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CRPH က ထုတ္ျပန္ရန္ရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပဋိညာဥ္အေပၚသုံးသပ္ခ်က္ 

စာတမ္း 
 

 ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ ္ (အစိတ္အပုိင္း (၁) ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ေၾကျငာ 
စာတမ္းႏွင့္ အစိတ္အပုိင္း (၂) ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား)1 အား CRPH က 
ျပဳစုကာ ျဖန္႔ေဝလ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းကာ အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထုိးေစလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္အား ထိေရာက္စြာ တုိက္ 
နုိင္္ေျခရိွ မရိွ၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရး နွင့္ နိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ေအာက္ပါ အတုိင္းသုံးသပ္တင္ျပပါသည္။ 
 
၁။ ယင္း၏ ေခါင္းစဥ္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပဋိညာဥ္ ဟု သံုးႏႈန္း ထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၎းသည္ 
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တည္ဆဲ ပဋိညာဥဥ္ပေဒနွင္ ့ ကုိက္ညီရန္ လုိပါမည္။ ပဋိညာဥ္ဥပေဒအရ ကမ္းလွမ္းသူ နွင့္ 
လက္ခံသူတုိ႔ ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး အဖုိးစားနား နွင့္ေပါင္းစပ္မွသာ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ ေပၚလာနုိင္ပါသည္။ 
အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္အား အတင္းအၾကပ္ အတည္ျပဳနုိင္ပါက ပဋိညာဥ္ ေျမာက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ယခုဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္ ဟု အမည္တပ္ထားေသာ စာတမ္းတခုလုံးအား 
ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ပဋိညာဥဥ္ပေဒတြင္ ျပဌာန္းပါရိွေသာ အဂၤါရပ္မ်ားနွင့္ မျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ 
ပဋိညာဥ ္ဟု မေခၚနုိင္ပါ။ ျပည္တြင္း ပဋိညာဥဥ္ပေဒအရ တရားမ၀င္ပါ။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက နစ္နာသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ 
အဖြ႕ဲအစည္းအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ မည္သည့္ တရားရုံးတြင္မွ် တရားစြဆဲိုျခင္းမျပဳနုိင္။ 
 
၂။  ယင္း၏ ေခါင္းစဥ္တြင္ တပ္ထားေသာ အျခားေ၀ါဟာရ တခုမွာ ေၾကျငာစာတမ္းျဖစ္သည္။ 
အဂၤလိ္ပ ္ ဘာသာျဖင့္ Charter/ Declaration ဟု သုံးနဳန္းထားသည္။ အတင္းအၾကပ္အတည္ျပဳနုိင္မႈ 
ကင္းမဲ့သည့္ ေၾကျငာစာတမ္း၏ သဘာ၀မွာ စံထားခ်က္မွ်သာျဖစ္သည္။ တန္ဘုိး သေဘာတရားမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ ၾကိဳက္နွစ္သက္သူမ်ားက လုိက္နာလ်င္ေကာင္းသည္။ မလုိက္နာ ေသာ္လည္း 
မည္သုိ႔မွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳနုိင္။ UN Charter ကုိ မလုိက္နာပါက မည္ကဲ့သုိ႔ အတင္းအၾကပ္ 
အတည္ျပဳနုိင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသျဖင့္ နုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ 
စည္းေနွာင္မႈ ရိွသည္။ Atlantic Charter တြင္မူ ယင္းက့ဲသို႔ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမပါသျဖင့္ နုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒအရ စည္းေနွာင္မႈ မရိွ။ ယခုဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ စာတမ္းအား Charter ဟု သုံးထားေသာ္လည္း 
မလုိက္နာပ်က္ကြက္ပါက အတင္းအၾကပ္အတည္ျပဳနိင္သည့္ မည္သည့္ ယႏၱရားမွ်မပါရိွ။ နိုင္ငံတခုနွင့္ 
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အျခားတခု (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ားအၾကားတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္မဟုတ္သျဖင့္ နိုင္ငတံကာ 
ဥပေဒအရလည္း တရားမ၀င္။ 
 
၃။ CRPH ၏ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္ ေၾကျငာစာတမ္းသည္ မည္သည့္ အခုိင္အမာစာခ်ဳပ္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို အတိအက် အေျခခံထားေၾကာင္းမပါရိွ။ နုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရေရာ 
ျပည္တြင္းဥပေဒအရပါ တရား၀င္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အခုိင္မာဆုံးျဖစ္ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ရည္ညြန္း၊ 
ကုိင္စြဲျခင္းမရိွ။ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွစျပီး ၂၀၀၈ ခုနွစ္အထိ ၁၈ နွစ္တိုင္ အခ်ိန္ယူေရးဆြခဲဲ့သည့္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ကုိလည္း ယာယီမွ်ပင္ 
အတည္ျပဳမထား။ ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေဖာ္ထုတ္၊ ၾကားကာလ 
ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား ဟူ၍ နားလွည္ ့ ပါးရုိက္ထားသည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ 
မည္သုိ႔မွ် အေထာက္အပ့ံမျဖစ္ရံုသာမက နုိင္ငံေရးအရလည္း မရိုးသားရာေရာက္သည္။ 
 
၄။ ယင္းစာတမ္း တခုလုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံအရ တရား၀င္မႈ dejure ကုိ သာ အဓိက 
က်င့္သုံးထား ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ NLD သည ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ မည္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုိမွ် မျဖတ္သန္းဘဲ စစ္သားတမတ္သား ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ စစ္တပ္က 
ေစလႊတ္သည့္ စစ္သား ၀န္ၾကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ အစုိးရအဖြ႕ဲမ်ားနွင္ ့ စစ္သားမ်ားက အမ်ားစု 
ေနရာယူထားသည့္ နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ 
အျမင့္ဆုံးအာဏာအပ္နွင္းထားမႈမ်ား အားျဖင့္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္ေတြ႕ 
ေျမျပင္တြင္လႊမ္းမိုးနုိင္မႈ defacto ကို NLD က တရား၀င္အေနျဖင့္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္
ယခုထုတ္လုိက္ေသာ ၎တုိ႔၏ ေၾကျငာစာတမ္း တြင္မ ူ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ defacto ကုိ 
နည္းလမ္းတက် လက္ခံထားျခင္းမရိွ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ဟု 
ေခၚခ့ဲသည့္ ဖက္ဆစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မ်ားအသီးသီးအတြင္း ၂၅%၊ က်န္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေနရာမ်ားတြင္ ၁၀% မက ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ တရား၀င္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းနွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအတြက္  ၃၅% ကုိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီ တရား၀င္အသိအမွတ္ 
ျပဳရန္ တင္ျပခ်က္အား မသိေယာင္ ျပဳထားသည္။ ဥပကၡာျပဳထားသည္။ NLD/CRPH ၏ 
ဤသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြက္လာရန္မွာ ေဝးလြန္း 
လွသည္။ 
 
၅။ ယင္းစာတမ္းသည္ ေရွ႕ေနာက္လည္း ညီညြတ္မႈမရိွ။ အစိတ္အပုိင္း (၁) အခန္း (၄) အပိုင္း(၂) 
အပုိဒ္ (၁) တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဖြ႕ဲ၀င္ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ယင္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ျပည္သူတုိ႔သည္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ၏ မူရင္းပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိတ္အပုိင္း (၂) 
အခန္း(၂) ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးတြင္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ ဥပေဒျပဳခြင့္ 
အာဏာ အပ္နွင္းေၾကာင္း၊ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားပူးတြ ဲ
ဥပေဒျပဳအာဏာက်င့္သံုးခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔မွလြ၍ဲ က်န္ရွိေနေသးေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားအား 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င့္သုံးခြင့္ရွိေၾကာင္း စသျဖင့္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားမႈမရွိ။ ဤစာတမ္းကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက မေကာင္းကိ်ဳးမွာ အင္အားစုမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမဆုံးျဖစ္ေနမည္။ 
ၾကားကာလအတြင္းမွာ တည္ျငိမ္သည္ ့ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္နုိင္ေရး အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်နုိင္မည္ 
မဟုတ္။ NLD/CRPH က နွစ္သက္သလုိ ဥပေဒျပဳသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေတြ ့ရသည္။ 
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၆။ အစိတ္အပိုင္း (၂) အခန္း(၃) ၾကားကာလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည္မွာလည္း မည္သည့္တိက်မႈမွ်မရိွ။ 
အပုိဒ္ (၁) တြင္ ဤ ပဋိညာဥ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ အင္အားစုမ်ား ဟူ၍သုံး 
နဳန္းထားသည္။ သုိ ့ေသာ္ယင္းမွာ မည္သည့္အရာကုိ ဆုိလုိမွန္းမသိ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္ 
နယ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈ (Provincial Sovereignty) နွင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ 
အခန္းက႑တုိ႔ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္။ အထက္ပါ အင္အားစုမ်ား ဟူသည္မွာ NLD/CRPH နွင့္ အလြမ္းသင့္ 
ေသာ (သုိ႕မဟုတ္) CRPH ကုိ ဝပ္က်ိဳးနာခံေသာ (သို႕မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား 
၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္မႈ နွင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑တုိ႔ကုိ နားလည္တန္ဘိုး 
ထားျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္အင္အားစုမဆုိ ျဖစ္နုိင္သည္။ ယင္းသုိ႕ဘာမွန္းမသိေသာ အင္အားစုမ်ားနွင့္ 
ညွိနုိင္းတိုင္ပင္၍  သမၼတ နွင့္ ဒုတိယသမၼတ တုိ ့အားခန္ ့အပ္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ 
 ျခင္းမဟုတ္။ သုိ ့ျဖစ္၍ သမၼတ နွင့္ ဒုတိယ သမၼတ တို ့သည္ CRPH ကုိ နာခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ CRPH 
၏ စာတမ္းတခုလုံး တြင္ CRPH သည္သာ အခရာျဖစ္သည္။ ဗဟုိျဖစ္သည္။ အာဏာအားလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင ္
ထားသည္။ အာဏာခြျဲခားမႈ သေဘာတရားကုိ မက်င့္သုံးေတာ့သျဖင့္ CRPH သည ္ အာဏာရွင ္ အဖြ ဲ ့ 
အစည္းကေလး တခုအျဖစ္သုိ႔ ဦးတည္ေနသည္။  
 
၇။ ပဋိညာဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၂)၊ အခန္း(၃) ၾကားကာလအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အပုိဒ္ (၆) အရ အစုိးရ 
ဖြဲ႕စည္းရာတြင္မ ူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ခံေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ defacto ကို တစုံတရာ ထင္ဟပ္ထားသေယာင္ မွတ္ယူနိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႕ဲအစည္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ထည့္သြင္းထားျခင္း မရိွ။ သုိ ့ျဖစ္၍ လက္နက္ကုိင္အင္အား ေရေရရာရာမရွိ၊ နယ္ေျမလည္းမရိွ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္း ခ်ထားနုိင္ျခင္းမရွိ၊ တကယ္တန္းလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အား 
ထိထိေရာက္ေရာက္တုိက္ခဲ့သည့္သမုိင္းေၾကာင္းလည္းမရွိ၊တုိက္နုိင္စြမ္းလည္းမရွိပါဘဲလ်က္၊ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြ႕ဲကေလးတဖြဲ႕ရိွရံုမွ်၊ CRPH နွင္ ့ အဆင္ေျပရုံမွ်နွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး 
အဖြ႕ဲအမည္ခံယူကာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ပါသြားနိုင္သည္။ ေဖာင္းပြျပီး အလုပ္မျဖစ္ေသာ 
အစုိးရေပၚလာနုိင္သည္။ defacto အမည္ပ်က္ရံုသာ အဖတ္တင္နိုင္သည္။ 
 လက္နက္ကုိင္တပ္ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းရိွ၊ နယ္ေျမရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရိွ၊ ေျမျပင္ေပၚတြင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္ defacto အေျခခံရွိေသာ အဖြ႕ဲအစည္းၾကီးမ်ားအတြက္လည္း နစ္နာနုိင္သည္။ ၎းတုိ႔ 
အေနျဖင့္ မည္သည့္ရာခိုင္နဳန္းအခ်ိဳးအစား ဟ၍ူလည္းေကာင္း၊ အစုိးရအဖြ႕ဲဝင္ စုစုေပါင္းမည္မွ်အနက္ 
အေရအတြက္မည္မွ်ကုိ ေစလႊတ္နိုင္ခြင့္ရွိသည္ကုိလည္းေကာင္း အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ။ ထုိ႔အျပင္  
အေရးမပါေသာ အေရအတြက္၊ အေရးမၾကီးေသာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကုိ တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ defacto ကုိ 
တလြအဲသုံးခ်သြားနိုင္သည္။    
 
၈။ ပဋိညာဥ ္အစိတ္အပိုင္း (၂) ၊ အခန္း (၆) ၾကားကာလ တရားစီရင္ေရး အပုိဒ္ ၁။ တြင္ “ၾကားကာလ 
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစုိးရႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ 
ၾကားကာလတရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။” 
ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ လြတ္လပ္ ဘက္မလုိက္ ထက္ျမက္ၿပီး လုိအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းခံရသည္ ့တရားစီရင္ေရးအေျခခံမ်ားမပါရိွပါ။   
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၉။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးၾကီးေသာ အေျခခံတရပ္မွာ ဘ႑ာေငြေၾကးခြေဲ၀သုံးစြျဲခင္းနွင့္ 
ဆုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးတြင္ အဆင့္သုံးဆင့္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္မ်ားအဆင့္ 
နွင့္ ျပည္နယ္ခြဲမ်ား၊ ပူးတြအုဲပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဇံုမ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား အဆင့္) တုိ ့၌  တုိက္ရိုက္ခြဲ 
ေ၀ သုံးစြခဲြင့္ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရနွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးေကာ္္မရွင္အတြင္း ညိွနိုင္း ခြဲေဝသြားၾကရန္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စု အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံေသာ ယႏၱရားနွင့္ ျပည္နယ္အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံေသာ ယႏၱရားတုိ ့ 
သီးျခားစီ ရိွရမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယင္းကိစၥကုိ ၾကားကာလ ဥပေဒျပဳေရးေအာက္တြင္ ရွင္းလင္း 
စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွ။ CRPH ၏ စာတမ္းအရမူ ယေန႔မွစကာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးအတြက္ 
၀င္လာေသာ ဘ႑ာေငြေၾကးမွန္သမွ်ကုိCRPH တခုတည္းက လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ကုိင္တြယ္ စီမံသြားေတာ့ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ 
 
၁၀။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ေပၚေပါက္လာေစရန္မွာ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက လိုလားၾကရံုသာမက အမ်ားျပည္သူက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာအရာျဖစ္သည္။ 
သုိ႕ရာတြင္ CRPH ၏ စာတမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ပင္မပါရွိ။ 
ယင္းကုိ မည္သုိ႔ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းမေတြ႕ရ။ CRPH က ကမကထျပဳကာ တပ္အသစ္ 
ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္ဟူ၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အမည္ေပးထားေသာ 
တပ္ဖြဲ ့မ်ားအား  CRPH က အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္သည္။ သုိ ့ျဖစ္ပါကဆယ္စုနွစ္နွင္ ့ခ်ီျပီး 
စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲ၀င္ကာ နယ္ေျမတည္ေဆာက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်မွတ္ထားေသာ 
ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ ့နုိင္သည္။ တပ္အသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္း 
သြားမည္ဆုိပါက ေဒသခံတပ္မ်ားနွင့္ မည္သို႔ေပါင္းစပ္ ညွိနုိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒကုိ မေတြ႕ရ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ 
ေၾကးကုိလည္း CRPH ထံမွ လက္၀ါးျဖန္႔ခံေတာင္းစရာမလုိဘဲ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မည္က့ဲသို႔ခ်ေပးသြားျဖစ္ေၾကာင္း 
အာမခံခ်က္လည္း မပါရိွ။ 
 
၁၁။ ျပည္ေထာင္စု နွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးမ်ား ဖြဲ႕စည္းလည္ပတ္ရာတြင္ နိုင္ငံေရးအရ 
တာ၀န္ခံမႈ၊ လုပ္ငန္းအရတာ၀န္ခံမႈ၊ ေငြေရး ေၾကးေရးအရ တာ၀န္ခံမႈအား မည္ကဲ့သုိ႔ အျပန္အလွန္ 
ၾကပ္မတ္၊ စစ္ေဆး၊ အေရးယူအျပစ္ေပး၊ တာ၀န္မွရပ္ဆုိင္း၊ ထုတ္ပယ္၊ အစားထုိး ခန္႔အပ္နိုင္သည့္ 
အေျခခံမ်ား မပါရိွ။ CRPH မ်ားကသာ အရာရာကုိ ၎းတို႔ ထင္သလုိခ်ယ္လွယ္သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည့္ စာတမ္းသာ ျဖစ္ေနသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ထိေရာက္စြာ တုိက္ခိုက္နိုင္ရန ္
ဖက္ဒရယ္စနစ္နွင္ ့ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်ုဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္မႈအေျခခံတြင္ စုေပါင္း 
ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္ တုိင္းျပည္ယႏၱရား နွင့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအုံမ်ား ေပၚထြက္ 
လာနိုင္ေျခ မရိွ။   
 
၁၂။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ ဟူေသာ အဖြ႕ဲအစည္းကုိ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးက အေျခခံသင့္သည့္ မည္သည့္တန္ဘုိးသေဘာတရားကုိမွ် 
မေတြ႕ရ။ ယင္းေကာင္စီတြင္ မည္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင္နွ့င့္ တာ၀န္မ်ားရိွေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပမထား။ ယင္းတြင္ 
ပါ၀င္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မည္သုိ ့ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂိၢဳလ္ အေရအတြက္ 
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မည္မွ်နွင္ ့ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္တမ္းမည္မွ်သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေကာင္စီသည္ မည္သူ႔ကုိ 
တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္စီ၀င္မ်ားအား မည္သူက ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားခြင္၊့ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အေျခအေနတြင္ တာ၀န္မွရပ္စခဲြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ စသည္တုိ႔လည္းမပါရိွ။ သုိ႔ျဖစ္၍ CRPH တခုတည္းကသာ 
ယင္းေကာင္စီကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေကာင္စီ၏ အၾကံေပးခ်က္ 
ဟူသည္မ်ားကုိလည္း CRPH က ၾကိဳက္လ်င္ လက္ခံ၊ မၾကိဳက္လ်င္ ပယ္ခ်သြားမည့္ အသုံးခ်ခံအဖြ႕ဲအစည္း 
သာ ျဖစ္ေနပံုရွိသည္။ တိက်ေရရာမႈမရွိ။ 
  
၁၃။ NLD/CRPH ၏ စာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရေရာ၊ ျပည္တြင္းဥပေဒအရပါ တရားဝင္သည့္ 
သမိုင္းဝင္ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါရိွေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကုိယ္ပုိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရာခုိင္နဳန္းအျပည့္ က်င့္သံုးခြင္ ့
ဆုိင္ရာ အေျခခံတခ်ိဳ ့ပါရိွေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္ အုတ္ျမစ္မ်ား မပါရွိ၊ ျပည္ေထာင္စု 
နုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးရွိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစုိးရမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ 
သုံးပံုတပုံပါ၀င္ေရးအတြက္ မည္သည့္အာမခံခ်က္ကုုိမွ် မေတြ႕ရ။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပုံေသေနရာသတ္မွတ္ေပးျခင္းလည္းမပါရိွ။ ၾကားကာလ၏ သက္တမ္းကုိလည္း 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွ။ မည္သည့္ေန႔ကစျပီး မည္သည့္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရ။ 
CRPHက ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ ္ဟု အမည္တပ္ထားေသာ စာတမ္းတခုလုံးသည္ မေရရာမႈမ်ားနွင္ ့
ျပည့္လွ်မ္းလ်က္ရွိသည္။ NLD/CRPH တခုတည္းက အရာရာကုိျခယ္လွယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ အင္အားေကာင္းသည့္ စုဖြဲ႕မႈၾကီးတရပ္ ေပၚေပါက္နုိင္ဘြယ္မရွိ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား 
ထိေရာက္စြာတုိက္နိုင္ရန္ မျဖစ္နုိင္။ ဤစာတမ္းပါအတုိင္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါမူ ၂၀၂၀ ခုနွစ ္
ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္သည္လည္း ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေရစုန္ေျမာေတာ့မည္မွာ 
ေသခ်ာလွသည္။ 
 
၁၄။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လက္ခံရမည့္ေတြးေခၚခ်က္နွစ္ရပ္ရွိသည္။ ပထမတရပ္မွာ လူထုတရပ္လုံးသည္ 
စစ္အာဏာရွင္စနစန္ွင့္ စစ္ေကာင္စီအား ဆန္႕က်င္ျပီး အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းပင္။ ယင္းကုိ အဓိက အေထာက္အပ့ံျဖစ္မည့္ အားေကာင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈကုိ 
ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တရပ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ စစ္ေကာင္စီအား ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ 
ေနစဥ္မွာပင ္ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အုတ္ျမစ္ကုိ ခ်မွတ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းနွစ္ရပ္လုံးအတြက္ အရင္းခံက် 
ေသာအေျဖမွာ ၁၈ နွစ္တာကာလ အခ်ိန္ယူေရးဆြ ဲ ျပဳစုခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(ဒုတိယမူၾကမ္း) 
ျဖစ္သည္။ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းသည့္အေျဖမွာ အဆုိပါဖြ ဲ ့စည္းပံု၏ ေက်ာရုိးနွင့္ အနစ္သာရမ်ားကုိ မထိပါးေစဘဲ 
ယခုမ်က္ေမွာက္ျဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေပးနုိင္မည့္ ၾကားကာလဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ 
က်င့္သုံး သြားရန္ ျဖစ္သည္။ 
 
၁၅။ NLD ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အေလးမထား၊ ေဖာက္ဖ်က္၊ 
လုပ္ျခင္ရာလုပ္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္စြဲေနပုံရွိသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရာထူးသည္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ မညီ။ ၅၉(စ) အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေစရန ္ပိတ္ပင ္
ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္အား ေက်ာ္ျပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ရနုိင္ေရးအတြက္ တီထြင္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းမွာ အနွစ္သာရအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ကုိယ္တိုင္ကလည္း သူမသည ္ သမၼတ၏ အထက္မွာ ေနမည္ဟူ၍ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြင့္ဟ ခဲ့သည္။ 
ယင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ က်င့္သံုးရမည့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အတိအလင္းမ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ျခင္း 



 6 

ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားေၾကာင္း သိရွိပါက NLD သည္ 
ယင္းေအာက္ကုိ ၀င္ရန္အေၾကာင္းမရိွ။ ၀င္ျပီးေနာက္ ျပင္၍ မရနိုင္မွန္းသိပါကလည္း ယင္းအား 
အျမန္ဆုံးစြန႕္လႊတ္ထြက္ခြာခဲ့ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းနွစ္ခုလုံးကုိ မည္သို႔မွ် ျပတ္ျပတ္သားသားမလုပ္ခဲ့ဘဲ 
ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ဘယ္လုိခ်ိဳးေဖာက္ျပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္မည္လဲ ဟူသည္က အဓိက ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
သုိ႕ျဖစ္၍ NLD သည္ ဥပေဒစုိးမိုးေရး အေျခခံကို တည္ေဆာက္သည့္ အေလ့အထအား မေမြးျမဴနိုင္ခဲ့။ 
ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္အေျခအေနျဖစ္သည္။ 
 
၁၆။ ယခု NLD/CRPH က တင္သြင္းလာေသာ စာတမ္းအရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည့္ 
အေျခအေနကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ စာတမ္း၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) အခန္း (၃) 
အပုိင္း (၃) ပုဒ္ခြ ဲ (၈) ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ေတြ႕ရိွရသည္။  

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ စနစ္ 
(Parliamentary System) ျဖစ္သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ စနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု 
ဦးေသွ်ာင္ (သုိ ့မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ထားရိွေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ 

 
၁၇။ အထက္ပါပုိဒ္ခဲြ (၈) တြင္ နွစ္ပိုင္းရိွသည္။ တပုိင္းမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္ကုိအတိအလင္းရည္ညႊန္းထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္၏အေျခခံအရ သမၼတသည္ အစုိးရ 
အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွ။ တုိင္းျပည္ကုိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကသာ ဦးေဆာင္ျပီး ေန႕စဥ္ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သြားရစျမဲ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ NLD/CRPH ၏ စာတမ္း အစိတ္အပုိင္း (၂) အခန္း (၃) ပိုဒ္ခြ ဲ (၇) တြင္မ ူယင္းကုိ 
ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္ထားသည္။ သမၼတသုံးဦးကုိ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ လည္းမပါရိွ။ ပုိ၍ ထူးဆန္းသည္မွာ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတေအာက္၊ သမၼတ ကလြျဲပီး အျမင့္ဆုံး 
ေနရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခပုံဂၢိဳလ္ဟူသည္ကုိ ထည့္သြင္းထားျပန္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ 
စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မွ် မက်င့္သုံးေသာ ကုိးရိုးကားယား ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ တင္သြင္း 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအတိုင္းက်င့္သံုးပါက NLD/CRPH သာမက တျပည္လုံးသိကၡာက်မည့္ သေဘာ 
ျဖစ္သည္။ သမုိင္းတြင္ ခ်န္ထားခ့ဲရမည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္က အရိပ္မည္းၾကီးအား NLD/CRPH က 
ျပန္သယ္လာျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
၁၈။ အထက္ပါ ပုဒ္ခြဲ (၈) ၏ ဒုတိယ ၀ါက် မွာ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင္ ့ဆိုင္သည္။ သမၼတ အေနျဖင့္ 
(၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္၏ သေဘာအရ) အစုိးရအဖြ႕ဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရိွသည္ကို တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ခံခဲ့၊ ယခုတုိင္ လက္ခံဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုနွစ ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခ ံ
ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာမ်ားျဖစ္ျပီး တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
တုိင္းရင္းသား သမၼတမ်ားတြင္ မည္သည္ ့ အခြင့္အာဏာမွ်မရိွ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ မမွ်တေၾကာင္း၊ 
တုိင္းရင္းသား သမၼတမ်ားကုိလည္း ဦးေသွ်ာင္သမၼတမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ တစုံတရာ အခြင့္အာဏာ အပ္နွင္း 
သင့္ေၾကာင္း၊ ပထမဆုံး အဆုိတင္သြင္းခ့ဲသူမွာ ထိုစဥ္က ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး ေကအဲန္ယူ၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ျဖစ္ခဲ့သူ ဖဒို ေစာဘသင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေပၚတြင္ အေျခခံျပီး နွစ္တခ်ိဳ႕ 
အခ်ိန္ယူ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားပါ ပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ 
အျပန္အလွန္ျငင္းခုံေထာက္ျပမႈမ်ားအား ျဖတ္သန္းျပီးေနာက္ျပဌာန္းခ်က္အသစ္တရပ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခအေနေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ ု
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တပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္ေစရမည္ဟူ၍ပင္။ အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းတြင္သာမက ဒုတိယမူၾကမ္းအထိတြင္ပါ ဆက္လက္ပါရိွလာခဲ့သည္။ 
ျပည္တြင္းစစ္ျငိမ္းေစရန္ ၁၈ နွစ္တာကာလ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ ့ရလာဒ္ျဖစ္သည္။ 
 
၁၉။ သုိ႔ရာတြင္ ယခု NLD/CRPH သည္ ယင္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လုိက္ျပီျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
မူၾကမ္း နွစ္ခုလုံးအရ သမၼတကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားမွ အလွည့္က် 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို လက္မခံေတာ့။ CRPH တခုတည္းက ၎းတုိ႔ ဦးေဆာင္မႈကုိ 
နာခံမည့္ ရုပ္ျပ တုိင္းရင္းသား သမၼတတဦးကုိ ေရြးတင္လုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ယခု မန္း၀င္းခုိင္သန္း 
ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) အေပၚအေျခခံလ်က္ ဥပေဒအေထာက္ 
အကူျပဳကြန္ရက္က ၾကားကာလ၏ ပထမ အဆင့္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပုံစနစ္ကုိ 
၂၀၂၁ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန ့က ေအာက္ပါအတုိင္း  အဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ့သည္။ 
 

ပုဒ္မ (၁၅၁) ၾကားကာလ၏ ပထမ အဆင့္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပံုစနစ္ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ ယင္းကုိ တည္ေဆာက္ခုခံကာကြယ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အား CDM 
လူထု လႈပ္ရွားမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ 
လည္းေကာင္း တုိက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည့္ ၾကားကာလ၏ ပထမ အဆင့္တြင္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ အျဖစ္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းနွင့္ ျပည့္စုံေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ 
သည္။ 

(က) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တဝွမ္းလုံး၌ ယခုက့ဲသုိ႔ အေရးေပၚအေျခအေန က်ေရာက္ေနသည့္ 
အခ်ိနတ္ြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၅၃) အရ 
စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္၍ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳေနာက္ခံရိွသူ 
ျဖစ္ရမည္။  
(ခ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးတို႔ 
အတြက္ တိုင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္အဖြဲြ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္ေပါင္းစု 
တရပ္ရပ္တြင္ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ ယူဘူးသူျဖစ္ရမည္။  
(ဂ) ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၈) ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ တုိင္းရင္းသား 
ခုခံစစ္ ဆင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ဖြဲ႕စည္းမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕၏ 
ေထာက္ခံမႈ ကုိ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။  
(ဃ) ဤၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၇) အရ ဖြဲ႕စည္းသည္ ့ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု (၅၀ + ၁) ၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရိွသူလည္း 
ျဖစ္ရမည္။ 
(င) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတအျဖစ္ ျပည္နယ္တခုမ ွ ပုဂၢိဳလ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လွ်င္ 
ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ အျခားျပည္နယ္တခုမွ ပုဂၢိဳလ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေစရမည္။ 

 

၂၀။ NLD/CRPH သည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းဟူသည္ကုိ တင္သြင္း၍ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့ 
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) နွင့္ ယင္းအေပၚအေျခခံျပီး ျပဳစုထားသည့္ ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) အား လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္ေၾကာင္းျပသ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ ၅ ရက္ေန႕က 
CRPH နွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း တခုတြင္ မြန္အမ်ိဳးသား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးက 
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FCDCC က ေနာက္ဆုံးတာ၀န္ခံထုတ္ေ၀လုိက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
(ဒုတိယမူၾကမ္း) ကုိသာ ယာယီအားျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္မည္ ဆုိပါက တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ 
၉၀% က လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းအားတက္သေရာ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္မ ွ
အဆိုပါ ဒုတိယ မူၾကမ္းတြင္ သမၼတသည္ အေရးေပၚကာလ၌ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္တာ၀န္ ယူရမည္ဟူေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္ကုိ NLD/CRPH က သတိျပဳသြားမိပံု ရွိသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြအဲျပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ 
မန္း၀င္းခုိင္သန္းအား ၎းတုိ႔စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ကာ သမၼတ ခန္႔ခဲ့သည္။ NLD/CRPH သည ္ နိုင္ငံေရးအရ 
ရိုးသားမႈ အားနည္းပုံရွိသည္။ ဤသည္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္သင့္သည္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
တိုက္ပြဲၾကီးအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေအာင္ ဆင္ႏႊေဲနစဥ္အတြင္း ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ 
ဟူသည္ကို လက္ညွိဳးထုိးကာ NLD/CRPH တခုတည္းက ထင္ရာလုပ္ခြင့္ မရွိသင့္။ 
 
၂၁။ Civilian Supremacy ဟု ေခၚသည့္ သေဘာတရားအရ အရပ္ဘက္ လႊမ္းမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုိ အဓိက 
ေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္။ ယင္းကုိ အျငင္းမပြားပါ။ ယင္းအေျခခံတြင္ တုိင္းျပည္ကုိ ေန ့စဥ္ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ 
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚအေျချပဳ၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူက တာ၀န္ယူသင့္ 
သည္။ အလားတူပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးအဖြ႕ဲကုိ ေန႔စဥ္ ၾကီးၾကပ္မည့္ ကာ 
ကြယ္ေရး၀န္ၾကီးသည္လည္း ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚအေျချပဳ၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူ ျဖစ္ 
သင့္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင္ ့စစ္ေကာင္စီအား စစ္ေရးအရတုိက္ပြဲ၀င္ရာ၌ ျပည္ေထာင္စု 
တ၀ွမ္းလုံးျခံျပီးၾကီးၾကပ္ရမည့္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္သည္ စစ္ေရးအေတြ ့အၾကံဳရွိသည့္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ 
ေနာက္ခံမွ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတဦးသည္ သမၼတ ေနရာတြင္ တာ၀န္ယူရန္ လိုအပ္သည္။ မန္း၀င္းခုိင္သန္း 
သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားတဦးျဖစ္ျပီး နုိင္ငံေရးနွင္ ့ ဥပေဒအရည္အေသြး တစုံတရာ ရွိနုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေကအဲန္ယူနွင့္ အတူျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႕အၾကံဳရိွသူ 
မဟုတ္။ ေတာ္လွန္စစ္၏ သဘာ၀ကုိ နားမလည္၊ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္တာ၀န္ကုိ ယူနုိင္မည္ မဟုတ္။ 
NLD/CRPH သည္ မန္း၀င္းခိုင္သန္းကုိ ရုပ္ျပထားျပီး စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္တာ၀န္ကုိ ၎းတို႔ကုိယ္တိုင္ယူရန္ 
ၾကိဳးစားေနပုံရွိသည္။  
 

ဤသည္မွာ မျဖစ္သင့္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရႈေထာင့္အရ မသင့္ေတာ္။ ေနရာတကာ ျမန္မာ 
အမ်ားစုၾကီးက လိုက္ျပီးခ်ဳပ္ကုိင္ ခ်ယ္လွယ္ရာ ေရာက္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခု CRPH အဖြ႕ဲဝင္ ၁၇ ဦး 
အနက္ မည္သူမွ်စစ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳရိွေၾကာင္းလည္း မၾကားသိရ။ ဤ ပံုစံအတုိင္းဆက္လက္ျပီး 
ကုိးရိုးကားယားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမည္ ဆုိပါက အင္အားေတာင့္တင္းေသာ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ 
အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္ ဟူသည္တြင္ နည္းလမ္းတက် ပါ၀င္နိုငရ္န္ 
မလြယ္။ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ တအာင္း၊ ရခိုင္ နွင့္ ကုိးကန္႔ ညီေနာင္သုံးဖြဲ႕တုိ႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
သည္ အၾကမ္းဘက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက ျမန္မာ ့ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏြဲေန 
ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ဘ၀တူ ညီေနာင္မ်ားနွင့္ အတူ မိမိကုိယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။ 
သုိ႕ရာတြင္ယင္းမွာ NLD/CRPH က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္စာတမ္းနွင့္ 
မည္သုိ႕မွ်ဆက္စပ္မႈရွိပံုမရ။ ၎းတို႔ဖာသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ မတရားက်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားအား ၎းတို႔ 
အသိစိတ္ဓါတ္နွင္ ့၎တို ့တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ ပုိင္းျဖတ္လုပ္ေဆာင္လာၾကပုံရွိသည္။  

 
 



 9 

နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္ 
 
 CRPH ယခု လုပ္ေဆာင္ေလ်ာက္လွမ္းေနပုံသည္ ဗင္နီဇြဲလားနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အျပီး အနုိင္ရရွိသည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ကာ လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ခံျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ေၾကျငာျပီး အာဏာရရိွ 
ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခ့ဲသည့္ ဂြိဳက္ဒိုး နွင့္အေတာ္ပင္ တူေနသည္။ ဟုမ္းကနဲ အရိွန္အဟုန္တက္ခဲ့ျပီး လေပါင္း 
တခ်ိဳ ့မွ် အတြင္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ နိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ခန္ ့၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရိွ 
ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ တိုင္းျပည္ယႏၱရားမ်ား (State Organs) နွင္ ့ တိုင္းျပည္ 
အေဆာက္အအုံမ်ား (State Institutions) တုိ႔အား လက္ေတြ႕မေဖာ္ေဆာင္နိုင္၊ ေျမျပင္ကုိ 
မထန္းခ်ုဳပ္နုိင္ေသာအခါ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၎အား မည္သည့္ ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားကမွ် အသိအမွတ္ 
မျပဳၾကေတာ့။ 
 NLD/CRPH ၏ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္သည္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ န၀တ က ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ 
ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံမ ူ၁၀၄ ခ်က္သေဘာမွ်သာေဆာင္သည္။ မည္သည့္စည္းေနွာင္အား 
မွ် မရိွ။ သို ့ရာတြင္ န၀တ က ယင္း အေျခခံမ ူ၁၀၄ ခ်က္အေပၚအေျခခံကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံကုိ ေမြးဖြားေပး 
လုိက္ျပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏စြမ္းအားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ ္
တည္ျမေဲရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အုတ္ျမစ္ၾကီးျဖစ္သြားရံုမက တုိင္းျပည္ကုိ တရား၀င္အုပ္စိုးမႈပါ ရရိွသြား 
ခဲ့သည္။ 
 NLD/CRPH သည္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ စြမ္းအားကုိ စိုးစဥ္းမွ် နားလည္ပံုမရိွ။ ၁၈ နွစ္ၾကာမွ် 
ျပဳစုထားခ့ဲေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) အား အျမန္ဆုံး ယာယီ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုိအပ္လာျပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းအေပၚအေျခခံေရးဆြထဲားသည့္ ၾကားကာလ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္ရပ္အား တရား၀င္ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္ လ်င္ပင္ ကမာၻတ၀ွမ္းရိွ 
နုိင္ငံမ်ားသည္ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္ၾကပါေတာ့မည္။ ယင္း ဖြဲ ့စည္းပုံနွစ္ခုအေပၚအေျချပဳ၍ တုိင္းျပည္ယႏၱရားနွင္ ့
တိုင္းျပည္အေဆာက္အအုံမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု၏ အဆင့္သံုးဆင့္လံုးတြင္ စနစ္တက် ဆက္တိုက္ 
တည္ေဆာက္သြားမည္ ဆုိပါက ျပည္တြင္းနွင္ ့ နိုင္ငံတကာရိွသက္ဆိင္ုရာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားက 
၀န္းရံလက္တြထဲားေသာ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ ု
တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ တရား၀င္ပါလာနိုင္ေျခရိွသည္။ CDM လႈပ္ရွားမႈၾကီးတြင္ အေသခံတိုက္ေနၾက 
ေသာ လူထုၾကီးတရပ္လုံးသည္ မ်ားစြာ နွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ၾကမည္၊ ဆထက္ထမ္းပိုးတုိး၍ တိုက္ပြဲ၀င္ 
ၾကမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အျပီးတိုင္ တိုက္ဖ်က္နိုင္ေရးအတြက္လည္း 
တကယ္တမ္း စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည့္ အင္အားစုၾကီးတရပ္ ျဖစ္လာမည္။ 
နိုင္ငံတကာ၏ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ (Legitimacy) ကုိလည္း ရမည္ မုခ်ျဖစ္သည္။ 
 

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                               မတ္လ (၃၁) 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                          

mailto:legalaidnetwork@gmail.com
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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 
                                   

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 
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