ် ပပည်ထွာင်စုမငိမ်းချမ်းထရး၊ အမျ ိုးသားပပန်လည်သင့် ပမတ်ထရးနှင့် ဖက် 
ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု တည်ထဆာက်ထရးတို့ အတေက်ပါ ရည်ညွှန်းသည်။
 ဤမူဝါဒလမ်းစဉ်သည် နှစ်ထပါင်း ၇၀ ထကျာ်ကကာ လေဲမှားခဲ့သည့် ထဆာင် 
ရွက်ချက်များအား အပပုသထော ချဉ်းကပ်၍ စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်မှု၊ စုထပါင်း 
အင်အားပဖင့် စုထပါင်းပိုင်ဆိုင်ထသာ ပပည်ထွာင်စုကို ပပန်လည်တည်ထဆာက်ရန် 
ရည်ရွယ်သည်။
 ဤမူဝါဒလမ်းစဉ်သည် အထကာင်းပမင်ဝါဒဆန်သည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်း
သားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်သည် အထကာင်းပမင်ဝါဒကို စေဲကိုင်၍ပဖစ်သည်။
 ဆိုခဲ့ပါထသာ အထကကာင်းကိစ္စရပ်များအထပါ် အထပခခံ၍ ရှမ်းတိုင်းရင်း 
သားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်၏ ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်အား ပပည်သူအများ သိရှိ 
ထလ့လာ ထဝဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါရန် တင်ပပလိုက်ရထပသည်။

ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်ရကာ်မတီ
ေှမ်းတိုင်းေင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ



အပိုင်း (၁)

ပပည်ခောင်စုသစ်ကို ေုေစ်ပုံခော်ပေင်း

Sculpting the New Union
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အပိုင်း (၁)
ပပည်ခောင်စုသစ်ကို 
ေုေစ်ပုံခော်ပေင်း
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(က)  ပင်လုံကတိကဝတ်ကို ခပန်လည်အသက်သွင်းခခင်း 
 (Reinstating the Panglong Promises)

 ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ထဖထဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ထန့တေင် ဗမာပပည်မထခါင်းထဆာင်နှင့် 
ထတာင်တန်းထဒသ ထခါင်းထဆာင်တို့ ထတေ့ဆုံထဆေးထနေးကာ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ် 
ဆိုမပီး ပပည်ထွာင်စုကို စုထပါင်းတည်ထွာင်ခဲ့ ကကသည်။  ပင်လုံစာချုပ် အပိုဒ် ၅ 
တေင် ထတာင်တန်းထဒသတို့ လက်ရှိခံစားထနရထသာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ကို မည် 
သည့်နည်းလမ်းပဖင့်မဆို လက်လွှတ်ရန် ပပုလုပ်ပခင်း မရှိထစရထကကာင်းနှင့် ထတာင် 
တန်းထဒသတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့် အပပည့်အဝ ရရှိရန် မူအားပဖင့် သထောတူ 
ကကသည်။ အပိုဒ် ၇ တေင် ဒီမိုကထရစီနိုင်ငံများတေင် အထပခခံများအပဖစ် အသိ 
အမှတ်ပပုွားမပီးထသာ အခေင့်အထရးများအား ရရှိခံစားပိုင်ခေင့် ရှိထစရမည်ဟု 
ကတိကဝတ်ပပု သထောတူခဲ့ ကကသည်။ ွ ို့အပပင် အပိုဒ် ၈ တေင် ွ ိုအချိန်ကာလက 
ဖက်ဒရယ်ရှမ်းပပည်အား အပ်နှင်းွားမပီးထသာ ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် 
ပပဋ္ဌာန်းခေင့်ကို ွိခိုက်ပခင်း မရှိထစရဟု သထောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ ကကသည်။
 ပင်လုံစာချုပ်ကို သက်ထသတည်၍ ပပည်ထွာင်စုဗမာနုိင်ငံကို မဗိတိသေ 
ကိုလိုနီနယ်ထပမ ထလးခု ပဖစ်ထသာ ဗမာပပည်မ၊ ဖက်ဒရယ်ရှမ်းပပည်ထွာင်များ၊ 
ချင်းထတာင်တန်း၊ ကချင်ထတာင်တန်းနှင့် လေတ်လပ်သည့် ကရင်နီ ပပည်နယ်များ 
ပဖင့် စတင်ဖေဲ့စည်းတည်ထွာင်ခဲ့သည်။
 သို့ထသာ် ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းခဲ့ထသာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒတေင် 
ပင်လုံစာချုပ်ပါ သထောတူညီချက်များ၊ ကတိကဝတ်များအား ွည့်သေင်း 
ပပဋ္ဌာန်းရန် ပျက်ကေက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပဖင့် ပပည် 
ထွာင်စုကို အသေင်သဏ္ဌာန်အရသာ ပုံထဖာ်ခဲ့ မပီး အနှစ်သာရပိုင်းအား ွည့် 
သေင်းရန် ပျက်ကေက်ခဲ့သည်။
 ၁၉၄၇ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒကို ပပင်ဆင်ရန်အတေက် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တေင် 
ရှမ်းပပည်ရှိ ထတာင်ကကီးမမို့၌ တိုင်းရင်းသားထပါင်းစုံပါဝင်ထသာ ပပည်နယ်ထပါင်း 
စုံညီလာခံကကီးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ညီလာခံသို့ တင်သေင်းထသာ အဆိုအမှတ်(၂) 
ပဖစ်သည့် “ဖေဲ့စည်းပုံပပင်ဆင်ထရးအဆို” ကို တညီတညွတ်တည်း ဆုံးပဖတ် အတည် 
ပပုကကသည်။ ရှမ်းပပည်နယ်မှ တင်သေင်းထသာ ပပည်ထွာင်စုစစ်စစ်မူအရ ဖေဲ့စည်းပုံ 
အထပခခံဥပထဒကို ပပင်ဆင်ထရးဆေဲရန်ပဖစ်သည်။ ပပည်ထွာင်စုစစ်စစ်မူတေင် တန်း 
တူထရးကိုအထပခခံမပီး ဗမာပပည်နယ်ဖေဲ့စည်းထရး အပါအဝင် ရှမ်းပပည်နယ် အထပခခံ 
ထသာမူနှင့် ပင်လုံစာချုပ်တေင် ကတိကဝတ်ပပုွားသည်များကို ပပန်လည် 
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အထကာင်အွည် ထဖာ်ရန်ပဖစ်သည်။
 ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်ထန့တေင် ပပည်နယ်ထပါင်းစုံညီလာခံက ချမှတ် 
အတည်ပပုခဲ့ထသာ ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စုစစ်စစ်မူကို တိုင်းပပည် တစစီမပိုကေဲ 
ထစမည့်မူဟု အထကကာင်းပပ၍ ဗိုလ်ချုပ်ထနဝင်းက နိုင်ငံ့အာဏာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ 
သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ထတာင်ကကီးပပည်နယ်ထပါင်းစုံ ညီလာခံ၏ တန်းတူထရးအတေက် 
ဆုံးပဖတ်ချက် ပဖစ်ထသာ ရှစ်ပပည်နယ်မူကို ထချဖျက်ရန်အတေက် အသစ်ထရးဆေဲသည့် 
၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံ အထပခခံဥပထဒ ပုဒ်မ ၃၁ တေင် ပပည်ထွာင်စုဆိုရှယ်လစ် 
သမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်အား ပပည်နယ်ခုနစ်ပပည်နယ်နှင့် တိုင်းခုနစ်တိုင်း ဖေဲ့ 
စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် တစ်ပါတီအာဏာရှင်ကို 
အသက်သေင်းသည့် ဖေဲ့စည်းပုံပင် ပဖစ်သည်။
 ၁၉၈၈ ခုနှစ်တေင် တိုင်းရင်းသားပပည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ရှစ်ထလးလုံးလူ
ွအုထရးထတာပ်ုကံကီးပဖင် ့ စထုပါင်း ထတာလ်နှပ်နုက်နခ်ဲသ့ပဖင် ့တစပ်ါတအီာဏာရငှ ်
စနစ် နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ အထွေထွေထရွးထကာက်ပေဲကို ကျင်းပထပးခဲ့ထသာ် 
လည်း အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ပါတီသို့ အာဏာလွှဲအပ် ထပးခဲ့ ပခင်းမရှိထပ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် 
တေင် ကျ ိုက္ကဆံ အမျ ိုးသားညီလာခံ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တေင် ထညာင်နှစ်ပင် အမျ ိုးသား 
ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ကာ ကကိုတင်ထရးဆေဲွားသည့် အထပခခံမူ ၁၀၄ ချက်အရ 
သာ ထဆေးထနေးခေင့်ပပုခဲ့ မပီး ထနာက်ပိုင်း ၁၉၉၀ ခုနှစ် အထွေထွေထရွးထကာက်ပေဲ 
အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ၏ သထောတူညီချက်များ မပါဝင်ေဲ ၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်း 
ပုံ အထပခခံဥပထဒကို ထရးဆေဲအတည်ပပုခဲ့သည်။
 ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပဖင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
တေင် ပါတီစုံဒီမိုကထရစီ အထွေထွေထရွးထကာက်ပေဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ ပပည်ထွာင်စု 
ကကံ့ခိုင်ထရးနှင့်ဖေံ့ မဖိုးထရးပါတီအစိုးရ၊ အမျ ိုးသားဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်ပါတီ အစိုး 
ရတို့က တိုင်းပပည်အား ဦးထဆာင်ခဲ့ထသာ်လည်း တိုင်းပပည်သည် နိုင်ငံထရး တည် 
မငိမ်မှုများ အားနည်းထနဆဲ၊ စီးပေားထရးဖေံ့ မဖိုးမှု ရပ်တန့်ထနဆဲ၊ လူမှုေဝ သာယာ 
ထအးချမ်းမှုတို့ ထပျာက်ဆုံးထနဆဲ၊ ပပည်တေင်းမငိမ်းချမ်းထရးသည်လည်း ထဝးကော 
ထနဆဲပဖစ်သည်။
 ဆန်းစစ်ရပါလေင် ပပည်ထွာင်စုကို စုထပါင်းတည်ထဆာက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံ 
တည်ထခါင်းထဆာင်များ၏ သထောတူညီချက်များ၊ ကတိကဝတ်များအား ထဖာ် 
ထဆာင်ရန် ပျက်ကေက်ခဲ့မှုဟု ထတေ့ရှိရသည်။ ထခါင်းထဆာင်များ ထမော်ရည်တန်ဖိုး 
ွားခဲ့သည့် တန်းတူမှုများ၊ ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းမှုများကို ထဖာ်ထဆာင်မှသာ ပပည် 
ထွာင်စု၏ အရင်းခံပပဿနာများအား ထပဖရှင်းနိုင်မပီး ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက် သာယာ 
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ဝထပပာမပီး မငိမ်းချမ်းသည့် ပပည်ထွာင်စုကကီးအား တည်ထဆာက်နိုင်ထပမည်။ 
တစ်နည်း ပင်လုံကတိကဝတ်များအား ပပန်လည်အသက်သေင်းရန် ဆိုလိုရင်း 
ပဖစ်ထပသည်။

(ခ) ဖွဲ့စည်းပုံအရခခခံဥပရဒ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရခခခံဥပရဒဝါဒ
      (Constitutional Amendment and Constitutionalism)

 ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် ဒီမိုကထရစီစံနှုန်းများနှင့် 
လည်း မကိုက်ညီ၊ တပ်မထတာ်ကို အွူးအခေင့်အာဏာ ထပးွားထသာ အထပခခံ 
ဥပထဒပဖစ်သည်။ တပ်မထတာ်၏ နိုင်ငံထရးဦးထဆာင်မှုကဏ္ဍကို ဤဖေဲ့စည်းပုံ 
အထပခခံဥပထဒပဖင့် သိဒ္ဓိတင်ွားသည်။ အကာအကေယ်ပပုွားသည်။ ၂၀၀၈ 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပုဒ်မ ၆ (စ) တေင် “နိုင်ငံထတာ်၏ အမျ ိုးသားနိုင်ငံထရး 
ဦးထဆာင်မှု အခန်းကဏ္ဍတေင် တပ်မထတာ်က ပါဝင်ွမ်းထဆာင်နိုင်ထရး တို့ကို 
အစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည်။” ဟူ၍ ပပဋ္ဌာန်းွားသည်။
 ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပုဒ်မ ၂၀၁ ပပဋ္ဌာန်းချက်တေင် အမျ ိုးသားကာ 
ကေယ်ထရးနှင့်လုံမခုံထရးထကာင်စီ ဖေဲ့စည်းရာ၌ (က) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ (ခ) ဒုတိယ 
သမ္မတ၊ (ဂ) ဒုတိယသမ္မတ၊ (ဃ) ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ (င) အမျ ိုးသား 
လွှတ်ထတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ (စ) တပ်မထတာ်ကာကေယ်ထရးဦးစီးချုပ်၊ (ဆ) ဒုတိယ တပ် 
မထတာ်ကာကေယ်ထရး ဦးစီးချုပ်၊ (ဇ) ကာကေယ်ထရးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး၊ (ေ) 
နိုင်ငံပခားထရး ဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီး၊ (ည) ပပည်ွဲထရးဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီးနှင့် (ဋ) 
နယ်စပ်ထရးရာဝန်ကကီးဌာနဝန်ကကီး ဟူ၍ ၁၁ ဦး ပဖင့်ဖေဲ့စည်းရာတေင် တပ်မထတာ် 
ကာကေယ်ထရးဦးစီးချုပ် အပါအဝင် ၎င်းကခန့်အပ်ွားထသာ ဝန်ကကီးများနှင့် 
ဒုတိယကာကေယ်ထရးဦးစီးချုပ်တို့ စုစုထပါင်း ထပခာက်ဦး ပါဝင်ထနသပဖင့် နိုင်ငံ 
ထတာ်၏ အပမင့်ဆုံးအဖေဲ့အစည်းပဖစ်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ကာကေယ်ထရးနှင့် လုံမခုံထရး 
ထကာင်စီတေင် တပ်မထတာ်ေက်က အသာစီးရထနသည့်သထော သက်ထရာက် 
ထနထပသည်။
 တဖန် ပုဒ်မ ၄၁၈ (က) တေင် “ပုဒ်မ ၄၁၇ အေ အရေးရပါ်အရခခအရန 
ရြကညာသည့် ကိစ္စေပ်တွင် နိုင်ငံရတာ်သမ္မတသည် နိုင်ငံရတာ်အတွင်း မူလ 
အရခခအရနသို့ အခမန်ခပန်လည်ရောက်ေှိရစခခင်းငှာ လိုအပ်သည့် အရေးယူရောင် 
ေွက်မှုများ ခပုနိုင်ေန် တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား နိုင်ငံရတာ်၏ 
ဥပရဒခပုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးအာဏာများကို လွှဲအပ်ရြကာင်း 
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ရြကညာေမည်။ ယင်းသို့ရြကညာသည့်ရန့မှစ၍ လွှတ်ရတာ် အားလုံးနှင့် ဦးစီး 
အဖွဲ့များ၏ ဥပရဒခပုရေးေိုင်ော လုပ်ငန်းများကို ေပ်ေိုင်းထားသည်ဟု မှတ်ယူ 
ေမည်။ ယင်းလွှတ်ရတာ်များ၏ သက်တမ်းကုန်ေုံးသည့်အခါ သက်ေိုင်ော 
လွှတ်ရတာ်များသည် အလိုအရလျာက် ဖျက်သိမ်းငပီးခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်” 
ဟူ၍ လည်းထကာင်း၊ ပုဒ်မ (ခ) တေင် “ထိုသို့တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် 
အား နိုင်ငံရတာ်၏အာဏာကို လွှဲအပ်ရောင်ေွက်ရစသည့် ရန့ေက်မှစ၍ ဖွဲ့ 
စည်းပုံအရခခခံဥပရဒတွင် မည်သို့ပင် ခပဋ္ဌာန်းပါေှိရစကာမူ နိုင်ငံရတာ်သမ္မတနှင့် 
ဒုတိယသမ္မတများမှအပ ဖွဲ့စည်းပုံအရခခခံဥပရဒနှင့်အညီ သက်ေိုင်ော လွှတ် 
ရတာ်များ၏ သရဘာတူညီချက်ခဖင့် ခန့်အပ်တာဝန်ရပးထားရသာ အဖွဲ့အစည်း 
ဝင်များ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတိုင်း ဦးစီးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ 
ေရဒသ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များအား တာဝန်မှ ေပ်စဲငပီး ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်” 
ဟုပပဋ္ဌာန်းွားရာ အထရးထပါ်အထပခအထနတေင် တပ်မထတာ်ကာကေယ်ထရး ဦးစီး 
ချုပ်က အာဏာသုံးရပ်လုံးကို ဖေဲ့စည်းပုံအရပင် ကိုယ်တေယ်ပိုင်ခေင့်ရှိထနရာ ဖေဲ့ 
စည်းပုံအရ အာဏာသိမ်းနိုင်ထသာ ထပးွားချက် ပဖစ်ထနသည်ကို ပမင်ထတေ့ထနရ 
သည်။
 ပပည်ထွာင်စုဝန်ကကီးဌာန သုံးခုပဖစ်သည့် ကာကေယ်ထရးဝန်ကကီးဌာန၊ 
ပပည်ွဲထရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် နယ်စပ်ထရးရာ ဝန်ကကီးဌာန၏ ဝန်ကကီးများခန့်အပ်ရာ 
တေင်လည်း တပ်မထတာ်ကာကေယ်ထရးဦးစီးချုပ်က စာရင်းထပးပို့လာထသာ တပ် 
မထတာ်သားများကိုသာ ဝန်ကကီးအပဖစ်ခန့်အပ်ခေင့်ရှိထပသည်။ ကနဦးတေင် အထွေ 
ထွေအုပ်ချုပ်ထရးဌာနသည် ပပည်ွဲထရးဝန်ကကီးဌာနထအာက်တေင် ရှိထသာထကကာင့် 
နိုင်ငံ၏ထန့စဉ်အုပ်ချုပ်ထရးသည် တပ်မထတာ်၏ လက်ထအာက် ထရာက်ရှိထနသကဲ့ 
သို့ ပဖစ်ထနထပသည်။ NLD အစိုးရလက်ွက်တေင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ထရး 
ဦးစီးဌာနအား အသစ်ဖေဲ့စည်းလိုက်သည့် ပပည်ထွာင်စုအစိုးရအဖေဲ့ရုံး ဝန်ကကီး 
ဌာန လက်ထအာက်တို့ ထပပာင်းထရွ့ခဲ့သည်။
 ပပည်ထွာင်စု ဥပထဒပပုထရး မဏ္ဍိုင်ပဖစ်သည့် လွှတ်ထတာ်တေင် ထရွး 
ထကာက်ခံ မဟုတ်သည့် ကာကေယ်ထရး ဦးစီးချုပ်က ထရွးချယ်ထစလွှတ်ထသာ 
တပ်မထတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိထနသပဖင့် ဒီမိုကထရစီစံနှုန်းနှင့် 
မည်သို့မေ ကိုက်ညီပခင်းမရှိသည်ကို ထတေ့ရှိရသည်။ တပ်မထတာ်သည် ပပည် 
ထွာင်စုအတေင်းရှိ စုံလင်ကေဲပပားလှထသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများအားလုံးအား 
ကိုယ်စားမပပုနိုင်သည်ကို ပမင်ထတေ့ထနရထပသည်။ တပ်မထတာ်သည် ၂၀၀၈ ဖေဲ့ 
စည်းပုံအရ ဒီမိုကထရစီနည်းအရ ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်ွားထသာ် အရပ်သား 
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အစိုးရ၏ ွိန်းချုပ်မှုထအာက်တေင် ရှိမထနသည်ကိုလည်း ထတေ့ရှိရသည်။ ပပည် 
နယ်နှင့် တိုင်းထဒသကကီးအဆင့်တေင်လည်း ဝန်ကကီးချုပ်ကို သမ္မတက ခန့်အပ် 
ပခင်းပဖစ်ရာ ပပည်သူကို တာဝန်ခံစရာမလိုေဲ ခန့်အပ်ထသာ သမ္မတကိုသာ တာ 
ဝန်ခံရမည်၊ မျက်နှာကကည့်ရမည်ပဖစ်သပဖင့် ဝန်ကကီးချုပ်များ၏ ပပည်သူသို့ 
အလုပ်အထကျွးပပုနိုင်ထချမှာ စိုးရိမ်စရာပဖစ်ထနထပထတာ့သည်။ ပပည်နယ်၏ လုပ် 
ပိုင်ခေင့် ပဖစ်ထသာ ဇယား (၂) ပါစာရင်းများသည်လည်း အာဏာများကို ကန့်သတ် 
ွားသည်ပဖစ်ရာ ပပည်နယ်၏အာဏာသည် မဆိုစထလာက်သာ ရှိသည်ဟု 
ဆိုရထပမည်။ သောဝသယံဇာတနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ပိုင်ခေင့်များအားလည်း 
ပပည်နယ်က စီမံခန့်ခေဲပိုင်ခေင့် မရှိသထလာက်ပင်ပဖစ်သည်။ ပပည်နယ် ဥပထဒပပုထရး 
တေင်လည်း ကာကေယ်ထရးဦးစီးချုပ်က ထစလွှတ်ထသာ ထရွးထကာက်ခံမဟုတ်သည့် 
တပ်မထတာ်သားကိုယ်စားလှယ်များ သုံးပုံ တစ်ပုံ ပါဝင်ထနထပရာ လေန်စောမှပင် 
ဒီမိုကထရစီမဆန်ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပဖစ် သည်ကို ထတေ့ရှိရထပသည်။
 ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခေဲ (က) တေင် “ဤဖွဲ့စည်းပုံ 
အရခခခံဥပရဒ၏ အခန်း(၁) ပုဒ်မ ၁ မှ ၄၈ ထိ၊ အခန်း(၂) ပုဒ်မ ၄၉ မှ ၅၆ ထိ၊ 
အခန်း(၃) ပုဒ်မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန်း(၄) ပုဒ်မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန်း(၅) 
ပုဒ်မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန်း(၆) ပုဒ်မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ 
အခန်း(၁၁) ပုဒ်မ ၄၁၀ မှ ၄၃၂ ထိ၊ အခန်း(၁၂) ပုဒ်မ ၄၃၆ တို့ေှိ ခပဋ္ဌာန်းချက် 
များကို ခပင်ေင်လိုလျှင် ခပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ၇၅ 
ောခိုင်နှုန်းရကျာ်က ခပင်ေင်ေန် သရဘာတူလက်ခံငပီးရနာက် ခပည်လုံးကျွတ် 
ေန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ၍ ေန္ဒမဲရပးပိုင်ခွင့်ေှိသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်ရကျာ်ေန္ဒမဲခဖင့် 
သာ ခပင်ေင်ေမည်” ဟူ၍ လည်းထကာင်း၊ ပုဒ်မခေဲ (ခ) တေင် “ပုဒ်မခွဲ (က)တွင် 
ရဖာ်ခပထားသည့် ခပဋ္ဌာန်းချက်များမှအပ အခခားခပဋ္ဌာန်းချက်များကိုခပည်ရထာင်
စု လွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ၇၅ ောခိုင်နှုန်းရကျာ် ရထာက်ခံေန္ဒမဲခဖင့် 
သာ ခပင်ေင်ေမည်” ဟူ၍ပါရှိထသာထကကာင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ 
သည် တပ်မထတာ်၏သထောွားမပါေဲ ပပင်ဆင်ရန် မည်သို့မေမပဖစ်နိုင်ထသာ 
တင်းကျပ်လေန်းသည့်ဖေဲ့စည်းပုံ အမျ ိုးအစားပဖစ်သည်ကိုထတေ့ ပမင်ရသည်။
 ဤသို့လေင် ၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် စစ်ရိပ်စစ်ကဲ စစ်ထငေ့ 
စစ်သက်များ၊ စစ်ဖိနပ်သံပဖင့် ွုံမေမ်းလျက်ရှိသည်။ တပ်မထတာ်၏ အမျ ိုးသား 
ကာကေယ်ထရးနှင့် လုံမခုံထရးထကာင်စီတေင် ပါဝင်မှုအချ ိုးအစား၊ အမျ ိုးသား လွှတ် 
ထတာ်၊ ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်နှင့် တိုင်းထဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်လွှတ်ထတာ်များတေင် 
ထရွးထကာက်ခံရန် မလိုေဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ထနမှု၊ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး တင် 
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အဆိုပါ ပပင်ဆင်ချက် 
၃၇၆၅ ချက်အနက် 
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ် က 
ပပင်ဆင်ချက်ရပါင်း ၁၁၁၂ ချက် 
တင်သွင်းကာ ပပင်ဆင်ရန် အဆိုပပုချက် 
အများဆုံး ပါတီအပဖစ် 
ရရှ့ဆုံးမှ ဦးရဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။

“
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သေင်းနိုင်ခေင့်၊ အထရးကကီးထသာ ဝန်ကကီးဌာနများပဖစ်သည့် ကာကေယ်ထရး၊ ပပည်ွဲ 
ထရးဝန်ကကီးဌာန၊ နယ်စပ်ထရးရာဝန်ကကီးဌာန ဝန်ကကီးများကို ကာကေယ်ထရးဦးစီး 
ချုပ်က ထရွးချယ်ထပးပို့ထသာ တပ်မထတာ်သားကိုသာ ခန့်အပ်နိုင်ခေင့်၊ အထရးထပါ် 
အထပခအထနတေင် နိုင်ငံထတာ်အာဏာကို ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအရ လွှဲအပ်ရယူ 
နိုင်ခေင့် စသည်တို့ထကကာင့် ၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် တပ်မထတာ်၏ 
အကျ ိုးစီးပေား တစ်ခုတည်းအထပါ်တေင်သာ ဦးတည်ထရးဆေဲွားထသာ အထပခခံ 
ဥပထဒဟု ဆိုရမည် ပဖစ်သည်။
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်ထန့တေင် အာဏာရပါတီမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပပင်ဆင်ထရးလုပ်ငန်းများ ထဆာလေင်စော ထဆာင်ရွက်နိုင် 
ထရးအတေက် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပပင်ဆင်ထရး ပူးထပါင်းထကာ်မတီ တစ်ရပ်ကို 
သင့်ထလျာ်သည့် ပပည်ထွာင်စု လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များပဖင့် ဖေဲ့စည်းရန် 
အထရးကကီးအဆိုအပဖစ် ပပည်ထွာင်စုလွှတ်ထတာ်၌ တင်သေင်းခဲ့ရာမပီးထနာက် အဖေဲ့ 
ဝင် ၄၅ ဦးပါဝင်သည့် ဖေဲ့စည်းပုံ အထပခခံဥပထဒပပင်ဆင်ထရး ပူးထပါင်းထကာ်မတီကို 
ဖေဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပါတီအသီးသီးက ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံ အထပခခံဥပထဒတေင် 
ပပင်ဆင်လိုထသာ အဆိုပပုချက်များကို တင်သေင်းကကရာ ပပင်ဆင်လိုသည့် အဆိုပပု 
ချက်စုစုထပါင်း ၃၇၆၅ ချက် ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပပင်ဆင်ချက် ၃၇၆၅ ချက်အနက် 
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်က ပပင်ဆင်ချက်ထပါင်း ၁၁၁၂ ချက် 
တင်သေင်းကာ ပပင်ဆင်ရန်အဆိုပပချက် အများဆုံးပါတီအပဖစ် ထရှ့ဆုံးမှ ဦး 
ထဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ထသာ် အဆိုပါ ကကိုးပမ်းချက်သည် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ ဥပထဒ 
အရ လွှတ်ထတာ်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ွိန်းချုပ်ွားထသာ စစ်တပ်နှင့် တင်ကကို 
ညှိနှိုင်းခဲ့ ပခင်း မရှိသည့်အတေက် အထဟာသိကံ ပဖစ်ခဲ့ရသည်။
 ဤသို့ဆိုလေင် မည်သို့ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် လိုအားအပ် 
ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပဖစ်ပါသနည်းဟု ထစာထကကာစရာ ရှိထပသည်။ 
အထမရိကန်သမ္မတ ထအပရယ်ဟမ်လင်ကေန်း၏ ထကျာ်ကကားထသာ စကားစု ပဖစ် 
သည့် “ပပည်သူ့အတေက်ပဖစ်ထသာ၊ ပပည်သူကတင်ထပမှာက်ထသာ ပပည်သူ့အစိုးရ” 
ဟူသည့် အစိုးရမျ ိုးကို အာမခံနိုင်ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် နှစ်လို 
ဖေယ်၊ လိုချင်ဖေယ်ထကာင်းသည်။ အဆိုပါဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် ပပည်သူ 
အများ ပူးထပါင်းပါဝင်ထရးဆေဲွားသည့် ဥပထဒပဖစ်ရမည်။ ပပည်သူတို့၏ သထော 
ွားဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပဖစ်ရထပမည်။ သို့မှသာ 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအရ စီမံအုပ်ချုပ်ထသာ၊ ဥပထဒပပုထသာ၊ တရားစီရင်ထသာ 
တိုင်းပပည်ကို တည်ထဆာက်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒဝါဒ 
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(Constitutionalism) အရ အုပ်ချုပ်သည်ဟု ဆိုရထပမည်။
 ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒဝါဒ ဆိုသည်မှာ သမိုင်းဆိုင်ရာ အထတေ့အကကုံ 
များကို အထပခခံ၍ ပုံထဖာ်ခဲ့ထသာ အယူဝါဒပဖစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ထရးအာဏာကို 
ကျင့်သုံးပိုင်ခေင့်ရှိသည့် အာဏာပိုင်များအား ဥပထဒများပဖင့် ကန့်သတ်ွားပခင်း 
ပင်ပဖစ်သည်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒဝါဒသည် လိုလားအပ်ထသာ တရားဥပထဒ 
စိုးမိုးထရးကို ွုတ်ထဖာ် ထကကညာမပီး အာဏာပိုင်များ၏ အတင်းအဓမ္မ အမိန့် 
ွုတ်ပပန်ပခင်းနှင့် တရားစီရင်ပခင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ 
ဥပထဒဝါဒအရ နိုင်ငံထရးအဝန်းအဝိုင်းတေင် အစိုးရအာဏာပိုင်များသည် ၎င်းတို့ 
လုပ်ချင်သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတို့၏ သထောဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ထဆာင်ခေင့်ကို တား 
ပမစ်သည်။ ကန့်သတ်ပပဋ္ဌာန်းွားသည့် လုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ 
ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချက်ပါ လုပ်ွုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းသာ လိုက်နာထဆာင်ရွက် 
ရမည်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒဝါဒ၏ မှတ်ထကျာက်သည် အစိုးရအာဏာအား 
ပိုမိုပမင့်ထသာ ဥပထဒပဖင့် ကန့်သတ်သည့် အယူဝါဒပဖစ်သည်။
 သိုပါ၍ ပပည်သူတို့၏ သထောဆန္ဒနှင့် မကိုက်ညီထသာ၊ ပပည်သူအများ 
ပူးထပါင်းပါဝင် ထရးဆေဲခေင့်မရှိခဲ့ထသာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအား 
ပပည်သူအများ နှစ်သက်လက်ခံသည့် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအပဖစ် ပပန်ဆင်ထရး 
ဆေဲပခင်း (သို့) အသစ်ထရးဆေဲပခင်းကို လုပ်ထဆာင်ရမည်ပဖစ်သည်။ ွိုသို့ ပပင်ဆင် 
ထရးဆေဲရန် ပဖစ်ထစ၊ အသစ်ထရးဆေဲရန်ပဖစ်ထစ မည်သို့ထသာ ထမော်ပမင်ချက် (Vision) 
နှင့် စံတန်ဖိုးများ (Values) များပဖင့် ထရးဆေဲမည်နည်း။ ပပည်ထွာင်စုအား 
ထနာင်အနှစ် ၃၀ တေင် မည်သို့ထသာ ပုံသဏ္ဌာန် ပမင်ချင်ပါသနည်း။ ကမ္ဘာ့ အလယ် 
တေင် ွည်ဝါဝင့် ကကေားနိုင်ရန် မည်သို့ထသာ ပပည်ထွာင်စုပုံစံ၊ အထပခခံမူ၊ မူဝါဒ 
များပဖင့် တည်ထဆာက်ကကမည်နည်း။  ဤထမးခေန်းများအတေက် ရှမ်းတိုင်းရင်း
သားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်တေင် တိကျရှင်းလင်းထသာ အထပဖရှိသည်။ အဆိုပါ 
ထမော်ပမင်ချက်၊ စံတန်ဖိုး၊ ပပည်ထွာင်စုပုံစံ၊ အထပခခံမူနှင့် မူဝါဒများအား ဤပါတီ 
မူဝါဒလမ်းစဉ်တေင် တင်ပပွားသည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ 
ချုပ်၏ မူဝါဒလမ်းစဉ် (SNLD Platform) ကို အများပပည်သူတို့ ထဝဖန်ဆန်းစစ် 
ကကပါရန် ဖိတ်ထခါ်အပ်ပါသည်။



ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်

21

ပပည်ရောင်စုအား ရနာင်အနှစ် ၃၀ တွင် 
မည်သို့ရသာ ပုံသဏ္ဌာန် ပမင်ချင်ပါသနည်း။ 

ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ေည်ဝါဝင့် ကကွားနိုင်ရန် 
မည်သို့ရသာ ပပည်ရောင်စုပုံစံ၊ အရပခခံမူ၊ 
မူဝါဒများပဖင့် တည်ရဆာက်ကကမည်နည်း။  

ဤရမးခွန်းများအတွက် 
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ်တွင် 

တိကျရှင်းလင်းရသာ အရပဖရှိသည်။

”
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(ဂ)  အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဥပရဒခပုရေးကဏ္ဍ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲခခင်း 
 (Executive and Legislative Reform)

  ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေထရွးထကာက်ပေဲအရ ဖေဲ့စည်းသည့် စစ်တပ်အသေင် 
ထပပာင်း ပပည်ထွာင်စုကကံ့ခိုင်ထရးနှင့်ဖေံ့ မဖိုးထရးပါတီ အစိုးရသည် တိုင်းပပည် 
အုပ်ချုပ်ရာတေင် ယခင်စစ်အစိုးရများွက် ထပဖထလော့မှုများစော ပပုလုပ်ခဲ့သည်။ 
သို့ပါထသာ်ပငား အဆိုပါထပဖထလော့မှုများသည် နှစ်ထပါင်း ၇၀ ထကျာ်ကကာ တင်းကကပ် 
ခဲ့မှုများအား အနည်းငယ် ထပဖထလော့ ပခင်းမေသာလေင်ပဖစ်သည်။ ဒီမိုကထရစီအသေင် 
ကူးထပပာင်းထရးအတေက် စတင်လှမ်းသည့် ထပခလှမ်းအစဟုပင် ဆိုရထပမည်။ 
အတိတ်တေင် ကျူးလေန်ခဲ့ထသာ အပပစ်များအတေက် ထဆးထကကာသည့် သထောမေ 
သာ ယူဆရမည်။ မငိမ်းချမ်းထရးစကားဝိုင်းများ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများအား 
ထပဖရှင်းနိုင်ရန် ကကိုးပမ်းခဲ့သည်။ သို့ပါထသာ်ပငား ဒီမိုကထရစီနှင့်ဖက်ဒရယ် ရှု 
ထွာင့်မှ ကကည့်ပါက အထကာင်အွည်ပပနိုင်ထလာက်သည့် အထပပာင်းအလဲကို 
မစေမ်း ထဆာင်နိုင်ခဲ့ထပ။
 ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေထရွးထကာက်ပေဲအရ ဖေဲ့စည်းခဲ့သည့် အမျ ိုးသား  
ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ် အစိုးရသည်လည်း ပပည်သူအများ ထမော်လင့်ွားသကဲ့သို့ 
သိသာွင်ရှားထသာ ထပပာင်းလဲမှုအား လုပ်ထဆာင်နိုင်ပခင်း မရှိထသးထပ။ အုပ် 
ချုပ်ထရးယန္တရားအား ပပုပပင်ထပပာင်းလဲနိုင်ပခင်းမရှိခဲ့ထပ။ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲမည့် 
အစား ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက်က လုပ်ထဆာင်ခဲ့သည်များကို အကာ 
အကေယ်ယူ၍ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲထရး လုပ်ထဆာင်ရန် ပျက်ကေက်ခဲ့သည်။ ယင်း 
အစား လက်ရှိအုပ်ချုပ်ထရးယန္တရားကို အပပစ်ဆိုသည်။ ထနာက်ထကျာကို ဓားနှင့် 
ွိုးသည်ဟု သမုတ်သည်။ အုပ်ချုပ်ထရး၏ ပင်မယန္တရားပဖစ်သည့် ဝန်ကကီးဌာန 
များအား စည်းစနစ်ကျနထသာ အဖေဲ့အစည်း (Institution) အပဖစ် ပပုပပင်ထပပာင်းလဲ 
ရန် ပျက်ကေက်ခဲ့သည်။ ဝန်ကကီးဌာနအသီးသီးက လုပ်ထဆာင်ထနထသာ လုပ်ငန်း 
များအား ဦးထဆာင်ွိန်းထကျာင်းနိုင်ပခင်းမရှိခဲ့ထပ။ တိကျခိုင်မာထသာ မူဝါဒများ 
ကို ချမှတ်ထပးနိုင်ခဲ့ ပခင်းကို မထတေ့ရှိရထပ။
 ဥပထဒပပုထရးပိုင်းတေင် အစိုးရနှစ်ရပ်လုံးသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံ 
အထပခခံဥပထဒကို အကာအကေယ်ယူ၍ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထကျာ်ပဖင့် ပပင်ဆင်နိုင်သည့် 
ဥပထဒများအား ထခတ်ကာလနှင့်အညီ ပပင်ဆင်ရန် ပျက်ကေက်ခဲ့သည်။ ယင်း 
အစား မိမိအဖေဲ့အစည်းအသာရထရးကို ဦးစားထပးသည့် ဥပထဒပပုပပင်ထပပာင်းလဲမှု
များကိုသာ လုပ်ထဆာင်ခဲ့ ကကသည်။ ဒီမိုကထရစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အား 
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ထကာင်းထစမည့် ပပုပပင်ထပပာင်းလဲမှုများ ဥပထဒပပင်ဆင်ထရးများ ပပုလုပ်ရန် ပျက် 
ကေက်ခဲ့သည်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ပပင်ဆင်ထရးကိုပင် ပါတီစည်းရုံးထရး လုပ် 
ငန်းဆန်ဆန် ချဉ်းကပ် ထဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပပည်သူအများ ွ ိခိုက်နစ်နာထစထသာ 
ဥပထဒများအား ပပင်ဆင်ပပဋ္ဌာန်းရန်၊ ပပည်သူ အများ အကျ ိုးရှိမည့် ဥပထဒများအား 
ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်ထပသည်။ သို့မှသာ ပပည်သူအများ ထလးစားလိုက်နာ 
ချင်စဖေယ်ပဖစ်သည့်ဥပထဒ၊ တရားဥပထဒစိုးမိုးထရးကို အထွာက်အပံ့ ပဖစ်ထစသည့် 
ဥပထဒများကို သတ်မှတ် ပပဋ္ဌာန်းနိုင်ထပမည်။ 
 သို့ပါ၍ အုပ်ချုပ်ထရးဆိုင်ရာ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲထရး (Executive Re-
form) နှင့် ဥပထဒပပုထရးဆိုင်ရာ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲထရး (Legislative Reform) 
အား အထလးွားလုပ်ထဆာင်ရမည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီ အဖေဲ့ 
ချုပ်က ယုံကကည်သည်။

(ဃ)  စုရပါင်းရခါင်းရောင်ခခင်း (Collective Leadership)

 ဤပပည်ထွာင်စုအား တိုင်းရင်းသားအထပါင်း စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်ကာ 
စုထပါင်းတည်ထဆာက်ခဲ့ ကကသည်။ နိုင်ငံကို စုထပါင်းတည်ထွာင်ရန် ကကိုးပမ်းခဲ့ 
သည့် ထခါင်းထဆာင်များ လုပ်ကကံခံရမပီးထနာက်ပိုင်း ပွမဦးဆုံး ထရးဆေဲခဲ့သည့် 
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပင်လေင် ထခါင်းထဆာင်များသထောတူခဲ့သည့် 
ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုပုံစံ မပဖစ်ခဲ့ေဲ ဖားတစ်ပိုင်း ငါးတစ်ပိုင်း ပပည်ထွာင်စု၊ 
အမည်ခံပပည်ထွာင်စုသာ ပဖစ်ခဲ့သည်။ အစိုးရသည်လည်း စုထပါင်းထခါင်းထဆာင် 
မှုပုံစံကို အထလးမထပးေဲ တစ်ဦးတစ်ထယာက်၏ ထခါင်းထဆာင်မှု၊ အစုအဖေဲ့ 
တစ်ခု၏ ထခါင်းထဆာင်မှုပုံစံကိုသာ ဦးစားထပးခဲသည်။
 ထနာင်ဆက်လက် ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ 
ဥပထဒသည်လည်းထကာင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည်လည်း
ထကာင်း စုံလင်ကေဲပပားမှု (Diversity) ကို အထပခခံသည့် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ ဥပထဒ 
မပဖစ်ခဲ့ထပ။ တန်းတူထရးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်တို့ ထပျာက်ဆုံးခဲ့သည်။ ထရးဆေဲ 
ပပဋ္ဌာန်းခဲ့ မပီးထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒများသည် လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၊ အဖေဲ့အစည်း 
တစ်ခုကို အထလးထပးခဲ့ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံများသာ ပဖစ်ခဲ့သည်။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတေင် 
ပပည်တေင်းစစ်များ၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၊ စီးပေားထရးအခေင့်အလမ်း မညီမေမှု 
များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာကောဟမှုများ၊ ပပည်သူအများ ချွတ်မခုံကျထနမှုများ ပဖစ်ထပါ် 
ခဲ့သည်။
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 ပပည်ထွာင်စုကကီး တိုးတက်သာယာဝထပပာထအးချမ်းရန်အတေက် ပပည် 
ထွာင်စုဖေား တိုင်းရင်းသားထပါင်းစုံ ပါဝင်သည့်၊ စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်သည့် 
အမျ ိုးသားရင်ကကားထစ့ထရးအစိုးရကို ထဖာ်ထဆာင်နိုင်သည့် အခင်းအကျင်းကို 
ဖန်တီးထပးနိုင်ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ ထပါ်ထပါက်လာထရးအတေက် ပပည် 
ထွာင်စုကို တည်ထွာင်ခဲ့သည့် ထခါင်းထဆာင်များ၏ွုံးကို နှလုံးမူ၍ စုထပါင်း 
ထခါင်းထဆာင်ပခင်း အထလ့အကျင့်ကို ပျ ိုးထွာင်ရမည်ပဖစ်သည်။ စုထပါင်းထခါင်း 
ထဆာင်ပခင်းသည်သာ ဤတိုင်းပပည်၏ မငိမ်းချမ်းထရးသို့သေားရာ ွေက်ထပါက်ပဖစ် 
ထပသည်။

(င) စည်းစနစ်ကျနရသာအဖွဲ့အစည်း တည်ရောက်ခခင်းနှင့် မူဝါဒအရခခခပုပါတီ 
      (Institution Building and Policy−Based Party)

 ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်သည် ပါတီတည်ထဆာက် 
ထရး (Party Institution Building) နှင့် ပါတီမူဝါဒ ထရးဆေဲထရး (Party Plat-
form) တို့အား အထကာင်အွည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်လေက်ရှိသည်။ ပါတီ၏ယန္တရား 
များ ခိုင်မာအားထကာင်းလာထစထရး ပါတီ၏ ဖေဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအား ပပင်ဆင် 
အတည်ပပုခဲ့သည်။ လိုအပ်ထသာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
များနှင့် လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များအား ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းွားသည်။ ပါတီဝင် 
များနှင့် ပါတီထွာက်ခံသူများအတေက် နိုင်ငံထရးဆိုင်ရာအသိအပမင်ဖေင့် သင် 
တန်းများ၊ စေမ်းရည်ပမှင့်သင်တန်းများအား အချိန်ကာလ အားထလျာ်စော မကကာ 
ခဏ ပပုလုပ်ခဲ့သည်။ စီးပေားထရး၊ လူမှုထရးဆိုင်ရာ အသိအပမင်ဖေင့် သင်တန်းများ 
ပါ ပပုလုပ်ခဲ့သည်။ ပပည်သူတို့၏ အခက်အခဲ၊ အကကပ်အတည်းများအား ကူညီ 
ထပဖရှင်းနိုင်ရန် အတေက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ် လွှတ်ထတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပါတီဝင်များက ပပည်သူနှင့် အစဉ်အမမဲ နီးနီးကပ်ကပ်ွိထတေ့ 
ဆက်ဆံလေက်ရှိသည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ် အဖေဲ့ဝင်များ 
သည် ပပည်သူနှင့် တသားတည်း ပဖစ်သည်ဆိုလေင်လည်း မှားမည် မဟုတ်ထပ။ 
ပပည်သူအား ဦးွိပ်ွား ပန်ဆင်ပခင်းပင် ပဖစ်ထပထတာ့သည်။
 ပါတီအင်စတီကျူးရှင်း မခိုင်မာေဲ၊ ပါတီမူဝါဒ ရှင်းလင်းတိကျစော 
မရှိေဲနှင့် ပါတီအား မည်သို့ ဦးထဆာင်မှု ထပးနိုင်ပါမည်နည်း။ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ပါတီ 
များအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ကကည့်ပါက ပါတီအင်စတီကျူးရှင်းမခိုင်မာသည့် 
အပပင် ရှင်းလင်းထသာ ပါတီမူဝါဒများ မရှိသည်ကိုသာ ထတေ့ရှိရသည်။ ပါတီတေင် 
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ပပည်ရောင်စုကို တည်ရောင်ခဲ့သည့် 
ရခါင်းရဆာင်များ၏ေုံးကို နှလုံးမူ၍ 

စုရပါင်းရခါင်းရဆာင်ပခင်း အရလ့အကျင့်ကို 
ပျ ိုးရောင်ရမည်ပဖစ်သည်။ 

စုရပါင်းရခါင်းရဆာင်ပခင်းသည်သာ 
ဤတိုင်းပပည်၏ ငငိမ်းချမ်းရရးသို့သွားရာ 

ေွက်ရပါက်ပဖစ်ရပသည်။

”



ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)

26

ခိငုမ်ာထသာ မဝူါဒ မရှပိါေဲနငှ် ့ပပညသ်တူို့၏ အခကအ်ခ၊ဲ အကကပအ်တည်းများအား 
မည်သည့် အချက်အလက်အထပါ်တေင် အထပခခံ၍ ထပဖရှင်းထပးမည်နည်း။ နိုင်ငံ 
အား မည်သို့စီမံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါမည်နည်း။ ထသချာစော ဆန်းစစ်သင့်လှ ထပ 
သည်။ ပပည်သူအများသည်လည်း ပါတီအင်စတီကျူးရှင်း ခိုင်မာထသာ၊ ပါတီ 
မူဝါဒ ရှင်းလင်းတိကျစော ထရးဆေဲွားထသာ ပါတီအား ထွာက်ခံအားထပးရန် 
တိုက်တေန်းလိုထပသည်။ အထပပာအထဟာထကာင်းရုံမေ၊ မပဖည့်ဆည်းထပးနိုင်ထသာ 
ကတိကဝတ်များအား မစားရ ဝခမန်း ထပပာဆို စည်းရုံးတတ်ရုံမေပဖင့် ပပည်သူများ 
အယုံမလေယ်ကကရန်လည်း သတိထပးလိုထပသည်။
 ပါတီမူဝါဒထရးဆေဲထရး (Party Platform) နှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းတိုင်း 
ရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်၏ မငိမ်းချမ်းထရးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမို
ကထရစီပပည်ထွာင်စုတည်ထဆာက်ထရးဆိုင်ရာအထပခခံမူများ၊ ပပည်နယ် ဖေဲ့စည်း
ပုံအထပခခံဥပထဒထရးဆေဲထရးဆိုင်ရာ အထပခခံမူများ၊ ကျားမတန်းတူညီမေထရး(Gen-
der Equality)ဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ လူငယ်ထရးရာမူဝါဒ၊ ထပမယာမူဝါဒ၊ သောဝ သယံ 
ဇာတစီမံခန့်ခေဲထရးနှင့် ခေဲထဝထရးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ သောဝပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ 
မူးယစ်ထဆးဝါးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ လုံမခံထရးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ပညာထရးမူဝါဒ၊ ကျန်းမာ 
ထရးမူဝါဒ၊ စေမ်းအင်ဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ အလုပ်သမားထရးရာမူဝါဒ စသည်ပဖင့် မူဝါဒ 
ဆိုင်ရာ စာတမ်း ၂၀ ခန့်အား တတ်သိပညာရှင်များနှင့် ထဆေးထနေးအကကံဉာဏ်များ 
ရယူကာ ထရးသားပပုစုလေက်ရှိသည်။ အဆိုပါ မူဝါဒစာတမ်းများအား အများ 
ပပည်သူ သိရှိထလ့လာနိုင်ရန် တင်ပပသေားမည်ပဖစ်သည်။

(စ) ခပည်သူသို့ သတင်းစကား

 ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒဟူသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခု၏ ပပုယုဒ်ပင်ပဖစ်သည်။ 
နိုင်ငံ၏ သရုပ်သကန်အသေင်သဏ္ဌာန် (Identity) ပဖစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏ ပင်မ 
ထသေးထကကာ ထရထသာက်ပမစ်လည်းပဖစ်ထပသည်။။ နိုင်ငံ၏ အပမင့်ဆုံး ဥပထဒကကီး 
ဆိုလေင်လည်း မမှားထပ။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံအား မည်သို့ထသာနိုင်ငံအပဖစ် တည်ထဆာက် 
မည် ဟူသည့် ထမော်ပမင်ချက် (Vision) ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ထပသည်။ ဤနိုင်ငံ 
သည် မည်သို့ထသာ စံတန်ဖိုး (Values) များအား ထလးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံး 
သည်ကို အတိအလင်း ထဖာ်ပပရမည်ပဖစ်သည်။ အဆိုပါ ထမော်ပမင်ချက် (Vision)၊ 
စံတန်ဖိုး (Values) များအထပါ် အထပခခံကာ နိုင်ငံဖေဲ့စည်းတည်ထဆာက်ထရးဆိုင်
ရာ အထပခခံမူကို အထသးစိတ်ထရးဆေဲရမည် ပဖစ်သည်။ အထပခခံမူနှင့် ကိုက်ညီမှု 
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မရှိထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များအပါအဝင် တည်ဆဲဥပထဒ 
များအား သုံးသပ်ပပင်ဆင်သေားရမည်ပဖစ်သည်။ မိမိတိုင်းပပည်၊ မိမိနိုင်ငံအား 
ကမ္ဘာက မည်သို့ထသာနိုင်ငံအပဖစ် ပမင်ထစချင်သည်ကို စဉ်းစားပုံထဖာ် ရမည်ပဖစ် 
သည်။
 ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒကို အသစ်တစ်ဖန် ပပန်လည်ထရးဆေဲသည်ပဖစ်ထစ၊ 
ပပင်ဆင်ထရးဆေဲသည်ပဖစ်ထစ၊ လူတစ်မျ ိုးတည်း၏အကျ ိုး၊ အဖေဲ့အစည်းတစ်ခု 
၏အကျ ိုးကိုသာ ကကည့်၍ ပပင်ဆင်ထရးဆေဲရန် မသင့်ထလျာ်ထပ။ နိုင်ငံအတေင်း 
မှီတင်း ထနွိုင်သည့် ပပည်သူပပည်သားအားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများအား
လုံး၏အကျ ိုးကို ွည့်သေင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်သည်။ သို့မှသာလေင် မငိမ်းချမ်း 
သာယာမပီး တိုးတက်စည်ပင်ထသာ ထနချင့် စဖေယ်ထကာင်းသည့် တိုင်းပပည်အား 
တည်ထွာင်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအား ပပင်ဆင်ရာတေင် 
လည်း ကကက်အထမွှး နုတ်သကဲ့သို့ ဟိုနားတစ်ပင်၊ ဒီနားတစ်ပင်  နုတ်ချင်သည့် 
ထနရာ နုတ်ရန်မသင့်ထပ။ ထရှ့ထနာက်ညီညွတ်ထစရန်အတေက် စ၊ လယ်၊ ဆုံး သုံး 
သပပ်ပငဆ်ငရ်မညပ်ဖစသ်ည။် ပပညသ်အူများလိလုားသည် ့ဖေဲ့စည်းပုအံထပခခဥံပထဒ 
တစ်ရပ် ပဖစ်ထပါ် လာရန် သထောွားကကီးမပီး ကျယ်ပပန့်ထသာ ထတေးထခါ်ထမော်ပမင် 
ချက်များ၊ မှန်ကန်သည့် ဖေဲ့စည်းပုံပပင်ဆင်ထရး နည်းလမ်းပဖင့် ချဉ်းကပ်ရန် 
လိုအပ်လှထပသည်။

ရလးစားအပ်ပါရသာ ခပည်သူအရပါင်းတို့ ခင်ဗျား

 ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံ အထပခခံဥပထဒ ပပင်ဆင်ထရးနှင့် ပတ်သက်သည့်  
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်၏ ပပည်ထွာင်စု ေုံထမော်ပမင်ချက် 
နှင့် စံတန်ဖိုးများ၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကထရစီ ပပည်ထွာင်စုတည်ထဆာက်ထရး ဆိုင်ရာ 
လမ်းညွှန်အထပခခံများနှင့် အထွေထွေမူဝါဒများအား တင်ပပအပ်ပါသည်။

ရမျှာ်ခမင်ချက်၊ စံတန်ဖိုးနှင့် လမ်းညွှန်အရခခခံမူများ
Vision, Values and Guiding Principles

ခပည်ရထာင်စုဘုံရမျှာ်ခမင်ချက် (Union Vision)

 ဒီမိုကထရစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးမပီး ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်အပပည့်အဝရှိထသာ 
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ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကထရစီပပည်ထွာင်စုတေင် ပပည်ထွာင်စုဝင်လူမျ ိုးများအားလုံး၊ 
နိုင်ငံသားများအားလုံး လေတ်လပ်ပခင်း၊ တန်းတူညီမေပခင်း၊ တရားမေတပခင်း တို့ 
ကို အထပခခံကာ အပပန်အလှန်အသိအမှတ်ပပုထလးစားမှု၊ ချစ်ကကည်ရိုင်းပင်းမှု၊ 
ထသေးစည်းညီညွတ်မူတို့ကို တည်ထဆာက်မပီး မငိမ်းချမ်းစော ထအးအတူပူအမေ အတူ 
တကေယှဉ်တေဲထနွိုင်နိုင်ထသာ သာယာဝထပပာသည့် တိုင်းပပည်အား တည်ထဆာက် 
ရန်။

ခပည်ရထာင်စု၏ စံတန်ဖိုး (Union Value)

     (၁) ဒီမိုကထရစီအခေင့်အထရးနှင့် အထပခခံလူ့အခေင့်အထရး
     (၂) တန်းတူထရး
     (၃) ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်
     (၄) စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်မှု
     (၅) စုံလင်ကေဲပပားပခင်း (Diversity)
     (၆)  လူနည်းစုများကို ကာကေယ်ပခင်း

ဖက်ဒေယ်ဒီမိုကရေစီခပည်ရထာင်စုတည်ရောက်ရေးေိုင်ော 
လမ်းညွှန်အရခခခံမူများ

ခပည်ရထာင်စု၏အသွင်သဏ္ဌာန်

၁။ ဒီမိုကထရစီအခေင့်အထရးများ အပပည့်အဝကျင့်သုံးထသာ၊ အမျ ိုးသားတန်း 
တူထရးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်ရှိထသာ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုအင်္ဂါရပ်
များနှင့် ပပည်စုံထသာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကထရစီပပည်ထွာင်စုကို တည်ထဆာက် 
မည်။

၂။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကထရစီပပည်ထွာင်စုကို ဒီမိုကရစီနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့် 
အပပည့်အဝရှိထသာ တန်းတူသည့် ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များပဖင့် 
ဖေဲ့စည်းသည်။

၃။ ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်တိုင်းတေင် သီးပခားဥပထဒပပုထရးအာဏာ၊ 
သီးပခားအုပ်ချုပ်ထရးအာဏာနှင့် သီးပခားတရားစီရင်ထရးအာဏာတို့ ရှိ 
သည်။



ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်

29

ခပည်ရထာင်စုအာဏာ

၄။ ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင် ပပည်နယ်များနှင့် ယင်းပပည်နယ်များရှိ ပပည်သူလူွု 
သည် အချုပ်အပခာအာဏာ၏ မူရင်း ပိုင်ရှင်များပဖစ်ကကသည်။

၅။ ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စု အချုပ်အပခာအာဏာ၏မဏ္ဍိုင် သုံးရပ်ပဖစ်သည့် 
ဥပထဒပပုထရးအာဏာ၊ အပုခ်ျုပထ်ရး အာဏာ၊ တရားစရီငထ်ရးအာဏာတို့ကိ ု
လေတ်လပ်စောပိုင်းပခားကျင့်သုံးသည်။

၆။ ပပည်ထွာင်စုအာဏာ၊ ပပည်နယ်အာဏာနှင့် ွပ်တူပပုအာဏာများကို 
သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းရမည်။ ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များ
အားလုံး၏ ေုံအကျ ိုးစီးပေားအတေက် ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ထသာအခေင့် 
အာဏာများကိုသာ ပပည်ထွာင်စုသို့အပ်နှင်းသည်။ ပပည်ထွာင်စု အာ 
ဏာ၊ ပပည်နယ်အာဏာနှင့် ွပ်တူပပု အာဏာများတေင် ွည့်သေင်းထဖာ် 
ပပွားပခင်းမရှိသည့် ကကေင်းကျန်ထနသည့်အာဏာများသည် ပပည်ထွာင်စု 
အဖေဲ့ဝင် ပပည်နယ်များတေင် တည်ရှိသည်။

ခပည်ရထာင်စုဥပရဒခပုရေး

၇။ ဖက်ဒရယ်လွှတ်ထတာ်ကို အာဏာတူသည့် ဖက်ဒရယ်အွက်လွှတ်ထတာ် 
နှင့် ဖက်ဒရယ်ထအာက်လွှတ်ထတာ်တို့ ပဖင့် ဖေဲ့စည်းသည်။ အွက်လွှတ် 
ထတာ်ကို ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင် ပပည်နယ်အသီးသီးက အထရ 
အတေက် တူညီစော ထရွးချယ်ထစလွှတ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များပဖင့် ဖေဲ့ 
စည်းသည်။ ထအာက်လွှတ်ထတာ်ကို လူဦးထရအထပါ်တေင် အထပခခံ၍ထသာ် 
လည်းထကာင်း၊ မမို့နယ်အထပါ်တေင် အထပခခံ၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထရွး 
ထကာက်ပေဲများတေင် မဲဆန္ဒရှင်ပပည်သူများက ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်လိုက် 
သည့် ကိုယ်စားလှယ်များပဖင့် ဖေဲ့စည်းသည်။ 

ခပည်ရထာင်စုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ခပည်ရထာင်စုဦးရသျှာင်

၈။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု၏ အုပ်ချုပ်ထရးစနစ်သည် ဝန်ကကီးချုပ်ဦးထဆာင် 
ထသာ စနစ် (Parliamentary System) ပဖစ်သည်။ ဝန်ကကီးချုပ်ဦးထဆာင် 
ထသာစနစ်တေင် ပပည်ထွာင်စုဦးထသောင် (သို့) ပပည်ထွာင်စုသမ္မတ ွားရှိ 
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ထသာ စနစ် ပဖစ်သည်။
၉။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုသမ္မတသည် ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု၏ဦးထသော

င်ပဖစ်သည်။ ပပည်နယ်လွှတ်ထတာ် အသီးသီးက တစ်ပပည်နယ်လေင် တစ်ဦး 
ကျစီ ထပးပို့ထသာ သမ္မတထလာင်းများအနက် တစ်ဦးကို သမ္မတအပဖစ် 
ဖက်ဒရယ် အွက်လွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်စုစုထပါင်း၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ 
ထွာက်ခံမဲပဖင့် ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်ရမည်။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု
သမ္မတသညပ်ပညထ်ွာငစ်ကုာကေယထ်ရးနငှ် ့ပပညထ်ွာငစ်လုုမံခုထံရးတပဖ်ေဲ့ 
အားလုံး၏ စစ်ထသနာပတိချုပ်ပဖစ်သည်။ အပမင့်ဆုံး အထရးထပါ် အထပခ 
အထနကို သမ္မတက ွုတ်ပပန်ရမည်။

၁၀။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုဝန်ကကီးချုပ် ဦးထဆာင်ထသာဝန်ကကီးအဖေဲ့ ပဖင့် ဖက် 
ဒရယ် ပပည်ထွာင်စုအစိုးရကို ဖေဲ့စည်းရမည်။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု 
ဝန်ကကီးချုပ်အား ပပည်ထွာင်စုထအာက်လွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များွဲ 
က တစ်ဦးကို လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုထပါင်း၏ ွက်ဝက်ထကျာ် 
ဆန္ဒမဲပဖင့် ထရွးချယ်ရမည်။ ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စုဝန်ကကီးချုပ်သည် 
ဖက်ဒရယ်ထအာက်လွှတ်ထတာ်ကို တာဝန်ခံရမည်။

ခပည်ရထာင်စုတေားစီေင်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရခခခံဥပရဒေိုင်ောတေားရုံး

၁၁။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု တရားစီရင်ထရးအာဏာကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် 
အတေက် ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုတရား လွှတ်ထတာ်ချုပ်နှင့် ၎င်း၏လက် 
ထအာက်ခံ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုတရားရုံးများ အဆင့်ဆင့် ဖေဲ့စည်းွား 
ရှိ ရမည်။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုသမ္မတက အဆိုပပုတင်သေင်းလာထသာ 
ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု တရားသူကကီးချုပ်အား ဖက်ဒရယ်အွက်လွှတ် 
ထတာ်က စိစစ်အတည်ပပုထပးရမည်။

၁၂။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုနှင့် ပပည်နယ်အကကားတေင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ 
ပပည်နယ် အချင်းချင်းအကကားတေင်ထသာ်လည်းထကာင်း ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ 
ဥပထဒနှင့် ပတ်သက်ထသာအပငင်းပေားမှုများကို ထပဖရှင်းထဆာင်ရွက်ရန် 
အတေက် လေတ်လပ်ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒဆိုင်ရာတရားရုံးကို ဖေဲ့ 
စည်းွူထွာင်ရမည်။
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ခပည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရခခခံဥပရဒ

၁၃။ ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များသည် ပပည်နယ်သားများ၏ သထော 
ဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပပည်နယ် ဖေဲ့စည်းပုံ အထပခခံဥပထဒများကို လေတ် 
လပ်စော ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းခေင့် ရှိသည်။

၁၄။ ပပည်နယ်တေင်းထဒသန္တရအဆင့်အုပ်ချုပ်မှုကို ပပည်နယ်ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥ
ပထဒတေင် ရှင်းလင်းတိကျစော ထဖာ်ပပမပီး ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာများ 
နှင့် အခေန်ေဏ္ဍာထကာက်ခံယူနိုင်သည့် စာရင်းများ တိကျစောသတ်မှတ် 
ပပဋ္ဌာန်းွားရမည်။ ပပည်နယ်အတေင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးတိုင်း၏ 
နိုင်ငံထရး၊ လူမှုထရး၊ စီးပေားထရး၊ ယဉ်ထကျးမှု ဓထလ့ွုံးတမ်းစသည့် ကဏ္ဍ
အသီးသီးနှင့်သက်ဆိုင်ထသာအခေင့်အထရးများကို သာတူညီမေစော ဖန်တီး 
ထပးရမည်။

လွတ်လပ်ရသာ ရကာ်မေှင်များ

၁၅။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုတေင် ထအာက်ထဖာ်ပပပါ လေတ်လပ်ထသာထကာ်မရှင် 
များကို ဖေဲ့စည်းွားရှိရမည်။
(၁) အကျင့်ပျက်ပခစားမှုတိုက်ဖျက်ထရးထကာ်မရှင် (Anti-corruption 

Commission)
(၂) ထရွးထကာက်ပေဲထကာ်မရှင် (Election Commission) 
(၃) ခေဲပခားမှုပထပျာက်ထရးနှင့် လူ့အခေင့်အထရးထကာ်မရှင်(Anti-Segre-

gation and Human Rights Commission)
(၄) သတင်းအချက်အလက် သိပိုင်ခေင့်ထကာ်မရှင် (Rights to Infor-

mation Commission)

နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေး

၁၆။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုသည် နိုင်ငံထရးနှင့်ောသာထရး ထရာယှက်ပခင်းမရှိ 
ထသာ၊ မည်သည့်ောသာ၊ အယူဝါဒကိုမေ နိုင်ငံထတာ်ောသာအပဖစ် ပပဋ္ဌာန်း 
ပခင်းမရှိထသာ၊ ောသာထရးကို အထပခမခံထသာ နိုင်ငံထရးစနစ်ကို ကျင့် 
သုံးသည်။
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ဖက်ဒေယ်ဘဏ္ဍာရေး

၁၇။ ပပည်ထွာင်စုအဆင့် အစိုးရနှင့် ပပည်နယ်အဆင့် အစိုးရများအကကား တိ 
ကျ၍ စည်းစနစ်ကျထသာ အခေန်ေဏ္ဍာ ထကာက်ခံသည့်စာရင်းကို ဖေဲ့စည်း 
ပုံအထပခခံဥပထဒတေင် တိကျစော ပပဋ္ဌာန်းွားရမည်။ ပပည်ထွာင်စုအခေန် 
ေဏ္ဍာ ထကာက်ခံထသာယန္တရားနှင့် ပပည်နယ်အခေန်ေဏ္ဍာထကာက်ခံထသာ 
ယန္တရားတို့ သီးပခားစီ ရှိရမည်။

၁၈။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုနှင့် ပပည်နယ်တို့အကကား ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာစီမံခ
န့်ခေဲပခင်းနှင့် ခေဲထဝပခင်းဆိုင်ရာဥပထဒများကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းရမည်။ ပပည် 
ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များ ေက်စုံညီမေဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးအတေက် 
ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ သာတူညီမေထရးအစီအစဉ်ကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းွားရ 
မည်။

သဘာဝသယံဇာတ

၁၉။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုနှင့် ပပည်နယ်တို့အကကား သောဝသယံဇာတစီမံ 
ခန့်ခေဲပခင်းနှင့် ခေဲထဝပခင်းဆိုင်ရာဥပထဒ ကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းရမည်။

၂၀။ ပပည်နယ်အတေင်းရှိ သောဝသယံဇာတအရင်းအပမစ်များအားလုံး၏ မူ 
ရှင်းပိုင်ရှင်သည် ပပည်နယ်အတေင်း ထနွိုင်ထသာ ပပည်နယ်သားများ 
ပဖစ်သည်။ ပပည်နယ်အတေင်းရှိ သောဝသယံဇာတအရင်းအပမစ်များ စူး 
စမ်း ရှာထဖေပခင်း၊ တူးထဖာ်ွုတ်လုပ်သုံးစေဲပခင်း၊ ထရာင်းဝယ်ထဖာက်ကား 
ပခင်း၊ ွိန်းသိမ်းကာကေယ်ပခင်း စသည်တို့ကို ပပည်နယ်က လေတ်လပ်စော 
စီမံခန့်ခေဲပိုင်ခေင့် ရှိသည်။

၂၁။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုတေင် သယံဇာတဝင်ထငေများအနက် အထပမာက် 
အများ ွ ေက်ရှိထသာ သယံဇာတမှ ရရှိထသာ ေဏ္ဍာထငေများကို သက်ဆိုင်ရာ 
ပပည်နယ်က အပပည့်အဝအကျ ိုးခံစားခေင့်ရှိသည်။ သောဝသယံဇာတ 
အရင်းအပမစ်များ ွုတ်ယူသုံးစေဲရာတေင် သက်ဆိုင်ရာ ထဒသခံများ၏ 
သထောဆန္ဒကို ရယူရမည့်အပပင် ွိုထဒသ၏ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း 
တိုက်ရိုက်အကျ ိုးပပုမှု ရှိရမည်။ သောဝသံယဇာတများ ွုတ်ယူသည့် 
အတေက် ပဖစ်ထပါ်လာမည့် လူွုအထပါ် သက်ထရာက်သည့် ဆိုးကျ ိုးများနှင့် 
ပျက်စီးဆုံးရှုံးသေားထသာ ထဂဟစနစ်ကို ပပန်လည်ကုစားထရးအတေက် သီး 
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ပခားအခေန်ထငေ ထကာက်ခံမပီး ရန်ပုံထငေအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်း 
ွားရမည်။

အရခခခံအခွင့်အရေးများနှင့် တိုင်းေင်းသားလူနည်းစုများ၏အခွင့်အရေးများ

၂၂။ ပပည်ထွာင်စုဖေား တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ အားလုံးသည် လူပုဂ္ဂိုလ် 
တစ်ဦးချင်းအလိုက် ခံစားခေင့်ရှိသည့် တသီးပုဂ္ဂလအခေင့်အထရးများ (In-
dividual Rights) နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ လူမျ ိုးအလိုက် ခံစား 
ခေင့်ရှိသည့် စုထပါင်းအခေင့်အထရးများ (Collective Rights) ကို အပပည့်အ၀ 
ခံစားပိုင်ခေင့်ရှိရမည်။

၂၃။ ပပည်ထွာင်စုဖေားတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ မဟုတ်ကကထသာ်လည်း ပပည် 
ထွာင်စု၏နိုင်ငံသားအပဖစ် ခံယူွားထသာ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံ 
သားများ၏ အထပခခံအခေင့်အထရး (Citizen Rights) များကို အပပည့်အဝ 
ခံစားခေင့်ရှိရမည်။

၂၄။ ကျားမဆိုင်ရာ လိင်ကေဲပပားမှုကို အထပခခံထသာ ခေဲပခားဆက်ဆံမှုများကို 
လုံးဝ ပိတ်ပင်ဟန့်တား ွားရမည်။

၂၅။ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများ၏ ရိုးရာ ဓထလ့ွုံးတမ်း အစဉ်အလာများ၊ 
ောသာစကားများကို ဥပထဒနှင့်အညီ လေတ်လပ်စော ွိန်းသိမ်းကာကေယ် 
ပမှင့်တင်ခေင့် ရှိထစရမည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ ထမေးရာပါအခေင့် 
အထရးအပဖစ် ပိုင်ဆိုင်ွားထသာ အမျ ိုးသားလက္ခဏာနှင့် ယဉ်ထကျးမှု 
ဆိုင်ရာ အခေင့်အထရးများကို မည်သည့်အထပခအထနတေင်မေ ရုပ်သိမ်းဟန့် 
တားပခင်း မရှိထစရ။ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုငယ်များအား နိုင်ငံထရးနှင့် 
ဆုံးပဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်အခန်းကဏ္ဍတေင် ပူးထပါင်းပါဝင် ထဆာင်ရွက်နိုင် 
ရန် ပပည်နယ်အစိုးရ၊ ပပည်နယ်လွှတ်ထတာ်နှင့် ထဒသန္တရအုပ်ချုပ်မှုများတေင် 
ဦးစားထပးမှု သို့မဟုတ် သီးသန့်ထနရာထပးမှုများကို ထဆာင်ရွက်ထပးရန် 
လိုအပ်သည်။

၂၆။ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ စာထပ၊ ောသာစကားကို ထကျာင်းပညာ 
သင်ကကားမှုတေင် တရားဝင်လက်ထတေ့ သင်ကကား အသုံးပပုရမည့်အပပင် 
ပပည်ထွာင်စု တိုင်းရင်းသားောသာစကားတက္ကသိုလ်ကို ဖေင့်လှစ်ရမည်။
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ဖက်ဒေယ်ခပည်ရထာင်စုလုံငခုံရေးစနစ်

၂၇။ ပပည်ထွာင်စုအဆင့်၊ ပပည်နယ်အဆင့်နှင့် ထဒသန္တရအဆင့်ရှိ အရပ်သား 
အစိုးရများအကကား လုပ်ပိုင်ခေင့်ဆိုင်ရာ အာဏာခေဲထဝပခင်း၊ အစုအဖေဲ့(သို့)
လူပုဂ္ဂိုလ်အတေက် သီးပခားထပးအပ်ွားထသာ အခေင့်အထရးများဆိုင်ရာ 
ခေဲထဝပခင်းနှင့် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင်းဆိုင်ရာအာဏာခေဲထဝပခင်းတို့ ကျင့် 
သုံးမပီး ထဒသခံတို့၏ဓထလ့ွုံးတမ်းများ၊ စိုးရိမ်ချက်များနှင့် လိုအပ် 
ချက်များကို ွ င်ဟပ်ပုံထဖာ်သည့် သက်ဆိုင်ရာပွဝီအထနအွားအထပခခံ 
မဟာ ဗျူဟာများချမှတ်မှုနှင့် လုံမခုံထရးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တာဝန်ချ 
ွားမှုတို့ လုပ်ထဆာင်ကာ ပပည်သူလူွု လုံမခုံထရး၊ ရပ်ရွာထေးအန္တရာယ် 
တားဆီးထရးနှင့် ပပည်ထွာင်စုကာကေယ်ထရးကို အာမခံသည့် လူမျ ိုးထပါင်း 
စုံ၊ ေက်ထပါင်းစုံလွှမ်းမခုံပူးထပါင်းပါဝင်သည့် အဖေဲ့အစည်းများ၊ အင်အား 
စုများနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုများကို အထကာင်အွည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်သည့် 
ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု လုံမခုံထရးစနစ်တစ်ရပ် တည်ထဆာက်ရမည်။

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ (လုံငခုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး)

၂၈။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု၏လုံမခုံထရးနှင့် ကာကေယ်ထရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ 
သည် လူသားလုံမခုံမှုကို အထပခခံရမည်။ ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စု လုံမခုံ 
ထရးနှင့် ကာကေယ်ထရးဆိုင်ရာတပ်ဖေဲ့များ အားလုံးသည် ဒီမိုကထရစီနည်း 
ကျ ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်ွားထသာ အရပ်သားအစိုးရ၏ ကေပ်ကဲမှုနှင့် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု ထအာက်တေင် ရှိရမည်။

၂၉။ ဖက်ဒရယ်လွှတ်ထတာ်သည် ပပည်ထွာင်စု၏လုံမခုံထရးနှင့် ကာကေယ်ထရး 
ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့်  ဥပထဒများကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းထပးရမည်။ ကာကေယ် 
ထရးနှင့် လုံမခုံထရးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များကို ဖက်ဒရယ်လွှတ်ထတာ်က 
စိစစ် အတည်ပပုထပးရမည်။

၃၀။ ပပည်ထွာင်စုရဲတပ်ဖေဲ့နှင့် ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖေဲ့တို့ကို သီးပခားစီ ဖေဲ့စည်းရ 
မည်။ ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ် ဖေဲ့စည်းခေင့် ရှိသည်။ ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖေဲ့နှင့် 
ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ် 
ကေပ်ကဲမှုထအာက်တေင်ရှိသည်။ ပပည်ထွာင်စုလုံမခုံထရးနှင့် အထရးထပါ် 
အထပခအထနတေင်လည်းထကာင်း၊ သောဝကပ်ထေးအန္တရာယ်များနှင့် 
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ကယ်ဆယ်ထရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ွိထရာက်စော ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
အတေက်ထသာ်လည်းထကာင်း ပပည်ထွာင်စုအစိုးရမှ ပပည်နယ်လုံမခုံထရး 
တပ်ဖေဲ့များ၏ အင်အားကို သက်ဆိုင်ရာပပည်နည်အစိုးရ၏ ခေင့် ပပုချက်ပဖင့် 
အသုံးပပုခေင့် ရှိသည်။ ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖေဲ့နှင့် ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ်တို့၏ 
အသုံးစရိတ်များကို သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ်လွှတ်ထတာ်က စိစစ်အတည်ပပု 
ထပးရမည်။

၃၁။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု၏ အမျ ိုးသားကာကေယ်ထရးနှင့် လုံမခုံထရးထကာင် 
စီကို  ဖေဲ့စည်းရမည်။ ၎င်းထကာင်စီတေင် ပပည်နယ်ကာကေယ်ထရးနှင့် လုံမခုံ 
ထရးထကာင်စီများမှ အနည်းဆုံးတဦးစီ အပါအဝင် ထကာင်စီဝင် စုစုထပါင်း 
၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းွက် မထကျာ်ထသာ ပပည်ထွာင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် 
ဖေဲ့စည်းရမည်။

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ခပည်သူ့ရေးော ဝန်ထမ်းခခင်း 
(Administration and Public Services)

၃၂။ စီမံခန့်ခေဲပခင်းနှင့် ပပည်သူ့ဝန်ွမ်းပခင်းလုပ်ငန်းများတေင် တာဝန်ွမ်း 
ထဆာင်မည့်သူများအား ထလ့ကျင့် သင်ကကား ပျ ိုးထွာင်ရန်အတေက် ဝန်ွ
မ်းထလ့ကျင့်သင်ကကားထရးထကျာင်းများ ဖေင့်လှစ်ရမည်။ အဆိုပါ သင် 
တန်းထကျာင်းများတေင် သင်ကကားမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာစံနှုန်း
များကို ပပည်ထွာင်စုအစိုးရက သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းထပးရမည်။

၃၃။ ပပည်နယ်များတေင် တာဝန်ွမ်းထဆာင်မည့်သူများအတေက် သက်ဆိုင်ရာ 
ပပည်နယ်တေင် စီမံခန့်ခေဲပခင်းနှင့် ပပည်သူ့ ဝန်ွမ်းပခင်းဆိုင်ရာ ဝန်ွမ်း
ထလ့ကျင့်သင်ကကားထရးထကျာင်းများ သီးပခားဖေင့်လှစ်ခေင့်ရှိသည်။
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အပိုင်း (၂)

အခေွခေွ မူဝါဒများ

General Policies
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၁။  ၂၀၃၀ ေုနှစ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ 
 ပေစ်ေျင်ပမင်ေျင်ခသာနိုင်ငံ
 (The Country We Want To See in 2030)
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 ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ပပည်ထွာင်စုကကီးကို ေယ်လိုပမင်ချင်ပါသလဲ၊ ေယ် 
လိုပဖစ်ချင်ပါသလဲ၊ အပခားနိုင်ငံထတေက ေယ်လိုအွင်ခံထစချင်ပါသလဲ ဆိုတာ 
ပပည်သူတစ်ရပ်လုံး စဉ်းစားရမယ့် အချက်ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံကို ေယ်လို 
အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ နိုင်ငံအပဖစ်တည်ထဆာက်ကကမလဲ ဆိုတာကို ဝိုင်းဝန်းကကိုး 
ပမ်းကကရမှာ ပဖစ်တယ်။
 တစ်ချိန်က အထရှ့ထတာင်အာရှမှာ အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံ ပဖစ်ခဲ့ဖူးတာကို 
ပပန်မပီးထတာ့ အသက်သေင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအသက်သေင်းဖို့ဆိုတာ 
ဒီနိုင်ငံကို ချစ်ပမတ်နိုးဖို့လိုအပ်သလို၊ ဒီနိုင်ငံကို “ငါလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ 
ခံယူချက် (Sense of Belonging) ရှိလာဖို့ ထဆာင်ရွက်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်မ 
မှာ ထနွိုင်ပခင်းမရှိတဲ့ ထတာင်တန်းသားထတေက ရန်ကုန် (သို့) မန္တထလးကို လာ 
မယ်ဆိုရင် ဗမာပပည်ကို သေားမယ်လို့ ဆိုကကတယ်။ ပပန်မယ် ဆိုထတာ့ ငါတို့ 
ရှမ်းပပည် ပပန်မယ်၊ ကချင်ပပည်ပပန်မယ်၊ ကယားပပည်ပပန်မယ်၊ ချင်းထတာင် ပပန် 
မယ် စသည်ပဖင့် ထပပာကကတယ်။ ပပည်မဟာ သူတို့နဲ့ မသက်ဆိုင်ေူးလို့ အွင် 
ရှိကကပါတယ်။ ဒါကထတာ့ဒီပပည်ထွာင်စုကကီးကို “ငါလည်းပိုင်ဆိုင်ပါတယ်” ဆို 
တဲ့  ပပည်ထွာင်စုကို ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ် ရှိထအာင် အစိုးရမင်းများအဆက်ဆက်က 
လုပ်ထဆာင်ခဲ့ ပခင်းမရှိလို့ ပဖစ်တယ်။ ပပည်ထွာင်စုရဲ့ လက္ခဏာထတေကို တည် 
ထဆာက်ခဲ့ ပခင်း မရှိလို့လည်း ပဖစ်တယ်။ ဒါထကကာင့် ပပည်ထွာင်စုသားအားလုံး 
သက်ဝင်လက်ခံနိုင်တဲ့ ပပည်ထွာင်စုလက္ခဏာထတေကို တည်ထဆာက်ရမှာ ပဖစ် 
တယ်။ ပပည်ထွာင်စုလက္ခဏာတည်ထဆာက်ထရးမှာ အသေင်သဏ္ဌာန်လက္ခဏာ
တည်ထဆာက်ထရးနဲ့ အနှစ်သာရလက္ခဏာ တည်ထဆာက်ထရးဆိုမပီး ခေဲပခားနိုင် 
ပါတယ်။
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ခပည်ရထာင်စုလက္ခဏာတည်ရောက်ရေး 
(Building Characteristics of the Union)

(၁.၁)  အသွင်သဏ္ဌာန်လက္ခဏာတည်ရောက်ရေး 
 (Building Symbolic Characteristics)

(၁.၁.၁) ပပည်ထွာင်စုသားအားလုံး ပိုင်ဆိုင်ထသာ၊ လက်ခံထသာ 
သထကဂတ အမှတ်အသားနှင့် ွူးပခားသည့် ဝိထသသများကို 
ထဖာ်ွုတ်ရန်၊ ပပည်ထွာင်စုနှင့် သက်ဆိုင်ထသာထနရာများ 
အားလုံးတေင် ၎င်းသထကဂတ၊ အမှတ်အသားများကို သုံးစေဲရန်၊

(၁.၁.၂) ပပည်နယ်များ၏ သထကဂတ အမှတ်အသားများကိုလည်း 
သတ်မှတ်ကာ သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ် အတေက် သုံးစေဲရန်၊

(၁.၁.၃) ပပည်ထွာင်စုနှင့် သက်ဆိုင်ထသာထနရာများတေင် ပပည်နယ်
အားလုံး၏သထကဂတအမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ွားရှိရန်၊

(၁.၁.၄) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးတို့၏ သမိုင်းအထမေအနှစ်၊ 
ထန့ွူးထန့ ပမတ်၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ မတူကေဲပပားမှုကို လက်ခံမပီး 
အပပန်အလှန်ကူညီွိန်းသိမ်းရန်။

(၁.၂)  အနှစ်သာေလက္ခဏာတည်ရောက်ရေး 
 (Building Hardcore Characteristics)

(၁.၂.၁) တန်းတူထရး၊ ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့် အပပည့်အဝရှိထသာ ပပည်
ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များပဖင့် ပပည်ထွာင်စုကို ဖေဲ့စည်း 
တည်ထဆာက်ရန်၊

(၁.၂.၂) ဥပထဒပပုထရး၊ အုပ်ချုပ်ထရးနှင့် တရားစီရင်ထရးဟူသည့် အာ 
ဏာကကီး သုံးရပ် ခေဲပခားကျင့်သုံးပခင်းနှင့် အပပန်အလှန်ွိန်း
ထကျာင်းပခင်းတို့ကို အားထကာင်းထအာင် တည်ထဆာက်ရန်၊

(၁.၂.၃) ပပည်ထွာင်စုနှင့် ပပည်နယ်ကကားထသာ်လည်းထကာင်း၊ ပပည် 
နယ်အချင်းချင်းကကားထသာ်လည်းထကာင်း ထကာင်းမေန်ထသာ 
အစိုးရအချင်းချင်းကကားဆက်ဆံထရး ခိုင်မာအားထကာင်းလာ 
ထရး တည်ထဆာက်ရန်၊
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(၁.၂.၄) ေဏ္ဍာထရးနှင့်သောဝသယံဇာတ စီမံခန့်ခေဲထရးနှင့်ခေဲထဝထရး
တို့တေင် ပပည်နယ်အားလုံး သာတူညီမေ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးကို 
ထရှးရှုရန်၊

(၁.၂.၅) ထဒသန္တရအုပ်ချုပ်ထရးအဆင့်အွိ ပီပပင်သည့် ဖက်ဒရယ်ပုံစံ 
အုပ်ချုပ်ထရးစနစ်ကို တည်ထဆာက်သေားရန်၊

 စတာထတေပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ ထဖာ်ပပခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များဟာ လုပ် 
ထဆာင်ရမယ့် အချက်အလက်အချ ို့သာပဖစ်မပီး ပပည်ထွာင်စု ပီပီပပင်ပပင် ပဖစ်ထပါ် 
လာဖို့ ဒီွက်မက ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့် ထဆာင်ရွက်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 နှစ်ထပါင်း ၇၀ ထကျာ် ပဖစ်ပေားခဲ့တဲ့ ပပည်တေင်းပဋိပက္ခထတေကို ချုပ်မငိမ်းထစ 
ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖေဲ့အစည်းများအားလုံးကို ထခါ် 
ယူမပီး ပပည်ထွာင်စုသစ် တည်ထဆာက်ထရး ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ ေယ် 
သူမှ ချန်လှပ်ွားခဲ့လို့ မရပါေူး။ ပပည်ထွာင်စုရဲ့ အရင်းခံပပဿနာဟာ နိုင်ငံ 
ထရးပပဿနာပဖစ်တယ် ဆိုတာကို နားလည်သိရှိမပီး စိတ်နှလုံးကကီးကကီးနဲ့ ထစ့စပ် 
ညှိနှိုင်း အထပဖရှာရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ သို့မှသာ ပပည်တေင်းမငိမ်းချမ်းထရးကို တည် 
ထဆာက်နိုင်ပါမယ်။
 ပပည်တေင်းမငိမ်းချမ်းထရးကို တည်ထဆာက်နိုင်ပါမှ တိုင်းပပည်ဖေံ့ မဖိုးတိုး
တက်ထရးအတေက် စုထပါင်းတာဝန်ယူ၊ စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်မှုနဲ့ တည်ထဆာက်ရ 
မှာ ပဖစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်ထခတ်မီတဲ့ စီးပေားထရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ချမှတ်မပီး 
စီးပေားထရးအထဆာက်အအုံ တိုးတက်ထရးအတေက် လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။ စီးပေား 
ထရးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများကို ထဖာ်ထဆာင်ရာမှာ ပပည်ထွာင်စုတစ်ခုလုံး တထပပးညီ 
ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထစမယ့် နည်းလမ်းနဲ့ ထဆာင်ရွက်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်ထွာင်
စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များအတေက် တူညီတဲ့ စီးပေားထရးအခေင့်အလမ်းကို ဖန်တီးထပး 
ရပါမယ်။
 ပပည်သူအများ လူမှုစီးပေားအစစအရာရာ အဆင်ထပပထစဖို့အတေက် လူမှုဖူ
လုံထရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံရဲ့ အထရးကကီးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပဖစ် ထဆာင် 
ရွက်ရပါမယ်။ လူ့အရင်းအပမစ်ဟာ တိုင်းပပည်ရဲ့ အနာဂတ်ပဖစ်တဲ့ အတေက် လူ့ 
အရင်းအပမစ် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ဖို့ ေဏ္ဍာထငေလျာွား သတ်မှတ်မပီး ထဆာင်ရွက်ရပါ 
မယ်။ ထခတ်မီတဲ့ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာရရှိထရး နိုင်ငံတကာကို ပညာထတာ် 
သင် အများအပပား ထစလွှတ်ရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုအတေင်းမှာရှိတဲ့ သောဝသယံဇာတထတေကို လက်လွှတ် 
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စပယ် တူးထဖာ်ပခင်း၊ ွုတ်လုပ်ပခင်း၊ ထရာင်းဝယ်ထဖာက်ကားပခင်းထတေကို ရပ် 
တန့် မပီး သောဝသယံဇာတ ွိန်းသိမ်းထရး မဟာဗျူဟာနှင့်အညီသာ တူးထဖာ် 
ွုတ်လုပ်ထရာင်းချပခင်း ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ တတ်သိပညာရှင်ထတေကို ဖိတ်ထခါ် 
မပီး မဟာဗျူဟာထပမာက်တဲ့ မူဝါဒထတေကို ချမှတ်ပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များရဲ့ နိုင်ငံထရး၊ စီးပေားထရးနဲ့ လူမှုထရး 
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ထတေ အဆင်ထပပပပည့်စုံမှသာ ပပည်ထွာင်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ နိုင်ငံထရး၊ 
စီးပေားထရးနဲ့ လူမှုထရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ထတေ အဆင်ထပပပပည့်စုံပါမယ်။ အွက်မှာ 
ထဖာ်ပပခဲ့တဲ့ လိုအပ်ချက်ထတေကို ပဖည့်ဆည်းထဆာင်ရွက်ရင်း ထဒသတေင်းနိုင်ငံများ 
သာမက နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ကကေယ်ဝမပီး မငိမ်းချမ်းတဲ့ ပပည် 
ထွာင်စု (Progressive, Prosperous and Peaceful Union) အပဖစ် ဂုဏ်ယူ 
ဝင့် ကကေားနိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။
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တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ
အားလုံးကို ရခါ်ယူငပီး ပပည်ရောင်စုသစ် 

တည်ရဆာက်ရရး ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ 
ဘယ်သူမှ ချန်လှပ်ေားခဲ့လို့ မရပါဘူး။ 
ပပည်ရောင်စုရဲ့ အရင်းခံပပဿနာဟာ 
နိုင်ငံရရးပပဿနာပဖစ်တယ် ဆိုတာကို 
နားလည်သိရှိငပီး စိတ်နှလုံးကကီးကကီးနဲ့ 

ရစ့စပ်ညှိနှိုင်း အရပဖရှာရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
သို့မှသာ ပပည်တွင်း ငငိမ်းချမ်းရရးကို 

တည်ရဆာက်နိုင်ပါမယ်။

”
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၂။  ပပည်သူလူေု
 (People)
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(၂.၁)  နိုင်ငံသား (Citizenship) 

နိုင်ငံသားေိုင်ောအယူအေ၊ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်
(Concept, Rights and Duties)

 ၁၉၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီကာလမှစမပီး ပင်ရင်းနိုင်ငံအပဖစ် အမမဲထနွိုင်ခဲ့တဲ့ 
ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မေန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားများ 
အပါအဝင် အပခားထသာတိုင်းရင်းသားများ၊ မျ ိုးနေယ်စုများအားလုံးဟာ ဒီပပည် 
ထွာင်စုရဲ့ နိုင်ငံသားများ ပဖစ်ကကပါတယ်။ ထဖာ်ပပခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး 
မိေနှစ်ပါးက ထမေးဖေားသူတိုင်း  ထမေးရာပါ နိုင်ငံသားပဖစ်ပါတယ်။
 နိုင်ငံသားတိုင်း ပပည်ထွာင်စုဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒက ပပဋ္ဌာန်းွားတဲ့ 
နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အခေင့်အထရးများ သာမက ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပပုွားတဲ့ 
အထပခခံလူ့အခေင့်အထရးများကို ရရှိခံစားနိုင်ရပါမယ်။ အဆိုပါ အခေင့်အထရးကို 
ေယ်လိုထသာ အထကကာင်းကိစ္စနဲ့မှ ရုတ်သိမ်းခေင့် မရှိထစရပါ။ အသက်၊ အထတေ့ 
အကကုံ၊ ယုံကကည်မှု၊ လူမျ ိုး၊ ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည်၊ လူမှု 
စီးပေားထနာက်ခံ၊ လိင်၊ လိင်ကေဲပပားမှု၊ လိင်စိတ်၊ လိင်စိတ်ခံယူမှုနှင့် လိင်စိတ် 
ထဖာ်ပပမှုတို့ထကကာင့် ခေဲပခားဆက်ဆံပခင်းမျ ိုး မရှိဖို့ လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ ဆန္ဒမဲထပးပိုင်ခေင့်ရှိသလို ကိုယ်တိုင်ထရွးထကာက်ခံ 
ပိုင်ခေင့်လည်း ရှိကကပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျ ိုး ထကာင်းမေန်စော ဖေံ့ မဖိုးတိုး 
တက်မပီး ထရရှည်တည်တံ့ဖို့ ွိန်းသိမ်းကာကေယ်ရပါမယ်။
 
(၂.၂)  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစု (Ethnicity) 

မတူကွဲခပားခခင်းနှင့် ဗဟုဝါဒ၊ ခပည်စုံကကွယ်ဝရသာခပည်ရထာင်စု
(Diversity and Pluralism, the richness of the Union)

 ပပည်ထွာင်ချင်းစုထပါင်းမပီး ပပည်ထွာင်စုကကီးကို တည်ထဆာက်ခဲ့တဲ့ 
အတေက် ပပည်ထွာင်စု တည်ထဆာက်ထရးမှာ ပါဝင်ခဲ့ ကကတဲ့ လူမျ ိုးတိုင်း ဒီနိုင်ငံရဲ့ 
အရင်းခံတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ပဖစ်ကကပါတယ်။ ပပည်ထွာင်စု တည်ထဆာက် 
ထရးမှာ တိုက်ရိုက်ပဖစ်ထစ၊ သေယ်ဝိုက်ပဖစ်ထစ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးတိုင်း 
ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဗမာကလည်း တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများွဲက တစ်မျ ိုးပဖစ်ပါ 
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တယ်။ ဗမာပပည်မ၊ ဖက်ဒရယ်ရှမ်းပပည်၊ ချင်းထတာင်တန်း၊ ကချင်ထတာင်တန်း 
အပပင် လေတ်လပ်တဲ့ ကရင်နီပပည်နယ်များဆိုတဲ့ နယ်ထပမထလးခုနဲ့ စုထပါင်းဖေဲ့စည်း 
ခဲ့တဲ့အတေက် အဆိုပါနယ်ထပမအတေင်း နဂိုမူရင်းထနွိုင်ခဲ့ ကကတဲ့ တိုင်းရင်းသား 
များ အားလုံးကို အသိအမှတ်ပပုရပါမယ်။
 စုံလင်ကေဲပပားလှထသာ သမိုင်းထနာက်ခံများနှင့် သရုပ်သကန် လက္ခဏာ 
များကို အသိအမှတ်ပပုပခင်း၊ ယုံကကည် ထလးစားပခင်းရှိရမယ့်အပပင် တိုင်းရင်းသား 
အထပါင်းတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ၊ လူမှုထရးဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ထကျးမှု ဆိုင်ရာနှင့် 
စိတ်ထစတသိက်ပိုင်း၊ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးအတေက် အပပု 
သထောထဆာင်တဲ့ လုပ်ငန်းများကို ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။
 အပပန်အလှန် ထလးစားအသိအမှတ်ပပုရာမှာ ပပည်ထွာင်စုအတေင်း မှီ 
တင်းထနွိုင်ကကတဲ့ တိုင်းရင်းသားအထပါင်းတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားပဖစ်မှု၊ ယုံကကည် 
သက်ဝင်မှု၊ ရိုးရာယဉ်ထကျးမှု ဓထလ့ွုံးစံ၊ စုထပါင်းထဝမေထသာအထတေ့အကကုံများ၊ 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပါ အခေင့်အထရးနှင့်မူဝါဒများ၊ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခေင့်အထရး 
ထကကညာစာတမ်း၊ မသန်စေမ်းသူများအခေင့်အထရးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂ ကေန်ဗင်း 
ရှင်း၊ ကထလးသူငယ်အခေင့်အထရးဆိုင်ရာ ကေန်ဗင်းရှင်းနှင့် ကထလးသူငယ် အခေင့် 
အထရးဆိုင်ရာ ထကကညာစာတမ်းပါ အချက်အလက်များကို အသိအမှတ်ပပုရမှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။
 တိုင်းရင်းသားအထပါင်း နိုင်ငံထရး၊ စီးပေားထရးနှင့် လူမှုထရးကဏ္ဍမှာ 
တက်ကကေစော ပူးထပါင်းပါဝင်လာနိုင်ထရးအတေက် တန်းတူအခေင့်အထရးနဲ့ လက် 
လှမ်းမီနိုင်တဲ့ အရည်အထသေးပမှင့်ဝန်ထဆာင်မှုများကို လေယ်ကူစောရယူနိုင်ရန် စီမံ 
ွားရှိရပါမယ်။
 တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းမှု၊ ထလးစားအသိအမှတ်ပပုမှု၊ 
ယုံကကည်မှုနဲ့ ပန်းတိုင်းဖူးပေင့်ပိုင်ခေင့် ရှိတဲ့ စုံလင်ကေဲပပားမှုကို လက်ခံတန်ဖိုးွားတဲ့ 
ပပည်ထွာင်စုကို တည်ထဆာက်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ စုံလင်ကေဲပပားမှုရဲ့ ညီညွတ် 
ထသာစုထပါင်းအင်အား (The Strength of the Unity of Diversity)နဲ့ တိုင်းပပည် 
ကို တိုးတက်ထစရပါမယ်။
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(၂.၃)  ရနေပ်စွန့်ခွာရခပာင်းရေေ့ေသူများနှင့် ဒုက္ခသည်များ 
 (IDPs and Refugees)

ခပည်တွင်းရနေပ်စွန့်ခွာရခပာင်းရေေ့ေသူများ (IDPs)

 ပပည်တေင်း ထနရပ်စေန့်ခော ထပပာင်းထရေ့ရသူများ ဆိုသည်မှာ အွူးသပဖင့် 
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများမှ ထရှာင်ရှားရန် (သို့) အထွေထွေအကကမ်းဖက်မှု 
အထပခအထနများမှ လွှတ်ကင်းရန် (သို့) လူ့အခေင့်အထရး ချ ိုးထဖာက်မှုများ (သို့) 
သောဝထေးအန္တရာယ် (သို့) လူတို့ထကကာင့်ထပါ်ထပါက်လာရတဲ့ ထေးအန္တရာယ် 
များရဲ့ အကျ ိုးဆက်များမှ ထရှာင်ရှားရန်အတေက် အတင်းအဓမ္မ (သို့) ဥပထဒ 
ပပဋ္ဌာန်းမပီး မိမိတို့ထနအိမ်များမှ (သို့) ထမေးရပ်ဇာတိထပမများမှ ွေက်ထပပးစေန့်ခေဲခဲ့ 
ရထသာသူများ (သို့) လူအုပ်စုများကို ထခါ်ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပပင် အဆိုပါ လူများ 
ဟာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ပပုွားတဲ့ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကို ပဖတ်ထကျာ်ပခင်း 
မရှိသူများလည်း ပဖစ်ကကပါတယ်။

ဒုက္ခသည်များ (Refugees)

 ဒုက္ခသည်များဆိုရာမှာ ပပည်တေင်း ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများ 
အဓိပ္ပာယ်ဖေင့်ဆိုချက်နဲ့ တူညီပါတယ်။ ကေဲလေဲချက်ကထတာ့ ဒုက္ခသည်များဟာ 
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပပုွားတဲ့ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကို ပဖတ်ထကျာ်မပီး အိမ်နီး 
ချင်းနိုင်ငံများ (သို့) အပခားနိုင်ငံများမှာ ထရာက်ရှိခိုလှုံထနသူများကို ဆိုလိုပါတယ်။
 ပပည်တေင်းထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများနှင့် ဒုက္ခသည်များနဲ့ သက် 
ဆိုင်တဲ့ ထအာက်ထဖာ်ပပပါ အထပခခံမူများကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်း လိုက်နာကျင့်သုံးရ 
ပါမယ်။

(၂.၃.၁) ထနရပ်စေန့်ခောထရေ့ထပပာင်းရပခင်းများမှ ကာကေယ်ပခင်းဆိုင်ရာ 
အထပခခံမူများ

(၂.၃.၂) ထနရပ်စေန့်ခောထရေ့ထပပာင်းစဉ်ကာလအတေင်း ကာကေယ်ပခင်း ဆိုင် 
ရာ အထပခခံမူများ

• အသက်ရှင်သန်ထနွိုင်ခေင့်ဆိုင်ရာအထပခခံမူ
• ရုပ်ပိုင်း၊စိတ်ပိုင်း၊ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ 

အထပခခံမူ
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• လေတ်လပ်ခေင့်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်လုံမခုံထရးဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• တပ်သားအပဖစ်စုထဆာင်းပခင်းဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• လေတ်လပ်စော လှုပ်ရှားသေားလာပိုင်ခေင့်ဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• ထဆေမျ ိုးနှင့် မိသားစုေဝဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• အထပခခံလူထနမှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• ွိခိုက်လေယ်သူများဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• အထွာက်အွားစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• ခေဲပခားဆက်ဆံပခင်းဆိုင်ရာ အထပခခံမူ
• ပညာထရးဆိုင်ရာ အထပခခံမူ

(၂.၃.၃) လူသားချင်းစာနာထွာက်ွားမှုဆိုင်ရာ ကူညီထွာက်ပံ့မှု 
များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထပခခံမူများ

(၂.၃.၄) ထနရပ်ပပန်ပခင်း၊ ပပန်လည်ထနရာချွားပခင်းနှင့် ပပန်လည်ထပါင်း 
စည်းပခင်းဆိုင်ရာ အထပခခံမူများ

      
 ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများနှင့် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီပံ့ပိုးထနကက 
တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၊ ပပည်တေင်းပပည်ပ အဖေဲ့အစည်းများ၊ လူ 
ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ထဖာ်ပပပါကိစ္စရပ်များကို ထဖာ်ထဆာင်ဖို့ တာဝန် ရှိပါတယ်။

• ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများနဲ့ ဒုက္ခသည်များကို အကာ 
အကေယ်ထပးပခင်း၊ ထွာက်ပံ့ကူညီမှုများ ထပးအပ်ပခင်း၊ ထနရပ်
စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများဆိုင်ရာ ရပိုင်ခေင့်များ၊ ကတိကဝတ် 
များနဲ့ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အခေင့်အထရးများ ရရှိခံစားထစပခင်းတို့ 
ကို အာမခံရပါမယ်။

• ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများနဲ့ ဒုက္ခသည်များဟာ တူညီတဲ့ 
အခေင့်အထရးကို ရရှိခံစားကျင့်သုံးခေင့်မှာ တန်းတူ အခေင့်အလမ်း 
ရှိရမယ့်အပပင်အပခားနိုင်ငံသားများအတိုင်း တူညီတဲ့ဝန်ထဆာင် 
မှုများ လက်လှမ်းမီ ရရှိထစထရး ကာကေယ်ထစာင့် ထရှာက်ထပးရပါ 
မယ်။

• ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများနဲ့ ဒုက္ခသည်များရဲ့ အခေင့် 
အထရးများကို ကာကေယ်ထပးဖို့နဲ့ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိ 
အသိအမှတ်ပပုနိုင်ဖို့အတေက် တာဝန်ရှိသူများက ရှိသမေ စေမ်း 
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အားအရင်းအပမစ်များ စိုက်ွုတ် ပမှုပ်နှံရပါမယ်။
• ပပည်သူများကို အတင်းအဓမ္မထနရာ ထရေ့ထပပာင်းခံရမှုကထန 

ကာကေယ်တားဆီးဖို့၊ ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရပခင်းအတေက် 
ထရရှည်ခိုင်မမဲတဲ့ ပပဿနာထပဖရှင်းထရးနည်းလမ်းများကို ရှာထဖေ 
ဖို့နဲ့ ထနာက်ွပ် ထပပာင်းထရေ့ ရထစမယ့် အထကကာင်းတရားများ 
ထလျာ့ပါးသက်သာထစဖို့ စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။

• ပပည်သူများကို တရားမဲ့ထပပာင်းထရေ့ထစပခင်း၊ စီမံကိန်းများ 
ထကကာင့် ပဖစ်ထပါ်တဲ့ ထပပာင်းထရေ့ထစပခင်း၊ အတင်းအဓမ္မ ထပပာင်း 
ထရေ့ထစပခင်းနဲ့ သောဝထေးအန္တရာယ်များကထန တားဆီးကာ 
ကေယ်ထပးရပါမယ်။

• ဆင်းရဲမှု ထလျာ့ချပခင်းနဲ့ ဖေံ့ မဖိုးထရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ အား 
လုံးဟာ ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများနဲ့ ဒုက္ခသည်များရဲ့ 
လိုအပ်ချက်များကို ထဖာ်ွုတ်ပခင်း၊ အခေင့်အထရးများကို ကာ 
ကေယ်ပခင်းနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆီကို ပပန်လည်ထပါင်းစည်း 
နိုင်ထစပခင်း တို့ကို အာမခံနိုင်ရပါမယ်။

• ပပည်တေင်းထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများအတေက် လိုအပ်တဲ့ 
ဝန်ထဆာင်မှု၊ ကာကေယ်မှုနဲ့ လူသားချင်း စာနာ ထွာက်ွားမှု 
ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ပံ့ပိုးကူညီထဆာင်ရွက်ထပးရပါမယ်။

• ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများနဲ့ ဒုက္ခသည်များကို မိမိဆန္ဒ 
အထလျာက် ထနရပ်ပပန်ပခင်း၊ ပပန်လည်ထနရာချွားပခင်းနဲ့ 
ထဒသဆိုင်ရာ ပပန်လည်ထပါင်းစည်းထစပခင်း လုပ်ငန်းများ လေယ် 
ကူထချာထမေ့ထစဖို့ ကူညီ ထဆာင်ရွက် ရပါမယ်။

(၂.၄)  အခခားနိုင်ငံများသို့ ခပန့်ကျဲထွက်ခွာ အရခခချရနထိုင်သူများ 
 (Diaspora)

 နိုင်ငံထရးထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ စီးပေားထရး (သို့) စားဝတ်ထနထရးထကကာင့် ပဖစ် 
ထစ၊ သောဝထေးအန္တရယ်ထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပေဲများထကကာင့် 
ပဖစ်ထစ၊ လူတို့လုပ်ထဆာင်ဖန်တီးတဲ့ လုပ်ရပ်များထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ အတင်းအဓမ္မ 
ထဖာ်ထဆာင်တဲ့ စီးပေားထရးစီမံကိန်းထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ ပညာရှာမှီးဖို့အတေက်ထကကာင့် 
ပဖစ်ထစ တရားဝင်နည်းလမ်း (သို့) တရားမဝင်နည်းလမ်းများနဲ့ နိုင်ငံပပင်ပ (သို့) 
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အပခားနိုင်ငံများကို အထပခအထနအရ သေားထရာက် အထပခချထနွိုင် ရသူထတေ ရှိပါ 
တယ်။
 ေယ်လိုပဲ ပဖစ်ထနပါထစ။ သူတို့ဟာ ဒီနိုင်ငံသားထတေပဖစ်တယ်။ ဒီနိုင်ငံ 
ကလည်း သူတို့ကို လိုအပ်တယ်။ သူတို့ တက်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရပ်ထတေ၊ သက်ထမေး 
ဝမ်းထကျာင်းဆိုင်ရာ ောသာရပ်ထတေ၊ အလုပ်အကိုင်ထတေ၊ လုပ်ငန်းအထတေ့ 
အကကုံထတေက တိုင်းပပည်အတေက် လေန်စောမှ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါထကကာင့်မို့ အပခား 
နိုင်ငံကို ထရာက်ရှိထနကကတဲ့၊ အထပခချ ထနွိုင်ထနကကတဲ့ နိုင်ငံသားများအားလုံးကို 
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပပန်လည်ကကိုဆို ဖိတ်ထခါ်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ အပခားနိုင်ငံသား 
အပဖစ် ခံယူွားသူများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပပည်ထွာင်စုနိုင်ငံသားအပဖစ် ပပန် 
လည် ထလောက်ွားထစထရး ဖိတ်ထခါ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပခားနိုင်ငံကို ယိုစီး 
သေားတဲ့ တိုင်းပပည်ရဲ့ ဦးထနှာက်ထတေ၊ အရင်းအပမစ်ထတေ၊ စေမ်းအားစုထတေ၊ လုပ် 
အားထတေကို ပပန်လည် ရယူနိုင်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

(၂.၅)  ဂျဲန်ဒါ (သို့) ကျား−မရေးော (Gender)

 ဂျဲန်ဒါဆိုင်ရာ တန်းတူညီမေမှု (Gender Equality) နဲ့ ဂျဲန်ဒါဆိုင်ရာ 
တရားမေတမှု (Gender Justice) ရှိတဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်း ထပါ်ွေန်းလာထရး 
ဦးတည်ကာ ဂျဲန်ဒါဆိုင်ရာ အပမင်သထောွားများ မှန်ကန်စော ရှုပမင်မပီး ကျယ် 
ကျယ်ပပန့် ပပန့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားပျံန့ှံ့ထစထရး၊ ဂျဲန်ဒါအထပခပပု ခေဲပခားဆက်ဆံမှုများ  
ထလျာ့ပါးထစထရး၊ ဂျဲန်ဒါ အထပခပပုအကကမ်းဖက်မှုမှ ကာကေယ်မှုထပးနိုင်ထရးနဲ့ နိုင်ငံ 
ထရး ဦးထဆာင်မှုအခန်းကဏ္ဍထတေမှာ ဂျဲန်ဒါအပမင် သထောွားများကို လက်ခံ 
ကျင့်သုံးလာထစထရး ဥပထဒပပုပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။
 အမျ ိုးသားနဲ့ အမျ ိုးသမီးများအားလုံးမှာ တန်းတူညီမေတဲ့ အခေင့်အထရး 
များ၊ အခေင့်အလမ်းများနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားများရှိပါတယ်။ ဂျဲန်ဒါဆိုင်ရာ တန်း 
တူညီမေမှုကို အထလးွားပခင်းဟာ လူ့အခေင့်အထရးကို တန်ဖိုးွားပခင်း ပဖစ်ပါ 
တယ်။ လိင်နှင့် လိင်စိတ်ကေဲပပားမှုအထပါ်မှာ အထပခခံမပီး ခေဲပခားဆက်ဆံပခင်းများ 
မရှိထစဖို့ အာမခံရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုရဲ့ အချုပ်အပခာအာဏာခက်မ သုံးပဖာကို ကျင့်သုံးရာမှာ 
ပပည်ထွာင်စုအဆင့်၊ ပပည်နယ်အဆင့်၊ ထဒသန္တရအဆင့်တိုင်းမှာရှိတဲ့ ဥပထဒပပု 
ထရး၊ အုပ်ချုပ်ထရးနဲ့ တရားစီရင်ထရးကဏ္ဍထတေမှာ အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှု အနည်းဆုံး 
၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျ ိုးသားပါဝင်မှု အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိထစဖို့ ကကိုးပမ်း 
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ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။
 ဂျဲန်ဒါတန်းတူညီမေမှု မရှိမှုထကကာင့် ပဖစ်ပေားခဲ့တဲ့ မညီမေမှုထတေ၊ ခေဲပခား 
ဆက်ဆံမှုထတေ၊ အခေင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးခဲ့မှုထတေကို ပပန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့အတေက် 
အွူးလုပ်ထဆာင်ချက်အစီအမံများ ချမှတ် ပပဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးရပါမယ်။
 ေဏ္ဍာထရးအရင်းအပမစ်များနဲ့ လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ်များအား ခေဲထဝ 
ချွားရာမှာ ဂျဲန်ဒါ အပမင်သထောွားများ (Gender Persepectives)ကို 
ွည့်သေင်းစဉ်းစားရပါမယ်။
 ယဉ်ထကျးမှုနဲ့ ဓထလ့ွုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးမှုထတေအထပါ် အထပခတည် 
တဲ့ ခေဲပခားဆက်ဆံမှုထတေ၊ အလေဲသုံးစားအပမတ်ွုတ်မှုထတေ မရှိထစဖို့ ထဆာင်ရွက် 
ရပါမယ်။
 နိုင်ငံထရး၊ စီးပေားထရး၊ လူမှုထရးကဏ္ဍအသီးသီးမှာ လိင်ကေဲပပားမှုအထပါ် 
အထပခခံမပီး အပမတ်ွုတ်မှုထတေနဲ့ ွိပါးထနှာင့်ယှက်ပခင်းထတေကုိ ွိထရာက်စော 
အကာအကေယ်ထပးနိုင်နဲ့ ဥပထဒ၊ နည်းဥပထဒများကို ထရးဆေဲချမှတ် ပပဋ္ဌာန်း 
ရပါမယ်။ 
 ဂျဲန်ဒါတန်းတူညီမေမှုရရှိထရးအတေက် အစိုးရ၊ လွှတ်ထတာ်၊ နိုင်ငံထရးပါတီ 
များနဲ့ အရပ်ေက်လူမှုအဖေဲ့အစည်းတို့ အတူတကေ ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်နိုင်မယ့် 
အခင်းအကျင်းများကို ထဖာ်ထဆာင်ရပါမယ်။

(၂.၆)  လူငယ်ရေးော (Youth)

 ယထန့ထခတ်အခါမှာ ကထလးသူငယ်၊ လူငယ်နဲ့ အရွယ်ထရာက်သူတို့ကို 
ပိုင်းပခားွားတဲ့ အကန့်အသတ်ဟာ လျင်ပမန်စော ထပပာင်းလဲလေက်ရှိပါတယ်။ 
မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အဝန်းအဝိုင်း ပပင်ပပဖစ်တဲ့ လူမှုကေန်ယက်နှင့် အတု 
အထယာင်ကမ္ဘာ (Virtual World) မှာ ွိထတေ့ထနရတဲ့ သတင်းအချက်အလက် 
ထတေက လူငယ်ထတေကို လေယ်ကူလျင်ပမန်စော ထပပာင်းလဲတိုးတက်ထစလျက်ရှိပါ 
တယ်။ လူငယ်များဟာ ယဉ်ထကျးမှုအရ စုံလင်ကေဲပပားတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ကကီးပပင်းခဲ့ 
ကကရပါတယ်။ လူငယ်ကထန အရွယ်ထရာက်သူအပဖစ်ကို ထပပာင်းလဲတဲ့ ပဖစ်စဉ်ဟာ 
သမားရိုးကျ မဟုတ်ထတာ့ေဲ ရှုပ်ထွေးလာတာနဲ့အမေ ပညာသင်ကကားပခင်းနဲ့ 
အလုပ်ခေင်ဟာ မပိုင်တူပဖစ်တည် လာထနတာကို ထတေ့ ပမင်ထနရပါတယ်။ သမား 
ရိုးကျနည်းလမ်းအရ လူငယ်များဟာ ပညာသင်ကကားပခင်း၊ ထလ့ကျင့်သင်ကကား 
ပခင်းမှသည် လုပ်ငန်းခေင်ဆီသို့ အစီအစဉ်အရ ပဖတ်သန်းရထပမယ့် ထပပာင်းလဲ 
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လာတဲ့ ထခတ်ကကီးမှာ ပညာထရးနဲ့ အလုပ်ဟာ မပိုင်တူပဖစ်လာတဲ့အပပင် ပပန်လည် 
ထလ့ကျင့်သင်ကကားပခင်း၊ ေဝတစ်သက်တာ ပညာပဖည့်တင်းရပခင်း စတာထတေ 
ဟာ အရွယ်ထရာက်သူတို့ရဲ့ ေဝထနနည်းပဲ ပဖစ်ထနပါတယ်။
 ယခုအခါမှာ ပိုမို ကျယ်ပပန့်တဲ့ ေဝထနနည်း၊ ထပါင်းသင်းဆက်ဆံမှု၊ 
အားလပ်ချိန်နဲ့ ထငေထကကးစီမံခန့်ခေဲမှု နည်းလမ်းထတေကို ထရွးချယ်ခေင့်ရှိလာကက 
ပါတယ်။ လိင်၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု ကေဲပပားသူထတေအတေက် အခေင့်အလမ်းများနဲ့ 
အနာဂတ်များပါ ထပပာင်းလဲလာပါတယ်။ သမားရိုးကျမိသားစု ေဝထနနည်းက 
အထပပာင်းအလဲနဲ့ ယှဉ်မပိုင်ကကံထတေ့ ထနရတဲ့ သထောပဖစ်ပါတယ်။ ယထန့ထခတ် 
လူငယ်များဟာ တစ်ကိုယ်ရည်လေတ်လပ်မှုနဲ့ ထရွးချယ်ပိုင်ခေင့်မှာ ယခင်ထခတ် 
လူငယ်ထတေွက် ပိုမိုရရှိသလို စိန်ထခါ်မှုနဲ့ ဖိအားကိုလည်း ပိုခံရပါတယ်။ ရွယ် 
တူထတေရဲ့လွှမ်းမိုးမှု၊ မိေများရဲ့ ထမော်လင့်ချက်များ၊ စာထမးပေဲဖိအား၊ ဆိုက်ော 
ထနှာက်ယှက်မှု၊ ကျန်းမာထရးကိစ္စ၊ အံဝင်ခေင်ကျ မပဖစ်မှာကို စိုးရိမ်ထကကာင့်ကျမှု၊ 
ောကို ဝယ်ရမည်၊ ဝတ်ဆင်ရမည်၊ နားထွာင်ရမည်၊ ကကည့်ရှုရမည် စတာထတေ 
ဟာ ထခတ်လူငယ်များ ရင်ဆိုင်ကကုံထတေ့ထနရတဲ့ စိန်ထခါ်မှုများ ပဖစ်ပါတယ်။ 
ထခတ်လူငယ်များဟာ ကကုံထတေ့ထနရထသာ ထပပာင်းလဲမှုများ၊ စိန်ထခါ်မှုများနဲ့ ဖိ 
အားများကို ယုံကကည်မှုရှိရှိနဲ့ တည်မငိမ်စော ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 လူငယ်မူဝါဒကို အထကာင်အွည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်နိုင်ဖို့အတေက် လူငယ် 
ထရးရာမူထောင်ကို ထရးဆေဲချမှတ်ရပါမယ်။ မူထောင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူငယ် 
ထတေအတေက် တန်းတူတဲ့၊ သာလေန်တဲ့ပညာထရးနဲ့ အလုပ်အကိုင် အခေင့် 
အလမ်းထတေကို ဖန်တီးထပးဖို့၊ လူငယ်ထတေဟာ တက်ကကလှုပ်ရှားတဲ့နိုင်ငံသားပဖစ်
လာထစဖို့၊ လူမှုေဝမှာ ပူးထပါင်းပါဝင်ဖို့နဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိလာထစဖို့ အားထပး 
ကူညီတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ထတေ ပါဝင်ရပါမယ်။ ပညာထရးနဲ့ ထလ့ကျင့်သင်ကကားထရး၊ 
အလုပ်နဲ့ စေန့်ဦးတီွေင်ပခင်း၊ ကျန်းမာထရးနဲ့ သာယာထပျာ်ရွင်ကကံ့ခိုင်ပခင်း၊ ပူး 
ထပါင်း ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ဆန္ဒအထလျာက်ကူညီထဆာင်ရွက်မှုများ၊ လူမှုေဝမှာ 
ပူးထပါင်းပါဝင်ပခင်း၊ လူငယ်နဲ့ကမ္ဘာထပမ၊ ွိုးွေင်းတီွေင်ကကံဆပခင်းနဲ့ ယဉ်ထကျး 
မှု စတဲ့ အခန်းကဏ္ဍထတေကို ဦးစားထပး ထဖာ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 လူငယ်တစ်ဦးချင်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်တန်ဖိုးထတေကို ထလးစားသမှုရှိ 
ထကကာင်း ပပသနိုင်ဖို့ သူတို့ရဲ့ယုံကကည်ကိုးကေယ်မှု၊ တိုင်းရင်းသားပဖစ်မှု၊ ရုပ်နဲ့ 
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည်၊ လူမှုစီးပေားထနာက်ခံ၊ လိင်၊ လိင်ကေဲပပားမှု၊ ဂျဲန် 
ဒါ (ကျားမ)၊ လိင်စိတ်ကေဲပပားမှု၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု၊ လိင်စိတ်ထဖာ်ပပမှု စတာထတေ 
အထပါ် အထပခခံပခင်း မရှိရမယ့်အပပင် လူငယ်များရဲ့အသံကို နားထွာင်ပခင်း၊ 
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လူငယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အသိအမှတ်ပပု အသိပညာထပး အထကကာင်းကကား 
ပခင်းနဲ့ လူငယ်ထတေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ထပျာ်ရေင်မှုထတေကို လူငယ်များကိုယ်တိုင် ဆုံး 
ပဖတ်ပိုင်ခေင့်ရှိပခင်းတို့ကို လက်ခံထပးပခင်းပဲ ပဖစ်ပါတယ်။
 လူငယ်များရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ 
စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထကာင်းမေန်စော တိုးတက်ပဖစ်ွေန်းထရးနဲ့ လူငယ်များရဲ့ 
ထမော်မှန်းချက်၊ အလားအလာနဲ့ လိုအပ်ချက်များ ပပည့်စုံနိုင်ဖို့အတေက် ရုပ် 
ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ စေမ်းရည်များ၊ ကျွမ်း 
ကျင်မှုများ၊ ပဖတ်ွိုးဉာဏ်များ၊ ခေန်အားနဲ့ အရည်အချင်းများ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထစ 
ဖို့အတေက် ထရရှည်တည်တံ့တဲ့ ကူညီထွာက်ပံ့မှု ထတေကို ပဖည့်ဆည်းထပးရမှာ 
ပဖစ်ပါတယ်။ 
 လူငယ်များ၊ မိသားစုများနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ကျန်းမာကကံ့ခိုင်ပခင်းဟာ 
လူငယ်များရဲ့ တက်ကကေတဲ့ ပူးထပါင်းပါဝင်မှု၊ တာဝန်ယူမှုနဲ့ ဂရုစိုက်မှု အသိအပမင် 
အပါအဝင် မိေများ၊ ထဆေးမျ ိုးသားချင်းများ၊ ရွယ်တူများ၊ သက်ကကီးရွယ်အိုများနဲ့ 
အိမ်၊ ထကျာင်း၊ အလုပ်ခေင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းအကကား ပပုမူဆက်ဆံထရး 
ထကာင်းမေန် ထစဖို့နဲ့ ကိုယ်တိုင်အရည်အချင်းပမင့်မားထရး ထဆာင်ရွက်နိုင်စေမ်းတို့ကို 
ပဖစ်ထပါ်ထစပါတယ်။
 တိုင်းပပည်အနာဂတ်ရဲ့ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးဟာ လူငယ်ထတေအထပါ်မှာ 
တည်မှီထနတဲ့အတေက် လူငယ်ထတေ လမ်းမှန်ထရာက်ဖို့နဲ့ တိုးတက်ရာတိုးတက် 
ထကကာင်း အခေင့်အလမ်းထတေကို ရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခင်းအကျင်းထတေကို 
ဖန်တီးထပးွားဖို့က အစိုးရအပါအဝင် အဖေဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ တာဝန်တစ်ရပ်လို့ပဲ 
ဆိုချင်ပါတယ်။

(၂.၇)  သက်ကကီးေွယ်အိုများ၊ ကရလးသူငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများ 
          (Elderly people, Children and People living with disabilities)

 လူသားတိုင်းဟာ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနဲ့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ကကည် 
ပပည့်စုံပခင်းနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ အခေင့်အထရးရှိတဲ့အတေက်ထကကာင့် သက်ကကီး 
ရွယ်အိုများ၊ ကထလးသူငယ်များ၊ မသန်စေမ်းသူများနဲ့ အွူးဝန်ထဆာင်မှု လိုအပ် 
သူများကို အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ ကူညီကာကေယ်ထစာင့်ထရှာက်ထပးဖို့ တာဝန်ရှိ ပါ 
တယ်။ လိုအပ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုမွားေဲ အွူးအထကာင်အွည်ထဖာ်လုပ် 
ထဆာင်ထပးရပါမယ်။
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 သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ကထလးသူငယ်များ၊ မသန်စေမ်းသူများနဲ့ အွူး 
ဝန်ထဆာင်မှု လိုအပ်သူထတေဟာ သင့်တင့်မေတတဲ့ လူထနမှုအဆင့်အတန်းရရှိဖို့ 
အခေင့်အထရးရှိပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးအထနပဖင့် အစိုးရဟာ အထပခအထန အရပ်ရပ်ကို 
ပဓာနမွားေဲ၊ ခေဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိေဲ ထဖာ်ပပွားတဲ့ အချက်များ ရရှိထရး 
ထဆာင်ရွက်ထပးရပါမယ်။

• မရှိမပဖစ်လိုအပ်တဲ့အစားအစာနဲ့ ထသာက်သုံးထရ၊
• အထပခခံနားခိုထနွိုင်ရာနဲ့ အိုးအိမ်၊
• သင့်တင့်ထလျာက်ပတ်တဲ့ အဝတ်အွည်နဲ့
• မရှိမပဖစ်လိုအပ်တဲ့ ထဆးဖက်ဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုများနဲ့ သန်ရှင်းနဲ့ 

ထရ အပါအဝင် မိလ္လာထရဆိုးနုတ်စနစ်
 သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ကထလးသူငယ်များ၊ မသန်စေမ်းသူများနဲ့ အွူး 
ဝန်ထဆာင်မှု လိုအပ်သူထတေကို ထဖာ်ပပပါ ကိစ္စထတေကို ကျူးလေန်ထစမယ့် မခိမ်း 
ထပခာက်မှုနဲ့ လှုံ့ထဆာ်မှုထတေကထန ကာကေယ်တားဆီးရပါမယ်။

• မုဒိမ်းကျင့် ပခင်း၊ အင်္ဂါချ ို့ယေင်းထစပခင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပခင်၊ လူသား 
မဆန်သိက္ခာချ ပပုမူပခင်း(သို့) အပပစ်ထပးပခင်း၊ အပခားထသာပုဂ္ဂိုလ်ထရး 
ဂုဏ်သိက္ခာအထပါ် ကကမ်းတမ်းစောဆက်ဆံပခင်းပဖစ်သည့် လိင်ပိုင်းအွူး 
ပပု အကကမ်းဖက်မှု၊ ပပည့်တနဆ်ာအပဖစ် အတင်းသေတ်သေင်းပခင်းနှင့် 
ဣထ္ဒန္ဒပျက်ပျားထစထသာ ကျူးလေန်မှုမျ ိုးများ၊

• ကျွန်ပပုပခင်း (သို့) ကျွန်ပပုမှုနှင့် အလားသဏ္ဌာန်တူသည့် ပုံစံများပဖစ် 
သည့် လက်ွပ်ရန်ထရာင်းချပခင်း၊ ကထလးများအား လိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အသုံးချ အပမတ်ွုတ်ရန်(သို့) အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းထစရန် ထရာင်းချပခင်းနှင့်

• ပပည်တေင်း ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများအကကား အထကကာက်တရား 
များ ပျံန့ှံ့ထစရန် ရည်ရွယ်သည့် အကကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ၊

• သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ကထလးသူငယ်များ၊ မသန်စေမ်းသူများနဲ့ အွူး 
ဝန်ထဆာင်မှု လိုအပ်သူထတေကို ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုထရာဂါ (AIDS) 
အပါအဝင် ကူးစက်တတ်တဲ့ အနာထရာဂါများမှ ကာကေယ်ရန် အွူး 
ဂရုပပု စီမံထဆာင်ရွက်ရမည်။ ပပည်ထွာင်စုအစိုးရဟာ သက်ကကီးရွယ် 
အိုများ၊ ကထလးသူငယ်များ၊ မသန်စေမ်းသူများနဲ့ အွူးဝန်ထဆာင်မှု လို 
အပ်သူများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မဟာဗျူဟာကို ထရးဆေဲချမှတ် ကျင့်သုံးရပါ 
မယ်။
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ဗမာပပည်မ၊ ဖက်ဒရယ်ရှမ်းပပည်၊ 
ချင်းရတာင်တန်း၊ ကချင်ရတာင်တန်း အပပင် 

လွတ်လပ်တဲ့ ကရင်နီပပည်နယ်များဆိုတဲ့ 
နယ်ရပမရလးခုနဲ့ စုရပါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အတွက် 

အဆိုပါနယ်ရပမအတွင်း နဂိုမူရင်း 
ရနေိုင်ခဲ့ ကကတဲ့ တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးကို 

အသိအမှတ်ပပုရပါမယ်။

”
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၃။  နိုင်ငံ
 (Nation)
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 ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံကို ေယ်လိုနိုင်ငံပဖစ်ထအာင် တည်ထဆာက်မလဲဆိုတာ 
အင်မတန်အထရးကကီးပါတယ်။ လေတ်လပ်ထရးရမပီးခါစ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံ 
အထပခခံဥပထဒနဲ့ မပီမပပင် ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်း ပပည်ထွာင်စုထအာက်က 
ဒီမိုကထရစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒနဲ့ 
တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်း ကျင့်သုံးခဲ့ မပီပဖစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၀၈ ခုနှစ် 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒနဲ့ ဒီမိုကထရစီမပမည် ဖက်ဒရယ်လည်းမပီပပင်တဲ့ စနစ်နဲ့ 
စခန်းသေားထနကကပါတယ်။ ထဖာ်ပပပါ ဖေဲ့စည်းပုံများအားလုံးဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ မငိမ်း 
ချမ်းထရး၊ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးကို မထဖာ်ထဆာင်နိုင်ထသးတာကိုလည်း ဝန်ခံရမှာပဲ 
ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံကို ဒီမိုကထရစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု 
အပဖစ် အသေင်ထပပာင်းလဲနိုင်မှသာ ထနာင်လာထနာက်သားထတေအတေက် တိုးတက် 
ကကေယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံအပဖစ် အထမေချန်ွားရစ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကကည်ပါတယ်။ ဒါထကကာင့် 
ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု တည်ထဆာက်ထရး အထွာက်အကူပပုမယ့် သထောွား 
အပမင်များကို တင်ပပအပ်ပါတယ်။

(၃.၁)  မိမိတို့၏ဒီမိုကရေစီေိုင်ောသရဘာတေားအယူအေ 
 (Our Concept of Democracy)

 ဒီမိုကထရစီစနစ်ဆိုတာ အထပခခံအားပဖင့် ပပည်သူက အုပ်ချုပ်ထသာစနစ် 
ပဖစ်ပါတယ်။ ွ ုံးစံအားပဖင့် ဥပထဒပပုထရးတာဝန်ွမ်းသူများ (တစ်ခါတစ်ရံ အုပ် 
ချုပ်ထရးတာဝန်ွမ်းသူများ) ကို ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်ထလ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ 
တစ်ထတေက သတ်မှတ်ကာလ တစ်ခုအတေက် မဲဆန္ဒရှင်ပပည်သူထတေကို ကိုယ်စား 
ပပုခေင့်ရရှိမပီး တာဝန်ခံမှုလည်း ရှိရပါတယ်။ 
 အရပ်သားပပည်သူ အွေဋ်အွိပ်ပဖစ်ပခင်း ဥပထဒသ (Civil Suprema-
cy Rule) ကို လက်ခံယုံကကည် လိုက်နာတဲ့ဝါဒလည်း ပဖစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူနဲ့ 
ပပည်သူအကကား ပဋိညာဉ်လို့ ထခါ်ဆိုလို့ရတဲ့ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအရ တိုင်း 
ပပည်ကို စီမံခန့်ခေဲတာပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ ဥပထဒအရ စီမံထဆာင်ရွက်ပခင်းလို့လည်း 
ထပပာနိုင်ပါတယ်။ ဥပထဒရဲ့ အွက်မှာ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖေဲ့အစည်းကမှ ရှိခေင့် 
မရှိတဲ့ စနစ်တစ်ခုလည်း ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်သူက ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်မပီး 
ပပည်သူ့အကျ ိုးအတေက် ကိုယ်စားပပုအုပ်ချုပ်တဲ့ ပပည်သူ့အစိုးရကို ကျင့်သုံးတဲ့ 
စနစ် ပဖစ်ပါတယ်။
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(၃.၂)  နိုင်ငံရမာ်ဒယ် (Nation model) 

ခပည်ရထာင်စု၊ ဖက်ဒေယ်စနစ်နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအာဏာရလျှာ့ချခခင်း (Union, 
Federalism and decentralization)

ခပည်ရထာင်စု

 အစိုးရယူနစ်များနဲ့ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပပည်ထွာင်များ(သို့)နယ်ထပမများ 
ကို သက်ဆိုင်သူများရဲ့ သထောဆန္ဒအထလျာက် စုထပါင်းမပီး ပပည်ထွာင်စု တစ်ခု 
တည်းအပဖစ် တည်ထွာင်ပခင်းပဖစ်ပါတယ်။ 

ဖက်ဒေယ်စနစ်

 ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်တို့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာများပဖစ်ကကတဲ့ ဥပထဒ 
ပပုထရး၊ အုပ်ချုပ်ထရးနဲ့ တရားစီရင်ထရးတို့ကို ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒမှာ တိတိ 
ကျကျ ခေဲထဝပပဋ္ဌာန်းွားတဲ့ စနစ်ကို ဖက်ဒရယ်စနစ်လို့ ထခါ်ပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခေင့် 
အာဏာဆိုရာမှာ ပပည်ထွာင်စုအာဏာ (Union Power)၊ ပပည်နယ်အာဏာ 
(State Power)၊ ွ ပ်တူပပုအာဏာ(Concurrent Power) နဲ့ ကကေင်းကျန်အာဏာ 
(Residual Power) တို့ပါဝင်ပါတယ်။

ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအာဏာရလျှာ့ချခခင်း

 တစ်ပပည်ထွာင်စနစ်မှာ ဗဟိုအစိုးရက မိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးပိုင်ခေင့် 
ရှိတဲ့ အာဏာများကို ပပည်နယ်နဲ့ ထဒသန္တရအစိုးရတို့ကို ကျင့်သုံးထစပခင်းကို ဗဟို
ချုပ်ကိုင်မှုအာဏာထလျာ့ချပခင်းလို့ ထခါ်ပါတယ်။
 ဒီနိုင်ငံဟာ သမိုင်းထကကာင်းဆိုင်ရာအရ မိမိသထောဆန္ဒအရ ပပည် 
ထွာင်စုဖေဲ့ ပခင်း (Coming Together Union) ပုံစံနဲ့ ပပည်ထွာင်စုကို ၁၉၄၇ 
ခုနှစ်မှာ ပင်လုံစာချုပ်အရ စတင်ဖေဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ် 
တို့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာကို တိတိကျကျ ခေဲထဝပပဋ္ဌာန်းတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို 
ကျင့်သုံးတဲ့ ပပည်ထွာင်စုတည်ထွာင်ဖို့ ကတိကဝတ်ပပုခဲ့ ကကပါတယ်။ ဒီမို 
ကထရ စီစနစ်ကိုလည်း ကျင့်သုံးမယ်လို့ အပပန်အလှန်ကတိွားခဲ့ ကကပါတယ်။ 
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အပပန်အလှန်ွားရှိခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ်၊ သထောတူချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အတိုင်း 
ထဖာ်ထဆာင်ပခင်းမရှိခဲ့လို့ ပပည်ထွာင်စုက ဒီထန့အွိ တိုးတက်ဖေံ့ မဖိုးမှုမရှိေဲ 
ပပည်တေင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခထတေနဲ့သာ အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ 
ထကကာင့် ဒီနိုင်ငံကို ဒီမိုကထရစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့ နှုန်းစံတန်ဖိုးထတေနဲ့အညီ စီမံ 
အုပ်ချုပ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကထရစီ ပပည်ထွာင်စုကို ပီပီပပင်ပပင် ပုံထဖာ်နိုင်မယ့် 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒတစ်ရပ် ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းမပီး ဖေဲ့စည်းပုံ အထပခခံဥပထဒဝါဒကို 
ကျင့်သုံးရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအာဏာထလော့ချတဲ့စနစ်က ဒီနိုင်ငံရဲ့ 
ပဋိပက္ခကို ထပဖရှင်းထပးနိုင်မှာ မဟုတ်ထကကာင်း ယုံကကည်မှတ်ယူပါတယ်။

(၃.၃)  အာဏာချိန်ခွင်လျှာ (Power Balance)
 

ဥပရဒခပုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး 
(Legislative, Executive and Judiciary Bodies)

 
 အာဏာကို ပိုင်းပခားသတ်မှတ်ပခင်း (Separation of Power) သည် 
အလေန်အထရးကကီးပါတယ်။ ဥပထဒပပုထရးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ထရးအာဏာနဲ့ တရား 
စီရင်ထရးအာဏာတို့ကို အပပန်အလှန်ွိန်းထကျာင်းနိုင်ဖို့ ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်း ွ ားရပါ 
မယ်။ အာဏာချိန်ခေင်လျာ တစ်ဖက်ထစာင်းနင်းပဖစ်တာနဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဟာ အာ 
ဏာရှင် စနစ်ဆီကို ဦးတည်သေားနိုင်ပါတယ်။ ဥပထဒပပုထရး၊ အုပ်ချုပ်ထရးနဲ့ 
တရားစီရင်ထရးဆိုင်ရာများကလည်း ရည်ထမော်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကထရစီ ပပည် 
ထွာင်စုကို အထွာက်အပံ့ ပပုတဲ့ ပုံစံထတေ ပဖစ်ရပါမယ်။ 

ဥပရဒခပုရေး

 ဖက်ဒရယ်လွှတ်ထတာ်ကို အာဏာတူ လွှတ်ထတာ်နှစ်ရပ်ပဖစ်တဲ့ အွက် 
လွှတ်ထတာ်နဲ့ ထအာက်လွှတ်ထတာ်အပဖစ် ဖေဲ့စည်းရပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်လွှတ်ထတာ် 
မှာ ဥပထဒပပုထရးအတေက် လွှတ်ထတာ်နှစ်ရပ် ပူးတေဲကျင်းပခေင့်မရှိရပါ။ 
 အွက်လွှတ်ထတာ်ကို ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင် ပပည်နယ်(လေတ်ထတာ်)
အသီးသီးက အထရအတေက် တူညီစော ထရွးချယ် ထစလွှတ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ 
ဖေဲ့စည်းရပါမယ်။ 
 ထအာက်လွှတ်ထတာ်ကို လူဦးထရအထပါ် အထပခခံမပီးပဖစ်ထစ၊ မမို့နယ်အထပါ် 
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အထပခခမံပီးပဖစထ်စ ထရွးထကာကပ်ေမဲျားမှာ မဆဲန္ဒရငှမ်ျားက ထရွးထကာကတ်ငထ်ပမှာက ်
လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ဖေဲ့စည်းရပါမယ်။
 ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုဥပထဒ ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းရာမှာ လွှတ်ထတာ်တစ်ရပ် 
ချင်းစီက ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အများစု ထွာက်ခံမဲနဲ့ ဆုံးပဖတ်မပီး လွှတ်ထတာ် 
နှစ်ရပ်လုံးရဲ့ အတည်ပပုချက်ရမှသာ ဥပထဒအတည် ပဖစ်ပါမယ်။ လွှတ်ထတာ်နှစ် 
ရပ်လုံးပူးတေဲမပီး မဲခေဲဆုံးပဖတ်တဲ့စနစ် ကျင့်သုံးပခင်း မရှိထစရပါ။
 အွက်လွှတ်ထတာ်မှာ တိုင်းရင်းသားအထရးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်မပီး ဆုံး 
ပဖတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားပပည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ 
ထွာက်ခံမှုမပါရှိေဲ အများစုမဲဆန္ဒနဲ့ ဆုံးပဖတ်ပိုင်ခေင့် မရှိထစရပါ။
 ထအာက်လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့ အထပခခံအရည်အချင်း သတ် 
မှတ်ချက်များကို  ပပည်ထွာင်စုလွှတ်ထတာ်က ဥပထဒပပုပပဋ္ဌာန်းထပးမပီး သက် 
ဆိုင်ရာ ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်အသီးသီးက ထစလွှတ်မယ့် အွက်လွှတ်
ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့ သီးပခားအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များကို ပပည် 
နယ်အသီးသီးရဲ့ လွှတ်ထတာ်တို့က ဥပထဒပပု ပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။
 အွက်လွှတ်ထတာ်ဟာ ပပည်ထွာင်စုရဲ့ ထသေးစည်းညီညွတ်မှုကို ကာ 
ကေယ်ွိန်းသိမ်းပမှင့်တင်ဖို့ တာဝန်ရှိသလို ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင်ပပည်နယ်များရဲ့ 
စုံလင်ကေဲပပားတဲ့ ောသာ၊ စာထပ၊ ယဉ်ထကျးမှု၊ ဓထလ့ွုံးတမ်းများနဲ့ ပပည်နယ် 
များရဲ့ အကျ ိုးစီးပေားကိုလည်း ကာကေယ်ထစာင့်ထရှာက်ပမှင့်တင်ထပးရပါမယ်။

အုပ်ချုပ်ရေး

 ပပည်ထွာင်စု အုပ်ချုပ်ထရးစနစ်အတေက် ဝန်ကကီးချုပ် ဦးထဆာင်တဲ့စနစ် 
(Parliamentary System) ကို အထပခခံအပဖစ် ကျင့်သုံးရပါမယ်။ ဝန်ကကီးချုပ် 
ဦးထဆာင်ထသာစနစ်မှာ ပပည်ထွာင်စုဦးထသောင် (သို့) ပပည်ထွာင်စုသမ္မတ ွား 
ရှိတဲ့စနစ် (Semi-Presidential Parliamentary System) ပဖစ်ရပါမယ်။ ပပည် 
ထွာင်စုသမ္မတဟာ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုရဲ့ဦးထသောင် (Head of the State) 
ပဖစ်တဲ့အပပင် ပပည်ထွာင်စုကာကေယ်ထရးနဲ့ ပပည်ထွာင်စုလုံမခုံထရးတပ်ဖေဲ့များရဲ့ 
အကကီးအကဲ (တနည်း) စစ်ထသနာပတိချုပ်လည်း ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်ထွာင်စု 
ဝန်ကကီးချုပ်က ပပည်ထွာင်စုအစိုးရရဲ့ အကကီးအကဲ (Head of the Govern-
ment) ပဖစ်ပါတယ်။
 ပပည်ထွာင်စုသမ္မတကို ပပည်နယ်လွှတ်ထတာ်အသီးသီးက တစ်ပပည် 
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နယ်လေင် တစ်ဦးကျစီ ထပးပို့လာတဲ့ သမ္မတထလာင်းများွဲက တစ်ဦးကို သမ္မတ 
အပဖစ် ပပည်ထွာင်စုအွက်လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုထပါင်းရဲ့ ထွာက်ခံမဲ 
သုံးပုံနှစ်ပုံနဲ့ ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စု ဝန်ကကီးချုပ် အတေက် ပပည်ထွာင်စု ထအာက်လွှတ်ထတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်များွဲက တစ်ဦးကို လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ် စုစုထပါင်းရဲ့ 
ွက်ဝက်ထကျာ် ဆန္ဒမဲနဲ့ ထရွးချယ်ရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုသမ္မတနဲ့ ပပည်ထွာင်စုဝန်ကကီးချုပ်နှစ်ဦးစလုံး ွားရှိရ 
ပခင်း ရည်ရွယ်ချက်ကထတာ့ လုပ်ပိုင် ခေင့်အာဏာကို လူတစ်ဦးတစ်ထယာက်ွဲမှာ 
မွားေဲ အာဏာမေထဝွားရှိလိုတဲ့အတေက် ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်ထွာင်စုရဲ့ 
သမိုင်းထကကာင်းအစဉ်အလာအရ အာဏာကို လူတစ်ဦး၊ အဖေဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ 
ထအာက်မှာပဲ ွားရှိတာဟာ ပပည်ထွာင်စုအတေက် ထရရှည်အကျ ိုးသက်ထရာက်
မှုနည်းတယ်ဆိုတာကို သမိုင်းသင်ခန်းစာများအရ ထလ့လာသိရှိ ခဲ့ရတဲ့အတေက် 
ပပည်ထွာင်စု အုပ်ချုပ်ထရးမှာ အာဏာမေထဝကျင့်သုံးတဲ့ စနစ်ကို အသက်သေင်း 
လိုပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။ စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်မှု၊ မေထဝထခါင်းထဆာင်မှုဆိုတဲ့ အထလ့ 
အကျင့်ထကာင်းများနဲ့ ပပည်ထွာင်စုကို ပုံထဖာ်ွုဆစ်လိုပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။

တေားစီေင်ရေး

 ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီရင်ဆုံးပဖတ်နိုင်ဖို့ 
အတေက် ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စု တရားလွှတ်ထတာ်ချုပ်ကို ဖေဲ့စည်းရပါမယ်။ 
ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု တရားစီရင်ထရးအာဏာကို ကျင့်သုံးဖို့အတေက် ဖက် 
ဒရယ် ပပည်ထွာင်စု တရားလွှတ်ထတာ်ချုပ်နဲ့ ၎င်းရဲ့လက်ထအာက်ခံ ဖက်ဒရယ် 
ပပည်ထွာင်စုတရားရုံးများ အဆင့်ဆင့်ကို  ဖေဲ့စည်းွားရှိ ရပါမယ်။
 ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်အကကားမှာပဖစ်ထစ၊ ပပည်နယ် 
အချင်းချင်းအကကားမှာပဖစ်ထစ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပငင်း 
ပေားမှုများကို ထပဖရှင်းထဆာင်ရွက်ဖို့အတေက် လေတ်လပ်တဲ့ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ 
ဥပထဒဆိုင်ရာတရားရုံးကို ဖေဲ့စည်းွူထွာင်ရပါမယ်။
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(၃.၄)  စစ်တပ်ေဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ( Role of the Military)

 စစ်တပ်ကို ပပည်ထွာင်စုတပ်မထတာ်အပဖစ် ဖေဲ့စည်းရပါမယ်။ ပပည် 
ထွာင်စုတပ်မထတာ်ရဲ့ အဓိကတာဝန်ကထတာ့ ပပည်ပရန်ကာကေယ်ထရး ပဖစ်ပါ 
တယ်။ ပပည်ထွာင်စုတပ်မထတာ်ဟာ ပပည်ထွာင်စုကာကေယ်ထရးဝန်ကကီးဌာနရဲ့ 
စီမံကေပ်ကဲမှုနဲ့ ွိန်းချုပ်မှု ထအာက်မှာ ရှိရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုအတေင်း သောဝထေးအန္တရယ်များ ကျထရာက်တဲ့အခါ 
ပပည်ထွာင်စုသမ္မတရဲ့ အမိန့်နဲ့ ပပည်ထွာင်စုတပ်မထတာ်ရဲ့ အင်အားကို ထခါ်ယူ 
အသုံးပပုခေင့်ရှိပါတယ်။
 လက်ရှိစစ်မှုွမ်းသူများဟာ နိုင်ငံထရးကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ထဆာင်ရွက်ခေင့် 
မရှိပါ။

(၃.၅)  အေပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထုအရခခခပု အေပ်ဖက်အဖွဲ့ 
အစည်းများ  (CSOs and CBOs)

 အရပ်ဖက် လူမှုအဖေဲ့အစည်းများနဲ့ လူွုအထပခပပု အရပ်ဖက်အဖေဲ့ 
အစည်းများဟာ ပပည်သူနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အဖေဲ့အစည်းများပဖစ်ပါတယ်။ အရပ် 
ဖက် အဖေဲ့အစည်းများကို လေတ်လပ်စော ဖေဲ့စည်းခေင့် ရှိရပါမယ်။ 
 အရပ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများ ဖေံ့ မဖိုးအားထကာင်းလာထရးအတေက် လိုအပ် 
တဲ့ ကူညီထွာက်ပံ့မှုများကို အစိုးရက ပဖည့်ဆည်းထဆာင်ရွက်ထပးရပါမယ်။ 
ကဏ္ဍစုံ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်လာထရးအတေက် လိုအပ်တဲ့ အခင်းအကျင်းထတေကို 
ထဖာ်ထဆာင်ထပးရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 ပပည်သူ့ကဏ္ဍ (Public Sector) ထတေမှာ အရပ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းထတေ 
ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ မူဝါဒထရးဆေဲမပီး လမ်းဖေင့်ထပးွားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ အရပ်ဖက် 
အဖေဲ့အစည်းများအတေက် ရန်ပုံထငေကို နှစ်စဉ်သီးသန့်လျာွား ထပးရပါမယ်။
 အရပ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများ လေတ်လပ်စော ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတေက် 
လိုအပ်တဲ့ ဥပထဒများကို ထရးဆေဲ ပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။ အရပ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများကို 
အကာအကေယ် ထပးနိုင်မယ့် ဥပထဒများကိုလည်း ထရးဆေဲရပါမယ်။
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(၃.၆)  နိုင်ငံရေးပါတီများ (Political Parties)

 ဒီမိုကထရစီနိုင်ငံတည်ထဆာက်ရာမှာ နိုင်ငံထရးပါတီများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ 
ဟာ အထရးကကီးပါတယ။် နိငုင်ထံရး ပါတမီျား လေတလ်ပစ်ော ရငှသ်နရ်ပတ်ညန်ိငုထ်ရး 
အတေက် အတားအဆီးပဖစ်ထစမယ့် အရံအတားထတေကို ဖယ်ရှားရပါမယ်။ ေယ် 
လိုထသာ အယူသထောွား၊ မူဝါဒများ ရှိထနပါထစ လေတ်လပ်စော ဖေဲ့စည်းခေင့် 
ရှိရပါမယ်။ 
 နိုင်ငံထရးပါတီများရဲ့ နိုင်ငံထရးဆိုင်ရာ အထတေးအထခါ်၊ အထမော်အပမင်၊ 
အယူအဆများနဲ့ ပတ်သက်မပီး လေတ်လပ်စော ွုတ်ထဖာ်စည်းရုံးခေင့်ရှိရပါမယ်။ 
နိုင်ငံထရးပါတီများရဲ့ ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်ခံပိုင်ခေင့်၊ ထရွးထကာက်ပေဲမှာ ပါဝင် 
ယှဉ်မပိုင်ခေင့်ကို မတရား တာဆီးပိုင်ခေင့် မရှိထစရပါ။
 ထရွးထကာက်ပေဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်မယ့် နိုင်ငံထရးပါတီများဟာ ဥပထဒနှင့် 
အညီ ပါတီမှတ်ပုံတင်ွားတဲ့ အဖေဲ့အစည်း ပဖစ်ရပါမယ်။

(၃.၇)  အလုပ်သမားနှင့် ရတာင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံးများ 
 (Trade Unions and Farmer Unions)

 ပပည်ထွာင်စုရဲ့ အထပခခံအင်အားဟာ အလုပ်သမား၊ ထတာင်သူ လယ် 
သမားများပဖစ်တဲ့အတေက် အလုပ်သမား၊ ထတာင်သူလယ်သမားများနဲ့ ၄င်းတို့ 
မိသားစုများ ေဝဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရး၊ မငိမ်းချမ်းစော အသက်ရှင်ရပ်တည် နိုင်ထရး၊ 
အနာဂတ် ေဝလုံမခုံထရး၊ လူ့အခေင့်အထရး၊ တရားမေတထရး၊ တန်းတူညီမေထရး၊ 
သာတူညီမေထရးထတေအပပင် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ ဆက်ဆံခံရထရး၊ လုပ်အားကို 
အထပခခံထသာ်လည်း ေဝဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်နိုင်ထရးကို နိုင်ငံတေင်း ပပဋ္ဌာန်းဥပထဒနဲ့ 
သာမက  နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုပါ အာမခံထပးမပီး ပပည်ထွာင်စုအုတ်ပမစ်ကို 
ခိုင်မာထစပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုရဲ့ အထပခခံအုတ်ပမစ်ပဖစ်တဲ့ အလုပ်သမားများရဲ့ ဖေံ့ မဖိုး 
တိုးတက်မှုကို နိုင်ငံရဲ့ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုအပဖစ် ယုံကကည်မပီး အလုပ်သမားများ၊ 
အလုပ်သမားမိသားစုများ၊ အမငိမ်းစားအလုပ်သမားများ၊ အပခားနည်းပဖင့် သန် 
စေမ်းသူ အလုပ်သမားများ (မသန်စေမ်းသူ)၊ အမျ ိုးသမီးအလုပ်သမားများကို 
အသိအမှတ်ပပုပခင်း၊ ကာကေယ်ထပးပခင်း၊ ထစာင့်ထရှာက်ကူညီပခင်းများထဆာင်ရွက်
နိုင်ဖို့အတေက် အားထကာင်းတဲ့ ဥပထဒ၊ နည်းဥပထဒများကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းထပး 
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ရပါမယ်။
 အလုပ်သမားနဲ့ ထတာင်သူလယ်သမားတို့ရဲ့ ထန့စဉ်လူမှုေဝ လုံမခုံမှု၊ 
လုပ်ငန်းခေင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ အလုပ်သမားများရဲ့ အုပ်စုလိုက်ခံစားခေင့်၊ 
တစ်ဦးချင်းခံစားခေင့်ဆိုင်ရာ ွိခိုက်နစ်နာမှုအတေက် ဥပထဒအရ အကာ အကေယ် 
ရယူပိုင်ခေင့်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ထကာင်းမေန်မှု၊ လေတ်လပ် 
ထပျာ်ရေင်မှုများ  စနစ်တကျ ခံစားခေင့်ရရှိထရးနိုင်ထရး  စတာထတေကို သက်ဆိုင်ရာ 
အစိုးရက ဖန်တီးထပးနိုင်ဖို့ မူဝါဒ ချမှတ်ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ 
 အလုပ်သမားနဲ့ ထတာင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံးများကို လေတ်လပ် 
စော ဖေဲ့စည်းွူထွာင်ခေင့်ရှိရပါမယ်။ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားများအကကား 
လုပ်ခလစာကို ထစ့စပ်ညှိနှိုင်းခေင့်ရှိရပါမယ်။ အတင်းအဓမ္မခိုင်းထစပခင်းမျ ိုးကို 
ထရှာင်ကကဉ်ရပါမယ်။ ကထလးများကို အလုပ်ခိုင်းထစပခင်းမှ ထရှာင်ကကဉ်ရပါမယ်။ 
လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ထမေးဝမ်းထကျာင်း အမျ ိုးအစားအထပါ် အထပခခံတဲ့ ခေဲပခားဆက်ဆံ 
ပခင်းကို ထရှာင်ကကဉ်ရပါမယ်။
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ဒီနိုင်ငံဟာ သမိုင်းရကကာင်းဆိုင်ရာအရ 
မိမိသရဘာဆန္ဒအရ ပပည်ရောင်စုဖွဲ့ ပခင်း 

(Coming Together Union) ပုံစံနဲ့ 
ပပည်ရောင်စုကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ 

ပင်လုံစာချုပ်အရ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ 
ပပည်ရောင်စုနဲ့ ပပည်နယ်တို့ရဲ့ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို 
တိတိကျကျ ခွဲရဝပပဋ္ဌာန်းတဲ့

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ 
ပပည်ရောင်စု တည်ရောင်ဖို့ 
ကတိကဝတ်ပပုခဲ့ ကကပါတယ်။

”
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၄။  နိုင်ငံ့ ငငိမ်းေျမ်းခေး
 (National Peace) 
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(၄.၁)  တည်တံ့ခိုင်မာရသာ ငငိမ်းချမ်းရေး (Durable Peace)

 ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုကကီးကို စုထပါင်းတည်ထွာင်ဖို့ ပပည်မနဲ့ ထတာင် 
တန်းထဒသများ ပူးထပါင်းမပီး လေတ်လပ်ထရးကို အရယူခဲ့ ကကတယ်။ အုပ်ချုပ်ထရး 
အာဏာကို ရရှိသူများဟာ ပပည်ထွာင်စုထခါင်းထဆာင်များ လုပ်ကကံခံရမပီးတဲ့ 
ထနာက် ပင်လုံစာချုပ်ပါ ပပည်ထွာင်စုကတိကဝတ်များကို ထဖာ်ထဆာင်ဖို့ ပျက် 
ကေက်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒနဲ့ ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်း 
ပပည်ထွာင်စုအပဖစ် အတင်းသေတ်သေင်းခဲ့တယ်။ ဒါထကကာင့် လေတ်လပ်ထရး ရယူ 
ချိန်နဲ့ မထရှးမထနှာင်းမှာပဲ  ပပည်တေင်းစစ်ကကီးက အတူတကေ ထပါက်ဖေားလာခဲ့တယ်။ 
၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ ပပည်နယ်ထပါင်းစုံညီလာခံ ကျင်းပမပီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံ 
အထပခခံဥပထဒကို ဖက်ဒရယ်ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ ဥပထဒအပဖစ် ပပင်ဆင်ဖို့ ကကိုးစားခဲ့ 
တယ်။ ရှမ်းပပည်ကတင်သေင်းတဲ့ ပပည်ထွာင်စုမူအတိုင်း ဖေဲ့စည်းပုံကို ပပင်ဆင်ဖို့ 
ညီလာခံကကီးက သထောတူခဲ့ ကကတယ်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒကို ပပင်ဆင်ဖို့ 
သထောတူတဲ့ ပပည်ထွာင်စုစစ်စစ်မူကို တိုင်းပပည်မပိုကေဲထစမယ့်မူလို့ ယိုးစေက်မပီး 
၁၉၆၂ မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။ လူမျ ိုးကကီးဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ 
ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအထပါင်းက လက်နက်စေဲကိုင်ထတာ်လှန်တဲ့ လမ်း 
စဉ်ကို ထရွးချယ်ခဲ့ ကကတယ်။ လေတ်လပ်ထရးနဲ့အတူ ပပည်တေင်းစစ်ပဖစ်ခဲ့တာ ယခု 
အချိန်အွိ ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်တေင်းစစ်ဟာ လေတ်လပ်ထရးနဲ့ ဖေားဖက်ထတာ်လို့ 
ထပပာရင်လည်း မမှားပါေူး။
 ဒီနိုင်ငံရဲ့ မငိမ်းချမ်းထရးက ပပည်တေင်းစစ်နဲ့ ပတ်သက်တယ်။ ပပည်တေင်း 
စစ်က အာဏာရသူထတေရဲ့ ကတိ မတည်မှု၊ မမေတမှု၊ တန်းတူဆက်ဆံပခင်းမရှိမှု၊ 
သက်ဆိုင်ရာပပည်ထွာင်စုဝင် ပပည်ထွာင်များကို ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့် မထပးေဲ 
အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ွားမှုထတေထကကာင့် ပဖစ်တယ်။ ပပည်တေင်းစစ်နဲ့ ပဋိပက္ခများ 
ကို ထပဖရှင်းနိုင်ဖို့ အထပဖကထတာ့ ဒီနိုင်ငံကကီးကို ပပည်ထွာင်စုနိုင်ငံအပဖစ် တည် 
ထဆာက်ကကဖို့ပဲ ပဖစ်တယ်။ တန်းတူညီမေတဲ့ ပပည်ထွာင်စုအပဖစ် ပုံထဖာ်နိုင်ပါမှ 
ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲတဲ့ မငိမ်းချမ်းထရးကို ရရှိနိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 တစ်ချ ို့က “မငိမ်းချမ်းထရးရမှ ဖက်ဒရယ်ကို တည်ထဆာက်လို့ရမယ်” လို့ 
ဆိုကကသတဲ့။ အရင်းခံပပဿနာကို ပပန်သုံးသပ်ကကည့်လိုက်ပါ။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို 
မထဖာ်ထဆာင်ခဲ့လို့၊ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုကကီးပဖစ်ထအာင် မတည်ထဆာက်ခဲ့ ကက 
လို့ ပပည်တေင်းစစ် ပဖစ်ထနတာပဖစ်တယ်။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုကကီး တည် 
ထဆာက်ပခင်းကသာ ဒီနိုင်ငံမငိမ်းချမ်းထရးရရှိဖို့ အထပဖ ပဖစ်ပါတယ်။
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(၄.၂)  လုံငခုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးေိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများ
 (Security and Defence Forces)
 
 ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စုလုံမခုံထရးနဲ့ ကာကေယ်ထရးဆိုင်ရာတပ်ဖေဲ့များ 
အားလုံးဟာ ဒီမိုကထရစီနည်းကျ ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်ွားတဲ့ အရပ်သား 
အစိုးရရဲ့ ကေပ်ကဲမှုနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှု ထအာက်မှာ ရှိရပါမယ်။
 ဖက်ဒရယ်လွှတ်ထတာ်ဟာ ပပည်ထွာင်စု၏လုံမခုံထရးနဲ့ ကာကေယ်ထရး 
ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊  ဥပထဒများကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းထပးရပါမယ်။ ကာကေယ်ထရးနဲ့ 
လုံမခုံထရးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များကို ဖက်ဒရယ်လွှတ်ထတာ်က စိစစ်အတည်ပပု 
ထပးရပါမယ်။ သုံးစေဲမှုများကိုလည်း ပပန်လည် စိစစ်ရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုရဲတပ်ဖေဲ့နဲ့ ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖေဲ့တို့ကို သီးပခားစီ ဖေဲ့စည်းရပါ 
မယ်။ ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ်များ ဖေဲ့စည်းခေင့် ရှိပါမယ်။ ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖေဲ့နဲ့ 
ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ်တို့ဟာ သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ်အစိုးရရဲ့ ကေပ်ကဲ အုပ်ချုပ် 
မှုထအာက်မှာ ရှိပါမယ်။ ပပည်ထွာင်စုလုံမခုံထရးနဲ့ အထရးထပါ်အထပခအထနမှာ 
ပဖစ်ထစ၊ သောဝကပ်ထေး အန္တရာယ်များနဲ့ ကယ်ဆယ်ထရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 
များကို ွိထရာက်စော ထဆာင်ရွက်နိုင်ဖို့အတေက်ပဖစ်ထစ ပပည်ထွာင်စု အစိုးရက 
ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ်ဖေဲ့များရဲ့ အင်အားကို သက်ဆိုင်ရာပပည်နည်အစိုးရရဲ့ 
ခေင့် ပပုချက်နဲ့ အသုံးပပုခေင့် ရှိပါမယ်။ ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖေဲ့နဲ့ ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ် 
တို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်များကို သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ်လွှတ်ထတာ်က စိစစ်အတည်ပပု 
ထပးရပါမယ်။

(၄.၃)  တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ 
 (Ethnic Armed Organisations)
 
 ဒီနိုင်ငံမှာ မူဝါဒအထပခခံ လက်နက်ကိုင်တဲ့ အဖေဲ့အစည်းရှိတယ်။ လူမျ ိုး 
အထပခခံ လက်နက်ကိုင်တဲ့ အဖေဲ့ အစည်းရှိတယ်။ ပပည်နယ်အထပခခံ လက်နက်ကိုင် 
တဲ့ အဖေဲ့အစည်းရှိတယ်။ နယ်ထပမအထပခခံ လက်နက်ကိုင်တဲ့ အဖေဲ့ အစည်းရှိတယ်။ 
မခုံမပီးကကည့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လူမျ ိုး၊ ကိုယ့် ပပည်နယ်၊ ကိုယ့်ထဒသက ရသင့်ရွိုက် 
တဲ့ အခေင့်အထရးထတေ၊ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာထတေအတေက် အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် 
နည်းလမ်းနဲ့ ထတာ်လှန်ပုန်ကန်ကကတာ ပဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကျ ိုးနဲ့ ကိုယ့် 
အဖေဲ့အစည်းအတေက် လက်နက်ကိုင်တဲ့ အဖေဲ့အစည်းများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ 
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အကျ ိုးစီးပေား အထပခခံ လက်နက်ကိုင်တဲ့ အဖေဲ့အစည်းထတေကိုထတာ့ သီးပခား စဉ်း 
စားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 အစိုးရမဟုတ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖေဲ့အစည်းထတေကို စစ်ေုရင်ထတေ 
အပဖစ်၊ အကကမ်းဖက်ထသာင်းကျန်းသူထတေအပဖစ်၊ မူးယစ်ထမှာင်ခိုသမားထတေအပဖစ် 
အားလုံးသိမ်းကကုံးမပီး အဓိပ္ပာယ်ဖေင့်ဆိုလို့ မရပါေူး။ ကိုယ့်လူမျ ိုး၊ ကိုယ့် ပပည် 
နယ်အတေက် သက်ဆိုင်ရာသမိုင်းထပးတာဝန်ကို ွမ်းထဆာင်ထနတဲ့ တိုင်းရင်း 
သား လက်နက်ကိုင်အဖေဲ့အစည်းထတေ ရှိကကပါတယ်။ ဒါထတေကို ကေဲကေဲပပားပပား 
သိပမင်ရပါမယ်။ တန်းတူထရးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်အတေက် မူဝါဒ၊ လူမျ ိုး၊ ပပည် 
နယ်နဲ့ နယ်ထပမအထပခခံ ထပါ်ထပါက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖေဲ့ 
အစည်းများကို အသိအမှတ်ပပုမပီး ဒီပပည်ထွာင်စုကကီးမှာ မငိမ်းချမ်းစောနဲ့ ေယ် 
လို အတူတကေ ယှဉ်တေဲထနွိုင်ကကမလဲ ဆိုတာကို ထဆေးထနေးညှိနှိုင်းရမှာ ပဖစ်ပါ 
တယ်။
 တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖေဲ့အစည်းများကလည်း မိမိကိုင်စေဲွား 
တဲ့ ပပည်ထွာင်စုတည်ထဆာက်ထရးမူကို မထမ့မထလျာ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထစ့စပ်ညှိ 
နှိုင်းထရးအတေက် အမမဲတံခါးဖေင့်ွားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ မိမိလူမျ ိုးအကျ ိုး အပပင် 
ပပည်ထွာင်စုအကျ ိုးကိုလည်း ွည့်သေင်းစဉ်းစားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်း
သားလက်နက်ကိုင်ထတာ်လှန်ထရး အဖေဲ့အစည်းများအားလုံးဟာ ဒီပပည်ထွာင်စု 
ကကီး တိုးတက်သာယာထအးချမ်းဖို့ လိုလားကကမယ်လိုလည်း ယုံကကည် ထမော်လင့်ပါ 
တယ်။

(၄.၄)  လုံငခုံရေးေိုင်ောကဏ္ဍ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရေး 
 (SSR-Security Sector Reform)

 တိုင်းပပည်ကို စီမံခန့်ခေဲဖို့ ပပည်သူထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်တဲ့ အရပ်သား 
အစိုးရကို ထရွးချယ်ခေင့် မရှိတဲ့ ကာလကကာပမင့်ခဲ့တာနဲ့အမေ နိုင်ငံထရးကဏ္ဍ၊ အုပ် 
ချုပ်ထရးကဏ္ဍ၊ ဥပထဒပပုထရးကဏ္ဍနဲ့ ပပည်သူ့ဝန်ွမ်းကဏ္ဍ စတာထတေမှာ လုံမခုံ 
ထရးတာဝန် ွမ်းထဆာင်ရမယ့်သူများ ဝင်ထရာက်ထနရာယူလာတာ ရှိပါတယ်။ 
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကို ွမ်းထဆာင်ဖို့ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
ပပည်ပရန်ကာကေယ်ထရးပဖစ်တဲ့ တပ်မထတာ်နဲ့ ပပည်တေင်းထရးရာ လုံမခုံထရးကို ကိုင် 
တေယ်ရမယ့် ပပည်သူ့ရဲတပ်ဖေဲ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍများလည်း ထရာထွေးခဲ့ပါတယ်။ 
တပ်မထတာ်သားများနဲ့ ပပည်သူ့ရဲများဟာ ပပည်သူ့လစာကိုစားရတဲ့ ပပည်သူ့ 
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ဝန်ွမ်း ပဖစ်တယ်ဆိုတာကို ထမ့ထလော့ထနကကမပီး တိုင်းပပည်ကို စီမံခန့်ခေဲထနရတဲ့ 
အုပ်ချုပ်သူထတေအပဖစ် မိမိကိုယ်ကို ွင်မှတ်မှားကကပါတယ်။ ဒါထတေကို ပပန်မပီး 
ထပဖရှင်း တည့်မတ်ရမှာပဖစ်ပါတယ်။ လူမှန်ထနရာမှန် ပပန်လည်ထနရာ ချွားဖို့ 
လိုအပ်ပါမယ်။
 ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုအပဖစ် တည်ထဆာက်ဖို့ ထမော်ပမင်ချက်(Vision) 
ရှိတဲ့အထလျာက် လုံမခံထရးစနစ်ကို ဖက်ဒရယ်လုံမခုံထရးစနစ်အပဖစ်  အသေင်ထပပာင်း 
ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ထအာက်မှာထဖာ်ပပွားတဲ့ ဖက်ဒရယ်လုံမခုံထရး စနစ်ပဖစ်ထအာင် 
တည်ထဆာက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
 “ပပည်ထွာင်စုအဆင့်၊ ပပည်နယ်အဆင့်နှင့် ထဒသန္တရအဆင့်ရှိ အရပ် 
သား အစိုးရများအကကား လုပ်ပိုင်ခေင့်ဆိုင်ရာ အာဏာခေဲထဝပခင်း၊ အစုအဖေဲ့(သို့)
လူပုဂ္ဂိုလ်အတေက် သီးပခားထပးအပ်ွားထသာ အခေင့်အထရးများဆိုင်ရာ ခေဲထဝပခင်း 
နှင့် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင်းဆိုင်ရာအာဏာခေဲထဝပခင်းတို့ ကျင့်သုံးမပီး ထဒသခံတို့ 
၏ ဓထလ့ွုံးတမ်းများ၊ စိုးရိမ်ချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ွင်ဟပ် ပုံထဖာ် 
သည့် သက်ဆိုင်ရာ ပွဝီအထနအွား အထပခခံမဟာဗျူဟာများ ချမှတ်မှုနှင့် 
လုံမခုံထရးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တာဝန်ချွားမှုတို့ လုပ်ထဆာင်ကာ ပပည်သူ 
လူွုလုံမခုံထရး၊ ရပ်ရွာထေးအန္တရာယ် တားဆီးထရးနှင့် နိုင်ငံကာကေယ်ထရးကို 
အာမခံသည့် လူမျ ိုးထပါင်းစုံ၊ ေက်ထပါင်းစုံ လွှမ်းမခုံပူးထပါင်း ပါဝင်သည့် အဖေဲ့ 
အစည်းများ၊ အင်အားစုများနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုများကို အထကာင်အွည်ထဖာ် 
ထဆာင်ရွက်သည့် ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုလုံမခုံထရးစနစ်တစ်ရပ် တည်ထဆာက် 
ရန်။”
 To structure Federal Union Security System which is an inte-
grated comprehensive set of institutions, forces, and services which 
ensure public safety, community protection, and national defense 
through the sharing of competencies, prerogatives, and deci-
sion-making powers between Union, State, and local civilian govern-
ments who oversee geographically-specific strategies and person-
nel deployments to proportionately reflect local community cultures 
and concerns.
 ပပည်ထွာင်စုရဲ့ လုံမခုံထရးမူဝါဒဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ လူသားများရဲ့ လူမှု 
လုံမခုံထရးကို ဦးတည်တဲ့ မူဝါဒ ပဖစ်ရပါမယ်။ ပပည်ထွာင်စုရဲ့ လုံမခုံထရး တပ်ဖေဲ့ 
များဟာ ပပည်ထွာင်စုရဲ့ နယ်နိမိတ်တေင်းထနွိုင်သူများ၊ နယ်နိမိတ် ပပင်ပ 
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ထရာက် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ လူမှုေဝလုံမခုံထရး၊ တန်းတူအခေင့်အထရးနဲ့ 
တရားမေတထရးတို့ကို ကာကေယ် ထစာင့်ထရှာက်နိုင်ရပါမယ်။ တိုင်းရင်းသား 
လူမျ ိုးများရဲ့ စုထပါင်းအခေင့်အထရး၊ စုထပါင်းရပိုင်ခေင့်များ (Collective Rights) 
နဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အထပခခံအခေင့်အထရး (Individual Rights) ကို မွိပါးထစတဲ့ 
လုံမခုံထရးစနစ် ပဖစ်ထအာင် ထဖာ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုရဲ့ ေက်စုံလွှမ်းမခုံတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု လုံမခုံထရး 
စနစ်ကို ထဖာ်ထဆာင်ရာမှာ ထဖာ်ပပတဲ့ ကဏ္ဍများကို မပဖစ်မထန ွ ည့်သေင်းထဆေးထနေး 
အထပဖရှာရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။

(၁) စစ်ထရးလုံမခုံထရး  (Military Security)
(၂) စီပေားထရးလုံမခုံထရး  (Economic Security)
(၃) အရင်းအပမစ်လုံမခုံထရး (Resource Security)
(၄) နယ်စပ်နယ်နမိတ်လုံမခုံထရး (Border Security)
(၅) လူဦးထရလုံမခုံထရး (Demographic Security)
(၆) သောဝထေးအန္တရာယ်လုံမခုံထရး (Disaster Security)
(၇) စေမ်းအင်လုံမခုံထရး (Energy Security)
(၈) ပွဝီမဟာဗျူဟာလုံမခုံထရး (Geostrategic Security)
(၉) သတင်းအချက်အလက်လုံမခုံထရး (Informational Security)
(၁၀) အစားအထသာက်လုံမခုံထရး (Food Security)
(၁၁) ကျန်းမာထရးလုံမခုံထရး  (Health Security)
(၁၂) တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများလုံမခုံထရး (Ethnic Security)
(၁၃) သောဝပတ်ဝန်းကျင်လုံမခုံထရး  (Environmental Security)
(၁၄) ဆိုင်ောနည်းပညာလုံမခုံထရး  (Cyber Security)
(၁၅) လူသားမျ ိုးနေယ်၏ မျ ိုးဗီဇလုံမခုံထရး   (Genomic Security)

ဆိုသည့် လုံမခုံထရးကဏ္ဍကကီး ၁၅ ခု တို့ ပဖစ်ပါတယ်။ ဆိုခဲ့ပါ ကိစ္စရပ်များ 
နဲ့ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံသားများရဲ့ လူသားလုံမခုံထရး (Human Security) 
ကိုအကာအကေယ်ထပးရန်လိုအပ်တယ် ဆိုသည့်အချက်ကို မပဖစ်အထန ွ ည့်သေင်း 
စဉ်းစားကကရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 လုံမခုံထရးဆိုင်ရာပပုပပင်ထပပာင်းလဲထရးမှာ ပပည်သူ့ရဲတပ်ဖေဲ့ကို ထသချာစော 
ပပန်လည်ဖေဲ့စည်းရပါမယ်။ တိုက်ခိုက်ထရးအပမင်နဲ့ ပပည်သူ့ကာကေယ်ထရးအပမင် 
မတူညီပါေူး။ ပပည်သူ့ရဲတပ်ဖေဲ့ကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့အညီ ပပန် 
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လည်ဖေဲ့စည်းရပါမယ်။ ပပည်သူ့ရဲတပ်ဖေဲ့ထတေကို ပို့ချတဲ့ သင်ခန်းစာထတေကို ပပန် 
လည်ပပင်ဆင်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းထတေကို 
ပပန်လည်သုံးသပ်ပပင်ဆင်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်ထွာင်စု ရဲတပ်ဖေဲ့နဲ့ ပပည်နယ် 
ရဲတပ်ဖေဲ့ကို သီးပခားဖေဲ့စည်းရပါမယ်။ ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်ရဲတို့ရဲ့ လုပ် 
ပိုင်ခေင့်ထတေကို တိတိကျကျ ခေဲပခားသတ်မှတ်ွားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်နယ် 
ရဲတပ်ဖေဲ့များဟာ သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ်အစိုးရရဲ့ စီမံကေပ်ကဲမှုထအာက်မှာရှိရ 
ပါမယ်။
 ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ်(State National Guard) ွ ားရှိခေင့်ရှိရပါမယ်။ 
လုံမခုံထရးဆိုင်ရာ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲထရးပပုလုပ်တဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသားလက် 
နက်ကိုင်ထတာ်လှန်ထရး အဖေဲ့အစည်းများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ွည့်သေင်းစဉ်း 
စားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတပ်မထတာ်ရဲ့ ကေပ်ကဲထအာက်မှာ ရှိထနတဲ့ နယ်ပခား 
ထစာင့်တပ်များ(BGFs)နဲ့ ပပည်သူ့စစ်များ (People Militia) ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို 
လည်း စဉ်းစားရပါမယ်။ နိုင်ငံထရးရလဒ်ထတေ ထကာင်းမေန်တဲ့ေက် ကိုထရာက်ရှိ 
လာတာနဲ့အမေ ကာကေယ်ထရးကဏ္ဍအပါအဝင် လုံမခုံထရးကဏ္ဍကို တထပဖးထပဖး 
အသေင်ကူးထပပာင်းရင်း ပပုပပင်ထပပာင်းလဲရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင် 
စုအပဖစ် တည်ထဆာက်နိုင်တဲ့အချိန် ထရာက်လာတဲ့အခါ တိုင်းရင်းသား လက်နက် 
ကိုင် အဖေဲ့အစည်းများဟာ ပပည်နယ်လုံမခုံထရးတပ်အပဖစ် တည်ရှိမလား၊ ပပည် 
ထွာင်စု တပ်မထတာ်ွဲကို ဝင်မလား၊ သာမန်ပပည်သူအပဖစ် ထနွိုင်မလား ဆို 
တာကို ထပဖဆိုရမယ့်တစ်ထန့ ထရာက်လာပါမယ်။ ပပည်ထွာင်စုကို စုထပါင်းပုံထဖာ် 
ွုဆစ်ရမယ့် အချိန်ကိုဆိုလိုပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။
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ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို မရဖာ်ရဆာင်ခဲ့လို့၊ 
ဖက်ဒရယ်ပပည်ရောင်စုကကီး

ပဖစ်ရအာင် မတည်ရဆာက်ခဲ့ ကကလို့ 
ပပည်တွင်းစစ် ပဖစ်ရနတာပဖစ်တယ်။ 

ဖက်ဒရယ်ပပည်ရောင်စုကကီး 
တည်ရဆာက်ပခင်းကသာ 
ဒီနိုင်ငံ ငငိမ်းချမ်းရရးရရှိဖို့ 

အရပဖ ပဖစ်ပါတယ်။

”
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၅။  စီးပွားခေး
 (Economy)
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 စီးပေားထရးဆိုတာ ကုန်ွုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပဖန့် ပဖူးထရာင်းချပခင်းနဲ့ ကုန် 
ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ထဆာင်မှုများအား သုံးစေဲပခင်းဆိုင်ရာ လူမှုသိပ္ပံပင်ပဖစ်ပါတယ်။ 
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၊ စီးပေားထရးလုပ်ငန်းစုများ၊ အစိုးရများနဲ့ နိုင်ငံများဟာ 
၎င်းတို့၏ လိုအင်ဆန္ဒများနဲ့ လိုအပ်ချက်များ ပဖည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတေက် အရင်း 
အပမစ်များကို ေယ်လိုစီမံခန့်ခေဲ ထနရာချွားသလဲဆိုတာကို ထလ့လာပခင်း ပဖစ်ပါ 
တယ်။ အဆိုပါအစုအဖေဲ့များဟာ အပမင့်ဆုံးရလဒ်ကိုရရှိဖို့အတေက် ေယ်လိုထသာ 
လုံ့လနဲ့ စုစည်းညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်တယ်ဆိုတာကို အကဲပဖတ်ဖို့လည်း ကကိုးပမ်း 
ပါတယ်။
 စီးပေားထရးစနစ်ဆိုတာ အစိုးရများ (သို့မဟုတ်) လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတို့က 
ရရှိနိုင်ထသာ အရင်းအပမစ်များ၊ ဝန်ထဆာင်မှုများနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတစ်ခု 
အတေင်း (သို့မဟုတ်) ပွဝီနယ်ထပမထဒသတစ်ခုအတေင်း စနစ်တကျ စုစည်း 
ပဖန့် ပဖူးထရာင်းချပခင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ စီးပေားထရးစနစ်ဟာ ကုန်ွုတ်လုပ်မှုရဲ့ 
အထပခခံအထကကာင်း အချက်များပဖစ်တဲ့ အရင်းအနှီး၊ လုပ်အား၊ သက်မဲ့အရင်း 
အပမစ်များနဲ့ စေန့်ဦးတီွေင်သူများကို ွိန်းညှိထပးပါတယ်။ စီးပေားထရးစနစ်မှာ 
များစောထသာ အင်စတီကျူးရှင်းများ၊ ထအဂျင်စီများနဲ့ အပခားထသာအထဆာက်အဦ 
များ လွှမ်းမခုံပါဝင်ပါတယ်။

(၅.၁)  စီးပွားရေးနှင့် ရေးကွက် − အရခခခံမူဝါဒများ 
 (Economy and Market: Basic Principles)

 ကမ္ဘာထပါ်မှာ စီးပေားထရးအမျ ိုးအစား ထပမာက်များစောရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့ 
ရဲ့ အထပခခံကကန်အင်လက္ခဏာများ  တူညီကကထသာ်လည်း အမျ ိုးအစားတစ်ခုချင်း 
စီမှာ ၎င်းရဲ့ွူးပခားတဲ့ ဝိထသဒလက္ခဏာများ ပါရှိပါတယ်။ စီးပေားထရး တစ်ခု 
ချင်းစီရဲ့ လုပ်ငန်းထဆာင်တာများဟာ တမူွူးပခားတဲ့ လိုအပ်ချက်များနဲ့ ယူဆ 
ချက်များ အထပါ်မှာ အထပခခံ ပါတယ်။ စီးပေားထရးစနစ်များကို အဓိကအားပဖင့် 
အမျ ိုးအစား ၄ မျ ိုးခေဲပခားနိုင်ပါတယ်။ မိရိုးဖလာ စီးပေားထရးစနစ် (Traditional 
Economic System)၊ ွိန်းချုပ်စီးပေားထရးစနစ် (Planned Economic Sys-
tem)၊ ထစျးကေက်စီးပေါးထရးစနစ် (Market Economic System)နဲ့  ထရာစပ်စီးပေား 
ထရးစနစ် (Mixed Economic System) တို့ ပဖစ်ပါတယ်။
 ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ဖို့ ကကိုးစားထနတဲ့ တိုင်းပပည်တစ်ခုအထနနဲ့ ွိန်းချုပ်စီး 
ပေားထရးစနစ်နဲ့ ထစျးကေက်စီးပေားထရးစနစ်တို့ကို ထရာစပ်ွားတဲ့ ထရာစပ်စီးပေား 
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ထရးစနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ သင့်ထလျာ်ပါတယ်။ တိုင်းပပည်စီးပေား ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ဖို့ 
အတေက် ထစျးကေက်စီးပေားထရးကို ကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သလို ပပည်တေင်းစီးပေားထရး 
လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတေက် အကာအကေယ်ထပးရမယ့် 
ကဏ္ဍများကိုပါ ွည့်သေင်းစဉ်းစားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 စထတာ့ရှယ်ယာများ၊ အာမခံစာချုပ်များနဲ့ အပခားထသာ ထငေထကကးဆိုင်ရာ 
စာချုပ်စာတမ်းများစတဲ့ ထငေထကကးအာမခံများထရာင်းဝယ်ပခင်း ပပုလုပ်နိုင်တဲ့ 
စထတာ့အိတ်ချိန်း (တနည်း) ထငေထကကးအိတ်ချိန်းထစျးကေက် (Securities Ex-
change) ကို ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ဖို့ ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ ဒါမှသာလေင် နိုင်ငံတကာ 
အထနနဲ့ ပပည်တေင်းရင်းနှီးပမုပ်နှံတဲ့ အခေင့်အလမ်းများ ပိုမိုများပပားလာနိုင်ပါမယ်။ 
ပပည်ပရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုကို ဆေဲထဆာင်နိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 စိုက်ပျ ိုးထရးအထပခပပုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခု ပဖစ်တာနှင့်အညီ ကုန်ပစ္စည်းများ 
သိုထလှာင်နိုင်တဲ့ အဆင့် ပမင့် ကုန်ထလှာင်ရုံများ တည်ထဆာက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ 
အဆင့် ပမင့်ကုန်ထလှာင်ရုံစနစ် ရှိပါမှ ထတာင်သူလယ်သမားများ အထပါ် ကုန်စည် 
သီးနှံထပါ်ချိန် ထစျးကစားလက်ဝါးကကီးအုပ်မှုများကို ကာကေယ်ထပးနိုင်မှာပဖစ်ပါ 
တယ်။ ကုန်ပစ္စည်း အထပခခံထရာင်းဝယ်တဲ့ ကုန်စည်အိတ်ချိန်း (Commodity 
Exchange) ထစျးကေက်ကို ထဖာ်ထဆာင်နိုင်ပါမှ ထတာင်သူ လယ်သမားများအတေက် 
အကျ ိုးပဖစ်ွေန်းမှာပဖစ်ပါတယ်။ ကုန်စည်အိတ်ချိန်းမှာ စိုက်ပျ ိုးထရးွေက်ကုန် 
များနှင့် အပခားထသာ ကုန်ကကမ်းများ ထရာင်းဝယ်ထဖာက်ကားနိုင်ပါမယ်။ ကုန် 
ထလှာင်ရုံမှာရှိတဲ့ အာမခံကုန်စည်စလစ်များ ထရာင်းချတဲ့ ထစျးကေက်လည်းထဆာင် 
ရွက်နိုင်မှာပဖစ်ပါတယ်။
 
(၅.၂)  လခစားလုပ်ငန်း (Employment)
 
 စီးပေားထရး ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုကို နှိုးဆေဖို့၊ လူထနမှု အဆင့် ပမင့်မားဖို့၊ 
အလုပ်အကိုင်နှင့် လူ့အင်အားညီမေဖို့၊ အလုပ်လက်မဲ့မှုနဲ့ အချိန်ပိုင်းသာလုပ်ကိုင် 
ရပခင်းမှ ထကျာ်လေန်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်မပီး လေတ်လပ်စော လုပ်ငန်းထရွးချယ်ခေင့်၊ အချိန် 
ပပည့် လုပ်ငန်းနဲ့ အကျ ိုးပဖစ်ွေန်းထသာလုပ်ငန်းများကို အားထပးကူညီမပီး လှုပ် 
ရှား သက်ဝင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာမူဝါဒကို ရှာထဖေထဖာ်ွုတ်ရပါမယ်။ မူဝါဒ 
များ ထရးဆေဲမှုနဲ့ အထကာင်အွည်ထဖာ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ထတေမှာ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ် 
သမား ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရမယ့်အပပင် ၎င်းတို့ရဲ့ အထတေ့အကကုံများ၊ 
အပမင်များကို ွည့်သေင်း တေက်ချက်ရမှာပဖစ်ပါတယ်။
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 လူတန်းစား၊ အသားအထရာင်၊ လိင်၊ ကိုးကေယ်တဲ့ောသာ၊ နိုင်ငံထရး 
အထတေးအပမင်၊ မျ ိုးရိုး (သို့) လူမှုဆိုင်ရာ မူလေူတ စတာထတေနဲ့ မသက်ဆိုင်ထစေဲ 
အလုပ်သမားတိုင်းအတေက် အလုပ်ကိုလေတ်လပ်စော ထရွးချယ်ခေင့်နဲ့ ၎င်းရဲ့ ကျွမ်း 
ကျင်မှုနဲ့ ပင်ကိုအရည်အချင်းများကို အသုံးချနိုင်တဲ့ အသင့်ထတာ်ဆုံး လုပ်ငန်း 
ခေင်မှာ အလုပ်အကိုင် အခေင့်အလမ်း ရရှိနိုင်ထရး ဖန်တီးထပးရပါမယ်။
 နိုင်ငံ့အလုပ်အကိုင် အခေင့်အလမ်း ထဖာ်ထဆာင်ထရးအတေက် အလုပ် 
အကိုင် အစီအစဉ်ဆိုင်ရာမူထောင် (Framework for Employment Agenda)  
ကိုချမှတ်ထရးဆေဲရပါမယ်။ မူထောင်မှာ (၁)အလုပ်အကိုင်တိုးချဲ့ ပခင်း၊ (၂) ကျွမ်း 
ကျင်မှု၊ နည်းပညာနဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ (၃) စီးပေားထရးဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှု၊ (၄) အလုပ် 
သမားထစျးကေက်ဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများနဲ့မူဝါဒများ၊ (၅) အုပ်ချုပ်မှု၊ ကိုယ်စား 
ပပုမှုနဲ့ ထွာက်ခံအားထပးမှု၊ (၆) လူမှုလုံမခုံထရး စတဲ့ ကိစ္စရပ်များကို ွည့်သေင်း 
ထရးဆေဲ ရပါမယ်။
 အလုပ်အကိုင်မူဝါဒဟာ စီးပေားထရးနဲ့ လူမှုထရးဆိုင်ရာမူဝါဒရဲ့ အဓိက 
အချက်အချာပဖစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်မူဝါဒထရးဆေဲရပခင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က 
အကျ ိုးပဖစ်ွေန်းတဲ့ အလုပ်အကိုင်များကို ပမှင့်တင်ဖို့အပပင် နိုင်ငံတကာ အလုပ် 
သမား စံချိန်စံညွှန်းပဖစ်တဲ့ လူမှုလုံမခုံထရး၊ အလုပ်သမားများရဲ့ အထပခခံ အခေင့် 
အထရးများနဲ့ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးထရးအတေက်လည်းပဖစ်ပါတယ်။

(၅.၃)  ပစ္စည်းပိုင်ေိုင်မှုေိုင်ောအခွင်အရေး (Property rights) 

 ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအခေင့်အထရးဆိုတာ ဥပထဒအထကကာင်းအရာအရ 
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆိုလိုပါတယ်။ ထစျးကေက်ထတေ ွိွိထရာက်ထရာက် လည် 
ပတ်နိုင်ဖို့အတေက် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအခေင့်အထရးများကို အစိုးရက ဥပထဒ၊ 
နည်းဥပထဒထတေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းမပီး ကာကေယ်ထပးရပါမယ်။ 
ဥပထဒများဟာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အခေင့်အထရးများနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု 
သိမ်းယူပခင်းများကို ကာကေယ်ထပးနိုင်ရပါမယ်။
 ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအခေင့်အထရးဆိုတာ အရင်းအပမစ် သို့မဟုတ် စီး 
ပေားထရးအကျ ိုးအပမတ်ထတေကို ေယ်လိုပိုင်ဆိုင်ထကကာင်း ဆုံးပဖတ်ပပဋ္ဌာန်းွား 
ပါတယ်။ အရင်းအပမစ်များကို လူတစ်ဦးချင်း၊ အသင်းအဖေဲ့များ၊ ရှယ်ယာများ 
သို့မဟုတ် အစိုးရများကပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအခေင့်အထရးများကို 
စီးပေားထရးရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများအပဖစ် ရှုပမင်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအ
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ခေင့်အထရးကို  အခေင့်အထရးထပါင်းစု (Bundel of Right) အပဖစ် ရည်ညွှန်းထလ့ရှိ 
ပါတယ်။ အခေင့်အထရးထပါင်းစုများကထတာ့ -

• ကုန်ပစ္စည်း သုံးစေဲပိုင်ခေင့်
• ကုန်ပစ္စည်းမှ ဝင်ထငေရရှိရန်အခေင့်အထရး
• ပစ္စည်းများကို အပခားသူများအားလွှဲထပပာင်းပခင်း၊ ထပပာင်းလဲပခင်း၊ 

စေန့်ပစ်ပခင်း သို့မဟုတ် ဖျက်စီးပခင်း
• (ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ချုပ်ဆိုခေင့်) အခေင့်အထရး
• ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အခေင့်အထရးများကို ပပဋ္ဌာန်းပိုင်ခေင့် စသည် 

တို့ ပဖစ်ပါတယ်။
 မထရွ့မထပပာင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခေင့်နဲ့ပတ်သက်မပီး ရှင်းလင်းတိကျ 
တဲ့ မူဝါဒရှိရပါမယ်။ စီပေားထရး စီမံကိန်းအတေက် လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းထပမထနရာ 
အတေက် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းမှုစနစ် အထကာင်အွည်ထဖာ်ပခင်းနဲ့ ပပည်ပ ရင်းနှီးပမုပ်နှံ 
မှုထတေကိ ုမကလ်ုံးထပးဖတိထ်ခါ်နိငုပ်ါတယ။် ရုံးခန်းများ၊ ထနွိငုရ်နတ်ိကုခ်န်းများ၊ 
ကေန်တိုများဆိုင်ရာ ဥပထဒများကိုလည်း ပပဋ္ဌာန်းွားရပါမယ်။ ဌာထနတိုင်းရင်း 
သားများသာ ပိုင်ဆိုင်ခေင့်ရှိတဲ့ ထပမထနရာများ၊ နယ်ထပမများကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် 
ဥပထဒပပု ကာကေယ်ွားရပါမယ်။

(၅.၄) စက်မှုလုပ်ငန်း (Industry)

 လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ ယှဉ်မပိုင်နိုင်စေမ်းကို အားပဖည့်ဖို့နဲ့ စက်မှု 
လုပ်ငန်းသစ်ထတေ ထပါ်ွေန်းလာမပီး စီးပေားထရးအခေင့်အလမ်းသစ်များရယူနိုင်ဖို့
အတေက် သုထတသနနဲ့ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းထတေကို ထွာက်ပံ့ ကူညီ 
ရပါမယ်။
 စက်မှုလုပ်ငန်းများကျဆင်းပခင်းထကကာင့် ပဖစ်ထပါ်တဲ့ လူမှုထရးဆိုင်ရာ 
အကျ ိုးသက်ထရာက်မှုထတေကို ထလော့ချဖို့နဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းကို မှီခိုထနတဲ့ထဒသများ 
အထပါ် အကျ ိုးသက်ထရာက်မှုများကိုထလော့ချဖို့ တိကျတဲ့မူဝါဒထတေရှိဖို့ လိုအပ် 
ပါမယ်။
 ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှု နည်းတဲ့ ထဒသထတေမှာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအတေက် 
အွူး မက်လုံးထပးမပီး ထဒသဆိုင်ရာ ဖေံ့ မဖို့မှုမညီမေတာထတေကို ဟန်ချက်ညီထအာင် 
ွိန်းညှိထပးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
 သောဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်ထလျာညီထွေမှုရှိတဲ့၊ သောဝထဂဟစနစ် 
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မပျက်စီးတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အားထပးထွာက်ပံ့ကူညီရပါမယ်။ သောဝ 
စေမ်းအင်သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများကို ွူထွာင်ရပါမယ်။

(၅.၅) စိုက်ပျ ိုးရေး (Agriculture)
 
 ပပည်တေင်းစိုက်ပျ ိုးထရးနဲ့ နိုင်ငံပခားစိုက်ပျ ိုးထရးွေက်ကုန်များ တင်သေင်း 
ပခင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပထဒများကို ပပဋ္ဌာန်းွားရပါမယ်။ ပပည်တေင်းစိုက်ပျ ိုးထရး
ွေက်ကုန်ထစျးကေက်မှာ ထကာင်းမေန်တိကျတဲ့ ရလဒ် ရရှိဖို့ ရည်မှန်းမပီး ထအာက် 
ထဖာ်ပပပါ စိုက်ပျ ိုးထရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ကျင့်သုံးရပါမယ်။

• စစ်မှန်ထသာစီးပေားထရးအကျ ိုးအပမတ်များကို ထကျးလက်ထဒသသို့ 
ထဆာင်ယူမပီး ထရရှည်တည်တံ့သည့် စီးပေားထရး (Economic sus-
tainability) ွူထွာင်ပခင်း။

• အမျ ိုးသမီးများအပါအဝင် ဝင်ထငေနည်းထသာအုပ်စုများနှင့် အပခား
အခေင့်အလမ်းမသာသည့်အုပ်စုများ စီးပေားထရး တိုးတက်မှု ရရှိထစ 
မပီး လူမှုထရးဆိုင်ရာ ထရရှည်တည်တံ့ထရး(Social Sustainability)  
ရှိထစပခင်း။

• မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များပဖင့် စီမံကိန်းများအတေက် ရန်ပုံထငေရင်း 
ပမစ်များ ထဖာ်ွုတ်နိုင်ပခင်းမရှိထသးချိန်တေင် ကုန်ကျစရိတ် ကာမိ 
ထစရန်၊ ပပန်လည်နာလန်ွူလာထစရန်နှင့် ေဏ္ဍာထရးထရရှည်တည် 
တံ့ (Fiscal Sustainability)  ရန်အတေက် ဝင်ထငေအရင်း အပမစ် 
အသစ်များနှင့် နည်းလမ်းသစ်များကို အားထပးပခင်း။

• မူဝါဒပဖင့်ဖန်တီးွားထသာ သို့မဟုတ် ထွာက်ပံ့ွားထသာ အဖေဲ့ 
အစည်းများ အင်အားခိုင်မာ ထတာင့်တင်းမပီး ၎င်းတို့ောသာရပ် 
တည်နိုင်စေမ်း ရှိထစရန်အတေက်  အဖေဲ့အစည်း ထရရှည်တည်တံ့ထရး 
(Institutional Substainability) ကို ပံ့ပိုးကူညီပခင်း။

• စိုက်ပျ ိုးထရးထကကာင့် ပဖစ်ထပါ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုအား 
သောဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထရရှည်တည်တံ့ထရး (Environmental 
Substainability) အတေက် စီမံခန့်ခေဲနိုင်သည့်အဆင့်ထရာက်ထအာင် 
ထလော့ချပခင်း။ 

 
 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံနှုန်း အညီပဖစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အထပခခံလူ့အခေင့် 
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အထရး ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲတဲ့ ဖေံ့ မဖိုးထရးကို 
အထပခခံနဲ့ စိုက်ပျ ိုးထရးမူဝါဒ ပဖစ်ရပါမယ်။
 ဌာထနတိုင်းရင်းသားပပည်သူများကို ဦးစားထပးတဲ့ စိုက်ပျ ိုးထရးစနစ်
ထဖာ်ထဆာင်ရပါမယ်။ တနိုင်တပိုင် လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးထရး လုပ်ကိုင်သူများ 
အတေက် လယ်ယာထပမ ပိုင်ဆိုင်ထရး ထဖာ်ထဆာင်ထပးရပါမယ်။ ထဒသစားနပ် ရိက္ခာ 
ဖူလုံထရး အတေက် အဓိကအထပခခံလိုအပ်ချက်ပဖစ်တဲ့ လုံထလာက်တဲ့ စိုက်ပျ ိုးထပမ 
များကို ထဖာ်ထဆာင်ထပးရပါမယ်။ ထဒသရင်း သောဝမျ ိုးထစ့ထတေကို မထပျာက် 
ပျက်ထအာင် ွိန်းသိမ်းပမှင့်တင်ထပးရပါမယ်။
 ထဒသနဲ့ လိုက်ထလျာညီထွေမပီး ထဒသခံလူွုကို အကျ ိုးပပုတဲ့  နည်းပညာ 
အထွာက်အကူပပု စိုက်ပျ ိုးထရး စနစ်များကို အသိပညာထပး ပဖန့် ပဖူးမပီး 
အထကာင် အွည်ထဖာ် လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။ ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမပီး သောဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူကိုမွိခိုက်ထစတဲ့ ထခတ်မီ စိုက်ပျ ိုးထရးနည်းစနစ် ပဖစ်ရပါ 
မယ်။

(၅.၆)  ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ပင်လယ်သယံဇာတများ 
 (Fishery and Sea Resources)

 ပမန်မာ့ပင်လယ်ငါး သယံဇာတများဟာ တပဖည်းပဖည်းထလျာ့နည်းလာ 
တဲ့အတေက် ငါးလုပ်ငန်းအထပခပပု စီးပေားထရးထတေ ကျဆင်းပခင်း၊ ငါးရိက္ခာနဲ့ ငါး 
ကရရှိတဲ့ အာဟာရပဖည့်ဆည်းမှု ထလျာ့နည်းပခင်း၊ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထပပာင်း 
လဲမှုများနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သက်ထရာက်မှုထတေ သိသာွင်လာပခင်း စတာထတေနဲ့ ကကုံ 
ထတေ့ ထနရပါတယ်။ ထခတ်နဲ့ မထလျာ်ညီတဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဥပထဒထတေ၊ မူဝါဒထတေ၊ 
စီမံခန့်ခေဲမှုနည်းလမ်းထတေနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာစေမ်းထဆာင်ရည် အားနည်းပခင်းများက 
ငါးလုပ်ငန်းထဂဟစနစ်များ ပျက်စီးပခင်းရဲ့ အထကကာင်းရင်းများ ပဖစ်ပါတယ်။ 
လက်ရှိငါး လုပ်ငန်းဥပထဒများ၊ မူဝါဒများရဲ့ အားနည်းချက်ထတေထကကာင့် ပင် 
လယ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအထပခပပုစီးပေားထရးလုပ်ငန်း ဆုတ်ယုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထရထန 
သတ္တဝါများနဲ့ ဆက်နေယ်တဲ့ ထဂဟစနစ်ကို ွိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ရင်းနှီး 
ပမုပ်နှံမှု ထတေ ပပုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
 ပင်လယ်ငါးသယံဇာတထတေ ထလျာ့နည်းလာပခင်းကို မိတ်ဖက်အသေင်ပူး
ထပါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်းများနဲ့ ပပန်လည်ွူထွာင်ဖို့၊ ထဂဟစနစ်ကို အထပခပပုမပီး 
ထဒသအလိုက် ေက်စုံပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်းနဲ့ စီမံခန့်ခေဲမှုကို ပိုမိုွိထရာက် 
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ထစဖို့၊ ကမ်းလေန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို စဉ်ဆက်မပပတ် ထရရှည်ဖေံ့ မဖိုးထစပခင်းနဲ့ 
စီးပေားပဖစ်ွေန်းဖို့၊ အလုပ်အကိုင်အခေင့်အလမ်းနဲ့ ငါးရိက္ခာဖူလုံမှုကို အထွာက် 
အကူပဖစ်ထစဖို့၊ ကမ်းလေန် ငါးသယံဇာတထတေကို ွိွိထရာက်ထရာက် ွိန်းသိမ်း 
ထစာင့်ထရှာက်နိုင်ထရး ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပထဒနဲ့ မူဝါဒများကို ထခတ်ကာလနဲ့ 
ထလျာည်စီော ပပုပပငထ်ပပာင်းလဖဲို့၊ ငါးလပုင်န်းဦးစီးဌာနများနဲ့ ဆကစ်ပအ်ဖေဲ့အစည်း 
များကို ပပင်ဆင်ဖေဲ့စည်းပခင်းနဲ့ ကမ်းလေန် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို စေမ်းရည်ပပည့်ထဖာ်
ထဆာင်လာနိုင်ဖို့ ကကိုးပမ်းလုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 လူမှုအဖေဲ့အစည်းအတေက် အကျ ိုးအပမတ်တိုးတက်ရရှိထစဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ 
ငါးလုပ်ငန်းနဲ့ ငါးသယံဇာတများကို ွိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်ဖို့ နည်းလမ်းများ 
စောကို ရှာထဖေထဖာ်ွုတ်ရပါမယ်။ ထဂဟစနစ်အထပခပပုတဲ့ ငါးလုပ်ငန်း ွိန်းသိမ်း 
ထစာင့်ထရှာက်ပခင်း၊ ပင်လယ်ပပင်မှာ ထနရာသတ်မှတ်မပီး ွိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက် 
ပခင်းနဲ့ ေက်စုံသယံဇာတ ွိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်ပခင်းစတဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါ 
တယ်။  ပင်လယ်ပပင်ဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကျန်းမာထရးနဲ့ ရှင်သန်မှုအတေက် ပံ့ပိုးမှုထတေ 
ပဖစ်ထစသလို မိမိတို့ကလည်း ပင်လယ်ပပင်ကကီး ကျန်းမာရှင်သန်ထစဖို့ တာဝန်ရှိ 
ပါတယ်။
 ကမ်းလေန်ငါးသယံဇာတများကို ပပန်လည်ပဖစ်ွေန်းပေားများထစဖို့ ထဆာင် 
ရွက်ရာမှာ ပိုမိုထကာင်းမေန်တဲ့ ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခေဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ မိတ်ဖက် ပူးထပါင်း 
ထဆာင်ရွက်မှုထတေ ပပုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။  လူမှုေဝ စီးပေားတိုးတက်လာ ထစဖို့ 
အထွာက်အကူပပုမယ့် ထရရှည်တည့်တံ့တဲ့ ကမ်းလေန်ငါးလုပ်ငန်းကို ွိန်းသိမ်း 
ထစာင့်ထရှာက်ရပါမယ်။ ထရရှည်တည်တံ့တဲ့ ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခေဲမှုကို ထဖာ်ထဆာင် 
နိုင်ဖို့ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပထဒများကို ပိုမိုအားထကာင်းလာထစဖို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ 
ဌာနများရဲ့ဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည် ပိုမိုထကာင်းမေန်ထစမယ့် အခေင့်အလမ်းများ 
ထပါ်ထပါက်ထအာင် ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။
 ထရလုပ်ငန်းထဆာင်ရွက်ထရး အစီအစဉ်ထရးဆေဲပခင်းနဲ့ ဆုံးပဖတ်ချက် ချ 
မှတ်ပခင်းထတေမှာ ငါးလုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး ပါဝင်တဲ့ 
မိတ်ဖက်အသေင် ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှု ပဖစ်ရပါမယ်။ ထဂဟစနစ် အထပခပပု 
ထဒသအလိုက် ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်းနဲ့ ထပါင်းစပ်စီမံခန့်ခေဲမှုကို ပမင့်မားတိုး 
တက်ထစရပါမယ်။ ကမ်းလေန်ငါးလုပ်ငန်းကို ပပန်လည်ွူထွာင်ပခင်းနဲ့ ငါးရိက္ခာ 
ဖူလုံထစပခင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခေင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိထစပခင်း၊ စီးပေားဖေံ့ မဖိုး 
မှုကို ပဖစ်ွေန်းထစပခင်းတို့ကို ပဖစ်ထစရပါမယ်။ တရားမဝင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ 
ထလျာ့နည်းပထပျာက်သေားဖို့ ထခတ်ကာလနဲ့ထလျာ်ညီတဲ့ ထရလုပ်ငန်း ဥပထဒများကို 



ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)

82

ပပုပပင်ပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။ ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်း ပပန်လည်ွေန်းကားလာထရး 
အတေက် ဌာနဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများကို ပပန်လည်ဆန်းစစ်ပပင်ဆင်ပခင်းများ 
ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။

(၅.၇)  စွမ်းအင် (Energy)

 စေမ်းအင်ွုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပဖန့် ပဖူးပခင်းနဲ့ အသုံးပပုပခင်းအပါအဝင် စေမ်း
အင်ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စနစ်တကျထဆာင်ရွက်ဖို့ စေမ်းအင် 
မူဝါဒကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းကကပါတယ်။ စေမ်းအင်မူဝါဒထအာက်မှာ ဥပထဒပပုပခင်း၊ 
အပပည်ပပည် ဆိုင်ရာစာချုပ်များ၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမက်လံုးများ၊ စေမ်းအင် 
ွိန်းသိမ်းပခင်းအတေက် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အထကာက်အခေန်နှင့် အပခားထသာ 
ပပည်သူ့ထရးရာ မူဝါဒဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ ပါဝင်ပါတယ်။ စေမ်းအင်ဟာ ထခတ် 
သစ် စီးပေားထရးရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ပဖစ်ပါတယ်။ စီးပေားထရးနဲ့ ကုန်ွုတ် 
လုပ်မှုများ လည်ပတ်ရာမှာ လုပ်အားနဲ့ အရင်းအနှီးသာမက စေမ်းအင်၊ သယ်ယူ 
ပို့ထဆာင်ထရး၊ ဆက်သေယ်ထရး၊ စိုက်ပျ ိုးထရးနဲ့ အပခားထသာအရာများလည်း လို 
အပ်ပါတယ်။ 
 စီးပေားထရးဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ဖို့အတေက် စေမ်းအင်ကဏ္ဍဟာ အလေန်အထရးပါ 
လှပါတယ်။ နိုင်ငံအတေင်းမှာ လေပ်စစ်မီးရရှိတဲ့ အိမ်ထွာင်စု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း 
ထအာက်သာ ရှိပါတယ်။ လေပ်စစ်မီး ထပးထဝနိုင်ထရးအတေက် ကကီးမားတဲ့  ရင်းနှီး 
ပမုပ်နှံမှု လိုအပ်ပါတယ်။ လေပ်စစ်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု အားလုံးကို ပပည်ထွာင် 
စု အစိုးရက ွိန်းချုပ်ွားတာဟာ ပပဿနာထပဖရှင်းထရးအတေက် အထပဖ မပဖစ် 
နိုင်ပါေူး။ ပပည်နယ်များကို လေပ်စစ်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများကို ွိန်းချုပ်ဖို့ 
အပါအဝင် လေပ်စစ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ပခင်းကိုပါ ထဆာင်ရွက်ပိုင်ခေင့် ရှိထစ 
ရပါမယ်။ ပပည်နယ်များရဲ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာကို တိုးပမှင့်မှသာ အထသးစားနဲ့ 
အလတ်စား စေမ်းအင်အရင်းအပမစ်များကထန အကျ ိုးအပမတ်များစောကို ထဖာ် 
ထဆာင်ထပးစေမ်းနိုင်ပါမယ်။ ပပည်နယ်များရဲ့ စေမ်းအင်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခေင့်ကို တိုး 
ပမှင့် ပခင်းအားပဖင့် စေမ်းအင်ဆိုင်ရာ အထပခခံအထဆာက်အဦထတေမှာ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု 
ကို ပိုမို ဆေဲထဆာင်လာနိုင်ပါမယ်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများက နိုင်ငံအတေင်းမှာ 
ရှိတဲ့ ပပည်သူသန်းထပါင်းများစောအတေက် လေပ်စစ်မီးကို ယူထဆာင်လာနိုင်ရုံမက 
အလပုအ်ကိငုန်ဲ့ စီးပေားထရးအခေင်အ့လမ်းသစမ်ျားစောကိ ုယထူဆာငထ်ပးနိငုပ်ါမယ။်
စေမ်းအင်ဆိုင်ရာဥပထဒပပုပခင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထရးဆေဲရာမှာ ပပည် 



ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်

83

နယ်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တိုးပမှင့်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ပပည်နယ်အစိုးရများရဲ့ 
စေမ်းအင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ထကာက်ယူမှုနဲ့ စီမံကိန်းထရးဆေဲမှု စေမ်းရည်များကို 
ပမှင့်တင်ထပးရပါမယ်။ ပပည်နယ်စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနရဲ့ စေမ်းထဆာင်ရည် ပိုမိုပမင့် 
မားလာထစထရး လိုအပ်တဲ့ ထလ့ကျင့်သင်ကကားထရး အစီအစဉ်များ လုပ်ဆာင်ရ 
ပါမယ်။ စေမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးအတေက် ပပည်နယ်ေတ်ဂျတ်များကို 
တိုးပမှင့် ထပးရပါမယ်။ အဆင်းရဲဆုံး အိမ်ထွာင်စုများ ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက် 
မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို ကူညီကျခံထပးရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ွားတဲ့ စီမံကိန်းများကို 
ပပန်လည်သုံးသပ်ရာမှာ ပပည်နယ်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တိုးပမှင့်ထပးဖို့လိုအပ်ပါ 
မယ်။ အကကီးစားစေမ်းအင်စီမံကိန်းများကို ထရွးချယ်ရာမှာ ပပည်နယ်ရဲ့ တရားဝင် 
အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုတိုးပမှင့်ထပးရပါမယ်။ အထသးစားနဲ့ အလတ်စား စေမ်းအင် 
စီမံကိန်းများကို ပပည်နယ်များရဲ့ ခေင့် ပပုချက်နဲ့ ထဆာင်ရွက်ခေင့်ရှိရပါမယ်။ ပပည် 
ထွာင်စုဓာတ်အားလိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ွားတဲ့ လေပ်စစ်စီမံကိန်းများကို ပမှင့်တင် 
ထပးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ စေမ်းအင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာနဲ့ ေဏ္ဍာထရးပညာရပ်များကို 
ဝန်ကကီးများ၊ အကကီးတန်းဝန်ွမ်းများနဲ့ ပပည်နယ်အင်ဂျင်နီယာများကို သင် 
တန်းထပးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုဓာတ်အားလိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ွားပခင်း မရှိတဲ့ ဓာတ်အား 
ွုတ်လုပ်မှုများကို ွိန်းထကျာင်း စီမံဖို့ ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်အကကား လုပ် 
ပိုင်ခေင့်အာဏာခေဲထဝတဲ့ ဥပထဒကို ထရးဆေဲဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ အထသးစား လေပ်စစ် 
ွုတ်လုပ်သူများကို အကာအကေယ်ထပးထရး အစီအစဉ် ထရးဆေဲွားရှိရပါမယ်။ 
ရှမ်းပပည်နယ်ရှိ အထသးစား ထရအားလေပ်စစ် ွုတ်လုပ်မှုများကို ထွာက်ပံ့ကူညီ 
ဖို့နဲ့ အပခားထသာ ပပည်နယ်များကိုလည်း လိုအပ်သလို ကူညီ ပံ့ပိုးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ 
ထကျးရွာအဆင့် အထသးစား လေပ်စစ်ွုတ်လုပ်ထရးများအတေက် မူထောင်တစ်ရပ် 
ထရးဆေဲ ချမှတ်ရပါမယ်။ ပပည်နယ်အစိုးရများအတေက် အထသးစားလေပ်စစ် 
ွုတ်လုပ်ထရးဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို လုပ်ထဆာင်ထပးပါမယ်။
 စေမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးအတေက် သောဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ 
သထောဝထဂဟစနစ်ကို ွိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ပဖစ်ထစမယ့် လေပ်စစ်ဓာတ်အား 
ွုတ်လုပ်ပခင်းကို ဦးစားထပးထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ လေပ်စစ်စီမံကိန်းများ ထဆာင် 
ရွက်နိုင်ဖို့အတေက် သက်ဆိုင်ရာထဒသခံပပည်သူများရဲ့ တင်ကကိုသထောတူညီမှုကို 
ရယူရပါမယ်။ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုးသက်ထရာက်မှု၊ လူမှုထရး
ဆိုင်ရာဆိုးကျ ိုးသက်ထရာက်မှု၊ စီးပေားထရးဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုးသက်ထရာက်မှု၊ 
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ကျန်းမာထရးဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုးသက်ထရာက်မှုနဲ့ လူမှုေဝဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုးသက် 
ထရာက်မှုများကို ထရှာင်ကကဉ်တဲ့ လေပ်စစ်စီမံကိန်းများ ပဖစ်ရပါမယ်။
 တစ်နိုင်ငံလုံး လေပ်စစ်မီးရရှိထရး ရည်ရွယ်ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ တည် 
မငိမ်မပီး လုံထလာက်မှုရှိတဲ့ လေပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ထရး အထကာင်အွည်ထဖာ်ထဆာင် 
ရွက်နိုင်ဖို့ အစီအစဉ်များကို လျင်ပမန်စော လုပ်ထဆာင်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
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လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု အားလုံးကို 
ပပည်ရောင်စု အစိုးရက ေိန်းချုပ်ေားတာဟာ 

ပပဿနာရပဖရှင်းရရး အတွက် 
အရပဖ မပဖစ်နိုင်ပါဘူး။ 

ပပည်နယ်များကို လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ 
ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများကို ေိန်းချုပ်ဖို့ အပါအဝင် 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ပခင်းကိုပါ 
ရဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိရစရပါမယ်။

”
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၆။ ဘဏ္ဍာခေးေိုင်ော  
 ေက်ဒေယ်စနစ်
 (Fiscal Federalism)
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 စေမ်းထဆာင်ရည်ပမင့်မားမပီး ထခတ်မီဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်တဲ့ စီးပေားထရး အင် 
အားကကီး ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု ပဖစ်ွေန်းလာထရးအတေက် ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ 
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးရပါမယ်။ 
 ပပည်သူ့ဝန်ထဆာင်မှု လုပ်ငန်းများအတေက် ေဏ္ဍာထငေ လျာွားပခင်းနဲ့ 
ထငေထကကးဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည်များ ပမှင့်တင်ပခင်း၊ အလျားလိုက် သာတူညီမေမှု 
အဆင့်တစ်ခုွိ ရရှိထစပခင်း၊ စီးပေားထရးဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည်ကို ထွာက်ပံ့ 
အားထပးပခင်း၊ မူဝါဒဆိုင်ရာ ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှု ပဖစ်ွေန်းထစပခင်းနဲ့ မပိုင်ဆိုင် 
ပခင်း၏အကျ ိုးထကျးဇူးများကို ရယူအသုံးချနိုင်ပခင်းဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း 
ွားရှိရပါမယ်။
 ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်တို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်နဲ့ အခေန်ထကာက်ခံ 
ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာများ (Taxation and Expenditure Powers)၊ 
အစိုးရအချင်းချင်းအကကား ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းထရးစနစ် (Inter-Governmen-
tal Transfer System) နဲ့  သာတူညီမေထရး ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းပခင်းဆိုင်ရာ 
နည်းလမ်းများ (Equalization Transfer) ကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းွားရပါမယ်။ 
ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်ထွာင်စုအဖေဲ့ဝင် ပပည်နယ်တို့မှာ အခေန်ေဏ္ဍာ 
ထကာက်ခံထသာ ယန္တရားများ သီးပခားစီ ရှိရပါမယ်။

(၆.၁) ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော အစီအမံများ (Fiscal Arrangement)

 ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်ရာမှာ အစိုးရအဆင့်ဆင့်ကို ွိ 
ထရာက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာ ထဖာ်ထဆာင်နိုင်ထရး၊ စုံလင်ကေဲပပားမှုကို 
ွည့်သေင်းစဉ်းစားနိုင်တဲ့ စေမ်းရည်၊ ွိထရာက်မှုနဲ့ တာဝန်ခံမှု ရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ထရး၊ 
စီးပေားထရးဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည်နဲ့ အလျားလိုက် သာတူညီမေမှုတို့ကို ပပည့်မီစော 
ရရှိထစထရး ရည်ရွယ်ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။
 ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ အစီအမံများဟာ သက်ဆိုင်ရာထဒသမှာရှိတဲ့ ပပည်သူ့ 
ဆန္ဒ၊ ထဒသလိုအပ်ချက်၊ ထဒသအထပခအထနတို့နှင့် လိုက်ထလျာညီထွေမှုရှိတဲ့ ပပည် 
သူ့အထပခပပုမူဝါဒပဖစ်ထရးအတေက် ပပည်သူနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အစိုးရကို  တာဝန်ထပး 
အပ်ရပါမယ်။
 ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်ရာမှာ ပပည်တေင်းစီးပေားထရးစေမ်း
အားစုများအား ပုံပျက်ယေင်းမှု၊ သာတူညီမေမှုထဖာ်ထဆာင်ထရးဆုိင်ရာ အခက်အခဲ 
များ၊ အစိုးရများအကကား ပပင်းွန်ထသာ မပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းွပ်ပခင်းများနဲ့ 
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ထငေထကကးအကန့်အသတ်ထကကာင့် ပဖစ်ထပါ်ထသာ ပပဿနာထပဖထလျာ့ထရး လုပ်ထဆာင် 
ထနရပခင်းများ မပဖစ်ပေားထစထရးနဲ့ မူဝါဒဆိုင်ရာသဟဇာတပဖစ်ထစဖို့ စီစဉ်ထဆာင် 
ရွက်ရပါမယ်။
 ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်ရာမှာ ထကာင်းကျ ိုးများပိုမိုရရှိ
ထစဖို့နဲ့ တင်းမာမှုများ၊ ပဋိပက္ခများ ထလျာ့ကျထစထရးအတေက် အသုံးစရိတ်နဲ့ 
အခေန်ထကာက်ခံပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခေင့်သတ်မှတ်ပခင်း (Expenditure and 
Taxation Assignment)၊ အစိုးရအချင်းချင်းအကကား ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းပခင်း 
စနစ်များ (System of Inter-Governmental Transfers) ကို ထရးဆေဲ 
ွားရပါမယ်။
 မူဝါဒသဟဇာတပဖစ်ထစထရးအတေက် အခေန်ထကာက်ခံပခင်း (Taxation)၊ 
အသုံးစရိတ် (Expenditure)၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ(Programs)နှင့် လုပ်ွုံး 
လုပ်နည်းများ (Regulations) စတဲ့ ယန္တရားများကို စနစ်တကျ ထဖာ်ထဆာင်ွား 
ရှိရပါမယ်။

(၆.၂)  အသုံးစေိတ်နှင့်အခွန်ရကာက်ခံခခင်းေိုင်ော လုပ်ပိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ခခင်း
 (Expenditure and Taxation Assignment)

 ပပည်သူလူွုနှင့်အနီးကပ်ဆုံးအစိုးရရဲ့ လုပ်ထဆာင်နိုင်တဲ့ စေမ်းရည် 
ွက် သာလေန်ထသာ ကိစ္စရပ်များကိုသာ အွက်အစိုးရအဆင့်ဆင့်က တာဝန် 
ယူထဆာင်ရွက်ရတဲ့မူဝါဒ (Subsidiarity Principle) အရလည်းထကာင်း၊ မဲဆန္ဒ 
ရှင်ပပည်သူနဲ့ နီးကပ်ပါက ပိုမိုတာဝန်ခံနိုင်တဲ့ အချက်အရလည်းထကာင်း၊ ပိုမို 
ထကာင်းမေန်သည့် စေမ်းထဆာင်ရည်ရရှိထရးနဲ့ အကျင့်ပျက်ချစားမှု နည်းပါးထစထရး 
အတေက်လည်းထကာင်း၊ ပိုမိုဆန်းသစ်တီွေင်တဲ့ ပပည်သူ့ဝန်ထဆာင်မှုကို ပဖည့်စ
ည်းထပးနိုင်ထရးအတေက်လည်းထကာင်း၊ ဦးစားထပးထရွးချယ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ 
လူဦးထရဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ ဝင်ထငေမညီမေမှု၊ စီးပေားထရးနယ်ပယ်ပုံစံ၊ အလုပ် 
သမားထစျးကေက်ပုံစံစတဲ့ ထဒသဆိုင်ရာ အထပခအထနများကို ွင်ဟပ်ထစနိုင်တဲ့ 
အစီအစဉ်များ ထဆာက်ရွက်နိုင်ထရးအတေက် လည်းထကာင်း ပပည်သူ့ဝန်ထဆာင် 
မှုလုပ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ထရးဆိုင်ရာ ေဏ္ဍာထငေသုံးစေဲပိုင်ခေင့်ကို  သက်ဆိုင်ရာ ပပည် 
နယ် (သို့) ထဒသအစိုးရကို တာဝန်ထပးအပ်ရပါမယ်။
 အခေန်ထကာက်ခံပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခေင့်များသတ်မှတ်ရာမှာ အခေန်စနစ် 
သဟဇာတပဖစ်မှုအထပါ် အကျ ိုးသက်ထရာက်မှု၊ စီးပေားထရးဆိုင်ရာစေမ်းထဆာင် 
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ရည်အထပါ် အကျ ိုးသက်ထရာက်မှု၊ လူတစ်ဦးချင်းဆီသို့ ပပန်လည်ပဖန့်ထဝမှုနဲ့ 
အလျားလိုက် သာတူညီမေမှုတို့အထပါ် အကျ ိုးသက်ထရာက်မှု၊ တာဝန်ယူမှု တာ 
ဝန်ခံမှုအထပါ် အကျ ိုး သက်ထရာက်မှု၊ ပပည်နယ်အစိုးရများ၏ မက်လုံးများအထပါ် 
အကျ ိုးသက်ထရာက်မှုများ စတဲ့ အထကကာင်းချင်းရာများအထပါ် အထပခခံမပီး ချမှတ် 
ရပါမယ်။
 ပပည်နယ်များဟာ ပပည်နယ်အသုံးစရိတ်ကို ဖူလုံစောသုံးစေဲနိုင်ထရး အခေန် 
ထကာက်ခံနိုင်တဲ့ ရင်းပမစ်နယ်ပယ် ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့် ရှိရပါမယ်။
 အစိုးရအလွှာအသီးသီးက ၎င်းတို့၏အသုံးစရိတ်များကို ၎င်းတို့၏ 
ကိုင်ပိုင်အခေန်ေဏ္ဍာနဲ့ သုံးစေဲနိုင်ထရး ဦးတည်ထဆာင်ရွက်ရာမှ အခေန်သဟဇာတ 
ပဖစ်ထရးကို ွည့်သေင်းစဉ်းစားရပါမယ်။

(၆.၃)  အစိုးေများအြကား ဘဏ္ဍာရေးလွှဲရခပာင်းခခင်း 
 (Intergovernmental Transfer)

 ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်အကကား ထဒါင်လိုက် ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာကောဟ 
မှုများ ထလော့နည်းထစထရး၊ ပပည်နယ်များ လုပ်ငန်းတာဝန်ထကျပေန်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ 
အသုံးစရိတ်များ လုံထလာက်စော ရရှိထရးအတေက် ပပည်ထွာင်စုအစိုးရက ပပည် 
နယ်အစိုးရထတေဆီကို လိုအပ်တဲ့ ေဏ္ဍာထငေများ လွှဲထပပာင်းထပးရပါမယ်။
 ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းမှုများ ထဆာင်ရွက်ရာမှာ ပပည်နယ်အစိုးရများရဲ့ 
ေဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခေဲပိုင်ခေင့်ကို မွိခိုက်ဖို့၊ အခေန်သဟဇာတ 
ပဖစ်မှုမူဝါဒကို ွိန်းသိမ်းဖို့၊ ပပည်ထွာင်စုအစိုးရက မူဝါဒဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှု 
များမပပုလုပ်ဖို့နဲ့ ပပည်နယ်များရဲ့ တာဝန်ယူမှုနဲ့ တာဝန်ခံမှုကို ပမှင့်တင်ထပးဖို့ 
လိုအပ်ပါမယ်။
 အစိုးရအချင်းချင်းအကကား ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းပခင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ် 
ချက်များကထတာ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ထတေကို အထကာင်အွည်ထဖာ် 
ထဆာင်ရွက်ဖို့၊ ပပည်တေင်းစီးပေားထရးအင်အားစုထတေကို ပုံသဏ္ဌာန် ပျက်ယေင်းထစတဲ့ 
မူဝါဒများ ကန့်သတ်နိုင်ဖို့အတေက် ပပည်ထွာင်စုအတေင်း စီးပေားထရးဆိုင်ရာ စေမ်း 
ထဆာင်ရည်ထတေကို ပမှင့်တင်ဖို့၊ အလျားလိုက်သာတူညီမေမှုကို ပမှင့်တင်ထပးဖို့၊ 
ပပည်သူ့ဝန်ထဆာင်မှု လုပ်ငန်းများအထနနဲ့ သတ်မှတ်ွားတဲ့ အနိမ့်ဆုံး အထပခခံ 
စံနှုန်း ပပည့်မီထစဖို့၊ နိုင်ငံလုံးအဆင့် ပပန်လည်မေထဝထရးဆိုင်ရာ သာတူညီမေထရး 
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ပန်းတိုင်ကို ထရာက်ရှိဖို့၊ အခေန်ထကာက်ခံပခင်း၊ လုပ်ွုံးလုပ်နည်းနဲ့ လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်များ စတဲ့ မူဝါဒများသဟဇာတပဖစ်ထပါ် လာထစဖို့၊ ွိခိုက်နိုင်ထချရှိတဲ့
စေန့်စားမှုများ မေထဝလုပ်ထဆာင်နိုင်ထစဖို့ ပဖစ်ပါတယ်။

(၆.၄)  သာတူညီမျှရေး ဘဏ္ဍာရငွလွှဲရခပာင်းခခင်း (Equalization Transfers)

 သာတူညီမေထရး ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းပခင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကထတာ့ 
ပပည်နယ်များအကကား ေဏ္ဍာထငေရှာထဖေ နိုင်စေမ်း (ထငေထကကးဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည်)
မှာ ကကီးမားတဲ့ကောဟချက်ထတေ ထလော့ချနိုင်ဖို့၊ အသားတင်ထငေထကကး ဆိုင်ရာ 
အကျ ိုးအပမတ်များ (Net Fiscal Benefits) ညီမေထစပခင်းနဲ့ ွိထရာက်တဲ့ အရင်း 
အပမစ်များ (အလုပ်သမား၊ အရင်းအနှီးနှင့် လုပ်ငန်းများ) ထနရာချွားပခင်းကို 
ွိန်းသိမ်းွားနိုင်ထစဖို့နဲ့ ပပည်နယ်များရဲ့ စီရင်ပိုင်ခေင့်အတေင်း အရဲစေန့်မေထဝမှု 
(Risk-Sharing among Subnational Jurisdiction) ထပဖရှင်းနိုင်ဖို့အတေက် 
ပဖစ်ပါတယ်။
 သာတူညီမေထရး ေဏ္ဍာထငေလွှဲထပပာင်းပခင်းရဲ့ ပန်းတိုင်များကထတာ့

• ပပည်နယ်များဟာ ပပည်သူ့ဝန်ထဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် 
ထဆာင်ရွက်ရာမှာ အတင်းအကျပ် ထစခိုင်းပခင်း မရှိပါေဲ တူညီတဲ့ 
စေမ်းထဆာင်ရည်များနဲ့ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်နိုင်ထရး၊

• ပပည်နယ်များရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီမံဆုံးပဖတ်ပိုင်ခေင့် (Subnational Au-
tonomy)ကို ွိပါးချ ိုးထဖာက်ပခင်း မရှိထစေဲ သာတူညီမေထရးကို 
ထဖာ်ထဆာင်ထရးနဲ့

• တသားတည်း တညီတညာတည်း (Uniformity) ပဖစ်ဖို့ ရည်ရွယ် 
ချက်မဟုတ်ေဲ၊ ဝန်ထဆာင်မှုများ ထပးတဲ့အခါပဖစ်ထစ လုပ်ငန်းများ 
အထကာင်အွည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်တဲ့အခါပဖစ်ထစ တူညီတဲ့ စေမ်း 
ထဆာင်ရည်များ ရှိထစဖို့ ပဖစ်ပါတယ်။

 သာတူညီမေထရးလွှဲထပပာင်းပခင်းမှာ ွည့်သေင်းတေက်ချက်ရမယ့် စံနှုန်း 
သတ်မှတ်ချက်များ (Criteria)၊ နည်းလမ်းများ (Formula) ကို အတည်ပပု 
ွားရပါမယ်။
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(၆.၅)  မူဝါဒေိုင်ော သဟဇာတခဖစ်ခခင်း (Policy Harmonization)

 မူဝါဒသဟဇာတပဖစ်ထစဖို့ အလုပ်သမားထစျးကေက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း 
များ၊ သက်ထမေးဝမ်းထကျာင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ သင်တန်း 
ဆင်းလက်မှတ်များ စတဲ့ အလုပ်သမားများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နည်းဥပထဒများ၊ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပပဋ္ဌာန်းပခင်းအားပဖင့် အလုပ်သမား ထနရာချွားမှုနဲ့ 
အလုပ်သမား ထပပာင်းထရေ့မှုများကို ွိန်းထကျာင်းရပါမယ်။
 သောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများအတေက် ကုန်ကျစရိတ် အနည်း 
ဆုံးပဖစ်ထစဖို့နဲ့ အနုတ်သထောထဆာင်တဲ့မက်လုံးများနဲ့ ထေးွေက်ဆိုးကျ ိုးသက်
ထရာက်မှုများကထန ကာကေယ်တားဆီးဖို့နဲ့ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နည်း 
ဥပထဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပပဋ္ဌာန်းပခင်းအားပဖင့် မူဝါဒ သဟဇာတ 
ပဖစ်မှုကို ထဖာ်ထဆာင်ရပါမယ်။
ပညာထရး၊ ကျန်းမာထရးဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုများ လက်လှမ်းမီရယူနိုင်ဖို့၊ လူမှု ဖူ 
လုံထရး၊ အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံစတဲ့ ထဒသတေင်းထနွိုင်သူများရဲ့ လိုအပ်ချက်များ 
ကို ပဖည့်ဆည်းထပးတဲ့ အစီအစဉ်များ၊ ထဒသတေင်း အလုပ်သမားများ အွိန်း 
အကေပ်မဲ့ ထရွ့လျားမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ပပည်နယ်များအကကား အနုတ် 
သထောထဆာင်တဲ့မက်လုံးများ တားဆီးထရးနဲ့ ပတ်သက်သည့် ဥပထဒ၊ နည်း 
ဥပထဒနဲ့ လုပ်ွုံးလုပ်နည်းများကို ပပဋ္ဌာန်းမပီး မူဝါဒသဟဇာတ ပဖစ်ထစဖို့ ထဆာင် 
ရွက်ရပါမယ်။
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(၇.၁)  လူ့စွမ်းအားအေင်းအခမစ် ဖွံ့ ငဖိုးတိုးတက်ရေး 
 (Human Resources Development)
 
 လက်ရှိလိုအပ်မှုများကို ပဖည့်စည်းနိုင်ဖို့နဲ့ အနာဂတ် ထမော်မှန်းချက် ပန်း 
တိုင်ကို ထရာက်ရှိနိုင်ဖို့အတေက် လိုအပ်တဲ့ တတ်ကျွမ်းမှု၊ အသိပညာ၊ အထတေ့ 
အကကုံနဲ့ စေမ်းထဆာင်ရည်ထတေကို ပမှင့်တင်ပဖည့်စေမ်းထပးနိုင်တဲ့ လူ့စေမ်းအား အရင်း 
အပမစ် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို စနစ်တကျ 
ပပင်ဆင်ထဆာင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက် 
ထရး အစီအစဉ်များက လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စေမ်းထဆာင်ရည်နဲ့ စိတ်ထနသထောွား 
ကို ပမှင့်တင်ထပးနိုင်ရုံမက အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စည်းစနစ်ကျနမှု၊ ွိထရာက်တဲ့ 
စေမ်းထဆာင်ရည်နဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် (သို့) ကုန်ွုတ်နိုင်စေမ်းကို ပမှင့်တက်ထစပါ 
တယ်။ ပမင့်မားတဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ ဆက်ဆံထရးနဲ့ ထကာင်းကျ ိုးရရှိပခင်းရဲ့ 
အဓိကထသာ့ချက်လည်း ပဖစ်ပါတယ်။
 လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ်ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနဲ့ 
ယုံကကည်မှုနဲ့ အပပန်အလှန်ထလးစားပခင်း စတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထကာင်းများကိုလည်း 
ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အပပုသထောထဆာင်တဲ့ ပပုပပင်ထပပာင်းလဲမှုများကိုလည်း 
လက်ခံနိုင်ထစတဲ့အပပင် ပပဿနာထပဖရှင်းထရး စေမ်းရည်ထတေနဲ့လည်း ပပည့်စုံထစပါ 
တယ်။ လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးအစီအစဉ်ထတေမှာ ထခါင်း 
ထဆာင်များကိုယ်တိုင် ပူးထပါင်းပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
 လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များရဲ့ 
ရညရ်ကွခ်ျကမ်ျားကထတာ ့အဖေဲ့ အစည်းအတေင်း လိအုပတ်ဲ ့ကျွမ်းကျငလ်မိမ်ာမှုကိ ု
ရှာထဖေပခင်း၊ အရည်အထသေးနဲ့ ွိထရာက်တဲ့ စေမ်းထဆာင်ရည်ကို တိုးပမှင့်ထစပခင်း၊ 
လူတစ်ဦးချင်း ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုကို ထွာက်ကူအားထပးပခင်း၊ လုပ်ငန်းနဲ့ လူ 
ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ သမူဟပဖစ်မှုကို ထဖာ်ထဆာင်နိုင်ပခင်းတို့ ပဖစ်ပါတယ်။ ရည်ရွက်ချက် 
များကထတာ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများရဲ့  ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင် အထပါ်မှာ 
တည်မီမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များဟာ 
အဖေဲ့အစည်းတစ်ခုအတေက် သာမက နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတေက်လည်း လေန်စော 
အထရးကကီးလှတဲ့ ကိစ္စရပ် ပဖစ်ပါတယ်။ လူ့စေမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက် 
ထရးအတေက် အစိုးရအထနနဲ့ စီမံချက်ထကာင်းမေန်စော ချမှတ်ထဆာင်ရွက်သင့်ပါ 
တယ်။ ဒါမှသာ ထပပာင်းလဲမှု ပမန်ဆန်လေန်းတဲ့ ယခုထခတ်ကမ္ဘာွဲမှာ အပခား 
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နိုင်ငံများနဲ့တန်းတူ ယှဉ်မပိုင်နိုင်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။

(၇.၂)  လူ့အခွင့်အရေး (Human Rights)
 
 လူ့အခေင့်အထရးကို နိုင်ငံရဲ့ ထလးစားလိုက်နာရမယ့် စံတန်ဖိုးတစ်ခုအပဖစ် 
သတ်မှတ်ရပါမယ်။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခေင့်အထရးထကကညာစာတမ်းပါ လူ့ 
အခေင့်အထရးများကို ထွာက်ခံအားထပးရမယ့်အပပင် ထလးစားလိုက်နာမှုလည်း 
ရှိရပါမယ်။ လူ့အခေင့်အထရးချ ိုးထဖာက်မှုထတေမှာ ကကံရာပါ မပဖစ်ထစဖို့နဲ့ ချ ိုးထဖာက် 
မှုထတေကို ဆန့်ကျင်တားဆီး ကာကေယ်ရပါမယ်။ 
 နိုင်ငံသားများသာမက နိုင်ငံအတေင်း မှီတင်းထနွိုင်ထနကကတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် 
များအားလုံးရဲ့ လူအခေင့်အထရးဆိုင်ရာ အာမခံချက်များ ထပးနိုင်ရပါမယ်။ လူ့ 
အခေင့်အထရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လိုက်နာထဖာ်ထဆာင်နိုင်ဖို့အတေက် နိုင်ငံ 
အတေင်းမှာ လေတ်လပ်မပီးအမှီအခိုကင်းတဲ့ လူ့အခေင့်အထရးဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်း 
များကို ဖေဲ့စည်းွားရှိရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခေင့်အထရးထဆာင်ရွက်တဲ့ အဖေဲ့ 
အစည်းများနဲ့လည်း ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှု ရှိရပါမယ်။
 စီမံကိန်းကကီးများထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ သောဝ ထေးအန္တရာယ်ထကကာင့် ပဖစ် 
ထစ၊ လူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်များထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပေဲများထကကာင့်
ပဖစ်ထစ ထနရပ်စေန့်ခောထပပာင်းထရေ့ရသူများ(IDPs) နှင့် ဒုက္ခသည်များ (refugees) 
အထပါ် လူ့အခေင့်အထရးချ ိုးထဖာက်မှုများကို ကာကေယ်တားဆီးထပးပါရမယ်။ သူ 
တို့အတေက် အထပခခံ လူမှုေဝလိုအပ်ချက်ထတေကိုလည်း ပဖည့်ဆည်းထပးရပါမယ်။
 တန်းတူထရးနှင့် လူအခေင့်အထရးထကာ်မရှင်ကို ဖေဲ့စည်းွားရှိရပါမယ်။ 
တန်းတူထရးနဲ့ လေတ်လပ်စော ွုတ်ထဖာ်ထပပာဆိုခေင့်အပါအဝင် လူ့အခေင့်အထရးကို 
အပပန်အလှန်ထလစားသမှုရှိဖို့နဲ့ စုံလင်ကေဲပပားမှုကို တန်ဖိုးွားတဲ့ လူမှုအဝန်း 
အဝိုင်း ဖေံ့ မဖိုးထစဖို့ အားထပးကူညီတဲ့ လုပ်ငန်းများထဆာင်ရွက်နိုင်ထရး တာဝန် 
ဝတ္တရားများ ချမှတ်ွားရပါမယ်။ တန်းတူထရး၊ စုံလင်ကေဲပပားမှုနဲ့ လူ့အခေင့်အထရး 
ကို အသိအမှတ်ပပု ထလးစားလိုက်နာပခင်းဆိုတဲ့ အထလ့အကျင့်ထကာင်းထတေ နား 
လည်လက်ခံလာဖို့ ထကာ်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခေင့်ကို အသုံးပပုရမှာပဖစ်ပါတယ်။ ဥပထဒ 
မဲ ့ခေပဲခားဆကဆ်ပံခင်းနဲ့ အထနှာင်အ့ယကှထ်ပးပခင်းတို့ကိ ုရငှ်းလင်းဖယရ်ှားဖို့လည်း 
တာဝန်ရှိ ပါမယ်။
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(၇.၃)  လူမှုအရခခခံဝန်ရောင်မှုများ (Social Basic Services) 
         

ကျန်းမာရေးနှင်ပညာရေးသည် အရခခခံအခွင့်အရေး
(Health and Education as Basic Rights)

ကျန်းမာရေး

 တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်ထသာ ကျန်းမာထရးဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ ကျန်းမာထရး 
ကဏ္ဍ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ထဆာင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ 
စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ထတေကို ပပည်ထွာင်စုအဆင့်က ချမှတ်ပပဋ္ဌာန်းမပီး လုပ်ငန်း 
ထဆာင်ရွက်မှုအပိုင်းကိုထတာ့ သက်ဆိုင်ရာ ပပည်နယ်များက အထကာင်အွည် 
ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်နယ်က သီးသန့်ကိုင်တေယ် ထဆာင်ရွက် 
ရမယ့် ကိစ္စရပ်များရှိသလို ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ် ပူးတေဲထဆာင်ရွက်ရမယ့် 
လုပ်ငန်းထတေကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ွားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 အလုံးစုံထသာကျန်းမာထရးထစာင့်ထရှာက်မှု  (Universal Health Cov-
erage) ကို ကျန်းမာထရးစနစ်ရဲ့ အဓိကမူအပဖစ် ကိုင်စေဲမပီး နိုင်ငံသားတိုင်းကို 
အထပခခံလူ့အခေင့်အထရး အာမခံချက်ထပးတဲ့ ပဏာမ ကျန်းမာထရး ထစာင့်ထရှာက်မှု 
နဲ့ အထပခခံကျန်းမာထရးဝန်ထဆာင်မှုအထပါ် အထပခခံရပါမယ်။
 ကျန်းမာထရးမူဝါဒဟာ နိုင်ငံသားတိုင်းအတေက် ကျန်းမာထရးထစာင့် 
ထရှာက်မှုကို တန်းတူညီမေစော (Equality) ထပးစေမ်းနိုင်ပခင်း၊ သာတူညီမေစော ထဖးမ 
ကူညီပခင်း (Equity) နဲ့ လူ့အခေင့်အထရးကို ထလးစားလိုက်နာပခင်း စတာထတေ 
အထပါ်မှာ အထပခခံရပါမယ်။
 ကျန်းမာထရးအစီအစဉ်များ အထကာင်အွည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာမှာ 
လက်ရှိတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ထတာ်လှန်ထရးအဖေဲ့အစည်းများ ွူထွာင် 
ွားတဲ့ ကျန်းမာထရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ထလးစားအသိအမှတ်ပပု ရပါမယ်။ 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ထတာ်လှန်ထရးအဖေဲ့အစည်းများ စီမံခန့်ခေဲတဲ့ထဒသ 
များမှာ လုပ်ထဆာင်ထနတဲ့ ကျန်းမာထရးဝန်ွမ်းများကိုလည်း အသိအမှတ်ပပု 
ရပါမယ်။
 ကျန်းမာထရးနဲ့ဆက်နွှယ်ပတ်သက်တဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ 
များနဲ့ ဖေံ့ မဖိုးထရးအကူအညီများဟာ ထဒသအတေင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားကျန်း
မာထရးအဖေဲ့အစည်းများနဲ့ လူွုအထပခပပုအဖေဲ့အစည်းများက တည်ထွာင်ွား 
တဲ့ ကျန်းမာထရးစနစ်နဲ့ လိုက်ထလျာညီထွေမှု ရှိရပါမယ်။ အဆင့်လည်း ပမှင့်တင် 
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ထပးနိုင်ဖို့ ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ 
 ပပည်သူ့ကျန်းမာထရးကို အထွာက်အကူပပုတဲ့ တိုင်းရင်းထဆး (ဗိထန္ဓာ) 
နဲ့ ရိုးရာထဆးဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်များကို သုထတသနပပုလုပ်ပခင်း၊ ပပန်လည် 
ထဖာ်ွုတ်ပခင်းများ ပပုလုပ်မပီး ထရရှည်အကျ ိုးပဖစ်ွေန်းထရးနဲ့ ထခတ်မီတိုးတက် 
ပမင့်မားလာထရးအတေက်  အားထပးလုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ မိေမဲ့ကထလးသူငယ်များ၊ မသန်စေမ်းနဲ့ ဆင်းရဲ 
ချ ို့တဲ့သူများအတေက် ကျန်းမာထရး ကူညီထွာက်ပံ့မှုများနဲ့ အခမဲ့ထဆးဝါး ကုသ 
နိုင်ခေင့်ကို သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ်အစိုးရနဲ့ ပပည်ထွာင်စုအစိုးရများက မပဖစ်မထန 
စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထပးရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ မျ ိုးဆက်ပေား ကျန်းမာထရးနဲ့ ငါးနှစ် 
ထအာက် ကထလးသူငယ်များအတေက် အထပခခံကျန်းမာထရး ဝန်ထဆာင်မှုများကို 
အခမဲ့ ရရှိထစရပါမယ်။
 ပပည်သူ့ကျန်းမာထရး အစီအစဉ်များချမှတ်ရာမှာ နာတာရှည် ကူးစက် 
ထရာဂါများနဲ့ ကူးစက်ပမန်ထရာဂါများ ကာကေယ်တိုက်ဖျက်ထရးလုပ်ငန်းစဉ်များ
ကို ွည့်သေင်းအထကာင်အွည် ထဖာ်ထဆာင်ရွက် ရပါမယ်။ 
 ပပည်သူ့ကျန်းမာထရးဆိုင်ရာ သုထတသနလုပ်ငန်းများကို ပမှင့်တင် 
ထဆာင်ရွက်သေားရပါမယ်။

ပညာရေး

 ထခတ်မီတိုးတက်တဲ့၊ လူတိုင်းအကကုံးဝင်လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့၊ မိခင် ော 
သာစကားအထပခပပုပညာထရးကို ထဖာ်ထဆာင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကထရစီ ပညာထရး 
စနစ် ထပါ်ွေန်းလာဖို့ ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။
 ပညာထရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ရာမှာ လူမှုထရးတရားမေတမှု၊ လူ့ 
အခေင့်အထရး၊ လူ့ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပညာထရးလေတ်လပ်ခေင့်နဲ့ 
ပညာထရးဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့် စတဲ့စံတန်ဖိုးထတေကို အထပခခံမပီး ထရးဆေဲ 
ပပဋ္ဌာန်း ရပါမယ်။
 လူသားဖေံ့ မဖိုးထရးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များပဖစ်ထသာ အသိဉာဏ်ပမင့် 
မားထရး(Learning to Know)၊ စေမ်းရည် ပမင့်မားထရး(Learning to Do)၊ 
ထကျာင်းသားများ၏ရည်မှန်းချက်ကို ပဖည့်ဆည်းထရး(Learning to Be)၊ မငိမ်း 
ချမ်းစော အတူတကေ ထနွိုင်နိုင်ထရး (Learning to Live Together) တို့ကို ထဖာ် 
ထဆာင်ရပါမယ်။
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 ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်ရှိထသာ ပညာထရး (Educational Autonomy) 
စနစ်၊ မိခင်ောသာစကားအထပခပပု ပညာထရးစနစ် (Mother Tongue Based 
Education) နဲ့ လေတ်လပ်စောထတေးထခါ်ထမော်ပမင်မှုများ ရှင်သန်ဖေံ့ မဖိုးထရး ကို 
ဦးစားထပးတဲ့ ပညာထရးစနစ် ထပါ်ထပါက်လာဖို့ ကကိုးစားတည်ထဆာက်ရပါမယ်။
အထပခခံပညာထရးကို မူလတန်းကထန အွက်တန်းထအာက်အဆင့်  (Junior 
Secondary) အွိ အခမဲ့ မသင်မထနရ (Free and Compulsory) ပညာထရး 
စနစ်ွားရှိမပီး အွက်တန်းအွက်အဆင့်  (Senior Secondary) ပညာထရး 
စနစ်ကို အခမဲ့ပညာထရးစနစ် အပဖစ်ထဖာ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 ထအာကမ်ှာထဖာပ်ပွားတဲ ့ပညာထရးကဏ္ဍဆိငုရ်ာ အထကကာင်းအရာများနဲ့ 
ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒများကို ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့် ထရးဆေဲချမှတ်ွားရပါမယ်။

• ဖက်ဒရယ်ပညာထရး၊ 
• လူတိုင်းလက်လှမ်းမီအကကုံးဝင်သည့်ထကျာင်းသားဗဟို ပပုပညာ

ထရး၊ 
• ထကျာင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ 
• တိုင်းရင်းသား ောသာစကား တက္ကသိုလ်နှင့် အမျ ိုးသားပညာထရး 

ထကျာင်းများ၊ 
• ထကျာင်းသုံးောသာစကား၊ 
• စာသင်ထကျာင်းဖေဲ့စည်းပုံနှင့် မသင်မထနရ ပညာထရးစနစ်၊ 
• သင်ကကားတတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆးပခင်းနှင့် စံနှုန်းွား စစ်ထဆးမှု 

များ၊ 
• ဆရာများ၊ ဆရာပဖစ်လက်မှတ်များနှင့် ပညာထရး ဝန်ွမ်းများ၊ 
• အသက်ထမေးဝမ်းထကျာင်းပညာထရး၊

 လက်ရှိတိုင်းရင်းသားထဒသထတေမှာ ရှိထနတဲ့ ပညာထရးဆိုင်ရာ အဖေဲ့ 
အစည်းများကို အသိအမှတ်ပပုရပါမယ်။ သူတို့မှာ ရှိတဲ့ ပညာထရးဆိုင်ရာ ဝန် 
ွမ်းထတေကိုလည်း အသိအမှတ်ပပုရပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားောသာစာထပ ဖေံ့ မဖိုး 
တိုးတက်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရက ေဏ္ဍာထရးလိုအပ်မှုထတေကို ပဖည့်စည်းထပး 
ရပါမယ်။ 
 နိုင်ငံသားတိုင်း ထကျာင်းပပင်ပ ပညာထရး (Non-formal Education) နဲ့ 
ထကျာင်းတေင်းပညာထရး (Formal Education) အကကား တရားဝင်ကူးထပပာင်း 
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ပညာသင်ခေင့်ရရှိနိုင်ထရးအတေက် ဥပထဒပပဋ္ဌာန်းထပးရပါမယ်။
 ပပည်နယ်ထတေမှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားောသာစကားများကို ပူး 
တေဲရုံးသုံးစာအပဖစ် ပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားောသာဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် 
များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ပပည်နယ်ထတေမှာ ဖေင့်လှစ်ခေင့် ရှိရပါမယ်။ 
 ပညာထရးဝန်ွမ်းများအတေက် ထနွိုင်ဖို့ အထဆာက်အအုံ အပါအဝင် 
စားဝတ်ထနထရး ထပပလည်ထစနိုင်မယ့် လုပ်ခလစာကိုလည်း ချီးပမှင့်ရပါမယ်။ ပင် 
စငယ်တူဲ ့ကာလမှာ ေဝရပတ်ညန်ိငုဖ်ို့အတေက ်ရနပ်ုထံငေွ ထူွာင်ွ ားရှရိပါမယ။် 
ပညာထရးမှာ ရင်းနှီးပမုပ်နှံပခင်းဟာ တိုင်းပပည်အနာဂတ်အတေက် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံ 
ပခင်းလို့ ယုံကကည်တဲ့အထလောက် ပညာထရးဆိုင်ရာ ေတ်ဂျတ်လျာွားမှုကို ပပည့် 
စုံကုံလုံထစရပါမယ်။
 ထဝးလံထသာထဒသများနဲ့ အွူးလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ထဒသထတေမှာ ပညာ 
ထကာင်းမေန်စော သင်ကကားနိုင်ဖို့အတေက်  ပညာထရးရံပုံထငေထတေကို ပိုမိုတိုးပမှင့် ပခင်းနဲ့ 
အွူးစီမံချက်များချမှတ်ပခင်းများ လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 ပညာထရးနယ်ပယ်မှာ မူးယစ်ထဆးဝါးများနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု ကင်း 
ရှင်းထရးအတေက် အွူးမူဝါဒများ ချမှတ်ရပါမယ်။ အစာအာဟာရထကျွးထမေးထရး
အစီအစဉ်များအပါအဝင် ထကျာင်းကျန်းမာထရးလုပ်ငန်းများ အထကာင်အွည် 
ထဖာ်ဖို့ ပပည်နယ်ကျန်းမာထရးဌာန၊ ပပည်ထွာင်စု ကျန်းမာထရးဌာနများနဲ့ ညှိနှိုင်း 
ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ 
 ပညာသင်ဆုနဲ့ ပညာသင်ထွာက်ပံ့ထကကးများကို ပညာထရးအဆင့်တိုင်း 
မှာ ွားရှိရပါမယ်။ ပညာထရးဆိုင်ရာ ထလ့လာသုံးသပ်မှုများ၊ သုထတသန လုပ် 
ငန်းများကို အားထပးပမှင့်တင်ရပါမယ်။ 

(၇.၄) အေင့် ခမင့်ပညာရေး (Higher Education)
 
 နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အဆင့် ပမင့်ပညာထရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ 
ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်နိုင်ထချကို ထဖာ်ပပနိုင် ပါတယ်။ ဒါထကကာင့် အဆင့် ပမင့်ပညာထရး 
ဆိုင်ရာ မူဝါဒထကာင်းထကာင်း ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
 ထခတ်မီမှုမရှိ အကျ ိုးလည်းမပဖစ်ွေန်းတဲ့ ောသာရပ်များနှင့် ပညာထရး 
ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို ဖယ်ရှားမပီး လိုအပ်တဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်များကို 
ပပန်လည်ထရးဆေဲရပါမယ်။ အရည်အထသေးနဲ့ စေမ်းထဆာင်ရည်ပမင့်မားမှုကို ပစ်မှတ် 
ွားတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာမူဝါဒကို ထရးဆေဲချမှတ်ရပါမယ်။ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
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စေမ်းဆာင်ရည်ပမင့်မားမှုနဲ့ လုပ်ငန်းခေင်အတေင်း သင်ယူမှုကို အားထပးတဲ့ မူဝါဒ 
များကို ချမှတ်ရပါမယ်။
 ေေဲ့ရပညာတတ်များအတေက် လုပ်ငန်းခေင်ဆိုင်ရာ မက်လုံးများ၊ အာမခံ 
ချက်များကို ဖန်တီးထပးစေမ်းပခင်းနဲ့ ေေဲ့ရပညာတတ်သူများ အထရအတေက်ကို တိုး 
ပေားထစမယ့် မူဝါဒရှိရပါမယ်။ ေေဲ့မရထသးတဲ့ တက္ကသိုလ်ထကျာင်းသူ ထကျာင်း 
သားများအတေက် လုံထလာက်တဲ့ ထွာက်ပံ့မှုထတေ ရှိရပါမယ်။ တက္ကသိုလ် 
ထကျာင်းသားဦးထရများများ သင်ကကားနိုင်တဲ့ ပညာထရးဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများ 
ကို အားထပးကူညီဖို့  လိုအပ်တဲ့ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများကို လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။ 
တက္ကသိုလ်များနှင့် ထကာလိပ်များရဲ့ ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်းကို အားထပး 
ကူညီရပါမယ်။
 အသစ်အသစ်ထသာ ပညာထရးဝန်ထဆာင်မှုထပးသူများ၊ အဖေဲ့အစည်း 
များကို ဖိတ်ထခါ်ရပါမယ်။
 တက္ကသိုလ်များနဲ့ ထကာလိပ်များမှာ တိုင်းရင်းသားောသာစာထပနဲ့ 
တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစု ထလ့လာထရး (Ethnic Study) တို့အတေက် အွူးပပုသင်ယူ 
တဲ့ ဌာနများ ွားရှိရပါမယ်။
 အဆင့် ပမင့်ပညာထရးကို ပပည်နယ်များက စီမံအုပ်ချုပ်ခေင့် ရှိရပါမယ်။ 
စီမံကေပ်ကဲနိုင်တဲ့ အထပခအထနထရာက်တဲ့အွိ ပပည်ထွာင်စုက ကူညီရမှာ ပဖစ် 
ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်နဲ့ ထကာလိပ်များကို ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ် ပူးတေဲမပီး 
ပဖစ်ထစ၊ အိမ်နီးချင်းပပည်နယ်အချင်းချင်း ပူးထပါင်းမပီးပဖစ်ထစ ပူးတေဲတည်ထွာင် 
ခေင့် ရှိရပါမယ်။

(၇.၅)  လူမှုလုံငခုံရေး (Social Security)
 
 လူမှုလုံမခုံထရးဆိုတာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ မိသားစုများအတေက် 
ကျန်းမာထရးထစာင့်ထရှာက်မှု၊ ဝင်ထငေဆိုင်ရာ လုံမခုံမှုတို့ကို အာမခံထပးတဲ့ ဝန်းကျင် 
ကို ဖန်တီးထပးပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။ အွူးအားပဖင့် အသက်အရွယ် ကကီးရင့်ချိန်၊ 
အလုပ်လက်မဲ့ချိန်၊ နာမကျန်းပဖစ်ချိန်၊ အကျ ိုးခံစားခေင့်မရှိချိန်၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ဒဏ်ရာရချိန်၊ ကိုယ်ဝန်ထဆာင်ချိန်နဲ့ မိသားစုလုပ်ကိုင်ထကျွးထမေးသူကို ဆုံးရှုံး 
ရချိန်ထတေမှာ လူမှုလုံမခုံထရးကို ပဖည့်ဆည်းထပးရပါမယ်။
 လူမှုလုံမခုံထရးဟာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အဆင့်ဆင့်အတေက် စေမ်းအား 
ကကီးမားတဲ့ အကျ ိုးသက်ထရာက်မှု ရှိပါတယ်။ လူထနမှုေဝအဆင့်အတန်းကို 
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ပမှင်တင်ထပးမပီး လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုကို 
ထဆာင်ကကဉ်းထပးတဲ့အပပင် ပပည်သူများအတေက် ဖေဲ့စည်းတည်ထဆာက်ပုံနဲ့ နည်း 
ပညာထပပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သက်ထရာက်မှုများကထန ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမရှိထအာင် 
အကာအကေယ်ထပးပခင်းအားပဖင့် အထပါင်းလက္ခဏာထဆာင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုမျ ိုးကို 
ပဖစ်ထပါ်ထစပါတယ်။
 နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လူမှုလုံမခုံထရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ အစီ 
အစဉ်များကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းရ ပါမယ်။ သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ကထလးသူငယ်များ 
ကိုယ်ဝန်ထဆာင်မိခင်များနဲ့ မသန်စေမ်းသူများအတေက် လူမှုလုံမခုံထရးဆိုင်ရာ 
အစီအစဉ်များကို သီးပခားထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းွားရပါမယ်။

(၇.၆)  လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ရခပာေိုခွင့် (Freedom of Expression)

 လေတ်လပ်စောွုတ်ထဖာ်ထပပာဆိုခေင့်ဆိုတာ လူသားတစ်ဦးရဲ့ အထပခခံ 
အကျဆုံး ရပိုင်ခေင့်ရှိတဲ့ အခေင့်အထရး ပဖစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ လေတ်လပ်စော 
ွုတ်ထဖာ်ထပပာဆိုခေင့် ရှိပါမယ်။ လူတစ်ဦးဟာ အာဏာပိုင်များရဲ့ တားဆီးကန့် 
သတ်မှုမရှိထစေဲ မိမိယုံကကည်ချက်ကို  လေတ်လပ်စော ကိုင်စေဲပိုင်ခေင့်၊ သတင်းအချက် 
အလက်နဲ့ အထတေးအပမင် အယူအဆများကို လက်ခံပိုင်ခေင့်၊ ဖန်တီး ပဖန့်ထဝပိုင်ခေင့် 
ရှိရပါမယ်။
 လှုံ့ထဆာ်နှိုးဆေထသာအကကမ်းဖက်မှုကို ထဖာ်ပပထသာပုံသဏ္ဌာန်၊ အမုန်း 
တရား (သို့) အပခားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ လူအုပ်စုများကို ခေဲပခားဆက်ဆံပခင်း၊ အွူးသပဖင့် 
၎င်းတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး၊ ကိုးကေယ်ယုံကကည်မှု၊ ဂျဲန်ဒါ (သို့) လိင်ကေဲပပားမှု၊ 
ောသာစကား၊ မူလနိုင်ငံသား (သို့) ထပပာင်းထရွ့ဝင်ထရာက်သည့်အထပခအထန 
စသည်တို့ အထပါ် အထပခခံမပီး ခေဲပခားဆက်ဆံပခင်းတို့ ထရှာင်ကကဉ်ရပါမယ်။
 ဒီမိုကထရစီလူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မီဒီယာများက လွှတ်ထတာ်နဲ့ တရားရုံး 
များကို ထစာင့် ကကည့်ွိန်းညှိရတဲ့ အဖေဲ့အစည်းများပဖစ်ပါတယ်။ မီဒီယာများက 
အစိုးရနဲ့အတိုက်အခံများအထပါ် ထစာင့် ကကည့်စစ်ထဆးွိန်းညှိပခင်းက ထကာင်း 
မေန်တဲ့ အစိုးရ ထပါ်ထပါက်ဖို့ အားထပးကူညီပါတယ်။ အကျင့်ပျက်ချစားမှု၊ အပငင်း 
ပေားဖေယ် အကျ ိုးစီးပေား ဦးစားထပးမှုများကို ထဖာ်ွုတ်ပခင်းနဲ့ အထွာက်အကူ 
ပပုပါတယ်။ အထတေးအပမင်များနဲ့ သတင်းအချက်အလက်များအထပါ် အထပခခံမပီး 
ပပည်သူများက ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်မှုထတေမှာ သေယ်ဝိုက်ပါဝင်ထစနိုင်ပါတယ်။ 
စုံလင်ကေဲပပားတဲ့ နိုင်ငံထရးထခါင်းထဆာင်များရဲ့ သထောွားနဲ့ စိတ်ထနစိတ်ွား 
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ထတေကို အများပပည်သူသိရှိထစပါတယ်။

(၇.၇)  ယဉ်ရကျးမှုနှင့် ဘာသာစကားေိုင်ော အခွင့်အရေးများ 
 (Culture and Language Rights)
 
 ောသာစကားကေဲပပားမှုဟာ တန်ဖိုးွား ကာကေယ်ထပးရပါမယ့် ကမ္ဘာ့ 
အထမေအနှစ်တစ်ရပ်ပဖစ်ပါတယ်။ ောသာစကားများနဲ့ ယဉ်ထကျးမှုများအားလုံး 
ကို ထလးစားပခင်းက မငိမ်းချမ်းထရးနဲ့ အပပန်အလှန်ထဆေးထနေးပခင်းကို တည်ထဆာက် 
ွိန်းသိမ်းတဲ့ အထပခခံအုတ်ပမစ်ပဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ောသာစကား သုံးစေဲခေင့်နဲ့ 
ကာကေယ်ခေင့်ကို အထပခခံလူ့အခေင့်အထရး တစ်ရပ်အပဖစ် အသိအမှတ်ပပုရပါမယ်။
 စုံလင်ကေဲပပားတဲ့ ောသာစကားနဲ့ ထပပာဆိုပုံများဟာ ဆက်သေယ်ထရး 
နည်းလမ်းများ ပဖစ်ရုံသာမက လူသားတို့ ကကီးပပင်းရှင်သန်မပီး ယဉ်ထကျးမှုများ 
ပဖစ်ွေန်းထစတဲ့ လူမှုဝန်းကျင်ရဲ့ အဓိကထသာ့ချက်လည်း ပဖစ်ပါတယ်။ ောသာ 
စကားအသုံးပပုတဲ့ လူ့အဖေဲ့အစည်းတိုင်းမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ ောသာစကားကို ၎င်းတို့ 
ရဲ့ နယ်နိမိတ်အတေင်းမှာ ရုံးသုံးောသာစကားအပဖစ် သုံးစေဲပိုင်ခေင့်ရှိရပါမယ်။
 လူတိုင်းလူတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ယဉ်ထကျးမှုလုပ်ငန်းထတေမှာ ပါဝင်ခေင့် 
ရှိရပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ ယဉ်ထကျးမှုဆိုင်ရာ ွိန်းသိမ်းထရး၊ ဖေံ့ မဖိုးထရးနဲ့ ပပန့်ပေား 
ထရးလုပ်ငန်းထတေမှာ ပါဝင်ခေင့်ရှိရပါမယ်။ ယဉ်ထကျးမှုနယ်ပယ်အတေင်းမှာရှိတဲ့ 
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ွိထတေ့ဆက်ဆက်မှု၊ ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှုတို့ကို အားထပး 
ပခင်းနဲ့ ဖေံ့ မဖိုးထစပခင်းကထန ရရှိလာတဲ့ အကျ ိုးထကျးဇူးများကို အသိအမှတ်ပပု 
ရပါမယ်။
 ောသာစကားအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ အဖေဲ့ဝင်အပဖစ် အသိအမှတ်ပပုခံ 
ခေင့်၊ မိမိောသာစကားကို ပုဂ္ဂိလက နဲ့ ပပည်သူအများပိုင်ထနရာမှာ သုံးစေဲပိုင်ခေင့်၊ 
မိမိရဲ့အမည်ကို သုံးစေဲပိုင်ခေင့်၊ အပခားောသာစကားထပပာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ 
အပပန်အလှန်ဆက်နေယ်ပတ်သက်ပိုင်ခေင့်၊ မိမိရဲ့ ယဉ်ထကျးမှုကို ွိန်းသိမ်းခေင့်နဲ့ 
ဖေံ့ မဖိုးဖို့ ထဆာင်ရွက်ပိုင်ခေင့် စတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ အခေင့်အထရးများကို ေယ်လို 
ထသာ အထပခအထနထအာက်မှာမှ ရုပ်သိမ်းပခင်းမပပုဖို့ အာမခံရ ပါမယ်။
 မိမိတို့ရဲ့ ောသာစကားနဲ့ ယဉ်ထကျးမှုကို သင်ယူပိုင်ခေင့်၊ ယဉ်ထကျးမှု 
ဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုများကို ရယူ ပိုင်ခေင့်၊ မိမိတို့ရဲ့ ောသာစကားနဲ့ ယဉ်ထကျးမှု 
ဆိုင်ရာများကို ဆက်သေယ်ထရးသတင်းမီဒီယာထတေမှာ ကျ ိုးထကကာင်း ဆီထလျာ်စော 
ွုတ်ထဖာ်ပပသပိုင်ခေင့်၊ အစိုးရအဖေဲ့အစည်းများ၊ လူမှုစီးပေားဆိုင်ရာ ဆက်သေယ်မှု 



ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)

102

များမှာ မိမိတို့ရဲ့ ောသာစကားကို သတိမူအာရုံစိုက်မှု ရယူပိုင်ခေင့် စတဲ့ လူမျ ိုးစု 
များရဲ့ စုထပါင်းအခေင့်အထရးများကိုလည်း အာမခံ ရပါမယ်။
 ထဖာ်ပပပါ ပုဂ္ဂလိကနဲ့ ောသာစကားတူအုပ်စုများရဲ့ အခေင့်အထရးထတေကို 
၎င်းတို့ကိုလက်ခံတဲ့ အပခား ောသာစကားထပပာအုပ်စုများက ကန့်သတ်တားဆီး 
ပခင်း မပပုဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ောသာစကားအုပ်စုတိုင်းဟာ ဥပထဒထကကာင်းအရ 
ပဖစ်ထစ၊ နိုင်ငံထရးအဆင့်အရပဖစ်ထစ တရားဝင်ပခင်း၊ ထဒသဆိုင်ရာပဖစ်ပခင်း၊ လူ 
နည်းစုပဖစ်ပခင်း စတဲ့ အထကကာင်းအချက်များ ကန့်သတ်မှုက လေတ်ကင်းမပီး 
တန်းတူအဆင့် ရှိရပါမယ်။

(၇.၈) နိုင်ငံရေးေိုင်ောအခွင့်အရေး (Political Rights)

 လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းခေင့်ရှိပါတယ်။ ယင်းအခေင့်အထရးရဲ့ အကျ ိုး 
တရားထကကာင့် မိမိတို့ရဲ့ နိုင်ငံထရး အထပခအထနကို လေတ်လပ်စောပပဋ္ဌာန်းမပီး မိမိတို့ 
ရဲ့ စီးပေားထရး၊ လူမှုထရးနဲ့ ယဉ်ထကျးမှု ပမှင့်တင်ထရးအတေက် လေတ်လပ်စော ကကိုး 
ပမ်းထဆာင်ရွက်ခေင့်ရှိပါတယ်။ အမျ ိုးသားနဲ့ အမျ ိုးသမီးတို့ နိုင်ငံထရးဆိုင်ရာ 
အခေင့်အထရးကို တန်းတူခံစားပိုင်ခေင့်ရှိထရး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်က အာမခံ 
ရပါမယ်။
 လူတိုင်းမှာ  အပခားသူများ ဝင်ထရာက်စေက်ဖက်ပခင်းမရှိေဲ နိုင်ငံထရးအရ 
လေတ်လပ်စော ထတေးထခါ်ယူဆပိုင်ခေင့်၊ လေတ်လပ်စော ွ င်ပမင်ပိုင်ခေင့်နဲ့ လေတ်လပ်စော 
ထရးသားထဖာ်ပပပိုင်ခေင့် ရှိရပါမယ်။ နိုင်ငံနယ်နိမိတ် အတားအဆီးကို ထွာက် 
ွားဖို့မလိုေဲ သတင်းအချက်အလက်များနဲ့ သထောတရားများကို လေတ်လပ်စော 
ရှာယူ ဆည်းပူးပိုင်ခေင့်၊ လက်ခံပိုင်ခေင့်နဲ့ ပပန်လည်ပဖန့်ချီပိုင်ခေင့် ရှိရပါမယ်။
 လူတိုင်းမှာ မိမိတို့သထောဆန္ဒအရ နိုင်ငံထရးဆိုင်ရာအသင်းအဖေဲ့များ
ကို ဖေဲ့စည်းပိုင်ခေင့်ရှိရပါမယ်။ အပခားအသင်းအဖေဲ့သို့လည်း ဝင်ထရာက်ခေင့်ရှိရ 
ပါမယ်။
 နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ ပပည်သူ့ထရးရာထတေမှာ ကိုယ်တိုင်ပဖစ်ထစ၊ ကိုယ်စား 
လှယ်မှ တစ်ဆင့် ပဖစ်ထစ အခါအားထလျာ်စော ကျင်းပတဲ့ထရွးထကာက်ပေဲထတေမှာ 
မဲထပးပိုင်ခေင့်ရှိသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ထရွးထကာက်ခံပိုင်ခေင့် ရှိရပါမယ်။ အဆိုပါ 
အခေင့်အထရးထတေကို အသားအထရာင်၊ လိင်၊ ောသာစကား၊ သထောွားအယူ 
အဆ၊ အမျ ိုးဇစ်ပမစ်၊ လူမှုထရးဇစ်ပမစ်၊ ဥစ္စာဓန၊ မျ ိုးရိုးဇာတိနဲ့ အဆင့်အတန်းတို့ 
အပါ် အထပခခံမပီး ခေဲပခားမှုမရှိေဲ ရရှိဖို့ အာမခံရပါမယ်။
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(၇.၉)  ဘာသာရေး (Religion)

 လေတ်လပ်စော ယုံကကည်ကိုးကေယ်ခေင့်မူအရ နိုင်ငံသားတိုင်း မိမိနှစ်သက် 
ရာ ောသာအယူဝါဒကို လေတ်လပ်စော ကိုးကေယ်ခေင့်ရှိရပါမယ်။
 နိုင်ငံထရးနဲ့ောသာထရး ထရာယှက်ပခင်းမရှိတဲ့၊ မည်သည့် ောသာ၊ အယူ 
ဝါဒကိုမှ နိုင်ငံထတာ်ောသာအပဖစ် ပပဋ္ဌာန်းပခင်းမရှိတဲ့၊ ောသာထရးကို အထပခ 
မခံတဲ့ နိုင်ငံထရးစနစ်ကို ကျင့်သုံးရပါမယ်။
 ောသာထရးကို အသုံးချမပီး နိုင်ငံထရးဆိုင်ရာကိစ္စထတေ ထဆာင်ရွက်ပခင်း 
ကထန ထရှာင်ကကဉ်ရပါမယ်။ ောသာထရးအထကကာင်းပပ ဆူပူလှုံ့ထဆာ်မှုများကို ကာ 
ကေယ်တားဆီးနိုင်မယ့် ဥပထဒများ ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။
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၈။  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
 ခပမယာ 
 (Environment and Land)
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(၈.၁)  ရခမယာ (Land) 

 ပပည်နယ်သားများဟာ ပပည်နယ်နယ်နိမိတ်အတေင်းမှာရှိတဲ့ ထပမယာများ 
ရဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်များပဖစ်ပါတယ်။ ပပည်နယ်ရဲ့ ထပမယာဆိုင်ရာ အချုပ်အပခာ အာ 
ဏာကို ပပည်နယ်သားများကပိုင်ဆိုင်မပီး ပပည်နယ်အတေင်းက ထပမယာစီမံခန့်ခေဲ 
ဆုံးပဖတ်ပိုင်ခေင့်အာဏာဟာသက်ဆိုင်ရာ ပပည်နယ်မှာ အမပီးသတ်ပဖစ်ရပါမယ်။
 ထပမယာဥပထဒများ ထရးဆေဲရာမှာ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ထဒသခံများရဲ့ 
မိရိုးဖလာ ရိုးရာဓထလ့ထပမယာ၊ သောဝ သယံဇာတပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ စီမံခန့်ခေဲမှုများကို 
အသိအမှတ်ပပုရမယ့်အပပင် ရိုးရာဓထလ့ထပမယာစီမံခန့်ခေဲမှု၊ ထပမအသုံးချမှု ပုံစံများ 
အထပါ်  အထပခခံမပီး ထဒသခံများရဲ့ သထောဆန္ဒနှင့်အညီ ဥပထဒထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းကျင့် 
သုံးနိုင်ထရး လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။
 ထပမယာအသုံးချမှုများ ပပုလုပ်ရာမှာ ယဉ်ထကျးမှု အထမေအနှစ်များ၊ 
အွိမ်းအမှတ်ထနရာများ၊ သမိုင်းထကကာင်းအရ တည်ရှိခဲ့ထသာ အထဆာက်အဦး 
များ၊ အွင်ကရထနရာများ၊ လက္ခဏာအမှတ်အသားများ၊ အွေတ်အပမတ် တန် 
ဖိုးွားရာနယ်ထပမများ၊ ရိုးရာဓထလ့အရ တန်ဖိုးွားတဲ့ ယုံကကည်မှုဆိုင်ရာထနရာ 
များကို ွိခိုက်ပခင်း မရှိထစရေဲ လုံးဝထရှာင်ကကဉ်ရပါမယ်။
 တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများရဲ့ ထပမယာအသုံးချမှုအခေင့်အထရးများ ကာ 
ကေယ်နိုင်ဖို့ ပပည်နယ်အတေင်းရှိ ထပမယာ မူဝါဒများထရးဆေဲရာမှာ သောဝပတ် 
ဝန်းကျင် ထဂဟစနစ်မပျက်စီးထစဖို့နဲ့ ထရရှည်တည်တံ့ ခိုင်မမဲတဲ့ ဖေံ့ မဖိုးထရးကို 
ဦးတည်ရပါမယ်။
 မတရားသိမ်းဆည်းခံရပခင်းထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ စစ်ထေးဒဏ်ထကကာင့် ပဖစ် 
ထစ၊ သောဝထေးအန္တရာယ်ထကကာင့် ပဖစ်ထစ၊ အထကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးထကကာင့် မိမိထန
ွိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ထသာထပမကို စေန့်ခောသေားတဲ့ တိုင်းရင်းသားပပည်သူများ၊ မိမိ ထနရပ် 
သို့ ပပန်လည်အထပခချ ထနွိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတေက် ထပမယာလုပ်ပိုင်ခေင့်နဲ့ ပပန် 
လည်ထနွိုင်ခေင့် ရရှိစဖို့ စနစ်တကျထဆာင်ရွက်ထပးရပါမယ်။
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(၈.၂)  သဘာဝသယံဇာတအေင်းအခမစ် (Natural resources)
 
 ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်တို့အကကား သောဝသယံဇာတ စီမံ 
ခန့်ခေဲပခင်းနဲ့ ခေဲထဝပခင်းဆိုင်ရာဥပထဒကို ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းရပါမယ်။
 ပပည်နယ်အတေင်းမှာရှိတဲ့ သောဝသယံဇာတအရင်းအပမစ်များအားလုံး
ရဲ့ မူရှင်းပိုင်ရှင်ဟာ ပပည်နယ်အတေင်းထနွိုင်တဲ့ ပပည်နယ်သားများပဖစ်ပါတယ်။ 
ပပည်နယ်အတေင်းမှာရှိတဲ့ သောဝသယံဇာတ အရင်းအပမစ်များ စူးစမ်းရှာထဖေ 
ပခင်း၊ တူးထဖာ်ွုတ်လုပ်သုံးစေဲပခင်း၊ ထရာင်းဝယ်ထဖာက်ကားပခင်း၊ ွိန်းသိမ်း 
ကာကေယ်ပခင်း စတာထတေကို ပပည်နယ်က လေတ်လပ်စော စီမံခန့်ခေဲပိုင်ခေင့် ရှိရမယ်။
ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုမှာ သယံဇာတဝင်ထငေများအနက် အထပမာက်အများွေက် 
ရှိတဲ့ သယံဇာတကရရှိတဲ့ ေဏ္ဍာထငေထတေကို သက်ဆိုင်ရာပပည်နယ်က အပပည့်အ
ဝအကျ ိုးခံစားခေင့်ရှိရပါမယ်။ သောဝသယံဇာတ အရင်းအပမစ်ထတေ ွုတ်ယူ 
သုံးစေဲရာမှာ သက်ဆိုင်ရာထဒသခံများရဲ့ သထောဆန္ဒကို ရယူရမယ့်အပပင် ထဒသ 
ရဲ့ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း တိုက်ရိုက်အကျ ိုးပပုမှု ရှိရပါမယ်။ သောဝ 
သယံဇာတထတေ ွုတ်ယူတဲ့အတေက် ပဖစ်ထပါ်လာမယ့် လူွုအထပါ် သက်ထရာက် 
တဲ့ ဆိုးကျ ိုးများနဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသေားတဲ့ ထဂဟစနစ်ကို ပပန်လည်ကုစားထရး 
အတေက် သီးပခားအခေန်ထငေ ထကာက်ခံမပီး ရန်ပုံထငေအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ထရးဆေဲ 
ပပဋ္ဌာန်းွားရပါမယ်။
 ဖက်ဒရယ် ပပည်ထွာင်စုစနစ်ကို အထပခခံတဲ့ သောဝသယံဇာတ ခေဲထဝ 
ပခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အထကာင်အွည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသား 
ပပည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျ ိုးစီးပေားကို ဦးတည်ထရှးရှုမပီး ပပည်ထွာင်စု တစ်ဝှန်း 
လုံးအတေက် တန်းတူညီမေတဲ့ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုကို အထွာက်အပံ့ ပဖစ်ထစဖို့ ရည် 
ရွယ်ချက် ရှိရပါမယ်။
 သောဝသယံဇာတ အရင်းအပမစ်ကို ွုတ်ယူသုံးစေဲရာမှာ ပေင့်လင်းပမင် 
သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိရှိ စနစ်တကျ ွုတ်ယူသုံးစေဲနိုင်ဖို့နဲ့ သယံဇာတ 
အရင်းအပမစ်များ စီမံခန့်ခေဲမှုစနစ်မှာ ထဒသခံတိုင်းရင်းသား ပပည်သူလူွုတို့ 
လိုက်နာကျင့်သုံးပိုင်ခေင့်နဲ့  ပါဝင်ဆုံးပဖတ်ပိုင်ခေင့် ရှိရပါမယ်။
 ထကာင်းမေန်တဲ့ သော၀ဝန်းကျင် ထဂဟစနစ်နဲ့ သယံဇာတများ ထရရှည် 
တည်တဲ့ခိုင်မမဲဖို့အတေက် အလေန်အကျွံ ွုတ်ယူသုံးစေဲမှုကို ကာကေယ်တားဆီးရပါ 
မယ်။
 သယံဇာတအထပါ် အားပပုမှီခိုပခင်းကို ထလော့ချမပီး  လူစေမ်းအား အရင်း 
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အပမစ်ကို ဗဟိုပပုတဲ့မူဝါဒဆီကို ဦးတည်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။

(၈.၃)  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရဂဟ 
 (Environment and Ecosystem)

 သန့်ရှင်းကျန်းမာမပီး အာဟာရပပည့် ပပည့်နဲ့ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ရှင်သန် ရပ် 
တည်နိုင်ဖို့ လိုက်ထလျာညီထွေ မေတတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သောဝသယံဇာတများ 
လက်လှမ်းမီ ရယူခံစားပိုင်ခေင့်ဟာ နိုင်ငံသားများရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ မူလ 
အခေင့်အထရးပဖစ်တယ်။ နိုင်ငံသားများရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက် 
အလက်များ ရယူနိုင်ခေင့်၊ လေတ်လပ်စော စည်းရုံး၊ ဖေဲ့စည်း၊ လှုပ်ရှားထဆာင်ရွက်၊ 
ထစာင့် ကကည့်၊ ထဝဖန်နိုင်ခေင့်နဲ့ ပူးထပါင်းပါဝင်ညှိနှိုင်း ဆုံးပဖတ်နိုင်ခေင့်ထတေကို သက် 
ဆိုင်ရာအစိုးရက ချွင်းချက်မရှိ အားထပးကူညီ၊ ကာကေယ် ထစာင့်ထရှာက် ရပါမယ်။
 နိုင်ငံသားများရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူလအခေင့်အထရးကို အထပခခံမူ 
အပဖစ် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းမပီး အဆိုပါ အခေင့်အထရးများကို ကာကေယ်ထစာင့်ထရှာက်
နိုင်ဖို့အတေက် ဆက်စပ်မူဝါဒများပဖစ်တဲ့ -

(က) ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အထသေးထကာင်းမေန်ထရး
(ခ)  ပတ်ဝန်းကျင်တည်တန့်ခိုင်မမဲထရး 
(ဂ) လူထနမှုေဝဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးနှင့် ထရရှည်ပတ်ဝန်းကျင် သဟ 

ဇာတ ကျကျ ညီညွတ်မေတမှု ပဖစ်ထပါ်ထရး
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားမေတထရး
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထရးရာ အပငင်းပေားမှုနှင့် ပဋိပက္ခများထပဖရှင်းထရး 
(စ) ရာသီဥတုထပပာင်းလဲထရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လုံမခုံထရး စတာထတေကို 

ထရးဆေဲပပဋ္ဌာန်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
 သောဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သောဝထဂဟစနစ်ကို ွိခိုက်ထစနိုင်တဲ့ လုပ် 
ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာများကို ပပည်ထွာင်စုနဲ့ 
ပပည်နယ်အကကားမှာ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းွားရပါမယ်။
 စီးပောထရးစီမံကိန်းများဟာ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ွိခိုက်မှုဆိုင်ရာ စိန် 
ထခါ်ချက်ထတေကို အွူးအထလးွား ရပါမယ်။ သောဝပတ်ဝန်းကျင် ွိခိုက်မှု 
အတေက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုအပပည့် ရှိရပါမယ်။ သောဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ 
လိုက်ထလျာညီထွေတဲ့ နည်းပညာထတေဖေံ့ မဖိုးဖို့နဲ့ တိုးတက်ပပန့်ပေားထရးအတေက် 
အားထပးကူညီရပါမယ်။
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 စီးပေားထရးစီမံကိန်းကကီးများ၊ အထပခခံအထဆာက်အဦဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 
များ၊ သောဝသယံဇာတ တူးထဖာ်ွုတ်လုပ်ထရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ သောဝ 
ထေးအန္တရာယ်ထကကာင့် ပဖစ်ထပါ်လာမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သောဝထဂဟ ဆိုင်ရာ 
ဆိုးကျ ိုးသက်ထရာက်မှုများကို ပပန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့အတေက် သီးသန့်ရန်ပုံထငေ 
တစ်ရပ် ွူထွာင်ွားရှိ ရပါမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခေန်အခကိုလည်း 
သတ်မှတ်ထကာက်ခံရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။
 ထပမယာနဲ့ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အပငင်းပေားမှုများ၊ ပဋိပက္ခများ 
ဟာ လူမှုထရးအရ သိမ်ထမေ့နူးညံ အကဲဆတ်သလို နည်းပညာအရလည်း နှံ့စပ် 
နားလည်အကျွမ်းတဝင်ရှိဖိုး လိုအပ်တာထကကာင့် ွိထရာက်မှန်ကန် တရားမေတ 
စော တရားစီရင်နိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်တဲ့ သီးပခားလေတ်လပ်တဲ့ ပပည် 
ထွာင်စုအဆင့် အွူးခုံရုံး ဖေဲ့စည်းမပီး ထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။

(၈.၄)  ရဘးအန္တောယ်ေိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှု (Disasters’ Management)

 ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်နယ်များက နိုင်ငံထရး၊ လူမှုထရး၊ စီးပေားထရးနဲ့ ဖေံ့ 
မဖိုးတိုးတက်ထရးတို့ ထဆာင်ရွက်ရာမှာ ရာသီဥတုထပပာင်းလဲမှုထလျာ့ပါးသက်သာ
ထရးနဲ့ ရာသီဥတု ထပပာင်းလဲမှုနဲ့အညီ လိုက်ထလျာညီထွေထဆာင်ရွက်နိုင်တဲ့ လုပ် 
ငန်းစဉ်များကို ပင်မလုပ်ငန်းအပဖစ် ထရးဆေဲချမှတ်မပီး မပဖစ်မထန ထဆာင်ရွက်ရပါ 
မယ်။
 ရာသီဥတုထပပာင်းလဲမှုထကကာင့် ပဖစ်ပေားလာနိုင်တဲ့ လူအစုအထဝးအလိုက် 
ထရေ့ထပပာင်းရတာထတေကို ပပန်လည် ထနရာချွားနိုင်ဖို့၊ ွူထွာင်နိုင်ဖို့အတေက် 
စီမံခန့်ခေဲရာမှာ ပပည်နယ်မှာရှိတဲ့ အရံထပမယာနှင့် သယံဇာတထတေကို ကကိုတင် လျာ 
ွား ချန်လှပ်ွိန်းသိမ်းကာကေယ်ွားရမယ့်အပပင် ဖက်ဒရယ်နယ်ထပမ အချင်း 
ချင်း ရိုင်းပင်းကူညီမပီး တာဝန်ရှိရှိနဲ့ ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။
 သောဝသယံဇာတ၊ ထတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့ ဇီဝအရင်းအပမစ်များ တရား 
မဝင်ွုတ်ယူ၊ ထရာင်းဝယ်ထဖာက်ကားသယ်ထဆာင်ပခင်း၊ သောဝထေးအန္တရာယ် 
များမှ အထရးထပါ်ကယ်ဆယ် ပပန်လည်ထနရာချွားပခင်းအပပင် အဆိုပါ အထပခ 
အထနများနဲ့ ဆက်စပ်ပဖစ်ထပါ်လာတဲ့ အကကမ်းဖက်မှုနဲ့ လုံမခုံထရးပျက်ယေင်းမှု အစ 
ရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်ထတေကို ကျွမ်းကျင်ွိထရာက်စော ထပဖရှင်းထဆာင်ရွက်နိုင်ဖို့ အွူး 
လုံမခုံထရးအဖေဲ့ထတေကို ပပည်နယ်များမှာ ဖေဲ့စည်းထလ့ကျင့်ထပးမပီး ပတ်ဝန်းကျင် 
လုံမခုံထရးဆိုင်ရာ စေမ်းထဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ထရးအတေက် လိုက်နာကျင့်သုံး ထဆာင် 
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ရွက် ရပါမယ်။
 ရာသီဥတုထပပာင်းလဲပခင်းထကကာင့် ပဖစ်ထပါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးဝါးပပင်းွန်တဲ့ 
မိုးထလဝသမတည်မငိမ်မှုနဲ့ သောဝထေးအန္တရာယ်ထတေကို ရင်ဆိုင်ထကျာ်လွှားမပီး 
ပပန်လည်ွူထွာင်ထရး၊ ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်ထရးအတေက် ရာသီဥတု ထပပာင်းလဲပခင်း 
ဆိုင်ရာ ပပည်ထွာင်စုပပန်လည်ွူထွာင်ထရးရန်ပုံထငေကို တည်ထွာင်မပီး ပပည် 
နယမ်ျားကိ ုရနပ်ုထံငေ ပပနလ်ညခ်ေထဲဝ စမီခံန့်ခေသဲေားနိငုထ်ရးထရး ထဆာငရ်ကွရ်ပါမယ။်
 နိုင်ငံအတေင်း ပဖစ်ထပါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းထကကာင့် ပဖစ်ထပါ်ခဲ့တဲ့ 
သောဝထေးအန္တရာယ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ထရာဂါ (COVID-19) ပဖစ်ပေားခဲ့မှုမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ 
အထတေ့အကကုံထတေကို သင်ခန်းစာယူမပီး နိုင်ငံမှာ လိုအပ်ထနတဲ့ သောဝ ထေး 
အန္တရယ် ကာကေယ်တားဆီးထရးဆိုင်ရာ အစီအမံထတေ၊ ကျန်းမာထရးဆိုင်ရာ 
အထဆာက်အဦနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ထတေကို ပဖည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ လိုအပ် 
တာတဲ့ ကကိုတင်ပပင်ဆင်မှုထတေကို လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။
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၉။  နိုင်ငံပေားခေးေိုင်ောမူဝါဒများ၊ 
 နိုင်ငံတကာေက်ေံခေး 
 (Foreign Policy, International Relations)



ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်

111

နိုင်ငံခခားရေးေိုင်ောမူဝါဒ 
(Foreign Policy)

 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံပခားထရးဆိုင်ရာမူဝါဒ (Foreign Policy) ကို 
နိုင်ငံ ပခားဆက်ဆံထရး (Foreign Relations) သို့မဟုတ် နိုင်ငံပခားထရးရာထပါ်လစီ 
(Foreign Affairs Policy) လို့လည်းထခါ်ဆိုကကပါတယ်။ ၎င်းမူဝါဒဟာ နိုင်ငံရဲ့ 
အကျ ိုးစီးပေားကို ကာကေယ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံထရးနယ်ပယ်မှာ ရည်မှန်း 
ချက်များ ထအာင်ပမင်ဖို့ အတေက် ထရးဆေဲချမှတ်တဲ့ နိုင်ငံ့အကျ ိုးပပု မဟာဗျူဟာများ 
ပါဝင်ပါမယ်။။ အပခားနိုင်ငံများနဲ့ အပပန်အလှန်ဆက်သေယ်ရာမှာ ၎င်းမဟာ ဗျူ 
ဟာများကို အသုံးပပုကကပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်များစောအတေင်း ဂလိုေယ်လိုက်ထဇး 
ရှင်း နဲ့ နိုင်ငံပဖတ်ထကျာ်လှုပ်ရှားမှု (Transnational Activities) များ ပိုမိုများပပား 
လာသည်နဲ့အမေ ပပည်နယ်အစိုးရများဟာ ပပည်နယ်အစိုးရ အချင်းချင်းထသာ် 
လည်းထကာင်း အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖေဲ့အစည်းများနဲ့ ထသာ်လည်းထကာင်း အပပန်
အလှန်ဆက်သေယ်မှုများရှိလာပါတယ်။ ဒါထကကာင့် နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒဟာ မရှိ 
မပဖစ် လိုအပ်လာပါတယ်။

နိုင်ငံခခားရေးော မူဝါဒ၏ေည်ေွယ်ချက်များ 
(Objectives of Foreign policy)

 နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်ကထတာ့ သံတမန်နည်းနဲ့ 
နိုင်ငံတကာထရးရာ ပပဿနာများကို ထပဖရှင်းပခင်း၊ စကားထပပာဆိုပခင်း၊ အစည်း 
အထဝးပပုလုပ်ပခင်းနဲ့ သထောတူညီမှုများပပုလုပ်ပခင်းပဖစ်ပါတယ်။ ပပဿနာများ 
ကို စစ်ထရးနဲ့ ထပဖရှင်းရနဲ့ ပဋိပက္ခအသေင်သို့ မထရာက်ရှိထစဖို့ ကကိုးပမ်းကကပခင်း 
လည်းပဖစ်ပါတယ်။ 

နိုင်ငံခခားရေးော မူဝါဒ၏အရေးပါမှု 
(Importance of Foreign Policy)

 နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒရဲ့ အထရးပါမှုကို ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့် လက်ခံကကပါ 
တယ်။ ဤမူဝါဒဟာ တိုင်းပပည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကကား ချဉ်းကပ်မှုကို ပပဆိုတဲ့ 
မူဝါဒလည်းပဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒဟာ နိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ် ပိုင်ဆိုင်မှု 



ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)

112

ကို အကာအကေယ်ထပးဖို့ ပဖစ်မပီး နိုင်ငံအတေင်းနဲ့ နိုင်ငံ့ ပပင်ပမှာရှိကကတဲ့ နိုင်ငံသား 
များရဲ့ အကျ ိုးစီးပေားကို ကာကေယ်ထပးဖို့လည်း ပဖစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံခခားရေးော မူဝါဒတွင် အသုံးခပုရသာ နည်းလမ်းများ 
(Tools of Foreign Policy)

 နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒဟာ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့  နိုင်ငံတကာရည်မှန်းချက်များနဲ့ 
၎င်းရည်မှန်းချက်များ ထအာင်ပမင်ဖို့ ထရးဆေဲတဲ့ မဟာဗျူဟာပဖစ်တဲ့အတေက် နိုင်ငံ 
ပခားထရးရာ မူဝါဒထရးဆေဲသူများဟာ ပပည်သူ့ထရးရာမူဝါဒအတိုင်း ထအာက်ပါ 
အချက် ငါးချက်နဲ့ ထရးဆေဲကကရပါမယ်။ 

     (၁) အစီအစဉ်ချမှတ်ပခင်း (Agenda Setting) 
     (၂) ထရးဆေဲပခင်း (Formulation)
     (၃) ချမှတ်အတည်ပပုပခင်း (Adoption)
     (၄) အထကာင်အွည်ထဖာ်ပခင်း (Implementation)
     (၅) အကဲပဖတ်ပခင်း (Evaluation)

 ပပည်တေင်းမူဝါဒနဲ့မတူေဲ နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒချမှတ်ရာမှာ များထသာ 
အားပဖင့် လူသိရှင်ကကား လုပ်ထလ့မရှိေဲ လူအနည်းငယ်နဲ့သာ လုပ်ထဆာင်ကကပါ 
တယ်။ ဥပမာအားပဖင့် အထမရိကန်နိုင်ငံမှာ သမ္မတဟာ သံတမန် အကကီးအကဲ 
တာဝန်ကို ွမ်းထဆာင်ရသလို နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒရဲ့ ဦးထဆာင်သူလည်း ပဖစ် 
ပါတယ်။ နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒကို အထကာင်အွည်ထဖာ်ရာတေင် ထအာက်ပါ 
နည်းလမ်းသုံးသေယ်ကို အသုံးပပုကကပါတယ်။

     (၁) သံတမန်ထရးရာ
     (၂) နိုင်ငံပခားအကူအညီ
     (၃) စစ်ထရးအင်အား တို့ ပဖစ်ပါတယ်။

သံတမန်ရေးော (Diplomacy)

 သံတမန်ထရးရာဆိုသည်မှာ ထစ့စပ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ ထဆေးထနေးမှုပပုလုပ်ပခင်းနဲ့ 
အပခားနိုင်ငံများကို ဆက်ဆံပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။ သံတမန်ထရးရာမှာ နိုင်ငံထရး 
ထခါင်းထဆာင်များအကကား ထတေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများ၊ သံတမန်ထရးရာ သတင်း စကား 
များကို ထပးပို့ ပခင်းနဲ့ နိုင်ငံများအကကားဆက်နေယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်မပီး လူသိရှင်ကကား 
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ထကကပငာပခင်း စတာထတေ ပါဝင်ပါတယ်။ သံတမန်ထရးရာအများစုမှာ အဓိက 
ပပဿနာများကိုထဆေးထနေးဖို့ ထခါင်းထဆာင်များက လေ ို့ဝှက် သီးသန့်ထတေ့ဆုံ ထဆေး
ထနေးကကတဲ့အခါများလည်းရှိပါတယ်။ 

နိုင်ငံခခားအကူအညီ (Foreign Aid)

 နိုင်ငံများဟာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံထရးကို ပမှင့်တင်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံပခားထရးရာ 
မူဝါဒရဲ့ ရည်မှန်းချက်များ ထအာင်ပမင်ဖို့ ထဖာ်ပပပါ နိုင်ငံပခားအကူအညီ နှစ်မျ ိုးကို 
ထပးထလ့ရှိကကပါတယ်။

(၁) စစ်ရေးအကူအညီ (Military Aid)
 နိုင်ငံများဟာ ကမ္ဘာ့အဓိကကျထသာထဒသများရှိ စစ် 
အင်အားချိန်ခေင်လောကို ွိန်းညှိဖို့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများနဲ့ 
နည်းပညာများကို လှူဒါန်းပခင်း၊ ထရာင်းချပခင်း သို့မဟုတ် 
ထရာင်းဝယ်ပခင်းနဲ့ ကူညီကကပါတယ်။
(၂) စီးပွားရေးေိုင်ောအကူအညီ (Economic Aid)
 စီးပေားထရးဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုအတေက် အစိုးရများဟာ 
အပခားနိုင်ငံများကို ထငေထချးငှားပခင်းနဲ့ကူညီပါတယ်။

စစ်ရေးအင်အား (Military Force)

 အချ ို့ထသာအထပခအထနများမှာ အစိုးရများဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ နိုင်ငံပခားထရး 
ရာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များ ထအာင်ပမင်ဖို့ စစ်အင်အား (သို့မဟုတ်) စစ်အင်အားနဲ့ 
မခိမ်းထပခာက်ပခင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပပုကကပါတယ်။ စစ်အင်အား အသုံးပပုပခင်း 
အားပဖင့် အင်အားထတာင့်တင်းတဲ့ တိုင်းပပည်များဟာ အင်အားနည်းတဲ့ တိုင်း 
ပပည်များကို ၎င်းတို့လိုချင်တဲ့ အရာများရရှိဖို့ ဖိအားထပးထလ့ရှိပါတယ်။

နိုင်ငံခခားရေးော မူဝါဒ အရခခခံမူများ 
(Foreign Policy Principles)

 ထဖာ်ပပပါ နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒဆိုင်ရာ အထပခခံမူများကို ကျင့်သုံးရ 
ပါမယ်။
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(၁) နိုင်ငံတကာဥပထဒနဲ့အညီ အချုပ်အပခာအာဏာ တန်းတူညီမေမှုရှိ 
ပခင်း၊

(၂) စည်းမျဉ်းကိုအထပခခံမပီး အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာစနစ်ွဲ 
မှာ ပါဝင်ပခင်း၊

(၃) အပခားနိုင်ငံများရဲ့ ပပည်တေင်းထရးကို ဝင်ထရာက်စေက်ဖက်မှု မပပု 
ပခင်း၊

(၄) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပပဿနာများကို ကိုင်တေယ်ထပဖရှင်းရာမှာ 
သံတမန်ထရးရာကို အဓိကွားပခင်း၊

(၅) နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပပန်အလှန်ထလးစားမှုအထပါ်အထပခခံမပီး နိုင်ငံ 
အားလုံးနဲ့ ချစ်ကကည်ထရးတည်ထဆာက်ပခင်း၊

နိုင်ငံခခားရေးောမူဝါဒ၏ ေည်ေွယ်ချက်များ 
(Foreign Policy Goals)

 နိုင်ငံပခားထရးရာမူဝါဒရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထဖာ်ပပပါအတိုင်းပဖစ်ပါ 
တယ်။

(၁) ပပည်ထွာင်စုရဲ့ လုံမခုံထရးနဲ့ အချုပ်အပခာအာဏာကို တိုးပမှင့်ဖို့ 
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် (Bilateral) နှင့် ေက်ထပါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ (Multilater-
al) ပတ်သက်မှုများကို ပမှင့်တင်ရန်၊

(၂) ပပည်ထွာင်စုရဲ့ စီးပေားထရးဒဏ်ခံနိုင်မှုကို ပမှင့်တင်ရန်
(၃) အထရှ့ထတာင်အာရှထဒသမှာ ထဒသတေင်းပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှုများ

ကို ပိုမိုပမှင့်တင်ရန်
(၄) နိုင်ငံသားများအတေက် အရည်အထသေးဆိုင်ရာနဲ့ ထကာင်စစ်ဝန်ဆိုင် 

ရာ ဝန်ထဆာင်မှုထပးရန်

(၉.၁)  နိုင်ငံတကာေိုင်ော ဦးစားရပးရောင်ေွက်ေမည့်ကိစ္စေပ်များ 
 (International Priorities) 

 နိုင်ငံအထနနဲ့ ကမ္ဘာထပါ်မှာ တက်ကကေတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကထန ပါဝင်မှာ 
ပဖစ်မပီး ေက်ထပါင်းစုံအဖေဲ့အစည်းများနဲ့ အစပျ ိုးထဆာင်ရွက်မှု (initiatives) 
အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်မပီး နိုင်ငံတကာထရးရာများမှာ ထကာင်းကျ ိုးပပုတဲ့ ပံ့ပိုး 
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ကူညီမှုများကို လုပ်ထဆာင်သေားပါမယ်။ ပပည်ပကကိုးပမ်းအားွုတ်မှုရဲ့ ရိုးရှင်း 
ထသာရည်မှန်းချက်ကထတာ့ ပပည်ထွာင်စုနဲ့ ပပည်သူအများရဲ့ စံတန်ဖိုး၊ အကျ ိုး 
စီးပေားများနဲ့ လူမှုထကာင်းစားထရးများကို ကာကေယ်ပမှင့်တင်ဖို့ ပဖစ်ပါတ်။

(၁) နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ (International Partners)
  ပမန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျ ိုးစီးပေားကိုပမှင့်တင်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံထရးရာကို 

ထဖာ်ပပဖို့ နိုင်ငံတကာအဖေဲ့အစည်းများနဲ့ ပူးထပါင်း ထဆာင်ရွက်ပါ 
မယ်။

(၂) လူ့အခေင့်အထရး (Human Rights)
  လူ့အခေင့်အထရးကို ထလးစားပခင်းနဲ့ လူ့အခေင့်အထရး ပမှင့်တင် 

ပခင်းဟာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံပခား 
ထရးမူဝါဒရဲ့ အထပခခံအုတ်ပမစ်ပဖစ်မပီး အမမဲတမ်းမထပပာင်းမလဲ 
တည်ရှိထနမှာပဖစ် ပါတယ်။

(၃) မငိမ်းချမ်းထရးနှင့် လုံမခုံထရး (Peace and Security)
  ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းမှာ ထဖာ်ပပွားတဲ့အတိုင်း မငိမ်း 

ချမ်းထရးနဲ့လုံမခုံထရးကို ွိန်းသိမ်းပခင်းဟာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား
များဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်ရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်ပဖစ်ပါတယ်။

(၄) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာဥပထဒများ (International Laws)
  ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်ဟာ နိုင်ငံတကာ 

ဥပထဒများနဲ့စည်းမျဉ်းများကို အပပည့်အဝလိုက်နာမပီး အပပည်ပပည် 
ဆိုင်ရာဥပထဒများကို ပါတီနိုင်ငံပခားထရးမူဝါဒရဲ့ အဓိက စည်း 
မျဉ်းများွဲမှတစ်ခု အပဖစ် ယူမှတ်ပါတယ်။

 နိုင်ငံတကာရဲ့ သထောွားအပမင်မှာ ပဖစ်တည်ထနတဲ့ လူ့အခေင့်အထရး
ချ ိုးထဖာက်ထနတဲ့နိုင်ငံ၊ လူနည်းစုထတေကို အနိုင်ကျင့် မပီး လူမျ ိုးသုဉ်း သတ်ပဖတ် 
ထနတဲ့နိုင်ငံစတဲ့ ပုံရိပ်ထတေကို ပပုပပင်ဖာထွးနိုင်မယ့် လုပ်ရပ်ထတေကို ဦးစား 
ထပးထဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ ကမ္ဘာအလယ်မှာ ကျဆင်းထနတဲ့ ပမန်မာပပည်ပုံရိပ်ကို 
ပပန်လည်ပမှင့်တင်ရပါမယ်။
 နိုင်ငံတကာ တရားမေတထရး တရားရုံး (ICJ) မှာ ရင်ဆိုင်ထနရတဲ့ အမှု 
အတေက် အမှန်တရားဖက်က ရပ်တည်မပီး အပပစ်ကျူးလေန်ထတေကို ွိုက်သင့်တဲ့ 
ပပစ်ဒဏ်ထပးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ မိတ်ဖက် အင်အားစုများနဲ့ ပူးထပါင်းထဆာင် 
ရွက် ရပါမယ်။
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 နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး (ICC) မှာ တရားစေဲခံွားရသူထတေရဲ့ 
အမှုကိစ္စထတေကို ထသချာစိစစ်ထလ့လာမပီး နိုင်ငံတကာနဲ့ အပပုသထောထဆာင်တဲ့ 
ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှုထတေ ပပုလုပ်ရပါမယ်။
 နိုင်ငံအတေင်းထဆာင်ရွက်ထနတဲ့ ဒီမိုကထရစီအသေင်ကူးထပပာင်းထရး၊ ပပည် 
ထွာင်စုတည်ထဆာက်ထရးနဲ့ မငိမ်းချမ်းထရးပဖစ်စဉ်ထတေအထပါ် နိုင်ငံတကာက 
အထကာင်းပမင်ရှုထဒါင့်ကထန နားလည်လက်ခံမပီး ထအာင်ပမင်စော ထဆာင်ရွက်နိုင် 
ထရး လိုအပ်တဲ့အကူအညီ ရရှိဖို့ လုပ်ထဆာင်ရပါမယ်။

(၉.၂)  ကမ္ဘာလုံးေိုင်ောေက်ေံရေး(သို့) နိုင်ငံတကာေက်ေံရေး 
 (Global Relations – International Relations) 

 ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်ရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်ဆံ 
ထရး ရည်ရွယ်ချက်ကထတာ့ အဖေဲ့ အစည်းများရဲ့ မူဝါဒအထလ့အကျင့်ထကာင်းများနဲ့ 
အထွာက်အွားသက်ထသအထပခခံ (evidence-based) တဲ့ မူဝါဒစံချိန်စံနှုန်း 
များနဲ့ ေုံစိန်ထခါ်မှုများကို ပူးတေဲထပဖရှင်းနိုင်တဲ့ စီးပေားထရးအသိုက်အဝန်းတစ်ခု 
ဖန်တီးဖို့ ပဖစ် ပါတယ်။ တစ်ဖေဲ့ချင်းစီရဲ့မူဝါဒကို ထလ့လာနိုင်ဖို့နဲ့ အားလုံးအတေက် 
ထကာင်းကျ ိုးရှိထစမယ့် ဖလက်ထဖာင်းတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ပဖစ်ပါတယ်။
 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မူဝါဒစည်းလုံးမှုကို ပမှင့်တင်ထပးပခင်းနဲ့ လည်း 
ထကာင်း၊ နှိုင်းယှဉ်ပပုလုပ်တဲ့ သုထတသနအထပခခံနဲ့ ထတေ့ဆုံထဆေးထနေးထရးမူဝါဒက 
တဆင့် တင်းမာမှုကိုထလော့ချပခင်း၊ ပဋိပက္ခတားဆီးပခင်းနည်းလမ်းနဲ့ ကမ္ဘာ့စီး 
ပေားထရး သဟဇာတပဖစ်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီဖို့ ပဖစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံတကာေက်ေံရေး

	 အပြန်အလှန်လလးစားမှု၊	ြူလြါင်းလက်တွဲလောင်ရွက်မှု	တို့ ပြင့်	
ငငိမ်းချမ်းလစအံ့

 မိမိတို့ ပပည်ထွာင်စုဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ အချုပ်အပခာအာဏာနဲ့
အခေင့်အထရးများကို ထလးစားအသိအမှတ်ပပုတဲ့ လုံးဝလေပ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ ပဖစ်ပါ 
တယ်။ ပပည်ထွာင်စုဟာ ထဒသတေင်းမငိမ်းချမ်းထရး၊ ပူးထပါင်းလက်တေဲ ထဆာင် 
ရွက်ထရး၊ မငိမ်းချမ်းစော ညှိနှိုင်းထဆေးထနေးမှုကတဆင့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အပငင်း 
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ပေားမှုများကို ထပဖရှင်းထဆာင်ရွက်ထရး အစဉ်အထလးအနက်ွား ွိန်သိမ်းနိုင်ဖို့ 
ကကိုးစားအားွုတ်ပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စုအတေင်းရှိ လူမျ ိုးအားလုံးတို့ရဲ့ လေပ်လပ်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်
ချုပ်ခေင့်တို့ကို မူလအခေင့်အထရးအပဖစ် အသိအမှတ်ပပုမပီး၊ ယင်းမူဝါဒသာလေင် 
နီးကပ်စောပူးထပါင်းလက်တေဲထဆာင်ရွက်ထရးရဲ့ အထပခခံပဖစ်ထစရပါမယ်။
 ပပည်ထွာင်စု နိုင်ငံတကာဆက်ဆံထရးမူဝါဒရဲ့ အနှစ်သာရကထတာ့ 
နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ တန်ဖိုးများနဲ့ အကျ ိုးစီးပေားတို့ကို ပမှင့်တင်ဖို့နဲ့ ကာကေယ် 
ထစာင့်ထရှာက်ဖို့ ပဖစ်ပါတယ်။
 ပပည်ထွာင်စုဟာ ဒီမိုကထရစီ၊ မငိမ်းချမ်းထရး၊ တည်မငိမ်ထရး၊ ဖေံ့ မဖိုးတိုး 
တက်ထရးစတဲ့ ဦးတည်ချက်များနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ 
အထရှ့ထတာင်အာရှ အကကားထသာ်လည်းထကာင်း အပပန်အလှန် အကျ ိုးရှိမယ့် 
ဆက်ဆံထရးကို အားတက်သထရာ ပမှင့်တင်ထဆာင်ရွက်သေားပါမယ်။

နိုင်ငံတကာေက်ေံရေးေိုင်ော အရခခခံမူများ

 ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်အထနနဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်
ဆံထရးဆိုင်ရာများနဲ့ပတ်သက်မပီး ထအာက်ပါအတိုင်းယုံကကည်ပါတယ်။

(၁) လူခေင့်အထရးကို အပပည့်အဝထလးစားလိုက်နာထသာအားပဖင့် နိုင်ငံ 
ထရး အခေင့်အလမ်းတို့သာမက၊ စီးပေားထရး၊ လူမှုထရးနှင့် သောဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခေင့်အလမ်းတို့ကို ကကိုဆိုလက်ခံသည်။

(၂) လူသားမျ ိုးနေယ်ရဲ့ ပပဿနာများကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အုပ် 
ချုပ်ခေင့်နဲ့ ဒီမိုကထရစီအခေင့်အထရးများ ပမှင့်တင်အားထပးတဲ့ နည်း 
လမ်းနဲ့သာ တရာမေတမပီး အဓေန့်ရှည်တဲ့ ထပဖရှင်းချက်များကို ရရှိနိုင် 
ပါမယ်။

(၃) နိုင်ငံတကာဥပထဒနဲ့ တရားမေတမှုများဟာ နိုင်ငံအချင်းချင်းတို့ 
အကကား လမ်းညွှန်မူများ ပဖစ်ပါတယ်။

(၄) ထဒသတေင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ မငိမ်းချမ်းထရးတို့ဟာ နိုင်ငံအားလုံးတို့ရဲ့ 
အစဉ်အထလးွား ထလောက်လှမ်းရမယ့် ပန်းတိုင်ပဖစ်ရပါမယ်။

(၅) အပပန်အလှန် မှီတင်းထနွိုင်ကကတဲ့ ကမ္ဘာကကီးမှာ ပပည်ထွာင်စုရဲ့ 
သာယာဝထပပာမှုဟာ ထဒသတေင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာစီးပေားထရး ပူးထပါင်း 
ထဆာင်ရွက်မှုတို့ရဲ့ ဖေံ့ မဖိုးမှုထပါ်မှာ မှီတည်ပါတယ်။
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 ပပည်ထွာင်စုရဲ့ လုံမခုံထရး၊ ပပည်ထွာင်စုအတေင်းရှိ လူမျ ိုးအားလုံးတို့ရဲ့ 
ထအးချမ်းသာယာထရးနဲ့ နိုင်ငံတကာ မငိမ်းချမ်းထရးတို့ဟာ စီးပေားထရးဖေံ့ မဖိုးတိုး
တက်မှုနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ အထပခခံလူ့အခေင့်ထရးကို ထလးစားမှုမရှိတဲ့ 
စီပေားထရးဖေံ့ မဖိုးမှုဟာ လေပ်လပ်မှုကို ပငင်းဆန်မပီး ဒီမိုကထရစီကို တားဆီးရာ 
ထရာက်ပါတယ်။
 နိုင်ငံတကာဆက်ဆံထရးနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာဏာဟန်ချက်ညီမှု တို့ 
ရဲ့ ထပပာင်းလဲတတ်တဲ့ သထောသောဝထကကာင့် ေက်မလိုက်တဲ့ ထပဖရှင်း ထဆာင် 
ရွက်ချက်များနဲ့ မေတတဲ့ မငိမ်းချမ်းထရးတို့ကို ရှာထဖေရာမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ 
ယင်းအဖေဲ့အစည်းများရဲ့ အထရးပါမှုဟာ တိုးပမှင့်လာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ 
ဆက်ဆံထရး အခင်းအကျင်းနဲ့ သာတူညီမှုတို့ကို ွိန်းသိမ်းဖို့အတေက် နိုင်ငံ 
တကာအဖေဲ့အစည်းများကို ပပင်ဆင်ပုံထဖာ်ဖို့ လိုအပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို မိမိတို့ 
အထနနဲ့ အသိအမှတ်ပပုပါတယ်။
 ဒီအချက်ကို အသိအမှတ်ပပုမပီး မိမိတို့အထနနဲ့ ပပည်ထွာင်စုအတေင်းရှိ 
လူမျ ိုးအားလုံးတို့ရဲ့ လူထနမှုေဝကို ပမှင့်တင်ရာမှာ ပံ့ပိုးကူညီဖို့ အစဉ်တစိုက် 
ကကိုးစားပါမယ်။ ဒါမှသာလေင် ပပည်ထွာင်စုအတေင်းရှိ လူမျ ိုးအားလုံး ထဒသ 
တေင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ မငိမ်းချမ်းကို တည်ထဆာက်တဲ့ ပဖစ်စဉ်မှာ တာဝန်သိစောနဲ့ ပါဝင် 
ထဆာင်ရွက်နိုင်မှာပဖစ်ပါတယ်။

(၉.၃)  ရဒသေိုင်ောဖိုေမ်များ (Regional Fora) 

 ထဒသဆိုင်ရာဖိုရမ်ဟာ ထဒသတေင်းနိုင်ငံထရး၊ လုံမခုံထရးဆိုင်ရာ ထဆေးထနေး 
မှုများနဲ့ ထဒသတေင်းတည်မငိမ်မှု၊ လုံမခုံထရးကိုမခိမ်းထပခာက်မှုများ အနည်းဆုံး 
အပဖစ်သို့ ထလော့ချထစဖို့အတေက် အဖေဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကကား အပမင်သထောွား 
များကို ထဆေးထနေးညှိနှိုင်းတဲ့ ဖိုရမ်ပဖစ်ရပါမယ်။ 
 ထဒသဆိုင်ရာဖိုရမ်များရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာ ပါဝင်သူများရဲ့ 
အကျ ိုးစီးပေားနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံထရး၊ လုံမခုံထရးကိစ္စရပ်များကို  အပပု 
သထောထဆာင်တဲ့ ထဆေးထနေးမှုများနဲ့ ထဖာ်ွုတ်ဖို့အပပင် ထဒသတေင်းမှာ ယုံကကည်မှု 
တည်ထဆာက်ရန်နဲ့ သံတမန်ထရးအရ ကကိုတင်ကာကေယ်ပခင်း (Preventive Di-
plomacy) တို့အတေက် အပပုသထောထဆာင်တဲ့ ကကိုးပမ်းမှုများပါဝင်ပါမယ်။ 
သံတမန်ထရးအရ ကကိုတင်ကာကေယ်ပခင်း (Preventive Diplomacy) နည်းလမ်း 
နဲ့ ပါဝင်သူများအကကား အပငင်းပေားမှုများပဖစ်ပေားပခင်းကထန ကာကေယ်ဖို့၊ လက်ရှိ 
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အပငင်းပေားမှုများကတဆင့် ပဋိပက္ခပဖစ်ထစပခင်းကထန ကာကေယ်ဖို့နဲ့ ၎င်းတို့ ထပါ် 
ထပါက်လာထသာအခါမှာ အပငင်းပေားမှုပျံန့ှံ့ ပခင်းကို ကန့်သတ်ဖို့ လုပ်ထဆာင်ရပါ 
မယ်။

(၉.၄)  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ (Neighbouring Countries) 

 မငိမ်းချမ်းထရးကိုွိန်းသိမ်းဖို့ထသာ်လည်းထကာင်း၊ စီးပေားထရးဖေံ့ မဖိုးတိုး
တက်မှုရှိထစဖို့ထသာ်လည်းထကာင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ ဆက်ဆံထရးကို ွိန်း 
သိမ်းဖို့ အထရးကကီးပါတယ်။ နိုင်ငံကို အကျ ိုးရှိထစမယ့် ကုန်ပစ္စည်းများ တင် 
သေင်းပခင်းနဲ့ တင်ပို့ ပခင်း၊ အရင်းအပမစ်များမေထဝပခင်း စတဲ့အခေင့်အလမ်းများဟာ 
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့အတေက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ 
ဆက်ဆံထရး ထကာင်းမေန်ဖို့ အထရးကကီးလှပါတယ်။
 အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရာမှာ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များပဖစ်တဲ့

(၁) စီးပေားထရးဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ထစျးကေက်အခေင့်အလမ်းများ ရရှိဖို့ 
အတေက် ခိုင်မာတဲ့စီးပေားထရး (Strong Economy)၊ 

(၂) အင်စတီကျူးရှင်းများ အားထကာင်းထစဖို့နဲ့ ထကာင်းမေန်တဲ့ အုပ်ချုပ် 
မှုစနစ် ပဖစ်ထပါ်ထရး ခိုင်မာသန်စေမ်းတဲ့ အုပ်ချုပ်ထရးစနစ် (Strong 
Governance)၊ 

(၃) စေမ်းအင်ဆိုင်ရာွိထရာက်မှု (Energy Efficiency)၊ သောဝပတ် 
ဝန်းကျင်နဲ့ ရာသီဥတုထပပာင်းလဲပခင်းစတာထတေကို ဆက်သေယ်ချိတ် 
ဆက်နိုင်ဖို့အတေက် ခိုင်မာတဲ့ဆက်သေယ်မှု (Stronger Connectiv-
ity)၊

(၄) ထရွ့လျားသေားလာမှုနဲ့ လူအချင်းချင်းဆက်သေယ်ထဆာင်ရွက်မှုများ 
(People-People Contacts) အားထကာင်းထစဖို့အတေက် ခိုင်မာတဲ့ 
လူမှုအသိုက်အဝန်း (Stronger Society)

 စတာထတေကို ခိုင်မာအားထကာင်းထအာင် လုပ်ထဆာင်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
လူအချင်းချင်းဆက်သေယ်ထဆာင်ရွက်မှုများ ဆိုရာမှာ တရားဝင် ဝင်ထရာက်စေက်  
ဖက်ပခင်းနဲ့ ထစခိုင်းညွှန်ကကားပခင်းမပါတဲ့ နှစ်နိုင်ငံအတေင်းရှိ သာမန်နိုင်ငံသား 
များအကကား အပပန်အလှန်ဆက်ဆံမှုမျ ိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
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(၉.၅)  နိုင်ငံတကာ ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မှု 
 (International Cooperation)

 နိုင်ငံတကာ ပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှုဟာ အပပန်အလှန်သထောတူွားတဲ့ 
လုပ်အားခေဲထဝမှု (Division of Labour) ကတစ်ဆင့် အဖေဲ့အစည်းများအကကား 
အတူတကေပူးထပါင်းထဆာင်ရွက်မှုကို ဆိုလိုပါတယ်။ နိုင်ငံအဆင့်မှာ အစိုးရရဲ့ 
ဦးထဆာင်မှုထအာက် နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖေံ့ မဖိုးထရးမဟာဗျူဟာကို အထကာင်အွည် 
ထဖာ်ပခင်းနဲ့ ထစာင့် ကကည့် ပခင်းတို့မှာ  နိုင်ငံတကာဖေံ့ မဖိုးထရး ထအဂျင်စီများ အပါ 
အဝင် အကျ ိုးသက်ဆိုင်သူများ (Stakeholders)၊ ပပင်ပမိတ်ဖက်များနဲ့ပါ ပူး 
ထပါင်းဆက်ဆံရပခင်းပဖစ်ပါတယ်။ အစိုးရများ၊ စီးပေားထရးလုပ်ငန်းများ သို့ 
မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစီအထနနဲ့ အလားတူရည်ရွယ်ချက်များ မဟာဗျူ 
ဟာများထပါ်မှာ အတူတကေပူထပါင်းလုပ်ထဆာင်ပခင်း လည်းပဖစ်ပါတယ်။
 ပပည်ထွာင်စုကကီးရဲ့ ထပမာက်ေက်အရပ်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးထရအများဆုံး 
ပဖစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ စုံလင်ကေဲပပားမှု အပမင့်ဆုံး ဒီမိုကထရစီနိုင်ငံပဖစ်တဲ့ အိန္ဒိယ 
နိုင်ငံအပပင် ေင်္ဂလားထဒ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပါ နယ်ထပမချင်း ွိစပ်လေက်ရှိပါတယ်။ ထတာင် 
ေက်အရပ်မှာ လာအိုနိုင်ငံ၊ ွိုင်းနိုင်ငံ စတဲ့ အထရှ့ထတာင်အာရှနိုင်ငံများနဲ့ 
လည်း ွိစပ်ထနပါတယ်။ ဒါထကကာင့် ပပည်ထတာင်စုကကီးအထနနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ 
များသာမက ထဒသတေင်းနိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကကီးများနဲ့ ထကာင်းမေန်တဲ့ ဆက်ဆံ 
ထရး ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ထဒသတေင်းကိစ္စရပ်များအတေက်သာမက 
ကမ္ဘာ့ထရးရာ ကိစ္စရပ်များမှာလည်း အထပါင်းလက္ခဏာထဆာင်တဲ့ ပူးထပါင်းထဆာ
င်ရွက်မှုမျ ိုးရှိဖို့ လေန်စောမှပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာရဲ့ ထလးစားသမှုကို ရရှိဖို့နဲ့ 
ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ပူးထပါင်း 
ထဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထရးဆေဲချမှတ်ွားဖို့ လိုအပ်ပါ 
မယ်။
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 ပပည်ထွာင်စုတည် တိုင်းရင်းသားထခါင်းထဆာင်ကကီးများသည် ဤပပည် 
ထွာင်စုကကီးအား မိမိတို့၏ သီးပခားတိုင်းပပည်အပဖစ် တည်ထွာင်နိုင်ခေင့်တို့ကို 
စေန့်လွှတ်၍ ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုကာ ပပည်ထွာင်များစုထပါင်း၍ ပပည်ထွာင် 
စုနိုင်ငံအပဖစ် တည်ထွာင်ခဲ့ ကကသည်။ လေတ်လပ်ပခင်း၊ တန်းတူပခင်း၊ စုံလင် 
ကေဲပပားပခင်း၊ စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်ပခင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပပဋ္ဌာန်းပိုင်ခေင့်ရှိပခင်းတို့ကို 
ပပည်ထွာင်စု၏ စံတန်ဖိုးများအပဖစ် ကိုင်စေဲ၍ လူမျ ိုးထပါင်းစုံ ထအးအတူပူအမေ 
မငိမ်းချမ်းစောပဖင့် အတူတကေ ယှဉ်တေဲထနွိုင်နိုင်မည့် ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုအား 
တည်ထဆာက်ရန် ရည်ထမော်ခဲ့ ကကသည်။ လေတ်လပ်ထရးကို အတူအကေ ပူးထပါင်း 
ရယူခဲ့ ကကသည်။
 ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုစနစ်ကို မလိုလားထသာ၊ လူမျ ိုးကကီးဝါဒကို 
သေတ်သေင်းချင်ထသာ နိုင်ငံထရးအုပ်စုတို့သည် ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုကကီး တည် 

နိဂုံး
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ထဆာက်ရန် ကကိုးပမ်းထနသည့် တိုင်းရင်းသားထခါင်းထဆာင်များအား လုပ်ကကံ 
သတ်ပဖတ်ခဲ့သည်။ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံသို့ တင်သေင်းအတည်ပပုခဲ့ထသာ 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒ (မူကကမ်း) နှင့် ဆန့်ကျင်ကေဲလေဲထသာ ဖားတစ်ပိုင်း၊ ငါး 
တစ်ပိုင်း ဖေဲ့စည်းပုံဟုထခါ်ဆိုခဲ့ထသာ ၁၉၄၇ ဖေဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအထပခခံဥပထဒကို 
ထရးဆေဲ အတည်ပပုခဲ့ ကကသည်။ လေတ်လပ်ထရးရယူမပီးထနာက် အုပ်ချုပ်ထရးအာဏာ 
ရယူကကသူများသည် ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုအပဖစ် တည်ထဆာက်ရန် ပျက် 
ကေက်ခဲ့သည်။
 လေတ်လပ်ထရးကို ပူးထပါင်းရယူမပီး ၁၀ နှစ်ထကျာ်လေန်ထသာအခါ ပင်လုံ 
စာချုပ်၊ ပင်လုံကတိကဝတ်များကို ပပန်လည်ထဖာ်ထဆာင်နိုင်ရန်အတေက် ၁၉၆၁ 
ခုနှစ်တေင် ထတာင်ကကီးမမို့၌ ပပည်နယ်ထပါင်းစုံညီလာခံကကီးအား ကျင်းပကာ ပပည် 
ထွာင်စုမူပဖင့် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒကို ပပင်ဆင်ရန် ကကိုးပမ်းခဲ့သည်။ ပပည် 
ထွာင်စုမူကို တိုင်းပပည် မပိုကေဲထစမည့်မူအပဖစ် ယိုးစေတ်၍ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တေင် 
အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု တည်ထဆာက်ထရး ကကိုးပမ်းချက် 
ဒုတိယအကကိမ် ဆုံးရှုံးပခင်းပင်ပဖစ်သည်။ ၎င်းထနာက်တေင် ထရးဆေဲခဲ့သည့် ၁၉၇၄ 
ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပဖင့် တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်သို့ သေတ်သေင်းခဲ့ 
သည်။ ယခုလက်ရှိ ကျင့်သုံးထနသည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒသည် 
လည်း အဖေဲ့အစည်းတစ်ခု၊ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးအထရးကိုသာ အသားထပးသည့် ဖေဲ့ 
စည်းပုံအထပခခံဥပထဒပဖစ်သည်။ နိုင်ငံထရးအရ လက်နက်ကိုင်ထတာ်လှန်ထနသည့် 
လူမျ ိုးများနှင့် ယထန့တိုင် ထစ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ပခင်းမရှိထသးသကဲ့သို့ ပပည်တေင်းမငိမ်း 
ချမ်းထရးကို ထဆာင်ယူနိုင်ပခင်း မရှိထသးထပ။
 သို့ပါ၍ မငိမ်းချမ်းသာယာသည့် ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စုကကီး တည် 
ထဆာက်နိုင်ရန်အတေက် ပင်လုံစာချုပ်၊ ပင်လုံကတိကဝတ်နှင့် ပင်လုံမူတို့ကို 
အထကာင်အွည်ထဖာ်ထဆာင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ပပည်ထွာင်စု၏ 
ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒကို ပပန်လည်ထရးဆေဲရမည်။ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံဥပထဒအရ 
အုပ်ချုပ်ထသာ ဖေဲ့စည်းပုံအထပခခံ ဥပထဒစနစ် (Constitutionalism) ကိုကျင့်သုံး 
မည်။ လိုအပ်ထသာ ဥပထဒပပုထရး၊ အုပ်ချုပ်ထရးနှင့် တရားစီရင်ထရးဆိုင်ရာ ပပု 
ပပင်ထပပာင်းလဲမှုများကို ထဆာင်ရွက်မည်။ ပပည်ထွာင်စု၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပပည့် 
စုံရန် လုပ်ထဆာင်မည်။ ပပည်ထွာင်စုလက္ခဏာ တည်ထဆာက်ထရး ပဖစ်သည့် 
အသေင်သဏ္ဌာန် လက္ခဏာ တည်ထဆာက်ထရးနှင် အနှစ်သာရ လက္ခဏာတည် 
ထဆာက်ထရးတို့ကို အထကာင်အွည်ထဖာ်မည်။ တိုင်းပပည်အတေင်းရှိ အဖေဲ့အစည်း 
များအား စည်းစနစ်ကျနထသာအဖေဲ့အစည်းအပဖစ်တည်ထဆာက်ပခင်း (Institu-
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tion Building) ပပုလုပ်မည်။ အုပ်ချုပ်ထရးအာဏာနှင့် ဥပထဒပပုထရးအာဏာကို 
ကျင့်သုံးမည့် နိုင်ငံထရးပါတီများအား မူဝါဒအထပခပပုနိုင်ငံထရးပါတီအပဖစ် 
ထပပာင်းလနဲိငုရ်န ်အစေမ်းကနုက်ကိုးစားဦးထဆာငမ်ည။် စထုပါင်းတညထ်ွာငခ်ဲထ့သာ 
ပပည်ထွာင်စုကကီးအား စုထပါင်းထခါင်းထဆာင်မှုပဖင့် ကမ္ဘာ့အလယ်တေင် တင့်တယ် 
ထစရမည်။ 
 စံတန်ဖိုးများနှင့် ခိုင်မာသည့်မူဝါဒများကို ထလးစားယုံကကည်လိုက်နာ 
ထသာ လေတ်လပ်၊ မငိမ်းချမ်း၊ ကကီးပေား၊ တိုးတက်ထသာ ပပည်ထွာင်စုသစ်ကကီးကို 
ွုဆစ်ပုံထဖာ်ရန်အတေက် ပင်လုံကတိကဝတ်များကို ပပန်လည်အသက်သေင်း 
ပခင်းသည် ပဋိပက္ခထပဖရှင်းထရး၏ တစ်ခုတည်းထသာ အထပဖပဖစ်ထကကာင်း အခိုင် 
အမာ သက်ဝင်ယုံကကည်လက်ခံသည့်အထလောက် ဤရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ 
ဒီမိုကထရစီအဖေဲ့ချုပ်၏ ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်အား အများပပည်သူ သိရှိထလ့လာ 
နိုင်ရန် ွုတ်ပပန်ထကကညာလိုက်သည်။

ဗဟိုအလုပ်အမှုရောင်ရကာ်မတီ
ေှမ်းတိုင်းေင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
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ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်ရကာ်မတီ
ဦးရောင်ရကာ်မတီဝင်များ

၁။ စိုင်းညွန့်လေင်  
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီ
၂။ စိုင်းခမ်းပိုင်ဖ  
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီ
၃။ စိုင်းလ   
 အထွေထွေအတေင်းထရးမှူး၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီ
  
ရကာ်မတီဝင်များ

၁။ စိုင်းထကျာ်ညွန့်  
 တေဲဖက်အတေင်းထရမှူး (၁)၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီ
၂။ စိုင်းဆမ်ဖေဏ်ဆိုင် 
 တေဲဖက်အတေင်းထရးမှူး (၂)၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီ
၃။ နန်းထွေးမှုံ  
 စာရင်းစစ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီ
၄။ စိုင်းဝမ်းလှိုင်းခမ်း 
 အမျ ိုသားလွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊   
 ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၅။ စိုင်းွေန်းထအး  
 ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊  
 ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၆။ စိုင်းသီဟထကျာ်  
 ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊
 ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၇။ နန်းခမ်းထအး  
 ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်  
 ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
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၈။ နန်းမေန်းစိန်  
 ဗဟိုဌာချုပ်ရံးခေဲ (ရှမ်း-ထပမာက်)၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၉။ နန်းမေန်းတေီ  
 ဗဟိုဌာချုပ်ရံးခေဲ (ရှမ်း-ထရှ့)၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၁၀။ စိုင်းထကျာ်သီဟ  
 ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခေဲ(ကချင်ပပည်နယ်)  
 ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၁၁။ စိုင်းမျ ိုးဇင်  
 ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးခေဲ (မန္တထလးတိုင်းထဒသကကီး)၊
 ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၁၂။ စိုင်းထကျာ်သူလင်း 
 လူငယ်ထရးရာ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်
၁၃။ နန်းခင်ထစာ 
 ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဗဟိုထကာ်မတီဝင်
၁၄။ စိုင်းထအာင်ထကျာ် 
 ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဗဟိုထကာ်မတီဝင်
၁၅။ စိုင်းဆိုင်မိုင်း  
 ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဗဟိုထကာ်မတီဝင်
၁၆။ စိုင်းလင်းပမတ်
 ရှမ်းပပည်နယ်လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဗဟိုထကာ်မတီဝင်
၁၇။ စိုင်းလုံ   
 ဗဟိုဌာချုပ်ရုံးခေဲ (ရှမ်း-ထရှ့)၊ ဗဟိုထကာ်မတီဝင်
၁၈။ စိုင်းဆိုင်လင်း  
 ဗဟိုဌာနချုပ် (ရန်ကုန်)၊ ဗဟိုထကာ်မတီဝင်
၁၉။ နန်းပမဦး  
 မမို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ထတာင်ကကီးမမို့နယ်အလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီ
၂၀။ စိုင်းထဆအေန်မိန်း  
 မမို့နယ်အတေင်းထရးမှူး၊ 
 မိုင်းရယ်မမို့နယ်အလုပ်အမှုထဆာင်ထကာ်မတီဝင်






