
ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ အာဏာႀကီး သုံးရပ္အေၾကာင္း  
အာဏာႀကီး သုံးရပ္ 

ႏုိင္ငံတခုကိ ုဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အေရးႀကီးဆုံးမွာ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (Constitution) 
ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ (Executive Power)၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ 
(Legislative Power)ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ (Judicial Power)ဟူ၍ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ 
(Political Power) သံုးရပ္ရိွသည္။  

တနည္းအားျဖင့္ အဆိုပါ အာဏာတည္းဟူေသာ မ႑ိုင္ႀကီး (၃)ရပ္ကိ ုအေျချပဳ၍ ႏိုင္ငံကိ ုဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ထားရသည္။ ထုိသံုးမ်ဳိးစလုံးမရိွပဲ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏုိင္။ ထို႔ျပင ္တခုခု 
ေလ်ာ့ေန၍လည္းမရ။ တခုခုအားနည္းေနလွ်င္လည္း မျဖစ္။ သုံးမ်ဳိးစလုံး ဘက္စံုညီညာစြာ တည္တ့ံ 
ခုိင္ျမဲေနေအာင္ စုစည္းထားႏုိင္မွသာ အဆိုပါႏိုင္ငံသည္ စနစ္တက ်ရပ္တည္ႏုိငသ္ည္။   

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ေပၚရသည္မွာ 

အဆုိပါ အာဏာသုံးရပ္စလံုး ဘက္စုံညီညာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ 
တည္ၿငိမ္ ခုိင္မာမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မခုိင္မာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား 
ေပၚေပါက္ရန္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။  

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မရိွျခင္းထက္ ရိွျခင္းက ပုိေကာင္းသည္မွာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္စရာ မရိွ။ 
“ေတာင္းမွာအကြပ၊္ လူမွာအဝတ”္ဆိုသက့ဲသုိ႔ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခ ံမရိွ၍မရ။ လူစည္း ဘီလူးစည္းခြဲမ ွလူသားတဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သက့ဲသို႔ ႏုိင္ငံတြင္လည္း စည္းထားရသည္။  

အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွိမေနေသာ္ ေန႔ေန႔ညည ဓါးျမတိုက္ခံေနရေသာ တုိင္းျပည္ကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ေနမည္။ အင္အားသူတုိ႔က သူတလူ ငါတမင္း ဗုိလ္က်ခ်င္တိုင္း ဗိုလ္က်ေနမည္။ ဓါးကိုင္-
ေသနတ္ကိုင္ထားသူ၏ ပါးစပ္မွထြက္ရာ စကားမွန္သမွ် အမိန္႔ျဖစ္ေနမည္။ ထိုထုိေသာ 
စည္းစိမ္ဥစၥာ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ လုံျခံဳမႈ ကင္းမ့ဲျခင္း၊ တရားဥပေဒ ဆိတ္သုန္းျခင္းတုိ႔မွာ 
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အာဏာသိမ္းခံရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ 
ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံး အသြင ္
ကူးေျပာင္းေရး ၾကားကာလအတြက္ ယာယီဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲၾကရသည္။ 

တဖန္ ဝတ္စားဆင္ယင္ရာ၌ လူႏွင့္အဝတ္အစား လုိက္ဖက္ေအာင္၊ အရွက္တရားႏွင့္ သဘာဝ 
ဒဏ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင၊္ ေနရာေဒသအလုိက္ သင့္တင့္မွ်တေအာင္ ဝတ္ဆင္တတ္ရမည္ 
ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပုံ ရွိသက့ဲသို႔ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္လည္း 
မည္သူတို႔အတြက ္ရည္ရြယ္သည္၊ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည္တို႔ ပါဝင္မ ွစနစ္တက် 
ျဖစ္သည္။ စနစ္တက်မျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေပၚသည္။  

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပုံ မွားယြင္းျပန္လွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ေပၚသည္။ 
လူေရြးမွားလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေပၚသည္။  

မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆိ ုတႏုိင္ငံတည္း သီးျခားရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း မရိွ။ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင္ ့
အလုိက္အထုိက ္ပူးေပါင္း ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ညိွထားရသည္။ ထိုသုိ႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ္
(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေတာ့သည္။     



အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔မွာ တာဝန္ရွိသူတို႔အား 
ႏုိင္င့ံေရးရာမ်ားကုိ စနစ္တက် အမ်ဳ ိးအစားခြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
(Mandate) ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင္အ့ာဏာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြား 
အတြက္သာ အေျခခံၿပီး က်င့္သုံးရသည္။ လူတဦး-တဖြဲ႔-တပါတီကုိ အေျခခံၿပီး အာဏာ 
အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ျမဲျဖစ္သည္။  

အာဏာသံုးရပ္ကိ ုက်င္သုံ့းရာတြင ္ဦးစားေပးပုံ ကြာျခား  

အမွန္စင္စစ ္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ 
ႏုိင္င့ံေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ေကာင္းက်ဳ ိးတုိ႔အတြက္သာ အညီအမွ် ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ စီမံထားရသည္။ 

ဤအတုိင္း တေသြမတိမ္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကလွ်င္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမွ် ေပၚစရာမရိွ။ 
ပကတိေအးခ်မ္းသာယာေသာႏုိင္ငံကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ၾကေပလိမ့္မည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ 
မ်ား၌ ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ လူထုအက်ဳိး မွ်တေအာင္ စီမံထားသည္ကိ ုနမူနာအားျဖင္ ့ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။   

အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိးကုိ သိသိသာသာ ဦးစားေပးထားတတ္ၾကသည္။ ယင္းတြင္ 
အုပ္စိုးသူ တဦး-တဖြဲ႔-တပါတီအတြက္ အာဏာျမဲေစေရးႏွင္ ့၎တို႔ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ 
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးက အဓိကျဖစ္သည္ကိ ုဖံုးကြယ္ျခင္း သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး 
အျခားတဘက္တြင္ ႏုိင္ငံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မွ ျပည္သူတုိ႔ တိုးတက္မႈ ရွိႏုိင္သေယာင္ေယာင္ 
ဝါဒျဖန္႔တတ္ၾကသည္။ 

ထိုသုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ား၌ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီညြတ္စြာ တကယ္တမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရိွတတ္ၾကသည္။ ေျပာထားသည့္အတုိင္း အေျခအေနတရပ္တြင္ ႏုိင္ငံကလည္း 
တိုးတက္လာသည္။  

(အေျခအေနတရပ္ကိ ုဥပမာေပးရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပါတ ီကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ တင္းၾကပ္စြာ 
က်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံက စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက ္ယခင္က်င့္သံုးခ့ဲေသာ 
ကြန္ျမဴနစ ္စီးပြားေရးစနစ္ကိ ုရပ္ဆိုင္းကာ တခါက ၎တို႔ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခ့ဲေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ 
စီးပြားေရးစနစ္ကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။)  

သို႔ေသာ္ လူထုတရပ္လံုး အတြက္ အမွန္တကယ္တိုးတက္မႈကိ ုမေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္။ အထူးသျဖင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွာင္လႊမဲရေသာ ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ရင္ဆိုင္ရသည္။ 

ဤအမ်ဳ ိးအစားတြင္ ဒီမုိကေရစီကင္းမဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား နမူနာအျဖစ္ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ 
သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဤအျဖစ္မ်ဳိးကုိ ေတြ႔ရတတသ္ည္။  

အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာမူ အေျပာတျခား အလုပ္တျခား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက ္
လုပ္ေပးေတာ့မေယာင္ေယာင္၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္မွ ျပည္သူတို႔ တိုးတက္လာေတာ့မေယာင္ေယာင္ 
မက္လုံးေပးထားၿပီး ၎တို႔ကိုယ္က်ဳ ိးကုိသာ တစုိက္မတ္မတ ္လုပ္ေနတတ္ၾကသည္။ 
အခ်ိန္လြန္သည့္တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံကတုိးတက္မလာ၊ ျပည္သူတုိ႔ကလည္း ရုန္းကန္ေနဆဲဘဝမွာပင္ 
ရိွေနဆ ဲျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားစြာ ေတြရသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳ ိးေဖာက္ခံရေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ဆင္းရဲစရာ အေၾကာင္းရင္းမရိွပ ဲဆင္းရဲေနရေသာႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။  

တဖန္ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားေနေသာ ဒီမုိကေရစီကိ ုဘန္းျပကာ 
ကိုယ္က်ဳ ိးကိုသာ လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္းရိွသည္။ အာဏာရွင္ရင့္မာႀကီးမ်ား၊ 
အာဏာရွင္ေပါက္စနမ်ား၊ အာဏာရွင္ေလာင္းမ်ား ေပၚထြန္းရာႏုိင္ငံတုိ႔မွာ ထင္ရွားေသာနမူနာ 
ျဖစ္သည္။    



ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႀကီး (၃)ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိး၊ ျပည္သူေကာင္းက်ဳိးအတြက ္ခြဲေဝ 
က်င့္သံုးၾကရာ၌ ဦးစားေပးသည့္အေနအထား ကြာျခားမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံမ်ား ကြာျခား 
ရျခင္း ျဖစ္သည္။  

သီးျခားစီ ရပ္တည္ေသာ အာဏာႀကီး သုံးရပ္ 

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ကုိ သီးျခားစီ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင ္စီမံထားသည္။ 
သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္သေဘာ မသက္ေရာက္ႏုိင္ရန္၊  အာဏာတခုႏွင့္တခု အျပန္အလွန္ 
အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္အတြက ္Check and Balance ျဖင့္ ထိန္းညိွေပးထားရသည္။  

ထိအုခါ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအာဏာရရိွထားေသာ သမတျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ျဖစ္ေစ၊ 
တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ အေပၚစီးမွ မခ်ဳ ပ္ကိုင္ႏုိင္။ ဥပေဒမ်ားကုိ သူတို႔ႀကိဳက္သလုိ 
ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳႏိုင္။  

ထိုနည္းတူ တရားသူႀကီးတုိ႔သည္လည္း ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ေဘာင္ေက်ာ္၍ ဆုံးျဖတ ္
စီရင္ျခင္း မျပဳႏုိင္။ ရဲမ်ားကလည္း မည္သူတဦး တေယာက္ကုိမွ် ဥပေဒမ့ဲ အေၾကာင္းမဲ ့ဖမ္းဆီးျခင္း 
မျပဳႏိုင္။  

ထိုက့ဲသို႔ပင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင္ ့တရားသူႀကီးတုိ႔၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ႀကိဳးကုိင္ခ်ယ္လွယ္၍ မရ။ အားလုံးမွာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ 
တိတိက်က် တာဝန္ယူေနရနသ္ာ ရိွသည္။    

ဒီမုိကေရစီ အစစ္အမွန္ျဖစ္၍ အာဏာႀကီး သုံးရပ္အေပၚ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လက္ဝါးႀကီး 
မအုပ္ႏိုင္ေအာင ္အဘက္ဘက္မွ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံသား မွန္သမွ် အေျခခံဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း တေျပးညီ ခံစားခြင့္ ရိွသည္။ ေက်ာသား ရင္သား ခြဲျခားျခင္းမရိွ။ 
လူကုိခင္၍ မူကုိျပင္ျခင္းမ်ဳ ိးလည္း မရိွ။  

သမတသည္ပင္လွ်င ္ဥပေဒတရပ္ရပ္ကိ ုက်ဴ းလြန္မိပါက တရားသူႀကီးတုိ႔က ဥပေဒအတိုင္း 
ဆံုးျဖတ္စီရင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အစုိးရအဖြဲ႔မွ ကာကြယ္ဝန္ႀကီး၏ 
လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ လူထု၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူက လူထ ု
အက်ဳ ိးကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝလွ်င္ ထိုသူအား လူထုကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္မွ လူထုကပင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။  

ဤသည္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိ ုစစ္မွန္စြာ က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳမႈ 
တို႔အတြက ္အာမခံခ်က္ေကာင္းသျဖင့္ လူထုႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ 

အေထာက္အကူျပဳေသာ အျခားမ႑ိဳင္မ်ား 

ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ အတိအလင္း ျပဌာန္းထားၿပီး တိက်မွန္ကန္ေအာင္ က်င့္သံုးရသည့္ 
အာဏာႀကီး (၃)ရပ္ကိ ုပုိမုိ အစြမ္းထက္ႏုိင္သမွ်ထက္ေနေအာင ္အေထာက္အကူ ျပဳေပးရသည္။  
“စတုတၴမ႑ုိဳင္”ဟ ုလူသိအမ်ားဆုံးမွာ “မီဒီယာ” (Media) ျဖစ္သည္။ အမွန္ပင ္မီဒီယာက 
အာဏာႀကီး (၃)ရပ္စလုံးကုိ တည့္မတ္မွန္ကန္ေနေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။  

ဒီမုိကေရစီ ကင္းမ့ဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင ္အုပ္စုိးသူတို႔အလုိက် ဝါဒျဖန္႔ခ်ိရာတြင ္မီဒီယာကိ ု
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ကာ ထိထိေရာက္ေရာက ္ကိုင္တြယ ္အသံုးခ်သည္။ အစုိးရပုိင္ သတင္းစာ၊ 
ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ အင္တာနက္၊ စာအုပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေရးတုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္း 
မွာပင္ မီဒီယာကုိ အသုံးခ်၍ အစုိးရအာဏာဖီဆန္သူတို႔အား လူထုေထာက္ခံမႈမရေအာင္ 
စည္းလြတ္ဝါးလြတ ္အျပစ္ပုံခ်တတ္ၾကသည္။  



ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မီဒီယာက လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၿပီး မီဒီယာ၏ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ အစိုးရႏွင့္ 
အာဏာပုိင္ အသီးသီးတုိ႔၏ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကုိ လူထုသိရွိေအာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေဖာ္ထုတ္ 
ႏုိင္ၾကသည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရိွ အာဏာႀကီး(၃)ရပ္ကိ ုအလြဲသံုးစားလုပ္ေနသ ူ
ကိုယ္က်ဳ ိးရွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အား သက္ဆုိင္သလိ ုအေရးယူ အျပစ္ေပးႏုိင္သည္အထိ မီဒီယာ 
စြမ္းပကား ႀကီးမားလွသည္။ 

အျခားမ႑ိဳင္တခုမွာ အစိုးရႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGO) ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လုပ္နည္း 
လုပ္ဟန္အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားၾကသည္။ အာဏာသုံးရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြဲသံုးစား 
ေဖာက္ျပန္မႈတို႔ကိ ုေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ေသာ NGO မ်ားကုိပင ္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ 
ယင္းတုိ႔သည္လည္း ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ အာဏာႀကီး သုံးရပ္အေပၚ တနည္းအားျဖင့္ 
အေထာက္အကူျပဳေသာ မ႑ဳိင္တရပ္ ျဖစ္လာသည္။  

 

လြင္ေအာင္စိုး  
၂၃-၁၁-၂ဝဝ၈ 
 


