
အခ်ိဳသတ္လွည့္စားထားတ့ဲ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း  

 

 

ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္မူၾကမ္း” ခ်ျပလာၿပီ။ ထုိျပင္ဆင္မည့ ္ မူၾကမ္းထဲ၌ “၂၀၀၈ 

အေျခခံဥပေဒ”  အခန္း (၁၅) ခန္းအနက ္ အခန္း (၇) ခန္းမ ွ ပုဒ္မေပါင္း (၂၈) ခု၊ ဇယား ၂ တြင္ ျဖည့္စြက္မယ့္ အခ်က္ ၃၄ ခ်က္၊   

ဇယား ၅ တြင္ျဖည့္စြက္မယ့ ္ အခ်က ္ ၂၀ ပါဝင္တယ္။ အေျခခံမူမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာထားမရွိတာ ထင္ရွားတယ္။ အခန္း (၁) 

ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားအခန္းမွ ပုဒ္မတခုတေလမွ်ပင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေခ်။ အခန္း (၁) မွ ပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမျပဳႏိုင္တ့ဲ 

ျပင္ဆင္ေရးဟာ မည္ကာမတၱျပင္ဆင္ေရး၊ အေပၚယံျပင္ဆင္ေရးသာ ျဖစ္လိမ့္မယ။္  

 

ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းမွာ (NLD) ကိ ုစိန္ေခၚရန္တုိက္တြန္းေနၾကခ်ိန္နဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

စိန္ေခၚမယ္ဆိုလွ်င္ စိန္ေခၚႏိုင္ေလာက္ေသာ အေျခအေနအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း စိန္ေခၚျခင္းမေခၚျခင္းကေတာ ့(NLD)ရဲ႕ 

အဆံုးအျဖတ္နဲ႔သာ သက္ဆုိငပ္ါလိမ့္မယ္။ 

ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းမွာပါတ့ဲ ထည့္သြင္းထားတ့ဲ ပုဒ္မေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့“အတိုက္အခံေတြ”ကိ ုအခ်ိဳသပက္ာ 

“တုိင္းရင္းသား”ကိ ုလွည့္စားဖုိ႔ အဓိကျဖစ္ၿပီး က်န္တာေတြက သူတို႔အဖုိ႔ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနတဲ ့ပုဒ္မ ၆၄ နဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

ခုံ႐ုံးနဲ႔ဆုိင္တ့ဲ ပုဒ္မေတြ ပယ္ဖ်က္ေရးနဲ႔ အစားထုိး ျပင္ဆင္ေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ” ရဲ႕ အႏွစ္သာရဆိုသည္မွာ စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမွာ ဘက္ေပါင္းစံုကေန 

ထာဝစဥ္ ဗုိလ္က် လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအႏွစ္သာရရဲ႕ အခုိင္အမာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံကေတာ ့၂၀၀၈ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒထမွဲာပါတ့ဲ ပုဒ္မေတြကုိ စစ္အုပ္စု တမင္အခ်ိန္ယူ အကြက္ခ်ၿပီးေရးထားတာေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေရးသားထားတ့ဲ ပုဒ္မေတြကုိ သူတို႔ခင္းေပးတဲ ့လမ္းေၾကာင္း၊ ေဘာင္ထဲကေန ျပင္ဆင္သြားရင္ ဒီမိုကေရစီ 

စံႏႈန္းေတြ၊ အႏွစ္သာရေတြ ျပည့္ဝတဲ ့အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ တစတစျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆတာဟာ 

စိတ္ကူးယဥ္တာကလြဲၿပီး တျခားဘာမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒီလိ ုတစတစျပင္ဆင္သြားၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကုိ ျဖတ္သန္းလုိက္လို႔ရွိရင္ 

ႏႈန္းမီစံျပည့္ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ တကိုယ္ေတာ္စိတ္ကူးယဥ္ေနတာဆိုရင္ေတာ ့သိပ္ျပႆနာမရိွပါဘူး။ 

လူတုိင္းကိုယ္စ ီအိပ္မကတ္စ္ခု ရိွၾကတယ္ဆိုတာမ်ိဳးလုိပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုစိတ္ကူးယဥ္မႈကိ ုအမ်ားျပည္သူလူထုထံ တင္ျပမယ္၊ 

ျဖန္႔ျဖဴးမယ္ဆုရိင္ေတာ့ ဒါဟာ ျပည္သူလူထုကိ ုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွားေတြေပးၿပီး လွည့္စားတာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး 

မလုပ္သင့္ပါ။  

 

ျပည္သူလူထု လုိခ်င္တာက စစ္မွန္တဲဒ့ီမိုကေရစီ၊ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္တဲ ့ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုက စကတည္းက တမင္ခက္ခဲေအာင္၊ ျပင္ရခက္ေအာင္ ေရးသားထားတာေတြကုိ အလြယ္တကူ 

ျပင္ဆငႏို္င္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ဘယ္လိမုွ မေမွ်ာ္မွန္းသင့္တ့ဲအရာပါ။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္စုက တမင္အသာစီးယူထားတ့ဲ၊ ထာဝစဥ္ဗုိလ္က် 

အႏုိင္ယူထားတ့ဲ အုပ္စုိးမႈ အႏွစ္သာရကု ိဘယ္သူမ ွထိပါးခြင့္မရိွပါ။  

 

ျပင္ဆင္ေရးအတြက ္သူတို႔လမ္းခင္းေပးလာၿပီ။  

  

ေဖာ္ျပထားတဲ ့ပုဒ္မမ်ားကိ ုၾကည့္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရအဖြဲ႔ကို သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားမ ွ ျပည္သူလူထုဆႏၵမဲနဲ႔ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သူမ်ားနဲ႔သာ ဖြ႔ဲစည္းရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ မပါပါဘူး။ ။  

ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) မွာ “စစ္ေရးအျမင္” ဆုိတ့ဲစကားရပ္ကိ ု“ကာကြယ္ေရးအျမင္” စကားရပ္န႔ဲ အစားထိုးမယ္တဲ့။ ဘာမွ် မထူးပါ၊ 

ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းကိ ုေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးတ့ဲ သေဘာပါပဲ။  

ပုဒ္မ ၅၉(စ) မွာလည္း “သားမက္နဲ႔ ေခၽြ းမ”ကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳတ့ဲသေဘာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း သူတုိ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

သားသမီးေတြ အတြကပ္ဲ ရည္ရြယ္သလား စဥ္းစားစရာပါ။  

ပုဒ္မ ၄၁၈ (ခ) မွာလည္း အႏွစ္သာရအရၾကည့္ရင္ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးစီကုိ  “ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထမဲွ” ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆုိေတာ ့ဟုတ္သလိုလုိပါပဲ။ တကယ့္အႏွစ္သာရေတာ ့မေျပာင္းလဲပါ။ 

ကာခ်ဳပ္အေနန႔ဲ ေရြးေကာက္ခံထားရသူေတြထကဲ သ႕ူစိတႀ္ကိဳက ္ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခြင့္ 



ရွိၿမဲရွိေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဆႏၵနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ ့ကိုယ္စားလွယက္ို စစ္ဗုိလ ္(ကာခ်ဳပ္) က ေခါင္ေခါက္ေရြးႏုိင္တဲ့ အခ်က္ 

ထင္ရွားပါတယ္။  

 

ပုဒ္မ ၄၁၈ (ဂ) မွာေတာ ့အထက္မွာ ေျပာခ့ဲသလုိပါပဲ။ ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းကိ ုေခ်ာေမြ႔ေအာင ္ျပင္ဆင္ေပးတဲသ့ေဘာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ “ အေျခခံဥပေဒတြင ္မည္သို႔ပါျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ”ဆုိတဲ့စကားရပ္နဲ႔ “အေျခခံဥပေဒကုိ ႄခြင္းခ်က္ျပဳၿပီး” ဆိုတ့ဲ စကားရပ္ 

အႏွစ္သာရအရ ဘာမွ် မျခားနားပါဘူး။ အာဏာသိမ္းစစ္ဗိုလ္ (ကာခ်ဳပ္) အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကုိ ဂ႐ုစုိက္စရာမလုိဘူးလို႔ 

ဆိုလိုတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့ ္ျပင္ဆင္တယ္ဆုိတာဟာ စကားလံုးေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးေဝဝါးသြားေအာင ္တဖက္တလမ္းကေန 

ကူညီလွည့္စားေပးတ့ဲ သေဘာ၊ ဖံုးကြယ္ေပးတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။  ျပဴးထြက္ေနတဲ ့စစ္ဘီလူးရဲ႕အစြယ္ကို 

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးထားလိုက္ရင ္ျပဴးထြက္ေနတဲ ့အစြယ္ကုိလည္း ဖံုးကြယ္ၿပီးသားျဖစ္၊  ခန္႔ခန္႔ျငားျငားလည္း ရွိသြားမယ္ဆိုတဲ့ 

သေဘာမ်ိဳးေပါ့။  

 

ေသာ့ခ်က္ပုဒ္မလုိ႔ ဆုိေနၾကတ့ဲ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိ ုၾကည့္ၾကပါစုိ႔။  

  

“ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက ္

ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသ ူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ” (ဆုိသည့္စကားရပ္အစား) 

“ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ခုနစ္ဆယ ္

ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြ 

က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးသူ အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ ”တဲ့။  

 “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ 

ခုနစဆ္ယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက ္မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္” ဆုိတာကို အခုိင္အမာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္း၍ 

ေလ့လာၾကည့တ္ဲအ့ခါမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

လႊတ္ေတာ ္ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ကာခ်ဳပ္ေစလႊတ္သူမ်ား စုစုေပါင္း 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  ၃၃၀  ၁၁၀  ၄၄၀  

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္  ၁၆၈   ၅၆  ၂၂၄ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  ၄၉၈ ၁၆၆  ၆၆၄  

 

“တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မေလ်ာ့ေသာ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္” ဟုဆုိသျဖင့္ ၆၆၄ ဦး၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၄၆၄ ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ပါ၍ ကာခ်ဳပ္ေစလႊတ္သူမ်ား မပါဘဲ 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ဆုိလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၈ ဦးအနက ္၄၆၄ ဦးရရိွမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီလိုျဖစ္ဖုိ႔ မလြယ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္လုိသူမ်ားဘက္ကဆုိလွ်င ္ေရြးခ်ယ္ခံကုိယ္စားလွယ ္၃၅ မဲရလွ်င္ ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားကိ ု

အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံ ၃၅ + စစ္သားအမတ ္၁၆၆ = ၂၀၁ ဦး ရွိလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

ယေန႔ကာလမွာကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတ ီ၇၇ ပါတီ ရွိေနေသာ အေနအထားတြင္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအဖို႔ အမတ ္၃၅ ေနရာမကရရိွရန္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးစံု ရွိေနပါတယ္။  

 

 ဒါ့အျပင္  လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေရးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က 

ေထာင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲအပါအဝင္ေရြးေကာက္ပြနဲ႔ဲ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနတဲ ့

ေထာက္ေခ်ာက္မ်ိဳးစံုကုိ ေကာင္းကင္ႀကိဳးတန္းေလွ်ာက္သလု ိျဖတ္သန္းေလွ်ာက္လွမ္းရပါလိမ့္ဦးမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာမ္ရွင္ရဲ႕ 

“ႀကီးႀကပ္မႈမ်ိဳးစံု”ကိ ုရင္ဆုိင္ ရပါလိမ့္မယ္။  

 

ေနာက္ထပ္ထည့္သြင္းၾကည့္သင့္တဲ့ အခုိင္အမာအခ်က္ကေတာ့  ဒီျပင္ဆင္မႈေတြကိ ုဘယ္ေတာ့လုပ္မွာလ ဲဆုိတ့ဲကိစၥ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဥက႒ၠ ဗိုလ္တင္ေအးကေတာ ့(ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ဆႏၵခံယူပြ)ဲ ႏွစ္ခ ုတစ္ၿပိဳင္နက ္မလုပ္ႏုိင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲသာ 

လုပ္ႏုိင္မယလ္ို႔ ေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  

 



(NLD) ပါတီ၏ ပုဒ္မ ၁၆၈ ခု ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္း၌ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင ္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု (၄၉၈ ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံ ု= ၃၃၂ ) ” သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ ္( ၆၆၄ ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ ္= ၃၃၂ ) ျဖင့္ျပင္ရန္ 

အဆုိျပဳထားပါတယ္။  

 ဤသို႔ဆုိလွ်င္ (NLD)ပါတီက ျပင္ဆင္လိုတဲ ့ “သံုးပံုႏွစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ထက္ဝက္ေက်ာ္” န႔ဲ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းပါ 

“၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မေလ်ာ့ေသာ” ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ဟာ (NLD)အတြက ္စိန္ေခၚမယ္ဆုိရင ္စိန္ေခၚစရာအခ်က္အလကတ္စ္ခု 

ျဖစ္ေနပါတယ္။  

ေသခ်ာတဲ့အခ်က္ကေတာ့ “၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက ္မေလ်ာ့ေသာ” ျပင္ဆင္နည္းနဲ႔ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အား ႏႈန္းမီစံျပည့္ 

အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ ဘယ္ေတာ့မ ွျဖစ္မလာႏုိင္ပါ။  

အဘယ္သုိ႔ေသာ အေျခခံဥပေဒ၌မဆိ ုအာဏာရအုပ္စုိးသူလူတန္းစားသည္ သူ႔လူတန္းစားအုပ္စိုးမႈအႏွစ္သာရအား ျပင္ဆင္ 

ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးကုိ မည္သူ႔ထံမွ် ေပးမထားပါ။ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒ၌လည္း 

ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား႐ုိး မရွိပါ။  


