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 NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာအဖြဲ႕  ၈ ဖြဲ႕က စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ နုိင္ငံတကာကုိ 
အကူအညီေတာင္းျခင္းသည္  

 ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံနွင့္ ဆန္ ့က်င္ေၾကာင္း သုံးသပ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
၁။ တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕(NCA-SEAO) ၁၀ ဖြဲ ့အနက္ ၈ ဖြ႕ဲ1 သည္ ၂၀၂၁ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
နုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းတခ်ိဳ ့ကုိ2 လိပ္မူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပဋိပကၡအား ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုေပးပုိ ့လုိက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။3  

၂။ အဆုိပါေပးစာအရ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ၎နုိင္ငံမ်ား က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေရး အခန္းက႑မွ 
ဦးေဆာင္ပါ၀င္သြားရန္ႏွင့္ NCA ကုိလက္မွတ္ေရးထိုး ထားျခင္းမရိွေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုိင္ 
တပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ၾကေသာ AA၊ KIO၊ KNPP၊ MNDAA၊ TNLA၊ UWSA တို႔ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

 
1 တႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ၁၀ ဖြြြဲ ့အနက္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရုံး (LDU)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၊ 
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ 
သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး 
(ABSDF)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အရုံး/ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC) တုိ ့က လက္မွတ္ေရးထုိးတင္သြင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရုံး (KNU) နွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) တုိ ့၏ အမည္မ်ားအား ယင္းစာတြင္ေတြ ့ရေသာ္လည္း 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း မေတြ ့ရပါ။ 
 
2 အာရွဆက္ဆံေရး တရုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးဆ္ိုင္ရာအၾကံေပး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဂ်ပန္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီးရုံး အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ ႏွင့္ အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႕ လ္ိပ္မူေပးပုိ ့ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
3 Joint Proposal NCA-S EAOs 2021, May 11. 

https://drive.google.com/file/d/1r8sJ_0D-27RbYHGSS_TfAzwMl6sFt6UT/view 
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ပါ၀င္သည္။ NCAကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ASEAN ၏ နုိင္ငံတကာဥပေဒကုိ ဆန္ ့က်င္သည့္ လမ္းေၾကာင္း4 
ကုိရည္ညႊန္းကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္တင္လာျခင္းသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွားယြင္းသည္။ နုိင္ငံတကာ 
၇ာဇ၀တ္ေကာင္၊ အၾကမ္းဘက္သမား မင္းေအာင္လိႈင္နွင့္ အဖြဲ ့အား နုိင္ငံေ၇းေဆြးေႏြးသည္ ဟူ၍ အေၾကာင္း 
ျပကာ လြတ္ကင္းခြင့္ ေပး၍ မ၇နုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၃။ ၎တုိ႔၏ အဆုိျပဳစာပါ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံမူ ၄ ရပ္5တြင္  NCA ကုိ ကုိ 
အေျခခံလ်က္ခ်မွတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ယင္း၏အေျခခံမူ (၁) တြင္ နိုင္ငံေရးျပႆနာကုိ 
လက္နက္ကုိင္ေျဖရွင္းနည္းအစား ေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္ဟု NCA စာခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူ ၁ (ခ) 
ကုိ  တင္ထားသည္။ NCA စာခ်ဳပ္၏နိဒါန္း ကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္ ေဆြးေႏြးေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(စစ္ေကာင္စီ) 
အပါအ၀င္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္ေသာ အစုအဖဲြ႕မ်ားပါ၀င္ရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ အခါ NCA စာခ်ဳပ္ပါအရ 
ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံရမည္ဟု အေျခခံမူ (၃)တြင္ တင္ျပထားသည္။  

၄။ ပုိ၍ဆုိးဝါးသည္မွာ ယင္းအဆုိျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ (Preliminary Plan) ၏ Five National Causes တြင္ NCA 
အခန္(၁) အေျခခံမူ (၁)(က) ကုိရည္ညြန္းလ်က္ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါး6ကုိ ထိပ္ဆုံးကအစဥ္လုိက္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ယင္းသည္ တင္းၾကပ္ေသာဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းကုိသာ 
ဦးတည္ေစသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တုိ ့တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ 
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္  ၃ ခုေက်ာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံး ကုိ ဆန္႔က်င္ဖိႏိွပ္ရက္စက္မႈ မ်ားျပဳ 
ခဲ့သည္။  ျပည္တြင္းစစ္ ကုိ သက္ဆုိးရွည္ေစခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္ဆယ္ဖြဲ ့က တုိ ့တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ 
ဦးထိပ္တင္ေနျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ လက္ေတြ ့အရ ဆန္ ့က်င္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံကုိ 
ျပန္လည္ အသက္သြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
4 ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္၊ မင္းေအာင္လိႈင္တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ အာဆီယံ အစည္းအေ၀းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
  သုံးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္။ 
 https://drive.google.com/file/d/1TIhTuyJ5i8hbPRmszVYUo6vMBU_tEFAE/view?usp=sharing 
  LAN’s Statement on ASEAN Leaders’ Meeting Attended by Min Aung Hlaint, April 25, 2021: 
  https://drive.google.com/file/d/1JLg92AiwRxP6F3Enf68Bp_fguND6zzhD/view?usp=sharing 

5 NCA-SEAO, Preliminary Plan, 11 May 2021.  https://drive.google.com/file/d/195sYhC-
hH1xdnnWmtHC4zsAEh3kZKDXH/view?usp=sharing 

Basic Principles:  
1. Resolution of political crises through political dialogue instead of armed force (NCA Principles 1.b).  
2. Political dialogue must involve all stakeholders (Preamble to the NCA). 
3. Political dialogue must be based on dignity and justice (Preamble to the NCA).  
4. The Myanmar Government, Tatmadaw and ethnic armed organizations must protect civilians (NCA 
Chapter 3.9) 

6 NCA-SEAO, Preliminary Plan, 11 May 2021.  https://drive.google.com/file/d/195sYhC-
hH1xdnnWmtHC4zsAEh3kZKDXH/view?usp=sharing 
NCA အခန္(၁) အေျခခံမူ (၁)(က) “ျပည္ေထာင္စုသမၼတနိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား 
စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရး တုိ႔ကုိ ေရွးရႈ၍ ………………………………….” 
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၅။ NCA ၏ ဥပေဒအဆင့္ (Legal Status)သည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒ နွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒ နွစ္ရပ္လုံးအရ 
တရားဝင္မႈမရိွပါ။ NCA သည္ စာခ်ဳပ္တရပ္တြင္ ရိွသင့္ရိွထိုက္ေသာ ဥပေဒ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံ။ NCA အရ 
ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ မည္သုိ႔မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔မရ၊ တရားမွ်တကုိ မရွာနိုင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ မရနိုင္ပါ။ 
NCA တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူသည့္ ေဝါဟာရတလုံးတေလမွ မပါရိွ၊  
 
၆။ ဥပေဒစုိးမုိးေရး နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ကိစၥကုိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္ 7 ဆုိသည့္ အခ်က္တခ်က္ကုိသာေတြ႔ရသည္။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးဟူသည္ ညိွႏႈိင္း၍ ရသည့္ကိစၥမဟုတ္။ 
ယင္းသုိ ့ျပဳျခင္းျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကုိ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးနိုင္၊ 
ေပးလည္းေပးခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ NCA ပါအခ်က္မ်ားကုိ တဘက္ 
ဘက္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ အတင္းအၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ယႏၱရားမရိွ။ 
သူခုိးက လူဟစ္သည္ ဟူ၍ ျမန္မာဆုိရုိးစကားရိွသည္။ NCA ေအာက္တြင္ တေလ်ာက္လုံး သူခုိးက လူဟစ္ခဲ့ 
သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီကုိယ္တုိင္က NCA ကုိ ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါလ်က္ 
ေကအဲန္ယူကခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းျဖင့္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန ့မွာပင္ စြပ္စြဲလုိက္ျပန္သည္။ 8 NCA ကုိကုိင္ျပီး မည္သုိ ့  
လ်င္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ 
 
၇။      NCA အားကုိးကားျပီး တရားရုံးတြင္ တရားစြဲဆုိ၊ အဆုံးအျဖတ္ခံယူနိုင္ရန္အတြက္ ယင္းစာခ်ဳပ္အား 
ဥပေဒအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲနိုင္မည့္ ျပဌာန္းခ်က္မပါရိွ။ အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္းလည္း မရိွ။ သုိ႔ 
ျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာဥပေဒ အေျခခံမ်ားနွင့္လည္းေကာင္း၊ နုိင္ငံတခ်ိ ႕ဳ၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ျခင္း 
အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ NCA သည္ ဥပေဒအရတရား မ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။9 ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္းဥပေဒ 
အရလည္း ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံအား အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒ၏ သေဘာအရ 
လည္း အသက္မ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း ဥပေဒအေထာက္အကူ ျပဳကြန္ရက္ (LAN) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။10 
 
၈။ NCA လက္မွတ္ထုိး အဖြ႕ဲ  မ်ားသည္ နိုင္ငံေရး နွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ခဲြျခားက်င့္သုံးသင့္သည္။ နိုင္ငံ 
ေရးေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္း အလုပ္မျဖစ္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္အတြင္း မၿငိမ္းနိုင္ေအာင္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ 
ျပည္တြင္းစစ္က သက္ေသျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးအဖြ႔ဲတခ်ိ ႕ဳနွင့္ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီတပ္မ်ား 

 
7 NCA အခန္း (၃) အပုိဒ္ ၅(ဇ) “အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ကိစၥကုိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္း၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားရန္” 
8 ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၁) (၆) နွင့္ (၇) တုိ ့သည္ NCA ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီက စြပ္စြဲျခင္း 
https://drive.google.com/file/d/1qCO64Ts_PW-_FlCeHoHHMQIax4XRofun/view?usp=sharing 
9 ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွာေဖြေရးျဖစ္စဥ္ကုိ လမ္းေၾကာင္းသစ္မွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ အခန္း(၃) NCA ၏ တရားဝင္မႈအဆင့္အတန္း၊ စာ- ၅၁ 
မွ ၅၆။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ။ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ဘာလ (၂၇) ရက္။ 
https://www.legalaidnetwork.org/Statement/NewApproachPeace/NewApproach%20Peace%20Bur.pdf 
10 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအားဥပေဒရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း၊ ဥပေဒအေထာက္အကူ 
ျပဳကြန္ရက္၊ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၃)ရက္ေန႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္။ 
https://www.legalaidnetwork.org/Statement/Military%20Seized%20/Military%20Coup%20Bur.pdf 
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သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္း လတ္တေလာအခ်ိန္ထိပင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ ့ 
ေၾကာင့္ လက္ရိွတင္လာသည့္ NCA ကုိ အေျခခံ၍ ျပဳလုပ္မည့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးကုိ ပ်က္သည္ထက္ ပ်က္သုန္းေစရုံ ကလြဲ၍ မည္သုိ႔မွ်အလုပ္မျဖစ္ပါ။    
 
၉ ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွေန၍စစ္ေကာင္စီအား နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ မရပါ။ 
ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ျပည္တြင္းစစ္တလွ်ာက္လုံး နွင့္ ကေန႔အခ်ိန္ထိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက က်ဴး 
လြန္ခဲ့သည့္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ၄င္းတုိ ့အားေနာက္ထပ္ပုိမုိၾကီးမားသည့္ 
ျပစ္မႈၾကီးမ်ား ထပ္မံက်ဴးလြန္ရန္ ခြင့္ျပဳ၊ အားေပးလုိက္၇ာလည္းေရာက္သည္။ အင္မတန္ဆုိးဝါးျပင္းထန္သည့္ 
နိုင္ငံတကာအဆင့္ရိွ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္လုံးဝ 
ေပးလုိ႔မရ။ အေရးယူကုိယူရပါမည္။  သုိ႔ျဖစ္၍ NCA လက္မွတ္ထုိး ရွစ္ဖြဲ ့က တင္လုိက္ေသာ  စစ္ေကာင္စီႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးအေရးယူေရး ဆုိသည့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံ 
ကုိ လုံးဝဆန္႔က်င္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။  
 
၁၀။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစုိးရ NUG အေနျဖင့္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ NCA နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ မူကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပျခင္းမရိွေသးပါ။ NCA ကုိ ဆက္လက္ဖက္တြယ္ထားသင့္၊ မသင့္ဆုိသည္မွာ မူပုိင္း 
ဆုိင္ရာျဖစ္သည္။ ဒုတိယသမၼတႀကီးသည္ မူပုိင္းဆုိင္ရာအရ ျပတ္သားစြာ ဦးေဆာင္သင့္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ 
ဦးေဆာင္ခြင့္ရေစေရးအတြက္ ၾကားကာလဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ တရပ္နွင့္အညီ မိမိအား အခြင့္အာဏာ 
အပ္နွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိသင့္ပါသည္။ မည္သည့္မူပုိင္းဆုိင္ရာကုိမွ် ဦးေဆာင္ခြင့္မရပါက ရာထူးကေန 
နဳတ္ထြက္သင့္ပါသည္။ 

 
                                          ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ျခင္း 

 
တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ လူထုတရပ္လုံးက စစ္အာဏာရွင္မ်ား အျမစ္ျပတ္တုိက္ပြဲ ဝင္ေနခ်ိန္ NCA-SEAO 

တုိ ့အေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ်စြဲကုိင္ဖုိ႔ မသင့္ေတာ့သည့္ NCA ကုိ အေသဆုပ္ကုိင္လ်က္ စစ္ေကာင္စီနွင့္ ေဆြးေႏြး 
ေရးလမ္းေၾကာင္း တင္လာမႈမွာဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ လုံး၀မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မယုံၾကည္ရာ၊ 
စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ဒူးေထာက္ရာလည္း ေရာက္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ဝါးျခင္းရုိက္၊ အက်ိဳးတူ 
ေပါင္းသင္း၊ နည္းလမ္းရွာေပးရာလည္း ေရာက္သျဖင့္ ၄င္းတုိ ့၏ နုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာ ကုိလည္း ထိခုိက္သည္။ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ရဲ၀့ံျပတ္သားစြာ ဆန္ ့က်င္တုိက္ပြဲ၀င္လ်က္ရိွေသာ လူထုတရပ္လုံး၏ ေပးဆပ္ထားသည္ 
အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး နွင့္ ဘဝတုိ႔ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာလုပ္ရပ္အား 
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္က ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ပါသည္။ 

အႀကံျပဳတုိက္တြန္းျခင္း 

- အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစုိးရ NUG ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ CRPH 
တုိ႔အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္ဆုံး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္။ 
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- NUG အစုိးရအဖြ႔ဲအတြင္းတြင္ NCA-SEAO အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းဖြ႕ဲစည္းရာတြင္ ျပတ္သားရွင္း 
လင္းသည့္မူဝါဒကုိ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

- NCA-SEAO မ်ားက ဦးေဆာင္မည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က႑အသီးသီးမွ ပါဝင္ၾကရန္ 
ဖိတ္ေခၚျခင္းခံထားရသည့္ သံတမန္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ အၾကမ္းဘက္ေခါင္းေဆာင္ 
မင္းေအာင္လိႈင္ နွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံ ႀကံရာပါမ်ားအား ၄င္းတုိ ့ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာျပစ္မႈႀကီးမ်ားအတြက္ 
အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ တာဝန္ခံမႈကုိရွာေဖြနုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္။  

- NCA-SEAO မ်ားအေနျဖင့္  NCA စာခ်ဳပ္ မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းတရားဝင္ေၾကျငာရန္11 နွင့္  ဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးအေျခခံမွ ေန၍ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးစီးပြားကုိ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ FCDCC ၏ ဖက္ဒရယ္ဖြ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ ဒုတိယမူၾကမ္း ကုိ ယာယီအတည္ျပဳျခင္း၊ ယင္းကုိ အေျခခံလ်က္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ၾကား 
ကာလဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတရပ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳျပီး စစ္အာဏာရွင္အျမစ္ျပဳတ္ တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ ရန္။ 

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္            ေမလ (၂၄) ရက္ ၂၀၂၁ခုနွစ္။ 

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   

                                

 
11 တႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ အဖြ႕ဲအစည္း မ်ားအေနျဖင့္ NCA မွ 
အၿပီးအပုိင္ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကာျငာရန္ တုိက္တြန္းျခင္း။ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္၊ မတ္လ (၂၆) ရက္၊ ၂၀၂၁ 
ခုႏွစ္။ https://www.legalaidnetwork.org/statement_burmese.html   
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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 
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