ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) နွင့္
ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း တိ႔အ
ု ေပၚအေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းသြားနိုင္ရန္ CRPH သို႔၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံတင္ျပၾကေသာ အဖြဲ ့
အစည္းမ်ား အားလံုးကို အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း
၁။

CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ ေရွ႕တန္းမွေန၍ ဦးေဆာင္ေနၾကရံသ
ု ာမက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တုိက္ဖ်က္

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတခုလံုးကို ဦးေဆာင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို အုတ္ျမစ္ခ်
ေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ အစိုးရႀကီးတရပ္ အားေကာင္းစြာ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ
သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္

ထုတ္ေဖာ္ျပသၾကသည့္

ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

ဥပေဒအေထာက္

အကူျပဳကြန္ရက္က အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
၁။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊
၂။ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊1
၃။ အေျခခံပညာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အေထြေထြသပိတ္ေကာ္မတီ၊
၄။ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊
၅။ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊2
၆။ အမ်ိဳးသား စီမံခန္႔ခဲြမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊
၇။ BBP-Resistance3
၈။ Capture the Hell Hound - ငရဲေခြးႀကီးအမိဖမ္းမည္၊4
၉။ Yangon University Open Political Society5
၁၀။ We Resist – Burma
၂။

CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား

အနက္ အထက္ပါ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ပထမဦးဆံုး အမ်ားသိ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ မြန္အမ်ိဳး
သားကြန္ရက္ (Mon National Network) အားလည္းေကာင္း၊ အမ်ားသိမဟုတ္ေသာ္လည္း CRPH သိ႔ု
အထက္ပါအတိုင္း ရပ္တည္သေဘာထားေပးေၾကာင္းသိရသည့္ တိုင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီး
1

https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.294951092043429/294950918710113/
https://www.facebook.com/um1su.mm/posts/3883962321682169
3
https://www.facebook.com/BBPresist/photos/pcb.124575159687990/124574969688009/
4
https://www.facebook.com/CaptureTheHellHound/photos/pcb.117964510386603/117964230386631
5
https://www.facebook.com/yuopenps/photos/pcb.2722740768017277/2722740064684014/
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1

တခု တိ႔က
ု ိုလည္းေကာင္း အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ ပါ၀င္ေနၾကေသာ
လူထုမ်ား၏

လံုျခံဳေရးကို

ထုိက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ေစေရးအတြက္

စစ္ေကာင္စီ၏ တပ္မ်ားအား ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ တိုက္ပြဲ၀င္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားနွင့္

၄င္းတိ႔၏
ု တပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊

အလားတူ

ရွိသမွ်လက္နက္မ်ားကို

ကိုင္စြဲ၍

စစ္ေကာင္စီ၏ တပ္မ်ားအား အေသခံကာ စြမ္းစြမ္းတမံ ခုခံလ်က္ရွိေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕
တို႔နွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ လူထုမ်ားအားလည္းေကာင္း အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါသည္။
၃။

CRPH ၏ အေရးႀကီးေသာ တန္ဘိုးတရပ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္

ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး တိ႔အ
ု တြက္ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွေန၍ စြမ္းစြမ္းတမံတက
ို ္ပြဲ ၀င္ေနၾကေသာ
နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊

လူထုအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏

သေဘာထားကို

ေလ့လာ၊

နာခံ၊

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျဖစ္သည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ ေရွ႕တန္းမွေန၍ ဦးေဆာင္ေနၾကေသာ က်န္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အသီးသီးသည္လည္းေကာင္း၊ CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ ေနာက္တန္းမွေန၍ ပံ့ပိုးေပးေနၾကေသာ နိုင္ငံေရး
အင္အားစုမ်ား အသီးသီး သည္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)6 နွင့္
ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း7 တိ႔အ
ု ေပၚအေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ
ဖြဲ႕စည္းသြားနိုင္ေစေရးကို လက္ခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသီးသီးသည္လည္း မိမိတ႔၏
ို
သေဘာထား
အျမင္မ်ားအား အျမန္ဆံုးထုတ္ေဖာ္ၾကရန္ ပန္ၾကားပါသည္။
၄။

CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္းေန႔စဥ္ ဆံုးရံႈးေနၾကရေသာ လူထုမ်ား၏ အသက္ကို

အျမန္ဆံုး ကယ္တင္နိုင္ေရးနွင၊့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ေနာက္ခံျဖင့္ အားေကာင္းေသာ အစိုးရႀကီးတရပ္
ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္ လာေစျခင္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးတိုင္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရး အတြက၊္ CRPH
အေနျဖင့္လည္း ေလွ်ာက္သင့္သည့္ နိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ားအား ျမန္ျမန္ထက္ထက္
ေဖာ္ေဆာင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္

ဧၿပီလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္
Mr. Aung Htoo, M.A (Human Rights) R.L., Human Rights Lawyer
Program on Teaching Human Rights Law, Columbia University, New York, USA.
Founder of Legal Aid Network (LAN) and Principal of Federal Law Academy
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com
Website: legalaidnetwork.org
Tel: (46) 76 1156 215
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ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) https://www.mmpeacemonitor.org/images/pdf/Theconstitution-of-the-federal-republic-of-the-union-of-burma-second-draft.pdf
7
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ LAN က ျပဳစုၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၇) ရက္ တြင္ တင္ဆက္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ ၾကားကာလဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)။
https://drive.google.com/file/d/1IGBoqMVJYN0ZFFXdtYwtlsktGu6WiHVl/view?usp=sharing
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