ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္၏ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္
ကုလသမဂၢ နွင့္ နိုင္ငံတကာ က NUG အား ျမန္မာနိင္ငံ၏ တရားဝင္အစိုးရအေနျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည့္ အေျခအေနမ်ားနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည့္ အေျခအေနမ်ား
(၁) အစိုးရ၏ အဓိပၸါယ္

လူ႔သမိုင္းတြင္ အစိုးရဟူ၍စတင္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္ကထဲက ယေန႔အထိ အစိုးရ၏အရင္းခံအက်ဆံုး
တာ၀န္မွာ ျပည္သူလူထု၏လံုျခံဳမႈ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္။ မင္းေအာင္လိႈင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူလူထုအေပၚ နုိင္ငံတကာအဆင့္ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ
အဆင့္ကပင္ တရား၀င္နည္းလမ္းတက် စြပ္စြဲထားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေကာင္စီအာဏာသိမ္းသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ
လ (၁) ရက္ေန႔ ကစ၍လည္း ျပည္သူလူထုအေပၚ ဆက္တိုက္ဆို သလိုပင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ျပင္းထန္သည့္
ျပစ္မႈႀကီးမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ေကာင္အဆင့္သို႔ က်ေရာက္ေန
ၿပီျဖစ္ေသာ အဆိုပါစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကုလသမဂၢ နွင့္ နိုင္ငံတကာက ျမန္မာနုိင္ငံ၏အစိုးရအေနျဖင့္ လံုး၀
အသိအမွတ္

မျပဳသင့္ပါ။

NUG

သည္

ယင္းနွင့္ေျပာင္းျပန္ပင္

လူထုကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္

ဘက္ေပါင္းစံုမွေန၍ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
(၂) အစိုးရတရပ္၏ တရား၀င္မႈအဓိပၸါယ္

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ (၂၀) ပုဒ္ခြဲ (၃)1 တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသည္
အစိုးရအာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔၏ ဆႏၵကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္
1

The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and
genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free
voting procedures.

1

နို၀ဘၤာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကို ဆန္႔က်င္၍ စစ္ေကာင္စီက အာဏာ
သိမ္းခဲ့ေသာအခါတြင္လည္း

စစ္ေကာင္စီကို

လက္မခံေၾကာင္းၿငိမ္းခ်မ္းသည့္

CDM

လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖင့္

လူဦးေရသန္းနွင့္ခ်ီကာ တျပည္လံုးနီးပါးမွ် လႊမ္းျခံဳဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုက အေနအထား
နွစ္ခုလံုးတြင္ ၎တို႔၏ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါလ်က္ ကုလသမဂၢနွင့္ နုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္မျပဳပါက
ကုလသမဂၢသည္လည္းေကာင္း၊

နုိင္ငံတကာသည္လည္းေကာင္း

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကို

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါမည္။ ယင္းသို႔မျဖစ္သင့္။ စစ္ေကာင္စီကို လံုး၀ အသိအမွတ္မျပဳသင့္ပါ။ ျပည္သူလူထု
အမ်ားစုႀကီးဆႏၵအရ ေထာက္ခံမႈရရွိထားေသာ NUG ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။2
(၃)

အစိုးရတရပ္ရပ္ကို

အသိအမွတ္ျပဳသင့္မသင့္အား

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အေထာက္အကူျပဳသည့္

ဘက္မွေန၍ စဥ္းစားသင့္ျခင္း

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္ၿပီး

ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း၏

အေျခခံမူမ်ားအား

ေလးစားသည့္

အေျခခံမွေန၍ နုိင္ငံမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ေစရန္မွာ ကုသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အေရးႀကီး
သည့္အေျခခံမူတရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံတြင္ လူျဖဴလူမဲခြဲျခားမႈစနစ္ကို က်င့္သံုးထားေသာ ၁၉၈၃ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒသည္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အေျခခံမူမ်ားနွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းျဖင့္ ၁၉၈၄ ခုနွစ္တြင္ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၅၅၄ ျဖင့္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ရသည္။3 စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ကို ေက်ာရိုးျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္လည္း ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏
အေျခခံမူမ်ားနွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) က ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပံုကို

ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္

ဒီမိုကေရစီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္

ေပၚေပါက္လာေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ားတြင္ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္
ကိုလည္း အာမခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ CRPH/NUG သည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို
ေလွ်ာက္လွမ္းေနေၾကာင္းထင္ရွားသည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အခိုင္အမာအသက္သြင္းထားသည့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ဆက္လက္အသံုးျပဳၿပီး တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးကို ဆက္လက္ဖိနွိပ္လ်က္ ရွေ
ိ သာ
အၾကမ္းဘက္အဖြဲ႔

စစ္ေကာင္စီသည္

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ

ေသြဖည္

လ်က္ရွိသည္။ စစ္ေကာင္စီကို တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက နိုင္ငံတနုိင္ငံအတြင္း

2

UN Charter Chapter I: Purposes and Principles Article 1, paragraph (2): To develop friendly relations among nations based
on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures
to strengthen universal peace;
3
1. Declares that the so-called "new constitution" is contrary to the principles of the Charter of the United Nations,
that the results of the referendum of 2 November 1983 are of no validity whatsoever and that the enforcement of the
"new constitution" will further aggravate the already explosive situation prevailing inside apartheid South Africa.

2

အၾကမ္းဘက္သည့္ အဆင့္မွေန၍ နုိင္ငံတကာအၾကမ္းဘက္အဖြဲ႕အဆင့္သို႔ တက္သြားပါမည္။ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္လာနုိင္ပါသည္။
(၄) နိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နိုင္ငံ
တကာလူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားသည့္ဥပေဒ

နွင့္

နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား

အတည္ျပဳ

က်င့္သံုးခြင့္ရေစရန္ တာ၀န္ရွိျခင္း

NUG

နွင့္

စစ္ေကာင္စီနွစ္ခုအနက္

မည္သူ႔ကို

တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္

အသိအမွတ္ျပဳသင့္

ေၾကာင္းအား အထက္ပါအေျခခံမွ ေရွးဦးစြာေလ့လာရန္ နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံတကာ
အဆင့္ျပင္းထန္ႀကီးမားေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ခြင့္လႊတ္၍မရ၊ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း (Peremptory norms/ jus cogen) လူတိုင္း၊ နိုင္ငံတုိင္း လိုက္နာၾကရမည့္
တာ၀န္ (Erga omnes) ကို နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ သတိျပဳေစလိုပါသည္။ စစ္ေကာင္စီအျဖစ္ အာဏာ မသိမ္းမွီ
ႏွင့္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ပါ ျမန္မာစစ္တပ္(တပ္မေတာ္)၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ျပစ္မႈ
ႀကီးမ်ားအား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။ အာဏာမသိမ္းမီွ ေရွ႕ပိုင္းတြင္က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာျပစ္မႈႀကီးမ်ား
အတြက္ ကမာၻ႔တရားရံုး ICJ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အမႈရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိၿပီး4 နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး
ICC တရားစြဲအရာရွိကလည္း တရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆး (Investigation) လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။5
ကုလသမဂၢနွင့္

နုိုင္ငံတကာက

စစ္ေကာင္စီအား

တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္

အတည္ျပဳလုိက္ပါ

က ရာဇ၀တ္ေကာင္ကို သူေတာ္စင္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ရာေရာက္ပါမည္။ အထက္ပါ နုိင္ငံတကာ
ဥပေဒမ်ားနွင့္
ေကာ္မရွင္က

နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအား
ျပဌာန္းေပးၿပီး

ကမာၻ႔တရားရံုး

ပ်က္ရယ္ျပဳရာလည္းေရာက္ပါမည္။
ICJ

ကပင္

နိုင္ငံတကာဥပေဒ

လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ

အဆင့္မွားယြင္းေသာျပဳမူမႈမ်ားအတြက္နိုင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္ရွိမႈ ျပဌာန္းခ်က္အား

6

နိုင္ငံတကာ

ကုလသမဂၢ ကိုယ္တိုင္က

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါမည္။ ICC အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ICJ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မႈုခင္းႀကီးမ်ားရံႈးနိမ့္ေစရန္ စစ္ေကာင္စီက သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္နိုင္
ေျခကို နိုင္ငံတကာက အားေပးလုိက္ရာေရာက္ပါမည္။ နိုင္ငံတကာအဆင့္ တရားရံုးႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ကို
ပံ့ပိုးေပးရာမေရာက္ဘဲ၊

ေနွာက္ယွက္ရာေရာက္ပါမည္။

စစ္ေကာင္စီအား

တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္

လံုး၀

အသိအမွတ္မျပဳသင့္ပါ။

4

International Court
Of
Justice
(ICJ);
2021
28
January
General
List
No.
178.
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(THE GAMBIA v. MYANMAR), ORDER. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20210128ORD-01-00-EN.pdf>
5
ICC judges authorise opening of an investigation into the situation in Bangladesh/Myanmar, ICC Press Release: 14
November 2019. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1495>
6
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
<https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf>

3

(၅) အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက အိမ္ေစာင့္အစိုးရ (Caretaker Government) အျဖစ္ေၾကျငာ ရပ္တည္မႈသည္
ဥပေဒအရ တရားမ၀င္ျခင္း

အိမ္ေစာင့္အစိုးရဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား ပါလီမန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္
မ်ားေသာအားျဖင့္ က်င့္သံုးသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစေခတ္၌ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒေအာက္တြင္ ပါလီမန္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့စဥ္က ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုယူကာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္အား

အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၏

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္

တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့

ဘူးသည္။

စစ္ေကာင္စီက

ယခုအခ်ိန္အထိကိုင္စြဲထားဆဲျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကို က်င့္သံုးထားသည္။
ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုတခုလံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း မခံရသူအား အိမ္ေစာင့္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ကေန၍ တာ၀န္ေပးအပ္နုိင္ေၾကာင္း မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မွ် မပါရွိ။
၁၉၅၈ ခုနွစ္တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ရျခင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက စစ္တပ္အင္အားသံုးၿပီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု

ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္တရား၀င္အစိုးရအေပၚ

ဖိအားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္က

အာဏာသိမ္းသည့္ အစဥ္အလာကို မျဖစ္ေစလိုသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္
က အာဏာကို တရား၀င္လြဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ေျခာက္လသက္တမ္း ၾကာၿပီးေနာက္
ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္က်င္းပေပးနိုင္ျခင္း မရွိေသာအခါ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမခံရဘဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူ
ေနသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း

ဆက္လက္တာ၀န္ယူနိုင္ေစရန္

၁၉၄၇

ခုနွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု၏

ပုဒ္မ

၁၁၆

ကို

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က ျပင္ေပးခဲ့သည္။ မင္းလိႈင္ေအာင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္ေကာင္စီ က ကိုယ့္ကိုယ္ကို
အိမ္ေစာင့္အစိုးရဟု ေၾကျငာေနျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ လံုး၀ညီညြတ္ျခင္းမရွိ။ ၎ကို ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရအေနျဖင့္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္း မဟုတ္။
ပါလီမန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ က်င့္သံုးေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေပးရျခင္းမွာ မ်ားေသာ
အားျဖင့္

ပါလီမန္အတြင္းတြင္

လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ

အစိုးရအေပၚ

အယံုအၾကည္မရွိ

အဆိုတင္သြင္း

ခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္
အနုိင္ရနုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ေန႔တြင္
အယံုအၾကည္မရွိအဆို

တင္သြင္းမႈ

အဓိကတက္ေရာက္သည့္

အာဏာသိမ္းခံလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိ။

၂၀၀၈

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

မည္သည့္အတိုက္အခံပါတီကမွ်

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရလည္း

ယင္းအခြင့္

အာဏာကို အပ္နွင္းမထားပါ။ စစ္ေကာင္စီက ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၎တို႔ဘာသာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ
အေနျဖင့္ ေၾကျငာရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ကိုပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္
ဆန္႔က်င္စြာ စစ္ေကာင္စီစိတ္ႀကိဳက္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။7

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားခန္႔အပ္တာဝန္ျခင္း။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္၊
နုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၊
အမိန္႔အမွတ္
၇/၂၀၂၁။
၂၀၂၁ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီ
၂
ရက္ေန႔။
<https://www.cincds.gov.mm/node/10474?d=1>

7

4

(၆) ေရြးေကာက္ပြဲအရ တရား၀င္မႈ (De jure) နွင့္ နယ္ေျမကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈအရ တရား၀င္မႈ (De facto)
အေျခခံမ်ားမွေန၍ အစိုးရတရပ္၏ တရား၀င္မႈကို သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ျခင္း

၂၀ ရာစုေနွာင္းပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသည္ ၂၁ ရာစုအစပိုင္းတြင္
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း8

ထိုးနွက္မႈမ်ားနွင့္

အစိုးရတရပ္၏

တရား၀င္မႈအား

ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ျဖင့္

တိုင္းတာျခင္းကို ယေန႔တိုင္ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးတြင္ တြင္က်ယ္စြာက်င့္သံုးလ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းကို
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တရား၀င္မႈ (De Jure) ဟု လက္ခံၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕အရ နယ္ေျမႏွင့္
လူထုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိင
ု ္သည့္ အေနအထားအရ တရား၀င္မႈ (De facto) ကိုမူ အစိုးရ၏ အရင္းခံ
အက်ဆံုးတာ၀န္အရ ျပည္သူလူထု၏လံုျခံဳမႈ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္အေျခခံအရ ၾကည့္ဘို႔ လိုပါမည္။
ယင္းတြင္ နွစ္ပိုင္း ရွိပါသည္။ တပိုင္းမွာ ျပည္သူလူထု၏လံုျခံဳမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ De facto ျဖစ္ၿပီး
က်န္တပိုင္းမွာ

ျပည္သူလူထု၏လံုျခံဳမႈကို

ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနေသာ

ဖ်က္ဆီးေသာ

အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ရရွိထားသည့္

De

De

facto

ျဖစ္သည္။

facto

သည္

အေျခခံအားျဖင့္

တုိင္းရင္းသား
၎တို႔၏

သက္ဆုိင္ရာလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အစိုးရ၏အရင္းခံတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ေသာေၾကာင့္
တရား၀င္သည္ဟု ဆိုနုိင္ပါမည္။ စစ္ေကာင္စီက ရရွိထားေသာ De facto မွာမူ ျပည္သူလူထု၏ လံုျခံဳမႈကို
ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏အရင္းခံတာ၀န္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ De facto ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ေကာင္စီတြင္ တရားမ၀င္ De facto သာရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တရား၀င္မႈ De Jure လံုး၀မရွိ။
NUG တြင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တရား၀င္မႈ De jure လံုး၀ရွိသည့္အျပင္ လူထုကုိ လံုၿခံဳမႈႏွင့္
ကာကြယ္ေရးေပးထားႏုိင္ေသာ၊ နယ္ေျမစုိးမုိးမႈ တစံုတရာရရွိထားၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသား အစုအဖဲြ႕အခ်ိဳ႕တို႔က
NUG ကုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိ ကေရစီျပည္ေထာင္စု
ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္

NUG

တစံုတရာအတုိင္းအတာအထိ

ႏွင့္

လက္တဲြေဖာ္ေဆာင္သြားရန္

ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍

သေဘာထားဆႏၵ

အျငင္းပြားဘြယ္မလိုဘဲ

မ်ားကုိလည္း

ကုလသမဂၢ

နွင့္

နုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ NUG ကိုသာ တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။
(၇) COVID-19 အႏၱရာယ္မွ ေန၍ လူထု၏အသက္ေဘးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ NUG အစိုးရတြင္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုျပည့္စံုျခင္း

COVID-19
လက္ထက္တြင္

အႏၱရာယ္မွေန၍

တစံုတရာထိေရာက္စြာ

ေဆးရံု၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္

လူထုကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရးအား
လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထုမ်ားသည္

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္

ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္

ယခင္

NLD

သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊

တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားအပါအ၀င္

အစိုးရ

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္

စစ္ေကာင္စီ

CDM

လႈပ္ရွား

မႈႀကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုသည္ ယေန႔တိုင္ စစ္ေကာင္စီနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ။ အကယ္၍
NUGအစိုးရကို

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္လ်င္

ကိုးဗစ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

8

နိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား

Pedro T. Magathaes, ‘The Legitimacy of Modern Democracy: A Study of the political thought of Max Weber, Carl
Schmitt and Hans Kelsen’, p. 3.
<https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/48770/9781351654012.pdf?sequence=1>

5

အားလံုး

ကို

ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံျဖင့္

NUG

အစိုးရက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနနွင့္

ျပည္နယ္အသီးသီးမွ

ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ က်န္းမာေရးတာ၀န္ခံမ်ား စုေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသို႔လႊဲအပ္ပါမူ အသင့္ေတာ္
ဆံုးျဖစ္ပါမည္။9

၎တို႔၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္

အဆမ်ားစြာပိုၿပီး

ေဆာင္ရြက္နိုင္ေျခရွိပါမည္။

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း

ကိုးဗစ္အႏၱရာယ္မွ
CDM

ကာကြယ္ေရးအား

လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္

နည္းလမ္းေပါင္းစံုရွာေဖြၿပီး

စစ္ေကာင္စီထက္

ပါ၀င္ဆဲျဖစ္ေသာ

ဆရာ၀န္မ်ား

၎တို႔နွင့္ပူးေပါင္းကာ

လူထု၏

အသက္အႏၱရာယ္ကို အတတ္နိုင္ဆံုးႀကိဳးပမ္းကာကြယ္ၾကမည္ မုခ်ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ေကာင္စီကို

တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္

နိုင္ငံတကာအကူအညီမွန္သမွ်အား

အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါက

စစ္ေကာင္စီလက္ထဲသို႔

စစ္တပ္မွစစ္သားမ်ား

နွင့္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို

က်ားကန္ေပးရာေရာက္ပါမည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအခါ

အိမ္ေထာင္စုမ်ားကိုသာ

စစ္အစိုးရသည္

ကိုးဗစ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

ထည့္ရပါေတာ့မည္။
အဓိကဦးစားေပးၿပီး

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

နိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားအား

ယင္းသို႔ျဖစ္ပါမူ

၎တို႔

သံုးစြဲေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္

၂၀၀၈

ခုနွစ္က

တားဆီးပိတ္ဆို႔ခဲ့၊

နာဂစ္မုန္တိုင္း
နိုင္ငံတကာနွင့္

ျပည္တြင္းကူညီေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္သည့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ေရး ကို ဟန္႔တားခဲ့၊
ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ေနေသာ
ကန္႔သတ္ခဲ့၊

ေဒသမ်ားသို႔အကူအညီမ်ား

လူမႈကူညီေရးလူထုအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား

ေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ေရးအား

အေနွာက္အယွက္မ်ားျပဳခဲ့သည္။10

ႀကီးမားစြာ

မုန္တုိင္းႀကီးက်

ေရာက္ေနၿပီး လူထုသန္းဂဏန္းတခ်ိဳ႕မွ် အတိဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို
အတည္ျပဳကာ

နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခဲ့သည္။

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါက
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ

လက္ရွိ

ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည့္

ကိုးဗစ္အႏၱရာယ္ခံစားေနရေသာ

အခ်ိန္တြင္

နုိင္ငံတကာက

အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား
လူထုကို

လုပ္လာမည္

နုိင္ငံတကာက

စစ္ေကာင္စီကို
မုခ်ျဖစ္သည္။

ေသဒဏ္ေပးလုိက္ရာ

ေရာက္ပါမည္။
သို႔ျဖစ္၍ NUG အစိုးရကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ ကိုးဗစ္အႏၱရာယ္မွေန၍ လူထု ကို
ကယ္တင္ရာေရာက္မည္ဟူသည့္အေျခခံမွလည္း စဥ္းစားေစလိုပါသည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားသည့္အေျခခံမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ျခင္း (Humanitarian Intervention) အား လက္နက္
ကိင
ု ္တပ္အင္အားျဖင္မ
့ ဟုတ္ေသာ္လည္း အရပ္သားလူထု၏ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္မက
ွ ာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
သည္ ့မူ ကို ကိုင္စြဲ၍ NUG အစိုးရနွင့္ လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္လ်င္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါမည္။ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားသည့္ အေျခခံတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္အင္အားျဖင့္ ၀င္ေရာက္
စြက္ဘက္ျခင္းအေပၚ နိုင္ငံတကာ

9

မွတ္ခ်က္။
။ သာဓကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ေကာ္မတီ။
<https://drive.google.com/file/d/1YChfIOHZ3F2fS6M-b7XoWbKJIXPTejqm/view?usp=sharing>

“I Want to Help My Own People” , State Control and Civil Society in Burma after Cyclone Nargis. April
28, 2010.
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<https://www.hrw.org/report/2010/04/28/i-want-help-my-own-people/state-control-and-civil-societyburma-after-cyclone>

6

ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွဆ
ိ ဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုမူ
နိုင္ငံတကာက လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။11
(၈)

NUG အားတရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ နွင့္ နုိင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳပါမူ ျပည္တြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ကာ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (UN Peace
Keeping Operations) ထံမွ အကူအညီမ်ားေတာင္းခံနိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ NUG အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢမွ တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မေတာင္းခံမွီ
ၾကားကာလဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ကို တရား၀င္အတည္ျပဳရန္လိုပါမည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း
ေအာက္ပါတို႔ကို ေတြ႕ရွိျခင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု၏လုိအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုထင္ရွားေစသည္။
NUG အား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳနုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

NUG

မဖြဲ႕စည္းမွီ

CRPH

က

ယာယီအစိုးရ

နိုင္ငံတကာေရာက္တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထု
သန္းေက်ာ္အား
လက္ရွိလည္း

က

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္

(Acting

Government)

လႈဒါန္းခဲ့ေသာေငြ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိရာ

မည္ကဲ့သို႔ဆက္လက္သံုးစြဲေနေၾကာင္း

တႀကိမ္တခါမွ်

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္စဥ္

လူထုကို

စုစုေပါင္း

၉

မည္ကဲ့သို႔သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ပင္

စာရင္းရွင္းလင္းျပခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ NUG ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္တြင္လည္း မည္ကဲ့သို႔ဆက္စပ္လႊဲေျပာင္းၿပီး ဘ႑ာ
ေငြေၾကးမ်ားအား

မည္သည့္ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း

အေျခခံမူမ်ားနွင့္သံုးစြဲေၾကာင္းမသိရ။

ဘ႑ာေရးစည္း

မ်ဥ္းကိုလည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရွိ။ လ်ိဳ႕၀ွက္အေနျဖင့္ ထားရွိေၾကာင္း ၾကားသိရ
ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအေနျဖင့္

အုတ္ျမစ္ခ်မည္ဆိုပါလ်င္

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

ခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းျပည္၏ ထိပ္တန္းလ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားမွလြဲလ်င္ ျပည္သူလူထုတြင္ သိခြင့္ (The Right
to Know) ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔သိရွိနိုင္ေရးအတြက္ ေမးျမန္းခြင့္ရရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မွီျငမ္းလ်က္
သတင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (Information Act) တရပ္ကို ျပဌာန္းေပးရပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ သိရွိခြင့္ကို
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Anne Ryniker, The ICRC’s position on “humanitarian intervention”, p. 529. “ …………. the term “humanitarian”
should be reserved to describe action intended to alleviate the suffering of the victims. International humanitarian law
recognizes the right to provide humanitarian assistance, and impartial humanitarian aid cannot be condemned as
interference
or
infringement
of
a
State’s
national
sovereignty.”
Available
at
<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/527-532_ryniker-ang.pdf>
Accessed 8 August 2021.
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အာမခံေပးရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လခန္႔အတြင္း

ျပည္သူလူထုက

လႈဒါန္းခဲ့ေသာေငြ

စုစုေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းခန္ ့အား CRPH/NUG က မည္ကဲ့သို႔သံုးစြဲခဲ့၊ သံုးစြဲေနေၾကာင္း လူထုက လံုး၀မသိရ။
ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အဓိကမွာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျပည္နယ္မ်ား
တခ်ိဳ႕တို႔တြင္ စစ္ေကာင္စီကို ထိေရာက္စြာခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနေသာ အင္အားစုမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ယင္းခု
ခံစစ္ေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡခံစားၿပီး အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ သိန္းဂဏန္းတခ်ိဳ႕ရွိ
ေနၾကပါသည္။ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္လည္း အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနၾကသည္။ မည္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအား
မည္ကဲ့သို႔ဘ႑ာေရးအေျခခံမူကို ကိုင္စြဲကာ မည္မွ်အထိေထာက္ပံ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းအား NUG က ရွင္းမျပနုိင္ခဲ့။
ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္လည္း ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တရား၀င္ေစလႊတ္ထားသည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါရွိ။

NUG

တခုတည္းက

စိတ္ႀကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည္။

စာရင္းစစ္ေဆးသည္ဟူ

ရာတြင္လည္း နုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးဟုတ္မဟုတ္၊ ေငြစာရင္းမ်ားအား
စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ စစ္ေဆးျခင္းဟုတ္မဟုတ္၊ ယင္းစာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း လြတ္လပ္မႈ ရွိ
မရွိ မေသခ်ာ။ တကယ္တန္းစာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရဲ႕လားဟူသည္ကိုလည္း မည္သူမွ်မသိနိုင္။
နိုင္ငံတကာဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတခုအား ေပါင္စတာလင္ ၅ သိန္းမွ်ေပးရန္ သေဘာတူငွားရမ္း ခဲ့ကာ
အနည္းဆံုးေပါင္

၅၀၀၀၀

အမွန္တကယ္လိုအပ္၍

(ငါးေသာင္းမွ်)

ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး

ငွားရမ္းျခင္းဟုတ္ပါရဲ႕လား။

ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း

ဤမွ်ႀကီးမားသည့္

သိရသည္။12

ေငြပမာဏကို

ယင္းမွာ

ေပးအပ္ကာ

ငွားရမ္းျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္နွင့္လူထုအတြက္ မည္မွ်အထိ အက်ိဳးရွိနိုင္မည္လဲဟူသည္ကို CRPH/NUG က
ရွင္းျပနုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိ။

သို႔ျဖစ္၍

ၿပီးခဲ့သည့္ေျခာက္လအတြင္းမွာပင္

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ခြ်တ္ေခ်ာ္မႈမ်ား

ရွိေနနိုင္သည္။ CRPH/NUG က ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျခခံကို မေဖာ္ေဆာင္ေသာ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳးရွိ
ေနသည္ဟု သံုးသပ္နိုင္သည္။ ယင္းတို႔ကို အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္ လိုပါမည္။
ကုလသမဂၢနွင့္

နုိင္ငံတကာက

NUG

ကို

တရား၀င္အစိုးရအေနျဖင့္

အသိအမွတ္ျပဳလိုက္လ်င္

အျခားနုိင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားလည္း ထပ္မံရွိလာနုိင္ၿပီး အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေဒၚလာေငြ သန္းတေထာင္ ကို တရား၀င္ ထုတ္ယူခြင့္ရႏိုင္မည္။
ယင္းေဒၚလာသန္းတေထာင္မွာ

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားထံက

ထြက္ရွိေသာ

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွ

ရရွိသည့္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံေသာ ဘ႑ာေရးမူျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲ သင့္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ကို
လက္ခံက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တျပည္ေထာင္စနစ္အေနအထား
မ်ိဳး က်င့္သံုးေနျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရနွင့္ လူထုအၾကားဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္သည္။ CRPH
ကထုတ္ျပန္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုမဟုတ္။ ယင္းကို လူထုက ကိုင္စြဲကာ
အစိုးရအေပၚ

အေရးဆိုခြင့္မရွိ။

ပဋိညာဥ္တြင္လည္း

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

နွင့္

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ

အစိုးရ

အေနျဖင့္ လည္ပတ္ေစမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
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အမည္မေဖာ္လိုသည့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တဦးထံမွ ရရွိေသာ တစံုတရာခိုင္လံုသည့္ သတင္းျဖစ္သည္။ မဟုတ္မွန္ပါက
အေသးစိတ္ အတိအက်အား CRPH/NUG က အမ်ားျပည္သူထံ ပြင့္လင္းစြာရွင္းျပသင့္သည္။

8

သတင္းမ်ားရရွိေနသည္။

သိရ
ု႔ ာတြင္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

မဟုတ္သျဖင့္

ဥပေဒအရ

စည္းေနွာင္အား

မရွိေသာေၾကာင့္ ပဋိညာဥ္အား အႀကိမ္မည္မွ်ပင္ ျပင္ဆင္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ NUG အစိုးရက
တာဝန္ခံမ/ႈ တာဝန္ယူမႈမရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္လာပါက (လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိနုိင္သည္။)
၎ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္မွ်ျဖင့္ ျပည္သူလူထုက မည္ကဲ့သို႔မွ် ထိန္းေၾကာင္းနိုင္မည္မဟုတ္ျခင္း
ေၾကာင့္ပင္။
ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
၁။

ၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္

De jure

နွင့္ De facto ေပါင္းစပ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈအား ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္ျဖင့္

တရား၀င္မႈကိုရွာရန္မွာ

အခက္အခဲႀကီးမားလြန္းလွသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ျဖင့္

ရွာရပါမည္။

ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို အတည္ျပဳက်င့္သံုးျခင္းမရွိေသာအခါ သမၼတ နွင့္ ဒုတိယ သမၼတ
အား မည္ကဲ့သ႔ေ
ို ရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေၾကာင္း နိုင္ငံတကာသို႔ရွင္းမျပနိုင္။ အထူးသျဖင့္ De facto အေျခခံမွ
ေန၍ ယာယီ သမၼတ အျဖစ္တာ၀န္ယူေနသူ ဒုတိယသမၼတႀကီး ဒူ၀ါလရွိီးလ၏ တရား၀င္မႈအားလည္း
ေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကသူမ်ား၏ တရား၀င္မႈအားလည္းေကာင္း နိုင္ငံ
တကာသိ႔ု မည္သို႔ရွင္းျပမည္နည္း။ ၄င္းတိ႔၏
ု ဂုဏ္သိကၡာကို မထိိခိုက္ေစသင့္။ တရား၀င္မႈရွာေဖြသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို
အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစသင့္။
၁၉၅၈ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္င၌
ံ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း မခံခဲ့ရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက အိမ္ေစာင့္
အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ ၁၁၆ ကို ကိုးကားၿပီး ထုိစဥ္က
ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က ၄င္းအား တရား၀င္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ေၾကာင္း သခၤန္းစာယူ
သင့္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ လက္ရွိျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္လ်င္ De facto အေျခခံမွေန၍
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာတြင္ ၎တို႔၏ ပါ၀င္ျခင္းအား ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒျဖင့္ တရား၀င္မႈရွာခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕နိုင္သည္။ ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တရပ္မရွိ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု
ေနာက္ခံျဖင့္

မဟုတ္ဘဲ

အစိုးရအျဖစ္

ရပ္တည္လည္ပတ္ေနျခင္းကို

CRPH/NUG

အေနျဖင့္

ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါၿပီ။
၂။

NUG အစိုးရ၏ သက္တမ္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသားညြန႔ေ
္ ပါင္းအစိုးရ (NCGUB)13 ေခတ္တြင္ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္၏
အတည္ျပဳခ်က္မွ် မရွိဘဲ အစိုးရ၏ သက္တမ္းအား မိမိကိုယ္ကို မိမိဆြဲဆန္႔ကာ ၂၂ နွစ္မွ် ရပ္တည္သြားခဲ့သည္။
မေကာင္းက်ိဳးအေနျဖင့္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္

၀န္ႀကီးတဦးစီခ်င္း၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္စြမ္း၊

သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ ရွိမရွိ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏
အေျခခံမ်ား မည္မွ်အထိ ခ်မွတ္က်င့္သံုးနိုင္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ၊ ဘ႑ာေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမႈ မ်ားရွိမရွိ အစရွိသည့္
တာ၀န္ခံမႈမ်ားအား စိစစ္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ။ အေရးယူနိုင္ခဲ့ ျခင္းမရွိ။ အစားထိုးခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးအပ္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ။
13
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NUG သည္ ဤနည္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၂၂ နွစ္ရပ္တည္သြားျခင္းမ်ိဳး လံုး၀ မျဖစ္သင့္။ ယင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
စစ္အာဏာရွင္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ပင္လ်င္

ေလးစားလိုက္နာေဖာ္ေဆာင္မႈကို

၎၏

ျပျခင္းျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

အစပိုင္းတြင္

တရား၀င္မႈအားရွာခဲ့ေၾကာင္း

ေလ့လာနိုင္သည္။
၁၉၅၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသက္တမ္း ၆ လျပည့္ေသာအခါတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ မေပးနိုင္ခဲ့။ ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ေခၚခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၆ ကို ျပင္ေပးရန္ တင္သြင္းခဲ့ရသည္။14 မိမိ၏ De facto အရတရား၀င္မႈ
သက္တမ္းကို ဆြဲဆန္႔ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးေပၚလာ
ခဲ့သည္။15
NUG

အစိုးရ၏

သက္တမ္းကို

အတိအက်သတ္မွတ္သင့္သည္။

စစ္အာဏာရွင္မင္းေအာင္လိႈင္

သည္ပင္လ်င္ ၂ နွစ္ ျပည့္လ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းေပးမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ NUG ၏ သက္တမ္းသည္
အမ်ားဆံုး (၃) နွစ္ထက္ မပိုသင့္ပါ။ NUG တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ပုဂၢိဳလ္အားလံုး ၏ တာ၀န္ခံမႈအား ၆
လတႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး တာ၀န္မွရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား
ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္ လိုပါမည္။ သို႔မွသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ
ပုဂိၢဳလ္တဦးခ်င္းစီ၏

တာ၀န္ခံမႈကို

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအသီးသီးသည္

ရွာေဖြနိုင္ပါမည္။
မိမိတို႔မည္ကဲ့သုိ႔

အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္လိုပါမည္။

ဤနည္းျဖင့္

တနွစ္ျပည့္သည့္အခါတိုင္း

သမၼတ၊

တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း
(ျပည္သူလူထုမ်ားနွင့္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္
ျပည္သူလူထုထံ

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား

ကို

တာ၀န္ခံစရာမလိုဘဲ) မိမိတို႔ဖာသာ စိတ္ႀကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အာဏာရွင္အစိုးရ မဟုတ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပသရာလည္းေရာက္ပါမည္။
၃။

CRPH ကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ျခင္း

CRPH

မွ

ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တ႔သ
ို ည္

NUG

တြင္

၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္

ဆက္လက္ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။

နည္းေသးလ်င္ CRPH အတြင္းရွိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးလံုး NUG တြင္ ၀န္ႀကီး
ေနရာမ်ားယူနုိင္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ NUG အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယာယီအစိုးရ (Acting Government)
အေနျဖင့္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ CRPH ကို ဆက္လက္ထားရွိရန္မသင့္ေတာ့။ CRPH ကို ဆက္လက္ထားရွိၿပီး
CRPH

မွ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တို႔က

နွစ္ဖြဲ႕လံုးတြင္

ပါေနၾကကာ

NUG

အေပၚ

လႊမ္းမိုးသည့္အေနအထားကို ယူထားျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္။ NUG ကို မယံုၾကည္နုိင္လ်င္ ျပန္ဖ်က္ၿပီး CRPH
တခုတည္းကဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အစုိးရေၾကျငာကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား သင့္သည္။ ယံုၾကည္လ်င္မူ
CRPH ကို လံုး၀ဖ်က္ပစ္ရန္လိုပါမည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ပါက တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံု ခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား

14

၀င္းတင့္ထြန္း၊ အေမွာင္ၾကားကဗမာျပည္၊ (အနီးေခတ္ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းအက်ဥ္း- ၁၉၄၈-၂၀၀၀)
အပိုင္း(၂) ၁၉၅၈-၁၉၆၂ကာလ စစ္အုပ္စုၾကီးေမြးဖြားျခင္း၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အတြက္ ဇာတ္တိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္ စာ- ၂၄၀။
15
၄င္း။
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(Institutional

Conflicts)

ေပၚေပါက္လာနိုင္ေျခရွိေသာေၾကာင့္

ေရရွည္တြင္

ထိေရာက္စြာလႈပ္ရွားနိုင္ရန္

အခက္အခဲမ်ား ႀကီးမားလြန္းပါလိမ့္မည္။
၄။

တိုင္းျပည္ကို

ကုိယ္စားျပဳၿပီး

ႀကီးၾကပ္အတည္ျပဳခ်က္၊

ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းအား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏

ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရး

ေကာ္မတီ၏တာ၀န္ခံမတ
ႈ ို႔ျဖင့္ NUG အစိုးရကသာ တာ၀န္ယူသင့္ျခင္း

CRPH သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီသာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မဟုတ္။ NUG အစိုးရ
ေပၚလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတည္ရွိရန္ မလိုေတာ့။ နွစ္ဖြဲ႕လံုးက တၿပိဳင္နက္တည္း
ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ဘ႑ာေငြမ်ား ရွာေဖြသံုးစဲြေနၾကျခင္းမွာလည္း မသင့္ေတာ္။ NUG ကို တာ၀န္ခံၾကပ္မတ္
သင့္သည္မွာ လႊတ္ေတာ္သာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPH မဟုတ္။ CRPH ကို လံုး၀
ဖ်က္သိမ္းကာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တရပ္ကို

နို၀ဘၤာလေရြးေကာက္ပြဲ၌

ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါၿပီ။

ယင္းတြင္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူအားလံုးအား

၂၀၂၀

၆၅%

နွင့္

ျပည္နယ္ၾကားကာလ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားအေပၚအေျချပဳလ်က္ ျပည္နယ္အစိုးရအသီးသီးက တရား၀င္ ေစလႊတ္ေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၃၅%

တို႔ျဖင့္

စုေပါင္းပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါသည္။

ယင္းနွစ္ရပ္ေပါင္းကာ

ဖယ္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တည္ေထာင္လည္ပတ္သြားေစသင့္သည္။ NUG က ဘ႑ာေငြမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္
တရား၀င္အစိုးရမ်ား၏

အစဥ္အလာအတိုင္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔

ေျခာက္လ

တႀကိမ္

တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ သံုးစြဲရန္လိုပါမည္။
၅။

NUCC ၏ အခန္းက႑

CRPH ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) ေပၚလာခဲ့သည္ဟု
မွတ္ယူႏိုင္သည္။16

ယင္းအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ

ကိုယ္စား

ဦးမင္းကိုႏိုင္က

ဧၿပီလ

၁၆

ရက္ေန႔တြင္

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေၾကညာခဲ့သည္။17 သို႔ရာတြင္ NUCC ၏
ဖြဲ႕စည္းမႈအား ယခုအခ်ိန္အထိ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္မႈ မရွိေသးေပ။18

16

ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီပဋိညာဥ္ အစိပ္အပိုင္း၂၊ အခန္း (၅)။
အမ်ိဳးသားညီးညြတ္ေရးအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံ ကိုယ္စား
ဦးမင္းကိုႏိုင္၏ ေၾကညာခ်က္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္။ https://crphmyanmar.org/nucc/
18
NUCC က ဘာေၾကာင့္ လူသိရွင္ၾကားတရားဝင္မထြက္လာရတာလဲ။ “ NUCC မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနပါ
တယ္။ NUCC ထဲမွာ အခု ေဆြးေႏြးမႈက ေတာ္ေတာ္ကေလး အရွိန္အဟုန္းေကာင္းေကာင္းနဲ႕ေပါ့ေနာ္ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သိတဲ့အတိုင္းဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္ေတြကမ်ားတယ္။ ေဆြးေႏြးရတဲ့ Scope
နယ္ပယ္ကလည္း
ေတာ္ေတာ္
က်ယ္ျပန္႔
တဲ့အခါက်ေတာ့
အခ်ိန္ေတာ့
ယူရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့
တခုဘဲ
ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ အမ်ားႀကီး အားရွိစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေန
အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့
ရလဒ္ေတြ
ထြက္လာမယ္လို
ယုံၾကည္ပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ဒီေလာက္ဘဲေျပာႏိုင္တယ္။ ဟု NUG ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးမိုးေဇာ္ဦးက ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ https://www.youtube.com/watch?v=5H4xBhiI0ng (2:17:00-2:18:40
min)
17
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NUCC သည္ အစိုးရလည္း မဟုတ္၊ တပ္ေပါင္းစုလည္းမဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္လည္း မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္
၄င္းအဖဲြ႕မရွိသင့္။ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား ပိုမ်ားလာနိုင္ေသာေၾကာင့္ NUCC အား
ဖ်က္သိမ္းသင့္ပါသည္။

၎တြင္

ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအနက္

အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအား

ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳလိုပါမူ အစိုးရတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
တြင္ျဖစ္ေစ De facto အေျခခံမွေန၍ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ NUCC က NUG အစိုးရ၏ အထက္မွာ
ေနျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္။ NUCC ကို ဆက္ထားေစလိုလ်င္လည္း အာဏာပိုင္မဟုတ္သည့္ အၾကံေပးေကာင္စီ
အေနမ်ိဳးျဖင့္ ထားရွိနုိင္ပါသည္။
၆။

လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး နွင့္ တရားစီရင္ေရးအရ သံုးသပ္ေသာ အခြင့္အာဏာ

ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ေရာ

ျပည္နယ္မ်ားအဆင့္တြင္ပါ

ၾကားကာလဖြဲ႕စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒမ်ား

ေရးဆြဲအတည္ျပဳက်င့္သံုးရန္ လိုပါမည္။ ၄င္းတို႔အေပၚအေျခခံလ်က္ လြတ္လပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နွင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္မ်ား အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ လည္ပတ္သင့္သည္။ NUG
သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မရွိသည့္ကာလမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာလည္ပတ္ခြင့္
ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ႀကီးၾကပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ အယံုအၾကည္မရွိအဆို တင္သြင္းခြင့္ကိုလည္း လက္ခံရပါမည္။
ထို႔အျပင္ NUG သည္ မိမိကိုယ္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားစီရင္ေရးအရ
သံုးသပ္သည့္ အခြင့္အာဏာ (Judicial Review) ေအာက္တြင္ထားရွိရန္လိုပါမည္။ NUG သည္ လႊတ္ေတာ္၏
ႀကီးၾကပ္မႈကိုလက္မခံ၊ တရားရံုး၏ သံုးသပ္သည့္ အခြင့္အာဏာကိုလည္း ဂရုမစိုက္ဆုိပါမူ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္ကို

တုိက္ေနစဥ္မွာပင္ေနာက္ထပ္

အာဏာရွင္ပံုစံတမ်ိဳးကို

ေမြးထုတ္ရာေရာက္မည္

ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ကုလသမဂၢနွင့္ နုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိရန္ ခက္ခဲပါမည္။
၇။

ဘ႑ာေရးအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံမွ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

NUG က လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအား လွ်ဳိ႕၀ွက္မထားသင့္။ အမ်ားျပည္သူ
သိေအာင္ ထုတ္ျပန္ရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။ NUG တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခံရပါက (အနည္းဆံုးအားျဖင္)့
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထံမွ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ရမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းတေထာင္အား မည္ကဲ့သို႔
သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အသီးသီး၏ သေဘာထား ရယူသင့္သည္။ ၾကားကာလ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာနိုင္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအသီးသီး နွင့္ ညွိႏႈိင္း
ခြဲေ၀သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ ငါးခ်ိဳး တခ်ိဳး (NUG က တခ်ိဳး၊ ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားက ေလးခ်ိဳး)
အေပၚအေျခခံလ်က္ ဖက္ဒရယ္စနစ္စံထားခ်က္အရ ခြဲေ၀သံုးစြဲရန္ စဥ္းစားေစလိုပါသည္။

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္

ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ ၂၀၂၁ခုနွစ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္
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