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ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၏တာ၀န ္နွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရသို႔  

အႀကံျပဳျခင္း 
 
၁။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစုိးရ ကုိ ပဋိညာဥ္ကုိ 
အေျခခံ၍တည္ေထာင္ဖြ႕ဲစည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိျပဳစုရာ၌ ဖက္ဒရယ္ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ၏ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိးကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးလြင္ကုိလတ္ (လက္ရိွျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးနွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) က ရွင္းျပသြားခဲ့သည္။1 ယင္းကုိ တန္ဘုိးထား 
ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္အာဏာကင္းမဲ့သည့္ ဦးေသွ်ာင္မွ်သာ 
မျဖစ္သင့္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္လည္ပတ္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူပုိင္းဆုိင္ရာအရ အစုိးရ 
တဖြ႕ဲလုံးအေပၚ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲပုိင္ခြင့္အာဏာအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတထံ အပ္ႏွင္းထားသင့္ပါသည္။ 
ဤသည္ကုိ ၾကားကာလ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္း 
ထားရပါမည္။ အမွန္တကယ္လည္း လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ လုိအပ္ပါမည္။ 
 
၂။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံေအာက္တြင္ မင္းေအာင္လိႈင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အား မလုိက္နာမႈမွာဆုိး၀ါးလွသည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံတြင္ နုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း 
အားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရိွရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ 2 ယင္းဖြ႕ဲစည္းပုံကုိစတင္ 
အတည္ျပဳက်င့္သုံးသည့္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီက 
တည္ေထာင္ထားသည့္ ၀ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခါကမွ် ျမန္မာစစ္တပ္(တပ္မေတာ္)၏ ကြပ္ကဲမႈ 
ေအာက္တြင္ မရိွခဲ့။ ဖြ႕ဲစည္းပုံျပဌာန္းခ်က္ က တမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေျမျပင္အေျခအေနက တျခားျဖစ္ေနသည္။ 
ယင္းမွာ ဖြဲ ့စည္းပုံကုိ အတိအလင္းမလုိက္နာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
၃။ ဖြ႕ဲစည္းပုံသည္ ဖိနပ္နွင့္ အလားတူသည္။ ေျမျပင္အေျခအေနသည္ ေျခေထာက္ဟု ဆုိနိုင္သည္။ 
ဖိနပ္သည္ေျခေထာက္နွင့္ မေတာ္ေတာ့ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕နိုင္သည္။ ယင္းတို႔နွစ္ခု စပ္ဟပ္သင့္ 
ေတာ္ေအာင္ တခုခုကုိ လီွးျဖတ္ျပဳျပင္ရပါမည္။ သုိ႔မွသာ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံကုိ တည္ေဆာက္နိုင္ပါမည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဖိနပ္နွင့္ ေတာ္ေအာင္ ေျခေထာက္ကုိ လီွးျဖတ္နုိင္စြမ္းမရိွ။ ဆုိလုိသည္မွာ ၀ တပ္မေတာ္အား 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ထားရိွျခင္းမျပဳနိုင္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ပါက ေျခေထာက္ 
ႏွင့္ေတာ္ေအာင္ ဖိနပ္ ကုိ လီွးျဖတ္ျပဳျပင္ရပါမည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံကုိ ျပင္ရပါမည္။ မင္းေအာင္လိႈင္ က 
ယင္းသုိ႔လည္း မေဆာင္ရြက္။ ဖြ႕ဲစည္းပုံရိွပါလ်က္ ဖြ႕ဲစည္းပုံကုိ မလုိက္နာခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ 
ပ်က္ျခင္းမက ပ်က္ခဲ့သည္။ 
 

 
1 ဦးလြင္ကုိလတ္ နဲ႕ Mizzima သတင္းဌာန အင္တာဗ်ဴး၊ ဧၿပီ (၂)ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ခုနွစ္။  
 https://www.facebook.com/crph.official.mm/videos/300247041441758 
2 ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈။ 
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၄။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံေအာက္တြင္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာကုိ အမ်ားဆုံးကန္႔သတ္ထားေသာ ျခြင္းခ်က္ 
ျပဌာန္းခ်က္မွာ “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနွင့္လုံၿခံဳေရးေကာင္စီနွင့္ညိွနုိင္းလ်က္” ဟူေသာစကားစုျဖစ္သည္။ 
ယင္းေကာင္စီအား စစ္သားအမ်ားစုနွင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသျဖင့္ 3 စစ္ေကာင္စီဟူ၍ပင္ ဆုိနိုင္သည္။ ၂၀၁၅ မွ 
၂၀၂၀ ခုနွစ္အတြင္း NLD အစုိးရျဖစ္ေသာအခါ သမၼတနွစ္ဦးလုံးသည္ စစ္ေကာင္စီ (ကာလုံ) အစည္းအေ၀း 
အားတရား၀င္မေခၚခဲ့ပါ။4 စစ္သားမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ မခံယူလုိေသာေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူနုိင္သည္။ ဤတြင္ 
ဥပေဒစုိးမုိးေရးျပႆနာ တက္လာပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား လုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံ 
ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္အား ျပင္ဆင္နုိင္ျခင္း မရိွေသာအခါ လက္ေတြ႕မက်င့္ 
သုံးခဲ့။ ထုိအခါဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အဓိကအေျခခံၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ခဲ့ 
သည္။  
 
၅။ CRPH က ထုတ္ျပန္ေသာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အစိတ္အပုိင္း (၂) အခန္း (၃) တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
မွာက့ဲသုိ႔ပင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ထားသည့္ စကားစုကုိ ေတြ႕ရသည္။ယင္းမွာ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ နွင့္ ညိွနုိင္းလ်က္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အပုိဒ္အရ 
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစုိးရ၏ မူ၀ါဒနွင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
တြင္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အားသာ အခြင့္အာဏာ အပ္နွင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အစုိးရ၏ အစိတ္ 
အပုိင္းတရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼတ တြင္မည္သည့္အခြင့္အာဏာမွ်မေတြ ့ရ။ အစုိးရပင္လ်င္ ျပည္ေထာင္ 
စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ နွင့္ အညီသာ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ 
ကန္ ့သတ္ထားျပန္သည္။ ယင္းမွာ သဘာ၀ မက်၊ မျဖစ္သင့္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျဖစ္ေစ၊ ဒုသမၼတ 
ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီနွင့္ ညွိနုိင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္  ၇ယူျပီးမွသာ ယင္း၏ 
တာ၀န္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဆုိပါမူ ဦးေသွ်ာင္သမၼတ အဆင့္သက္သက္သာျဖစ္ေနသည္။  
 
၆။ CRPH က ထုတ္ျပန္ေသာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) အပုိင္း (၃) အပုိဒ္ (၅) တြင္တ္ုိုင္း 
ျပည္အာဏာႀကီးသုံးရပ္အား ပုိင္းျခားက်င့္သုံးသည့္အေျခခံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းကုိ တန္ဘုိးထားရပါ 
မည္။ သုိ ့ရာတြင္ အစိတ္အပုိင္း (၂) အခန္း (၃) အပုိဒ္ (၈) အရမူ ယင္းကုိဆန္ ့က်င္ေနျပန္သည္။ ပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းအရ ထင္ရွားသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ က်င့္သုံးသည့္အစုိးရ၏ 
အစိတ္အပုိင္း တရပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) သည္ ဥပေဒျပဳ 
ေရးအာဏာကုိ က်င့္သုံးသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ အေရးႀကီးသည့္ မ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ရပ္တည္သင့္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔ နွစ္ခုသည္ ဆက္စပ္မႈရိွေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းတြင္ သီးျခားျဖစ္ရပါမည္။ 
 
၇။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္နုိင္ငံတြင္မဆုိ အစုိးရအဖြ႕ဲ၀င္ 
မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းတရပ္ျဖစ္သည္မွာ မွန္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရအဖြ႕ဲက၎၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ ရၿမဲသာျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ က ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရိွ။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ CRPH ၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးမည္ 
ဆုိလ်င္လည္း NUG အစုိးရအဖြ႕ဲအား လြတ္လပ္စြာ ဖြ႕ဲစည္း၊ ရပ္တည္၊ က်င့္သုံးခြင့္ျပဳရန္ လုိသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ အေနျဖင့္ ယင္းအားအပ္နွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာကုိက်င့္သုံးရာ၌ CRPH က 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္။  

 

 
3 ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၁။ 

4 ကာလုံအစည္းအေဝး ေခၚသင့္ မေခၚသင့္ ဘယ္လုိအျမင္ေတြရိွလဲ၊ ဘီဘီစီသတင္းဌာန္ (ျမန္မာ)။ ၾသဂုတ္ (၁၆)၊ 
၂၀၂၁ခုႏွစ္။ https://www.youtube.com/watch?v=WRPTBdAp3os 
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တိုက္တြန္းေတာင္းဆုိခ်က္ 
 

အထက္ပါက့ဲသုိ႔ ရွင္းလင္းသည့္အေျခခံမ်ားအား ၾကားကာလဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္လုိပါမည္။ တန္ဘုိးသေဘာတရားအရ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေျခခံတခ်ိ ႕ဳအား ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) တြင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း ေရွ႕ေနာက္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ 
လ်က္ရိွေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ NUG အစုိးရအေနျဖင့္ က်စ္လစ္၊ ထိေရာက္၊ ထက္ျမက္စြာမလည္ 
ပတ္နုိင္မည္ကုိ စုိးရိမ္မိပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တုိက္ဖ်က္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအုတ္ျမစ္မ်ား စနစ္တက်ခ်မွတ္နုိင္ရန္ လုိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္ 
ဖြ႕ဲစည္းပုံ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ၏ ေက်ာရုိးမ်ားနွင့္ CRPH ပဋိညာဥ္စာတမ္း မွ ေကာင္းမြန္သည့္ စံထား 
ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ ၾကားကာလဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အျမန္ဆုံး 
အတည္ျပဳက်င့္သုံးရန္ ပန္ၾကားတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

 
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္          ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ ၂၀၂၁ခုနွစ္။ 
 
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                          
 
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 
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Ms. Roi San Awng (LL.B, DBL, DML)  
Advocacy Coordinator to National Legal Communities 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: roisanawng@legalaidnetwork.org 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
 
 


