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CRPH အေနျဖင့္ စဥ္းစားေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ ဖဲြ႕စည္းမႈ 
(မူၾကမ္း) အား ဖက္ဒရယ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ႏွင့္ ၾကားကာလ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ေနာက္ခံတုိ႔ျဖင့္ ဆက္စပ္၍ အၾကံျပဳခ်က္တင္သြင္းျခင္း။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရပ္ဖက္ဆ္ိုင္ရာက လႊမ္းမိုးမႈ (Civilian Supremacy) အေျခခံတြင္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအုံ (State Institutions) 
တို႔၏ အေျချပဇယား 

 

 

 

အမ်ိဳးသားညညီႊတ္ေရး 
အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ 

ျပည္နယ္/တိုင္း 
အစိုးရမ်ား 

ျပည္နယ္/တိုင္း 
စစ္ဦးစီးမွဴးမ်ားအဖဲြ႕ 

ျပည္ေထာင္စု 
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ 

အမ်ိဳးသားညညီြတ္ေရး 
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ 

ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ 
စစ္ဦးစီးမွဴးမ်ားအဖဲြ႕ 
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အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီအား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ ့စည္းေစသင့္ပါသည္။ 
 
(၁) ၂၀၂၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူတဦး                            ဥကၠဌ 
(၂) ၂၀၂၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူတဦး                          အဖြဲ ့၀င္                                                                                                          
(၃) ၂၀၂၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူတဦး                          အဖြဲ ့၀င္                   
(၄) ၂၀၂၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူတဦး                          အဖြဲ ့၀င္ 
(၅) ၂၀၂၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူတဦး                          အဖြဲ ့၀င္                         
(၆) တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ခုက ေန၍ ၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ  
     ပုဒ္မ ၁၆၁ (က) (၂) အရ ၄င္းတုိ ့၏ ျပည္နယ္အလုိက္ အဆုိျပဳတင္သြင္း 
     လုိက္ေသာ နုိင္ငံေရး၀ါရင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
     (က) ရွမ္းျပည္နယ္ မွ                                                သုံးဦး    အဖြဲ ့၀င္ 
     (ခ) ကခ်င္ျပည္နယ္မွ                                                တဦး     အဖြဲ ့၀င္ 
     (ဂ) ကရင္ျပည္နယ္မွ                                                 တဦး    အဖြဲ ့၀င္ 
     (ဃ) ကရင္နီျပည္နယ္မွ                                             တဦး     အဖြဲ ့၀င္ 
     (င) ခ်င္းျပည္နယ္မွ                                                   တဦး     အဖြဲ ့၀င္ 
     (စ) မြန္ျပည္နယ္မွ                                                    တဦး     အဖြဲ ့၀င္ 
     (ဆ) ရခုိင္ျပည္နယ္မွ                                                 တဦး     အဖြဲ ့၀င္  
(ရ)  ဥပေဒပညာရွင္တဦး                                                                                    အဖြဲ ့၀င္                                              
(၈) စီးပြားေရးပညာရွင္တဦး                                                                                 အဖြဲ ့၀င္ 
(၉) ဘ႑ာေရးနွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကုိ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္တဦး                                    အဖြဲ ့၀င္ 
(၁၀) ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ တဦး                                                       အဖြဲ ့၀င္                               
(၁၁) သတင္း (Information Technology) နွင့္ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တဦး           အဖြဲ ့၀င္ 
                                                                                          ---------------------------------- 
                                                          စုစုေပါင္း                                              ၁၉  ဦး 
 

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
 

 အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီသည္ -  
 
(၁) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ 
     ျပည္ေထာင္စုသမၼတ သုိ႔ျဖစ္ေစ ဤၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ အၾကံေပးခြင့္ရိွသည္။ 
(၂) အၾကံေပးခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါက ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု 
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      သမၼတကျဖစ္ေစ မည္သည့္အတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါေၾကာင္း ခုိင္လုံသည့္ အက်ိဳး 
      အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွင္းလင္းေရးသားထားသည့္စာကုိ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ  
      သုိ ့ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရမည္။  
(၃) ယင္းစာအေပၚအေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ အစည္းအေဝးျပန္ထုိင္ကာ ညိွႏိႈင္း 
      ေဆြးေႏြးရမည္။ စာပါ ရွင္းလင္းေရးသားခ်က္ကုိ လက္ခံပါက အဆုိပါအၾကံျပဳခ်က္အား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရ  
      မည္။  
(၄) အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ၏ ေလးပုံသုံးပုံ (၁၂ ဦး) အေရအတြက္ရိွေသာ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား  
      လက္မခံပါက အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရတဖဲြ႕လုံးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ကုိ ေတာင္း 
      ခံႏုိင္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္အပုိင္းအျခား (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ားဆုံး ရက္သတၱပတ္ သုံးပတ္ထက္မပုိ 
      ေသာ ကာလအတြင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ အစုိးရက စီစဥ္ေပးရမည္။  
(၅) အထက္အပုိဒ္ခဲြ (၄) အရ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အၾကံေပးခ်က္အတုိင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အၾကံ 
      ေပးခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္း၍ လမ္းေၾကာင္းသစ္တခုခုကုိ သေဘာတူညီျခင္းျဖင့္  
      အေျဖရွာႏုိင္သည္။  
(၆) အထက္အပုိဒ္ခဲြ (၅) အရ ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရိွပါက အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံ 
      ေကာင္စီသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ေတာင္းခံခြင့္  
      ရိွသည္။  
(၇) တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္္၏ အဆုံးအျဖတ္အား အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီက လည္းေကာင္း၊  
      အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကလည္းေကာင္း လုိက္နာၾကရမည္။  
 

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                               ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္။ 
အေသးစိတ္သိရိွလုိလ်ွင္ 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                          

Mr. Adalgiso Montinari: M.A Conflict Studies and Human Rights, University of Utrecht, The 
Netherlands. 
Senior Researcher & Program Facilitator - Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 

Mr. Kyaw Kyaw, B.Sc (Geology) 
Strategy & Policy Consultant 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: kyawkyaw@legalaidnetwork.org 
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Ms. Lu Awng (LL.B, B.A Com Arts) 
Advocacy Coordinator, Legislative Assemblies 
Legal Aid Network (LAN) 
Email: lu.awng@legalaidnetwork.org 
  

Ms. Ja Nu Pan (LL.B, LL.M, Ph.D)  
Advocacy Coordinator for Legal and Constitutional Campaign 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: janupan@legalaidnetwork.org  

Mr. Lahpai Naw San (LL.B, D.L)  
Advocacy Coordinator to Ethnic Resistance Organizations 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: lahpai.nawsan@legalaidnetwork.org 

 
Ms. Roi San Awng (LL.B, DBL, DML)  
Advocacy Coordinator to National Legal Communities 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: roisanawng@legalaidnetwork.org 

 

 


